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Abstrakt.  V súčasnosti je čoraz viac druhov informácií dostupných v digitálnej 
forme. S nástupom Web 2.0 aplikácií, ako aj elektronizácie bankových alebo 
cestovných transakcií, je generované množstvo dát. Vo väčšine aplikácií potrebujeme 
tieto informácie a dáta ukladať, spracovávať a dopytovať sa na ne. Firmy ako Google, 
Facebook, Amazon, Yahoo! alebo Twitter museli hľadať nové inovatívne riešenia, 
ako si poradiť so škálovaním svojich systémov pri zvyšovaní počtu používateľov, 
objemu dát, ale aj pri spracovávaní, ukladaní a dopytovaní nad týmito dátami. Tutoriál 
je zameraný na predstavenie takýchto škálovateľných open-source riešení. Tieto 
riešenia vychádzajú z architektúr spomínaných firiem (Google – MapReduce, 
Amazon – Dynamo), alebo vývoj týchto riešení tieto spoločnosti podporujú 
(Facebook – Apache Casandra, Apache HBase, Yahoo - Hadoop). Všetky uvedené 
open-source riešenia používajú horizontálne škálovanie. Systém je teda možné 
rozširovať zapojením ďalších uzlov do klastra, pričom je možné použiť bežne 
dostupné počítače (tzv. commodity PCs) bez špeciálneho hardvéru. Tieto architektúry 
musia zvládať aj výpadky uzlov (fault-tolerance) a musia byť tvorené tak, aby vývojár 
aplikácie nemusel dôkladne poznať architektúru systému. 

Klú čové slová: škálovateľnosť, MapReduce, NoSQL. 

1 Spracovávanie veľkých objemov dát 

Ukladanie a spracovávanie veľkých objemov dát bolo problémom od počiatkov vzniku 
Internetu. Prvé riešenia boli založené buď na distribuovanom princípe viacerých počítačov 
s kapacitne malými diskami alebo na obrovských úložných miestach (diskových poliach). 
V prípade prvého prístupu museli byť vyvinuté centrálne služby (na logickej úrovni) na 
správu a prístup k uloženým dátam. V prípade druhého prístupu museli byť vyvinuté služby 
na hardvérovej úrovni (na úrovni pevných diskov, diskových polí). Ďalším problémom, s 
ktorým sa museli vývojári týchto systémov vysporiadať, bola strata údajov, či nefunkčnosť 
niektorého z uzlov (hardvérová chyba počítača, resp. problém s konektivitou) v prípade 
prvého prístupu, resp. nefunkčnosťou časti diskového poľa, disku v prípade druhého 
prístupu. Klasickým riešením tohto problému je vytváranie replík dát uložených v týchto 
systémoch. V prípade prvého prístupu nastavením počtu požadovaných replík jednotlivých 
logických častí dát (súborový systém ako taký existuje len na logickej úrovni, distribuovaný 
systém sa nestará o to, ako sú dáta fyzicky uložené). V druhom prístupe sa používa 
technológia RAID (Redundant Array of Independent Disks), kde existuje viacero spôsobov, 
ako predísť strate uložených dát (viacej informácií je možné nájsť v [9]). V našom 
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príspevku sa budeme venovať prvému spôsobu, ktorý je z hľadiska prístupu viac 
decentralizovaný, aj keď v niektorých implementáciách táto decentralizácie nie je úplná. 

2 Systémy na ukladanie a správu veľkého množstva dát 

V tejto kapitole sa budeme venovať distribuovaným súborovým systémom, systémom na 
ukladanie štruktúrovaných dát („distribuované databázy“) a distribuovaným dátovým 
skladom. Všetky tieto systémy používajú horizontálne škálovanie, na rozdiel od klasických 
RDBMS databáz spĺňajúcich tradičné ACID1 (atomicity, consistency, isolation, durability) 
vlastnosti, kde sa používa vertikálne škálovanie. 

2.1 Existujúce distribuované „súborové“ systémy na ukladanie a správu veľkého 
množstva dát 

Jedným z prvých, kto sa musel zaoberať vo väčšom meradle decentralizáciou ukladania dát, 
bola spoločnosť Google, ktorá predstavila svoj distribuovaný súborový systém GFS 
(Google File System) v tomto článku [4]. GFS je založený na veľkom množstve bežne 
dostupných PC, ktoré dosť často zlyhávajú, a preto musí byť neustále monitorovaný. Tento 
systém podporuje malé aj veľké súbory, avšak je optimalizovaný, hlavne pre súbory rádovo 
v MB, resp. GB. Súbory v GFS sú popisované veľmi jednoduchým spôsobom: meno 
súboru je kľúč a obsah súboru je jeho hodnota (Obr. 1). 

  

 

Obr. 1 Architektúra, dátový a riadiaci tok informácií v GFS 

Systém ako taký neumožňuje pridanie obsahu k už existujúcemu súboru (nie je známy 
stav k dnešnému dňu, avšak posledná implementácia Apache Hadoop to už umožňuje). 
Jediný spôsob ako to dosiahnuť, je zmazať predchádzajúci súbor (neodporúčané kvôli 
granularite voľného priestoru na úložných zariadeniach) a prepísať ho novým súborom 
obsahujúcim už dané zmeny. GFS bol navrhnutý tak, aby údaje do neho nahraté už neboli 
nikdy vymazané (toto je možné dosiahnuť aj pridaním časových značiek k súborom), 
pretože podľa Google je jednoduchšie pridať nové úložné zariadenia, ako mať súbory 
porozhadzované po diskoch (využívajú sekvenčný zápis). 
 

                                                           
1 http://en.wikipedia.org/wiki/ACID 
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Podľa vzoru GFS (konkrétne paradigmy MapReduce [2]) Doug Cutting (autor 
populárneho indexovacieho nástroja Apache Lucene2 a spoluautor sťahovača Apache 
Nutch3) vytvoril projekt Apache Hadoop4 na paralelné spracovanie dát a obidva vyššie 
spomínané projekty prispôsobil tak, aby podporovali ukladanie a prácu s HDFS (Hadoop 
Distributed File System) (Obr. 2). 

