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1 Úvod 

Historicky byla data generována specializovanými pracovníky vědeckých a 

výzkumných center. Ještě před 20 lety byla data spravována především v podnikových 

systémech zaměřených na specifické oblasti, jakými jsou např. účetnictví, personalistika, 

správa zákazníků a jejich účtů, fakturace aj. a vznikala především ručním zadáváním do těchto 

systémů. S technologickým vývojem a nástupem internetu, jakožto běžné součásti života, přešla 

možnost vytváření dat i na koncové uživatele. Je stále jednodušší vytvářet obsah na internetu, 

ať už se jedná o příspěvky na sociálních sítí, nahrávání videí na zábavní servery, participace 

v diskuzích pod novinovými články, nebo samotné vytváření těchto článků. Množství takto 

vytvořených dat je ve srovnání se s množstvím, jež generovali vědecko-výzkumní pracovníci, 

mnohonásobně větší.  A nekončí se jen u uživatelů. Přístroje v dnešní době generují data 

ohledně svého běhu také. Ta jsou často zaznamenávána pomocí senzorických zařízení. Ať už 

se jedná o výrobní linku, senzory sledující údaje ohledně počtu otáček za minutu, teplotě či 

stavu zásobníku spotřebovávaného materiálu, nebo se jedná o lednici v domácnosti, jež 

funkcionálně zvládá, kromě kontroly teploty, sledovat například vlhkost vzduchu v lednici, či 

doplňovat dle potřeby zásoby ledu. Tímto množství generovaných dat opět mnohonásobně 

narůstá. Nárůst dat je tedy způsoben zejména jevy, mezi které patří: 

 rozvoj internetu a internetových aplikací (sociální sítě, blogy, diskuze), 

 způsob komunikace (e-mail, chat, telefonování po internetu, sociální sítě), 

 pořizování a sdílení dokumentů (fotky, videa, filmy), 

 automatické sledování počítačů, systémů a zařízení, kam lze zařadit: 

o logování počítačů 

o logování systémů (aplikace na internetu, aplikace ve firmách, logování 

komponent telekomunikačních sítí) 

o čidla a sondy (letadla, auta, výtahy,…), 

 přechod na elektronické systémy (data vznikající při využívání služeb), 

 online prodej výrobků a služeb (internetové obchody a bankovnictví), 

 vznik portálů státní správy a e-gouvernement.  

 

Ve srovnání s minulostí se tak v dnešní době data generují mnohem rychleji, ať už se 

jedná o data strukturovaná, či nestrukturovaná, v různých formátech a ve velkém množství. Pro 

tento trend se začal používat termín „Big Data“. Velké množství dat je pak poněkud vágní 
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označení, pro něž neexistuje jednoznačná definice. Nejčastěji jsou takto označována data, která 

splňují charakteristiky tzv. 4V, jimiž jsou: Volume, Velocity, Variety, Veracity; podrobněji 

popsány v kapitole 2.3.1. Záleží na úhlu pohledu, kdy pro potřeby této diplomové práce bude 

k velkému objemu dat přistupováno jakožto k objemu, jež je agregovaný a v rámci serveru, pak 

dosahuje k řádům terabyte dat a výš. 

Potenciál Big Data je skryt v jejich využití. Datová analytika je vhodným přístupem, 

jenž umožňuje pro koncové uživatele interpretovat, jaké informace se za uchovávanými daty 

skrývají. Důležitá je pak samotná interpretace nalezených faktů, ležících na bedrech datových 

analytiků či datových vědců. 

Cílem této diplomové práce je analýza a návrh využití distribuovaného souborového 

systému a paralelního zpracování dat pro možnosti datové analytiky v rámci Big Data a 

následná praktická realizace v reálném projektu.  

Teoretická východiska konceptu Big Data a principy datové analytiky jsou popsány v 

první části této diplomové práce. Blíže je věnována pozornost tématu paralelního zpracování 

dat a detailnímu popisu technologického řešení Apache Hadoop. 

Následuje praktické zaměření popsaných teoretických východiskem a principů 

paralelního zpracování dat s využitím zmiňované platformy Apache Hadoop. Zaměření druhé 

části diplomové práce tak zahrnuje popis a analýzu reálného projektu, pro který je proces 

navrhován, se stručnou charakteristikou společnosti, jež je dodavatelem koncového řešení a 

v rámci které je tato práce vypracována. Součástí je vypracovaný samotný návrh a praktická 

realizace řešení pro koncového zákazníka. 

V závěru jsou výsledky řešeného projektu shrnuty v soubor pozitiv a záporů, jež s sebou 

implementace platformy nese. 
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2 Teoretická východiska konceptu Big Data 

Cílem následující kapitoly je definovat základní pojmy v rámci konceptu Big Data 

a seznámit čtenáře s problematikou datové analytiky. 

Společnost, jež dokáže data, ať už svá vlastní, či data externí, využít a interpretovat pro 

podporu rozhodování v rámci byznysu, se stává konkurenceschopnější. Dostává se o krok 

napřed. Hodnota, která je v datech uchovávána a probouzející se potenciál extrahovat tuto 

hodnotu ve prospěch společnosti je základem, na kterém stojí odvětví Business Intelligence.  

Business intelligence je možno definovat jako skupinu nástrojů a úkonů, jež slouží 

k získávání informací z uchovávaných dat, které pak dále slouží pro podporu operativního a 

strategického rozhodování. 

“The processes, technologies and tools needed to turn data into information and 

information into knowledge and knowledge into plans that drive profitable business action.”  

(Loshin, 2003, s. 6) 

Dle zmíněné definice lze obecně Business Intelligence popsat jako proces přeměny dat 

v informace a informace ve znalosti (1). Pojmy data, informace a znalosti jsou pak definovány 

následovně.  

 Data -  „Účelem dat je přenášet a dále zpracovávat odraz skutečnosti. Jsou to 

jakékoli zaznamenané poznatky či fakta.” (2), 

 Informace -  „Informace je to, co vede k odstranění existující neurčitosti, 

nejasnosti nebo nevědomosti.” (3), 

 Znalosti - „Znalost obsahuje pravdy a přesvědčení, perspektivy a koncepty, 

úsudky a očekávání, metodologie a know-how.” (4). 

 

Data, záznamy, údaje. Pro uživatele samy o sobě často neuchopitelnou entitou. V případě, kdy 

je datům přiřazen konkrétní význam, data jsou patřičně interpretována, stávají se informacemi, 

či poznatky. Krok přeměny informací ve znalosti nastává ve chvíli, kdy uživatel dává informace 

do souvislostí a aplikuje je pro řešení daného problému. 
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2.1 Data jako komodita 

„Data jsou novou ropou dnešní doby (odkaz). Vyjádření v této, či lehce pozměněné 

podobě, bylo možné v posledních letech nalézt v mnoha článcích, bylo citováno ústy mnoha 

investorů velkých IT společností, stalo se z něj klišé. Clive Humby, autor vyjádření, vydělal 90 

miliónů liber, když se v roce 2006 podílel na vytvoření a zavedení do provozu systému Clubcard 

pro obchodní řetězec Tesco. 

V povedené metafoře je však možno hledat hlubší význam. Hodnota dat, v obecném 

slova smyslu, roste. Metafora není o přirovnání dat k ropě, jakožto neobnovitelnému zdroji 

fosilních paliv. Spíše se zmiňuje o nediferencované povaze surových dat a pokročilých 

technologických způsobů, jak data přetvořit, či v případě ropy rafinovat, v produkty nové. 

Zároveň existuje podobnost se síťovými odvětvími, jakými jsou např.: pošta, železnice, či právě 

ropovody, kdy téměř neplatí zákon klesajících výnosů. Platí zde tzv. síťový efekt, vycházející 

z Metcalfova zákonu, který tvrdí, že ekonomická hodnota sítě = počet uživatelů2. 

Právě neustálý technologický vývoj, schopnost masivního online zpracování dat, vznik 

nových IT společností úzce zaměřených právě na poskytování a vývoj konkrétní analýzy nad 

daty svým zákazníkům, to vše jsou nové možnosti, nové produkty a s ním spojené obohacení 

společností, jež přichází právě s daty a hodnotou v nich se skrývající. 

Metaforické přirovnání hodnoty dat k ropě však může býti poněkud předčasné. Chybí 

zde pohled na stránku vlastnictví dat, soukromí uživatele a chybí zde i pojetí etické. Ač je ze 

stran společností, jež data využívají, možno argumentovat tím, že pro analýzy jsou, kromě dat 

interních, využívána data pouze veřejně přístupná a tedy data, která o sobě uživatelé veřejně 

uvedli z vlastní svobodné vůle, způsob následného využití těchto dat a interpretace výsledků 

datových analýz nad nimi, uživatelům již znám nebyl, či být znám ani nemohl. Z uživatele se 

tak stává hodnotný generátor dat, i přes to, že se nejednalo o záměr původní a uživatel se tak 

dostává, s výjimkou pro rozvojově smýšlejících organizací, do nevýhodné pozice, kdy tuto 

hodnotnou komoditu poskytuje jako možný zdroj příjmů jiným byznysům. 

Data se stávají cennou komoditou. Jejich sběr a následné získávání pro nejrůznější 

potřeby marketingu či pokročilých analýz jsou dnes základem byznysu mnoha informačně 

technologických společností, často pak působících právě v rámci odvětví business intelligence. 

2.2 Růst objemu dat 

Informace o neustálém nárůstu objemu dat ve světě jsou všudypřítomné (5) (6). Je 

možno hovořit o trendu, s jakým se objem dat na světě vyvíjí. Objem světových dat neustále 
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roste a rychlost nárůstu se neustále zvyšuje. Mění se i kontrast, či podíl objemu 

nestrukturovaných a semi-strukturovaných s daty strukturovanými. Předpokládaný 

exponenciální růst objemu dat odpovídá Mooreově zákonu, definovanému v 60. letech 

minulého století:  

 „Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování 

stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí.“ (7).  

Zákon i přesto, že se vztahuje výpočetnímu výkonu, je možno aplikovat i na oblasti 

jakými jsou cena diskové kapacity, či nárůst objemu světových dat. Je třeba však dodat, že se 

do budoucna s platností Mooreova zákona již přestává počítat a to především z technologických 

důvodů (8).  

Růst objemu dat, někdy také označován jako datová exploze, s sebou tedy přináší dvě 

podstatné otázky:  

Jak narůstající objem dat uchovávat? 

Jak takové množství dat zpracovávat? 

Od dob vzniku datových, či paměťových médií požadavky na velikost úložného 

prostoru postupně rostly a to bez ohledu na typ nosiče datového záznamu, ať už se jedná o nosič 

analogový, či binární. Spolu s růstem výkonnosti výpočetních systémů zároveň rostla i potřeba 

po větším úložném prostoru, jež byl využíván pro ukládání výsledků výpočtů těchto systémů i 

zdrojových dat pro takové výpočty potřebných.  

Datová kapacita je vyjadřována v měrných jednotkách zvaných bit. Osm bitů tvoří 

dohromady byte. Jak bit, tak byte jsou jednotky škálovatelné stejným způsobem, jako jednotky 

soustavy SI. K vyjádření násobků nebo dílů jednotek tedy slouží předpony, viz tabulka 1. 

10n Předpona Značka Název 

103 Kilo K Tisíc 

106 Mega M Milión 

109 Giga G Miliarda 

1012 Tera T Bilion 

1015 Peta P Biliarda 

1018 Exa E Trilion 

1021 Zetta Z Triliarda 

Tabulka 1: Ukázka využívaných předpon pro jednotky datové kapacity, zdroj: Autor  
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Vzhledem k podstatě dat, jež byla generována přibližně do roku 2000, bylo možno 

považovat první otázku, ohledně uchovávání objemu dat, za zodpovězenou. Transakční data 

jsou v té době převážně uchovávána v rámci CRM systémů, ERP systémů, či obecně v 

transakčních databázích. Od roku 2005 do roku 2015 však vzniklo a očekává se, že do jeho 

konce vznikne 8000 exabyte dat. 80% těchto dat bude nestrukturovaného formátu. Zároveň se 

bude jednat o data nedůvěryhodného charakteru (9). Tato specifika jsou použita právě pro 

definici pojmu Big Data, viz kapitola 2.2. 

V době svého vzniku nebyl diskový prostor nejlevnější záležitostí. Důležitou roli tedy 

hrálo samotné vymezení dat, která se uchovávat, neboli persistovat budou a která persistována 

nebudou.  

V rámci transakčních databází je normalizace nástrojem, zaměřeným na redukci 

množství ukládaných dat. Normalizace dat je procesem používaným k odstranění anomálií 

v relačním datovém modelu (10). Její podstatou je postupná dekompozice datového modelu 

rozdělením atributů do většího počtu relací. Zpravidla platí, že čím jsou tabulky relační 

databáze ve vyšší formě, tím snáze se s nimi pracuje (11). 

Normalizace dat je procesem postupným a dělí se dle úrovně do jednotlivých forem. 

Celkově pak existuje šest normálních forem, které jsou všeobecně známy. 

Způsob ukládání dat se také postupem času s měnícími se požadavky na jejich využití, 

měnil. S vývojem technologií výroby diskového prostoru rostl tlak na klesající cenu úložných 

disků. S klesající cenou roste dostupnost diskové kapacity. S větším objemem dostupné 

kapacity je možné ukládat data, jež původně nebyla ukládána.  

Mezi trendem růstu diskové kapacity i trendem klesající ceny za diskový prostor běžně 

dostupných hard disků, v letech 1980 až 2010, existuje velmi silná exponenciální korelace 

r = 0,9916. Dle Obr 1 se tak ve zmíněných letech diskový prostor na jednotkové náklady 

zdvojnásobil zhruba každých 14 měsíců. Od roku 2010 pak cena klesla pod $0.10 za gigabyte 

(12). 
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Obr 1: Graf ceny diskového prostoru za Gigabyte v letech 1980 - 2009, zdroj: (12) 

Dostupnost úložného prostoru iniciovala vznik tzv. datových center. Datová centra jsou 

často vysoce bezpečná, sofistikovaná prostředí speciálně vybudovaná pro provoz síťových a 

informačních infrastruktur. Jsou založena na kvalitních a robustních mezinárodních 

standardech. Využívají špičkové technologie umožňující nabídnout prostor pro umístění i těch 

nejkritičtějších aplikací s vysokou dostupností. Data jsou chráněna proti útoku zvenčí, budovy 

jsou střeženy, prostory monitorovány. 

Služby takového datového centra poskytují technické zázemí a zařízení pro ukládání 

zákaznických dat. Disková kapacita, rychlost, stupeň zabezpečení a ostatní parametry jsou 

navrženy přesně na míru podle požadavků zákazníka. Pro zvýšení bezpečnosti dat lze využít 

doplňující služby zrcadlení dat na záložní disky. Služby kompletního řízeného zálohování, 

obnovy a archivace dat zahrnují poskytování diskové kapacity, zálohovacího software, služeb 

kvalifikovaného personálu, administrace diskových systémů a dalších nezbytných prostředků 

se zárukou dostupnosti, ochrany a zabezpečení úložišť. 

Ze studie Cisco Visual Networking Index společnosti Cisco, předpovídající vývoj 

datového přenosu mezi lety 2013 až 2018 vyplývá, že do roku 2018 vzroste množství 

přenesených mobilních dat 11 krát a dosáhne tak hodnoty 190 exabyte za rok (13), viz Obr 2. 

Tento nárůst má na svědomí mimo jiné trvalý růst počtu mobilních připojení. Do roku 2018 by 

takových připojení mělo být už více než 10 miliard, tedy asi 1,4 krát více než lidí na zemi. 
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Obr 2: Nárůst datového přenosu, zdroj: (14) 

V roce 2013 statistiky uvádějí, že 90% veškerých dat bylo vyprodukováno v posledních 

dvou letech (15). Co se týče uživateli generovaného obsahu, mají sociální sítě významný podíl 

na růstu objemu dat a jednoduchosti vytváření obsahu nového. Sociální sítí je pak myšlena 

internetová služba, která registrovaným uživatelům umožňuje vlastnit a spravovat vlastní profil, 

komunikovat mezi sebou a sdílet obsah, jako fotografie, videa, internetové odkazy či psaný text 

obecně. Mezi nejpoužívanější sociální sítě patří například Facebook, Twitter, YouTube, 

Pinterest, LinkedIn a další. 

Na server YouTube je uživateli v průměru každou minutu nahráno 100 hodin videa (16). 

Sociální síť Twitter, která je známá svými krátkými 140 znakovými příspěvky, se rozšíří o více 

než 500 miliónů příspěvků za den (17) s odhadem pokračujícího 30% růstu za rok, viz Obr 3. 

Dosáhnout sumy jedné miliardy příspěvků na této síti trvalo přesně 3 roky, 2 měsíce a jeden 

den od jejího založení. Dnes trvá přibližně jeden týden, než na Twitteru přibude stejné množství 

příspěvků nových (18). 



