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Ebből az olvasóleckéből megtudhatjuk, mit is értünk pontosan a Big Data fogalma alatt.
Megismerjük azokat a jellemzőket, amik megkülönböztetik a hagyományos módszerekkel
feldolgozható adatokat a valóban hatalmas, dedikált módszereket igénylő Big Data forrásoktól.
Áttekintést kap az olvasó arról, hol keletkezik Big Data, illetve arról, hogy milyen haszonnal jár
ezen hatalmas adathalmazok feldolgozása. Valamint megismerjük a Big Data adatok három
alapvető típusát is. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 50 perc

Nagyméretű adatbázisok bevezetés  
Összefoglalás  

1. fejezet: Big Data fogalma, hatalmas mennyiségű adatok forrásai (olvasó)
2. fejezet: Big Data jellemzői: a 4V (olvasó)
3. fejezet: Big Data adatok típusai (olvasó)

 1. fejezet 
Nagyméretű adatok, vagyis Big Data

 

A "Big Data" kifejezés igen népszerűvé vált napjainkra, amikoris hatalmas mennyiségben 
keletkeznek adatok nap mint nap, óráról órára, vagy akár percről percre. Hogyan keletkeznek ezek 
az adatok? Néhány példa:

New York-i tőzsde: tőzsdeforgalmi adatok kb. napi 1 TB adatot tesznek ki

Social media: napi 500+ TB új data kerül be a Facebook adatbázisaiba nap mint nap (képek, 
videók, üzenetek)
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Szenzor adatok: egy repülőgép meghajtója akár 10+ TB adatot generálhat 30 percnyi 
repülés alatt, ami napi több ezer repülés során Petabájt méretűre hízik 

 

Elsőre azonban nem feltétlenül világos, hogy miért kellene máshogy kezelnünk az ilyen nagy 
méretű adatokat, és miért nem dolgozzuk fel őket a hagyományos módon. Ilyen hatalmas 
mennyiségű adat nem tárolható a megszokott módon, pl. nem fér el egy gépen, egy adatbázisban, 
nem tölthető be memóriába, feldolgozása rengeteg időt venne igénybe, stb. Más módszerek és 
megközelítés kell, elosztott adattárolás, párhuzamosított feldolgozás, stb.

Big Data feldolgozásának előnyei  

Ha olyan nagy kihívás és teljesen új technológiát igényel, mi haszna pontosan a Big Data 
feldolgozásának? A hatalmas méretű adathalmazok feldolgozása számos haszonnal járhat, 
néhány ezek közül:

Prediktív analitika alkalmazása - üzleti döntéshozatal, működés optimalizálható a keletkező 
hatalmas mennyiségű adat feldolgozásával
Ügyfél elégedettség javítása - célzott hirdetések és felhasználói visszajelzések alapján 
felhasználói élmény javítása
Irreleváns adatok kiszűrése - a Big Data technológiák és eszközök segítségével kiszűrhetők a 
több forrásból érkező, irreleváns adatok, így javítva az üzleti hatékonyságot
Ügyfél reakciók felderítése - szolgáltatások, termékek fogadtatása, népszerűsége hogyan 
alakul, mely részek fejlesztésére kell fókuszálni az időt és pénzt
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 2. fejezet 
Big Data "definíciója", a 4V jellemző

 

Természetesen a Big Data definiálása korántsem egyszerű. Ami egy kisebb cégnek már Big Data 
(pl. 10 TB), egy hatalmas cégnek lehet teljesen hagyományos mennyiségű adat. A határvonal nem 
éles a hagyományos és Big Data között. Ráadásul, egy adathalmaz kizárólag a mérete miatt még 
nem minősül Big Data-nak. Kezdetben 3 alapvető tulajdonsággal jellemezték a Big Data-t (mivel 
mind V betűvel kezdődik angolul, ez lett a 3V), amihez folyamatosan újabb V-k adódtak hozzá 
(jelenleg a 4V és az 5V a meghatározó, de van sokkal több V is).

Ezek pedig a következők:

Volume: az adatmennyiség puszta mérete. A Big Data egyik alapvető jellemzője a hatalmas 
méret, ami nélkül nem beszélhetünk Big Data-ról.
Velocity: az adat generálásának sebessége. Big Data esetében nem csak hatalmas 
mennyiségű az adat, de nagyon gyorsan nő, azaz egyre több adat keletkezik. Az ilyen 
folyamatos és nagy mértékű adatáramlást az adatforrások felől (pl. üzleti folyamat, 
szenzorok, hálózat, social media) tudni kell kezelni. Ahhoz, hogy egy Big Data alkalmazás 
sikeres legyen, ezen keletkezett adatokat a megfelelő időn belül tudni kell feldolgozni.
Variety: ez a jellemző arra utal, hogy az adatok Big Data esetén heterogének, azaz sok 
különböző forrásból és sok különböző formátumban jelennek meg. Míg régen alapvetően 
adattáblák és adatbázisok tették ki az adatok nagy részét, mára már e-mailek, fotók, videók, 
eszköz monitorozó mérések, PDF-ek, hang fájlok mind mind a Big Data részét képezik. Ezek 
miatt Big Data esetén a különböző formátumú adatok tárolását, keresését és feldolgozását is 
nagy kihívás megoldani.
Veracity: az adatok minőségét jellemzi, azt hogy mennyi bizonytalanság (zaj) van az 
adathalmazban. A magas minőségű (high veracity) adathalmaz sok értékes rekordot 
tartalmaz, amelyek feldolgozása üzleti értéket képez, míg az alacsony minőségű (low veracity) 
adatnál sok az értéktelen rekord, a zaj. Értéktelen lehet egy rekord ha pl. mérési hiba miatt 
hiányzik, vagy teljesen valótlan értékeket tartalmaz, de akkor is, ha egyszerűen nem képez 
értéket az adott üzleti megoldás szempontjából (pl. redundáns adat).
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Leggyakoribb kiegészítése ezeknek az 5. V, a Value. Egy hatalmas adat akkor értékes, ha abból 
valami üzletileg hasznos információt ki tudunk nyerni. Amennyiben egy adathalmaz ezzel a 
tulajdonsággal nem rendelkezik, Big Data eszközökkel történő feldolgozása hiábavaló technikai 
bravúr marad.

Ezek után kicsit precízebben definiálhatjuk mi is az a Big Data. Az olyan adatot, amelyik nagy 
méretű (high volume), gyorsan gyarapodik (high velocity) és nagyon heterogén az összetétele 
(high variety) fejlett eszközökkel és módszerekkel tudjuk csak feldolgozni, hogy értékes 
információt nyerjünk ki belőle. Az adat fenti jellemzői miatt azt területet, ami ezen adathalmazok 
tárolásával, feldolgozásával és elemzésével foglalkozik Big Data-nak nevezzük.

Egy a Gartner által használt definíció a következő:

 3. fejezet 
Big Data adatok típusai

 

Most hogy sikerült definiálnunk mit értünk Big Data alatt, nézzük meg, hogy milyen típusai 
lehetnek:

Strukturált (structured)
Nem strukturált (unstructured)
Részben strukturált (semi-structured)

Strukturált adatok  

Az olyan adatokat nevezzük strukturáltnak, melyek egy előre ismert, fix formátum alapján érhetők 
el, tárolhatók és dolgozhatók fel. Teljesen rendszerezett információ, amely minden komolyabb 
erőfeszítés nélkül betölthető és feldolgozható programok által. Azonban a strukturált adatok 
mérete is olyan sebességgel nő, hogy napjainkban már zettabájtos nagyságrendekről 
beszélhetünk, aminek kezelése túlmutat a hagyományos megközelítésen. Tipikus példa 
strukturált adatokra a relációs adatbázisokban tárolt adat (előre definiált mezőkkel rendelkező 
táblázatokba rendezett rekordok).

Egy példa ilyen strukturált adatra az alábbi munkavállalókat leíró táblázat:

“Big data is high-volume, velocity, and variety information assets that demand 

cost-effective, innovative forms of information processing for enhanced insight 

and decision making.”
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Employee_ID Employee_Name Gender Department Salary

2365 Rajesh Kulkarni Male Finance 650000

3398 Pratibha Joshi Female Admin 650000

7465 Shushil Roy Male Admin 500000

7500 Shubhojit Das Male Finance 500000

7699 Priya Sane Female Finance 550000

Nem strukturált adatok  

Minden adat, aminek a formátuma/struktúrája ismeretlen nem strukturált adatnak minősül. Az 
ilyen adatok esetében a hatalmas adatmennyiség mellett azok feldolgozása és belőlük értékes 
információ kinyerése önmagában is komoly kihívás. Tipikus nem strukturált adatok például a 
képek/videók, social media bejegyzések, e-mail üzenetek, stb.

Egy példa nem strukturált adatra az alábbi Google keresés eredménye:

Részben strukturált adatok  

Azon adatok, amelyek nem esnek a fenti két kategória egyikébe sem egyértelműen, részben 
strukturált adatnak minősülnek. Az ilyen adatok ugyan nem rendelkeznek formális adat struktúra 
leírással, mégis tartalmaznak olyan meta-információt az adatelemekhez (pl. címkék, leírók), 
amelyek segítenek a rekordok csoportosításában, feldolgozásában. Azaz alapvetően strukturált 
adatokról beszélünk, de a struktúrájuk nincs explicit módon megadva, mint pl. egy relációs 
adattábla definíció (viszont jó eséllyel a megfelelő adatfeldolgozási minták kikövetkeztethetők). Az 
olyan adatok is részben strukturáltnak minősülnek, melyek strukturált és nem strukturált 
elemeket is tartalmaznak vegyesen.

Egy példa részben strukturált adatra a következő XML részlet (az egyes XML elemek tartalma, 
például a név nem strukturált):

<rec><name>Prashant Rao</name><sex>Male</sex><age>35</age></rec>

<rec><name>Seema R. Latuza</name><sex>Female</sex><age>41</age></rec>

<rec><name>Satish Mane</name><sex>Male</sex><age>29</age></rec>

<rec><name>S. Roy</name><sex>Male</sex><age>26</age></rec>

<rec><name>Jeremiah J.</name><sex>Male</sex><age>35</age></rec>
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Adatok eloszlása típusuk szerint

Ha valaki azon tűnődik, vajon milyen arányban fordul elő strukturált és nem strukturált adat a 
világban, az alábbi ábra igazán szemléletes lehet:

Jól látható, hogy tíz évvel ezelőtt egyértelműen a strukturált adatok domináltak, ami szépen lassan 
átbillent a nem strukturált adatok felé, miközben a teljes adatmennyiség volumene is töredéke 
volt a mainak. Napjainkban sokkal több nagy adatforrás nem strukturált, mint strukturált (pl. web 
alkalmazások napló fájljai, tranzakció történet fájlok). Ez az arány az előrejelzések szerint még 
markánsabban el fog tolódni a nem strukturált adatok irányába.

Ellenőrző kérdések  

1. Mik a Big Data alapvető jellemzői? Mitől lesz egy nagyméretű adathalmaz Big Data?
2. Sorolj fel néhány olyan alkalmazást, amelyek tipikus forrásai Big Data adathalmazoknak!
3. Miért kíván a hagyományostól eltérő megközelítést, módszereket és eszközöket a Big Data 

feldolgozása?
4. Mik a Big Data feldolgozásának lehetséges előnyei?
5. Milyen típusú adatok lehetnek egy Big Data adathalmazban? Példákat is mondj rájuk!

Önellenőrző quiz: https://forms.gle/NdZ1boPQJcudr6yG9

Referenciák  

[1] https://www.guru99.com/what-is-big-data.html#3
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Ez az olvasó lecke bevezet az adatfeldolgozás és transzformáció világában. Megismerjük az
adat transzformációk két leggyakoribb megközelítését, amelyet az adattudósok alkalmaznak:
ETL és data wrangling. Az egyes módszerek megismerése mellett azt is megtanulja az olvasó,
hogy mik a főbb közös tulajdonságaik és mik a különbözőségeik. Információt szerezhetünk
azokról a konkrét eszközökről is, amelyek rendelkezésre állnak ETL vagy data wrangling
feladatok megoldásához. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 40 perc

Adat feldolgozás és transzformáció  
Összefoglalás  

1. fejezet: Adatok lehetséges formátumai, transzformáció szükségessége és főbb 
típusai (olvasó)
2. fejezet: Az ETL módszer jellemzői és eszközei (olvasó)
3. fejezet: Az data wrangling módszer jellemzői és eszközei (olvasó)

 1. fejezet 
Adatok formátuma, transzformációs megközelítések

 

A korábbi leckékben átnéztük, hogy a BigData adatforrásokból milyen típusú adatok kerülhetnek 
ki:

Strukturált
Nem strukturált
Részben strukturált

A BigData 4V jellemzőinek egyike a Variety , azaz a megjelenő adatok formátuma heterogén, 
sokszor előfordul, hogy sok egymástól teljesen különböző formában kapjuk meg a bemenő 
adatainkat, amiket a tárolás és feldolgozás módjától függően transzformálnunk, egységesítenünk 
kell mielőtt használni tudnánk egy BigData megoldásban. Alapvetően két fajta adat 
transzformációt különböztethetünk meg attól függően, hogy az adatok milyen forrásból érkeznek, 
és mi a transzformáció célja:

Egy adat mozgatása egyik BigData rendszerből a másikba, vagy hagyományos adat forrásból 
valamilyen BigData rendszerbe. Ez a lépés az adatok kinyerését igényli, azok 
transzformálását, majd a célhelyen történő betöltését, ami ún. ETL (Extract Transform Load) 
eszközökkel végezhető el. Ezek az eszközök jórészt automatizáltak, és kezdetben 
adattárházak közti adatcsere megvalósítására szolgáltak, ám napjainkban már sokkal 
szélesebb körű a felhasználásuk módja.
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https://research.aimultiple.com/wp-content/uploads/2018/04/etl-processes.png

A különböző adatforrásból érkező adatok összefésülése/egységesítése tárolás vagy 
feldolgozás előtt. Tipikusan manuális programozói munka, hiszen a feldolgozandó adatok 
formátuma teljesen tetszőleges lehet, akár nem strukturált is. Ezt a módszert data 
wrangling -nek nevezzük.

Természetesen a fenti két dolog nem teljesen elkülöníthető, és sokszor vegyesen is használhatók. 
Például lehetnek olyan ETL eszközök, melyeknek a transzformációs lépésébe saját data 
wrangling  program illeszthető, mint például a lenti ábrán szemléltetett folyamat. Igaz ez a másik 
irányban is, azaz az ETL eszközöket használhatják például arra, hogy az adatokat elérhetővé 
tegyék az üzleti elemzők számára későbbi data wrangling  elvégzéséhez.

https://avikcloud.com/wp-content/uploads/2020/01/Avik-Flow-copy-1024x500.png

A két módszer közti alapvető különbségeket így lehetne összefoglalni:

Felhasználók

Példa: adott egy kérdőív, amit egy webalkalmazás szolgál ki. Az egyes 

kitöltéseket a rendszer egy NoSQL adatbázisba gyűjti, és óránként automatikusan 

kiexportálja az elmúlt egy óra kitöltéseit egy-egy JSON fájlban. A feladatunk az 

összes eddigi kitöltés adatainak elemzése és vizualizálása. Ehhez szükséges lehet 

egy lépés, ami során az összes JSON fájlt összefésüljük egy CSV táblába, amit 

aztán elemzünk/vizualizálunk.

https://avikcloud.com/wp-content/uploads/2020/01/Avik-Flow-copy-1024x500.png
https://research.aimultiple.com/wp-content/uploads/2018/04/etl-processes.png


Data wrangling : az adatokat feldolgozó, azt értő és abból értékes információt kinyerő 
szereplők használják (megfelelő programozói támogatás hiányában ezt korábban 
spreadsheet vagy BI eszközökkel végezték)
ETL : IT infrastruktúrát üzemeltetők használják, hogy az adatokat a specifikált formában 
elérhetővé tegyék a megfelelő platformon, de az üzleti szereplők nagyon ritkán 
alkalmazzák

Adatok

Data wrangling : tetszőleges formátumú (strukturált és nem strukturált) és méretű 
adatok feldolgozhatók a megfelelő eszközökkel
ETL : leginkább jól strukturált adatok mozgatására tervezték, a nagyon intenzív adat 
formátum transzformálás nem az erőssége

Használati esetek

Data wrangling : felfedező adatelemzés, új források feltérképezése, analizálási 
lehetőségek feltárása a cél, vagy már meglévő elemzések hatékonyabbá tétele
ETL : elsődlegesen adatok központi/vállalati tárhelyre mozgatása a cél adat elemzések 
készítéséhez és üzleti alkalmazásokhoz

 2. fejezet  

Extract Transform Load (ETL)  

Egy általános folyamat (és az azt megvalósító eszköz), amely célja az adatok különböző forrásból 
történő begyűjtése és átmásolása egy célhelyre, amely a forrástól különböző formában és/vagy 
környezetben tárolja az adatokat. Nem újkeletű dolog, az 1970-es években vált népszerűvé, és 
leginkább az adattárházakban alkalmazták kötegelt adatfeldolgozás keretein belül. Az ETL 
eszközök három fő funkciót ötvöznek:

Extract: adatok beolvasása az adatforrás(ok)ból
Transform: adatok konvertálása a cél adattár formátumára (szabály alapú transzformáció, 
összefésülés, stb.)
Load: konvertált adat betöltése a cél adattárba

Az ETL szerepe azonban folyamatosan változik, és manapság sokkal szélesebb körben használt, 
mint a csak adattárházakon belüli adatmozgatás. Az ETL rendszerek manapság támogatják a 
különböző adattárak, BI platformok (üzleti intelligencia alkalmazások), felhő vagy éppen a Hadoop 
klaszterek közötti adatmozgatást. Az ETL nem első sorban BigData technológia, de napjainkra már 
a BigData platformokat is támogatják. Az ETL működése kötegelt és párhuzamosított. Mivel 
általában hatalmas mennyiségű adatot kell mozgatni, ezért amint egy extract fázis véget ér és 
elkezdődik az adatok transzformálás, azzal párhuzamosan egy újabb köteg extract indul. Ugyanígy 
amint előállt egy kötegelt transform lépés eredménye a betöltéssel párhuzamosan újabb 
transzformálás kezdődik.

Extract  

Az ETL folyamat első és egyben legkritikusabb része. Az adatok megfelelő kinyerése az összes 
későbbi fázis sikeres végrehajtást befolyásolja. A legtöbb esetben több különböző adatforrás 
használata szükséges, amelyek teljesen különböző formában szolgáltathatják az adatokat, pl. 
relációs adatbázisok, XML, JSON, hagyományos fájlok, stb. Ezek mellett azonban egyéb, akár 
kívülről érkező adatforrásokat is használhat, mint például web oldalak beolvasása. Az extract 
lépés két féle módon történhet:

1. Az adatokat először közös formátumra hozzuk és eltároljuk egy ideiglenes tárban (ez a 
tipikus eset)
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2. Nincs ideiglenes tárolás, a kinyert adatokat stream szerűen rögtön a cél adattárba töltjük

Az extract lépés tartalmazza az adatok validálását, minőségi ellenőrzését is. Ebben a fázisban 
ellenőrizzük, hogy a betöltött értékek megfelelnek-e az adott domain-re jellemző szabályoknak. 
Amennyiben nem megfelelő a formátuma vagy tartalma az adatnak, azt nem dolgozzuk fel a 
továbbiakban, és lehetőség szerint a forrás rendszer felé is visszajelzést küldünk, hogy az adatok 
javítása megtörténhessen.

Transform  

A transzformáció során szabályok vagy függvények egy sorozatát alkalmazzuk a kinyert és 
egységesített köztes adatokra, amellyel előállítjuk a cél adattárba betöltendő végleges adatot. 
Néhány tipikus transzformációs lépés:

Bizonyos adatoszlopok kiválasztása/szűrése
Kódolt értékek helyettesítése (pl. az adatforrás "1"-es értékkel jelöli a "Férfi" opciót, "2"-vel a 
"Nő" opciót, de a cél adattárban "F", "N" kódolás kell)
Szabad formátumú adat kódolása (pl. "Férfi" -> "F")
Új számított érték készítése (pl. érték = darab * egység ár)
Adatok rendezése
Több különböző adat összefésülése
Aggregált értékek számítása
Sor-oszlop csere (transzponálás)
Egy oszlop több oszlopra történő bontása (pl. vesszővel elválasztott értékek egy string-ben -> 
több külön oszlop)
Adatok ellenőrzése/validálása referencia alapján

Load  

Ha elkészültek a transzformált adatok, a load lépés során töltjük be ezeket a cél adattárba. Ez az 
adattár lehet egy egyszerű tagolt formátumú sima fájltól kezdve egy adattárházig szinte bármi. A 
load sokszor nem üres adattárba tölti az értékeket, hanem egy már ott lévő adathalmazt frissít. Ez 
a frissítés lehet akár napi, heti, havi, stb. rendszerességű, és a load a korábbi értékeket 
felülírhatja, vagy egyszerűen minden korábbi értéket megőrizve betölti a legfrissebb adatokat.

Tipikus ETL felhasználási esetek  

Az alábbiakban az ETL néhány tipikus használatát mutatjuk be példákon keresztül:

Tegyük fel, hogy egy pénzügyi cég több részlege is nyilvántartást vezet az ügyfelekről. Minden 
részleg más-más adatot tárolhat és más-más szempontok szerint listázhatja az ügyfeleket. Az 
ETL nagyon jól használható arra, hogy ezeket az adatokat begyűjtse, egységesítse és 
rendszeresen egy központi adatbázisba töltse.
Az ETL hasznos lehet akkor is például, ha egy vállalat egyik alkalmazásról átáll egy másikra, 
de az adatokat szeretnék megőrizni. A régi és új alkalmazás teljesen más adattárolási 
módszert alkalmazhat, ezért az ETL használható az adatok migrálására.
Egy számlázó rendszerben tárolt adatokat többnyire a számla kiállító program használja, de 
az ETL segítségével értékes információkat juttathatunk el a nyers adatokról más részlegek 
felé, ahol például HR vagy üzemeltetési célokra is szolgálhat.
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ETL megvalósítások  

A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány ETL eszközt, amelyek a fenti funkcionalitással 
rendelkeznek:

Hevo: https://hevodata.com/?utm_source=softwaretestinghelp&utm_medium=etl_tools&utm
_campaign=listing
Xplenty: https://www.xplenty.com/?utm_source=STH&utm_medium=Referral&utm_campaign
=Best_ETL_Tools
Skyvia: https://skyvia.com/?utm_source=softwaretestinghelp.com&utm_medium=referral&ut
m_campaign=cc_listing_softwaretestinghelp.com
DBConvert Studio: https://dbconvert.com/dbconvert-studio
Voracity: http://www.iri.com/products/voracity
IBM Infosphere: https://www.ibm.com/us-en/marketplace/infosphere-information-server
Oracle Data Integrator: https://www.oracle.com/middleware/data-integration/management-p
ack-for-odi/
Microsoft SSIS: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/sql-server-integratio
n-services
Talend: https://www.talend.com/products/talend-open-studio/
SAP Business Object Integrator: https://www.sap.com/india/products/data-services.html
Apache Sqoop (Hadoop specifikus): https://sqoop.apache.org/

 3. fejezet  

Data Wrangling  

Ahogy már a bevezetőben láttuk, maga a data wrangling folyamat nagyon hasonló az ETL 
folyamatához, csak más céllal történik. Data wrangling esetében (szokták még data munging  
néven is illetni) az elsődleges célunk a különböző forrásból érkező adatok "nyers" adatokat olyan 
formára hozni, amely alkalmasabb üzleti alkalmazások készítéséhez, elemzésekhez, 
vizualizációhoz, stb. Data wrangling esetében is megtörténik az extract és transform lépés, mint 
az ETL esetén, de legtöbbször az eredményeket nem eltároljuk, hanem felhasználjuk az adatok 
elemzéséhez, alkalmazások építéséhez. Egy data wrangling program az alábbi tipikus műveleteket 
hajthatja végre az adatokon:

Adatkinyerés
Adatok elemzése/parsing
Adatok összeillesztése/joining
Értékek standardizálása
Adatok augmentálása (más forrásból érkező adattal történő kiegészítés)
Adattisztítás
Szűrés és egységesítés

Az alábbi ábra azt mutatja meg, hogyan illeszkedik bele a data wrangling egy tipikus BigData 
alkalmazás építésébe.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/sql-server-integration-services
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Tipikus data wrangling eszközök  

Míg az ETL viszonylag jól formalizált folyamat számos vizuális, adatfolyam leíró eszköz 
támogatással, addig a data wrangling műveletet tipikusan kézzel szokták elvégezni (értsd ez alatt 
saját adatfeldolgozó szkriptek készítését). Természetesen ebben az esetben is számos olyan 
könyvtár áll rendelkezésre, amely megkönnyíti ennek a feladatnak az elvégzését, de persze 
léteznek olyan eszközök, amelyek kifejezetten data wrangling programozás nélküli elvégzését 
támogatják.