 

 

Obr. 2 Architektúra, dátový a riadiaci tok informácií v HDFS 

Ďalšou spoločnosťou, ktorá riešila problém ukladania veľkého množstva dát, je 
spoločnosť Amazon. Spoločnosť Amazon vytvorila vlastný distribuovaný systém S3 
(Simple Storage Service). Tento systém je založený výlučne na REST službách (HTTP) 
a protokole SOAP. Dáta sú uložené v regiónoch najbližších k používateľovi a bez jeho 
súhlasu nie sú migrované do iných regiónov (ani kvôli zabezpečeniu replík). 

Spoločnosť Yahoo! sa rozhodla nevyvíjať vlastné riešenie na vyhľadávanie nad 
distribuovanou architektúrou, ale adaptovať Apache Hadoop. Svoju verziu Hadoop-u 
spoločnosť Yahoo! naďalej vyvíjala, ale keďže nie je klasickým prispievateľom do open-
source projektov, oznámila ukončenie vývoja a naďalej bude používať verziu vyvíjanú pod 
spoločnosťou Apache. Na druhej strane spoločnosť Yahoo! predstavila rámec (framework) 
na spracovanie prúdov (streams) dát S45, kde sú hlavnými vývojármi jej zamestnanci. 
Spoločnosť Yahoo! tiež vyvinula jazyk Pig6, ktorý slúži na dopytovanie sa nad dátami s 
určitou štruktúrou, ako sú napríklad záznamy webového servera a pod. Tento jazyk určitým 
spôsobom pripomína SQL jazyk, pričom dovoľuje používateľom implementovať vlastné 
funkcie UDF (User Defined Functions) pre konkrétne štruktúry dát. 

                                                           
2 http://lucene.apache.org 
3 http://nutch.apache.org 
4 http://hadoop.apache.org 
5 http://s4.io 
6 http://hadoop.apache.org/pig/ 
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2.2 Existujúce systémy na ukladanie a správu veľkého množstva štruktúrovaných 
dát 

V predchádzajúcej časti sme sa venovali najmä distribuovaným architektúram na ukladanie 
dát (súborov) aj neštruktúrovaného typu. V tejto časti sa zameriame aj na distribuované 
architektúry pre ukladanie dát databázového (štruktúrovaného) typu. Opäť prvou 
spoločnosťou, ktorá musela riešiť problém ukladania veľkých objemov kvázi 
štruktúrovaných dát, ako sú napr. ukladanie obsahu stránok, prepojení medzi stránkami, 
textov odkazov (anchor texts), atď. bola spoločnosť Google7. Google publikoval článok, 
kde predstavil svoju ideu databázy pre veľké dáta a nazval ho BigTable [6]. Týmto 
projektom naštartoval vlnu databáz, ktoré sa dnes nazývajú spoločným menom: NoSQL 
databázy (väčšinou založené na princípe kľúč/hodnota, nie však vždy). Ďalšou podstatnou 
zmenou bolo, že BigTable nie je riadkovo, ale stĺpcovo orientovaná databáza. Keďže dáta 
sú fyzicky uložené v GFS, riadky sú použité ako kľúče a obsahy stĺpcov ako hodnoty. 
Na Obr. 3 je možné vidieť uložené dáta v databáze BigTable. 

 

 

Obr. 3 Ukážka uloženia obsahu stránok a anchor textov dát v BigTable 

Spoločnosť Amazon8, ako jeden z najväčších internetových predajcov, musel takisto 
riešiť ukladanie veľkých štruktúrovaných dát, pričom takisto išiel cestou ukladania dát ako 
kľúč/hodnota (v podstate tiež inšpirovaný článkom o BigTable). Navrhli a implementovali 
distribuovanú databázu Dynamo [3], v ktorej majú uložené dáta o svojich produktoch a 
každý dopyt na stránke Amazon-u je vykonávaný nad touto databázou. Fyzicky sú dáta 
priamo uložené v súborovom systéme jednotlivých uzlov. 

Tieto dva „hlavné vzory“ NoSQL databáz sa odlišujú v prístupe k správe, ukladaniu a 
čítaniu dát v nich uložených. Na základe tzv. CAP (Consistency, Availability, Partition 
torelance) resp. Brewerovej teorémy [1], neexistuje distribuovaný systém, ktorý by spĺňal 
všetky 3 podmienky naraz na 100% (Obr. 4). V tejto časti si vysvetlíme čo sa skrýva pod 
skratkou CAP, tak ako to chápal Brewer a ako to je myslené pri tzv. NoSQL databázach: 

• Consistency znamená, že v určitom čase všetky uzly distribuovaného systému 
„vidia“ rovnaké dáta. 

• Availability znamená, že každý klient po svojom dopyte dostane informáciu o tom, 
či operácia bola úspešná alebo nie (niekedy sa používa aj vysvetlenie, že každý 
klient vie vždy čítať aj zapisovať).  

                                                           
7 Spoločnosť Google nebola z časového hľadiska v skutočnosti prvá (viď nižšie Berkley DB), avšak 

bola prvým propagátorom a masívnym priekopníkom v tejto oblasti 
8 Tak ako v prípade spoločnosti Google, nie je úplne isté, že spoločnosť Amazon bola v tomto prvá, 

avšak bola jednou zo začínajúcich spoločností tvoriacich tzv. „NoSQL movement“ v oblasti 
vertikálne škálovateľných NoSQL databáz 
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• Partition tolerance je vlastnosť, ktorá hovorí o tom, že ak časť siete vypadne 
(preruší sa spojenie alebo dôjde k strate prenosov medzi uzlami na minimálne 2 
dizjunktné množiny uzlov) systém bude stále schopný odpovedať na dopyty.  

 

 

Obr. 4 CAP/Brewerova teoréma 

Dôkaz toho, že je možné splniť maximálne 2 podmienky naraz (na 100%) je možné 
nájsť v [5]. V tom istom článku je možné nájsť aj návrh distribuovaného systému, ktorý 
bude na 100% spĺňať podmienky A a P a čiastočne je splnená aj podmienka C (systém 
konzistentný v čase), je uvedený aj dôkaz, že takýto systém môže existovať. V prípade 
BigTable je dôraz kladený na konzistenciu dát a na vrátenie odpovede aj v prípade výpadku 
siete/uzlov. V Dyname je väčší dôraz kladený na to, že každý klient dostane odpoveď na 
svoj dopyt (či už bol dopyt úspešný alebo nie) a na vrátenie odpovede aj v prípade výpadku 
siete/uzlov. Dynamo takisto rieši konzistenciu (nie však na 100%), pretože spoločnosť 
Amazon je zameraná na predaj produktov a nemôže sľúbiť určitý produkt viacerým 
záujemcom naraz, ak má na sklade posledný kus. 