13 

 

 

Obr 3: Průběh procentuálního nárůstu příspěvků na síti Twitter, zdroj: (17) 

Jen na sociální síti Facebook je dle veřejně uváděných statistik za třetí kvartál roku 2014 

celých 863 miliónů aktivních uživatelů denně (19). Všichni tito uživatelé se dobrovolně podílejí 

na generování cenných dat. Nahrávají fotografie, videa, sdílejí články, píší komentáře a 

příspěvky. Tito uživatelé o sobě doslova prozradí momentální stav, náladu či místo, kde se 

zrovna nacházejí. 

Sociální sítě jsou tedy důležitým prvkem v rámci generování dat. Dohromady 

s ostatními datovými zdroji i přístroji generovanými daty se očekává, že v následujících letech 

(2013 – 2018) bude vytvořeno více dat, než bylo lidstvem vygenerováno za předchozích pět 

tisíc let (20). 

Takový objem dat s sebou dále přináší možnosti jejich využití, jež byly dříve 

nemyslitelné. S vývojem technologií a postupnou implementací schopností tato data 

zpracovávat, je tak možno dělat věci, které dříve možno dělat nebylo, jako odhadovat obchodní 

trendy, analyzovat epidemiologii nemoci a napomoci tak prevenci této nemoci, boji proti trestné 

činnosti analýzou kriminality a vyhodnocováním rizikových míst. Tyto příklady jsou jen 

vrcholkem ledovce možností, umožní éra Big Data. 

2.3 Big Data a jejich charakteristiky 

Všudypřítomný pojem "Big data", v poslední době budící stále větší zájem, může být 

však mnohým významově odlišný. Pojem je možno definovat jakožto množství dat, jenž se 

stává "nepohodlné" skladovat, zpracovávat a analyzovat obvyklým způsobem, ať už z pohledu 

technického, kdy je možno se bavit o nepřipravenosti klasických Business Intelligence nástrojů 

a databází, tak i z pohledu byznysu a hledání vhodných způsobů monetizace těchto dat. 
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Společnost Gartner tento pojem definuje slovy: „Big data je termín aplikovaný na soubory dat, 

jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně 

používanými softwarovými nástroji v rozumném čase.“ (21). Obecně se jedná o koncept, jenž 

není vázán pouze v rámci oblasti technologie. Ta slouží jako prostředník, pomáhající řešit, jak 

samotný koncept pojmout či zhmotnit. 

2.3.1 Charakteristiky Big Data 

Pro jednoduchost a sjednocení různorodých interpretací jsou big data nejčastěji 

definovány průnikem vlastností, mezi které patří veliký objem, různorodost, rychlost nárůstu a 

důvěryhodnost dat, viz Obr 4. Zmíněné čtyři vlastnosti jsou také označovány zkratkou 4V, 

odkazující se na anglické pojmy volume, variety, velocity a veracity.  

 

 

Obr 4: Big Data 4V, zdroj: Autor 

2.3.1.1 Objem (Volume) 

V roce 2009 byl objem veškerých vyprodukovaných dat na světě 0,8ZB (zettabyte). 

Zettabyte je bilión gigabytů, nebo 10^21 bytů. V roce 2010 byla překročena hranice 1ZB a na 

konci roku 2011 byl objem veškerých dat odhadován na 1,8ZB. Tato charakteristika byla již 

podrobněji obsažena v kapitole 2.2. Jak je z čísel možno vyčíst, objem dat roste stále rychleji.  

Jako příklad rychle přirůstajícího objemu dat je možno uvést let z Londýna do New 

Yorku. V době mezi vzletem z letiště Heathrow po přistání na letišti Johna Fitzgeralda 

Kennedyho je letadlem vygenerováno 650TB dat. (5) 

Není vhodné tedy definovat big data od určité hranice, např.: vše nad 5TB označovat 

pojmem Big Data. Velikost je relativní, důležité je však si uvědomit stávající trend růstu objemu 

veškerých dat, především díky existenci sociálních médií, senzorických, strojově generovaných 

dat, atd. 

Experti odhadují, že roku 2020 může být roční nárůst datové produkce až 4300%. 

Jedním z důvodů je přechod od analogových technologií k digitálním a zároveň nárůst uživatelů 

i společností data generujících (22). 
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Graf 1: Růst objemu světových dat, zdroj: (22) 

2.3.1.2 Různorodost (Variety) 

Jak již bylo naznačeno, data pochází z rozličných zdrojů, jsou tedy i různě 

strukturována. Je třeba rozlišovat mezi daty strukturovanými, semi-strukturovanými a 

nestrukturovanými. Právě nestrukturovaných a semi-strukturovaných dat je v dnešní době 

generováno nejvíce. Spadají zde veškerá natočená videa v různých formátech, obrázky, texty, 

články, komentáře, diskuze na sociálních sítích, záznamy hlasu z call center atd. Jen pro 

představu: denně je na Facebooku vytvořeno 2,7 miliardy „líbí se mi“ a nahráno 300 miliónů 

fotek, každou minutu je na Youtube nahráno přes 72 hodin videa, na Twitteru sdíleno přes 100 

000 příspěvků, také je vytvořeno přibližně 600 nových webových stránek. (5) 

Tyto datové zdroje jsou postupně implementovány v rámci nástrojů pro zpracování dat. 

Kromě běžně známých typů zdrojových dat, jimiž jsou různé databáze, flat-file soubory, logy 

apod. je tedy možno se setkat i s multimediálními soubory, tweety, emaily, textovými zprávami, 

komentáři, záznamy e-shopu ohledně manipulace s nákupním košíkem, XML soubory a jinými 

nestrukturovanými, či semi-strukturovanými daty. 
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2.3.1.3 Rychlost (Velocity) 

Tato charakteristika se ne zcela váže k rychlosti, s jakou nová data vznikají. Jedná se o 

rychlost, s jakou jsou data doručena ke zpracování, a je jim porozuměno. Druhý přístup 

zohledňuje fakt existence velkokapacitních úložišť v rámci firem, sdružujících data z výroby, 

logy či různá strojově generovaná data, avšak často nedostatečnému porozumění těmto datům, 

tedy i nevhodné nakládání s nimi, následná nulová monetizace a žádná přidaná hodnota. 

Rychlost pak vyjadřuje poměr či dobu mezi vytvořením daných dat a časem k jejich 

dostatečnému porozumění, tak aby vznikla přidaná hodnota (23). 

Doopravdy tedy nezáleží na průmyslovém odvětví. Vedoucí hráči se do vedoucích pozic 

dostávají díky schopnosti vhodně a včasně využít existující data. Ať už se jedná o porozumění 

datům ohledně dopravní situace, zdraví pacienta či zdraví finančního portfolia, rychlost 

porozumění hraje prim. 

2.3.1.4 Věrohodnost (Veracity) 

Kvalita a důvěryhodnost dat jsou jedním ze zásadních problémů a zároveň definičních 

termínů konceptu Big Data. Pokud se v datech vyskytují nesrovnalosti, či obecně nelze datům 

věřit, nastává problém při jejich zpracování, kdy se malé chyby budou na sebe nabalovat, což 

ve výsledku způsobí zbytečnost veškeré analýzy, neb výsledky tohoto zpracování budou velmi 

zkreslené či neodpovídající realitě. S těmito případy je možno se setkat především v oblasti 

sociálních sítí, blogů či obecně zpravodajských serverů. Tato média mnohdy obsahují 

komentáře s nepravdivými informacemi, články či zprávy, jež popisují realitu pouze z jednoho 

pohledu, zkresleně či používají nerelevantní fakta a vymyšlené statistiky. Je proto důležité 

taková data dokázat filtrovat, správně rozpoznat případně se jim dokázat vyvarovat natolik, aby 

výsledky zpracování dat z těchto médií byly smysluplné. 

Zhodnocení věrohodnosti podtrhává nenahraditelnost člověka ve spojení s využitím 

informačních technologií pro podnikové účely, neb jest třeba do procesu zahrnout aktéra, který 

svým vstupem zhodnotí právě relevantnost a věrohodnost sbíraných, či analyzovaných dat. 

2.4 Datová analytika 

Možnost pochopení významu toho, co se ve společnosti děje na bázi dostupnosti 

potřebných dat, staví datovou analytiku do velmi důležité pozice z pohledu řízení podniku. 

Datová analýza je nyní důležitým faktorem pro řízení obchodní strategie. Stále více společností 

je poháněno kupředu aplikováním datové analytiky v rámci operativního, taktického i 

strategického řízení. Nasazení analytického smýšlení do praxe může pomoci společnosti objevit 
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příležitosti pro zlepšení rozhodování řízeného daty, či rozpoznat potenciální konkurenční 

hrozby.  

Jedny z nejdiskutovanějších oblastí nasazení Big Data orientovaných technologií jsou 

oblast využití dat ze sociálních médií a oblast využití strojově generovaných dat. V rámci 

daných oblastí využití velkých objemů dat se profilují i úžeji zaměřené obory, jakými jsou 

např.: Customer Experience Managemet, či Internet of Things. Bez potřeby podrobnějšího 

rozboru daných oborů je možné vytyčit společné znaky, mezi které patří společný základ, 

vycházející z Big Data konceptu a potřeba datové integrace a analytiky pro doručení přidané 

hodnoty koncovému zákazníkovi. 

Právě porozumění zpracovávaným datům je klíčové pro kvalitní analýzu. Ve spojení se 

sociálními médii je analytik ve sbíraných datech schopen vidět „co“ zákazníci říkají, k jakým 

tématům se vyjadřují, či v jakém sentimentu se komentáře nesou, avšak zásadní zde není otázka 

„co?“ ale „proč?“. Například dokázat odpovědět na otázku, proč zákazníci komentují negativně 

zprávy ohledně vydání nového produktu, může mít zásadní vliv na směřování marketingové 

kampaně a soustředění se na slabá místa propagace. Důležitou roli tedy hraje korelace dat 

získaných ze sociálních sítí s podnikovými daty, ceníkem a jeho změnami, produktovým 

mixem, údaji o marketingových akcích a mnoha dalšími, jež ve výsledku poskytnou holistický 

přehled o celkovém dění jak v rámci podniku, tak v jeho širším okruhu, jenž zahrnuje stávající 

i potenciální zákazníky a obecně veřejné mínění o dané organizaci. 

Jako malou ukázku z širokého spektra možností uplatnění datové analytiky je popsán 

příklad z maloobchodního prostředí, a to závislost mezi pivem a plenkami, jehož závěrný důkaz 

je takový, že muž, který v obchodě nakupuje plenky, bude mít tendenci nakoupit i pivo v rámci 

stejného nákupu. Příklad vychází z obdobných transakčních dat, jako jsou tato:  

 

 Celkem existuje 600 000 transakcí, 

 7 500 transakcí obsahuje koupi plenek, což činí 1,25% z celkového počtu 

transakcí, 

 60 000 transakcí obsahuje koupi piva, činící 10% z celku, 

 6 000 transakcí obsahuje jak pivo, tak plenky, činící 1% ze všech transakcí. 

 

Pokud by neexistovala žádná asociace mezi pivem a plenkami, položky by tedy byly 

označeny jakožto statisticky nezávislé, je možno očekávat přikoupení piva pouze u 10% ze 

všech nákupů plenek. Avšak je dokázáno, že 80% (6 000 / 7 500) nákupů plenek obsahuje i 
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položku piva. Jedná se o faktor osmi násobného nárůstu nad předpokládaný výsledek. Tomuto 

jevu se říká Lift (zdvih) a jedná se o poměr pozorované frekvence společného výskytu a 

očekávané frekvence (24).  

Typickým rysem datové analytiky bylo do nedávna právě propojení s transakčními daty, 

jakými jsou údaje o klientech, nebo jiné záznamy uložené v relačních databázích. Z pohledu 

Big Data konceptu a definovaných 4V je možno nahlížet na datovou analytiku z pohledu 

potřeby zaměřit se na vlastnosti dat, které nebyly analyticky běžnými nástroji pokryty. Moderní 

analytické systémy založené na relačních databázích jsou technologicky zaměřeny na zvládání 

charakteristik rychlosti a objemu dat. Big Data orientované nástroje pak pokrývají jak objem, 

tak různorodost i rychlost datového přírůstku s neurčitou věrohodností jakožto charakteristiku, 

kterou jsou datoví analytici schopni, v pozitivním slova smyslu, minimalizovat. Právě ve 

spojení s konceptem Big Data se začíná objevovat nové označení pro pokročilou datovou 

analytiku, datová věda. Malou zajímavostí pak je, že povolání datového vědce (Data Scientist), 

pak z pohledu perspektivnosti a zároveň zajímavosti, byla vyhlášenou nejatraktivnější pozicí, 

kterou lze v dnešní době v rámci oboru IT vykonávat (25). 

Pokud bychom se tedy měli vrátit k dříve definovaným otázkám, a to jak data velkého 

objemu skladovat, a jak tato data dále zpracovávat (nejlépe efektivně), je třeba využít 

rozvíjejících se Big Data orientovaných technologií, které pak pro zpracovávání dat využívají 

principů paralelismu. Jedním z důvodů pro využití paralelismu je narůstající požadavek 

rychlého zpracování, již dříve probíraného, stále rostoucího objemu dat. Roku 1990 byla 

kapacita typického disku 1370MB s přenosovou rychlostí 4,4 MB/s. Celý disk bylo tedy možno 

přečíst do pěti minut. V roce 2010 měl již typický disk velikost 1TB s přenosovou rychlostí 

kolem 100 MB/s. Přečíst všechna data na disku tedy trvá již dvě a půl hodiny. Schopnost 

uchovávat stále větší množství dat a rychlost čtení těchto dat tedy roste, avšak 

neproporcionálně. Pokud bychom tedy chtěli dosáhnout podobné rychlosti čtení (2,5 minuty) u 

1TB dat, je třeba začít data zpracovávat paralelně. 1TB dat, rovnoměrně uloženo na stovce 

disků s přenosovou rychlosti 100 MB/s, je možno přečíst za dvě minuty (26). 

Příkladem je analogie paralelního zpracování dat ke skládání puzzle, konkrétně 

největšího existujícího puzzle na světě, jež obsahuje 32 256 dílků. Jistě by se doba složení lišila 

v případě, kdy by puzzle skládal člověk jeden, dva, či lidé čtyři. Lidé, podílející se na skládání 

obrazu, představují procesory. Každý procesor má pak přidělen rozdílnou úlohu tak, aby 

dohromady byly schopny efektivně doručit výsledek, tedy složit výsledný obraz. Určití lidé 

mohou hledat pouze dílky určité barvy, obsahující obličeje či jeho části atd. Další člověk by 

měl přidělen jinou diskrétní úlohu k zpracování. S každým dalším člověkem, podílejícím se na 
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skládání obrazu, s rozdílnou diskrétní úlohou pak roste rychlost celkového složení obrazu. Díky 

schopnosti rychleji segmentovat dílky či data do podobných skupin, rozpoznávat vzorce a dále 

dosazovat další data do souvislostí. Obecně je tedy možno tvrdit, v kontextu Big Data a užití 

paralelního zpracování dat je nacházení vzorců v těchto datech rychlejší. Zároveň s rostoucím 

objemem a rychlostí, s jakou data přibývají, je i jednodušší nalézt odlehlé či neobvyklé hodnoty. 

Dle rozdělených skupin podobných dílků skládanky a dle dosavadního poznání ohledně toho 

jak se k sobě dílky hodí a jaký výsledek budou vytvářet, je jednodušší rozpoznat, že daný dílek 

do skládanky nepatří a je z úplně jiného obrazu, jedná se tedy o jakousi odlehlou hodnotu (5). 

 

Podrobněji je paradigma paralelního zpracování dat rozebráno v následující kapitole č. 3 

a z teoretických východisek je dále navázáno na popis využívaného technologického řešení. 

2.5 Architektura Big Data řešení 

Architektura Big Data řešení vychází z tradiční infrastruktury systémů Business 

Intelligence. Poskytování Big Data orientovaného řešení tak spadá svou podstatou pod 

kompetence firemní jednotky Business Intelligence (BI). Právě BI nástroje, jež jsou 

specializovány svým zaměřením na návrh a implementaci datových skladů, transformací 

podnikových dat, jejich analýzu i finální reporting, potřebovaly s nástupem Big Data éry 

přizpůsobení technologické připravenosti.  

„Infrastrukturu pro aplikace BI tvoří datové sklady, jejichž technologie je v dnešní době 

významným rysem moderních informačních systémů.“  

(Tvrdíková, 2008, s. 104) 

Koncepci architektury BI tak, jak je vykreslena na Obr 5, je možné rozdělit do 

samostatných skupin: 

 primární systémy, mezi které se řadí např.: CRM1, ERP2 a další, 

 integrace, jež je zastávána procesy ETL či ELT3, 

 datový sklad, řadí se zde i datová tržiště (Datamart), ODS4 či OLAP5 kostky, 

 reporting a analytika. 

 

                                                
1 CRM - Customer Relationship Management 
2 ERP - Enteprise Resources Planning 
3 ELT – Extract, Load, Transform 
4 ODS – Operational Data Store 
5 OLAP – On-Line Analytical Processing 
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Obr 5: Architektura BI, zdroj: Autor 

  

Koncepce architektury BI pak odpovídá krokovému rozložení postupné změny 

zdrojových dat ve výslednou informaci požadovanou zákazníkem (27). 