Néhány konkrét módszer és eszköz a data wrangling elvégzéséhez:

Excel: igen, egy klasszikus táblázatkezelő szoftver is alkalmas lehet data wrangling feladatok 
elvégzéséhez, sőt gyors adatelemzésekhez kiváló kiindulási alap lehet.
OpenRefine: szofisztikáltabb módszereket ad, de már programozói tudás szükséges hozzá
Google DataPrep: feltáráshoz, adattisztításhoz és előkészítéshez használható eszköz
Tabula: fizetős eszköz, cserébe minden féle adatfeldolgozási feladathoz használható
DataWrangler: adattisztításhoz és transzformációhoz használható eszköz
CSVKit: adatkonverziót támogató eszköz
Szkriptnyelvek: néhány szkriptnyelv, első sorban az R és Python az adatfeldolgozás de facto 
eszköze. A nyelv jellege mellett számos olyan könyvtár létezése teszi kifejezetten vonzóvá az 
adatfeldolgozáshoz, mint a NumPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Theano, stb. Python esetén 
vagy a Dplyr, Purrr, Splitstackshape, JSOnline, Magrittr R esetén

Data wrangling alkalmazása BigData kontextusban  

A data wrangling nem kifejezetten BigData technológia, az adattudomány egy fontos eszköze, 
amelyet tetszőleges méretű adathalmazok esetén bevethetünk. BigData kontextusban alapvetően 
a következő problémákra nyújt megoldást:

Adat feltérképezés (exploration): segít a rendelkezésre álló adat megértésében és annak 
megállapításában, hogy milyen érték nyerhető ki belőle (Value, Veracity)
Adategységesítés/strukturálás: BigData esetén az adatok mindig zavarosan, mindenféle 
formátumban állnak rendelkezésre, amit data wrangling segítségével rendszerezhetünk, 
hogy átlássuk milyen adat is áll a rendelkezésünkre, és mire is lehet azt használni (Variety)
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Adatok zaj, hiba és hiányzó információ szűrése: hibák és hiányzó értékek mindig vannak az 
adatainkban, amik emberi hibák, félrecímkézések vagy technikai hibák nyomán kerülnek be, 
amik data wrangling során kiszűrhetők (Veracity)

Ellenőrző kérdések  

1. Miért van szükség az adatok transzformációjára?
2. Mi az adat transzformáció két fő megközelítése? Mondj 1-1 példát is rájuk!
3. Mik a két fő adat transzformációs módszer közti fő különbségek?
4. Mi az ETL folyamat három fő lépése?
5. Mondj néhány tipikus esetet, amikor az ETL használata indokolt!
6. Mondj néhány tipikus esetet, amikor a data wrangling használata indokolt!
7. Milyen ETL eszközöket ismersz?
8. Milyen data wrangling eszközöket ismersz?
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Az olvasó ebből az olvasóleckéből megtanulhatja az Apache Hadoop keretrendszer
felépítésének és működésének alapjait. Áttekintjük a keretrendszer központi komponenseit és
azok feladatát, majd kicsit részletesebben tárgyaljuk a Hadoop környezet erőforrás kezelését,
tárolási és számítási modelljét. Végezetül áttekintjük a Hadoop ökoszisztéma főbb elemeit,
olyan eszközöket, amelyek a Hadoop klaszterre épülnek, vagy képesek azzal együttműködni. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 45 perc

Apache Hadoop és HDFS  
Összefoglalás  

1. fejezet: Az Apache Hadoop keretrendszer áttekintése (olvasó)
2. fejezet: Az Apache Hadoop keretrendszer alap komponenseinek magas szintű 
ismertetése (olvasó)
3. fejezet: Az Apache Hadoop ökoszisztéma bemutatása (olvasó)

 1. fejezet 
Az Apache Hadoop keretrendszer

 

Az Apache Hadoop [1] egy olyan keretrendszer, amely hatalmas méretű adatok elosztott 
feldolgozását teszi lehetővé számítógépek klaszterén egyszerű programozási modellek 
segítségével. Skálázhatóra tervezték, ami azt jelenti, hogy egyetlen szervertől egészen a több ezer 
gép klaszterbe történő szervezéséig is működik, ahol minden egyes számítógép lokális tárhelyet 
és számítási kapacitást biztosít. A BigData alkalmazások egyik de-facto szabvány keretrendszere, 
legtöbb alkalmazásban megtalálható valamilyen Hadoop komponens.

A keretrendszer magja két alapvető komponenssel rendelkezik, az egyik az adatok tárolását 
megvalósító Hadoop Distributed File System (HDFS), a másik pedig az adatok feldolgozásáért 
felelős MapReduce programozási modell. A Hadoop alapvető koncepciója, hogy a fájlokat nagy 
blokkokra osztja, amiket aztán szétoszt a klaszter egyes csomópontjaira. Az adatfeldolgozáshoz 
aztán nem az adatokat mozgatja újra egy helyre, hanem a feldolgozó programkódot másolja le 
minden egyes adat csomópontra, ahol aztán az adatfeldolgozás lokálisan történik, párhuzamosan 
egyszerre az összes csomóponton. Ez a módszer a lokális adatfeldolgozás előnyeit használja ki, 
ami így hatékonyabb feldolgozást eredményez, mint hagyományos architektúrák esetén. A 
Hadoop minden olyan területen használható, ahol batch alapú adat feldolgozásra van szükség (a 
Hadoop önmagában nem alkalmas valós idejű alkalmazásokhoz), és a hatalmas adatmennyiség 
kezelését a párhuzamos futtatás segíti.

Maga az alap keretrendszer szoftver modulok szintjén négy alapvető egységből áll:

Hadoop Common - közös könyvtárak, amelyeket a többi modul használ
Hadoop Distributed File System (HDFS) - elosztott fájlrendszer, ami az adatokat hagyományos 
számítógépeken elosztva tárolja, ezáltal hatalmas adatátviteli sebességet nyújt
Hadoop YARN - erőforrás menedzsment komponens a számítási kapacitás kezeléséhez és a 
feladatok ütemezéséhez
Hadoop MapReduce - a MapReduce programozási modell implementációja nagy méretű 
adatok feldolgozásához
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A Hadoop elnevezés sokszor nem csak ezekre az alap komponensekre vonatkozik, hanem egy 
egész szoftver ökoszisztémára, amely magában foglalja az alap komponenseket, és azokat az 
eszközöket/alkalmazásokat, amelyek ezekre épülve vagy ezek mellett üzemelhetnek. Az 
ökoszisztéma elemeit a 3. fejezetben részletezzük.

A Hadoop keretrendszer MapReduce és HDFS komponenseit két Google cikk inspirálta [3, 4], és 
maga a keretrendszer többnyire ava nyelven íródott, valamint néhány eszköz C-ben és shell 
szkript segítségével.

Apache Hadoop architektúra  

A lenti kép egy tipikus Hadoop klasztert mutat. Ezt egy master primary node és több slave worker 
node alkotja. A primary node tartalmazza a NameNode-ot, valamint a job és task tracker 
komponenseket. A worker node-ok DataNode-ként és task tracker-ként egyaránt funkcionálnak, 
azaz adatokat is tárolnak, illetve MapReduce job-okat is végre tudnak hajtani. Ez a jellemző 
konfiguráció, noha van lehetőség csak adat vagy csak feldolgozó node-ok használatára is.

https://techvidvan.com/tutorials/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/hadoop-architecture.j
pg

Nagyon nagy klaszterek esetén a HDFS node-okat egy dedikált NameNode szerver szolgálja ki, ez 
végzi a fájlok indexelését, valamint e mellett még egy másodlagos NameNode is üzemel, ami a 
memória mentéséért felelős, ezzel megelőzve az esetleges adatvesztést. Hasonlóan, a feladatok 
ütemezéséhez egy önálló obTracker szerver is futhat a klaszteren belül.

 2. fejezet  

Apache Hadoop core komponensek  

Ebben a fejezetben az Apache Hadoop keretrendszer core komponenseit tekintjük át. Az egyes 
modulok részletes bemutatását külön olvasóleckék tartalmazzák, itt a működésük magas szintű 
bemutatása a célunk.

https://techvidvan.com/tutorials/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/hadoop-architecture.jpg
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Hadoop Distributed File System (HDFS)  

Az Apache Hadoop keretrendszer skálázható és elosztott adattárolásáért felelős fájlrendszer 
komponens, amit hagyományos számítógépek klaszterén való működésre terveztek. Noha 
sokban hasonlít más elosztott fájlrendszerekhez, jelentős különbségek is vannak azokhoz képest. 
Magas hibatűrés jellemzi, és alacsony költségű hardware-en való futtatásra tervezték. Nagy 
sávszélességű adatelérést biztosít azon alkalmazások számára, akik hatalmas méretű adatokkal 
dolgoznak (a.k.a. BigData alkalmazások). Nem teljesen POSIX kompatibilis annak érdekében, hogy 
lehetővé tegye a rendszer adatokhoz való stream-elt hozzáférést. A HDFS fájlrendszert 
elsődlegesen nagy adatátviteli kapacitásra és batch alapú adatfeldolgozásra tervezték.
A rendszer master/slave primary/worker architektúrával rendelkezik a következő 
komponensekkel (lásd lenti ábra):

NameNode: központi szerver, egyetlen primary csomópont, amely fogadja a kliens 
hozzáféréseket, és szabályozza a fájlokhoz való hozzáférést
DataNode: tipikusan minden klaszter csomóponton fut egy DataNode, amely az alatta levő 
hardware segítségével tárolja az adatokat

https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/images/hdfsarch
itecture.png

YARN  

Az Apache Hadoop 1-es verziójában még nem létezett, a feladatok (job-ok) ütemezését és 
szétosztását a MapReduce engine végezte. A 2-es verziótól azonban megjelent a YARN (Yet 
Another Resource Negotiator), ami leváltotta a MapReduce engine-t. A YARN feladata az 
erőforrások hatékony elosztása az alkalmazások között. A YARN két daemon folyamatból áll:

Resource manager (RM): job-ok követéséért és az erőforrások allokációjáért felelős
Application master (AM): a job-ok futását monitorozza
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https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/yarn_architecture.g
if

Az RM  globális, egyetlen példány fut belőle az egész klaszteren belül, míg minden egyes külön 
alkalmazás rendelkezik saját AM  -el. Ebben a kontextusban egy job-ot, vagy job-ok egy irányított 
körmentes gráfját nevezzük. Az RM  az erőforrások elosztásáért felelős, míg a NodeManager  a 
klaszter minden számítógépén futó keretrendszer ügynök (agent), amely az erőforrások 
felhasználásáért és monitorozásáért felel (CPU, memória, tárhely, hálózat), valamint az 
információt visszajuttatja az RM -hez. Az AM  valójában egy keretrendszer specifikus könyvtár, 
aminek elsődleges feladata az erőforrások egyeztetése az RM -el, valamint együttműködés a 
NodeManager -el a feladatok elvégzésének és monitorozásának érdekében.

A ResourceManager  két fő komponensből áll:

Scheduler
ApplicationsManager

A Scheduler (ütemező) felelős az erőforrások lefoglalásáért a különböző alkalmazások számára. 
Az ütemező a feladatok kiosztásán kívül nem csinál semmi mást, nem követi nyomon a 
feladatokat, stb. Arra sem ad garanciát, hogy az alkalmazás vagy hardware hibák miatt sikertelen 
feladatok újra lesznek indítva. Az ütemező az alkalmazások erőforrás igénye alapján végzi a 
feladatát, amelyek absztrakt módon, ún. erőforrás Container-ek (CPU, memória, tárhely, hálózat, 
stb.) segítségével kerülnek meghatározásra. Az ütemező által használt ütemezési algoritmus plug-
in módon bővíthető/cserélhető. Jelenleg támogatott ütemező megvalósítások például a 
CapacityScheduler, vagy a FairScheduler.

Az ApplicationsManager feladata a job kérések fogadása, az első container meghatározása az 
alkalmazás függő ApplicationMaster végrehajtásához és az ApplicationMaster container 
újraindítása hiba esetén. Ezek mellett ő a felelős a futó feladatok nyomon követéséért és az 
előrehaladásuk monitorozásáért.

A YARN klaszterek több ezer node fölé történő skálázásának érdekében, a YARN támogatja az ún. 
Federation opciót a YARN Federation funkción keresztül. A Federation lehetővé teszi több YARN 
(al-)klaszter transzparens módon történő összekapcsolását, ami a külvilág felé egyetlen hatalmas 
klaszterként jelenik meg. Ez a funkció használható arra, hogy több önálló klasztert egyesítve 
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használjunk arra, hogy hatalmas méretű feladatokat hajtsunk végre.

MapReduce  

A Hadoop MapReduce egy keretrendszer, amely lehetővé teszi olyan alkalmazások készítését, 
amelyek hatalmas mennyiségű adatot (több  terra byte-os adathalmazok) párhuzamosan 
dolgoznak fel nagyméretű hagyományos számítógépekből álló klasztereken (több ezer 
csomópont) megbízható és hibatűrő módon.

Egy MapReduce job általában felosztja a bemeneti adatkészletet független részekre, amelyeket a 
leképező (map) feladatok teljesen párhuzamosan dolgoznak fel. A keretrendszer rendezi a 
leképezések kimeneteit, majd ezután a reduce feladatok ezt feldolgozzák. Általában a feladat 
bemenete és kimenete egy fájlrendszerben kerül tárolásra. A keretrendszer gondoskodik a 
feladatok ütemezéséről,  megfigyeléséről és a sikertelen feladatok újbóli végrehajtásáról.

A számítási és a tárolási csomópontok általában azonosak, vagyis a  MapReduce keretrendszer és 
a Hadoop elosztott fájlrendszere (lásd a HDFS Architecture Guide ) ugyanazon csomóponton 
futnak. Ez a konfiguráció lehetővé teszi a keretrendszer számára, hogy azon a csomóponton 
hajtsa végre a feladatokat, ahol az adatok is vannak, így a feldolgozás nagyon hatékony lesz, és 
magas összesített sávszélességet eredményez a klaszteren belül.

Egy minimális MapReduce alkalmazáshoz meg kell határoznunk a bemeneti/kimeneti adatok 
helyét és meg kell valósítanunk a map és reduce függvényeket a megfelelő interfészek és / vagy 
absztrakt osztályok implementálásával. Ezek és más job paraméterek képezik az ún. job 
konfigurációt .

A Hadoop job kliens ezután elküldi a feladatot (jar / végrehajtható stb.) és a konfigurációt a 
ResourceManager -nek, amely kiosztja a szoftvert / konfigurációt a worker node-oknak, elvégzi a 
feladatok ütemezését és megfigyelését, valamint gondoskodik az állapot- és diagnosztikai 
információknak a klienshez történő visszacsatolásáról.

Bár a Hadoop keretrendszert ava nyelven írták, a MapReduce alkalmazásokat nem kell feltétlenül 
ava-ban írni.

A Hadoop streaming egy olyan segédprogram, amely lehetővé teszi a felhasználók számára,  
hogy feladatokat hozzanak létre és futtassanak bármilyen futtatható  programmal (pl. Shell 
segédprogramokkal), mint mapper és / vagy  reducer.
A Hadoop Pipes egy SWIG kompatibilis C ++ API a MapReduce alkalmazások (nem NI alapú) 
megvalósításához.

 3. fejezet  

Az Apache Hadoop ökosztisztéma  

Ahogy már említettük, a Hadoop nem csak egy keretrendszer, hanem egy teljes szoftver 
ökoszisztéma, azaz maga az alap modulok, és az arra ráépülő vagy mellette párhuzamosan 
futtatható eszközök összessége. A Hadoop ökoszisztéma fontosabb eszközei a következők:

Spark - egyszerű  és gyors programozási modell Hadoop adatok feldolgozásához (in-memory 
adatfeldolgozás)
Pig - egy magasz szintű adatfolyam nyelv és végrehajtó motor párhuzamos számításokhoz
Hive - adattárház infrastruktúra komplex adat lekérdezési lehetőségekkel (SQL szintaxist 
használva)
HBase - egy skálázható, elosztott NoSQL adatbázis hatalmas méretű adattáblák tárolásához 
(hasonló, mint a Google BigTable [5] rendszere)
Mahout - egy skálázható gépi tanulási (machine learning) és adatbányász rendszer
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Spark MLlib - az Apache Spark skálázható gépi tanuló keretrendszere, amely támogatja a 
Python és R könyvtárakat
Apache Drill - SQL szerű lekérdezés Hadoop fölött, tetszőleges NoSQL adatbázishoz (pl. 
HBase, MongoDB, HDFS, stb.)
ZooKeeper - elosztott alkalmazások koordinálását végző szoftver
Oozie - munkafolyamat ütemező rendszer Apache Hadoop job-okhoz
Flume - nagy méretű, nem strukturált adatok betöltése HDFS-be
Sqoop- adatok importálása és exportálása HDFS és tetszőleges relációs adatbázis között
Solr és Lucene - keresés és adat indexelés
Ambari - egy webes eszköz Hadoop klaszterek menedzseléséhez és monitorozásához
Tez - YARN fölötti adat folyam programozási modell, amely leváltja a MapReduce 
megközelítést
Submarine - egységesített MI keretrendszer elosztott adat klaszter fölé
Cassandra - skálázható, NoSQL adatbázis
Avro - adat szerializáló rendszer
Storm - valós idejű stream feldolgozó keretrendszer ZooKeper fölé
Impala - elosztott SQL lekérdező engine Hadoop fölé
Kafka -  nyílt forráskódú, elosztott esemény-streaming-platform

https://d1jnx9ba8s6j9r.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2016/10/HADOOP-ECOSYST
EM-Edureka.png

A fenti lista természetesen nem teljes, számos egyéb projekt és eszköz létezik, amely 
együttműködik az Apache Hadoop keretrendszerrel.
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Ellenőrző kérdések  

1. Mire szolgál az Apache Hadoop keretrendszer?
2. Mik a Hadoop fő komponensei (core modulok) és mire szolgálnak?
3. Hány DataNode lehet egy Hadoop klaszteren belül?
4. Mik a YARN fő komponensei és milyen feladatot látnak el?
5. Mire szolgál a MapReduce keretrendszer?
6. Mi a HDFS alap architektúrája és miben különbözik más elosztott fájlrendszerektől?
7. Sorolj fel néhány olyan eszközt a Hadoop ökoszisztémából, melyek támogatják a HDFS 

klaszteren történő gépi tanulást!
8. Milyen eszközök léteznek HDFS-en tárolt adatok SQL-szerű lekérdezéséhez?
9. Sorolj fel néhány olyan NoSQL adatbázist, amelyek együtt tudnak működni egy Hadoop 

klaszterrel!
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Az olvasó ebből az olvasóleckéből képet kap az Apache Hadoop tárolásáért felelős Hadoop
Distributed File System (HDSF) felépítéséről, központi elemeiről, valamint tervezési és működési
elvéről. A leckék tárgyalják a HDFS tervezési elveit, adat replikálást, kommunikációs protokollt,
illetve a megvalósításának részleteit, mint például az egyes fájlok elhelyezésének módját,
blokkokra osztását, valamint az elérésüket biztosító parancsokat. Áttekintést nyújtunk az
Apache Sqoop és Apache Flume eszközökről, amelyek segítségével relációs adatbázisokból
vagy tetszőleges adat folyamról (stream) menthetünk adatokat a HDFS-re, vagy olvashatunk
onnan vissza. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 55 perc

Hadoop Distributed File System  
Összefoglalás  

1. fejezet: A Hadoop Distirbuted File System magasszintű bemutatása, felső szintű 
architektúrája (olvasó)
2. fejezet: A HDFS tervezése során követett irányelvek, valamint működésének 
alapvető jellemzői (olvasó)
3. fejezet: Nagymennyiségű és stream adatok közvetlen tárolása HDFS-en (olvasó)

 

 1. fejezet 
Hadoop Distributed File System (HDFS)

 

Az Apache Hadoop keretrendszer skálázható és elosztott adattárolásáért felelős fájlrendszer 
komponens, amit hagyományos számítógépek klaszterén való működésre terveztek. Noha 
sokban hasonlít más elosztott fájlrendszerekhez, jelentős különbségek is vannak azokhoz képest. 
Magas hibatűrés jellemzi, és alacsony költségű hardware-en való futtatásra tervezték. Nagy 
sávszélességű adatelérést biztosít azon alkalmazások számára, akik hatalmas méretű adatokkal 
dolgoznak (a.k.a. BigData alkalmazások). Nem teljesen POSIX kompatibilis annak érdekében, hogy 
lehetővé tegye a rendszer adatokhoz való stream-elt hozzáférést. A HDFS fájlrendszert 
elsődlegesen nagy adatátviteli kapacitásra és batch alapú adatfeldolgozásra tervezték.
A rendszer master/slave primary/worker architektúrával rendelkezik a következő 
komponensekkel (lásd lenti ábra):

NameNode : központi szerver, egyetlen primary csomópont, amely fogadja a kliens 
hozzáféréseket, és szabályozza a fájlokhoz való hozzáférést
DataNode : tipikusan minden klaszter csomóponton fut egy DataNode, amely az alatta levő 
hardware segítségével tárolja az adatokat

af://n2
af://n5
af://n0


https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/images/hdfsarch
itecture.png

A HDFS a legtöbb fájlrendszer által megszokott hierarchikus fájl szervezést használja: a fájlokat 
könyvtárakba rendezhetjük, és azokat tetszőleges mélységig egymásba ágyazhatjuk. A 
felhasználók vagy alkalmazások létrehozhatnak könyvtárakat és fájlokat tárolhatnak azokban. 
Létrehozhatók új fájlok, törölhetők azok, áthelyezhetők egyik könyvtárból a másikba vagy akár át 
is nevezhetők. A HDFS támogatja a felhasználói kvóták és hozzáférési engedélyeket (access 
permissions), de nem támogatja például a hard vagy soft linkelést. A NameNode  felelőssége a 
fájlrendszer névterének karbantartása, azaz ő végzi az olyan fájlrendszer műveletek, mint a fájlok 
vagy könyvtárak megnyitása, lezárása vagy átnevezése, és ő tart nyilván minden meta-információt 
is a fájlokról. A HDFS-t alapból redundáns tárolásra tervezték, azaz egy fájlnak több másolatát is 
tárolja egy HDFS klaszter. A felhasználó vagy alkalmazások megadhatják, hogy egy-egy fájlnak 
hány másolatát hozza létre a HDFS, ez a replikációs faktor, amit szintén a NameNode  tart nyilván.

A DataNode -ok végzik a technikai adattárolást, azaz a NameNode  által nyilvántartott fájlrendszer 
struktúra elemeinek tartalma ott tárolódik. Egy fájl egy vagy több ún. blokkra darabolódik, amiket 
a DataNode -ok tárolnak. Az egy fájlhoz tartozó blokkok nem feltétlenül egy DataNode -ra 
kerülnek, sőt, a HDFS megpróbálja a blokkokat minél jobban szétosztani a klaszteren belül, hogy 
aztán a feldolgozásuk hatékonyabb lehessen (lásd MapReduce feldolgozás). Az egyes blokkok 
DataNode -hoz rendeléséért a NameNode  felel, a fájlrendszer klienstől érkező olvasási és írási 
kéréseket pedig a DataNode -ok hajtják végre. Ők végzik továbbá a blokkok létrehozását, törlését 
és replikálását a NameNode  utasításai alapján.