2.3 Projekty inšpirované priamo projektom BigTable 

Podľa vzoru BigTable vzniklo mnoho ďalších projektov (komerčných aj open-source), 
ktoré si opíšeme v nasledujúcej podkapitole. V prípade projektu BigTable je dôraz kladený 
na: 

• Consistency 
• a Partition tolerance. 
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2.3.1 Stĺpcovo orientované distribuované databázy 

Pri stĺpcovo orientovaných databázach sú tabuľky fyzicky uložené po stĺpcoch, pričom 
stĺpce môžu obsahovať ľubovoľný obsah. Jednou z prvých dodnes vyvíjaných stĺpcových 
databáz je Apache HBase9, ktorý má presne tie isté vlastnosti, ako boli prezentované 
v článku o BigTable [6]. Apache HBase je stĺpcovo orientovaná databáza 100% zaručujúca 
konzistenciu (C), tolerantná k prerušeniu komunikácie (P) a teda prináša so sebou problém 
informovania klienta či jeho požiadavka bola splnená alebo nie (A). Príčinou problému je, 
že v základnej konfigurácii používa jedného mastra a teda má tzv. SPOF (Single Point Of 
Failure). Neskôr bola pridaná podpora výberu náhradného servera v prípade pádu práve 
používaného servera (toto bolo dosiahnuté pomocou rámca Apache Zookeeper10) a teda sa 
nejakým spôsobom podarilo naplniť aj tretiu podmienku teorémy CAP. Dáta uložené 
v systéme Apache HBase sú uložené v HDFS podobne, ako je tomu v prípade BigTable od 
spoločnosti Google, kde sú dáta uložené v GFS (Tab. 1). Táto tabuľka je síce veľmi 
prázdna, ale treba si uvedomiť, že v prípade fyzického uloženia v HDFS systéme prázdne 
miesta nie sú uložené, pretože tabuľky v systéme HBase sú fyzicky uložené po stĺpcoch, 
ako to ukazuje Tab. 2. 
 

 

Tab. 1 Ukážka tabuľky uloženej v systéme HBase – konceptuálny pohľad 

 

Tab. 2 Ukážka tabuľky uloženej v systéme HBase – fyzické uloženie v HDFS 

Ďalším, veľmi úspešným projektom inšpirovaným projektom BigTable, je projekt 
Hypertable11. Hypertable je takisto stĺpcovo orientovaná databáza. Je navrhnutá tak, aby 
bežala nad nejakým distribuovaným súborovým systémom, akým je napr. HDFS, ale 
poskytuje aj možnosť behu nad jedným strojom (standalone mód). Hypertable je 
integrovateľná aj s distribuovaným dátovým skladom Apache Hive12, ktorému sa budeme 
venovať neskôr. 

                                                           
9 http://hbase.apache.org 
10 http://zookeeper.apache.org 
11 http://www.hypertable.org 
12 http://hive.apache.org 
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2.3.2 Dokumentovo orientované distribuované databázy 

Pri dokumentovo orientovaných databázach je do tabuliek priamo ukladaný objekt 
dokumentu. Použitie slova dokument je však trochu zavádzajúce. Na nasledujúcich 
príkladoch si môžeme ukázať, čo je myslené pod pojmom dokument v dokumentovo 
orientovaných databázach:  

1.  Meno="Martin", Priezvisko="Seleng", Vek=35, Adresa= "Kvietkova ulica 5" 
2.  Meno="Ferko", Priezvisko="Mrkvicka", Vek=48, Adresa ="Konvalinkova 

ulica 2", Deti=[{Meno:"Anna", Vek:12}, {Meno:"Jozef ", Vek:7}] 

Keď sa pozrieme na oba dokumenty, tak vidíme, že sú trochu podobné, ale druhý má v 
sebe viac informácií. Je to podobné ako pri stĺpcových databázach, kde sa stĺpce môžu 
ľubovoľne deliť na viac stĺpcov, avšak tieto položky sú uložené po riadkoch a nie po 
stĺpcoch. Dokumentovo orientované databázy nemajú pevnú štruktúru/schému a sú 
relatívne používateľsky príjemné. Hlavné techniky na čítanie a zapisovanie do 
dokumentovo orientovaných databáz sú HTTP služby používajúce najmä štandardy JSON 
alebo XML. Je potrebné si uvedomiť, že všetky XML databázy sú vlastne dokumentovo 
orientované databázy. Uloženie je podobné ako v prípade stĺpcovo orientovaných databáz 
(prázdne bunky sa neukladajú). Výhodou je, že sú relatívne ľahko pochopiteľné aj pre 
bežných používateľov, ktorí si môžu navrhovať vlastné databázy a jediné čo potrebujú je 
rozhranie, cez ktoré budú čítať a zapisovať. Väčšina dokumentovo orientovaných databáz 
poskytuje RESTful13 API na prístup k objektom. 

Medzi najznámejšie distribuované dokumentové databázy patrí MongoDB14, ktorá je 
implementovaná v C++. Táto distribuovaná databáza takisto umožňuje spúšťať 
Map/Reduce úlohy nad svojimi dátami. Pre túto databázu existujú klienti a API v mnohých 
programovacích jazykoch, ako sú napr.: Java, Perl, PHP, Python, atď. 
Ďalšou implementáciou je projekt Terrastore15, ktorý poskytuje prístup cez HTTP. 

Momentálne existujú aj klientske aplikácie vo viacerých jazykoch ako je napr.: JAVA, 
PHP, Python, Scala, atď. Projekt Terrastore je integrovateľný s projektom Elasticsearch16 
určeným na vyhľadávanie a indexovanie (Elasticsearch je postavený nad projektom Apache 
Lucene17). Spolu s projektom Terrastore poskytuje Elasticsearch veľký diskový priestor, a  
indexovanie takmer v reálnom čase. Dokument je indexovaný okamžite, ako je pridaný do 
databázy. 