Jedná se tedy o využívání dat z primárních systémů či zdrojových souborů, která jsou 

s využitím datových pump transformována a nahrávána do datových skladů. Nad datovými 

sklady jsou pak vytvářeny reporty a dashboardy, nebo se data hlouběji zkoumají statickými 

metodami, čili dochází k dolování dat.  

 „Datový sklad je integrovaný, subjektově orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn 

dat, uspořádaný pro podporu potřeb managementu.“ (Inmon, 2005). 

Samotný datový sklad tedy neobsahuje surová data, ale přímo informace, na jejichž 

základě je možné činit určitá rozhodnutí. Jedná se o strukturovaná data, což také vysvětluje, 

proč jsou datové sklady používány v BI i Big Data řešeních (30). Rozdíl je spíše v jejich 

umístění vzhledem ke zbytku celé architektury.  

Zatímco tradiční BI staví datové sklady spíše na nižší úroveň, viz Obr 5, tedy mnohem 

blíže ke zdrojovým datům, která nepotřebují tak složité zpracování, v případě Big Data řešení 

jsou datové sklady jednou z posledních komponent celého řetězce. Přebírají tak už 

předzpracovaná data s definovaným datovým modelem.  

Již strukturovanou formu dat, kterou je možné uložit do datových skladů, zajišťují v 

případě tradičního BI řešení ETL nebo EAI nástroje, anebo je spoléháno na definovanou 

strukturu dat vycházející již ze zdrojových systémů. 

Relační databázový systém je systémem efektivním pro práci s transakčními daty. 

Transakční data jsou často jasně strukturovaná, v případě datových skladů jsou pak v rámci 
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možností normalizace uchovávána v datovém modelu tvořeném tabulkou (tabulkami) faktů a 

dimenzionálními tabulkami. S velkými objemy dat se však nejen změnila zpracovávaná datová 

struktura, ale i celkově způsob, jakým se s danými daty pracuje. Big Data orientované 

databázové systémy využívají distribuovaného ukládání dat a jejich paralelního zpracování, což 

je činí technologicky připravenými a obecně i vhodnějšími, oproti transakčním databázovým 

systémům, pro nasazení v praxi. Není však řečeno, že transakční databáze, či běžně využívané 

BI nástroje nejsou vhodné pro zpracovávání velkých objemů dat. Společnosti, jež takové 

nástroje vyvíjejí, neustále pracují na nových verzích, které splňují požadavky trhu. 

Tradiční BI řešení je často navrženo právě pro práci s vysoce strukturovanými, dobře 

známými údaji, jež jsou uloženy v relační databázi s reportingovou nadstavbou vhodnou pro 

klasický desktop či zobrazení na notebooku. K analýzám jsou obvykle používány spíše snímky 

dat než veškerý dostupný objem ukládaných údajů. Takto popsaná architektura BI však není 

vhodná pro zpracování Big Data právě z důvodů technologické nepřipravenosti. 

Právě tato technologická nepřipravenost dala prostor vzniku nástrojů nových, 

orientovaných právě na zpracování velkých objemů dat. Postupně se takto vyvinula a stále je 

doplňována škála Big Data orientovaných nástrojů (Pentaho, IBM Watson Explorer, Splunk…), 

mezi které spadají i systémy databázové (Cassandra, Teradata, Netezza, …), dohromady 

pokrývajících spektrum potřebných procesů dostupných v rámci infrastruktury BI. 

Zmiňovanými databázovými systémy, nebo zdrojovými systémy (27), jsou myšleny 

systémy informační, jež je možno označit i jako systémy výpočetní (28) (29). 

„Informační systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků 

zajišťujících sběr, přenos, uchováni, zpracováni a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytováni 

informaci dle potřeb příjemců informaci činných v systémech řízení.“  

(Tvrdíková, 2008, s. 18) 

 

 Při bližším pohledu na architekturu řešení BI je možno rozebrat funkcionalitu 

jednotlivých částí a zároveň jejich nedostatky při zpracování velkých objemů dat. 

V případě Big Data řešení, jsou data načítána přímo ze zdrojů multi-strukturovaných dat 

(například ze sociálních sítí). V takovém případě je nutné data nejdříve zpracovávat a až 

výsledek je možné ukládat do datových skladů. Právě z těchto důvodů zahrnuje Big Data řešení 

několik dalších vrstev, které se obrazně nachází pod vrstvou databázových komponentu a 

datových skladů. Koncepce infrastruktury Big Data řešení tak, jak je vykreslena na Obr 6, je 

možno rozdělit do samostatných skupin: 
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 Datové zdroje, mezi které se řadí transakční data, interakční data, tedy data ze 

sociálních sítí, blogů, článků a obecně webového obsahu a data senzorická, strojově 

poskytovaná, specifická pro „Internet of Things“. 

 Sběr dat je zastáván procesy ETL či ELT, CEP6 a využitím API7, 

 správa dat, zde je možno zařadit Hadoop, NoSQL8 databáze i RDBMS9, 

 analýza dat. Ať už deskriptivní statistiky v rámci business intelligence řešení, 

tak pokročilé analytické techniky, mezi které patří např. prediktivní analytika. 

V rámci návrhu takové infrastruktury kompetence ohledně vhodného návrhu a 

implementace počítačového clusteru i jeho následné administrace. Big Data architektura tak 

pokrývá spolehlivý, škálovatelný a plně automatizovaný datový tok.  

Datový tok začíná u surových dat, jež jsou postupně transformována informace, 

obdobně jako v tradičním BI řešení, pro podporu rozhodování.  

2.6 Shrnutí teoretické části 

Objem dat roste. Vysoký podíl na tomto májí v dnešní době sociální sítě i zvyšující se 

počet senzorických dat, spadající do odvětví tzv. Internet of Things.  Jedná se o data, která, 

pokud správně využita, jsou schopna přinést (nejen) svým majitelům vysokou přidanou 

hodnotu. Důležitou roli tedy hraje schopnost taková data umět využít, analyzovat. 

Tato data jsou charakterizována zkratkou 4V - Volume, Velocity, Variability, Veracity. 

Pro data splňující tyto charakteristiky se vžil pojem Big Data. 

                                                
6 CEP - Complex Event Processing 
7 API - Application Programming Interface 
8 NoSQL – Not Only SQL 
9 RDBMS – Relational Database Management System 
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Big Data je třeba umět flexibilně zpracovávat bez nutnosti dopředu znát jejich strukturu. 

To klade nové, specifické nároky na datové analýzy jak po stránce procesů a kompetencí 

(rozvíjející se obor data science), tak po stránce nástrojů. Architektura Big Data řešení vychází 

z tradiční koncepce řešení BI, avšak pokrývá nové nároky vyplývající z charakteru zpracování 

Big Data a řeší technologickou nepřipravenost, viz Obr 6. 

Architektura Big Data se liší od tradiční architektury BI především v následujících 

aspektech, kdy se jedná o: 

 přechod od DWH jako jediného zdroje informací k data lakes, 

 přechod od ETL procesů k ELT, 

 zahrnutí nových komponent architektury, jako například CEP, data mining, 

prediktivní analytiky, text mining, zpracování přirozeného jazyka, sentimentální 

analýza, rozpoznání hlasu, rozpoznání obličeje, 

 implementace nových technologií, jako Hadoop, NoSQL, či in-memory databází, 

 využívání Cloud modelů pro zpracování dat, 

 použití tzv. Self-service BI, či samoobslužných BI nástrojů 

 a vznik, s tímto svázaným, nových rolí v rámci BICC10, jako například Data 

scientist. 

Plánování zavedení Big Data architektury tedy není jen o porozumění novým 

technologiím a technikám, jak tyto technologie v kombinaci s ukládanými daty využít ve 

prospěch organizace. Plánování by mělo zahrnovat integraci s dosavadními podnikovými 

systémy, od databázové a BI architektury pro veškeré nástroje pro zpracování dat i aplikací 

určené pro koncové uživatele. 

Zároveň je možno tvrdit, že odvětví BI se postupně přizpůsobuje moderním 

požadavkům na řešení datových skladů a zpracovávání velkých objemů dát, pokročilé analýzy 

prováděné nad těmito daty a doručování reportingových řešení dle přání zákazníka. Big Data 

se tak stávají nedílnou součástí BI jakožto celku.  

                                                
10 Business Intelligence Competence Center 
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3 Paralelní zpracování dat  

se zaměřením na distribuovaný souborový systém 

V následující kapitole je čtenář blíže seznámen s open-source technologií 

Apache Hadoop, jejími jednotlivými projekty, principy paralelního zpracování dat, jež jsou 

meritem této technologie a detailním popisem průběhu paralelní úlohy. 

3.1 Souběžnost 

Souběžnost, či paralelizmus. Pojem, jež provází nejen výpočetní technologie, mnoho 

dalších vědních disciplín, ale hlavně i život jako takový. Jedná se o schopnost zpracovávat 

problém ve více současně probíhajících větvích. Ať už se jedná o meteorologii, astrofyziku, 

pásovou výrobu či medicínu, paralelizmus hraje významnou roli v poli poznání i přežití. 

Například proces vidění člověka je mozkem zpracováván na několika úrovních. Vnímaný obraz 

je rozdělen do čtyř komponent, jimiž jsou barva, pohyb, tvar a hloubka. Každá z těchto 

komponent je pak individuálně analyzována a dále pak porovnávána s existujícími informacemi 

a vzpomínkami, jež umožní mozku identifikovat, co se vlastně na vnímaném obraze vyskytuje. 

Právě souběžnost zajišťuje rychlost zpracování vstupních dat a poskytnutí požadovaného 

výstupu. Sériový přístup se oproti paralelnímu liší v nutnosti dodržení pořadí jednotlivých 

kroků s jasným pravidlem, kdy není možné započnout následující činnost až do doby, než bude 

ukončena činnost předcházející.   

Jednoduchou paralelou, jíž je možné souběžnost vysvětlit je ruční práce dělníka. Ten, 

pokud je mu zadán úkol kopat jámu, je schopen s určitým vytížením za určitou dobu úkol 

dokončit. Doba dokončení úkolu se bude lišit dle výkonnosti dělníka, avšak dělník může svou 

výkonnost zvyšovat jen po určitou úroveň. Poté, co dosáhne maximální efektivity, se kterou je 

schopen jámu kopat již není možné dokončit úkol rychleji. Řešením, jak daný úkol dokončit 

rychleji je nasazení většího počtu dělníků do práce. S každým dalším dělníkem opět bude 

rychlost dokončení úkolu stoupat, opět až do určité úrovně, kdy pro daný úkol již více dělníků 

nebude třeba, případně by si začali překážet. Dělník je tedy analogií k výpočetnímu výkonu 

procesoru, který je využíván k dokončení zadané úlohy. 

V oblasti informačních technologií se paralelní zpracování dat objevuje roku 1954. 

Tehdy byl ve společnosti IBM vytvořen týmem Jacka Backuse, později i tvůrcem 

programovacího jazyku FORTRAN, počítač s názvem IBM 704, jež k výpočtům využíval 

aritmetiku s pohyblivou desetinnou čárkou a vysokorychlostní ukládání na magnetické jádro, 
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jež nahradilo jádro elektrostatické, používané v dřívějších systémech počítačů IBM 701 a 702 

(31). Počítač IBM 704 a simulace hlasu, při které počítač zpíval americkou lidovou píseň Daisy 

Bell, posloužila údajně i jako inspirace pro scénu z novely 2001: Vesmírná Odyssea autora 

Arthura C. Clarka, kdy počítač HAL-9000 zpívá jednomu z členů posádky vesmírné lodi právě 

píseň s názvem Daisy.  

Souběžnost v informačních technologiích znamená využití zpracovávání programových 

instrukcí pomocí rozdělení mezi větší množství procesních jednotek za účelem dosažením 

kratšího času pro dokončení úlohy (32). 

Dalším krokem v paralelních výpočtech bylo představení víceprocesorového 

zpracování. V takto orientovaných systémech byly určeny nejméně dva, nebo více procesorů, 

jež se staraly o dokončení úlohy. Dřívější verze implementovaly master-slave konfiguraci, kdy 

byl jeden procesor určen jakožto master, se zodpovědností za veškerou práci na dané úloze. 

Slave procesorům pak mohl master procesor přiřazovat jednotlivé pod-úlohy k zpracování. 

Řešení těchto problémů vedlo ke vzniku symetrických víceprocesorových systémů 

(SMP). V rámci SMP je každý z procesorů rovnoměrně schopný a zodpovědný za řízení 

jednotlivých kroků zpracování úlohy systémem. Tyto samostatné procesory pak sdílejí 

společnou hlavní paměť, viz Obr 7. Cílem vzniku SMP systémů byla potřeba dát 

programátorům prostředí, ve kterém by byli schopni vytvářet úlohy, jež budou zpracovávány 

paralelně, avšak bez nutnosti aplikaci tímto způsobem programovat, aneb prostředí působilo 

jakožto jednoprocesorový systém se zvýšenou komplexitou.  

 

Obr 7: Diagram SMP Architektury, zdroj: Autor 
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S přibývajícím počtem procesorů v rámci SMP systému se i zvyšovala časová náročnost 

na rozdělení zpracovávaných dat mezi tyto procesory. Od určitého počtu přidaných procesorů 

byl marginální nárůst výkonnosti SMP systému již tak zanedbatelný, že se nevyplatilo 

investovat do procesoru dalšího. 

S řešením tohoto problému si poradily až systémy schopné masivně paralelního 

zpracování dat (MPP). V těchto systémech si programy, jež sdílejí společná data, zasílají krátké 

oznamovací zprávy ohledně využití určitých operandů při přiřazování nových hodnot. Tímto je 

zamezena zbytečná propagace této informace programům, které sdílená data nevyužívaly. Toto 

zjednodušení umožnilo přidat tisícovky dalších procesorů, jež byly schopny stále efektivně 

spolupracovat v rámci jediného systému, tedy škálovatelnost systému. 

MPP systémy, mezi které dnes patří například databáze Netezza či Teradata, jsou 

využívány v případě řešení problémů, jenž vyžadovaly rozdělení zpracování mezi mnoho 

menších nezávislých pod-úloh  nad větším objemem dat. Tato data jsou poté distribuována 

napříč množstvím datových úložišť, nad kterými provádějí výpočetní úlohy jednotlivé uzly 

počítačového clusteru, viz Obr 8. MPP jsou vhodné například v pro úlohy strojového učení, či 

data mining, kdy je potřeba souběžných dotazů nad databází, pro vyhledání relevantních dat 

k dalšímu zpracování. 

 

Obr 8: Diagram MPP architektury, zdroj: Autor 

MPP systémy jsou často strukturovány jakožto počítačové clustery procesorů. V rámci 

takového počítačového clusteru již spolu procesory interagují jakožto SMP systém. 

SMP systémy ztrácejí na výkonnosti v případě řešení problému, jenž vyžaduje velké 

množství dat ke zpracování. V takovém případě je lepší zvolit systém MPP (32). V symetrickém 

zpracování dat může tedy se systémovými datovými strukturami pracovat více procesorů. V 
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rámci masivního zpracování dat pak se systémovými datovými strukturami mohou pracovat 

desítky procesorů. 

3.2 Open-source software 

Otevřený, neboli open-source, software je označení pro programové vybavení, jež je 

často veřejně otevřeno uživatelům pro modifikaci. Zdrojový kód takového softwaru bývá volně 

dostupný ať už po stránce technické, tak i po stránce legální. Open-source licence tedy 

umožňuje, při dodržení jistých podmínek, uživatelům zdrojový kód využívat, například 

prohlížet a upravovat (33). 

Operační systém Linux je volně šiřitelný OS typu UNIX, jehož autory jsou Linus 

Torvalds a mnoho dalších programátorů na internetu, vyvíjející tento OS v rámci open-source 

komunity. Právě komunita je pro vývoj open-source softwaru klíčová, zaštiťuje tak roli 

vývojového týmu, jež je zodpovědný za jednotlivé verze daného softwaru. Existují i 

společnosti, které se dobrovolně, s dedikovaným týmem odborníků, věnují vývoji open-source 

softwaru a veškeré úpravy, či obecně programový kód, dále zveřejňují komunitě zpět. Jednou 

z takových společností je The Apache Software Foundation (ASF). 

Právě ASF zaštituje mnoho projektů, jež se podílejí na vývoji nástrojů orientovaných na 

zpracovávání, uchovávání či analytiku Big Data. Jedním z těchto nástrojů je platforma Hadoop. 

3.3 Apache Hadoop 

Ve spojení s Big Data je Hadoop nejčastěji zmiňovanou open-source platformou. 

Základem je propojení velkého množství samostatných počítačů běžně dostupné, a tedy i 

nákladově nenáročné, hardwarové konfigurace, které slouží pro uchovávání a zpracování dat. 

Data jsou ukládána na distribuovaný souborový systém. Jejich zpracování pak probíhá 

způsobem, kdy je výpočetní úloha rozdělena a zpracovávána paralelně na více uzlech. Tento 

princip zpracování dat se nazývá MapReduce. Jde o rozdělení úlohy na menší pod-úlohy, kdy 

se o dílčí výpočty starají jednotlivé uzly počítačového clusteru, a následné spojení těchto 

výsledků ve výsledek konečný.  