Fájlrendszer meta-adatok és adatok tárolása  

A HDFS névteret a NameNode  tárolja. Ehhez a NameNode  egy tranzakció naplót vezet, amit EditLog-
nak hívnak, és tartalmazza az összes változást, ami a fájlrendszerben történik. Például, egy új fájl 
létrehozásának hatására HDFS-en belül a NameNode  egy bejegyzést ír az EditLog-ba, ami rögzíti 
ezt. Hasonlóan, ha a replikációs faktort módosítja valaki, az is egy új bejegyzést eredményez az 
EditLog-ba. A NameNode  egy lokális fájlt használ a futtató operációs rendszer által nyújtott 
fájlrendszeren az EditLog tárolására. A teljes HDFS fájlrendszer névtér, valamint az egyes blokkok 
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Hardver hiba

és fájlok összerendelése szintén egy fájlban van lementve, aminek a neve FsImage. Az EditLog-hoz 
hasonlóan, ez is a NameNode  lokális fájlrendszerében van eltárolva

A NameNode  a teljes fájlrendszer névterét és a blokk térképet is betölti a memóriába futáskor. 
Indításkor, vagy előre meghatározott ellenőrzőpontok alkalmával a NameNode  beolvassa az 
FsImage és EditLog fájlokat a lokális fájlrendszeréről, alkalmazza az összes EditLog tranzakciót a 
memóriában tárolt modellre, majd ezt az új állapotot kimenti a lokális fájlra felülírva a régi 
FsImage fájlt. Ezután az EditLog egy részét el is dobhatja, hiszen a változtatások már tárolásra 
kerültek az FsImage fájlba. Ezt a folyamatot ellenőrző pontnak (checkpoint) nevezik. Ez a folyamat 
biztosítja azt, hogy a HDFS-nek mindig naprakész képe van a fájlrendszer állapotáról azáltal, hogy 
pillanatképeket (snapshot) készít arról, és elmenti az FsImage fájlba. Annak ellenére, hogy az 
FsImage olvasása igen hatékony, annak az inkrementális szerkesztése nem az. Ezért nem 
módosítjuk az FsImage fájlt minden szerkesztés után, hanem eltárolják azt az EditLog-ba. A 
módosítások aztán az ellenőrzési pontnál egyszerre bekerülnek az FsImage fájlba. Az ellenőrző 
pontok előre meghatározott időközönként vagy tranzakció szám után léphetnek életbe.

A DataNode -oknak nincs tudomásuk a HDFS fájlokról, egyszerűen a nekik kiosztott blokkokat 
tárolják külön-külön fájlokban a saját lokális fájlrendszerükön. A DataNode  nem minden fájlt 
ugyanabban a könyvtárban tárol, hanem bizonyos heurisztika alapján megpróbálja kitalálni az egy 
könyvtáron belül tárolt fájlok optimális számát, és ennek megfelelően hozza létre az 
alkönyvtárakat. Ennek oka az, hogy a lokális fájlrendszer nem biztos, hogy hatékonyan tudja 
kezelni, ha egy könyvtárban nagyon sok fájl van. Amikor egy DataNode  elindul, végig pásztázza az 
általa tárolt összes fájlt, legenerálja azon HDFS blokkok listáját, amiknek ezek a fájlok megfelelnek, 
és ezt az információt elküldi a NameNode -nak. Ezt úgy nevezik, hogy Blockreport.

Kommunikációs protokoll  

Minden HDFS kommunikáció TCP/IP protokollon történik. A kliensek egy előre konfigurált TCP 
porton keresztül kapcsolódnak a NameNode -hoz, és az ún ClientProtocol segítségével 
kommunikálnak. A DataNode -ok az ún. DataNode Protocol segítségével kommunikálnak a 
NameNode -al. Mindkét protokoll egy távoli metódus hívási (Remote Procedure Call, RPC) 
mechanizmusba van csomagolva, ami egy absztraktabb kommunikációs réteg. A NameNode  soha 
nem kezdeményez RPC hívást, mindig csak válaszol a DataNode -tól vagy klienstől érkező 
kérésekre.

 2. fejezet 
A HDFS tervezési elvei és működésének jellemzői

 

Tervezési elvek  

A HDFS tervezése során jól megfogalmazott célokat követtek, valamint bizonyos feltételezésekkel 
éltek a rendszer részeivel, felhasználási módjával, stb. kapcsolatban, ami meghatározta a HDFS 
jelenlegi felépítést. Ezek a feltételezések és célok a következők:

A hardver meghibásodás normális eseménynek számít, nem pedig kivételnek. Egy HDFS klaszter 
több száz vagy akár több ezer szerver gépből is állhat, amelyek mindegyike a fájlrendszer 
adatainak egy darabját tárolja. A rengeteg komponens ténye, illetve az, hogy ezen komponensek 
mindegyikében nem elhanyagolható valószínűséggel hiba léphet fel azt jelenti, hogy mindig 
vannak olyan elemei egy nagy klaszternek, amelyek éppen nem működnek. Pontosan ezért a 
hibák észlelése, és a rendszer gyors, automatikus helyreállása ezen hibák után a HDFS egyik 
alapvető architekturális tervezési célja.
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Adatok folyam alapú (streaming) elérése

Nagy adathalmazok

Egyszerű koherencia modell

A számítás mozgatása olcsóbb az adatok mozgatásánál

Heterogén hardver és szoftver platformok közötti átjárhatóság

A HDFS-en futó alkalmazások számára szükséges a tárolt adatok folyamszerű (stream) elérése. 
Ezek az alkalmazások nem általános alkalmazások, amelyek általános fájlrendszeren futnak. A 
HDFS-t első sorban az adatok kötegelt (batch) feldolgozására tervezték, nem pedig interaktív 
felhasználásra. A hangsúly a rendszer tervezésekor a nagy adat átviteli sávszélességen volt, nem 
pedig az adatok elérésének alacsony késleltetésén. A POSIX szabvány számos olyan komoly 
követelményt támaszt, amelyek betartása nem szükséges a HDFS-en futó alkalmazások számára. 
Ezért bizonyos POSIX irányelveket feláldoztak a nagy adatátviteli sebesség érdekében.

A HDFS-en futó alkalmazások nagyon nagy adathalmazokkal dolgoznak. A HDFS-en tárolt 
állományok tipikus mérete néhány giga-bájttól akár terra-bájtos méretig is terjedhet. Ehhez 
nagyon nagy összesített adat átviteli sávszélességet kell biztosítani, és több száz csomópontos 
mérető klasztereket is könnyedén tudni kell kezelni. A HDFS-nek több tíz millió fájlt is tudnia kell 
kezelni egyetlen futó klaszteren.

A HDFS alkalmazásoknak az egyszer írjuk, sokszor elérjük típusú fájl modellre van szükségük. Egy 
fájlnak, amelyet létrehoztunk, a tartalmát kiírtuk, majd lezártuk, későbbi módosítására nincs 
szükség, esetleg csak új adat hozzáfűzésre a fájl végéhez, vagy a fájl valamekkora részének 
levágására kell felkészülni. A fájlok tartalmához való adathozzáfűzés támogatott, de a tartalmának 
tetszőleges ponton történő szerkesztése nem lehetséges. Ez a feltételezés leegyszerűsíti az adat 
koherencia kérdését, valamint lehetővé teszi a szélessávú adatelérést. Egy MapReduce vagy egy 
web feldolgozó alkalmazás tökéletesen illeszkedik ehhez a modellhez.

Egy alkalmazás által kért számítás sokkal hatékonyabban elvégezhető, ha azt az adatokhoz közel 
futtatjuk, amiken dolgozik. Ez különösen igaz abban az esetben, amikor az adatok mérete 
hatalmas. Ez a megközelítés minimalizálja a hálózati adatforgalmat, és nagyobb adatáteresztő 
képességet eredményez. Az alapvető feltételezés tehát az, hogy sokkal olcsóbb az 
adatfeldolgozást végző számítás átmozgatása arra a csomópontra, ahol a feldolgozandó adat 
található, mint az adat átmozgatása oda, ahol a számítás fut. A HDFS megfelelő interfészeket nyújt 
ahhoz, hogy az alkalmazások átmozgathassák magukat a feldolgozandó adat közelébe.

A HDFS-t úgy tervezték, hogy könnyen átvihető legyen egyik platformról a másikra. Ezáltal a HDFS 
számos platformon nyújt megoldási lehetőséget számos alkalmazás típus számára.

Adat szervezés és adat replikáció  

A HDFS-t hatalmas fájlok megbízható módon történő tárolására tervezték, számítógépek 
klaszterén. Minden fájlt blokkok sorozataként tárol, ahol minden egyes blokk többszörösen is 
tárolásra kerül, hogy a rendszer hibatű legyen. Mind a blokk méret, mind a replikációs faktor 
konfigurálható.
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Egy fájl minden blokkja egyforma méretű, kivéve legfeljebb az utolsó blokkot. Egy alkalmazás 
megadhatja egy fájl másolatainak számát. Ezt a fájl létrehozásakor kell megadni, de később is 
módosítható. A fájlok szigorúan csak egyszer írhatók HDFS-en, és csak egyetlen írója lehet 
egyszerre.

Minden döntést a blokkok replikálásáról a NameNode  hoz meg, aki periodikusan fogadja a 
DataNode -ok által küldött Heartbeat és Blockreport üzeneteket. A Heartbeat üzenet jelzi, hogy a 
DataNode  megfelelően működik, míg a Blockreport a DataNode  által tárolt összes blokk listáját 
tartalmazza.

Az alábbi ábra egy példát mutat fájlok több DataNode -on történő tárolására, és az egyes blokkok 
replikálására.

https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/images/hdfsdata
nodes.png

Az adattárolás és replikák kezelése nem triviális feladat, a HDFS az alábbi elveket követi:

Replika elhelyezés: a másolatok elhelyezése HDFS-en belül kritikus a megbízhatóság és 
teljesítmény szempontjából. Ebből a szempontból a HDFS elkülönül minden más 
megoldástól az ún. rack-aware (tárolási helyet figyelembe vevő) tárolási elve miatt. Ez a 
stratégia megpróbálja az egymáshoz tartozó blokkokat egy rack-en elhelyezkedő DataNode -
okon tárolni, amik között nagy adatátviteli sebesség érhető el, míg a replikákat lehetőleg 
másik rack-en tartani, hogy amennyiben hardver hiba lép fel, lehetőség a másolatokat az ne 
érintse.
Replika kiválasztás: a globális sávszélesség és az olvasási késleltetés minimalizálása 
érdekében a HDFS megpróbálja az adatot arról a rack-ről olvasni, amelyik az olvasóhoz a 
legközelebb van. Amennyiben az olvasó node-ján levő rack-ben megtalálható a kért adat 
másolata, az olvasás onnan történik. Amennyiben az adatok több adattárházon is átívelnek, 
az adat kéréssel azonos tárház preferált egy távolival szemben.
Safemode: induláskor a NameNode  egy speciális állapotba, a Safemode -ba kerül. Ebben az 
állapotban nem történik replikálás, hanem a NameNode  a Heartbeat és Blockreport 
üzeneteket várja. Minden blokknak van egy minimális replikálási értéke, és egy blokk akkor 
tekinthető biztonságosan tároltnak, ha legalább ennyi DataNode  bejelentkezik a blokk 
tárolásával. Miután a blokkok egy meghatározott részéről kiderül, hogy biztonságosan tárolt 
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(plusz 30 másodperc múlva) a HDFS kikapcsolja a Safemode-ot. Ezután megkezdi a nem 
biztonságosan tárolt blokkok replikálását a szükséges minimum példányszámig.
Adat blokkok: a HDFS hatalmas méretű fájlok kezelésére lett tervezve. Azon alkalmazások 
számára ideális a HDFS használata, amelyek ilyen hatalmas méretű adatokon dolgoznak, és 
az adatokat egyszer írják, de később sokszor olvashatják, és stream sebességű hozzáférésre 
van szükségük.
Replikáció összefűzése: replikált adatok írása esetén az adat egy csővezetéken (pipeline) 
keresztül továbbítódik egyik DataNode -ról a másikra. Azaz ha pl. egy 3-as replikációs 
faktorral rendelkező fájl blokkjait megkapja egy DataNode , először kiírja a fájlrendszerére az 
összes blokkot, majd egy csővezetéken a következő target DataNode -nak továbbítja azt, aki 
szintén kiírja és továbbítja az utolsó DataNode -nak.

Hibatűrés  

A HDFS egyik alapvető célkitűzése az adatok megbízható tárolása akkor is, ha a klaszteren belül 
hibák jelentkeznek. Alapvetően három fajta meghibásodás történhet, NameNode  meghibásodás, 
DataNode  meghibásodás vagy hálózati problémák. A következőkben az egyes konkrét hibák 
lehetőségeit soroljuk fel, és azt, hogy a HDFS hogyan védekezik velük szemben:

Adat lemez hiba, Heartbeats és újra replikálás: minden DataNode  időközönként Heartbeat 
üzeneteket küld a NameNode  felé. Egy hálózati probléma okozhatja azt, hogy a DataNode -ok 
egy halmaza elérhetetlenné válik a NameNode  számára. Ezt a hibát a NameNode  a Heartbeat 
üzenetek kimaradása által észleli. Az ilyen DataNode -okat a NameNode  nem élőnek jelöli, és 
nem küld számukra további I/O kéréseket. Mivel a nem élő DataNode -okon lévő adatok 
többé nem elérhetők a HDFS számára, bizonyos fájlok replikációs faktora a meghatározott 
érték alá eshet. Az ilyen fájlokat a NameNode  újra, más DataNode -okon replikálja. Az újra 
replikálás több okból is történhet, pl. a DataNode  elérhetetlenné válik, a replikált adat sérül, 
meghibásodik a merevlemez, megnövelték a replikációs faktort, stb.
Klaszter kiegyensúlyozás: a HDFS támogatja az adatok kiegyensúlyozását, ami azt jelenti, hogy 
automatikusan áthelyezhet adatokat egyik DataNode -ról a másikra, ha egy DataNode -on egy 
határérték alá csökken a szabad tárhely mértéke. Bizonyos fájlok iránti hirtelen 
megnövekedett igény miatt is megnövelheti a replikák számát a HDFS és áthelyezheti azokat 
más DataNode -okra (ez nincs teljes körűen implementálva egyelőre).
Adat integritás: előfordulhat, hogy egy adat blokk hibásan érkezik meg egy DataNode -ról, 
például a tároló eszköz meghibásodása miatt, hálózati adatvesztés miatt, vagy szoftverhiba 
miatt. A HDFS kliens ellenőrző kódot számít a fájlok tartalmára, amit létrehozáskor külön 
eltárol egy rejtett fájlban. Ezt az ellenőrző kódot aztán felhasználja az adat olvasásakor arra, 
hogy megállapítsa sértetlen-e a kapott adat. Amennyiben eltérést tapasztal, megpróbálja az 
adatot egy másik DataNode -on lévő replikából betölteni.
Meta-adat lemez meghibásodás: az FsImage és az EditLog központi adat struktúrák a HDFS 
működése szempontjából, amelyek meghibásodása az egész HDFS klaszter leállásához 
vezethetnek. Ennek kiküszöbölése érdekében a NameNode  konfigurálható úgy, hogy ezen 
fájlokból több példányt is tároljon, amelyeket aztán egyszerre szinkron módon frissít. Ez 
azonban teljesítmény csökkenéssel járhat, azonban ennek mértéke elenyésző, hiszen a HDFS 
adat intenzív ugyan, de nem meta-adat intenzív. E mellett a NameNode -ok több példányban 
való futtatása is támogatott.
Snapshot-ok: az adatok lementhetők egy bizonyos időpillanatban, ez a snapshot. A snapshot-
ok egyik felhasználása a HDFS példány visszaállítása egy korábbi jól működő állapotba 
meghibásodás után.
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 3. fejezet 
HDFS műveletek és nagy mennyiségű adat mozgatása

 

HDFS kliens parancsok  

A HDFS hasonló hierarchikus fájl szerkezetet alkalmaz, mint a legtöbb fájlrendszer. Nem teljesen 
POSIX kompatibilis, de sok POSIX műveletet támogat a kliens segítségével. Korábbi 
olvasóleckében láthattunk már példát ilyen fájlműveletekre, néhány példa:

Könyvtár listázása: $ bin/hadoop fs -ls /path/to/dir

Fájl tartalmának kiíratása: $ bin/hadoop fs -cat /path/to/file/sample.txt

Lokális fájlrendszerről fájl másolása HDFS-re: $ bin/hadoop fs -put/path/to/local/file1 

/path/to/hdfs/file1

Teljes lista: https://hadoop.apache.org/docs/current/hadoop-project-dist/hadoop-common/F
ileSystemShell.html#copyFromLocal

Relációs adatok mozgatása Apache Sqoop segítségével  

Sokszor előfordul, hogy nagy mennyiségű adat áll rendelkezésünkre, de valamilyen oknál fogva 
azt nem tudjuk egy sima put  műveletre a HDFS-re másolni feldolgozásra. Egyik ilyen tipikus eset, 
hogy az adataink egy relációs adatbázisban vannak tárolva. Ehhez a felhasználási esethez 
használható az Apache Sqoop [3] eszköz, mely SQL to Hadoop implementáció, azaz lehetővé teszi 
az adatok relációs adattáblából HDFS-re történő importálását, vagy pedig a HDFS állományok 
exportálását relációs adattáblába.

A Sqoop egy parancssori eszköz, amely viszonylag egyszerűen használható [4], például az alábbi 
két példa mutatja egy MySQL adattábla betöltését HDFS-re, valamint egy HDFS állomány 
kimentését adatbázisba.

Adat stream-ek mentése HDFS-re Apache Flume segítségével  

Egy másik tipikus eset, amikor nem működik az adatok egyszerű put művelettel történő 
másolása, ha az adataink folyamatosan, stream szerűen állnak elő. Például egy web alkalmazás 
log bejegyzései. Ilyenkor az adatok folyamatos HDFS-re történő tárolására van szükség, amihez 
több eszköz is nyújt támogatást, ezek közül az egyik az Apache Flume [5].

A Flume segítségével adat forrásokat (source) és adatnyelőket (sink) definiálhatunk, az adat 
forrásokból stream szerűen érkeznek az események, amelyeket egy csatorna az adatnyelőhöz 
vezet, ami eltárolja azt. A Flume számos adatforrást [6] és adatnyelőt támogat [7], ami persze 
bővíthető is. Számunkra a legérdekesebb a HDFS adatnyelő, amely tetszőleges stream forrás 
adatait valós időben tárolni tudja HDFS-re (lásd ábra). A Flume agent működéséről és a 
konfigurációjának módjáról a gyakorlathoz tartozó olvasólecke tartalmaz további hasznos 
információt.

$ sqoop import --connect jdbc:mysql://database.example.com/employees

$ sqoop export --connect jdbc:mysql://db.example.com/foo --table bar --export-

dir /results/bar_data
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Ellenőrző kérdések  

1. Mire szolgál egy HDFS klaszteren belül a NameNode  és mire a DataNode ?
2. Milyen meta-adatokat tárol a NameNode  a HDFS fájlrendszerről és hogyan frissíti azokat?
3. Milyen hálózati kommunikációs protokollt használnak egymás közt a HDFS komponensei?
4. Sorolj fel legalább három tervezési elvet, amit figyelembe vettek a HDFS tervezésénél!
5. Milyen módon tárolja a DataNode  a fájlokat?
6. Mit jelent az adat replikálás, és hogyan működik?
7. Sorolj fel néhány lehetséges meghibásodási pontot egy HDFS klaszteren belül és magyarázd 

el milyen módon védekezik az ellen a HDFS?
8. Sorolj fel három fájlműveletet, amit a HDFS kliens támogat a fájlrendszer kezeléséhez!
9. Mire szolgál az Apache Sqoop?

10. Mire használható az Apache Flume?
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Ez az olvasólecke bemutatja, hogy mi is az a MapReduce programozási modell, illetve hogyan
működik ez a programozási modell a gyakorlatban az Apache Hadoop ökoszisztémán belül.
Megtudhatjuk, hogyan kell egyszerű MapReduce algoritmust írni Java nyelven, valamint hogyan
lehet azt lefordítani és futtatni Hadoop környezetben. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 45 perc

A MapReduce programozási modell  
Összefoglalás  

1. fejezet: A MapReduce programozási modell alapjai (olvasó)
2. fejezet: MapReduce folyamat működése lépésről lépésre, valamint implementációi 
(olvasó)
3. fejezet: MapReduce megvalósítása az Apache Hadoop ökoszisztémában (olvasó)

 1. fejezet 
A MapReduce programozási modell

 

A MapReduce egy programozási modell [9] és ahhoz tartozó implementáció, mely támogatja a 
batch alapú elosztott feldolgozást adatintenzív rendszerek esetén. Ezáltal kifejezetten alkalmas 
nagy mennyiségű adat párhuzamos feldolgozására, ahol az adatok akár többszáz különböző 
számítógépen lehet elosztva. További jellemzője a magasfokú hibatűrés, valamint a funkcionális 
programozás támogatása.

A koncepció 2004-ben jelent meg (Google), 2012-től az elosztott adatfeldolgozás „de facto” 
szabványává vált. Egy MapReduce programnak két fő fázisa van (két függvény):

Map: adatok szétválogatása és összerendelése
Reduce: adatok átrendezése és tömörítése

Egy MapReduce program esetén minden map és reduce függvény elosztott módon, különböző 
node-okon fut (elosztott adattárolásra használt cluster csomópont, pl. Hadoop node). Minden 
függvény a teljes adathalmaz csak egy kis szeletén dolgozik, így a terhelés eloszlik a cluster-en 
belül. A map fázis a következő lépésekből tevődik össze:

1. Adatok betöltése, szűrése
2. Adatok transzformálása kulcs-érték párokká

Míg a reduce fázis lépései a következők:

1. Egy-egy map feladat kimenetének feldolgozása
2. Köztes adat átmásolása
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Map fázis:

Reduce fázis

A MapReduce folyamata az adatok különböző adat csomópontokról történő betöltésével 
kezdődik. Az adatok tárolódhatnak egy, de akár több különböző node-on is. Az adat rekordok 
annyi halmazra kerülnek szétosztásra, ahány map node elérhető a cluster-en belül, ezt a lépést 
split -nek nevezik. A map feladatok párhuzamosan lefutnak, és mindegyik a számára kijelölt 
rekordokból egy kulcs-érték párost képez.

Az ábrán az azonos kulcsok azonos színnel vannak jelölve. A map feladat eredményeként előálló 
kulcs-érték párokat egy ún. shuffle  lépés során átrendezzük. Minden azonos kulcsú elem egy 
számítási node-ra kerül, majd az azonos kulcsú elemekre lefut a reduce feladat. Az egyes reduce 
feladatok által adott kimenetek együttesen alkotják a MapReduce folyamat végeredményét 
( combine  lépés).

 2. fejezet 
A MapReduce folyamat részletei és megvalósításai

 

Az első fejezetben áttekintettük, hogy magas szinten hogyan néz ki egy MapReduce folyamat. 
Tekintsük most újra át a map és reduce fázisokat kicsit részletesebben.

Input olvasás (record reader)
Szétosztás (split)
Map függvény meghívása

Map eredmények átrendezése (shuffle/sort)
Reduce függvény meghívása
Eredmény összeállítása és kiírás (combine/output format)

Lássunk egy példát egy egyszerű MapReduce feladatra. Adott egy szövegrészlet, és a feladatunk 
az, hogy összeszámoljuk az egyes szavak előfordulásainak a számát ezen szövegen belül. A példa 
kedvéért feltételezzük, hogy a teljes szöveg nem egyben (egy adat node-on) kerül tárolásra, 
hanem szétosztva a klaszteren belül több csomópontra. Ennek megfelelően egy szó 
összeszámláló MapReduce program az alábbi módon futna le.