2.3.3 Distribuované databázy typu kľúč/hodnota 

Kľúč/hodnota (Key/Value) databázy, majú jednoduchú štruktúru, pretože obsahujú vždy 
len dve položky: 

• kľúč, ktorý je jedinečný, 
• a hodnotu, ktorá je priradená k tomuto kľúču a môže byť akákoľvek. 

Jednou z distribuovaných databáz tohto typu je projekt Scalaris18, ktorý bol vyvíjaný na 
Zuse Institute v Berlíne a spoločnosťou onScale solutions GmbH. Tento projekt vyriešil 

                                                           
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer 
14 http://www.mongodb.org 
15 http://code.google.com/p/terrastore 
16 http://www.elasticsearch.org 
17 http://lucene.apache.org 
18 http://code.google.com/p/scalaris 
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distribuovanosť a replikáciu pomocou technológie P2P (používa Chord19 protokol). Projekt 
je celý napísaný v jazyku Erlang. Architektúra projektu Scalaris je založená na 3 vrstvách + 
1 aplikačnej vrstve (demonštrácia bola prevedená na klone Wikipédie). Na Obr. 5 je možné 
vidieť vrstvy systému Scalaris s aplikačnou vrstvou20. 

 

 

Obr. 5 Architektúra systému Scalaris 

Ďalšou databázou, založenou na princípe kľúč/hodnota, je Oracle Berkeley DB21. Táto 
databáza, ako jedna z mála, nebola inšpirovaná projektom BigTable. Existuje už 15 rokov, 
ale nie všetky vlastnosti boli implementované v tomto období. Skladá sa z troch osobitných 
produktov: 

• Berkeley DB, 
• Berkeley DB Java Edition, 
• Berkeley DB XML 

 

Obr. 6 Dizajn Oracle Berkeley DB 

 

                                                           
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Chord_(peer-to-peer) 
20 http://www.zib.de/de/pvs/projekte/projektdetails/article/scalaris.html 
21 http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb 



Tutoriál 

Z jej názvu je možné vytušiť, že je priamo podporovaná spoločnosťou Oracle, ale 
vznikla na univerzite v Berkeley. Ako je vidieť na Obr. 6, Oracle Berkeley DB poskytuje 4 
rôzne typy rozhraní pre ukladanie a čítanie dát: 

• SQL syntaxe, 
• XQuery, 
• Java objektov, 
• Key/Value párov 

 
Ďalším riešením, založeným na princípe kľúč/hodnota, je MemcacheDB22. Tento 

projekt vychádza z projektu Memcached23, ktorý je distribuovaným caching systémom pre 
rozličné objekty (databázové systémy, webové aplikácie, atď.). MemcacheDB, ako backend 
na ukladanie údajov, využíva úložisko z riešenia Berkley DB. 

Posledným riešením, ktorému sa budeme venovať v sekcii kľúč/hodnota, je 
distribuovaná databáza Redis24. Podobne, ako spomenuté distribuované databázy, používa 
Redis na ukladanie pár kľúč/hodnota s tým, že kľúč môže obsahovať: 

• texty (stringy), 
• hešovacie kľúče, 
• zoznamy, 
• množiny, 
• a utriedené množiny. 

V riešení Redis sú všetky uzly navzájom pospájané a na určenie, kde ktorá replika patrí, 
sa používa hešovacia tabuľka s 4096 hodnotami. Jednotlivé uzly si medzi sebou stále 
vymieňajú informácie o svojom stave a na základe toho si upravujú stav o tom, ktorý uzol 
aké repliky a kľúče udržuje. Nie všetky uzly sú si rovnocenné, ako je tomu napríklad 
v projekte Scalaris (v rámci databáz typu kľúč/hodnota). Dá sa povedať, že Redis používa 
architektúru klient/server. Štandardne sú nastavené 2 repliky (klienti) + jedna na uzle 
servera (v podstate 3). Rozdiel medzi uzlami typu klient/server je v tom, že uzly typu klient 
nikdy nedostanú požiadavku na zápis (len na čítanie) páru kľúč/hodnota. Zápis je možný 
iba na serveri, ktorý neskôr prereplikuje/premigruje hodnotu na jednotlivých klientov. To, 
že sa používa 4096 rôznych hešovacích kľúčov na ukladanie kľúča ešte neznamená, že 
musíme mať toľko uzlov. Z toho potom vyplýva, že jednotlivé fyzické stroje budú slúžiť 
ako veľa uzlov (klientov aj serverov). Redis systém preto musí replikáciu vyriešiť na 
fyzicky rozdielnych strojoch. Takisto klientska aplikácia. Ak sa dopytuje na určitý kľúč 
uzla, ktorý dané dáta neobsahuje, dostane iba informáciu o tom, kde sú dáta fyzicky 
uložené (uzol) a následne sa musí opýtať znova. 

2.4 Projekty inšpirované projektom Dynamo 

V tejto časti si rozoberieme jednotlivé projekty inšpirované projektom Dynamo kladúcich 
dôraz na druhé 2 vlastnosti a to: 

• Availability 
• a Partition tolerance. 

                                                           
22 http://memcachedb.org 
23 http://memcached.org 
24 http://redis.io 



Dostupné škálovateľné riešenia pre spracovanie veľkého objemu dát a dátové sklady 

V prípade projektov tohto typu sú najčastejšie vyvíjané projekty typu kľúč/hodnota, ale 
nájdu sa aj dokumentovo orientované projekty a dokonca aj stĺpcovo orientovaná databáza. 

2.4.1 Distribuované databázy typu kľúč/hodnota 

Dynamo je dátové úložisko s jednoduchým kľúč/hodnota rozhraním. Umožňuje efektívne 
využitie odkladacieho priestoru a je jednoducho škálovateľný, čo sa týka rastu dát a počtu 
dopytov nad dátami. Dynamo je určene iba pre použitie v rámci Amazon služieb (Obr. 7). 
Na dosiahnutie škálovateľnosti a robustnosti v produkčnej prevádzke s úlohami ako je 
rozdeľovanie záťaže medzi uzlami, detegovanie chýb a ich lokalizácia, obnovenie systému 
po výpadku, synchronizácia replík, zvládanie záťaže, konzistencia stavu, synchronizácia a 
plánovanie úloh, monitorovanie systému, atď., využíva Dynamo niekoľko techník, ktoré sú 
opísane v  [3]. 

