
Utolsó módosítás: 2015.05.01.

Dr. Pataricza András (Rendszermodellezés) és Kocsis Imre (Big Data elemzési 
módszerek) idevágó fóliáit felhasználva.
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Az alsó három szinttel foglalkoztak már a korábbi előadások. A vizuális analízis a 
monitorozott adatokat használja bemenetként, a rendszerbe általában a Központi 
felügyelet blokkba kapcsolódik vissza.
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A historikus adattárolás egyrészt szép dolog, másrészt meg: mit kezdünk azokkal az 
adatokkal, amiket eltárolunk? Szépen kielemezzük! 
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• Kapacitástervezés, teljesítménymenedzsment  nem elég tudni a pillanatnyi 
értékeket feldolgozni, a hosszú távú tervezéshez pontosan kell tudni, melyik 
erőforrásból mekkora tartalékunk van

• Monitorozási szabályok  az adatelemzés segíthet annak kitalálásában, pontosan 
mely metrikákat érdemes kivezetni pl. real-time, vagy melyeket hogyan kell 
aggregálni

• Rendelkezésre állás növelés  a szűk keresztmetszetek néha nem mennek fejből
• Kísérlettervezés meddig kell kiterhelni a rendszert, hogy minden működési 

módot lássunk? 
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Kísérlet eredeti célja: hogyan befolyásolják a kliens/szerver 
implementációk/helyszínek egy MS Azure-ban futó webszolgáltatás teljesítményét?
Felhasználói szemszög: a QoS metrikánk ezúttal a válaszidő.

Az eredeti esettanulmányát lásd a [6] cikkben.
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WSsDAT – percenként kiküld egy ilyen kérést a megfelelő szerverhez
A vizsgált webszolgáltatás: kérésre egy 50x50x50-es mátrixot rendezzünk ellenkező 
irányba, majd ennek az első 100KByte-nyi adatával térjünk vissza
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CV -- coefficient of variation: szórás / átlag. Miért fontos: mert pl. a 2 ms-es szórás 
mást jelent 4 ms-os átlag válaszidőnél és egy 4 s-os átlagos válaszidőnél.
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• Statisztikai tradíció: ugyanolyan mint a matematikai statisztikából leadott 
Confirmatory Analysis (hipotézistesztelés, modellválasztás, paraméterillesztés –
amit valószínűségszámításból tanultunk).

• Koncepcionális és számítási eszközök: nem használunk mély statisztikát, elemi 
számításokat és ábrákat annál inkább + az interpretáció sikeressége nagyban függ 
a szakértői tudástól.

• Minták felismerését és hipotézisek felállítását segíti: valahol tehát az 
adatbányászat és a statisztika között van.
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Erősen ad-hoc: az adatok szisztematikus átvizsgálása, de nincs jól bevált recept, 
leginkább mélységi keresést végzünk, ha találunk valami érdekeset, akkor aztán 
megfogalmazunk egy hipotézist („Statisztikailag szignifikáns-e a válaszidő várható 
értékének különbsége Java és .Net kliens esetén?” vagy „Normál eloszlást követ-e az 
RPT?”), aztán a megfelelő teszttel leellenőrizzük. Valamit mond a teszt, aztán 
görgetünk vissza és folytatjuk a felderítést.

Mi nem kell hozzá? Mély statisztikai ismeret: se centrális határeloszlás tétel, se nagy 
számok törvénye, az majd a 2. fázisban
Mi kell hozzá? Szakértői tudás nélkül nem megy – ezért beszélünk róla egyáltalán 
IRF-ből.
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Bal oldali ábra forrása: [3]

15



Hipotézismentes adatgyűjtés: mindent eltárolunk, amit tudunk (az adatelemzés 
kezdetén pl. fogalmunk sincs, mit nézzünk)

Mi a baj ekkora mennyiségnél? A táblázatokat 
1. vagy nagyon sokáig kell böngészni, vagy 
2. az aggregálás a világon mindent kisimít ekkora távon, a trend éppen látszik, a 

tranziensek pont nem és ez baj, mert minket általában az érdekel, hol és mikor 
történt valami hiba.
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Rekord: általában egy egyértelműen azonosítható mérési regisztrátum
Változó: minden, amit az adott pillanatban tudunk a mérésről és a mért adatról
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Mindig a kísérletből derül ki, hogy egy adott változó az kontextus vagy viselkedési. 
Például:
a) Hőmérsékletet mérünk MO-n: a hőmérséklet viselkedési
b) Adott hőmérsékletre felmelegítjük a szerver szobát és számoljuk, hány gép adja 
meg magát: a hőmérséklet kontextus
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Nem a reprezentáció a lényeg, hanem az interpretáció! 
Ha a nem az {1, 2} halmazból veszi fel az értékét (és nem a {nő, férfi}-ból), akkor is 
kategorikus lesz, mert minden művelet értelmetlen rá.
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Miért fontos, hogy tudjuk a típust? Mert tudnunk kell, milyen ábrázolásmód passzol 
hozzá.
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Ha tudjuk a megfelelő ábrázolásmódot, onnan akár vissza is következtethetünk a 
típusra: pl. az RT vs. Start.time inkább scatterplotra menjen és nem mozaikplotra
inkább legyen numerikus, mint kategorikus.
A folytonos-diszkrét általában értelmezés kérdése.
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Kezdőpont függés:
S := {1.0, 2.0, 3.0}, az oszlopszélesség legyen 1.5. 
Két különböző hisztogram is ér: ([0, 1.5), [1.5, 3.0]) és ([1.0, 2.5), [2.5, 4.0])  ezek 
mindegyike érvényes, csak máshonnan indul!
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Ha az outlierekre vagyunk kíváncsiak, akkor persze számoljunk átlagot, de ha az 
adatsort jellemezni szeretnénk, akkor jobb robusztus statisztikákat használni.
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Felső: eloszlásfüggvény, alsó: sűrűségfüggvény
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Két diszkrét numerikusnál – ritka, szét kell szedni
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Két folytonosnál: túl sűrű, szedjük szét!
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Alak (telített pötty vagy sima, csillag, négyzet stb.) + szín + méret – 3 extra dimenzió, 
szerencsés esetben akár 5 dimenziót is ábrázolhatunk egyszerre

57



Scatterplot matrix: rettenetesen rosszul skálázódik , gyorsan kiszűrhetők az 
egymással asszociáló változópárok 

Párhuzamos koordináták: a tengelyek különböző nagyságrendje torzíthat az 
összefüggésen , aki érti a geometriáját, az könnyen/gyorsan következtet (Pl. egy 
pontban metszik a tengelyek egymást  1-es vagy -1-es korreláció látszik) 
Optimális változósorrendet találni? 
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Szűk keresztmetszetek keresése, legyen az szolgáltatásbiztonság vagy 
teljesítménymenedzsment : időbeli/térbeli függés fontos lehet.
Kapacitástervezés, monitorozás: RTT befolyásol inkább, mint az RPT, akkor 
monitorozzuk/javítsuk ezt a részét a dolgoknak, felesleges jobb processzort venni, 
inkább a hálózatunk legyen normálisan bekonfigurálva
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Nagyrészt a központi felügyelet dobozkába vezetjük vissza az eredményeket, 
legfeljebb az IT szolgáltatásokhoz.
Az adatelemző nem tudja, mi van az adatok mögött, a rendszermérnök 
kompetenciája viszont jól használható.
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