Megjegyzés: az egyes konkrét MapReduce megvalósítások más/eltérő feldolgozó 

lépéseket is implementálhatnak!
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Az adatok betöltése után azok szétosztásra kerülnek, ez az ún. split  lépés. A split  során 
előálló adatrészletek száma nem kell, hogy megegyezzen az adatokat tároló csomópontok 
számával, konfigurálható. Triviális esetben egy darab adat képződik split  során, ám ekkor 
elveszítjük a párhuzamos futtatás adta előnyöket, hiszen minden split -hez készül egy map 
feladat, amelyek párhuzamosan futhatnak. A programozó által biztosított map függvény 
meghívásra kerül a split  során keletkezett adat rekordokra, ami növeli a hatékonyságot, hiszen 
a rekordok száma egy-egy split  -en belül sokkal kisebb, mint a teljes adathalmaz, ráadásul az 
egyes map hívások így párhuzamosan történhetnek. Ezáltal könnyen megvalósítható a terhelés 
elosztás is, az egyes map folyamatokat más és más számítási node is végezheti. Vigyázni kell 
azonban, mert a túl kis split  méret sem előnyös, hiszen akkor a szétosztás/összegyűjtés 
overhead-je lesz meghatározó, és performancia növekedés helyett inkább lassulást okoz.

A map hívás eredményei köztes eredmények, amelyek a reduce függvény bemenetét képezik. 
Fontos megjegyezni, hogy a reduce fázis csak az összes map végeztével kezdődhet el, így a map 
műveletek végrehajtási ideje egy bottleneck. A teljes feladat lefutásakor a map kimenetek 
eldobhatók, a reduce függvény kimenete lesz a teljes MapReduce feladat eredménye, ami 
letárolásra kerül pl. elosztott fájlrendszeren (Hadoop), stb. További részletek: 
https://www.guru99.com/introduction-to-mapreduce.html

MapReduce implementációk  

Eddig a MapReduce modell elvi koncepciójáról volt szó. De hol használják ezt ténylegesen? Az 
alábbiak példák a MapReduce programozási modell implementációira:

Apache Hadoop elosztott fájl tárolás big data feldolgozással

Java, de bármely nyelven implementálható a map és reduce függvény
Apache CouchDB

NoSQL adatbázis lekérdezéséhez JavaScript MapReduce megvalósítás
Disco

Big data Python framework

https://www.guru99.com/introduction-to-mapreduce.html
af://n51


Nokia
Infinispan

Elosztott cache/NoSQL adatbázis
In-memory adatok feldolgozása MapReduce segítségével

Riak

NoSQL adatbázis
JavaScript és Erlang MapReduce támogatás lekérdezésekhez

Ahogy az implementációkból is látszik, két területen játszik főbb szerepet az MapReduce 
programozási modell:

1. Big data és elosztott fájlrendszerek szerves része

Apache Hadoop
Disco

2. Elosztott NoSQL adatbázisok esetén komplex lekérdezésekhez (MapReduce adatforrása)

Apache CouchDB
Infinispan
Riak
MongoDB
Apache HBase

 3. fejezet 
A MapReduce Apache Hadoop megvalósítása

 

A Hadoop MapReduce [1] egy keretrendszer, amely segítségével könnyen készíthetők olyan 
programokat, melyek hatalmas mennyiségű adatot (akár több terra-bájt) dolgoznak fel, és 
amelyek hagyományos eszközökből álló klaszteren (több ezer csomópont/node) párhuzamosan, 
megbízható és hibatűrő módon futtathatók.

Egy MapReduce program (Hadoop terminológia szerint job) a bemenő adathalmazt általában több 
kisebb darabra (chunk) osztja fel (split), amelyeket egy map feladat (task) dolgoz fel teljesen 
párhuzamos módon. A keretrendszer rendezi a map feladatok kimeneteit, amelyek aztán a reduce 
feladat bemenetei lesznek. Jellemzően mind a job kimenetei és bemenetei fájlrendszeren 
tárolódnak. A keretrendszer végzi a feladatok ütemezését, monitorozását és hiba esetén azok 
újrafuttatását.

Jellemzően a Hadoop klaszter számítási és tárolási csomópontjai megegyeznek, azaz a 
MapReduce keretrendszer és a Hadoop elosztott fájlrendszer (HDFS) [2] ugyanazon 
csomópontokon futnak. Ez a konfiguráció lehetővé teszi a keretrendszer számára a hatékony 
feladat ütemezést a csomópontokon, ahol az adatok is tárolódnak, nagyon magas átviteli 
sebességet elérve ezáltal a klaszteren belül.

A MapReduce keretrendszer egyetlen mester csomópontot (master node) tartalmaz, amely 
elnevezése ResourceManager , valamint minden egyes klaszter csomóponthoz egy NodeManager   
nevű worker node-ot és alkalmazásonként egyetlen MRAppMaster  node-ot [3].

Egy minimális MapReduce alkalmazás megadja a bemeneti és kimeneti adatok helyét, valamint 
tartalmaz egy map és egy reduce függvényt a megfelelő interfészek és/vagy absztrakt osztályok 
megvalósításával. Ezek és minden egyéb job paraméter alkotja a job konfigurációját 
(configuration).

Ezek után a Hadoop job kliens elküldi a job-ot (jar/futtatható kód, stb.) és a konfigurációját a 
ResourceManager  számára, amely szétosztja a szoftvert/konfigurációt worker csomópontokra, és 
elvégezi a feladatok ütemezését, monitorozását és állapot visszajelzését a kliens számára.
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Noha a Hadoop keretrendszer Java nyelven íródott, nem feltétlenül szükséges a MapReduce 
programokat is Java-ban írni:

A Hadoop Streaming [4] egy olyan eszköz a Hadoop keretrendszeren belül, melynek 
segítségével a felhasználók tetszőleges futtatható állományokat használhatnak job 
futtatásához (pl. shell script, azaz map és/vagy reduce megvalósításként.
Lehetőség van a Hadoop Pipes [5] C++ API használatára is MapReduce alkalmazás 
megvalósításához.

A MapReduce keretrendszer kizárólag adat párokon dolgozik (pair), azaz egy job összes bemeneti 
adatát adatpárok halmazaként dolgozza fel, és adatpárokat állít elő kimenetként is, ám ezek 
típusának nem kell feltétlenül megegyeznie.

A kulcs  és érték  ( key, value ) párok Java osztályait a keretrendszer kiszerializálja, ezért 
ezeknek implementálniuk kell a Writeable  interfészt. Ezen felül a kulcs osztályoknak meg kell 
valósítaniuk még a WritableComparable  interészt is, hogy a keretrendszer rendezni tudja őket.

Egy MapReduce job bemeneti és kimeneti típusai a következők:

(input) <k1, v1>  ->  map ->  <k2, v2>  ->  combine ->  <k2, v2>  ->  reduce ->  <k3, v3>  
(output)

Jól látszik, hogy minden fázisban lehetnek más-más típusúak a kulcsok és értékek is, kivéve a 
combine esetében. Erre a műveletre ugyanis megszorítás, hogy pont ugyanolyan kulcs-érték 
típusokat kell használnia, mint amit a map is használ.

Bővebb olvasnivaló: https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html

Ellenőrző kérdések  

1. Melyik a MapReduce programozási modell két fő fázisa?
2. Milyen művelet és mire szolgál a split ?
3. Hol és milyen célra használnak MapReduce implementációkat?
4. Mi a különbség a reduce  és a combine  művelet között egy Hadoop MapReduce program 

esetén?
5. Előfordulhat az, hogy egy Hadoop MapReduce programban ugyanaz a reduce  és combine  

művelet is?
6. Milyen kötelező elemei vannak egy Hadoop klaszternek?
7. Milyen nyelven írhatunk MapReduce programot Hadoop környezetben?
8. Milyen egyezésnek kell lennie a map , combine  és reduce  által használt bemeneti és 

kimeneti kulcs-értékek típusai között?
9. Adott az alábbi DNS szekvencia adathalmaz elosztottan tárolva 3 adat node-on. Feladatunk 

egy olyan MapReduce program készítése, amely összeszámolja, hogy a szekvenciákban az 
egyes nukleinsavak hányszor fordulnak elő összesítve. Az ábrán jelöld ezen MapReduce 
program által elvégzett lépéseket és műveleteket a fentiekhez hasonlóan!

https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html
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Ez az olvasólecke a Hadoop ökoszisztéma azon eszközeit veszi górcső alá, amelyek SQL alapú
lekérdezést és/vagy adatmanipulálást tesznek lehetővé a HDFS klaszteren tárolt adatfájlokon.
Az olvasó áttekintést kap a következő eszközökről: Hive, Impala, Drill, Sqoop. Ezek alapvető
célja és funkcionalitása mellett az olvasólecke kitér arra is, hogy miben hasonlítanak illetve
különböznek ezek az eszközök, és hogy milyen esetben melyiket célszerű használni. Említést
teszünk az egyéb olyan eszközökről is, amelyek Hadoop adatok fölötti struktúrált lekérdezési
támogatást nyújtanak, de nem SQL alapúak, mint például az Apache Pig. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 45 perc

SQL Hadoop felett  
Összefoglalás  

1. fejezet: Apache Hive eszköz bemutatása (olvasó)
2. fejezet: Apache Impala eszköz bemutatása (olvasó)
3. fejezet: Apache Sqoop és Drill eszközök bemutatása (olvasó)
4. fejezet: Az egyes lekérdező nyelvet támogató eszközök összehasonlítása (olvasó)

 1. fejezet 
Apache Hive

 

Az Apache Hive [1] egy adattárház szoftver, amely elosztottan tárolt hatalmas adathalmazok SQL 
alapú lekérdezését, írását és kezelését támogatja. Az SQL által használt séma rávetíthető a már 
tárolt adatokra (tetszőleges strukturált szövegfájl). A felhasználók parancssori kliens vagy JDBC 
meghajtó segítségével kapcsolódhatnak a Hive-hoz.

A Hive az Apache Hadoop-ra építve (lásd lenti ábra) az alábbiakat nyújtja:

Eszközök adatok könnyű, SQL-el történő elérése, ideális adattárház támogatáshoz (ETL), 
jelentések készítése, adat elemzés.
Módszerek különböző adatformátumok adatra illesztéséhez.
Fájlok közvetlen elérése a HDFS-en vagy HBase-ben.
Lekérdezések végrehajtása MapReduce [3], Apache Spark [4] vagy Apache Tez [5] 
segítségével.
Procedurális lekérdező nyelv HPL-SQL.
Másodperc alatti lekérdezés végrehajtás Hive LLAP [6], Apache YARN [7] vagy Apache Slider 
[8] segítségével.
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https://1.bp.blogspot.com/-6VBHHXl96t4/WIJp8lQ2c6I/AAAAAAAAAPs/Nyfq02y87mEToUtfBD
qt_8-GhPJgIPfkgCK4B/s1600/hive_architecture.jpg

A Metastore  egy különálló relációs adatbázis, amely a Hive adattáblák és partíciók leírását tárolja, 
és a kliensek számára hozzáférést nyújt ezekhez.  A Hive két klienst is tartalmaz:

Hive CLI  - Hive parancssori interfész, amely közvetlenül kapcsolódik a HDFS-hez és a 
Metastore adatbázishoz, és csak azon a gépen használható, amely közvetlenül eléri ezeket a 
szolgáltatásokat
Beeline  - a HiveServer2 szerverhez kapcsolódik és egyetlen jar függőség (JDBC) szükséges a 
futtatásához: hive-jdbc-<version>-standalone.jar

A Hive standard SQL támogatást nyújt, a legtöbb újabb SQL szabvány követésével. A Hive által 
használt SQL nyelv bővíthető felhasználói programkóddal, ami az alábbiak egyike lehet:

user defined functions (UDF)
user defined aggregates (UDAF)
user defined table functions (UDTF).

Nincs egy előre definiált "Hive adatformátum", amibe az adatokat tárolnunk kell, e helyett a Hive 
ún. csatlakozókat (connector) biztosít különböző adatformátumokhoz, pl. vessző/tab elválasztott 
érték (CSV/TSV) szövegfájlok, Apache Parquet [9], Apache ORC [10], stb. Részletekért lásd a 
hivatalos dokumentációt [11, 12], illetve a gyakorlathoz tartozó olvasóleckét.

A Hive-ot nem online tranzakciók feldolgozására (OLTP) tervezték, tradicionális batch alapú 
adatfeldolgozáshoz ideális. Skálázhatóságra, teljesítményre, bővíthetőségre, hibatűrésre és a 
bemenő adatformátumoktól való függetlenségre tervezték.

Példa Hive használatára  

Az alábbi példa azt mutatja, hogyan definiálhatunk egy adattábla struktúrát Hive segítségével, és 
hogyan kapcsolhatjuk azt hozzá egy HDFS-en lévő adatfájlhoz. Ezután standard SQL 
lekérdezésekkel hozzáférünk a fájl tartalmához.

$ /opt/hive/bin/beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000

0: jdbc:hive2://localhost:10000> CREATE TABLE pokes (foo INT, bar STRING);

https://1.bp.blogspot.com/-6VBHHXl96t4/WIJp8lQ2c6I/AAAAAAAAAPs/Nyfq02y87mEToUtfBDqt_8-GhPJgIPfkgCK4B/s1600/hive_architecture.jpg
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 2. fejezet 
Apache Impala

 

Az Apache Impala [13] az Apache Hive komponenseit felhasználva (metastore, Hive SQL, ODBC 
driver, felhasználói felület) nyújt SQL alapú MPP (Massive Parallell Processing) interaktív adat 
lekérdezési lehetőséget HDFS-en vagy HBase-ben tárolt adatokhoz. A Hive-val ellentétben a valós 
idejű lekérdezéseket is támogatja. A késleltetés kiküszöbölése érdekében az Impala megkerüli a 
MapReduce-t, hogy az adatokhoz egy saját elosztott motoron keresztül férjen hozzá. Ezáltal egy 
nagyságrenddel gyorsabb lekérdezéseket tesz lehetővé, mint a Hive (konfigurációtól függően). 
Jelenleg az Impala a leghatékonyabb SQL motor a HDFS fölött. Az Impala architektúrája [14] a 
következő ábrán látható.

https://impala.apache.org/img/impala.png

Ez a megközelítés számos előnnyel jár a Hadoop adatok másfajta lekérdezéseivel szemben, 
többek között:

Az adat node-okon való lokális feldolgozás miatt a hálózati átviteli korlátok kiiktathatók.
Egyetlen, nyílt és egységes meta-adat tároló használható.
A költséges adat formátum konverzió feleslegessé válik.
Minden adat azonnal rendelkezésre áll, nem szükséges ETL folyamat.
Az összes elérhető hardware felhasználásra kerül az Impala lekérdezések végrehajtásához, 
csakúgy, mint MapReduce esetén.

0: jdbc:hive2://localhost:10000> LOAD DATA LOCAL INPATH 

'/opt/hive/examples/files/kv1.txt' OVERWRITE INTO TABLE pokes;

0: jdbc:hive2://localhost:10000> select * from pokes where foo>100 and foo<110;

+------------+------------+

| pokes.foo  | pokes.bar  |

+------------+------------+

| 103        | val_103    |

| 103        | val_103    |

| 104        | val_104    |

| 105        | val_105    |

| 104        | val_104    |

+------------+------------+

5 rows selected (0.12 seconds)

https://impala.apache.org/img/impala.png
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Könnyű skálázhatóság.

Példa Impala használatára  

A következőkben egy példát mutatunk arra hogyan lehet egy CSV fájlt betölteni az Impala 
rendszerébe, hogy aztán SQL-lel lekérdezhetővé váljanak a benne tárolt adatok:

 3. fejezet 
Apache Drill és Sqoop

 

Az Apache Drill [15] egy nyílt forrású SQL lekérdező motor BigData feltárásához. A Drill-t az 
alapoktól kezdve félig-strukturált és gyorsan változó adatok hatékony analízisére tervezték, 
amilyeneket tipikusan a BigData alkalmazások állítanak elő. Mindezt a jól ismert és standardizált 
SQL nyelv segítségével. A Drill könnyen integrálható meglévő Hive illetve HBase környezetekkel. A 
Drill teljesen független a Hadoop-tól és minden egyéb infrastruktúrától, telepítés után tetszőleges 
lokális fájlon (pl. egy séma nélküli JSON fájl) is használhatjuk. Nincs szükség az adatok sémájának 
definiálására, amivel az egyetlen ilyen elosztott SQL motor. A MongoDB [16] és Elasticsearch [17] 

 tab1.csv:

1,true,123.123,2012-10-24 08:55:00

2,false,1243.5,2012-10-25 13:40:00

3,false,24453.325,2008-08-22 09:33:21.123

4,false,243423.325,2007-05-12 22:32:21.33454

5,true,243.325,1953-04-22 09:11:33

$ impala-shell -i localhost --quiet

Starting Impala Shell without Kerberos authentication

Welcome to the Impala shell. Press TAB twice to see a list of available 

commands.

...

(Shell

      build version: Impala Shell v3.4.x (hash) built on

      date)

[localhost:21000] > CREATE EXTERNAL TABLE tab1

[localhost:21000] > (

[localhost:21000] >    id INT,

[localhost:21000] >    col_1 BOOLEAN,

[localhost:21000] >    col_2 DOUBLE,

[localhost:21000] >    col_3 TIMESTAMP

[localhost:21000] > )

[localhost:21000] > ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','

[localhost:21000] > LOCATION '/user/username/sample_data/tab1';

[localhost:21000] > SELECT * FROM tab1;

+----+-------+------------+-------------------------------+

| id | col_1 | col_2      | col_3                         |

+----+-------+------------+-------------------------------+

| 1  | true  | 123.123    | 2012-10-24 08:55:00           |

| 2  | false | 1243.5     | 2012-10-25 13:40:00           |

| 3  | false | 24453.325  | 2008-08-22 09:33:21.123000000 |

| 4  | false | 243423.325 | 2007-05-12 22:32:21.334540000 |

| 5  | true  | 243.325    | 1953-04-22 09:11:33           |

+----+-------+------------+-------------------------------+
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NoSQL adatbázisok által is használt séma nélküli JSON modellt használja. Lehetővé teszi több 
adatforrás összekapcsolását is, teljes SQL szabvány támogatással rendelkezik.

https://drill.apache.org/docs/img/query-flow-client.png

A Drill elosztott végrehajtási környezet (lásd fenti ábra) lelke az ún. "Drillbit" szolgáltatás, amely 
fogadja a kliensek felől érkező kéréseket, végrehajtja azokat és visszaküldi az eredményt. A Drillbit 
szolgáltatás telepíthető pl. egy Hadoop klaszter minden egyes csomópontjára. Ebben az esetben a 
Drill maximálisan kihasználhatja az adat lokalitást, azaz nem kell az adatokat átmozgatnia a 
hálózaton. A klaszter menedzsmenthez a ZooKeeper-t [18] használja, amely az egyetlen 
függősége, egyébként tetszőleges klaszteren képes működni, nem csak Hadoop-on, viszont a 
YARN-nal is integrálható (így nem kell minden csomópontra külön telepítenünk, a YARN elvégzi a 
deploy-t). Egy-egy Drillbit belső felépítését a lenti ábra mutatja.

https://drill.apache.org/docs/img/DrillbitModules.png

Példa Drill használatára  

Egy lokális JSON fájl lekérdezéséhez egyszerűen le kell tölteni a Dirll csomagot, és a beépített 
klienssel már futtathatunk is lekérdezéseket. A klaszteren való telepítés részleteiről a következő 
URL ad bővebb információt: https://drill.apache.org/docs/creating-a-basic-drill-cluster/

https://drill.apache.org/docs/creating-a-basic-drill-cluster/
https://drill.apache.org/docs/img/query-flow-client.png
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Apache Sqoop  

Az Apache Sqoop [19] eszköz egy SQL to Hadoop implementáció, azaz lehetővé teszi az adatok 
relációs adattáblából HDFS-re történő importálását, vagy pedig a HDFS állományok exportálását 
relációs adattáblába. Egy tipikus ETL eszköz, amely forrása vagy cél tárhelye egy relációs adatbázis 
illetve egy Hadoop klaszter HDFS fájlrendszere.

https://www.hdfstutorial.com/wp-content/uploads/2016/07/Sqoop-architecture.png

 4. fejezet 
SQL eszközök összehasonlítása

 

A fentiekben sok hasonló eszközt mutattunk be. Felmerülhet a kérdés, hogy mégis mi a főbb 
különbség ezen eszközök között, illetve ha lényegében ugyanazt a problémát tudják megoldani, 
akkor mégis mikor melyiket érdemes használni? Ezek bizony jogos kérdések, ezért ebben a 
fejezetben összefoglaljuk az egyes eszközök főbb közös vonásait, de leginkább azt, hogy miben 
térnek el egymástól, mert ez alapján egyértelmű, hogy milyen feladat megoldására melyiket 
célszerű választani.

$ tar -xvf apache-drill-<version>.tar.gz

$ cp personal_entries.json /tmp

$ <install directory>/bin/drill-embedded

apache drill> select * from dfs.`/tmp/personal_entries.json`;

+------------+------------+--------+---------------------+------------+---------

-----+

|    PID     |    name    | gender |   last_contacted    | birth_year | 

useless_info |

+------------+------------+--------+---------------------+------------+---------

-----+

| 1122334455 | John Doe   | M      | 2017-03-02T11:43:00 | 1987       | [1,2,3] 

     |

| 2233445566 | Jane Doe   | F      | 2019-10-12T15:22:34 | 1965       | [2,3,4] 

     |

| 3344556677 | John Smith |        | 2020-01-05T08:27:12 | 1999       | 

[1,2,3,4,5]  |

+------------+------------+--------+---------------------+------------+---------

-----+

3 rows selected (2.473 seconds)
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Sqoop - egy ETL eszköz, adatok mozgatására relációs adatbázis és HDFS között, nem pedig 
egy absztrakciós réteg a HDFS adatok fölé, amely SQL alapú lekérdezést tesz lehetővé. A 
Sqoop és a Hive/Impala közösen használható, pl. az adatok RDBMS-ből HDFS-be emelése 
után annak lekérdezéséhez Hive/Impala használható.
Hive - egy plusz relációs adat leképező réteg HDFS fölé, amely lehetővé teszi a HDFS-en nem 
relációs adat sémában tárolt adatok SQL lekérdezését. Batch orientált (a lekérdezéseket 
MapReduce job-okká konvertálja), azaz elosztott módon, párhuzamosan és hatékonyan 
futtatja és optimalizálja a lekérdezéseket, de valós idejű/interaktív lekérdezésekhez nem 
alkalmazható.
Impala - a Hive-val nagyrészt megegyező funkcionalitással bír, számos Hive komponenst 
maga is felhasznál és teljesen ugyanazt a lekérdező SQL-t használja, mint a Hive. Viszont a 
lekérdezéseket az Impala nem MapReduce job-okra fordítja, hanem saját motorral natívan 
hajtja végre, így alkalmas lesz valós idejű/interaktív lekérdezések végrehajtására.
Drill - a Hadoop klasztertől független, ám azzal integrálható SQL alapú adatmanipuláló 
motor, ám nem használ sémát és alapvetően a félig-strukturált adatok (pl. JSON) 
lekérdezésére szolgál. Nem kell adat tábla sémát létrehoznunk, hanem a félig-strukturált 
adatainkat közvetlenül lekérdezhetjük vele.

Jól látszik, hogy a fenti eszközök bár hasonlók, más-más célokat szolgálnak. Egyedül talán a 
Hive/Impala eszközöknek van nagy közös metszete, de nem real-time környezetben az előbbi, míg 
valós idejű, interaktív lekérdezések esetén utóbbi az egyértelmű választás.