 

 

Obr. 7 Architektúra platformy Amazon [3]. Dynamický obsah webových stránok Amazonu je 
generovaný komponentmi Page Rendering Components, ktoré využívajú rôzne služby (Services). 
Služba môže na svoju činnosť využívať rôzne dátové úložiská (datastores). Niektoré služby sa 
správajú ako agregátory. Spájajú viacero iných služieb dokopy (Aggregator services). 

Ďalšou spoločnosťou, ktorá potrebovala vyriešiť distribuovaný prístup a replikáciu 
údajov, bola spoločnosť LinkedIn25 prevádzkujúca rovnomennú službu. Spoločnosť 
LinkedIn sa inšpirovala článkom o distribuovanej databáze Dynamo od spoločnosti 
Amazon a vyvinula vlastný produkt Voldemort26. Voldemort je podobný Dynamu, avšak je 
open-source a je teda do neho možné prispievať a ľubovoľne ho upravovať. Skladá sa 

                                                           
25 http://www.linkedin.com 
26 http://project-voldemort.com 
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z rôznych logických blokov a preto je možné si „poskladať“ vlastné riešenie, ktoré najviac 
vyhovuje potrebám aplikácie. Logické bloky systému Voldemort je možné vidieť na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Logické bloky systému Voldemort 

Každý z týchto blokov je zodpovedný za všetky operácie, ktoré v týchto systémoch 
existujú (read/get, write/put/store, delete). Napríklad vrstva Routing je pri operácii write 
zodpovedná za uloženie replík na N uzlov a v prípade chyby pri zápise/replikácii rieši 
vzniknuté problémy. Voldemort sa snaží riešiť aj konzistenciu dát, ktorá ale nie je na 100% 
zaručená. V prípade operácie write sa replikovanie vykonáva offline-ovo a vzniknuté 
inkonzistencie sa riešia až v prípade operácie read. Projekt Voldemort podporuje 
verzionovanie každej operácie write a to tak, že pridáva ku každej operácii write časový 
vektor, ktorý tvorí pár server:verzia (časová značka nemôže byť použitá, pretože 
v distribuovanom systéme sa uzly objavujú a miznú, replikácia trvá nejaký čas, atď.). 
 

2.4.2 Stĺpcovo orientované distribuované databázy 

Najznámejšou stĺpcovo orientovanou databázou inšpirovanou projektom Dynamo je 
Apache Cassandra. Apache Cassandra je distribuovaný úložný systém na manažovanie 
veľmi veľkého objemu štruktúrovaných dát rozmiestnených na väčšom počte uzlov, pričom 
je zaručená vysoká dostupnosť služby s koncepciou ,,no SPOF“ (no Single Point Of Failure 
- bez kritického bodu zlyhania). Vychádza z technológií Amazon Dynamo a  Google 
BigTable. Z Dynama využíva spôsob manažovania klástra, replikácie dát a  jeho 
mechanizmy na odolnosť voči chybám. Z Google BigTable zase preberá základ dátového 
modelu a architektúru úložiska dát. Cassandra je určená pre klástre zostavené z bežne 
dostupných PC, kde sa počet uzlov pohybuje rádovo v stovkách a  ktoré môžu byť 
rozmiestnené v rôznych datacentrách. V takto riešených infraštruktúrach dochádza často k 
poruchám komponentov (disky uzlov, CPU, a pod.), či k výpadkom samotných uzlov [7]. 
Cassandra vznikla s potrebou výkonného škálovateľného a  spoľahlivého riešenia dátového 
úložiska vo firme Facebook na  zabezpečenie niektorých služieb vyžadujúcich nízku 
latenciu, ako je napríklad Inbox Search. Služba Inbox Search umožňuje vyše 500 mil. 
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používateľom vyhľadávať v správach podľa mena odosielateľa alebo kľúčových slov. 
Problémom bolo zachovať vysokú priepustnosť vstupných dát (miliardy záznamov) pri 
narastajúcom počte používateľov, ako aj vyriešiť replikáciu dát medzi geograficky 
vzdialenými datacentrami tak, aby služba dosahovala čo najnižšiu dobu odozvy. 

Dátový model 
Dátový model Cassandry tvoria tabuľky, ktorých riadky obsahujú kľúč a  hodnotu. 

Kľúčom je ľubovoľne dlhý reťazec (typicky 16B až 36B) a hodnotu tvorí štruktúrovaný 
objekt. Štruktúru určujú stĺpce pričom ich počet môže byť pre jednotlivé riadky rôzny 
(až 2 miliardy stĺpcov na  riadok, 2GB dát na  stĺpec)27. Tabuľky sú rozdelené 
a distribuované medzi uzly klástra. Aj keď Cassandra umožňuje použitie viacerých tabuliek 
v rámci jednej schémy, prakticky sa používa vždy len jedna tabuľka na  schému. Každá 
operácia s riadkom tabuľky je atomická na jeho repliku bez ohľadu nato, z koľkých stĺpcov 
riadku sa číta alebo do koľkých sa zapisuje. Stĺpce je možné zoskupovať do tzv. column 
families podobne ako je to v Google BigTable a column families ďalej do super column 
families. Zároveň je možné určiť usporiadanie stĺpcov v rámci (super) column family podľa 
času alebo názvu (každý stĺpec má svoju časovú značku). 

Škálovateľnosť 
Kľúčovou vlastnosťou Cassandry je škálovateľnosť. Tá si vyžaduje schopnosť 

dynamicky rozdeľovať a distribuovať dáta medzi jednotlivé uzly klástra. Cassandra využíva 
pri prístupe k distribuovaným dátam konzistentné hešovanie s hešovacou funkciu 
zohľadňujúcou usporiadanie. Pri konzistentnom hešovaní je výstupný rozsah hešovacej 
funkcie cyklicky ohraničený. Za najväčšou výstupnou hodnotou kľuča, ktorý je priradený 
uzlu, nasleduje najmenší kľúč. Každý uzol má náhodne priradený jeden kľuč z hešovacej 
tabuľky a obsluhuje požiadavky týkajúce sa kľúčov medzi ním a predchodcom uzla. 
Pridaním nového uzla do klástra sa odbremení iný uzol tým, že nový uzol dostane kľúč 
z hešovacej tabuľky a prevezme časť obsluhovaných kľúčov zaťaženého uzla. Taktiež sa 
zo zaťaženého uzla na nový uzol presunú dáta zodpovedajúce prevzatému rozsahu kľúčov. 

