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APACHE HADOOP
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Big Data == Hadoop?
 Google MapReduce, GFS, BigTable cikkek…
 … Apache Hadoop

 Nyílt forráskódú, Java alapú keretrendszer

 Hadoop Distributed File System (HDFS)

 Eredetileg: MapReduce programozási paradigma

 Ráépülő/kiegészítő/kapcsolódó projektek

 “Pay for support” disztribúciók – Cloudera, Hortonworks, MapR, 
…

Law of Betteridge 
applies



HDFS (leegyszerűsítve)

~Klasszikus állományrendszer
Nagy (64MB) blokkok, szétterítve és replikálva



Hadoop (eredetileg)



Hadoop ökoszisztéma – egy nézet

Forrás: http://slides.com/racku/deck-4-3-2#/4/13
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Hadoop ökoszisztéma – egy nézet

Forrás: http://slides.com/racku/deck-4-3-2#/4/13
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Rengeteg további kombináció és lehetséges komponens!



Hadoop ökoszisztéma – adatfeldolgozás
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MR Pig: ~MR-sorozatra forduló szkriptek

Spark: számítási DAG és kiértékelése elosztottan
tárolt/in-memory kollekciók felett (lásd később)



Hadoop ökoszisztéma – SQL (look who’s back)
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Hive: ~ SQL -> MR

Spark SQL: Query engine az “alap” Spark 
fölött (SQL és DataFrame API)



Hadoop ökoszisztéma – NoSQL
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HBase: columnar storage
Impala: MPP SQL query engine
Drill: “SQL query engine for Big 

Data exploration”
…



Hadoop ökoszisztéma – Stream processing
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Storm: “igazi”, record-by-record stream processing

Spark streaming: mini-batch-ek feldolgozása
egymás után (de: egységesített API)



Hadoop ökoszisztéma – egyéb
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Hadoop UI Experience (Cloudera)



SPARK



Apache Spark
 Eredetileg: UC Berkley AMPLab (2009)

o 2014: top-level Apache project
o Databricks: az eredeti fejlesztő (még PhD hallgatóként) cége

 (Eredeti) MR: stabil tár -> Map -> Reduce -> stabil tár
o Aciklikus adatfolyam: hibatűrő, környezet tud ütemezni

 Munkakészletet (working set) használó alkalmazások?
o Iteratív algoritmusok
o Interaktív munkamenetek (és toolok)

 Praktikusan
o Gyors
o Interaktív (REPL szintig)
o Nem MapReduce-t kell írni(!)



Programozási modell

 Adatmodell: RDD - Resilient Distributed Dataset

o Objektumok immutábilis, partícionált kollekciója

o Létrehozás: stabil tárban (elosztottan) tárolt adatok
feletti transzformációkkal

o Rekurzívan -> DAG

o Köztestárazás, adott esetben “kényszerítéssel

o Cél: diszkhozzáférés minimalizálása

o Lusta kiértékelés

 “Kiolvasás”: akciók



Wordcount

https://spark.apache.org/examples.html
Java MR: ~60 sor

+



Főbb transzformációk (RDD API)



Főbb transzformációk (RDD API)



Akciók (RDD API)



Klaszter-nézet

Forrás: http://spark.apache.org/talks/overview.pdf



DAG

https://www.slideshare.net/AGrishchenko/apache-spark-architecture

A “lineage” alapján a partíciók rekurzívan
újraszámolhatóak (hiba, köztestár-kiürítés)



SQL, DataFrame és Dataset API-k

 DataFrame: RDD + séma
o “Egységesített transzformációs interfész”

o A “megszokott” dataframe – elrejti az RDD szintet

 SQL: well…

 Dataset: Java/Scala objektumok a kollekciókban + Encoder

 Catalyst Optimizer ezen a szinten (RDD: nem)

 Várhatóan a felhasználók többsége ide fog migrálni

 Részletek: https://www.slideshare.net/databricks/deep-
dive-into-catalyst-apache-spark-20s-optimizer



További könyvtárak
 Spark Streaming

o Következő alkalom

 Mllib
o DataFrame API, RDD: maintenance
o Feature Extractors/Transformers/Selectors
o Classification, regression
o Clustering
o Frequent Pattern Mining
o …

 Mahout
o “Previously on Hadoop MapReduce, Mahout has switched to using Spark as the 

backend” (spark.apache.org)

 GraphX
o Pregel API

 …



Javasolt eszköz + irodalom
 https://hub.docker.com/r/jupyter/all-spark-notebook/

o Docker van Windows-ra is!
o Local mode!
o Kitematic: PowerShell averzió esetén javasolt

 Megértéshez: 
o https://spark.apache.org/docs/latest/

 RDD szintű programozás (Python is!):
o https://spark.apache.org/docs/latest/rdd-programming-guide.html

 Datasets, DataFrames, SQL (Python is!):
o https://spark.apache.org/docs/latest/sql-programming-guide.html
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