Azonban ezzel természetesen nem ér véget az eszközök sora, számos másik olyan megoldás 
létezik, amelyek az adatok strukturált lekérdezését  támogatják:

Kudu - oszlop alapú adattárolás Hadoop fölött, amely strukturált adatok gyors lekérdezését 
támogatja. Használható együtt Impala-val (és hamarosan Hive-val is).
Spark - egy memóriában tárolt gyors adat lekérdező keretrendszer, saját lekérdező nyelvvel 
(SparkQL). Hadoop fölött is működik, de teljesen kiváltja a MapReduce-t (későbbi olvasó 
leckében bővebben is foglalkozunk vele).
Presto - egy elosztott SQL lekérdező motor, amelyet a Facebook-nál fejlesztettek ki, és 
számos adatforrásból tud dolgozni. Integrálható Hadoop/Hive klaszterekkel vagy pedig a 
Cassandra NoSQL adatbázissal.
Pig - szintén Hadoop feletti adat manipulációt nyújt (végrehajtó motorként MapReduce-t, 
Spark-ot és Tez-t is támogat), ám nem SQL alapú, hanem egy saját nyelvet definiál, a Pig 
Latin-t.

Ellenőrző kérdések  

1. Mire szolgál az Apache Hive, milyen fő komponensei vannak?
2. Mely job végrehajtó motorokat támogatja az Apache Hive?
3. Hány fajta kliens nyújt a Hive? Mi az alapvető különbség köztük?
4. Miben különbözik az Apache Impala a Hive-tól?
5. Egy web-alkalmazásban, ahol a felhasználói kérések alapján közel valós időben kell HDFS 

adatokban lekérdezést végrehajtanunk, melyik eszközt használnád és miért?
6. Az olvasóleckében említett eszközök közül melyeket tekinthetjük klasszikus ETL eszköznek?
7. Mi az Apache Drill fő erőssége? Milyen típusú adatokon dolgozik?
8. Milyen nyelvet ad a kezünkbe a Hadoop adatok lekérdezéséhez az Apache Pig?
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Ez az olvasólecke a Hadoop ökoszisztéma azon eszközeit veszi górcső alá, amelyek NoSQL
alapú adattárolást és lekérdezést tesznek lehetővé HDFS klaszteren. Az olvasó áttekintést kap a
következő eszközökről: HBase, MongoDB, Cassandra. Ezek alapvető célja és funkcionalitása
mellett az olvasólecke kitér arra is, hogy miben hasonlítanak illetve különböznek ezek az
eszközök, és hogy milyen esetben melyiket célszerű használni. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 50 perc

NoSQL Hadoop felett  
Összefoglalás  

1. fejezet: A NoSQL általános koncepciójának áttekintése, NoSQL adatbázisok típusai 
(olvasó)
2. fejezet: Az Apache HBase bemutatása (olvasó)
3. fejezet: Egyéb NoSQL adatbázisok (MongoDB, Cassandra) bemutatása, Hadoop 
integrációjuk lehetőségei (olvasó)

 1. fejezet 
Bevezetés a NoSQL adatbázisokba

 

A NoSQL egy adatbázis-kezelő rendszer (DBMS) osztály, amely nem követi a relációs DBMS 
(RDBMS) összes szabályát, és nem tudja a hagyományos SQL-t felhasználni adatok lekérdezésére. 
A NoSQL kifejezés kissé félrevezető, ha azt "nem SQL"-ként értelmezzük, inkább a "Nem csak SQL" 
áll közelebb a valósághoz, mivel az ilyen típusú adatbázisok általában nem helyettesítik, hanem 
kiegészítik az RDBMS-ket és az SQL-t.

A NoSQL-alapú rendszereket általában nagyon nagy adatbázisok esetén használják, amelyek 
különösen hajlamosak az SQL megszorításai és az adatbázisok relációs modellje által okozott 
teljesítmény problémákra. Sokan úgy gondolják, hogy a NoSQL a megfelelő modern választás 
adatbázisok terén, amely megfelel a kor webes alkalmazásaival szemben támasztott 
követelményeinek. A NoSQL néhány figyelemre méltó megvalósítása a Apache Cassandra [1] 
(eredetileg a Facebook fejlesztette), a Google BigTable [2] vagy az Amazon SimpleDB [3] és a 
Dynamo [4].

A NoSQL adatbázisok nem feltétlenül követik azokat a szigorú szabályokat, amelyek a relációs 
adatbázisok tranzakcióira vonatkoznak. Ezek a szabályok ACID (atomicity, consistency, isolation, 
durability) néven ismertek [5]. Például a NoSQL adatbázisok nem használnak rögzített 
sémastruktúrákat és SQL tábla összekapcsolásokat.
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https://assets-global.website-files.com/5ec7dad2e6f6295a9e2a23dd/5ee016f44336f8b9a40a
a050_relational-vs-nonrelational-databases.png

A NoSQL adatbázisok könnyen skálázhatók, hiszen az alapoktól elosztott, több csomóponton futó 
szolgáltatásként tervezték őket. Ezáltal sokszor nagyobb teljesítményt, és az adatokra vonatkozó 
szigorú strukturális megkötések hiányában egyszerűbb felépítést és használatot biztosítanak az 
RDMBS-ekhez képest. Ugyanakkor sok esetben hátrányt jelenthet az, hogy nem tudják biztosítani 
az RDBMS által nyújtott sokrétű garanciát az adatokra vonatkozólag, illetve a komplex elemzési 
funkciókat.

A NoSQL adatbázisoknak különböző típusai léteznek, amelyek egy-egy konkrét probléma csoport 
megoldására koncentrálva implementálják a NoSQL koncepciókat. A leggyakrabban használt 
NoSQL adatbázisok a következők:

Kulcs-érték tárolók - az adatokat kulcs-érték párokban tárolják, az értékeket a kulcs alapján 
gyorsan el lehet érni. Kulcsok rendezése, tartományok kezelése hatékony, de ezen kívül 
kevés egyéb művelet támogatott. Példák kulcs-érték tárolókra [6]: Riak, Cassandra, Redis.
Dokumentum tárolók - tárolt elemek egysége a dokumentum. Ezek tetszőleges XML, YAML, 
JSON, stb. adatok lehetnek, séma nélküliek és a felépítésük sem kell, hogy megegyezzen. 
Minden dokumentum egyedi kulccsal rendelkezik, de a lekérdezésükhöz bonyolultabb 
lekérdező nyelvek (pl. MapReduce) illetve API-k is rendelkezésre állnak. Példák dokumentum 
tárolókra [7]: CouchDB, Elasticsearch, MongoDB.
Objektum tárolók - az objektum-orientált programozásban megszokott objektumokat 
tárolnak (OODBMS). A legtöbb objektumtároló valamilyen nyelvet is implementál az adatok 
lekérdezéséhez. Példák objektum tárolókra: JADE, ObjectDB.
Oszlop tárolók - a relációs adatbázisokhoz hasonlóan sorokba és oszlopokba rendezve 
tárolják az adatokat, és az oszlopokat osztályokba (family) csoportosítják (a struktúrát így 
előre kell definiálni). Azonban az adatokat az RDBMS-ektől eltérő módon tárolják, és míg az 
előbbi a gyors sor műveletekre optimalizált, utóbbi az oszlopokon való gyors műveletekre 
van kitalálva. Első sorban komplex, változó tartalmú rekordok relációs tárolására ideális (lásd 
lenti ábra). Ilyen tárolók például a Google BigTable vagy az Apache HBase.
Gráf adatbázisok - gráf típusú adatok (csomópontok és köztük lévő élek) hatékony tárolása. 
Ideális hálózati topológiák, közösségi háló, Wiki oldalak, stb. tárolásához. Példák gráf 
adatbázisokra [8]: Neo4j, OrientDB, MarkLogic.

https://assets-global.website-files.com/5ec7dad2e6f6295a9e2a23dd/5ee016f44336f8b9a40aa050_relational-vs-nonrelational-databases.png


 2. fejezet 
Apache HBase

 

Az Apache HBase [9] egy elosztott, skálázható BigData adattároló Hadoop fölött. Egy oszlop tároló 
NoSQL adatbázis, amit a Google BigTable adatbázisa inspirált. Ahogyan a BigTable hatékonyan 
kihasználta a Google File System-en [10] elosztottan tárolt adatokat, a HBase ugyanúgy 
kihasználja a HDFS nyújtotta elosztott tárolást a hatékony adatkezeléshez.

A HBase tökéletes választás, amennyiben valós idejű véletlen írás/olvasási hozzáférésre van 
szükségünk a BigData-nkhoz. A HBase képes ilyen hatalmas adatmennyiséget kiszolgálni (akár 
milliárdos nagyságrendű sort milliós nagyságrendű oszloppal) hagyományos gépekből 
összeállított klaszteren. A HBase sokkal inkább "adattár" mint "adatbázis", mert számos jól 
megszokott RDBMS funkcióval nem rendelkezik, mint például a típusos oszlopok, másodlagos 
indexek, komplex lekérdező nyelv, stb.

Cserébe a HBase számos olyan funkcióval rendelkezik, ami támogatja a lineáris és moduláris 
skálázhatóságot. A HBase klaszterek egyszerűen növelhetők ún. RegionServer -ek hozzáadásával. 
Amennyiben például 10-ről 20-ra emeljük a RegionServer -ek számát, az azt jelenti, hogy 
megduplázzuk a klaszter adattárolási és számítási kapacitását is. Ezt a fajta skálázást RDBMS-ek 
esetén sokkal nehezebb és költségesebb elérni. Néhány figyelemre méltó HBase tulajdonság a 
következő:

Erős adat konzisztencia mind íráshoz mind olvasáshoz (nem a legtöbb NoSQL által használt 
"eventual consistency" modellt használja)
Automatikus adatelosztás a klaszteren belül
Automatikus RegionServer helyreállítás hiba után
Hadoop/HDFS támogatás az elosztott adattároláshoz
MapReduce támogatás: HBase adatbázis job-ok adatforrásaként vagy eredmények 
tárolásához
ava kliens API HBase programból történő eléréséhez

REST API támogatás nem ava alkalmazások számára
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Fontos leszögezni, hogy a HDFS és a HBase két különböző dolog (lást áttekintő ábra lent). A HDFS 
nem támogatja az adatok tetszőleges rekordjainak gyors keresését. Ugyan a HBase is HDFS-en 
tárolja az adatokat, azok eléréséhez oszloptároló alapú gyors tetszőleges rekord alapú keresést 
támogat. A HBase használatának több száz millió adatrekord esetén van értelme, az alatt célszerű 
RDBMS-ben tárolni az adatainkat.

https://www.researchgate.net/profile/Xiaoming_Gao2/publication/228440170/figure/fig2/AS:
301903809400834@1448990885592/HBase-architecture.png

HBase adat modell  

A HBase-en belül az adatok táblában tárolódnak, amelynek sorai és oszlopai vannak. Ez a 
terminológia ugyan egybeesik a RDBMS definíciókkal, de nem érdemes így gondolnunk rá. A 
HBase táblákat sokkal inkább egy több dimenziós map adatszerkezetként érdemes elképzelni. A 
HBase által használt terminológia a következő.

Table

 Egy HBase táblázat több sorból (row) áll.

Row

 Egy sor egy kulcsból és egy vagy több oszlopból áll, amelyekhez érték van rendelve. A sorok 
kulcs szerint sorba rendezésre kerülnek tároláskor.

 Pontosan emiatt a kulcs tervezése komoly jelentőséggel bír. Célszerű olyan kulcs értékeket 
választani, hogy az egymással kapcsolatban álló sorok közel 

 kerüljenek egymáshoz rendezéskor. Egy gyakori megközelítés kulcs értékekre a web domain-ek 
használata fordított sorrendben (hasonlóan pl. a ava 

 package-k elnevezéséhez). Így az egyes különböző al-domain-ek közel kerülnek egymáshoz a 
közös fő domain miatt.

Column

 Egy oszlop a HBase-ben egy oszlop család (column family) és egy oszlop megnevezés (column 
qualifier) kombinációjából áll, amelyek : -al vannak 

 elválasztva.

Column Familiy
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Oszlop nevek
Konvenció szerint az oszlopok megnevezése az oszlop család prefix-ből és a
megnevezésből áll össze. A fenti példában a contents:html egy oszlop, amely a
contents oszlop családból és a html megnevezésből tevődik össze, a kettőt egy
kettőspont (:) választja el egymástól.

 Az oszlop családok fizikailag összefogják az oszlopok egy halmazát és azok értékeit (főleg 
performancia megfontolásból). Minden oszlop család 

 rendelkezik bizonyos tárolási tulajdonságokkal, mint például az értékeiket gyorsítótárazni kell-e 
memóriában, hogyan kerülnek az adatai tömörítésre, a 

 sor kulcsa milyen kódolást használ, stb. Egy táblában szereplő összes sorhoz ugyanazok az 
oszlop családok tartoznak, ám lehetnek olyan sorok,  

 amelyek nem tárolnak semmit egy adott osztály családban.

Column Qualifier

 Az oszlop megnevezés egy bizonyos adat jelölése érdekében adódik hozzá egy oszlop 
családhoz. Legyen pl. a content  egy oszlop család, egy oszlop 

 megnevezés lehet a content:html  vagy a content:pdf . Noha az oszlop családok tábla 
létrehozáskor definiálásra kerülnek, az oszlop megnevezések

 módosíthatók és az egyes sorok nagyon különböző megnevezéseket tartalmazhatnak egy-egy 
osztályon belül.

Cell

 A cella egy sor, oszlop család és oszlop megnevezés kombinációja, és egy értéket valamint egy 
időbélyegzőt tartalmaz, ami az adat verzióját jelöli.

Timestamp

 Az időbélyegző minden egyes érték írásakor szintén eltárolódik, és egy adat verzióját azonosítja. 
Alapértelmezett esetben az időbélyegző a 

 RegionServer idejét jelenti az adat írásának pillanatában. Mindazonáltal lehetőség van az 
időbélyegző értékét máshogy definiálni az adat írásakor.

Adatok elvi nézete  

Lássuk egy példán keresztül az adatok tárolásának elvi módját a fenti definíciók ismeretében. 
Adott egy tábla, webtable  néven (lásd lent), ami két sort ( com.cnn.www  és com.example.www ) és 
három oszlop családot ( contents , anchor  és people ) tartalmaz. Az alábbi példában az első 
sorban az anchor  családhoz két oszlop tartozik ( anchor:cssnsi.com , anchor:my.look.ca ) , míg 
a contents -hez egy ( contents:html ). A com.cnn.www  kulcsú sor a példában 5 verziót tartalmaz, 
míg a com.example.www  kulcsú egyet. A contents:html  oszlop tartalmazza egy web oldal teljes 
HTML tartalmát. Az anchor  család megnevezései azokat a külső web oldalakat tartalmazzák, 
amelyek a sor által jelölt web oldalra mutatnak, a link-nél szereplő szöveggel együtt. A people  
család az oldalhoz köthető embereket írja le.
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Row Key
Time
Stamp

ColumnFamily
contents

ColumnFamily
anchor

ColumnFamily
people

"com.cnn.www" t9  
anchor:cnnsi.com =
"CNN"

 

"com.cnn.www" t8  
anchor:my.look.ca
= "CNN.com"

 

"com.cnn.www" t6
contents:html =
"…"

   

"com.cnn.www" t5
contents:html =
"…"

   

"com.cnn.www" t3
contents:html =
"…"

   

"com.example.www" t5
contents:html =
"…"

 
people:author =
"John Doe"

A fenti táblázatban az üresnek tűnő cellák a valóságban nem foglalnak helyet, sőt, HBase-ben 
nem is léteznek. Ezáltal a HBase hatékonyan tudja tárolni az ilyen "ritka" adatokat. Az ilyen 
tabulált nézet nem az egyetlen módja a HBase adatok megjelenítésének, sőt, nem is a 
legpontosabb. A következő többdimenziós map ábrázolás sokkal közelebb áll a valósághoz:

Adatok fizikai nézete  

Ellentétben azzal, hogy elvi szinten a táblák sorok ritka adatainak összességeként jelennek meg, a 
gyakorlatban teljesen máshogy, oszlop családok alapján vannak tárolva fizikailag. Egy új oszlop 
megnevezés bármikor hozzáadható egy oszlop családhoz.

Az anchor oszlop család tárolása:

{

  "com.cnn.www": {

    contents: {

      t6: contents:html: "<html>..."

      t5: contents:html: "<html>..."

      t3: contents:html: "<html>..."

    }

    anchor: {

      t9: anchor:cnnsi.com = "CNN"

      t8: anchor:my.look.ca = "CNN.com"

    }

    people: {}

  }

  "com.example.www": {

    contents: {

      t5: contents:html: "<html>..."

    }

    anchor: {}

    people: {

      t5: people:author: "John Doe"

    }

  }

}
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Row Key Time Stamp Column Family anchor

"com.cnn.www" t9 anchor:cnnsi.com = "CNN"

"com.cnn.www" t8 anchor:my.look.ca = "CNN.com"

Row Key Time Stamp ColumnFamily contents:

"com.cnn.www" t6 contents:html = "…"

"com.cnn.www" t5 contents:html = "…"

"com.cnn.www" t3 contents:html = "…"

A contents  oszlop család tárolása:

A fenti valós tárolás jól mutatja, hogy az elviekben üres cellák egyáltalán nem is kerülnek 
tárolásra. Így például a contens:html oszlop értékének lekérése a t8  időbélyegzővel nem adna 
vissza értéket. Amennyiben nem adunk meg időbélyegzőt, akkor az oszlop legfrissebb verziójának 
értéke adódik vissza. Amennyiben egy értéknek több verziója is létezik, a legfrissebb 
időbélyegzővel rendelkezőt találjuk meg legelőször, hiszen az értékek az időbélyegzők szerint 
csökkenő sorrendbe vannak rendezve. Ha például az összes oszlop értékét kérnénk le 
időbélyegző nélkül a com.cnn.www  sorhoz, a következő értékek adódnának vissza: 
contents:html  érték a t6  időbélyegzővel, az anchor:cnnsi.com  értéke a t9  időbélyegzővel és 
az anchor:my.look.ca  érétke a t8  időbélyegzővel.

Az adatok lekérdezéséhez a HBase Shell nyújt interaktív felületet, illetve a Java API-n keresztül 
programból lehet az adatokat manipulálni. A HBase működésének bővebb leírásért lásd a [11, 
12]-es hivatkozásokat.

 3. fejezet 
Egyéb NoSQL megoldások, amelyek integrálhatók a Hadoop
ökoszistémába

 

MongoDB  

A MongoDB [13] egy dokumentum tároló NoSQL adatbázis, amely JSON szerű dokumentumokban 
(BSON) tárolja az adatokat. A lekérdezések támogatására egy gazdag és kifejező nyelvet ad, amivel 
könnyedén lehet az adatokat rendezni és szűrni tetszőleges mező alapján. A lekérdezéseket 
szintén JSON formában lehet megfogalmazni, és támogatják a különböző aggregációs 
műveleteket is. A legtöbb NoSQL-el szemben támogatja az ACID tranzakciókat és a lekérdezések 
összekapcsolását - join (RDBMS-ekkel azonos követelmények), ráadásul két fajta kapcsolatot is 
támogat, nem csak egyet, mint a relációs adatbázisok: referencia és beágyazás.

A MongoDB főbb tulajdonságai a következők:

Ad hoc lekérdezések

A MongoDB támogatja a keresést mező alapján, érték-tartomány alapján vagy reguláris 
kifejezéssel. A lekérdezések visszaadhatják a dokumentum egy meghatározott részét és 
tartalmazhatnak JavaScript funkciókat is.

Indexek

A MongoDB lehetővé teszi, hogy a dokumentum bármelyik mezője alapján indexet 
készítsünk.
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Replikáció

A MongoDB támogatja a master-slave primary-worker replikációt. Ebben az esetben a  
primary hajthat végre írás műveleteket, a worker szerverek másolják az  adatokat, olvasásra 
biztonsági mentésre használhatók. A worker adatbázisok képesek új primary adatbázist 
választani, ha a primary meghibásodik.

Terheléselosztás

A MongoDB horizontálisan skálázható sharding [14] használatával. A fejlesztőnek kell shard 
kulcsot választania, amely meghatározza, hogyan lesz elosztva gyűjtemény adathalmaza.

Fájl tároló

A MongoDB-t lehet elosztott fájlrendszerként is használni, ezt GridFS-nek hívják.

Aggregáció

MapReduce algoritmusok használhatók kötegelt feldolgozáshoz és  aggregációra. Ezeket a 
programokat JavaScript nyelven kell megírni.

Integráció Hadoop-pal  

A MongoDB nem integrálható olyan szorosan a Hadoop-pal, mint a HBase. A HBase-t eleve úgy 
tervezték, hogy az adatok elosztott tárolásához a HDFS-t használja, míg a MongoDB rendelkezik 
saját elosztott tárolási megvalósítással és teljesen önállóan tud működni. Azonban lehetőség van 
arra, hogy a MongoDB Hadoop connector [15] segítségével integráljuk a MongoDB-t a Hadoop 
ökoszisztémába (lásd lenti ábra).

 

https://webassets.mongodb.com/_com_assets/cms/big-data-architecture-mongodb-k0znyrb
tlz.png

A Hadoop connector lehetővé teszi, hogy a MapReduce job-ok a bemenő adatokat egy MongoDB 
adatbázisból, vagy annak HDFS exportjából (BSON fájlok) vegyék, illetve az eredményüket szintén 
BSON formátumban HDFS-re írják (ami aztán importálható a MongoDB-be), vagy közvetlenül egy 
MongoDB adatbázisba tárolják.
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Apache Cassandra  

Az Apache Cassandra [16] egy nyílt forráskódú elosztott adatbázis szerver szoftver, amelyet arra 
terveztek, hogy nagy mennyiségű adatot tároljon alacsony költségű szervereken, magas 
rendelkezésre állást mellett. A Cassandra fejlesztését az Amazon DynamoDB egyik fejlesztőjeként 
is ismert Avinash Lakshman és Prashant Malik kezdte a Facebook-nál. A forráskódot 2008-ban 
adták ki nyílt forráskódú projektként, majd 2009 márciusában lett az Apache inkubátor tagja. 2010 
február 17-én lett felső szintű Apache projekt.

A Cassandra adatmodellje a kulcs-érték és az oszlop tárolás hibrid megközelítése. A Cassandra a 
klaszteren belüli kommunikációhoz egy pletyka protokollt (gossip protocol) használ. Könnyen 
skálázható (lineáris skálázás hagyományos számítógépeken) és magas rendelkezésre állás 
jellemzi. A lekérdezéshez a Cassandra egy CQL (Cassandra Query Language) [17] lekérdező 
nyelvet ad, ami SQL-szerű lekérdezést tesz lehetővé az adatbázison.

Integráció Hadoop-pal  

A Cassandra hasonló mélységig integrálható a Hadoop klaszterekkel, mint a MongoDB, azaz az 
adattárolást és Cassandra elosztott környezetet a Hadoop-tól függetlenül kell üzemeltetnünk. Sőt, 
szükséges az, hogy bizonyos node-okon csak Cassandra fusson (online tranzakciók 
feldolgozásához, míg másokon Hadoop DataNode és Cassandra is. Ezután a MapReduce job-ok 
betölthetik az adataikat a Cassandra adatbázisból (CQL táblákból és indexekből), illetve a 
kimenetet is írhatják közvetlenül Cassandra-ba.

Ellenőrző kérdések  

1. Mit nevezünk NoSQL adatbázisnak?
2. Mik a főbb különbségek a relációs adatbázisok (SQL) és NoSQL adatbázisok között?
3. Milyen NoSQL adatbázis típusokat ismersz?
4. Mik az Apache HBase főbb jellemzői, hogyan kapcsolódik a Hadoop ökoszisztémához?
5. Milyen adatmodellt használ az Apache HBase?
6. Mi a különbség az oszlop az oszlop család és az oszlop megnevezés (column, column family, 

column qualifier) között?
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7. Hogyan küszöböli ki a HBase a ritka adattáblák tárolási problémáját (a sok üres cella 
tárolását)?