Konzistencia dát 
Vychadzajúc z CAP teorémy (CAP theorem - Consistency, Availability, tolerance to 
network Partitions), Cassandra predstavuje AP systém, ktorý je schopný zabezpečiť 
eventuálnu konzistenciu dát. To znamená, že pri replikácii je časť aktuálnych dát uložená 
na uzle, zatiaľ čo ich staršia verzia je na iných uzloch, ale napriek tomu je zaručené, že 
všetky uzly uvidia aktuálnu verziu dát. Konzistencia je v Cassandre zaručená pokiaľ platí 
vzťah W + R > N, kde W je počet zapísaných replík, R počet prečítaných replík a N 
replikačný faktor. Replikačný faktor N vyjadruje počet replík jedného riadku tabuľky, kde 
každá replika sa nachádza na inom uzle. Pomer medzi konzistenciou dát a  latenciou sa 
v Cassandre dá nastavovať, avšak zvýšenie konzistencie bude vždy na úkor latencie. 
 

2.4.3 Dokumentovo orientované distribuované databázy 

CouchDB28 je ďalšou populárnou dokumentovo orientovanou škálovateľnou NoSQL ba 
Dopytovanie sa rieši pomocou JSON objektov a existuje množstvo klientských 
implementácií pre rôzne jazyky. 

                                                           
27 http://wiki.apache.org/cassandra/CassandraLimitations 
28 http://couchdb.apache.org/ 
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3 Distribuované spracovanie dát 

V predchádzajúcej časti sme opisovali časti systému MapReduce [2], predovšetkým 
distribuovaný súborový systém a distribuovanú databázu. V tejto časti sa zameriame 
na schopnosť MapReduce úloh spracovávať rozsiahle dáta [13].  

 
Existujú tri voľne dostupné implementácie MapReduce architektúry: 

• Hadoop, vyvinutý spoločnosťou Apache Foundation spolu s projektami Lucene 
a Nutch. Spoločnosť Yahoo! Začala používať Hadoop v roku 2008 na 10 000 
jadrách [11] v produkčnom prostredí [10]. 

• Phoenix29, vyvinutý na Stanfordskej Univerzite, implementovaný v C++. 
• Disco30, vyvinutý spoločnosťou Nokia, implementovaný vo funkcionálnom jazyku 

Erlang. 

V príspevku sme už spomínali dva projekty spoločnosti Apache Software Foundation31: 
Hadoop a HBase. Hadoop je Java implementáciou paradigmy MapReduce [2] navrhnutého 
a vyvinutého spoločnosťou Google na spracovanie a generovanie veľkých objemov dát 
a zahŕňa tiež implementáciu GFS (Google Files System) [4]  nazývanú HDFS (Hadoop 
Distributed File System). HBase je podprojekt projektu Hadoop. Frameworku Hadoop 
poskytuje podobnú funkcionalitu ako BigTable [6] distribuovanému súborovému systému 
GFS. V mnohých veciach je podobný klasickým databázovým systémom. V príspevku 
zároveň predstavíme architektúru uvedených systémov, distribuovaný súborový systém 
a demonštrujeme jednoduchú aplikáciu a jej portovanie do frameworku MapReduce. 

3.1 Architektúra MapReduce 

Prvým, kto takúto relatívne jednoduchú a hlavne funkčnú architektúru navrhol, bola 
spoločnosť Google. Prostredie, v ktorom sa v spoločnosti Google vykonávajú všetky 
operácie s dátami, sa dá opísať v nasledujúcich piatich bodoch (platných v čase zverejnenia 
článku [2]): 

1. Jednotlivé pracovné stanice (uzly) majú štandardne dvojjadrové x86 procesory, beží 
na nich operačný systém Linux a majú 2-4GB pamäte (vo väčšine prípadov ide 
o bežné pracovné stanice, a nie servery s vysokým výkonom). 

2. Používa sa bežné sieťové pripojenie s rýchlosťou 100Mb/s, resp. 1Gb/s na úrovni 
pracovnej stanice. 

3. Klaster pozostáva zo stoviek až tisícok pracovných staníc (z toho dôvodu sú výpadky 
pracovných staníc bežné). 

4. Používané disky sú vo väčšine prípadov lacné, s IDE rozhraním, priamo pripojené 
k pracovným staniciam. Používajú distribuovaný súborový systém GFS [4]. Systém 
štandardne používa replikáciu, aby zabezpečil dostupnosť a spoľahlivosť systému 
postaveného nad nespoľahlivým hardvérom. 

5. Používateľ posiela do systému procesy, ktoré plánovač rozdelí na voľné pracovné 
stanice a spustí [2]. 

 

                                                           
29 http://mapreduce.stanford.edu/ 
30 http://discoproject.org/ 
31 http://www.apache.org/ 



Dostupné škálovateľné riešenia pre spracovanie veľkého objemu dát a dátové sklady 

 

Obr. 9 MapReduce architektúra 

Základná idea je teda distribuovať dáta na jednotlivé uzly v rámci distribuovaného file 
systému (pozri ďalšiu časť) a nad týmito dátami zabezpečiť spustenie Map metódy. 
Výsledky Map metódy sú vstupom pre metódu Reduce ktorá spracuje výstup Map metód 
do požadovaného výsledku (Obr. 9). 

3.2 Framework MapReduce 

Aby sme mohli využiť distribuovaný systém opísaný v časti 2.1, potrebujeme mať 
framework, ktorý bude zodpovedný za manažovanie procesov (rozdeľovanie, spúšťanie, 
atď.). V tejto časti si opíšeme framework MapReduce [2] navrhnutý spoločnosťou Google, 
ktorý umožňuje spúšťať paralelné procesy bez znalosti paraleleného programovania. 
Programovací model prostredia MapReduce je opísaný nižšie. 