Apache Hadoop je open source vývojové prostředí v rámci kterého je možno vytvářet a 

spouštět distribuované aplikace zpracovávající velké množství strukturovaných i 

nestrukturovaných dat, a to v řádech terabyte a petabyte. Podstatou této softwarové platformy 

je tedy vytvoření datového prostoru pro ukládání existujících firemních či externích dat a jejich 

neustále narůstající objemu. Díky technologii Hadoop pak může společnost z těchto dat těžit, 

tedy data analyzovat a získat požadované a důležité informace.  
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Hadoop je sdružením trojice projektů, které byly vyvinuty pro možnosti dalšího vyvíjení 

software ke škálovatelnému, spolehlivému, paralelnímu zpracování Big Data. K výpočetním 

operacím se využívá procesní síla počítačových clusterů. Uzly takového počítačového clusteru 

jsou v souvislosti s technologií Hadoop často levnějším komoditním hardware  (26). 

Dva z těchto projektů zastávají dvě hlavní funkce technologie Hadoop a to ukládání big 

data v rámci distribuovaného souborového systému a schopnosti tato data paralelně 

zpracovávat. 

Těmito projekty jsou: 

 Hadoop Distributed Filesystem (HDFS), 

 MapReduce. 

 

Jakousi společnou základnu je Hadoop Common, jež slouží jakožto správce dalších 

pomocných funkcí, jakými jsou knihovny, administrátorské prostředí, soubor uživatelských 

příkazů a další. Tyto tři projekty tvoří dohromady Hadoop standard od něhož se odvíjejí 

modifikace ve formě distribucí dodavatelských společností, více kapitola 3.8. 

V rámci této kapitoly budou podrobněji popsány zmíněné projekty technologie Hadoop. 

Na teoretická východiska bude později navázáno v praktické části diplomové práce. 

Dříve, než se začneme zabývat popisem jednotlivých projektů, bude čtenář seznámen 

s historií technologie Hadoop. 

3.3.1 Historie 

Historie technologie Hadoop sahá zpět do roku 2002, kdy se Doug Cutting, tvůrce 

projektu Apache Lucene a Mike Cafarella podíleli na vývoji webového vyhledávače Nutch. 

Tvůrci si v té době uvědomovali, že pro rychlé a efektivní vyhledávání na internetu je potřeba 

indexace jednotlivých webových stránek. Cena systému, který by podporoval indexování jedné 

miliardy webových stránek, byla odhadnuta na půl milionu dolarů s měsíčním poplatkem 

dalších 30 000 dolarů (34). 

Po spuštění projektu Nutch, který se ve své době těšil veliké oblibě, si tvůrci uvědomili, 

že architektura systému nebude dostatečně škálovatelná, aby byla schopna podporovat indexaci 

nejen existujících, ale stále nově vznikajících internetových stránek.  

V roce 2003 byl společností Google vydán popis již v produkci nasazeného 

souborového distribuovaného systému GFS, neboli Google Distributed Filesystem. Tento 

systém byl využit právě jako základ k pozdějšímu HDFS, v té době ještě nazýván NDFS (Nutch 

Distributed File System), neb jeho primární zaměření odpovídalo potřebě ukládání souborů 



29 

 

velkého objemu a možnosti efektivní indexace a tedy i ušetření času potřebného ke spravování 

mnoha uzlů v rámci počítačového clusteru. 

Společnost Google v roce 2004 zveřejnila další, v produkci nasazenou, technologii. 

MapReduce. Právě spojením MapReduce a NDFS v roce 2005 v rámci projektu Nutch odkrylo 

možný nejen ve vyhledávání a indexování internetových stránek, ale i potenciál efektivního 

paralelního zpracování velkoobjemových dat. Doug Cutting tak roku 2006 odchází z Nutch a 

přesouvá veškerou pozornost do nově vzniklého podprojektu Lucene, jež byl nazván Hadoop.  

Hadoop bylo jméno žlutého plyšového slona, který patřil synovi Douga Cuttinga. Toto 

jméno zvolil, neb splňovalo jednoduchou výslovnost, zapamatovatelnost, bezvýznamnost a 

nulovou ambiguitu či použití u jiných existujících projektů. 

S projektem Hadoop se Doug přidává ke společnosti Yahoo! a později přechází pod 

křídla open-source ASF. V dubnu 2008 Hadoop překonává světový rekord a stává se 

nejrychlejším systémemem setřizující jeden terabyte dat. Instance Hadoop byla instalována na 

počítačový cluster o 910 uzlech a úloha setřídění jednoho terabyte dat byla dokončena za 209 

sekund. V listopadu téhož roku byl společností Google zveřejněn další mezník v rychlosti 

zpracování jednoho terabytu dat. Tentokrát s implementací MapReduce byla doba trvání již jen 

68 sekund. V té době Hadoop kromě společnosti Yahoo! používaly i společnosti jako Facebook, 

New York Times nebo Last.fm (26).  

Dnes je tedy Apache Hadoop volně dostupný ke stažení všem zájemcům o masivní 

paralelní zpracování dat v rámci počítačového clusteru, který však není nutností instalace. Je to 

ale právě počítačový cluster, jehož velikost bude rozhodovat o rychlosti paralelního zpracování 

dat s pomocí Hadoopu. I přesto, že je tedy Hadoop ke stažení zdarma, je stále potřebnou 

investicí pořízení serverů, jež budou součástí počítačového clusteru.  

 

3.3.2 Vlastnosti Apache Hadoop 

Mezi vlastnosti, definující Apache Hadoop patří: 

 dostupnost, 

 robustnost, 

 škálovatelnost a 

 jednoduchost. 

 

Díky dostupnosti a jednoduchosti jsou schopni i studenti oborů informatiky levně 

zprovoznit a následně spravovat distribuci Hadoopu. Škálovatelnost a robustnost činí Hadoop 
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vhodný i pro náročné výpočetní a analytické úlohy nad velkým množstvím dat, dnes běžně 

využíván ve firemním prostředí. Hadoop je tedy populární nejen v akademické sféře, ale i při 

nasazení v praxi, kde působí jako platforma, nad kterou vývojáři budují nadstavby vždy dle 

partikulárního účelu a problémově orientovanému zaměření.  

Dostupnost: Hadoop je instalovatelný a schopen běhu na běžně dostupném hardwaru či 

na cloudových službách, jako je například Amazon Cloud. Cenově je tak implementace 

Hadoopu, ve srovnání s dedikovanými servery orientovanými na vysoký výpočetní výkon, 

mnohem levnější a tedy i dostupnější širšímu obecenstvu. 

Robustnost: V případě výpadků některého z paralelně zapojených disků by došlo ke 

ztrátě dat. Je tedy nutno data replikovat. Vzhledem k předchozímu bodu a tedy původnímu 

záměru schopnosti běhu Hadoopu na běžně dostupném hardwaru, je třeba počítat s možnými 

hardwarovými selháními, poruchami a výpadky. Hadoop je navržen s ohledem na tyto 

skutečnosti a je tedy tolerantní vůči chybám. 

Škálovatelnost: Hadoop je lineárně škálovatelný a to díky možnosti dále přidat či 

odebrat servery či jednotlivé uzly v rámci počítačového clusteru. Obecně to pak znamená, že 

Hadoop cluster se dvěma totožnými servery bude dvakrát rychlejší při zpracovávání dat než 

Hadoop cluster se serverem jedním. Stejně tak je možno tvrdit, že zpracovat 1TB dat bude trvat 

dvakrát déle oproti zpracování 500GB dat. 

Jednoduchost: Uživatel je vzhledem k flexibilitě systému oproštěn od potřeby předem 

definovat datový model. Zároveň Hadoop umožňuje uživatelům psát efektivní paralelní kód a 

to relativně rychle. Data jsou zpracovávána pomocí programovatelných MapReduce úloh. Ty 

je možno vytvořit v mnoha podporovaných programovacích jazycích, mezi které patří např.: 

Java, Ruby, Python a C.  

Programátorské znalosti a potřebné kompetence jsou tedy pro vývoj MapRedce úloh 

nezbytné, avšak přejít k programovacímu modelu MapReduce je pro programátora záležitostí 

implementace nových knihoven.  

S rostoucí oblibou a nasazením Hadoopu rostla i potřeba vytvářet MapReduce úlohy 

bez programátorských kompetencí. Vznikaly tak řešení, jež kupříkladu přijímají vstup založen 

na standardu SQL, na jehož bázi je dynamicky generována MapReduce úloha, extrahující data 

z HDFS. 

Mezi takové high-level MapReduce nadstavby, jež překládají uživatelsky přívětivější 

kód, či příkazy dotazovacího jazyka do programovacího jazyka Java patří nástroje Hive či Pig. 

Právě nástroj Hive umožní i databázovému analytikovi, se znalostí SQL vytvářet úlohy pro 

zpracování velkého objemu dat. 
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3.4 HDFS 

Potřeba provádět výpočty nad daty, které svým objemem přesahují kapacitní možnosti 

jediného serveru, vyžaduje distribuovaný přístup k několika společně paralelně 

spolupracujícími servery. K tomuto je v rámci Hadoopu využíván vlastní souborový systém 

HDFS. 

HDFS  je souborovým systémem, jehož instance běží na počítačovém clusteru s běžně 

dostupným hardwarovým vybavením, jež je navržen pro uchovávání souborů velkého objemu, 

ke kterým umožňuje uživateli přistupovat pomocí streaming data access.  

Streaming data access, aneb „zapiš data jedenkrát, čti mnohokrát“. K efektivnímu 

využití HDFS ukládaná data ve své podstatě nebudou dále více modifikována, případně 

minimálně, avšak bude k nim přistupováno relativně často ať už z pohledu frekvence čtení, tak 

z pohledu přístupu více uživatelů k souboru současně a tedy paralelnímu zpracování držených 

dat. 

 

HDFS naopak není vhodné používat v případech, kdy je potřeba: 

 Přístupu k datům s nízkou dobou odezvy (databázová nadstavba HBase je 

v tomto případě vhodnější alternativou), 

 ukládat velké množství souborů malé velikosti. Důvodem nevhodnosti je 

potřeba v rámci HDFS uchovávat metadata o každém ukládaném souboru. Tuto 

funkcionalitu zastává Namenode (či jmenný uzel), kdy počet uložených souborů 

v HDFS je limitován velikostí paměti na jmenném uzlu, jež je vyhrazena právě 

pro tato metadata 

 a mnohonásobný zápis více uživateli a paralelní úpravy v souboru, uloženého na 

několika datových blocích, kdy samotné úpravy jsou prováděny vždy pouze na 

konkrétním bloku (26). 

 

V předcházejícím textu byly zmíněny pojmy jako jmenný uzel či datové bloky. Jedná 

se o stavební prvky HDFS.  

K ukládání souborů je v rámci HDFS využíváno datových bloků. Velikost datových 

bloků je definovatelná, výchozí hodnota je pak nastavena na 64MB. Velikost datových bloků 

je ve srovnání s klasickými diskovými bloky (512B až 4KB) mnohonásobná. Je tomu tak 

především z důvodu minimalizace doby vyhledávání a tedy i rychlejšího čtení. 

Uchovávané soubory však omezeny velikostí bloků nejsou. Při ukládání souboru do 

HDFS je soubor rozdělen na potřebný počet bloků, jež jsou dále replikovány kvůli zajištění 
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zálohování i rychlosti při paralelnímu zpracování souboru. Replikace je opět definovatelná a 

výchozí hodnota je nastavena na třech replikovaných blocích. V případě, kdy ukládaný soubor 

nedosahuje plné velikosti bloku, zůstává nevyužité místo bloku nadále dostupné pro možnost 

uložení dalších souborů. Neexistuje zde tedy omezení jednoho souboru na jeden datový blok. 

Datové bloky jsou součástí úložného prostoru jednotlivých uzlů. Pro správnou 

funkčnost distribuovaného souborového systému je potřeba, aby uzly spolu vzájemně 

komunikovaly a tedy distribuce ukládaného datového souboru probíhala řízeně. Toto řízení je 

zajištěno rozdělením uzlů na dva typy. Namenode (jmenný uzel) a datanode (datový uzel). Tyto 

uzly figurují ve vzájemném vztahu pána a sluhy, neboli „master-slave relationship“. Jmenný 

uzel, zastává pozici pána (master) a datové uzly pak pozici dělníků či otroků (slave). 

3.4.1 Jmenný uzel 

Jmenný prostor souborového systému je řízen jmenným uzlem. Ten spravuje souborový 

strom a udržuje v paměti metadata veškerých souborů ve stromové struktuře obsažených. 

Jmenný uzel zároveň udržuje přehled o datových uzlech a datových blocích, jež společně 

utvářejí celý uchovávaný soubor. Tento přehled však není udržován perzistentně, ale je získán 

z datových uzlů při každé inicializaci systému. 

Zároveň existuje sekundární jmenný uzel, jehož primární funkcí však není sloužit jako 

záloha stávajícímu jmennému uzlu, ale periodicky slučovat edit log jmenného uzlu pro redukci 

jeho velikosti. Sekundární jmenný uzel většinou běží na odlišném fyzickém serveru, avšak není 

to požadavkem. Doporučení používat odlišný fyzický server je založeno na požadavku běhu 

sekundárního jmenného uzlu využívat stejně výkonné CPU a množství RAM paměti jako 

samotný jmenný uzel (26).   

3.4.2 Datový uzel 

Datový uzel je dělníkem HDFS. Jeho funkcí je ukládání a získávání dat z HDFS na 

požádání ze strany jmenného uzlu, či klienta. Datové uzly se pak zpětně zodpovídají jmennému 

uzlu s určitou periodicitou. Toto zodpovídání spočívá v tom, že datový uzel zasílá jmennému 

uzlu seznam veškerých datových bloků, jež uchovává. Tato zpráva je označována jako 

heartbeat, neboli úder srdce. Obsahuje v sobě informace o správném chodu funkcí datového 

uzlu a dostupnosti replik uchovávaných souborů v HDFS. Heartbeat tedy funguje jako kontrola 

funkčnosti datového uzlu a běžně je takováto notifikace zasílána každé tři vteřiny a v případě 

rozsáhlého počítačového clusteru dostává jmenný uzel tisíce takových zpráv každou vteřinu. 

V případě, že jmenný uzel nedostane deset minut žádnou heartbeat zprávu z daného datového 
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uzlu, bude tento uzel dále považován za nefunkční a veškeré repliky souborů na datových 

blocích, které obsahoval, budou znovuvytvořeny na jiných datových uzlech (26).  

 

3.4.3 Čtení a zápis dat 

Čtení dat uložených v HDFS, nebo naopak zapisování dat do HDFS je sledem činností, 

mezi které patří získání informace ohledně uložených dat v rámci datového bloku a vytvoření 

vstupního či výstupního proudu. 

Při zápise dat do HDFS je dle žádosti klienta zjištěna jmenným uzlem poloha 

konkrétních dat v HDFS a klientu je pak poskytnut vstupní (či v případě požadavku na čtení 

dat proud výstupní), jehož prostředkem pak probíhá samotné čtení či zápis.  

Na obrázku (Obr 9) je zobrazen zápis dat do HDFS a zároveň je znázorněna replikace, 

díky které jsou data uložena na třech datových blocích a tedy je zajištěna záloha dat i později 

snadnější přístup při jejich čtení. Replikace s sebou nese nutnost výběru mezi spolehlivostí a 

rychlostí přístupu k datům. Pro vysvětlení, pokud budou veškeré repliky vytvořeny v rámci 

jediného datového uzlu, je dosaženo nejkratší možné přístupové doby k datům, na druhou stranu 

však samotná replikace ztrácí ve smyslu zálohování dat smysl, neboť při poruše daného uzlu 

jsou veškerá na něm uložená data ztracena. Druhým extrémním případem je replikace napříč 

počítačovými clustery či datovými centry. V takovém případě je zajištěna záloha dat na velmi 

dobré úrovni, avšak na úkor rychlosti přístupu k těmto datům. Důležitým aspektem zápisu dat 

do HDFS je tedy distribuce těchto dat v rámci souborového systému. V pozadí Hadoopu běží 

služba Balancer, která se stará o rovnoměrné zatížení datových uzlů v rámci HDFS (26). 
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Obr 9: Zápis dat do HDFS, zdroj: (26) 

Zápis je iniciován vytvořením požadavku klienta v distribuovaném souborovém 

systému. Jmenný uzel je o průběhu vytvoření procesu informován. Po podání požadavku je 

vytvořen vstupní proud, v rámci kterého jsou data zapsána do datových bloků na datových 

uzlech s ohledem na replikaci. O dokončení zápisu je opět informován jmenný uzel a zápis je 

ukončen. 
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Obr 10: Čtení dat z HDFS, zdroj: (26) 

Čtení dat z HDFS, neboli získávání dat z distribuovaného souborového systému opět 

začíná požadavkem klienta na čtení dat, viz Obr 10. Po podání požadavku je informován 

jmenný uzel, který poskytne cestu k datovým uzlům, jež uchovávají datové bloky 

s požadovanými daty. K těmto datovým uzlům je tak zpřístupněn proud pro čtení. Jmenný uzel 

není dále již informován ohledně ukončení činnosti čtení dat. 