8. Mire szolgál a sor kulcs és az időbélyegző a HBase táblákban?
9. Milyen adatmodellt használ a MongoDB?

10. Hogyan integrálható a MongoDB Hadoop-pal?
11. Milyen adatmodellt használ az Apache Cassandra?
12. Hogyan integrálható a Cassandra Hadoop-pal?
13. Mik az alapvető különbségek a HBase, MongoDB és Cassandra NoSQL adatbázisok között?
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Az olvasó ebben az olvasóleckében betekintést nyer az általános célú BigData feldolgozó,
elosztott végrehajtó motorok világába. Bemutatjuk, mik a klasszikus MapReduce végrehajtó
motor (a Hadoop alapértelmezett feladat végrehajtója) hiányosságai, amik sok korszerű
BigData alkalmazás hatékony megvalósítását korlátozhatják. Áttekintést adunk arra
vonatkozóan, hogy milyen újabb, általánosabb és bizonyos felhasználási esetekben
hatékonyabb adat feldolgozó keretrendszerek léteznek, valamint hogy hogyan viszonyulnak
ezek a MapReduce-hoz, illetve a Hadoop ökoszisztémához. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 40 perc

Hadoop feletti végrehajtó motorok  
Összefoglalás  

1. fejezet: A MapReduce engine hiányosságai, általánosabb alternatíváinak 
bemutatása (olvasó)
2. fejezet: Az Apache Tez keretrendszer ismertetése (olvasó)
3. fejezet: Az Apache Spark keretrendszer ismertetése (olvasó)

 1. fejezet 
A MapReduce koncepció hátrányai, modernebb és
általánosabb alternatívái

 

A Hadoop keretrendszer alapértelmezett számítás végrehajtó motorja a MapReduce [1]. Ez 
kiválóan alkalmas kötegelt feldolgozáshoz, a map és reduce műveletek klaszteren elosztott, 
párhuzamos végrehajtásához. A hatékonyságot leginkább az által éri el, hogy nem a nagy 
adatokat mozgatja a klaszter node-jai között, hanem az azokat feldolgozó programkódot másolja 
arra a csomópontra, ahol az adatok is vannak. Így a műveletek lokális adatokon, párhuzamosan 
futnak, és a végén az eredmények összegződnek. Vannak azonban bizonyos használati esetek, 
amikor ez a megközelítés nem alkalmazható. Ilyenek a következők: 

Iteratív alkalmazások: az ilyen alkalmazásoknak ugyan megfelelő lenne a kötegelt 
feldolgozás, viszont az eredményt nem tudják egy job segítségével előállítani, több job 
kombinálására van szükség, ahol bizonyos job-ok más job-ok eredményeit használják 
bemenetként. A MapReduce megvalósítások esetében az adatok megosztása két job között 
csak úgy valósulhat meg, hogy a köztes eredmények a fájlrendszerre (pl. HDFS) íródnak, ami 
lassú (lásd ábra).
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https://www.tutorialspoint.com/apache_spark/images/iterative_operations_on_mapreduce.j
pg

Interaktív alkalmazások: az ilyen alkalmazások lehetővé teszik ad-hoc lekérdezések 
végrehajtását, amelyekre a felhasználó közel valós idejű választ vár. Mivel minden lekérdezés 
közvetlenül a fájlrendszerről tölti be az inputot (lásd ábra), ami nagyságrendekkel hosszabb 
időt vehet igénybe, mint maga a számítási művelet, a megoldás túl lassú lesz ehhez a fajta 
felhasználáshoz.

https://www.tutorialspoint.com/apache_spark/images/interactive_operations_on_mapreduc
e.jpg

Jól látszik, hogy a fenti két tipikus BigData felhasználási mód nagyságrendekkel gyorsabb 
adatmegosztást követel a párhuzamosan futó job-ok között. Mivel mind az iteratív mind pedig az 
interaktív alkalmazások nagyon népszerűek, szükség volt a klasszikus MapReduce-tól eltérő 
megközelítések alkalmazására és újabb végrehajtó motorok fejlesztésére. A MapReduce két 
legelterjedtebb alternatívája/utódja/fejlesztése az alábbi:

Apache Tez [2]: az Apache Hadoop YARN-ra [4] épülő adatfeldolgozó motor, amely képes 
komplex, körmentes irányított gráfba (DAG) szervezett feladatok hatékony és elosztott 
végrehajtására. Mivel a job-okat össze lehet fűzni, és egyszerre végrehajtani őket, ami 
korábban több MapReduce job futtatását igényelte, a Tez jelentős teljesítmény növekedést 
hoz a MapReduce-hoz képest.
Apache Spark [3]: egy villámgyors klaszter számítási keretrendszer, amit nagyon gyors 
adatfeldolgozásra terveztek. A Hadoop MapReduce modellen alapul, de olyan módon 
általánosítja és terjeszti ki azt, ami lehetővé teszi a hatékony felhasználását interaktív 
lekérdezések készítéséhez vagy stream feldolgozáshoz is. Az alapvető technika, ami ezt a 
fajta sebesség növekedést lehetővé teszi, a memóriában tárolt klaszter számítási modell.
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 2. fejezet  

Az Apache Tez keretrendszer  

Az Apache Tez [2] az Apache Hadoop YARN-ra épülő adatfeldolgozó motor, amely képes komplex, 
körmentes irányított gráfba (DAG) szervezett feladatok hatékony és elosztott végrehajtására. 
Mivel a job-okat össze lehet fűzni, és egyszerre végrehajtani őket, ami korábban több MapReduce 
job futtatását igényelte, a Tez jelentős teljesítmény növekedést hoz a MapReduce-hoz képest.

https://tez.apache.org/images/PigHiveQueryOnMR.png

A fenti ábrán jól látszik, hogy ha például egy Hive SQL lekérdezés a fenti módon több különböző 
forrást használ (pl. tábla JOIN  vagy egyéb összetett lekérdezés miatt), akkor az több MapReduce 
job-ot eredményez, amiket külön-külön végre kell hajtani, és az egyes job-ok (köztes) eredményei 
HDFS-en tárolásra kerülnek. Ezzel szemben ha a Tez végrehajtó motort használjuk (Hive teljes 
körűen támogatja), a fenti irányított körmentes gráfba rendezett feladatokat kapjuk, amelyek 
egyben futtathatók a köztes eredmények kiírása nélkül. Ez nagy teljesítmény javulást hoz a 
MapReduce-hoz képest, emlékezzünk vissza a Hive használata során megjelenő figyelmeztető 
üzenetekre: MapReduce helyett használjuk a Tez vagy a Spark futtató motort, mert az 
hatékonyabb!

A Tez az alábbi két csoportba sorolható tervezési elveket követi :

Felhasználást megkönnyítő funkciók:

Kifejező adatfolyam leíró API-k nyújtása
Rugalmas bemenet-feldolgozó-kimenet futás idejű modell
Adat típus függetlenség
Egyszerűsített fejlesztés támogatása

Végrehajtási teljesítmény:

Teljesítmény növekedés MapReduce-hoz képest
Optimális erőforrás kezelés
Futás idejű végrehajtási terv újra konfigurálás
Dinamikus fizikai adat folyam döntések támogatása

Az alábbi Java programkód [5] egy két node-ból álló Tez DAG létrehozását és futtatását 
demonstrálja, amely a klasszikus word count problémát oldja meg:

package io.github.ouyi.tez;
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import com.google.common.base.Preconditions;

import com.google.common.collect.Sets;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

import org.apache.hadoop.conf.Configured;

import org.apache.hadoop.io.IntWritable;

import org.apache.hadoop.io.Text;

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.TextInputFormat;

import org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.TextOutputFormat;

import org.apache.hadoop.util.Tool;

import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;

import org.apache.hadoop.yarn.api.records.ApplicationId;

import org.apache.tez.client.CallerContext;

import org.apache.tez.client.TezClient;

import org.apache.tez.dag.api.*;

import org.apache.tez.dag.api.client.DAGClient;

import org.apache.tez.dag.api.client.DAGStatus;

import org.apache.tez.dag.api.client.StatusGetOpts;

import org.apache.tez.mapreduce.input.MRInput;

import org.apache.tez.mapreduce.output.MROutput;

import org.apache.tez.mapreduce.processor.SimpleMRProcessor;

import org.apache.tez.runtime.api.ProcessorContext;

import org.apache.tez.runtime.library.api.KeyValueReader;

import org.apache.tez.runtime.library.api.KeyValueWriter;

import org.apache.tez.runtime.library.api.KeyValuesReader;

import org.apache.tez.runtime.library.api.TezRuntimeConfiguration;

import org.apache.tez.runtime.library.conf.OrderedPartitionedKVEdgeConfig;

import org.apache.tez.runtime.library.partitioner.HashPartitioner;

import org.apache.tez.runtime.library.processor.SimpleProcessor;

import org.slf4j.Logger;

import org.slf4j.LoggerFactory;

import java.io.IOException;

import java.util.Arrays;

import java.util.Optional;

import java.util.Set;

import java.util.StringTokenizer;

public class HelloWorld extends Configured implements Tool {

    private static final String INPUT = "Input";

    private static final String TOKENIZER_VERTEX = "TokenizerVertex";

    private static final String SUMMATION_VERTEX = "SummationVertex";

    private static final String OUTPUT = "Output";

    private static final int PARALLELISM = 1;

    private static final boolean ENABLE_SPLIT_GROUPING = true;

    private static final boolean GENERATE_SPLIT_IN_AM = true;

    private static final Logger LOGGER = 

LoggerFactory.getLogger(HelloWorld.class);

    public static class TokenProcessor extends SimpleProcessor {

        private final IntWritable one = new IntWritable(1);

        private final Text word = new Text();

        public TokenProcessor(ProcessorContext context) {

            super(context);

        }

        @Override



        public void run() throws Exception {

            Preconditions.checkArgument(getInputs().size() == 1);

            Preconditions.checkArgument(getOutputs().size() == 1);

            KeyValueReader kvReader = (KeyValueReader) 

getInputs().get(INPUT).getReader();

            KeyValueWriter kvWriter = (KeyValueWriter) 

getOutputs().get(SUMMATION_VERTEX).getWriter();

            while (kvReader.next()) {

                StringTokenizer itr = new 

StringTokenizer(kvReader.getCurrentValue().toString());

                while (itr.hasMoreTokens()) {

                    word.set(itr.nextToken());

                    kvWriter.write(word, one);

                }

            }

        }

    }

    public static class SumProcessor extends SimpleMRProcessor {

        public SumProcessor(ProcessorContext context) {

            super(context);

        }

        @Override

        public void run() throws Exception {

            Preconditions.checkArgument(getInputs().size() == 1);

            Preconditions.checkArgument(getOutputs().size() == 1);

            KeyValueWriter kvWriter = (KeyValueWriter) 

getOutputs().get(OUTPUT).getWriter();

            KeyValuesReader kvReader = (KeyValuesReader) 

getInputs().get(TOKENIZER_VERTEX).getReader();

            while (kvReader.next()) {

                Text word = (Text) kvReader.getCurrentKey();

                int sum = 0;

                for (Object value : kvReader.getCurrentValues()) {

                    sum += ((IntWritable) value).get();

                }

                kvWriter.write(word, new IntWritable(sum));

            }

        }

    }

    @Override

    public int run(String[] args) throws Exception {

        // Parse args

        LOGGER.info(Arrays.toString(args));

        String inputPath = args[0];

        String outputPath = args[1];

        boolean localMode = args.length > 2 ? Boolean.parseBoolean(args[2]) : 

false;

        // Setup configs

        Configuration conf = Optional.ofNullable(getConf()).orElse(new 

Configuration());

        TezConfiguration tezConf = new TezConfiguration(conf);

        if (localMode) {

            tezConf.setBoolean(TezConfiguration.TEZ_LOCAL_MODE, localMode);



            conf.set("fs.default.name", "file:///");

           

 conf.setBoolean(TezRuntimeConfiguration.TEZ_RUNTIME_OPTIMIZE_LOCAL_FETCH, 

true);

        }

        // Create and run DAG

        TezClient tezClient = TezClient.create(getClass().getSimpleName(), 

tezConf);

        DAG dag = createDAG(inputPath, outputPath, tezConf);

        return runDAG(dag, tezClient, tezConf);

    }

    private DAG createDAG(String inputPath, String outputPath, TezConfiguration 

tezConf) {

        // Create the tokenizer vertex with the input data source and 

TextInputFormat

        DataSourceDescriptor dataSourceDescriptor = 

MRInput.createConfigBuilder(new Configuration(tezConf), TextInputFormat.class, 

inputPath)

                .groupSplits(ENABLE_SPLIT_GROUPING)

                .generateSplitsInAM(GENERATE_SPLIT_IN_AM)

                .build();

        Vertex tokenizerVertex = Vertex.create(TOKENIZER_VERTEX, 

ProcessorDescriptor.create(TokenProcessor.class.getName()))

                .addDataSource(INPUT, dataSourceDescriptor);

        // Create the summation vertex with the output data source and 

TextOutputFormat

        DataSinkDescriptor dataSinkDescriptor = MROutput.createConfigBuilder(new 

Configuration(tezConf), TextOutputFormat.class, outputPath)

                .build();

        Vertex summationVertex = Vertex.create(SUMMATION_VERTEX, 

ProcessorDescriptor.create(SumProcessor.class.getName()), PARALLELISM)

                .addDataSink(OUTPUT, dataSinkDescriptor);

        // Create a key-value edge with Text key type and IntWritable value type

        OrderedPartitionedKVEdgeConfig edgeConfig = 

OrderedPartitionedKVEdgeConfig

                .newBuilder(Text.class.getName(), IntWritable.class.getName(), 

HashPartitioner.class.getName())

                .setFromConfiguration(tezConf)

                .build();

        Edge edge = Edge.create(tokenizerVertex, summationVertex, 

edgeConfig.createDefaultEdgeProperty());

        DAG dag = DAG.create("HelloWorld DAG")

                .addVertex(tokenizerVertex)

                .addVertex(summationVertex)

                .addEdge(edge);

        return dag;

    }

    public int runDAG(DAG dag, TezClient tezClient, TezConfiguration tezConf) 

throws TezException,

            InterruptedException, IOException {

        try {

            tezClient.start();



 3. fejezet  

Az Apache Spark keretrendszer  

Az Apache Spark [3] egy villámgyors klaszter számítási keretrendszer, amit nagyon gyors 
adatfeldolgozásra terveztek. A Hadoop MapReduce modellen alapul (koncepcionálisan, nem kód 
szintjén), de olyan módon általánosítja és terjeszti ki azt, ami lehetővé teszi a hatékony 
felhasználását interaktív lekérdezések készítéséhez vagy stream feldolgozáshoz is. Az alapvető 
technika, ami ezt a fajta sebesség növekedést lehetővé teszi, a memóriában tárolt klaszter 
számítási modell. A Spark (ellentétben a gyakori tévhittel) nem a Hadoop módosított verziója, a 
Hadoop ökoszisztémát tárolásra (HDFS) használja, de ettől sem függ, mert saját klaszter 
menedzsmenttel is rendelkezik. A Spark-ot széleskörű használatra tervezték, támogatja többek 
közt a kötegelt feldolgozást, iteratív algoritmusokat, interaktív lekérdezéseket és a stream 
feldolgozást is, a fent vázolt MapReduce hiányosságokat az alábbi módon küszöböli ki.

Iteratív alkalmazások felgyorsítása a köztes eredmények memóriában való tárolása által.

            tezClient.waitTillReady();

            // Set up caller context

            ApplicationId appId = tezClient.getAppMasterApplicationId();

            CallerContext callerContext = 

CallerContext.create("HelloWorldContext", "Caller id: " + appId, 

"HelloWorldType", "Tez HelloWorld DAG: " + dag.getName());

            dag.setCallerContext(callerContext);

            // Submit DAG and wait for completion

            DAGClient dagClient = tezClient.submitDAG(dag);

            Set<StatusGetOpts> statusGetOpts = 

Sets.newHashSet(StatusGetOpts.GET_COUNTERS);

            DAGStatus dagStatus = 

dagClient.waitForCompletionWithStatusUpdates(statusGetOpts);

            // Check status

            if (dagStatus.getState() == DAGStatus.State.SUCCEEDED) {

                return 0;

            } else {

                LOGGER.error("DAG diagnostics: " + dagStatus.getDiagnostics());

                return -1;

            }

        } finally {

            tezClient.stop();

        }

    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        int res = ToolRunner.run(null, new HelloWorld(), args);

        System.exit(res);

    }

}
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Interaktív alkalmazások felgyorsítása az adatok egyszeri elosztott memóriába történő beolvasásával.

 

https://www.tutorialspoint.com/apache_spark/images/interactive_operations_on_spark_rdd.
jpg

A számos felhasználási mód támogatása mellett nagy előnye még az üzemeltetési költségek 
csökkentése azáltal, hogy a különböző feladatok megoldására szolgáló eszközöket mind 
tartalmazza, nem kell azokat külön-külön karbantartani. A Spark a Hadoop egy al-projektje, amit 
2009-ben kezdett fejleszteni Matei Zaharia a UC Berkeley AMPLab-jában. 2010-ben BSD licensszel 
nyílt forrásúvá tették, és 2013-ban az Apache szoftver alapítványnak adományozták. Így a Spark 
2014-től felső szintű Apache projektté vált.

Az Apache Spark főbb jellemzői  

Az Apache Spark az alábbi főbb jellemzőkkel bír:

Sebesség − a Spark segítségével kb. 100-szoros sebességgel futtathatunk alkalmazásokat 
Hadoop klaszter fölött, amennyiben az adatok memóriában tárolódnak, és kb. 10-szeres a 
sebesség növekedés, ha az adatok merevlemezen vannak. Ezt az I/O műveletek számának 
drasztikus csökkentésével és a köztes eredmények memóriában történő tárolásával éri el.
Többnyelvűség támogatása − a Spark beépített API-val rendelkezik Java, Scala és Python 
nyelvekhez. Ennek köszönhetően a Spark alkalmazásokat akár különböző nyelveken is 
írhatjuk. A Spark 80 magas-szintű operátorral rendelkezik az interaktív lekérdezések 
támogatásához.
Fejlett adatelemzés − a Spark nem csak a map  és reduce  műveleteket támogatja. Beépített 
SQL lekérdezési lehetőséggel, adat streameléssel, gépi tanulási modulokkal és gráf 
algoritmusokkal is rendelkezik (lásd lenti ábra).
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Spark működése Hadoop fölött  

A Spark több módon is integrálható Hadoop-pal. Az alábbi ábra szemlélteti a három alapvető 
konfigurációt, amellyel a Spark és a Hadoop összekapcsolható.

https://www.tutorialspoint.com/apache_spark/images/spark_built_on_hadoop.jpg

Standalone − ebben az üzemmódban a Spark a HDFS fölött önállóan fut, a MapReduce 
keretrendszer mellett. Mind a SPark, mind pedig a MapReduce használható a klaszteren futó 
job-ok végrehajtásához.
Hadoop YARN − ebben a konfigurációban a Spark nem közvetlenül a HDFS fölött fut, hanem 
a YARN-t használja az erőforrások eléréséhez. Ebben az esetben nincs szükség komponensek 
elő telepítésére vagy rendszergazdai jogosultságra. A YARN által sokkal egyszerűbben 
integrálható a Spark a Hadoop ökoszisztémába.
Spark in MapReduce (SIMR) − korábbi Hadoop verzió esetén (YARN még nem támogatott) 
lehetőség van a Spark MapReduce engine-be ágyazására, így Spark job is futtatható MR 
motorral. A felhasználóknak lehetősége van a konzolos kliens használatára is adminisztrátori 
jogosultság nélkül.

https://spark.apache.org/images/spark-stack.png
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Ellenőrző kérdések  

1. Mik a klasszikus Hadoop MapReduce végrehajtó motor legfőbb hiányosságai (olyan jellemzői, 
ami bizonyos típusú alkalmazások számára lehetetlenné teszik a használatát)?

2. Mi jellemzi az iteratív és interaktív BigData alkalmazásokat? Milyen fontos szempontnak kell 
megfelelnie egy feladat végrehajtó motornak ahhoz, hogy megfelelően ki tudja szolgálni az 
ilyen alkalmazásokat?

3. Milyen általános, elosztott, BigData adatfeldolgozó feladat végrehajtó motor 
megvalósításokat ismersz?

4. Milyen tervezési koncepciónak köszönhető a Tez teljesítmény előnye a MapReduce-hoz 
képest?

5. Az alábbiak közül melyik Java objektum jelöl egy végrehajtási csomópontot egy Tez DAG job-
ban: a) Node  b) Vertex  c) Edge  d) DAG ?

6. Mivel éri el az Apache Spark a 10-100x-os gyorsulást a MapReduce-hoz képest?
7. Milyen komponenseket foglal magában az Apache Spark? Mire szolgálnak ezek?
8. Milyen programnyelveken írhatunk programot Apache Spark fölé?
9. Hogyan oldja meg az Apache Spark az iteratív és interaktív alkalmazások hatékony 

kiszolgálását?
10. Milyen módokon integrálható az Apache Spark a Hadoop klaszterrel? Mik az egyes 

konfigurációk jellemzői?
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Az olvasó ebből az olvasóleckéből az Apache Spark általános adat elemző és kiértékelő
feladatokat végrehajtó motorról kap részletes információt. Áttekintjük, milyen alapvető
koncepciókat és adat struktúrákat használ a Spark, valamint sorra vesszük az összes főbb
komponensét. Részletesen foglalkozunk az RDD adatszerkezettel, a DataFrame koncepcióval,
valamint a Spark által támogatott 80 operátor közül a fontosabbakkal, amelyek segítségével
adat feldolgozó feladatok implementálhatók. Az olvasó arról is képet kap, milyen nyelveken és
milyen API segítségével készíthet Spark programokat. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 45 perc

Az Apache Spark működésének részletei  
Összefoglalás  

1. fejezet: A Spark egyik központi absztrakciójának, az RDD-nek a bemutatása 
(olvasó)
2. fejezet: Az RDD-ken végezhető gyakoribb transzformációk és akciók ismertetése 
(olvasó)
3. fejezet: Egyéb kapcsolódó fogalmak, mint az RDD perzisztálás vagy 
Dataset/DataFrame (olvasó)

 1. fejezet 
Resilient distributed dataset (RDD) fogalma

 

Az Apache Spark [1] egy villámgyors klaszter számítási keretrendszer, amit nagyon gyors 
adatfeldolgozásra terveztek. A Hadoop MapReduce modellen alapul (koncepcionálisan, nem kód 
szintjén), de olyan módon általánosítja és terjeszti ki azt, ami lehetővé teszi a hatékony 
felhasználását interaktív lekérdezések készítéséhez vagy stream feldolgozáshoz is. Az alapvető 
technika, ami ezt a fajta sebesség növekedést lehetővé teszi, a memóriában tárolt klaszter 
számítási modell.