 

 

Obr. 10 Spustenie a vykonanie procesu v prostredí MapReduce (Google) 
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Na vstupe výpočtu je množina párov kľúč/hodnota. Vývojár musí implementovať dve 
funkcie: Map a Reduce . Funkcia Map dostane na vstupe pár kľúč/hodnota a vyprodukuje 
preň dočasný pár kľúč/hodnota. Prostredie MapReduce zoskupí dočasné hodnoty priradené 
tomu istému kľúču K a posunie ich do funkcie Reduce . Funkcia Reduce  má na vstupe 
dočasný kľúč K a množinu hodnôt k nemu priradených. Tieto hodnoty spojí dokopy, 
pričom je predpoklad, že množina hodnôt po ukončení funkcie Reduce  bude menšia. 
Dočasné hodnoty sú poskytované do funkcie Reduce  ako iterátor. To umožňuje zvládnuť 
zoznam hodnôt, ktoré sú príliš veľké na načítanie do pamäte. 

Na Obr. 10 je opísaný spôsob spustenia procesu v prostredí MapReduce od spoločnosti 
Google. Výpočtový kláster MapReduce (v implementácií Hadoop) pozostáva z jedného 
uzla JobTracker (v menších klástroch sa používa na tom istom uzle ako uzol NameNode) 
zodpovedného za manažovanie spúšťaných procesov. Uzly TaskTracker (uzly TaskTracker 
a DataNode musia byť totožné) sú zodpovedné za priame vykonávanie zverených úloh. 
 
V nasledujúcich krokoch si popíšeme spustenie procesu v prostredí Hadoop: 

1. Na uzle JobTracker sa spustí požadovaný proces, ktorý má naimplementované funkcie 
Map a Reduce . 

2. JobTracker preskúma voľné uzly (musí na nich bežať TaskTracker) a podľa potreby 
(v závislosti od veľkosti vstupných dát) pridelí potrebné množstvo výpočtových uzlov 
(TaskTracker v závislosti od počtu jadier zvládne počítať 2 až 4 úlohy naraz). Súčasne je 
spustená aj úloha Reduce  (v závislosti od množstva dát a uzlov sa môže spustiť aj viac 
úloh Reduce ). 

3. Po dokončení niektorej z  Map úloh sa jej výsledky prekopírujú na niektorý z uzlov, kde 
beží úloha Reduce . Výsledky sa utriedia a čaká sa na ukončenie všetkých úloh Map. 

4. Po dokončení všetkých úloh Map sa spustia úlohy Reduce  a po ich ukončení dostaneme 
utriedený zoznam párov kľúč/hodnota. 

V prostredí MapReduce (v implementácii Hadoop) sú aj ďalšie funkcie, ktoré môže 
vývojár naimplementovať. Sú to funkcie: 

• Combiner  – spustí funkciu Reduce  hneď po úlohe Map na danom uzle (pomáha znížiť 
množstvo prenesených dát cez internet), 

• Partitioner  – používateľ prostredia MapReduce môže špecifikovať počet úloh 
Reduce  spustených v jednej úlohe, pričom funkcia Partitioner je zodpovedná 
za rozdelenie dočasných kľúčov K na jednotlivé úlohy Reduce . Niekedy sú napríklad 
výsledné kľúče typu URL a vtedy je dobré mať výsledky z jednej URL v jednom súbore 
(spracované jednou úlohou Reduce ), 

• Reporter – je funkcia, ktorá oznamuje stav procesu a úloh. 
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3.3 Praktická ukážka úlohy v MapReduce 

V tejto časti si ukážeme a detailnejšie rozoberieme jednoduchý program na zisťovanie 
výskytu slov v dokumente (WordCount32). Nižšie je uvedený listing (funkcií Map  
a Reduce ) tohto programu v jazyku Java implementovanom pre Hadoop cluster. 

Funkcia Map: 
public void map(LongWritable key, Text value, Outpu tCollector<Text, 
IntWritable> output, Reporter reporter) throws IOEx ception { 
  Text word = new Text(); 
  String line = value.toString().toLowerCase();  
  StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(l ine); 
  while (tokenizer.hasMoreTokens()) { 
    word.set(tokenizer.nextToken()); 
    output.collect(word, one); 
  } 
} 

Funkcia Reduce : 
public void reduce(Text key, Iterator<IntWritable> values, 
OutputCollector<Text, IntWritable> output, Reporter  reporter) throws 
IOException { 
  int sum = 0; 
  while (values.hasNext()) 
    sum += values.next().get(); 
  output.collect(key, new IntWritable(sum)); 
} 

Funkcia Map dostane časť súboru (riadok) obsahujúceho text, ktorému priradí token 
a pre každý token (dočasný kľúč) priradí hodnotu „one“. Funkcia Reduce  následne dostane 
dočasné páry kľúč/hodnota. Pre dočasný kľúč iteruje cez všetky jeho hodnoty, pričom ich 
počet sumuje. Keď prebehne cez všetky hodnoty, sumu zapíše ako výslednú hodnotu pre 
kľúč, ktorý vlastne tvorí token (slovo). 

4 Dátové sklady nad MapReduce 

V tejto kapitole opisujeme hlavne dátový sklad Hive [12] postavený nad architektúrou 
MapReduce aj s jednoduchou ukážkou práce s Hive. Okrem systému Hive existujú aj iné, 
ktoré poskytujú rovnakú alebo podobnú funkcionalitu ako sú napr.: Pig (podprojekt 
projektu Hadoop vyvíjaný hlavne spoločnosťou Yahoo!33), Sawzall34 od spoločnosti 
Google, JAQL35 od spoločnosti IBM, Scope36 od spoločnosti Microsoft a YAML 
MapReduce od firmy Greenplum37. 
 
Projekt Hive bol naštartovaný spoločnosťou Facebook38 (4 prispievatelia, všetci z 
Facebooku), z dôvodu spracovania veľkého množstva údajov v rámci sociálnej siete 

                                                           
32 Originálny zdrojový kód je prebratý z 

http://hadoop.apache.org/core/docs/current/mapred_tutorial.html  
33 http://research.yahoo.com/node/90 
34 http://research.google.com/archive/sawzall.html 
35 http://www.almaden.ibm.com/cs/projects/jaql/ 
36 http://www.cs.uwaterloo.ca/~kmsalem/courses/CS848W10/presentations/Aluc-Scope.pdf 
37 http://www.greenplum.com/technology/ 
38 http://www.facebook.com/ 
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Facebook. Pôvodný proces spracovávania dát spoločnosťou Facebook bol nasledovný39 
(Obr. 11): 

• Dáta boli zbierané pomocou úloh zadaných v plánovači (boli to úlohy spúšťané 
v nočných časoch) a dáta boli zbierané do Oracle databázy. 