Klientské požadavky tedy iniciují sled událostí a obecně i práci s daty nad HDFS. Kromě 

různých grafických nadstaveb Hadoopu, běžících v prostředí webového prohlížeče a 

umožňující tak zadávat požadavky i méně technicky orientovaným uživatelům, je základním 

prostředkem pro interakci s HDFS příkazová řádka, či konzole.  

3.4.4 Příkazová řádka HDFS 

Command-line interface (CLI), neboli příkazová řádka, slouží uživateli jakožto 

prostředek, skrz něj může zadávat předem definované příkazy daného prostředí, tedy v tomto 

případě, souborového systému. Vzhledem k tomu, že Hadoop běží na UNIX/Linux operačních 

systémech, jsou i příkazy, jež jsou využívané v rámci FS Shell (file system shell), odpovídající 

příkazům dané distribuce operačního systému. 
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FS shell je vyvolán užitím příkazu: bin / Hadoop fs <args>. Dále uživatel 

interaguje se systémem užitím příkazu hadoop fs s argumenty a parametry rozšiřující daný 

příkaz. 

Zároveň veškeré příkazy v rámci FS Shell nesou tvar používající URI cestu jakožto 

argument příkazu. Takto vypadá příkaz, kterým uživatel nahraje soubor z lokálního 

souborového systému do HDFS:  

 

% hadoop fs -copyFromLocal input/docs/test.txt 

hdfs://localhost/user/der/test.txt 

 

Použitím příkazu fs je umožněno uživateli navázat jeden z mnoha další pod-příkazů, 

jež se k fs váží. Uváděným příkladem je užití pod-příkazu copyFromLocal. Lokálně 

uložený soubor test.txt je zkopírován do souboru /user/der/test.txt na HDFS 

 

% hadoop fs -mkdir adresar 

% hadoop fs -ls . 

 

Found 2 items 

drwxr-xr-x - der supergroup  0 2014-10-26 22:41 

/user/der/adresar 

-rw-r--r-- 1 der supergroup 118 2014-10-26 22:29 

/user/der/test.txt 

 

Výše vypsanými příkazy byl vytvořen adresář s názvem „adresar“ v HDFS a poté 

vypsán obsah momentální složky příkazem ls. Čtenář si může povšimnout jasné podobnosti 

formy výpisu v FS Shell s běžným výpisem v UNIX Shell. Podrobnějšímu seznámení se 

s příkazy UNIX Shell se věnuje praktická část diplomové práce, viz kapitola č. 5. 

3.5 MapReduce 

MapReduce je paralelní programovací model, jež umožňuje uživateli efektivně pracovat 

s daty velkého objemu. Předpokladem pro efektivnost je pak dostatečné množství výpočetního 

výkonu.  

Myšlenkou modelu je proces rozdělení složité úlohy či problému na úlohy menší. 

Snižující se složitost zpracování jednotlivých menších úloh je také méně časově náročná. 
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V případě, kdy je využito paralelního zpracování dat k dokončení takové úlohy, dosahuje 

uživatel, spouštějící danou úlohu, efektivnosti v rychlosti celkového zpracování úlohy složité.   

Průkazným příkladem rychlosti MapReduce je porovnání stejné úlohy s použitím 

MapReduce a bez použití MapReduce. Tom White analyzuje datový set obsahující údaje o 

počasí, konkrétněji údaje o místě měření, roku měření (obsáhnuty byly roky 1901 až 2001) a 

naměřené teplotě. Úkolem je zjistit maximální teplotu pro každý zaznamenaný rok.  

 

Paralelismus s sebou nese velikou výhodu efektivity šetření potřebného času 

k dokončení zadané úlohy, avšak jsou zde i problémy, které je třeba při návrhu paralelní úlohy 

zpracování dat vzít v potaz. Jsou jimi:  

 potřeba rozdělení složité úlohy na několik relativně stejně velkých jednodušších 

úloh. Takovéto dělení však nemusí být vždy jednoznačné. 

 Kombinace výsledků z menších úloh může kvůli složitosti vyžadovat úlohu 

další, speciálně dedikovanou k řešení tohoto problému a nakonec 

 limitace kapacity zpracování jednotlivého serveru. 

 

Právě programovací model MapReduce je navržen tak, aby výše zmíněné problémy 

byly při zpracovávání úloh paralelním způsobem brány v potaz. Pokud se tedy vrátíme 

k definovanému problému potřeby zjistit nejvyšší naměřené teploty, výsledky jsou následující. 

V případě, kdy bylo řešení prováděno pomocí UNIX Shell skriptu, trvala doba dokončení úlohy 

42 minut. Stejná úloha, zpracovávána pomocí MapReduce, zabrala jen minut šest. 

Apache Hadoop slouží jakožto framework, v rámci kterého programátor jednotlivé 

kroky, či funkce MapReduce specifikuje. Přestože je platforma Hadoop napsána v jazyce Java, 

MapReduce aplikace nejsou k tomuto programovacímu jazyku výhradně vázány a umožňují 

programátorovi volnost ve volbě programovacího jazyka a MapReduce je tak možno označit 

jakožto jazykově agnostický programovací model. Java je pak obecně pro jeho implementaci 

nejpoužívanější.  

Platforma Apache Hadoop se stará o rozdělení vstupu do MapReduce na stejně velké 

části (64 MB ve výchozím nastavení, dle velikosti datového bloku). Pro každou takto 

vyčleněnou část je vytvořena úloha pro zpracování dat, jejichž zpracování již probíhá paralelně.  

Vzhledem k rozšíření Apache Hadoop, jako masivně využívané platformy pro paralelní 

zpracování dat, stal se i vývoj MapReduce úloh uživatelsky přívětivějším a dnes již není 

vyžadována znalost programovacího jazyka. Toto bylo umožněno vznikem jazykových 

nadstaveb nad programovacím modelem MapReduce. Mezi tyto nadstavby patří například 
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dotazovací jazyk Hive, či data-flow jazyk Pig. Důležité je však podotknout, že programátorská 

kompetence je výhodou a umožňuje vývojářovi optimalizaci a hlubší porozumění 

programovacího modelu MapReduce. 

Apache Hive (či HiveQL – Hive Query Language) je postaven na standardu SQL-92. Je 

tedy syntaxí téměř shodný se samotným SQL jazykem a rozdíl nastává až v případě 

implementace příkazů, jež jsou specifické pro manipulaci s daty v rámci HDFS. Dotaz, který je 

v Hive vytvořen je po spuštění přeložen do nativního jazyka MapReduce, tedy ve výchozím 

prostředí do jazyka Java a dále pak probíhá zpracování dat již v tomto prostředí. Výsledky 

zpracování jsou následně vráceny zpět do uživatelského prostředí Hive (26). 

Apache Pig umožňuje vývojářovi vytvářet komplexní MapReduce transformace pomocí 

skriptovacího jazyka Pig Latin. V rámci Pig Latin je definován set transformací nad datovým 

souborem, jako jsou agregace, slučování či třízení. Pig zastává překlad skriptu Pig Latin do 

nativního jazyka MapReduce, který je poté spouštěn v rámci Apache Hadoop. Tento skriptovací 

jazyk je vhodný použit v případě návrhu ETL úloh nad Big Data. ETL, čili proces extrakce, 

transformace a nahrávání dát, v české odborné literatuře také nazýván datovou pumpou (11) 

(27), je komplexním procesem, potřebným k přípravě dat pro cílové využití firemními uživateli, 

kteří pak na připravených datech zakládají strategická rozhodnutí.  

 

3.5.1 Hello world 

Koncepčně je MapReduce posloupností několika funkcí, z nichž dvě hlavní, jimiž jsou 

funkce mapovací a funkce redukční, stojících i za názvem tohoto programovacího modelu. 

Kromě těchto dvou funkcí, které jsou zastoupeny mapovací a redukční třídou, deklarující vždy 

abstraktní map() a reduce() metody, jsou v modelu obsaženy i funkce rozdělení, třízení a 

slučování zpracovávaných dat. 

Vstup a výstup úlohy je prakticky vždy uložen v souborovém systému HDFS. 

MapReduce zastává i funkce plánování úloh, jejich monitorování a v případě selhání úlohy i 

jejich opětovné spuštění. 

Typicky úvodním příkladem programovacích jazyků je program Hello world. Pro 

MapReduce je ekvivalentem Hello world program Word count, v rámci kterého je zjištěn počet 

slov ze vstupních dat. 

Word count program funguje následujícím způsobem: 

1. Je otevřen soubor obsahující text,  

2. jsou determinována slova v textu, 
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3. je spočítána suma počtu výskytů každého z nalezených slov, případně je výstup 

seřazen. 

 

Kupříkladu je tedy možné jako vstupní data vzít knihu a s pomocí programu Word count 

zjistit, jaká slova se v knize vyskytují nejčastěji. Tento problém je brán jakožto jednoduchá 

úloha využití MapReduce. Komplexnější příklad nastává v případě, kdy je analyzována celá 

knihovna obsahující statisíce knih, milióny webových stránek, nebo několik terabyte dat 

namísto jediného souboru. Síla MapReduce pak při zpracovávání velkého objemu dat spočívá 

v tom, že je obecně analyzována každá kapitola knihy zvlášť samostatnou úlohou na odlišném 

výpočetním uzlu. Veškeré kapitoly jsou tak analyzovány paralelně a výsledky z každé analýzy 

jsou poté agregovány ve výsledek celkový. 

 

 

Obr 11: Průběh MapReduce, zdroj: (26) 

Průběh MapReduce (viz Obr 11) je zachycen krokově, kdy každý krok v zastává jinou 

funkci při zpracování celkové úlohy. MapReduce pracuje pouze s páry typu <klíč, hodnota>, 

které následně vstupují do úlohy jako sada těchto párů. Výstupem je pak znovu sada párů <klíč, 

hodnota>. 

1. Funkce zpracovává vstup ze souborového systému a rozdělí jej (split) mezi 

jednotlivé uzly s mapovací funkcí. 

2. Mapovací funkce, či programový kód, je spuštěn a generuje výstup za každý 

z běžících uzlů zpracovávajících danou úlohu. Pro program Word count je každé 

slovo zařazeno do seznamu a agregován počet výskytů pro daný uzel. 

3. Tento výstup je zaznamenán jakožto sada párů <klíč, hodnota>, které dále 

postupují jako vstup do redukční funkce. 
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4. Redukční funkce, či programový kód, je spuštěna a generuje výstup za každý 

z běžících uzlů zpracovávajících danou úlohu. V rámci programu Word count je 

redukční funkce zodpovědná za sumarizaci jednotlivých výskytů analyzovaných 

slov. 

5. Výstupy ze všech uzlů jsou agregovány do finálního přehledu, jenž je výsledkem 

funkce (35). 

 

 

Obdobně, jako je tomu v HDFS i v rámci MapReduce, jak již vyplývá z předcházejícího 

textu, existují dva typy uzlů starající se o chod úlohy. Těmito uzly jsou JobTracker a 

TaskTracker, jenž jsou opět ve společném master-slave vztahu. 

3.5.2 JobTracker 

JobTracker je také nazýván MapReduce master. Koordinuje veškeré spuštěné činnosti 

v rámci systému rozdělováním jednotlivých úkolů či úloh ke zpracování dělnickým uzlům, 

zvaným TaskTracker.  JobTracker tak určuje, která data budou zpracovávána, přiřadí úlohy 

jednotlivým uzlům a zároveň monitoruje průběh výpočetního procesu. V případě selhání nebo 

jiného problému JobTracker automaticky zpracovávanou úlohu restartuje a spustí na jiné 

stanici, nevykazující selhání. Počet opakování spouštění úlohy pro zpracování je předdefinován 

v konfiguraci počítačového clusteru. Existuje pouze jedna instance serveru JobTracker 

v počítačovém clusteru a zpravidla běží na stejné stanici společně se Jmenným uzlem (26).  

3.5.3 TaskTracker 

TaskTracker má za úkol plnění jednotlivých úkolů na jednotlivých uzlech. Každý 

TaskTracker, který běží na všech podřízených uzlech má na starost spouštění individuálních 

úkolů, které mu přiřadil JobTracker. TaskTracker také pravidelně informuje JobTracker, 

zasíláním zpráv o aktuálním postupu zpracování zadané úlohy. JobTracker tyto zprávy o 

každém provedeném úkolu pak uchovává. Pokud zpracování úlohy selže, JobTracker znovu 

naplánuje provedení úkolu na jiném funkčním TaskTrackeru. Existuje vždy pouze jedna 

spuštěná instance na stanici (26). 
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3.6 YARN 

YARN (Yet another resource negotiator), někdy také nazýván jako MapReduce ver.2, 

je vysoce výkonný programovací model, jež vznikl právě přepsáním modelu MapReduce. Jeho 

využití nabízí až dvakrát vyšší propustnost ve velkých počítačových clusterech, než při použití 

MapReduce pro stejný typ výpočetní úlohy.  

YARN vychází z myšlenky rozdělení dvou základních funkcionalit, jež jsou zastávány 

JobTrackerem, tedy management dostupných zdrojů a také plánování a monitoringu spuštěných 

úloh na pozadí, do rozdílných démonů. V konceptu se o globální správu zdrojů stará nový 

element ResourceManager a o plánování a monitoring element ApplicationMaster. Každá 

spuštěná aplikace je řízena samostatným ApplicationMaster elementem a plánování tak již není 

úzkým hrdlem počítačového clusteru.  

3.6.1 TEZ 

Apache TEZ  poskytuje vývojářské API a framework pro psaní nativních YARN 

aplikací, které spojuje spektrum interaktivních a dávkových úloh. To umožňuje bezproblémové 

rozrůstání vytvořených aplikací v rámci škálovatelnosti počítačového clusteru o objemu GB 

zpracovávaných dat po PB a tedy i z desítek zahrnutých uzlů pro zpracování, až na tisíce.  

Vývojářům je umožněno upravovat spouštějící architekturu, s pomocí které je možno 

zpracovávat komplexní výpočty jako grafy datových toků a zároveň dynamicky optimalizovat 

výkonnost na bázi reálných informací o datech a potřebných zdrojích k jejich zpracování. 

Jakožto de-facto SQL standard pro Hadoop, Apache Hive byl optimalizován k účelům 

zpracování jak dávkových, tak interaktivních dotazů, s rozsahem PB dat. Hive od verze 0.13 

nyní zahrnuje TEZ, tedy je schopen překladu komplexních SQL dotazů ve vysoce 

optimalizované, účelově budované data procesní grafy, které využívají správnou rovnováhu 

mezi výkonem, prostupností a škálovatelností s vysokým množstvím případových použití a pro 

různé velikosti datových setů. 

3.7 Spark 

Původní Map-Reduce úlohy jsou zpracovávány jednoduchým způsobem avšak poněkud 

rigidně strukturovaným. V případě, kdy je potřeba zpracovat výpočetně náročnější úlohu, je 

třeba za sebe sekvenčně navázat několik MapReduce úloh. Každá z těchto úloh, speciálně 

zaměřená vždy na řešení určitého podproblému celku, má vysokou latenci a následující úloha 

nemůže začít, dokud neskončí úloha v sekvenci předcházející. 



42 

 

Alternativním přístupem je z programátorského hlediska zkonstruovat vícekrokové 

orientované acyklické grafy (DAG), vážící se k množství práce, jež je potřeba pro zpracování 

úlohy. Tyto DAG jsou poté spouštěny současně a nikoliv sekvenčně a je tak ušetřen jinak 

potřebný čas pro synchronizaci mezi jednotlivými MapReduce úlohami.  

Apache Spark podporuje in-memory sdílení dat mezi jednotlivými DAG. Rozdílně 

spuštěné úlohy tak mají přístup ke stejným datům a za velmi nízké latence. Historie Spark sahá 

do roku 2009, kdy vznikl jakožto výzkumný projekt v rámci univerzity Berkeley. Spark také 

umožňuje využití cyklických datových toků. Jeví se tak býti vhodným frameworkem pro 

strojové učení či iterativní grafové algoritmy. 

Jedna z nejzajímavějších vlastností Spark, je chytré využití RAM paměti. Zatímco 

MapReduce primárně pracuje s daty ukládanými na disk, Spark využívá paměť RAM napříč 

všemi uzly počítačového clusteru, čehož je využíváno při přetečení dat, či potřeby jejich 

perzistence. (36) 

3.8 Distribuce Apache Hadoop 

Vzhledem k tomu, že Apache Hadoop je open-source projekt, za dobu jeho vzniku již 

mnoho společností vydalo svou vlastní distribuci, přidávající nové funkcionality a navazující 

na stávající jádro programového kódu. 

Distribuce dodavatelských společností jsou navrhovány s ohledem na překonání 

problémů, které se váži k open-source programům a zároveň poskytují zákazníkům přidanou 

hodnotu. Mezi tři důležité problémy patří: 

 spolehlivost, kdy dodavatel reaguje relativně rychle v případě, že je detekována 

chyba v programovém kódu. Vydává opravné balíky a celkově zajišťuje stabilitu 

distribuce. 