Magas szinten minden Spark alkalmazás egy meghajtó programból (driver program) áll, ami a 
felhasználó által definiált main  függvényt futtatja, valamint több különböző párhuzamos műveletet 
hajt végre a klaszteren (lásd lenti ábra). A Spark által nyújtott legfontosabb absztrakció az ún. 
resilient distributed dataset (RDD), a klaszter csomópontjain elosztva tárolt elemek gyűjteménye, 
melyeken párhuzamosan végezhetők műveleteket. RDD-k létrehozhatók fájlok betöltésével a 
Hadoop fájlrendszerről vagy bármilyen Hadoop kompatibilis adattárból, vagy a driver 
programban már létező kollekció transzformálásával. A felhasználók kérhetik az RDD-k 
kimentését a memóriába, ezáltal az elérhetővé válik más párhuzamosan futó művelet számára is. 
Az RDD-k automatikusan helyreállítódnak a csomópontok meghibásodása esetén.

af://n2
af://n0
af://n5


https://spark.apache.org/docs/latest/img/cluster-overview.png

A Spark másik fontos absztrakciója az ún. megosztott változók (shared variables), amelyek 
párhuzamos műveletek során használhatók. Alapértelmezésként amikor a Spark egy függvényt 
futtat több feladatként csomópontokon szétosztva, a függvény által használt minden változót 
átmásol minden feladathoz. Néha előfordul, hogy egy változót meg kell osztani különböző 
feladatok között, vagy egy feladat és a driver program között. A Spark két fajta megosztott változó 
típust támogat:

Broadcast variables - ez a fajta megosztás minden csomópont memóriájában eltárol egy 
értéket (cache)
Accumulators - olyan változók, amelyek értékéhez csak "hozzáadni" lehet, például számlálók 
vagy összegek

Az RDD-k két fajta műveletet támogatnak:

Transzformáció (transformation) - egy létező RDD-ből egy másik RDD létrehozása
Akció (action) - egy művelet végrehajtása az RDD-n, és a kiszámított érték visszaadása a driver 
program számára

A map  művelet például egy transzformáció, amely az RDD minden egyes elemére meghív egy 
függvényt, és a függvény által visszaadott értékekből egy újabb RDD-t hoz létre. Másrészről a 
reduce  művelet egy akció, ami egy RDD összes elemén valamilyen összegző műveletet végez el 
egy függvény segítségével, és a végeredményt visszaküldi a driver program számára (noha létezik 
egy párhuzamos reduceByKey  művelet is, ami vissza is ad egy RDD-t).

Spark-ban minden transzformáció laza (lazy), ami azt jelenti, hogy nem számítják ki azonnal az 
eredményüket. E helyett csak megjegyzik az alkalmazandó műveleteket egy adathalmazon (pl. egy 
fájl). A transzformáció ténylegesen csak akkor fog megtörténni, ha egy akció vissza szeretné 
küldeni a kiszámított eredményt a driver program számára. Ez a tervezési döntés hatékonyabbá 
teszi a Spark feladatok végrehajtását. Például ha egy map  művelet után egy reduce  akció is 
történik, akkor elég csak a reduce  eredményét visszaküldeni a driver programnak a teljes 
transzformált RDD helyett.

Alapértelmezetten minden transzformált RDD újra számítódhat egy akció futtatásakor, azonban 
lehetőség van az RDD-k mentésére is a persist  (vagy cache ) műveletek segítségével, amely 
esetén a Spark az RDD elemeit a klaszter memóriájában tárolja a későbbi sokkal gyorsabb 
feldolgozáshoz. Továbbá lehetőség van az RDD-k merevlemezre mentésére is, valamint azok 
replikálására klaszteren belüli több csomópontra.

https://spark.apache.org/docs/latest/img/cluster-overview.png


A következő kis kódrészlet az RDD-k használatának alapjait mutatja be a Java Spark API-n 
keresztül:

Az első sor egy kiindulási RDD-t hoz létre fájl beolvasás segítségével. Ez egyelőre még nem hozza 
létre az RDD-t memóriában, sőt semmi nem történik vele, a lines  egyszerűen csak egy 
referencia lesz a fájlra. A második sor definiálja a lineLengths -et, mint a kiinduló RDD-n 
elvégzett map  művelet eredménye. A lineLengths  szintén nem számítódik ki azonnal a Spark 
lazy kiértékelési stratégiája miatt. Végezetül lefuttatjuk a reduce  műveletet, ami egy akció. Ezen a 
ponton a Spark szétbontja a számítást kisebb feladatokra, amelyeket a klaszter különböző gépein 
futtat, amelyek mind a map  mind a reduce  műveletek rájuk eső részeit lefuttatják, és csak az 
eredményt küldik vissza a driver programnak.

Amennyiben a későbbiek során újra szeretnénk használni a lineLengths  RDD-t, a következő sort 
is hozzáadhatjuk a programhoz:

Ezt a reduce  művelet elé beszúrva a lineLengths  eltárolódik a memóriában miután első 
alkalommal kiértékelődött.

 2. fejezet  

RDD transzformációk és akciók  

Az RDD-ken végezhető két művelet típus a transzformáció és akció. Ezen műveletek egy 
szemléltetése látható a lenti ábrán. A kiinduló RDD-k csak olvasható (immutable) adathalmazok, 
amelyből transzformációval újabb RDD-k állíthatók elő, vagy akciókkal az RDD elemein valamilyen 
számítási művelet végezhető el.

JavaRDD<String> lines = sc.textFile("data.txt");

JavaRDD<Integer> lineLengths = lines.map(s -> s.length());

int totalLength = lineLengths.reduce((a, b) -> a + b);

lineLengths.persist(StorageLevel.MEMORY_ONLY());
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Transzformációk  

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a Spark által támogatott leggyakrabban használt 
transzformációs műveleteket. Bővebb részletekért lásd a hivatalos dokumentációt [2].
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Transzformáció Jelentés

map(func)

A forrás RDD minden egyes elemére
végrehajtja a func függvényt, és annak
az eredményeiből összeállítja a
transzformált RDD-t.

filter(func)
Az előálló RDD a forrás RDD csak azon
elemeit tartalmazza, amelyekre a func
függvény igaz értéket ad vissza.

flatMap(func)

A map -hez hasonló művelet, de
minden bemenő elemhez 0 vagy több
kimenet is rendelhető, nem csak egy
(azaz a func egy sorozatot ad vissza
egyetlen elem helyett).

mapPartitions(func)

A map -hez hasonló művelet, de ez az
RDD minden egyes adat partícióján
(blokk) külön fut, tehát a func
típusának Iterator => Iterator kell
lennie, ha T típusú elemek RDD-jén
futtatjuk.

mapPartitionsWithIndex(func)

Hasonló a mapPartitions -höz, de egy
egész értéket is meg kell adni a func
függvénynek, ami a partíció index-ét
jelöli, tehát a func típusának (Int,
Iterator) => Iterator kell lennie, ha T
típusú elemek RDD-jén futtatjuk.

sample(withReplacement, fraction, seed)

Az adatok egy fraction részét
mintavételezi, helyettesítéssel vagy
anélkül, a megadott véletlenszám
generátor seed értékkel.

union(otherDataset)

Egy új RDD-t ad vissza, amely a forrás
RDD és a paraméterben megadott
másik RDD elemeinek unióját
tartalmazza.

intersection(otherDataset)

Egy új RDD-t ad vissza, amely a forrás
RDD és a paraméterben megadott
másik RDD elemeinek közös metszetét
tartalmazza.

distinct([numPartitions]))
Egy RDD-t ad vissza, amely a forrás
RDD különböző elemeit tartalmazza.



Transzformáció Jelentés

groupByKey([numPartitions])

Ha egy (K, V) típusú párokat tartalmazó
RDD-re hívjuk meg a transzformációt,
akkor az egy (K, Iterable) párokból álló
RDD-t ad vissza. Megjegyzés: ha
összegző művelet (szumma, átlag)
elvégzése céljából végezzük a
csoportosítást minden kulcs mentén,
célszerűbb a reduceByKey  vagy
aggregateByKey  transzformációkat
használni, mert azok sokkal
hatékonyabbak ebben az esetben.
Megjegyzés: A párhuzamosítás szintje
alapesetben a szülő RDD partícióinak
számától függ. Ha ettől eltérő számú
feladatot szeretnénk, azt a
numPartitions  paraméter
megadásával tehetjük meg.

reduceByKey(func, [numPartitions])

Ha egy (K, V) típusú párokat tartalmazó
RDD-re hívjuk meg a transzformációt,
akkor eredményül egy olyan szintén (K,
V) párokból álló RDD-t kapunk, ahol
minden kulcshoz úgy állnak elő az
értékek, hogy az eredeti RDD azonos
kulcsú értékeire meghívódik a func
reduce függvény, aminek a típusa (V, V)
=> V kell, hogy legyen. Ahogyan a
groupByKey  esetében is, a reduce
feladatok száma egy opcionális
paraméterrel állítható.

aggregateByKey(zeroValue)(seqOp, combOp,
[numPartitions])

Egy (K, V) párokat tartalmazó RDD-n
meghívva a transzformáció egy (K, U)
párokból álló RDD-t ad vissza, ahol az
egyes kulcsokhoz tartozó értékek a
megadott combine függvény és
semleges "nulla" értéket felhasználva
aggregálódnak. Ez a transzformáció
tehát lehetővé teszi, hogy az aggregált
érték típusa különbözzön a bemenő
értékek típusától, elkerülve a
felesleges helyfoglalást. Ahogyan a
groupByKey  esetében is, a reduce
feladatok száma egy opcionális
paraméterrel állítható.



Transzformáció Jelentés

sortByKey([ascending], [numPartitions])

Egy (K, V) párokat tartalmazó RDD-n
meghívva, ahol a K implementálja az
Ordered interfészt (azaz sorba
rendezhető), egy szintén (K, V)
párokból álló RDD-t ad vissza,
amelyikben az elemek a K kulcs érték
alapján növekvő vagy csökkenő
sorrendbe vannak rendezve a
megadott ascending  paraméter
értékének függvényében.

join(otherDataset, [numPartitions])

Egy (K, V) párokat tartalmazó RDD-n
meghívva, ahol a paraméterben kapott
másik RDD (K, W) típusú párokat
tartalmaz, egy (K, (V, W)) párokból álló
RDD-t ad vissza, ahol minden azonos
kulcsú elem pár szerepel a két
adathalmazból minden kulcsra. A külső
join műveleteket (outer join) a
leftOuterJoin , rightOuterJoin ,
és fullOuterJoin  valósítják meg.

cogroup(otherDataset, [numPartitions])

Egy (K, V) párokat tartalmazó RDD-n
meghívva, ahol a paraméterben kapott
másik RDD (K, W) típusú párokat
tartalmaz, egy (K, (Iterable, Iterable))
hármast ad vissza. Ezt a műveletet
még groupWith -nek is nevezik.

cartesian(otherDataset)

Ha egy T és U típusú elemeket
tartalmazó adathalmazon hívják meg,
ez a transzformáció visszaadja az
elemek összes lehetséges (T, U) párját
egy RDD-ben.

pipe(command, [envVars])

Ez a transzformáció az RDD minden
partícióját egy shell utasításba
irányítja, pl. egy Perl vagy bash
szkriptbe. Az RDD elemei a szkript
standard bemenetére íródnak, és a
szkript eredménye a standard
kimenetre íródik, amiből egy string
elemekből álló RDD készül.
Megjegyzés: vesd össze a Hadoop
streaming-gel!

coalesce(numPartitions)

Lecsökkenti az RDD partícióinak
számát a paraméterben megadott
értékre. Lehetővé teszi a műveletek
futtatását egy nagyobb adathalmaz
filterezése után.



Transzformáció Jelentés

repartition(numPartitions)

Véletlenszerűen újra keveri az
adatokat az RDD-ben, hogy több vagy
kevesebb partíciót hozzunk létre és
kiegyensúlyozzuk azokat. Ez az újra
keverés mindig a hálózaton keresztül
történik.

repartitionAndSortWithinPartitions(partitioner)

Újra partícionálja az adatokat a
megadott partícionáló alapján, és
minden partíción belül sorba rendezi
az elemeket kulcs szerint. Ez
hatékonyabb, mint mehívni a
repartition  műveletet, majd minden
partíciót rendezni, mert ez az
újrakeverés művelet során már el
tudja végezni a rendezést.

Akciók  

Az alábbi táblázatban a Spark által támogatott leggyakrabban használt akciókat foglaljuk össze. 
Bővebb részletekért lásd a hivatalos dokumentációt [2].

af://n104


Akció Jelentés

reduce(func)

A paraméterben kapott func függvény (aminek két
bemenő argumentuma van, és egy kimenő) segítségével
aggregálja az elemeket. A függvénynek kommutatívnak és
asszociatívnak kell lennie, hogy helyesen kiszámítható
legyen párhuzamosan.

collect()

Az RDD összes elemét visszaadja a driver program
számára egy tömbben. Ez általában filterezés vagy egyéb
olyan művelet után hasznos, ami kellően kis számú elemet
ad vissza.

count() Az adathalmazban lévő elemek számát adja vissza.

first()
Az adathalmaz első elemét adja vissza(a take(1) -hez
hasonlóan).

take(n) Az adathalmaz első n  elemét adja vissza egy tömbben.

takeSample(withReplacement,
num, [seed])

Egy num  elemszámú véletlen mintát ad vissza az
adathalmazból, helyettesítéssel vagy anélkül, opcionálisan
egy véletlen szám generátor seed-et használva.

takeOrdered(n, [ordering])
Az RDD első n  elemét adja vissza az elemek természetes
rendezését vagy egy saját összehasonlítót felhasználva.

saveAsTextFile(path)

Az adathalmaz elemeit kiírja egy vagy több szövegfájlba a
megadott könyvtárba a lokális fájlrendszerre, HDFS-re,
vagy bármely más Hadoop által támogatott fájlrendszerre.
A Spark minden elemre meghívja annak a toString
metódusát, hogy szöveggé konvertálja a sor kiíráskor.

saveAsSequenceFile(path)
(Java and Scala)

Az adathalmaz elemeit egy Hadoop SequenceFile-ba írja ki
egy megadott útvonalra a lokális fájlrendszerre, HDFS-re,
vagy bármely más Hadoop által támogatott fájlrendszerre.
Ez a művelet a kulcs-érték párokat tartalmazó RDD-kre
alkalmazható, amik implementálják a Hadoop Writeable
interfészét. Scala nyelven azokra a típusokra is
használható, amelyek implicit módon konvertálhatók
Writeable-lé (a Spark tartalmaz néhány alap konverziót, pl.
Int, Double, String, stb. típusokra).

saveAsObjectFile(path) (Java
and Scala)

Az elemeket egyszerű formában, Java szerializációt
felhasználva írja ki, amely később a
SparkContext.objectFile()  hívással betölthető.

countByKey()
Csak a (K, V) típusú párokat tartalmazó RDD-k esetében
támogatott. Egy (K, Int) Hashmap-ben visszaadja az egyes
kulcsok számát.



Akció Jelentés

foreach(func)

Az adathalmaz minden elemére lefuttatja a func függvényt.
Ezt többnyire valamilyen mellékhatás érdekében hívják,
mint pl. egy akkumulátor frissítése vagy külső adattár
elérése. Megjegyzés: az akkumulátorokon kívül más
változók módosítása nem várt viselkedéshez vezethet [3]!

 3. fejezet  

RDD-hez kapcsolódó további tudnivalók  

RDD perzisztencia  

A Spark keretrendszer egyik legfőbb képessége az adathalmazok műveleteken átívelő 
kimentése/perzisztálása (gyorsítótárazása). Ha valaki perzisztál egy RDD-t, minden node az általa 
tárolt partíciókat lementi a memóriába és felhasználja azt, ha valaki az adathalmaz azon 
partíciójához szeretne hozzáférni. Ez az RDD-n végzett későbbi műveleteket nagy mértékben 
meggyorsítja (gyakran több mint 10x). Ez a fajta gyorsítótárazás kulcsfontosságú az iteratív és 
interaktív algoritmusok megvalósításában.

Egy RDD kimentését a persist()  vagy cache()  hívással kezdeményezhetjük, ami az első 
kiszámítás után a csomópontok memóriájába menti az RDD-t. A Spark gyorsító tára hibatűrő, ha 
bármelyik partíció elveszne, az automatikusan újraszámolódik az eredeti transzformáció alapján, 
ami az RDD-t előállította.

Ezen felül minden RDD különböző tárolási szinttel (storage level) rendelkezik. Ez lehetővé teszi 
például az adathalmaz merevlemezen történő tárolását, vagy a memóriában tartását, de 
szerializált Java objektumként (helytakarékosságból), esetleg más node-okra történő replikálását. 
Ezek a tárolási szintek a  persist()  metódus számára egy StorageLevel  objektum átadásával 
szabályozhatók. A cache()  hívás egy rövidítés az alapértelmezett tárolási szint használatához, 
ami a StorageLevel.MEMORY_ONLY  (deszerializált objektumok memóriában tartása). Az alábbi 
tárolási szintek támogatottak:

MEMORY_ONLY - deszerializált Java objektumok tárolása memóriában (ha egy partíció nem 
fér el, nem lesz tárolva)
MEMORY_AND_DISK - deszerializált Java objektumok tárolása memóriában (ha egy partíció 
nem fér el, merevlemezen tárolódik) 
MEMORY_ONLY_SER   (Java and Scala)  - szerializált Java objektumok tárolása memóriában 
(helytakarékosabb, de CPU intenzív az olvasásuk)
MEMORY_AND_DISK_SER   (Java and Scala) - mint a MEMORY_ONLY_SER, de a partíciók, amik 
nem férnek el a memóriában, merevlemezen tárolódnak
DISK_ONLY - RDD tárolása merevlemezen
MEMORY_ONLY_2, MEMORY_AND_DISK_2, etc. - a fentiekhez hasonló, de minden partíció 
replikálandó két vagy több csomópontra.

Dataset-ek és DataFrame-ek  

A Spark 1.6-ás változatától kezdve egy új adat absztrakció és API került bevezetésre az RDD-k fölé. 
Ez a Dataset API, ami az RDD-khez hasonlóan adatok egy nem módosítható, elosztott kollekciója. 
A Dataset-ek hatékonyan támogatják az optimalizált SQl lekérdezéseket. JVM objektumokból vagy 
transzformációk segítségével állíthatók elő. Az RDD és Dataset-ek között könnyű az átjárás, 
néhány API hívással konvertálhatók. A Dataset erősen típusos, így csak a Java és Scala nyelvek 
számára elérhető ez az API.
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A DataFrame nem más, mint egy Dataset, amiben az adatok itt névvel ellátott oszlopokba vannak 
rendezve, és az adathalmaz több sorból áll, pont úgy, mint egy relációs adatbázis esetén [4, 5]. 
Nagyon hasonlít a Python/R DataFrame-hez, csak sokkal gazdagabb optimalizációval ellátva. 
DataFrame-eket sok fajta forrásból létre tudunk hozni, pl. strukturált fájlok, Hive táblák, külső 
adatbázisok, RDD-k. A DataFrame API már nem csak Java-ban és Scala-ban, de Python-ban és R-
ben is elérhető.

A 2.0-ás Spark verziótól kezdve a típusos és nem típusos Dataset API összevonásra kerültek, a 
DataFrame nem más, mint egy alias a Dataset típusra, azaz generikus (típus nélküli JVM) 
objektumok egy adathalmaza (lásd lenti ábra).

https://databricks.com/wp-content/uploads/2016/06/Unified-Apache-Spark-2.0-API-1.png

A Dataset API főbb előnyei:

Statikus típusosság és futás idejű típus ellenőrzés (lásd ábra)

Magas szintű absztrakció, adatok egyedi nézete strukturált és félig strukturált adatként
Strukturált adatok API használatának megkönnyítése
Teljesítmény és optimalizálás (lásd ábra)

https://databricks.com/wp-content/uploads/2016/06/Unified-Apache-Spark-2.0-API-1.png


Ellenőrző kérdések  

1. Mit takar az Apache Spark RDD fogalma? Mik a főbb jellemzői!
2. Milyen műveletek végezhetők az RDD-ken? Ezek hogyan módosítják az RDD-ket?
3. Magas szinten hogyan néz ki egy Spark program? Milyen elemei vannak?
4. Mire szolgálnak Spark-ban a megosztott változók (shared variables)? Milyen típusai vannak?
5. Milyen nyelveken írhatunk Apache Spark programot?
6. Mit jelent az, hogy a Spark lazy kiértékelési stratégiát használ az RDD-k transzformációja 

során?
7. Mit jelent egy RDD esetén a partíciók száma?
8. Mi a hasonlóság és különbség a map  és a flatMap  transzformációk között?
9. Milyen esetben célszerű a reduceByKey -t vagy az aggregateByKey -t használni a 

groupByKey  helyett?
10. Melyik akció adja vissza az RDD első n  elemét egy tömbben?
11. Milyen tárolási szinteket (storage level) ismersz az Apache Spark-on belül? Mik az egyes 

tárolási szintek főbb jellemzői?
12. Mi az a Dataset, milyen nyelven támogatott a Dataset API?
13. Milyen viszonyban áll egymással a Dataset és a DataFrame? Hogyan kapcsolódnak ezek az 

RDD-khez?
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Az olvasó ebből az olvasóleckéből mélyebb elméleti ismereteket szerezhet az Apache Spark két
fontos moduljáról, a Spark SQL-ről, illetve a Spark ML-ről. Előbbi esetében áttekintést adunk a
Spark strukturált adatok lekérdezéséhez nyújtott támogatásáról, az alkalmazott adat
absztrakciókról, illetve az egyes programozói interfészekről. Rövid áttekintést kap az olvasó a
gépi tanulási feladatról általában, annak típusairól és legygakrabban használt algoritmusairól.
Végezetül a Spark gépi tanuló moduljának koncepcionális működését ismertetjük az olvasóval,
ami után képes lesz akár önállóan is gépi tanuló folyamatok összeállítására. 
A lecke fejezetei:

Téma típusa: elméleti
Olvasási idő: 55 perc

Spark SQL és Spark ML  
Összefoglalás  

1. fejezet: A Spark SQL bemutatása, kapcsolódása más technológiákhoz (olvasó)
2. fejezet: Rövid áttekintő a gépi tanulás által megoldható problémákba, 
algoritmusok kategorizálása (olvasó)
3. fejezet: A Spark ML (MLlib) gépi tanuló modul koncepcionális bemutatása példa 
kóddal együtt (olvasó)

 1. fejezet 
Strukturált adat lekérdezés Spark fölött a Spark SQL
segítségével

 

A Spark részét képezi a Spark SQL modul [1], ami a strukturált adatfeldolgozást támogatja. 
Funkcióját tekintve megegyezik az Apache Hive-val [2], ám bizonyos Hive hiányosságokat (mint 
például a MapReduce job-ok gyengébb hatékonyságát kis és közepes adathalmazokon vagy hogy 
a Hive a sikertelen lekérdezéseket nem tudja onnan folytatni, ahol hiba folytán leállt, hanem 
mindig a teljes lekérdezést újrafuttatja) kiküszöböl, és mint ilyen a Hive utódjaként tekinthető a 
Spark stack-en belül. Ez nem azt jelenti, hogy a Spark SQL konkurrens technológiák és vagy az 
egyiket használjuk vagy a másikat. Teljes körű az integráció és együttműködés a két eszköz között. 
Például a Spark SQL támogatja az adatok betöltését Hive táblákból [3] és a HiveQL lekérdező 
nyelvet is (lásd ábra), illetve maga az Apache Hive is tudja használni a Spark motort a lekérdezések 
végrehajtásához, nem csak a klasszikus MapReduce-t (sőt, az újabb Hive verziók már elavultnak 
jelölték a MapReduce használatát, és a későbbi verziókban meg is fog szűnni a támogatása).

https://spark.apache.org/images/sql-hive-arch.png

af://n5
af://n0
https://spark.apache.org/images/sql-hive-arch.png
af://n2


A Spark SQL integrálja a relációs adat feldolgozást a Spark funkcionális programozási modelljével. 
Több féle adatforrást is támogat, és az SQL-ben megfogalmazott lekérdezéseket Spark 
transzformációkká és akciókká alakítja. A klasszikus RDD API-hoz képest a Spark SQL sokkal több 
információt tartalmaz mind az adatok, mind pedig a rajtuk végzendő műveletek struktúrájáról, 
amit a Spark végrehajtáskor hatékonyan ki tud használni a végrehajtás optimalizálásához. A a 
Spark elég jól elmossa a határvonalat az RDD-k, és a relációs táblák között, azáltal hogy az 
integrációhoz a már korább olvasóleckékben ismertetett DataFrame API-t használja (lásd lenti 
ábra). Ez nagyobb optimalizálási lehetőséget ad a Spark kezébe, ezért a DataFrame/Dataset API a 
preferált mód a Spark SQL eléréséhez (noha lehetőség van közvetlen SQL végrehajtásra is).

https://i.pinimg.com/originals/c4/11/2b/c4112bb4bb2c8b7e61ce1425a0d10051.jpg

A Spark SQL fő rétegei  

A Spark SQL az alábbi négy osztály könyvtárat használja a relációs és procedurális 
adatfeldolgozáshoz:

1. Data Source API: egy univerzális API strukturált adatok betöltéséhez és tárolásához:

Beépített támogatás az Avro, CSV, Elasticsearch, JSON, JDBC, Parquet, Cassandra, stb. 
adatformátumokhoz és a HDFS, Hive, MySQL, stb. tároló rendszerekhez.
A Spark-core modul segítségével könnyen integrálható tetszőleges más BigData 
platformmal.
Python, Java, Scala és R API támogatása.