 Podpora je poskytována různými společnostmi, zaměřeny ať už na technickou 

podporu, tak instalaci a správu jednotlivých komponent Hadoop. 

 Kompletnost. Jednotlivé distribuce mohou obsahovat rozdílné nástroje pro 

řešení specializovaných úloh a tím také jasněji určit zaměření použití dané 

distribuce. 

 

Zároveň se dodavatelé podílejí na vylepšování standardu Hadoop, jímž je HDFS, 

MapReduce a knihovny Hadoop common tím, že komunitě poskytují upravené zdrojové kódy. 

Mezi tři na trhu současně nejpoužívanější distribuce Hadoop patří Cloudera, 

Hortonworks a MapR (37), následovány distribucemi Pivotal, IBM, Amazon Web Services, 
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Teradata či Windows Azure. Existují i distribuce vzniklé na partnerství mezi velkými 

softwarovými společnostmi a existujícími distributory Hadoop. Například společnost Microsoft 

na bázi partnerství se společností Hortonworks poskytuje distribuci HDInsights. 
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4 Analýza a návrh řešení pro využití dané technologie 

V následující kapitole je čtenář seznámen se zadáním projektu, jenž je z části realizován 

jako součást praktického výstupu tématu této diplomové práce. Uveden je stručný popis 

společnosti, v rámci které byl projekt realizován, definice realizovaného projektu a následná 

analýza dat, jež byla zákaznickou společností poskytnuta. Konečnému návrhu řešení  

a praktické realizaci se věnuje následující kapitola č. 5.  

4.1 Dodavatelská společnost 

Společnost Tieto, založená v roce 1968, se sídlem v Helsinkách, je momentálně největší 

severoevropský dodavatel IT služeb, poskytující komplexní služby v oblasti IT pro soukromý i 

veřejný sektor. Momentálně je ve společnosti zaměstnáváno na 15 000 expertů, působících ve 

více než 20 zemích světa. Její akcie jsou obchodovány na burze NASDAQ OMX v Helsinkách 

a Stockholmu. Do České republiky společnost Tieto vstoupila v roce 2001 a v roce 2004 

otevřela své softwarové centrum v Ostravě. S více než 2 000 zaměstnanci je jedním z největších 

zaměstnavatelů v oblasti IT služeb v České republice a největším v Moravskoslezském kraji. Z 

hlediska počtu kmenových zaměstnanců je česká pobočka třetí největší pobočkou Tieto 

korporace na světě. První dvě místa zaujímají mateřské země Finsko a Švédsko11. 

Organizačně je pak tato společnost rozdělena na několik samostatných jednotek, mezi 

které spadá i oddělení Business intelligence v rámci kterého byl projekt zadán a realizován. 

4.2 Zadání projektu 

Řešené zadání je součástí výzkumného interního projektu pro podporu vzniku nabídky 

stávajícím i potenciálním zákazníkům společnosti. 

Z pohledu společnosti je s nástupem Big Data orientovaných nástrojů třeba reagovat na 

potřeby trhu a poptávce po zpracování velkých množství dat a jejich následné analýzy pro 

podporu rozhodování. Doposud nabízené business intelligence řešení je tak třeba obohatit o 

technologie, které jsou schopny dané požadavky obstarat. 

Cílem projektu je analyticky otestovat předem vybraný datový soubor na platformě 

Hadoop, vyhodnotit výsledky a obecně sumarizovat vhodnost jednotlivých frameworků 

zpracování dat pro danou analytickou úlohu. 

                                                
11 http://www.tieto.cz/tieto-o-nas 



45 

 

Pro účely testování je k dispozici počítačový Hadoop Cluster na kterém je instalována 

distribuce od Hortonworks, obsahující dodatečně instalované komponenty dotazovacího jazyka 

Hive, Pig, či frameworku TEZ. Více informací ohledně instalovaných komponentách je možné 

naleznout v rámci podkapitoly 5.1.  

Testovací datový soubor je rozsáhlou databázi knih. Jedná se o data ve strukturované 

formě. Jednotlivé záznamy datového souboru jsou tvořeny atributy textových i číselných 

datových typů. 

Vybraný datový soubor je třeba nahrát do distribuovaného souborového systému HDFS 

a zpřístupnit jej tak paralelnímu zpracování pro které bude z pohledu koncového uživatele 

využíván high-level dotazovacího jazyka Hive Query Language. 

Příkazy dotazovacího jazyka Hive jsou zadávaný pomocí terminálu. Vzhledem k tomu, 

že je Hadoop spuštěn na samostatném serveru, je třeba využít bezpečného síťového 

komunikačního protokolu SSH ke vzdálenému přístupu k jeho terminálu. K těmto účelům je 

použit klient PuTTy. PuTTy je volně dostupný a použitelný klient využívající protokoly SSH, 

Telnet či TCP, za účelem bezpečného, kryptovaného připojení ke vzdálenému počítači.  

Přehled spuštěných služeb, monitoring stavu těchto služeb, možnosti jejich konfigurace 

i celková administrace počítačového clusteru s instalovanou Hadoop distribucí je možná nejen 

skrz příkazovou řádku terminálu, ale i skrz instalované uživatelské grafické prostředí Apache 

Ambari, které je dostupné přes webový prohlížeč. Celkový přehled nad danou Hadoop 

distribucí a počítačovým clusterem je tak uživateli zobrazen ve formě přehledného dashboardu, 

viz Obr 12. 
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Obr 12: Ambari dashboard, zdroj: Autor 

Alternativou Ambari je pak webové prostředí HUE, které však na testované Hadoop 

distribuci nebylo instalováno. 

V praktické části je podrobněji vysvětlena zadaná analytická úloha, postup testování a 

následně pak vyhodnoceny výsledky této analytické úlohy nad daným datovým souborem. 
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5 Praktická realizace technického řešení 

Následující kapitola obsahuje popis jednotlivých kroků postupu testování zadaného 

projektu a také části zdrojových kódů, které byly k účelům testování využity. 

5.1 Prostředí Hadoop 

Počítačový cluster, na kterém je Apache Hadoop implementován, se skládá ze čtyř 

samostatných virtuálních PC v následující konfiguraci: 

 Master node s diskovou kapacitou 34GB a operační pamětí 9,65GB RAM, 

 Data node 1 s diskovou kapacitou 96,08 GB a operační pamětí 7,59GB RAM, 

 Data node 2 s diskovou kapacitou 96,08 GB a operační pamětí 5,74GB RAM, 

 Data node 3 s instalovanými sužbami Apache Hive a Apache Pig, s kapacitou 

96,08 GB a operační pamětí 7,68GB RAM. 

Na těchto uzlech je instalována Hadoop distribuce Hortonworks ve verzi 2.4.0. Pro 

srovnání aktuálnosti - distribuce Apache Hadoop jsou v době psaní diplomové práce dostupné 

v těchto verzích:  

 1.2.X -  je současná stabilní verze,  

 2.6.X – je stabilní verze 2. X, 

 0.23.X – je podobná verzi 2. X. X avšak chybí Highly Available NameNode. 

Instalace a použití stabilní, avšak starší verze, je běžnou praxí, vzhledem k tomu, že pro 

starší verze jsou většinou již známy chyby a způsoby jejich řešení. 

V prostředí Hortonworks jsou dále instalovány následující komponenty: 

 HDFS jakožto souborový systém, 

 YARN, MapReduce2, TEZ, Storm jakožto programové frameworky pro 

zpracování dat, 

 HBase jakožto sloupcově orientovaná databáze,  

 Hive, Pig jakožto dotazovací high-level jazyky pro práci s daty, 

 Sqoop jakožto nástroj pro propojení relační databáze s HDFS, 

 WebHCat sloužící jakožto úložiště metadat v rámci Hadoop, 

 Falcon jakožto nástroj pro management webových zdrojů, například RSS, 

 Oozie pro plánování spouštění jednotlivých služeb, či úloh, jakými jsou 

například pravidelné spouštění ETL, 
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 Ganglia pro podrobný monitoring počítačového clusteru, 

 Nagios taktéž pro monitoring a možnosti upozornění uživatele, například ve 

formě e-mailů, 

 ZooKeeper poskytující centralizovanou infrastrukturu a služby, umožňující 

synchronizaci napříč počítačovým clusterem. 

Po přihlášení se přes protokol SSH ke vzdálenému počítači s instalovaným systémem 

UNIX/Linux je pro spouštění příkazů využíván program nazvaný Terminál. Terminálu se také 

často říká příkazová řádka, shell nebo konzole. V tomto případě je příkazová řádka zastoupena 

programem PuTTy. 

Příkazový řádek terminálu má následující podobu, viz zdrojový kód níže, kdy první 

slovo v hranaté závorce označuje název uživatele, který má terminál spuštěn – derjaluk. Za 

zavináčem následuje jméno počítače, na kterém uživatel pracuje – usv000479. Za hranatou 

závorkou následuje adresář, ve kterém se uživatel aktuálně nachází. Vlnovka (~) má speciální 

význam a zastupuje uživatelův domovský adresář. Celý řádek končí dolarem ($). Za tímto 

znakem jsou uživatelem zadávány již konkrétní příkazy. 

[derjaluk@usv000479] ~ $ 

Způsob komunikace se systémem skrz terminál tedy vyžaduje, aby měl koncový 

uživatel znalosti příkazů UNIX/Linux. Většina příkazů je rozšiřitelná o volitelní či povinný 

parametr, který se ve formě klíčového slova uvádí za pomlčku k danému příkazu. Tímto 

způsobem je možné jasně specifikovat funkcionalitu, která je od zadání daného příkazu 

očekávána. 

Následující tabulka č. X obsahuje přehled několika základních příkazů, které jsou pro 

práci se systémem nezbytné. 

Příkaz Popis 

pwd Vypíše, ve kterém adresáři se uživatel právě nachází 

cd Umožní změnit aktuální pracovní adresář, příkaz je dostupný s různou 

funkčností: 

 cd / Pro přesun do kořenového adresáře 

 cd Pro přesun do vašeho domovského adresáře 

 cd .. Pro přesun do nadřazeného adresáře (o 1 úroveň výše) 

 cd - Pro přesun do minulého adresáře 
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 cd /složka/podsložka – Pro přesun přes více adresářů najednou 

 

cp Vytvoří kopii zadaného souboru 

mv Přesunutí souboru do jiného umístění, či přejmenování zadaného souboru 

rm Odstraní zadaný soubor; rm –r smaže rekurzivně všechny soubory i adresáře v 

daném adresáři i samotný zadaný adresář 

ls Ukáže seznam souborů v aktuálním adresáři. Za použití určitých parametrů je 

možné vidět i velikosti souborů, časy vytvoření souborů a práva souborů. 

whereis Vyhledá a vypíše veškerá umístění souboru, kde se konkrétní zadaný program 

nachází. 

cat Vypíše obsah souboru. 

Tabulka 2: Příklad základní příkazů UNIX/Linux, zdroj: Autor 

V případě, kdy je potřeba spouštět příkazy se zvýšenými oprávněními, musí danému 

příkazu předcházet slovo „sudo“. Obecně existuje příkazů a jejich modifikací pomocí přidaných 

parametrů na tisíce. Pro účely této diplomové práce je však nemá smysl dále rozepisovat. 

Pro komunikaci se systémem Hadoop je rozsah příkazů rozšířen o skupinu příkazů, která 

je uvozována označením klíčovými slovy “hadoop fs“, či „hdfs dfs“, používána specificky pro 

manipulaci s daty v distribuovaném souborovém systému HDFS, nastavování práv a 

administrace uživatelů i jednotlivých uzlů počítačového clusteru. Tyto příkazy jsou uživateli 

dostupné po instalaci distribuce Hadoop na daný UNIX/Linux operační systém. 

Z nejpoužívanějších Hadoop příkazů je možné zmínit následující:  

Příkaz Popis 

jar Spouštění MapReduce aplikací distribuovaných v *.jar archivech. 

job Práce se spuštěnými aplikacemi na JobTrackeru. 

dfsadmin Administrace HDFS souborového systému. 

Tabulka 3: Příklad příkazu Hadoop CLI12, zdroj: Autor 

Příkazům hadoop fs je věnována podkapitola 3.4.4. 

Pro výpis uzlů v rámci počítačového Hadoop clusteru je možné použít příkaz jps. 

[derjaluk@usv000479] ~ jps   

16404 NameNode  

                                                
12 CLI – Command Line Interface 
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16775 Jps  

16576 SecondaryNameNode  

16648 JobTracker 

 

5.2 Datový soubor 

Jak již bylo zmíněno výše, vybraný datový soubor je knižní databází. Bližší seznámení 

se s jednotlivými atributy datového souboru, datovými typy daných atributů a ukázka 

samotného záznamu, či řádku v databázi bude provedeno v rámci prostředí dotazovacího jazyka 

Hive.  

Dříve, než se však s daným datovým souborem bude takto možno se více seznámit, je 

třeba jej nahrát do HDFS. Kopírování souborů z lokální prostředí do prostředí distribuovaného 

souborového systému je provedeno užitím příkazu copyFromLocal: 

[derjaluk@usv000479] ~/352/dft$ hadoop dfs -copyFromLocal 

/home/hadoop/dft home/derjaluk/data 

Příkaz je rozšířen o dva parametry, které specifikují umístění kopírovaného souboru na 

lokálním PC a cílové umístění v HDFS. Pro kontrolu, zdali byl datový soubor zkopírován 

úspěšně, je vhodné vypsat obsah cílového adresáře. 

[derjaluk@usv000479] ~/352/dft$ hadoop dfs -ls dft   

Found 1 items -rw-r--r-- 2 hadoop supergroup 1573044 2015-02-24 

11:36 /user/hadoop/dft/data  

Jak je ve výpisu obsahu cílového adresáře v rámci terminálu vidět, datový soubor se 

nyní nachází v prostředí HDFS. 

5.3 Dotazování se nad datovým souborem 

   Pro využití možností dotazovacího jazyka je třeba v rámci prostředí Hive vytvořit 

strukturu tabulky s vydefinovanými datovými atributy, která se bude odkazovat na umístění 

datového souboru v rámci HDFS. Tento způsob vytvoření tabulky je vhodný v případě, kdy má 

uživatel již datový soubor k dispozici a hodlá jej dále analyticky zpracovávat. Hive tak 

nepoužívá výchozí nastavení umístění pro data v dané tabulce, které je zaznamenáno v rámci 

konfiguračních vlastností souboru hive.metastore.warehouse.dir, ale pouze se na 

data odkazuje do HDFS. V terminologii Hive se jedná o externí tabulku. 
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hive> CREATE EXTERNAL TABLE books_stg( 

isbn STRING,  

title STRING, 

author STRING,  

year INT, 

publisher STRING, 

image_url_s STRING, 

image_url_m STRING, 

image_url_l STRING 

) 

COMMENT 'This is the staging books_stg table' 

ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY '\054' 

STORED AS TEXTFILE 

LOCATION '<hdfs_location>'; 

Tímto způsobem byla vytvořena struktura tabulky odkazující se na externí obsah. 

V případě práce s vytvořenou tabulkou, kdy uživatel potřebuje zjistit, jaké atributy a datové 

typy jsou ve struktuře obsaženy, je možné použít příkaz describe.  

hive> describe books_stg; 

OK 

isbn                    string 

title                   string 

author                  string 

year                    int 

publisher               string 

image_url_s             string 

image_url_m             string 

image_url_l             string 

 

Time taken: 0.09 seconds, Fetched: 8 row(s) 

Pod zadaným příkazem je uživateli v terminálu vrácen status dokončení dotazu, v tomto 

případě OK. Pod tímto statusem jsou pak vypsány výsledky daného dotazu, zakončené údajem 

o době trvání zpracování a sumarizaci počtu vrácených řádků. 

Náhled na data ve struktuře tabulky je jednoduše proveditelný dotazem select from. 

hive> select * from books_stg limit 3; 
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OK 

0195153448     Classical Mythology     Mark P. O. Morford      

2002    Oxford University Press 

http://images.amazon.com/images/P/0195153448.01.THUMBZZZ.jpg       

http://images.amazon.com/images/P/0195153448.01.MZZZZZZZ.jpg    

http://images.amazon.com/images/P/0195153448.01.LZZZZZZZ.jpg 

 

0002005018      Clara Callan    Richard Bruce Wright    2001    

HarperFlamingo Canada   

http://images.amazon.com/images/P/0002005018.01.THUMBZZZ.jpg       

http://images.amazon.com/images/P/0002005018.01.MZZZZZZZ.jpg    

http://images.amazon.com/images/P/0002005018.01.LZZZZZZZ.jpg 

 

0060973129      Decision in Normandy    Carlo D'Este    1991    

HarperPerennial 

http://images.amazon.com/images/P/0060973129.01.THUMBZZZ.jpg       

http://images.amazon.com/images/P/0060973129.01.MZZZZZZZ.jpg    

http://images.amazon.com/images/P/0060973129.01.LZZZZZZZ.jpg 

 

Time taken: 0.08 seconds, Fetched: 3 row(s) 

Pro znázornění byly vypsány pouze první tři záznamy z tabulky. Pro zjištění celkového 

počtu záznamů slouží příkaz count(). 

hive> select count(title) from books_stg; 

Query ID = derjaluk_20150224194949_bf53a0ca-0077-43e0-88d1… 

Total jobs = 1 

 

Launching Job 1 out of 1 

Number of reduce tasks determined at compile time: 1 

In order to change the average load for a reducer (in bytes): 

  set hive.exec.reducers.bytes.per.reducer=<number> 

In order to limit the maximum number of reducers: 

  set hive.exec.reducers.max=<number> 

In order to set a constant number of reducers: 

  set mapreduce.job.reduces=<number> 
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Starting Job = job_1422523132921_0389, Tracking URL = 

http://usv000481.eu.tieto.com:8088/proxy/application_1422523132921_0

389/ 

Kill Command = /usr/lib/hadoop/bin/hadoop job  -kill 

job_1422523132921_0389 

Hadoop job information for Stage-1: number of mappers: 1; number 

of reducers: 1 

 

2015-02-24 19:49:47,832 Stage-1 map = 0%,  reduce = 0% 

2015-02-24 19:49:59,441 Stage-1 map = 100%,  reduce = 0%, 

Cumulative CPU 4.37 sec 

2015-02-24 19:50:09,268 Stage-1 map = 100%,  reduce = 100%, 

Cumulative CPU 6.35 sec 

MapReduce Total cumulative CPU time: 6 seconds 350 msec 

Ended Job = job_1422523132921_0389 

 

MapReduce Jobs Launched: 

Job 0: Map: 1  Reduce: 1   Cumulative CPU: 6.35 sec   HDFS Read: 

73443591 HDFS Write: 7 SUCCESS 

Total MapReduce CPU Time Spent: 6 seconds 350 msec 

 

OK 

271379 

 

Time taken: 33.79 seconds, Fetched: 1 row(s) 

Jak je možné z výpisu terminálu vidět, dotaz count() vyvolal spuštění jedné 

MapReduce úlohy, jejíž zpracování je postupně vraceno ve formě textového výstupu v rámci 

terminálu. Uživateli jsou tak dostupné informace ohledně počtu spouštěných úloh, URI odkaz 

pro možnosti sledování průběhu zpracování daného dotazu v rámci webového prohlížeče a 

procentuální stav mapovací a redukční úlohy. Po dokončení úlohy je vrácen status, v tomto 

případě OK a výsledek dotazu, v tomto případě 271379, odpovídající počtu záznamů v tabulce. 

Na konci je opět obsažena souhrnná statistika o době trvání zpracování MapReduce úlohy a 

počtu vypsaných řádků dotazu. 

Tento datový soubor by mohl být z pohledu databázových systémů označen jakožto 

relativně malý. K jeho uložení na disku bude uživateli stačit necelých 100 MB. Z pohledu Big 
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Data se tedy nejedná o testování zpracování velkého objemu dat, avšak o testování rychlosti 

analytického zpracování běžného datového souboru pomocí Big Data orientované platformy.  

5.4 Analytická úloha 

Nad vybraným datovým souborem je za účelem doručení výsledků porovnání rychlosti 

zpracování jednotlivých programových frameworků, zpracovávána analytická úloha, zaměřená 

na sémantický rozbor textového atributu. Výstupem analýzy jest seznam nejčastějších n-gramů 

v rámci datového souboru. 

N-gramy, jež jsou obecně definovány jako sled N po sobě jdoucích položek z dané 

sekvence, jsou často využívány v oblastech zpracování přirozeného jazyka. N-gramy bývají 

aplikovány na problémy klasifikace textu, rozpoznání jazyka textových dokumentů, či analýzy 

četnosti proteinových sekvencí (38). Ze sémantického pohledu může být analyzovaná 

posloupnost buď posloupností slov nebo písmen, nebo čehokoli jiného. Sled dvou po sobě 

jdoucích slov je označován pojmem bigram, sled tří položek pak pojmem trigram. Od čtyř a 

výše se používá označení n-gram, kde n je nahrazeno počtem za sebou jdoucích elementů (38). 

 

 

Obr 13: Schéma výpočtu četností n-gramů, zdroj: (38) 

Algoritmus zpracování n-gramů v rámci analytické úlohy je dle schématu, viz Obr 13, 

posloupností těchto fází: 
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 Tvorba n-gramů, kdy se výpočtu četností alokuje pole struktur, kde vhodná struktura 

je volena na základě počítaných N-gramů. Alokovaná paměť je ve skutečnosti větší 

než vstupní velikost souboru, proto hovoříme o rozšířených požadavcích na paměť, 

které závisí na velikosti počítaných n-gramů (38). 

 Seřazení dle indexu slov je provedeno dle hodnot slovních indexů obsažených v 

jednotlivých strukturách N-gramů. 

 Výpočet četností, 

 Mazání duplikátů a přepočet všech četností, 

 Částečné seřazení dle četností. N-gramy z jednotlivých pomocných souborů jsou 

načteny do paměti a seřazeny v sestupném pořadí dle jejich četností. V okamžiku 

načítání se též aplikuje filtr odstraňující n-gramy, které nesplňují minimální zadanou 

četnost (38). 

 Sloučení částečně seřazených souborů s N-gramy do jednoho souvislého souboru. 

V rámci Hive je dotaz reprezentován následujícím způsobem: 

hive> SELECT explode(ngrams(sentences(lower(atribut)), 2, 10)) AS x 

FROM tabulka; 

Dotaz je sestaven z několika v sobě vnořených příkazů: 

 lower(x) převede veškerý text zadaného atributu x na malá písmena, 

 sentences(x) rozliší jednotlivé věty v rámci zadaného atributu x, 

 ngrams(x, y, z) provede analýzu n-gramů nad atributem x, kdy počet prvků 

n-gramu je specifikována parametrem y a počet vrácených řádků pak parametrem 

z; 

 explode(x) upravuje výstup dotazu x do strukturované formy. 

Zadání dotazu nad tabulkou obsahující databázi knih. Jako atribut příkazů je použit 

název knihy title. Výpis níže je zkrácen o výstup průběhu MapReduce úlohy: 

hive> SELECT explode(ngrams(sentences(lower(title)), 2, 10)) AS x FROM 

books_stg; 

Query ID = derjaluk_20150224194545_ad21a1b5-ecdb-410e… 

Total jobs = 1 

Launching Job 1 out of 1 

… // Výstup průběhu MapReduce úlohy 
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Total MapReduce CPU Time Spent: 14 seconds 10 msec 

 

OK 

{"ngram":["of","the"],"estfrequency":14576.0} 

{"ngram":["in","the"],"estfrequency":5898.0} 

{"ngram":["and","the"],"estfrequency":5719.0} 

{"ngram":["a","novel"],"estfrequency":5392.0} 

{"ngram":["guide","to"],"estfrequency":4466.0} 

{"ngram":["book","of"],"estfrequency":2793.0} 

{"ngram":["how","to"],"estfrequency":2739.0} 

{"ngram":["of","a"],"estfrequency":2664.0} 

{"ngram":["to","the"],"estfrequency":2456.0} 

{"ngram":["on","the"],"estfrequency":2336.0} 

 

Time taken: 44.967 seconds, Fetched: 10 row(s) 

Výstup obsahuje deset nejčastěji se vyskytujících bigramů, nalezených v názvu knih a 

frekvenci jejich výskytu. Vzhledem k tomu, že datový soubor je v jazyce anglickém, byla mezi 

nejčastější nalezená dvousloví zahrnuta doplňková slova, jako jsou členy či spojky. Důkazem 

tohoto je nejčetnější bigram ["of","the"] s frekvencí výskytu 14576 v rámci datového souboru. 

Pokud bychom chtěli, aby výsledky n-gram analýzy byly použitelné i z pohledu, kdy chce 

koncový uživatel zjistit nejčastější sousloví v názvech knih pro možnosti dalšího zpracování, 

jako například rozčlenění do žánrových kategorií, je vhodné pro další analýzy tato slova 

vynechat. Případně je možné získat větší nadhled nad kontextem názvu knihy použitím více 

násobného n-gramu, či použitím příkazu context_ngram, viz níže. 

Pro vynechání doplňkových slov je třeba vytvořit jejich slovník a ten dále během 

analýzy porovnávat oproti nalezeným výsledkům. Takovéto slovníky „nechtěných“ slov jsou 

v anglickém jazyce označovány jako stopword list a jsou volně dostupné k použití, například 

na webových stránkách http://www.ranks.nl pod názvem "Default English stopwords list“. 

Stažený seznam slov je ve formě textového souboru uložen na lokální souborový 

systém. Odtud je potřeba jej nahrát do prostoru HDFS, kde již může sloužit jako zdrojový 

datový soubor pro Hive tabulku. 

hadoop fs -mkdir /temp_derjan/ 

hadoop fs –put /home/derjaluk/stopwords /temp_derjan/. 
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Příkazem mkdir byl vytvořen dočasný adresář v HDFS a do něj následně nahrán 

příkazem put stopword slovník. 

hive> drop table stop_words; 

hive> create table stop_words (word string) row format delimited 

fields terminated by "\t"; 

hive> load data inpath "/temp_derjan/" overwrite into table stopwords; 

 

hive> drop table derjan_trend_struct; 

hive> create table derjan_trend_struct (NEW_ITEM 

ARRAY<STRUCT<ngram:array<string>, estfrequency:double>>); 

V prostředí Hive je následně vytvořena struktura tabulky odkazující se na daný datový 

soubor a struktura pro tabulku, která bude naplněna nalezenými kontextuálními uni-gramy. 

Kontextuální uni-gramy se vyznačují svou návazností na předem definovaná slova. 

Uživatel tak je schopen zjistit, jaká slova se nejčastěji váží například ke slovu „guide“, 

uvedením takového slova jakožto parametru příkazu. 

Využití kontextuálního uni-gramu je možné i bez zadání samotného atributu pro 

kontext. Funkčnost příkazu context_ngrams(X, null, Y) je pak tedy shodná 

s příkazem ngrams(X, 1, Y). Následujícím příkazem je vytvořen seznam tisíce bez 

kontextuálních uni-gramů s následným uložením do předem připravených struktur tabulky. 

hive> INSERT OVERWRITE TABLE derjan_trend_struct 

SELECT context_ngrams(sentences(lower(title)), array(null), 1000) as 

x FROM books_stg; 

Výstupní data v rámci atributu typu pole naplňované tabulky mají následující zápis: 

{"ngram":[book],"estfrequency":12024.0} 

{"ngram":[guide],"estfrequency":6950.0} 

{"ngram":[novel],"estfrequency":6567.0} 

... 

Pro zjednodušení zápisu je vhodné atribut pole rozdělit do sloupců dvou, kdy jeden bude 

obsahovat nalezené slovo a druhý pak počet výskytů daného slova pro daný dotaz. Pro tyto 

účely je tedy vytvořena tabulka, viz kód níže. 

hive>  drop table derjan_trending; 
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hive> create table derjan_trending (ngram string, estfrequency 

double); 

hive> INSERT OVERWRITE TABLE trending_words select X.ngram[0], 

X.estfrequency  from (select explode(new_item) as X from 

derjan_trend_struct) Z; 

Nyní je již možné spustit dotaz pro analýzu uni-gramů a zároveň vyfiltrovat veškerá 

nevhodná slova, obsažena v datovém slovníku. 

hive> select tw.ngram, tw.estfrequency from derjan_trending tw LEFT 

OUTER JOIN stopwords sw ON (tw.ngram = sw.word) WHERE sw.word is NULL 

order by tw.estfrequency DESC LIMIT 10; 

 

OK 

book       12024.0 

guide      6950.0 

novel      6567.0 

life       6077.0 

series     5916.0 

harlequin  5555.0 

love       5188.0 

amp        4873.0 

stories    4858.0 

new        4576.0 

Time taken: 43.452 seconds, Fetched: 10 row(s) 

Stejná úloha nyní bude zpracována pomocí in-memory enginů TEZ a Spark. 

5.4.1 Hive nad TEZ 

Mezi prerekvizity pro spuštění TEZ a následného možného využití pro zpracování dat 

pomocí HiveQL, běžícím nad TEZ, patří požadavek na počítačový cluster s instalovaným 

YARN a zároveň přístup ke sdílenému souborovému systému skrz prostředí HDFS. 

TEZ má pak v běhovém prostředí dostupné komponenty výkonného prostředí, v rámci 

kterého jsou zpracovávány tradiční MapReduce úlohy, jejíchž funkcionalita může být 

přistoupena skrz uživatelem psané Java třídy, nebo plánování běhu úlohy, kdy je determinována 

kardinalita mezi zpracovávanými daty a jejich struktury. 
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TEZ se tedy chová jako aplikační Framework, běžící nad YARN (Hadoop 2.0). V rámci 

YARN je dostupné řízení počítačového clusteru a řízení zdrojů pro služby TEZ.  

Hive používá MapReduce jakožto výkonný engine. Každý z vytvořených dotazů je 

v rámci MapReduce přetvořen na grafovou úlohu. TEZ, jakožto nadstavba k YARN ovlivňuje 

způsob vytváření těchto úloh a vede k efektivnějšímu využití paměti a výkonu pro zpracování. 

V případě, že dotaz svou podstatou vede k vytvoření několika redukčních fází úlohy 

v MapReduce, které nemohou být sloučeny v jednu, musí být vytvořeno několik MapReduce 

úloh k dokončení dotazu. Tyto úlohy pak jsou spouštěny v pořadí, sériově jedna po druhé.  

TEZ stejný typ úlohy zpracovává způsobem, kdy jsou spolu propojeny potřebné 

redukční fáze v jednu společnou a data tak nemusejí být ukládána na dočasné úložiště v HDFS. 

Tomuto vzoru zpracování se někdy také nazývá „Map-reduce-reduce“ (39). 

TEZ tedy umožňuje řetězení, či proudové zpracování dat, kdy je celá úloha zpracována 

najednou. Výhodu takového zpracování pak uživatel ocení především v rychlosti zpracování 

dotazů obsahujících agregace dat dvou tabulek v rámci  pod dotazu a jejich následné propojení 

ve výslednou relaci. 

Další z výhod TEZ jsou in-memory zpracování menších datových souborů a tedy 

nezatěžování diskového prostoru HDFS, efektivnější vytváření propojení mezi relacemi při 

zpracovávání distribuovaných algoritmů, nebo pokročilé možnosti třídění dat.  

MapReduce umožňuje během zpracování úlohy data třídit pouze na binární úrovni bez 

ohledu na jejich datový typ. Hive nad TEZ umožňuje uživateli třídit daný datový soubor 

například dle datového typu integer (39). 

Instalace Hive je relativně jednoduchou záležitostí, kdy jsou do adresáře Hive souborů 

nakopírovány jar balíčky a pomocí konfiguračních příkazů jsou poté nastaveny požadované 

parametry spouštění enginu.  

Následujícím příkazem nastavíme TEZ jakožto výpočetní engine pro Hive: 

hive> set hive.execution.engine=TEZ; 

Spuštěním shodného dotazu pro získání uni-gramů nejpoužívanějších slov, tak jako 

v předcházejícím případě je již pro získání výsledků využíván právě výpočetní engine TEZ. 

hive> select tw.ngram, tw.estfrequency from derjan_trending tw LEFT 

OUTER JOIN stopwords sw ON (tw.ngram = sw.word) WHERE sw.word is NULL 

order by tw.estfrequency DESC LIMIT 10; 
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Query ID = derjaluk_20150322140101_03d72c9b-422f-4445-b935-

876703df6a42 

Total jobs = 1 

Launching Job 1 out of 1 

 

Status: Running (application id: application_1422523132921_0470) 

 

Map 1: -/-      Map 3: -/-      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 0/1      Map 3: 0/1      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 0/1      Map 3: 0/1      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 0/1      Map 3: 0/1      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 0/1      Map 3: 0/1      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 0/1      Map 3: 1/1      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 1/1      Map 3: 1/1      Reducer 2: 0/1 

Map 1: 1/1      Map 3: 1/1      Reducer 2: 1/1 

Status: Finished successfully 

 

OK 

book      12024.0 

guide     6950.0 

novel     6567.0 

life      6077.0 

series    5916.0 

harlequin 5555.0 

love      5188.0 

amp       4873.0 

stories   4858.0 

new       4576.0 

 

Time taken: 26.308 seconds, Fetched: 10 row(s) 

Jak je možno z výpisu terminálu vysledovat, průběh zpracování úlohy je pro koncového 

uživatele v textu jinak strukturován. Výsledek úlohy se dle očekávání nijak neliší, avšak za 

povšimnutí stojí rozdílná doba trvání dokončení úlohy. Z původních 43.452 vteřiny v případě 

MapReduce nyní úloha trvala pouze 26.306 vteřiny. Zaznamenáváme tedy zásadní zrychlení 

při zpracovávání zadané analytické úlohy. 
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V rámci ResourceManager UI má zároveň uživatel možnost sledovat veškeré spuštěné 

i dokončené úlohy v rámci Hadoop. Každá zaznamenaná úloha zde figuruje jakožto jeden řádek 

s atributy začátku úlohy a jejího ukončení, uživatelským jménem zodpovědného účtu a několika 

dalšími, mezi které patří právě i atribut typu aplikační úlohy. Dle hodnoty atributu je možno 

rozeznat, zdali uživatel používal TEZ, MapReduce, či jiný engine, například Spark.  