2. DataFrame API: a Spark RDD fölötti absztrakció, adatok elosztottan tárolt gyűjteményének, 
amelyek névvel ellátott oszlopokba vannak szervezve. Felépítését tekintve megegyezik egy 
relációs adattáblával SQL esetén (a DataFrame-eket részletesen bemutattuk a 9e_BigData-

spark-rdd-df-SPOC  olvasóleckében).

3. SQL interpreter és optimalizáló: egy funkcionális programnyelven (Scala) írt modul, amely:

A Spark SQL legfejletteb és legújabb komponense.
Egy általános keretrendszert ad fák transzformációjához, amely lekérdezések 
elemzéséhez/kiértékeléséhez, optimalizálásához, futtatási terv készítéséhez, stb.
Lehetővé teszi a költség alapú és szabály alapú optimalizálást (pl. Catalyst [4]), amelyek 
hatására az SQL lekérdezések sokkal gyorsabban lefutnak, mint az RDD fölötti 
műveletek. A Spark SQL és Hadoop teljesítmény összehasonlítást az alábbi ábra 
szemlélteti (forrás: edureka!).

https://i.pinimg.com/originals/c4/11/2b/c4112bb4bb2c8b7e61ce1425a0d10051.jpg
https://www.edureka.co/blog/spark-sql-tutorial/
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https://d1jnx9ba8s6j9r.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2016/12/Performance-
Spark-SQL-Vs-Hadoop-Spark-SQL-Edureka.png

4. SQL szolgáltatás: ez a komponens a kiindulópontja a Spark strukturált adatokkal történő 
munkának. Ez lehetővé teszi DataFrame-ek létrehozását, valamint SQL lekérdezések 
végrehajtását.

Az alábbi Java kódrészlet a Spark SQL használatát szemlélteti (további részletekért lásd a Spark 
programozási útmutatót [5]):

 1. import org.apache.spark.sql.SparkSession;

 2.

 3. public class SparkSQLExample {

 4.    

 5. public static void main(String[] args) {

 6.        SparkSession spark = SparkSession

 7.          .builder()

 8.          .appName("Java Spark SQL basic example")

 9.          .config("spark.some.config.option", "some-value")

10.          .getOrCreate();

11.

12.        Dataset<Row> df = 

spark.read().json("examples/src/main/resources/people.json");

13.

14.        // Displays the content of the DataFrame to stdout

15.        df.show();

16.        // +----+-------+

17.        // | age|   name|

18.        // +----+-------+

19.        // |null|Michael|

20.        // |  30|   Andy|

21.        // |  19| Justin|

22.        // +----+-------+

23.        

24.        // Register the DataFrame as a SQL temporary view

25.        df.createOrReplaceTempView("people");

26.

27.        Dataset<Row> sqlDF = spark.sql("SELECT * FROM people");

28.        sqlDF.show();

29.        // +----+-------+

https://d1jnx9ba8s6j9r.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2016/12/Performance-Spark-SQL-Vs-Hadoop-Spark-SQL-Edureka.png


A 6. sorban létrehozunk egy SparkSession  objektumot, ami a megfelelő Spark kontextust 
reprezentálja (Spark és egyéb komponensek paraméterei, stb.). Ennek segítségével a 12. sorban 
létre tudunk hozni egy DataFrame-t a people.json  fájl beolvasásával. A DataFrame-n közvetlenül 
is végezhetünk műveleteket (lásd 15. sor), de ahogy a 25. sorban látszik, a DataFrame-et egy 
ideiglenes SQL táblává is tehetjük, hogy aztán a Spark SQL segítségével ( spark.sql  hívás) 
közvetlenül SQL-el kérdezhessük le az adatokat.

 2. fejezet  

Gépi tanulás bevezető  

A gépi tanulási módszerek igen jelentős szerepet kapnak napjaink problémáinak megoldásában. 
Természetesen BigData feldolgozásához is számos felhasználási területe van. A gépi tanulás a 
mesterséges intelligencia egyik alterülete, ahova olyan statisztikai módszereket sorolunk, amelyek 
képesek véges számú ún. tanuló mintából egy olyan függvényt előállítani, mellyel később még 
sosem látott mintához is előállít nekünk bizonyos információt (amit megtanult). Tipikus gépi 
tanulási problémák:

Karakter felismerés
Arcfelismerés
Beszédfelismerés/szintetizálás
Spam szűrés
Szentiment analízis
Hiba előrejelzés

Számos algoritmus létezik, amelyek különböző módszerekkel valósítják meg a "tanulást" 
(függvény illesztést). Ezeket az algoritmusokat alapvetően két csoportba sorolhatjuk:

Felügyelt tanulás (supervised learning) - a tanulás során rendelkezésre állnak címkézett 
adatok (általában kézzel meghatározott információ, amik az egyes tanuló példákhoz vannak 
rendelve, pl. képen látható objektumok megnevezése, egy e-mail spam-e, stb.). A felügyelt 
tanuló módszereket az osztály címkék milyensége alapján két nagyobb csoportra bonthatjuk:

Osztályozás (classification): a tanuló adatokhoz diszkrét címkék vannak megadva, és a 
feladat a minták bizonyos jellemzői alapján ezeket a konkrét címkéket megtanulni (pl. 
adott egy betűt ábrázoló kép, döntsük el milyen betűt ábrázol). Az osztálycímkék 
számossága alapján megkülönböztetünk bináris (csak két fajta címke van, pozitív és 
negatív) és multi label (több különböző címke közül választhat a modell) osztályozást.
Regresszió (regression): itt a címkék folytonosak, és a modelltől is azt várjuk, hogy egy 
újabb mintához egy folytonos értéket adjon eredményül, ne pedig egy konkrét címkét. A 
regressziós módszerek könnyen osztályozó módszerekké alakíthatók (egy vagy több 
határértéket kell definiálni, amely mentén diszkrét címkéket rendelhetünk a modell 
predikciójához)

30.        // | age|   name|

31.        // +----+-------+

32.        // |null|Michael|

33.        // |  30|   Andy|

34.        // |  19| Justin|

35.        // +----+-------+

36.    }

37. }
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Nem felügyelt tanulás (unsupervised learning) - ebben az esetben a tanuláshoz nem áll 
rendelkezésre címkézett/kézzel előállított tanuló adathalmaz. Ebben az esetben az ún. 
klaszterezési eljárásokat alkalmazhatjuk, amelyek az egymáshoz valamilyen szempontból 
hasonló mintákat próbálják meg összecsoportosítani. Az új minta érkezésekor ez alapján el 
tudjuk dönteni, hogy melyik már meglévő csoporthoz hasonlít leginkább. A klaszterezés 
mellett az olyan módszereket is ide soroljuk, amelyek a bemenő adatok jellemző terének 
dimenzióját csökkentik a redundáns jellemzők elhagyásával.

Megerősítő tanulás (reinforcement learning) - egy speciális gépi tanuló módszer, ahol a 
modell döntések sorozatát hozza meg. Nincs adatcímkézés (a nem felügyelt módszerekhez 
hasonlít), a modell az alapján tanul, hogy bizonyos döntéseiért jutalom vagy büntetés jár 
(azaz folyamatos visszajelzés/megerősítés alapján tanul), így próbál egy komplex helyzetben 
megfelelő döntéseket hozni (pl. játék AI, robot navigáció).

https://www.normshield.com/wp-content/uploads/2017/01/MachineLearningDiagram.png

Az összes gépi tanuló módszer valamilyen jellemzők ún. prediktorok (feature) alapján próbálja 
megtanulni a mintához tartozó címkét. Például egy karakter felismerési feladatnál egy prediktor 
lehet a képen szereplő fekete és fehér képpontok egymáshoz viszonyított arány, stb. Ha egy 
táblába rendezzük az egyes mintákat úgy, hogy minden minta egy sor, és az oszlopok pedig az 
adott mintához tartozó prediktorok értéke, illetve a megtanulni kívánt osztály címkéje, egy 
klasszikus tanuló táblát kapunk. A legtöbb tanuló algoritmus ilyen bemeneten dolgozik (amelyek 
tipikusan BigData környezetben is rendelkezésre állnak). A tanulás tipikus módja, hogy ezt a 
tanuló adathalmazt 3 részre osztjuk:

Tanuló (train) adatok - a rendelkezésre álló minta halmazból különválasztott legnagyobb 
(tipikusan 80-90%) részhalmaz, amin gyakorlatilag a modellek betanítását el tudjuk végezni.
Optimalizálásra szolgáló (dev) adatok - a tanuló algoritmusok működését számos 
paraméter befolyásolja, a megfelelő értékek beállítását ezen az elkülönített kisebb (kb. 5-
10%) részhalmazon végzik
Tesztelési (test) adatok - a betanított modell validálására, teljesítményének 
meghatározására szolgáló adat részhalmaz (tipikusan 10-20%). A teszteléshez szintén 

https://www.normshield.com/wp-content/uploads/2017/01/MachineLearningDiagram.png


ismernünk kell a címkéket, hogy el tudjuk dönteni a modell az esetek mekkora hányadában 
ad helyes eredményt. Egy modell teljesítményét sok statisztikai mérőszámmal 
jellemezhetjük, pl. accuracy, precision, recall, F-measure, loss, ROC, AUC, korreláció, MCC [6].

A leggyakrabban használt gépi tanuló algoritmusokat a következő URL jól összefoglalja: https://w
ww.analyticsvidhya.com/blog/2017/09/common-machine-learning-algorithms/

 3. fejezet  

Gépi tanulás Spark fölött, a Spark ML (MLlib) modul
bemutatása

 

Az MLlib [7] (vagy újabban Spark ML) modul a Spark gépi tanulást támogató komponense. Segít 
abban, hogy a Hadoop klaszteren tárolt adatainkra gyorsan, könnyedén és jól skálázható módon 
alkalmazhassunk gépi tanuló algoritmusokat. Az MLlib az újabb verzióktól kezdve a DataFrame 
API-ra épül, noha az RDD alapú API is karbantartás alatt marad. Magas szinten az MLlib a 
következő funkcionalitást nyújtja:

Gépi tanuló algoritmus: a leggyakoribb osztályozó, regressziós, klaszterező módszerek 
implementációi
Feature kezelés: feature kinyerés, transzformáció, dimenzió csökkentés és feature szelekció
Csővezetékek: eszközök gépi tanuló pipeline-ok létrehozásához, kiértékeléséhez és 
optimalizálásához
Tárolás: algoritmusok, modellek és pipeline-ok mentése és visszatöltése
Egyéb kiegészítő eszközök: lineáris algebra, statisztika, adat kezelés, stb.

MLlib csővezeték fogalmak  

Az MLlib egységesíti és standardizálja a gépi tanuláshoz használható API-kat, ezzel megkönnyítve 
több algoritmus egyetlen ún. csővezetékbe (pipeline/workflow) szervezését. Gépi tanulás során 
nagyon gyakori, hogy egy modell tanítás több algoritmus egymás után történő végrehajtásával áll 
elő (adat előkészítés, feature kinyerés, modell tanítás, stb.), az MLlib ilyen pipeline-ok felállítását 
könnyíti meg az alábbi absztrakciók felhasználásával:

DataFrame  - az ML API a DataFrame-eket használja tanuló adathalmaznak (lásd tanuló tábla 
az előző fejezetből). A DataFrame-ek különböző típusú adatokat tartalmazhatnak, pl. 
különböző oszlopokban tartalmazhat szöveget, feature vektorokat, pozitív osztály címkéket, 
vagy predikciókat.
Transformer  - olyan algoritmus, amely egy DataFrame -et egy másik DataFrame -é tud 
alakítani. Például egy gépi tanuló modell egy Transformer , ami egy feature-öket tartalmazó 
DataFrame -et tud átalakítani egy predikciókat tartalmazó DataFrame -mé.
Estimator  - olyan algoritmus, amely egy DataFrame  adataira illesztve egy Transformer -t 
állít elő. Például egy gépi tanuló algoritmus egy Estimator , amely egy DataFrame -en tanul 
és egy modellt állít elő (ami ugye egy Transformer ).
Pipeline  - egy csővezeték több Transformer -t és Estimator -t tud összefűzni, ezáltal egy 
teljes gépi tanuló folyamatot leírni.
Parameter  - az összes Transformer  és Estimator  egy közös API-t használ a 
paramétereinek leírásához.

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/09/common-machine-learning-algorithms/
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Transformer-ek  

A Transformer -ek absztrakció magában foglalja a feature transzformációkat és a betanított 
modelleket. Technikailag egy Transformer  egy transform()  metódust implementál, amely egy 
DataFrame -ből egy másik DataFrame -et állít elő, tipikusan egy vagy több oszlop hozzáadásával. 
Például:

Egy feature Transformer  vehet egy DataFrame -et, kiolvas belőle egy oszlopot (pl. "text"), 
amihez előállít egy új oszlopot (pl. feature vektorokat), és kiír egy DataFrame -et az új oszlop 
hozzáadásával.
Egy tanuló modell vehet egy DataFrame -et, aminek beolvassa a feature vektor oszlopait, 
elvégzi a predikciót és kiír egy új DataFrame -et a prediktált osztálycímkékkel kiegészítve.

Estimator-ok  

Az Estimator  a klasszikus tanuló algoritmusok általánosítása, vagy bármely olyan algoritmusé, 
amely tanulást vagy illesztést végez adatokon. Technikailag egy Estimator  egy fit()  metódust 
implementál, ami egy DataFrame -et fogad és egy Model -t állít elő, ami egy Transformer . Például 
a LogisticRegression  tanuló algoritmus egy Estimator , aminek a fit()  metódusa betanít 
(előállít és visszaad) egy LogisticRegressionModel -t, ami egy Model , ezáltal egy Transformer  
is.

Parameter-ek  

Mind a Transformer -ek mind az Estimator -ok egy közös API-t, a Parameter -t használják a 
paramétereik leírásához. A Param  egy névvel ellátott paraméter. A ParamMap  pedig egy 
(paraméter, érték)  párokból álló halmaz. Az algoritmusokat két módon paraméterezhetjük:

1. Beállíthatjuk közvetlenül egy példányon, pl. ha az lr  egy példány a LogisticRegression  
algoritmusból, meghívhatjuk rajta a lr.setMaxIter(10)  beállítást, hogy az lr.fit()  
maximum 10 iterációt használjon.

2. Átadhatunk egy ParamMap -et a fit()  vagy transform()  metódusnak. A ParamMap -ben 
lévő paraméterek felülírnak bármely olyan paramétert, amit korábban a setter metódussal 
állítottunk be.

ML pipeline működése  

Egy Pipeline  fázisok sorozata, ahol minden egyes fázis vagy egy Transform  vagy egy 
Estimator . Ezek a fázisok egymás után sorba rendezve kerülnek futtatásra, és a bemenő 
DataFrame  minden fázis során módosul. Egy Transformer  fázis során annak transform()  
metódusa hívódik meg a DataFrame -re. Az Estimator  fázisok esetén a fit()  metódus hívódik 
meg, ami előállít egy Transform -ot (ami ezek után a PipelineModel  vagy más néven illesztett 
Pipeline  részévé válik), és ennek a Transform -nak a transform()  metódusa kerül meghívásra 
a DataFrame -en.

Vegyük az alábbi egyszerű szöveges dokumentum feldolgozó tanulási folyamatot, amin aztán a 
fent leírt pipeline koncepciót illusztráljuk:

Bontsuk minden dokumentum szövegét szavakra.
Konvertáljuk át minden dokumentum szavait számszerű feature vektorokká.
Tanítsunk be egy modellt a feature vektorok és osztálycímkék alapján.

A Pipeline  tanítás idejű felhasználása.
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https://spark.apache.org/docs/latest/img/ml-Pipeline.png

A fenti képen a felső sor egy három fázisú Pipeline -t ábrázol. Az első kettő ( Tokenizer  és 
HashingTF ) Transformer  (kékkel jelölve), míg a harmadik ( LogisticRegression ) egy 
Estimator  (piros). Az alsó sor a csővezetéken átfolyó adat áramlását reprezentálja, ahol minden 
henger egy DataFrame -et jelöl. A Pipeline.fit()  metódus az eredeti DataFrame -en (Raw text) 
kerül meghívásra, amely nyers szöveges dokumentumokat és címkéket tartalmaz. A 
Tokenizer.transform()  metódus szétbontja a nyers szöveges dokumentumokat szavakra, és 
egy a szavakat tartalmazó új oszlopot hozzáad a DataFrame -hez (Words). A 
HashingTF.transform()  metódus konvertálja a szavak oszlopot feature vektorokra, amely 
vektorokat egy új oszlopként hozzáad a DataFrame -hez (Feature cectors). Ezután, mivel a 
LogisticRegression  egy Estimator , a Pipeline  először meghívja a 
LogisticRegression.fit()  metódust, hogy előállítson egy LogisticRegressionModel -t. Ha a 
Pipeline -nak lenne több fázisa, akkor meghívná az előállt 
LogisticRegressionModel.transform()  metódust is a DataFrame -en mielőtt azt továbbadná a 
következő fázisnak.

Maga a Pipeline  is egy Estimator , így miután a Pipeline.fit()  meghívódik, előáll egy 
PipelineModel , ami egy Transformer . A PipelineModel -t aztén tesztelési időben tudjuk 
használni.

A PipelineModel  tesztelés idejű felhasználása.

https://spark.apache.org/docs/latest/img/ml-PipelineModel.png

A fenti képen látható PipelineModel -nek ugyanannyi fázisa van, mint az eredeti Pipeline -nak, 
azzal a különbséggel, hogy a Pipeline  összes Estimator  fázisa Transformer  lett. Amikor a 
PipelineModel.transform()  meghívódik a test adathalmazon, a DataFrame  végighalad az 
illesztett Pipeline minden egyes fázisán sorban. Minden fázis transform()  metódusa módosítja 
a DataFrame -et, majd továbbadja a következő fázisnak. A Pipeline  és PipelineModel  biztosítja, 
hogy a tanuló és teszt adatok ugyanazokon a feature feldolgozó fázisokon haladnak végig. 
További részletek a hivatalos dokumentációban [8] olvashatók.

A fenti ML pipeline Java nyelvű megvalósítása az MLlib segítségével a következőképp néz ki (a 
segéd osztályok kódját lásd a Spark GitHub repository-ban [9]):

/*
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 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

 * contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with

 * this work for additional information regarding copyright ownership.

 * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0

 * (the "License"); you may not use this file except in compliance with

 * the License.  You may obtain a copy of the License at

 *

 *    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 *

 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software

 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,

 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

 * See the License for the specific language governing permissions and

 * limitations under the License.

 */

package org.apache.spark.examples.ml;

// $example on$

import java.util.Arrays;

import org.apache.spark.ml.Pipeline;

import org.apache.spark.ml.PipelineModel;

import org.apache.spark.ml.PipelineStage;

import org.apache.spark.ml.classification.LogisticRegression;

import org.apache.spark.ml.feature.HashingTF;

import org.apache.spark.ml.feature.Tokenizer;

import org.apache.spark.sql.Dataset;

import org.apache.spark.sql.Row;

// $example off$

import org.apache.spark.sql.SparkSession;

/**

 * Java example for simple text document 'Pipeline'.

 */

public class JavaPipelineExample {

  public static void main(String[] args) {

    SparkSession spark = SparkSession

      .builder()

      .appName("JavaPipelineExample")

      .getOrCreate();

    // $example on$

    // Prepare training documents, which are labeled.

    Dataset<Row> training = spark.createDataFrame(Arrays.asList(

      new JavaLabeledDocument(0L, "a b c d e spark", 1.0),

      new JavaLabeledDocument(1L, "b d", 0.0),

      new JavaLabeledDocument(2L, "spark f g h", 1.0),

      new JavaLabeledDocument(3L, "hadoop mapreduce", 0.0)

    ), JavaLabeledDocument.class);

    // Configure an ML pipeline, which consists of three stages: tokenizer, 

hashingTF, and lr.

    Tokenizer tokenizer = new Tokenizer()

      .setInputCol("text")

      .setOutputCol("words");

    HashingTF hashingTF = new HashingTF()

      .setNumFeatures(1000)



Ellenőrző kérdések  

1. Mire szolgál a Spark SQL?
2. Milyen adatforrásokból tud dolgozni a Spark SQL?
3. Milyen kapcsolatban áll egymással a Spark SQL és az Apache Hive?
4. Mik a Spark SQL megvalósítás főbb rétegei/programozói interfészei? Röviden ismertesd 

milyen feladatot látnak el!
5. Milyen optimalizációt végez a Catalyst? Ismersz-e más optimalizációkat, amiket a Spark 

alkalmaz?
6. Milyen főbb csoportokba sorolhatjuk a gépi tanuló algoritmusokat?
7. Mi a különbség a train, dev és test adathalmazok között?
8. Röviden magyarázd el az MLlib által alkalmazott Pipeline  absztrakció lényegét!
9. Milyen típusú fázisokból állhat egy Pipeline ? Hogyan működnek ezek a fázisok?

10. Mi a különbség a Pipeline  és a PipelineModel  között? 
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      .setInputCol(tokenizer.getOutputCol())

      .setOutputCol("features");

    LogisticRegression lr = new LogisticRegression()

      .setMaxIter(10)

      .setRegParam(0.001);

    Pipeline pipeline = new Pipeline()

      .setStages(new PipelineStage[] {tokenizer, hashingTF, lr});

    // Fit the pipeline to training documents.

    PipelineModel model = pipeline.fit(training);

    // Prepare test documents, which are unlabeled.

    Dataset<Row> test = spark.createDataFrame(Arrays.asList(

      new JavaDocument(4L, "spark i j k"),

      new JavaDocument(5L, "l m n"),

      new JavaDocument(6L, "spark hadoop spark"),

      new JavaDocument(7L, "apache hadoop")

    ), JavaDocument.class);

    // Make predictions on test documents.

    Dataset<Row> predictions = model.transform(test);

    for (Row r : predictions.select("id", "text", "probability", 

"prediction").collectAsList()) {

      System.out.println("(" + r.get(0) + ", " + r.get(1) + ") --> prob=" + 

r.get(2)

        + ", prediction=" + r.get(3));

    }

    // $example off$

    spark.stop();

  }

}

http://hive.apache.org/
https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide.html#datasets-and-dataframes
af://n152
https://spark.apache.org/docs/latest/sql-data-sources-hive-tables.html
af://n174


[4] https://databricks.com/glossary/catalyst-optimizer

[5] https://spark.apache.org/docs/2.1.0/sql-programming-guide.html

[6] https://towardsdatascience.com/metrics-to-evaluate-your-machine-learning-algorithm-f10ba6
e38234

[7] https://spark.apache.org/docs/latest/ml-guide.html

[8] https://spark.apache.org/docs/latest/ml-pipeline.html

[9] https://github.com/apache/spark/tree/master/examples/src/main/java/org/apache/spark/exa
mples/ml

https://spark.apache.org/docs/latest/ml-guide.html
https://databricks.com/glossary/catalyst-optimizer
https://towardsdatascience.com/metrics-to-evaluate-your-machine-learning-algorithm-f10ba6e38234
https://spark.apache.org/docs/2.1.0/sql-programming-guide.html
https://github.com/apache/spark/tree/master/examples/src/main/java/org/apache/spark/examples/ml
https://spark.apache.org/docs/latest/ml-pipeline.html
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