5.4.2 Hive nad Spark 

Spark SQL umožňuje uživateli dotazování se nad strukturovanými daty ve formě 

distribuovaného datového souboru v rámci frameworku Spark. Je podporována úzká API 

integrace programovacích jazyků Java, Python a Scala, díky které je možné spouštět SQL 

dotazy společně s komplexními analytickými algoritmy.  

Spark SQL je momentálně alfa-komponentou a je neustále v procesu vývoje. V rámci  

frameworku Spark jsou kromě právě vyvíjeného Spark SQL podporovány i možnosti vytvářet 

dotazy v HiveQL, či obecně SQL. 

Schéma zpracování distribuovaného datového souboru, ať se již váže ke kterémukoliv 

ze tří zmíněných programovacích jazyků, nabízí jednotné prostředí pro práci se 

strukturovanými daty, mezi které spadají i struktury Hive tabulek, soubory formátu JSON a 

další. Tímto je zaručena znovu využitelnost již dříve vytvořených Hive dotazů nad určitým 

datovým souborem a tedy jejich přenositelnost mezi jednotlivými frameworky.  

 

 

Obr 14: Architektura Hive nad Spark, zdroj: (40) 

Na Obr 14 je zobrazena high-level architektura využtí Hive v rámci frameworku Spark 

a podpora existujících HiveQL dotazů, UDF (User-defined functions) a 

serializérů/deserializérů ze strany Spark SQL. Ten zahrnuje i vlastní server s podporou 

standardů JDBC a ODBC. Spark může být instalován současně s instancí Hive.  

Celkově je tento Framework díky in-memory zpracování dat vhodný, oproti MapReduce 

k analýzám grafů, či strojovému učení. 
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Instalace Hive nad Spark je pak otázkou stažení několika nutných .jar balíčků a spuštění 

několika konfiguračních příkazů v terminálu. 

Před spuštěním samotného dotazu je potřeba v rámci  Hive přidat Spark eigine mezi 

dostupné zdroje příkazem níže. 

hive> add jar /location/to/spark-assembly-*.jar; 

Poté je již shodným příkazem, jako v případě TEZ, nastaven výpočetní engine nad 

kterým má Hive běžet formou zadání požadovaného parametru. 

hive> set hive.execution.engine=spark; 

Nyní je možné v rámci Hive spustit opět dozat na vypsání uni-gramů nad tabulkou 

s knižními informacemi. Existuje zde i možnost, kdy není nutné spouštět Hive CLI pro zadání 

dotazu, ale pro získání stejných výsledků použít nativní jazyk scala, příkaz hiveC.hql() a 

výsledky dotazu ukládat pod určitou proměnnou. 

Scala> val vysledek = hiveC.hql("select tw.ngram, tw.estfrequency from 

derjan_trending tw LEFT OUTER JOIN stopwords sw ON (tw.ngram = sw.word) 

WHERE sw.word is NULL order by tw.estfrequency DESC LIMIT 10") 

   

Connected to: Spark SQL (version 1.2.0)   

Driver: null (version null)   

Transaction isolation: TRANSACTION_REPEATABLE_READ   

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

|   tw.ngram   |  tw.estfrequency  | 

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

|   book       |  12024.0          | 

|   guide      |   6950.0          | 

|   novel      |   6567.0          | 

|   life       |   6077.0          | 

|   series     |   5916.0          | 

|   harlequin  |   5555.0          | 

|   love       |   5188.0          | 

|   amp        |   4873.0          | 

|   stories    |   4858.0          | 

|   new        |   4576.0          | 

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

10 rows selected (28.725 seconds) 
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Zpracování dotazu trvalo 28,725 vteřiny. Ve srovnání s druhým in-memory enginem 

TEZ je tedy možné konstatovat, že v případě zpracování analytické úlohy nad vybraným 

datovým souborem je Spark téměř o 10 % pomalejší ve zpracování. 
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6 Zhodnocení řešení – klady a rizika 

Následující kapitola je zaměřena na zhodnocení výsledků testování z praktické části 

diplomové práce. Srovnávací testy jsou zaměřeny na porovnání výkonnostních parametrů 

jednotlivých frameworků při zpracovávání stejné analytické úlohy.  

Aby byly výsledky srovnání relevantní a co nejpřesnější, je třeba definovat jistá pravidla 

postupu měření. Právě definice takového postupu a jeho následné dodržování je klíčové jak pro 

možnosti opakování daného typu měření, tak pro jasnou specifikaci úspěšnosti, či neúspěšnosti. 

Pokud mluvíme o zpracování Big Data, je pak třeba v rámci měření zohlednit následující 

okolnosti. Je důležité zaznamenat parametr, který se mezi testy změnil a ujistit se, že žádné jiné 

parametry (než zamýšlené) změněny nebyly. Jinými slovy je třeba srovnávat pouze srovnatelné. 

V případě, kdy nejsou zaznamenány veškeré změny parametrů mezi jednotlivými testy, ztrácí i 

porovnání výsledků těchto testů oproti sobě smysl. Příkladem je porovnání výsledků rychlosti 

zpracování dat při použití MapReduce1 nad YARN oproti MapReduce2.  

Při testování je také důležité držet se v rámci daného rozsahu. Může se jednat o rozsah 

datového souboru, časového rozsahu, nebo konfiguraci počítačového clusteru, tedy například 

počtu uzlů. Dále je třeba vzít v potaz způsob validace výsledků a vyhnutí se tak zkresleným 

měřením a v neposlední řadě pak i faktor komunikace a objasnění důvodu testování. 

 

Z pohledu vybrání vhodné platformy je možné porovnat základní parametry mezi 

počítačovým clusterem Hadoop a klasickou relační databází (RDBMS).  

 Hadoop  RDBMS 

Škálovatelnost Horizontální Vertikální 

Způsob zápisu dat Páry typu: <Klíč-hodnota> Záznam 

Zpracování dat MapReduce (funkční přístup) SQL (deklarativní přístup) 

Normalizace dat De-normalizováno Normalizováno 

Strukturovanost dat Všechny typy dat Strukturovaná data 

Zaměření platformy OLAP/ dávkové zpracování/ 

datová analytika 

OLTP/ real-time zpracování 

Tabulka 4: Porovnání platformy Hadoop a RDBMS, zdroj: Autor 

Dle porovnávací tabulky č. 4 je možné shrnout, že platforma Hadoop je oproti RDBMS 

vhodnější pro datovou analytiku, OLAP kostky a obecně nutnosti procesování dat pro účely 

dalšího využití. Nejedná se tedy o pouhé úložiště dat, ale i poskytované možnosti koncového 
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uživatele, které právě nad velkým množstvím uložených dat získává. Hadoop je horizontálně 

škálovatelný, tedy je možno přidat, či ubrat, určité prvky systému, jako například přidání 

dalšího serveru a rozšiřovat tak celkový výkon. Vertikální škálování je oproti tomu záležitostí 

přidávání nových komponent, jako je procesor, či operační paměť, do stávajícího systému.  

Ke zpracovávání dat využívá mnoha frameworků, které však staví na základním 

MapReduce, jež pracuje s daty v párovém formátu typu <klíč-hodnota>. Tato data jsou 

v distribuovaném souborovém systému uloženy v de-normalizované podobě a bez nutnosti 

strukturovanosti. 

Plánované využití platformy pro analytické účely bylo testováno nad úlohou rozeznání 

n-gramů v rámci datového souboru. Platforma Hadoop byla ve stejné době testována také pro 

účely pravidelného dávkového zpracování dat, kdy byl využit data procesní high-level 

dotazovací jazyk Pig k vytvoření ETL úloh, které pak pravidelně extrahovaly data z externích 

systémů, aplikovaly definované transformace a byznys pravidla a nakonec nahrály data 

v požadovaném formátu do prostředí HDFS. 

Použití platformy pro analytické účely se v tomto liší, ať už nepravidelností spouštění 

dotazů nad ukládanými daty, tak samotným způsobem k přístupu jejich zpracování, či analýz. 

 

MapReduce TEZ Spark 

43, 452 vteřiny 26, 306 vteřiny 28, 725 vteřiny 

Tabulka 5: Porovnání doby trvání zpracování analytické úlohy, zdroj: Autor 

V tabulce č. 5 jsou zaznamenány výsledky testování v jednotkách vteřin pro frameworky 

MapReduce, TEZ a Spark v čistě analytickém testování. V případě, kdy by testování probíhalo 

současně s běžícími ETL úlohami na pozadí, výsledky by se mohly rapidně lišit.  

Právě kombinace využití MapReduce/YARN úloh k ETL úlohám a zároveň pro datovou 

analytiku, ad-hoc dotazům a obecně spouštění procesně výpočetně náročných úloh v rámci 

počítačového Hadoop clusteru, povede k omezení rychlosti všech momentálně spuštěných úloh. 

Tomuto je zapříčiněno férovým sdílením zdrojů v Hadoop, neboli fair sharing, kdy je výpočetní 

výkon rovnoměrně rozdělen mezi běžící úlohy. 

Nejen tedy, že analytik získá výsledky dotazu za delší dobu, ale i pravidelné dávkové 

nahrávání dat v pozadí, v podobě plánovaných ETL procesů, bude dokončeno později. To však 

může vést k problémům, kdy kvůli zpoždění v nahrávání nejsou v potřebnou dobu data 

dostupná v datovém skladu a tedy i reporty a navazující analýzy, vycházející právě z těchto dat, 

budou ovlivněny taktéž.  
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Je proto důležité při plánování využití zdrojů počítačového clusteru brát v potaz jeho 

účel jeho využití, případně jasně rozdělit časové úseky, kdy by měly být zdroje dostupné pouze 

pro ETL úlohy a dobu, kdy budou zdroje dostupné pro analytické úkony. 

6.1  Porovnání Spark a TEZ 

Dlouhá časová náročnost zpracování úlohy MapReduce nad menších datovým 

souborem může být zapříčiněna jak relativně starším datem prvotního vydání frameworku, tak 

i jeho zaměřením na zpracování Big Data. Je tak možné předpokládat, že budou zpracovávány 

především výpočetně náročné úlohy s dobou trvání několika hodin. V rámci efektivního 

zpracování takové úlohy pak již nehraje roli, zdali se několika hodinová doba trvání lišila 

v rámci vteřin, případně minut. Avšak v případě zpracování menšího datového souboru, tak 

jako v praktické části diplomové práce, je každá vteřina, kterou Framework potřebuje ke 

zpracování úlohy, vteřinou navíc. V těchto ohledech pak jasně vítězí novější in-memory 

technologie. 

TEZ i Spark jsou schopny nabídnout výpočetní engine, který zvládá zpracování 

grafových úloh zaměřených na velké objemy dat. Oba frameworky obsahují funkce pro čtení a 

zápis na HDFS s využitím MapReduce. 

Hlavním zaměřením TEZ je poskytnutí rychlejšího engine než je schopen nabídnout 

samotný framework MapReduce v rámci klasické implementace Hadoop pro data procesní 

jazyky jako Hive, nebo Pig. 

Jedna z výhod TEZ, díky které je s frameworkem možné velmi rychle začít, je jeho 

dostupnost a jednoduchost implementace. TEZ není potřeba instalovat, důležité je však míti 

nainstalován YARN, který TEZ využívá. Jednoduchá implementace s sebou přináší další 

výhody, mezi které patří i jednoduchost upgrade prostředí, bez nutnosti následujícího 

restartování daného uzlu, případně celého clusteru, či možnost běhu několika různých verzí 

TEZ současně. Díky těmto vlastnostem je TEZ vhodný pro použití u služeb, které musí být 

dostupné 24/7, například real-time ETL. 

TEZ je zároveň velmi odolný vůči chybám. Pokud nastane výpadek části počítačového 

clusteru je TEZ schopen dál dokončit plánované úlohy i s dostupnou zbývající kapacitou, což 

se samozřejmě promítne do rychlosti zpracování dané úlohy, avšak z pohledu dosažení 

výsledku je možné říci, že je TEZ spolehlivým nástrojem. 

Z pohledu spolehlivosti je vhodné zmínit i připravenost proti ztrátě dat při jejich 

zpracování. Pokud by byla spuštěna UDF a došlo k nedostatku paměti během zpracování pro 

její dokončení, nedojde ke ztrátě předcházejících zpracovaných dat, které však stále ještě nejsou 
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na výstupu. Toto je zajištěno architekturou YARN a efektivním využíváním zdrojů 

komponentou NodeManager, která koriguje výpočetní výkon mezi jednotlivými spuštěnými 

úlohami.  

Spark nabízí obdobné funkcionality, avšak navíc je zaměřen i na úzkou spolupráci přes 

API prostředí k využití programovacích jazyků Java, Scala, nebo Python. Díky tomuto 

propojení je Spark vhodným frameworkem pro úlohy datové vědy, kdy jsou právě Python, či 

Scala často používané programovací jazyky.  

Pro srovnání, dříve zmíněný Hello Word program pro Hadoop, který je zaměřen na 

počítání slov zadaného textu, je možné naprogramovat v jazyce Scala na třech řádcích 

programového kódu, případně v jazyce Java na patnácti řádcích. Pokud by pro naprogramování 

stejné úlohy bylo využito API framworku TEZ, bylo by za potřebí 300 řádků zdrojového kódu 

pro implementaci dané MapReduce úlohy. 

Z pohledu komunitní podpory a vývoje je Spark více otevřeným softwarem se stovkami 

přispěvatelů a rozšiřující se komunitou. TEZ je oproti toho téměř výhradně vyvíjen 

dedikovaným týmem Hortonworks. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a prakticky realizovat srovnání jednotlivých 

programovacích modelů v rámci technologie Apache Hadoop. Konkrétně se jednalo o 

technologie MapReduce, TEZ a Spark. Požadavek na srovnání těchto technologií vycházel 

z realizace existujícího projektu oddělení Business Intelligence a Big Data, zaměřeného na 

vytvoření Proof of concept řešení, jež je nyní využíváno v rámci nabídky služeb zákazníkům 

společnosti Tieto. 

V teoretické části diplomové práce byla čtenáři přiblížena problematika nárůstu dat ve 

světě a nutnosti tato data zpracovávat pro účely byznysu. Tento jev je označován souhrnným 

názvem Big Data a právě ta se stávají důležitou součástí odvětví Business Intelligence. Ustálení 

hráči na poli BI řešení se tedy přizpůsobují a poskytované nástroje obohacují o funkcionality 

zpracování Big Data. Zároveň je zde prostor pro hráče nové, kteří mohou přinést do oboru nové 

myšlenky a ovlivnit tak směr budoucího ubírání.  

Big Data jsou pak vzhledem ke svým vlastnostem, které jsou nejčastěji definovány 

pojmem 4V, ukládány a zpracovávány s využitím paralelismu. Právě distribuovaný souborový 

systém a možnost ukládaná data zpracovat paralelním způsobem je jednou z výsad platformy 

Apache Hadoop. 

Srovnání jednotlivých programovacích aplikačních frameworků v rámci platformy 

Hadoop, jež bylo součástí praktického výstupu diplomové práce, dále sloužilo jako podklad 

k testům pokročilým, které svou charakteristikou již spadaly pod koncept Big Data.  

Apache Hadoop, jež je vyvíjen jakožto platforma právě pro zpracování velkých objemů 

dat, byla otestována na datovém souboru zcela běžné velikosti pro zjištění vhodnosti využití ve 

větším měřítku bez ohledu na velikost souboru. Nad vybraným datovým souborem byla 

spuštěna analytická úloha ve třech rozdílných režimech.  

Závěry testování dále jasně napomohly definovat potřebu oddělit typy úloh dle 

potřebných zdrojů. Pravidelné ETL úlohy byly tedy odděleny od úloh analytického typu. Toto 

rozdělení a s ním i spojené plánování zpracovávání jednotlivých úloh vedlo k možnému 

omezení rychlosti zpracování pravidelných úloh a vyhnutí se tak problémům s potenciální 

nedostupností potřebných dat pro systémy podpory rozhodování. 

Výsledky testování pak jasně svědčí ve prospěch in-memory enginů TEZ a Spark. 

MapReduce je již starším programovacím frameworkem a bude postupně nahrazován 

framework novějšími. Spuštění analytické úlohy nad MapReduce zde tedy hrálo spíš jakousi 

symbolickou roli, kdy je ve výsledcích možno jasně vidět rozdíl mezi starším přístupem k 
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paralelnímu zpracování dat oproti in-memory enginům TEZ a Spark, které nabídnou v rámci 

stejného počítačového clusteru koncovému uživateli vyšší procesní výkon. 

V dlouhém období je možné očekávat úbytek iterativních cyklů vývoje MapReduce a 

naopak jejich nárůst pro Spark, TEZ, případně další, jakými jsou například Impala, nebo projekt 

Stinger. Pro toto hovoří i fakt, že společnosti jako Google, nebo Facebook, které byly jedny 

z prvních implementující Hadoop jakožto hlavní platformy pro zpracování dat, nyní přecházejí 

z MapReduce na frameworky nové (41).  
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