• ETL40 úlohy boli implementované v Pythone. 
• V roku 2006 to bolo denne niekoľko 10 GB, v roku 2008 už 200GB nových dát, 

5TB (komprimovaných) v roku 2009. 

Obr. 11 Zbieranie používateľských dát zo sociálnej siete Facebook 

V nasledujúcom odseku je uvedené na na čo všetko sa Hive dá použiť: 

• spracovanie logov, 
• dolovanie textových informácií, 
• indexovanie dokumentov, 
• modelovanie správania sa používateľov (túto vec má rád môj priateľ, možno ju 

budeš mať aj ty) a testovanie rôznych hypotéz. 

4.1 Hadoop ako distribuované dátový sklad 

V tejto časti si predstavíme ako sa dá Hadoop použiť ako distribuovaný sklad pre dáta zo 
sociálnej siete Facebook. Dáta zo Scribe a MySQL servera sú nahrávané do HDFS 
a použijú sa MapReduce úlohy na spracovanie týchto dát. Čo v tomto návrhu chýba: 

• jazyk, ktorým by sa dalo jednoducho tieto úlohy písať (bez potreby písať 
MapReduce programy), 

• editor príkazového riadku, v ktorom by sa tieto úlohy mohli písať, 
• schémy o jednotlivých tabuľkách v databázach 

                                                           
39 http://www.cloudera.com/wp-content/uploads/2010/01/6-IntroToHive.pdf 
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Extract,_transform,_load 
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Hive na všetky tieto otázky odpovedá (architektúru projektu Hive je možné vidieť na 
Obr.12). 

Obr.12 Architektúra systému Hive 

Poskytuje vlastný editor príkazového riadku (tzv. hive>), ktorý je podobný MySQL 
editoru, ďalej poskytuje jazyk, ktorým je možné písať dopyty (zároveň je tu podpora aj pre 
JDBC klientov), uloženie metadát o databázach a tabuľkách. Najväčšou výhodou projektu 
Hive je možnosť písať SQL dopyty, pričom Hive preloží tieto dopyty do Map a Redcue 
úloh (sú použité orientované acyklické grafy s veľmi jednoduchou optimalizáciou). Fyzicky 
je dátový sklad uložený v HDFS v jednoduchých (plain) súboroch oddelených špeciálnym 
znakom alebo v špeciálnych sekvenčných súboroch41  v adresári: „/home/hive/warehouse“ 
a jednotlivé tabuľky sú uložené v podadresároch. Takisto je možné použiť vlastné formáty, 
pričom treba implementovať serializér a deserializér pre daný formát. 

4.2 Pig 

Pig je nadstavba Hadoop-u, ktorá zjednodušuje programovanie MapReduce aplikácií. 
Prináša vysoko-úrovňový programovací jazyk nad map a reduce funkciami. Pig sa skladá z 
dvoch hlavných komponentov: 

• programovací jazyk Pig Latin 
• kompilátor 

Pig Latin42 zjednodušuje písanie kódu aplikácie tým, že je zameraný na tok dát. 
Program v Pig-u je postupnosť krokov, kde každý krok je jedna vysoko-úrovňová operácia 
nad dátami. Operácie nad dátami pripomínajú operácie z relačných databáz, napr. filter, 
union, group alebo join. Podporuje dátové schémy pri spracovávaní štruktúrovaných dát a 
je schopný pracovať aj s neštruktúrovaným textom, či XML, v tomto má teda širšie použitie 
ako Hive, dá sa použiť aj na neštruktúrované dáta v zmysle kapitoly 3. Dá sa rozširovať 

                                                           
41 http://hadoop.apache.org/common/docs/current/api/org/apache/hadoop/io/SequenceFile.html 
42 http://pig.apache.org/ 
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vlastnými funkciami. Zjednodušuje spájanie a zreťazovanie MapReduce úloh. Programátor 
sa teda nemusí zaoberať implementáciou funkcií map a reduce, čo by bolo pri tvorbe 
komplexnejších aplikácií oveľa náročnejšie [8]. 

4.3 Ukážka práce so systémom Hive 

V ukážke distribuovaného skladu dát použijeme diela zo stránky http://zlatyfond.sme.sk, 
pričom sme použili 2 diela od Pavla Országha-Hviezdoslava: Hájnikova žena43 a Ežo 
Vlkolinský44 (museli byť použité PDF verzie, pretože textové obsahujú množstvo chýb 
a preklepov).  

V nasledujúcich krokoch si predstavíme, čo môžeme s týmito dvomi dielami, s Hadoop-
om a dátovým skladom Hive urobiť. Budeme používať MapReduce klaster 
s implementáciou Hadoop inštalovanou na UISAV. V čase písania článku sme mali 
k dispozícii 7 pracovných uzlov (slaves) a 1 riadiaci server (master). 

1. Predspracovanie dát ako napr.: konverzia pdf do textovej podoby, vyhodenie diakritiky 
a konverzia veľkých znakov na malé. 

2. Nahratie dát do HDFS: 

$hadoop fs -copyFromLocal ezo.txt /user/hadoop/ezo. txt 
$hadoop fs -copyFromLocal zena.txt user/hadoop/zena .txt 

3. Spočítanie slov (neberieme do úvahy slovenčinu, teda žiaden stemmer ani lematizátor) 
v jednotlivých dielach: 

$hadoop jar hadoop-0.19.1-examples.jar grep ezo.txt  ezo_freq '\w+' 
$hadoop jar hadoop-0.19.1-examples.jar grep zena.tx t zena_freq '\w+' 

4. Zmažeme logy, ktoré boli vytvorené Hadoop-om: 

$hadoop fs -rmr ezo_freq/_logs 
$hadoop fs -rmr zena_freq/_logs 

5. Prejdeme do editora príkazového riadku systému Hive a vytvoríme tabuľky zena a ezo 
do ktorých presunieme (LOAD DATA INPATH) dáta predspracované Hadoopom. Ak by 
sme chceli pôvodné dáta ponechať v HDFS tak použijeme príkaz: LOAD DATA LOCAL 

INPATH. Toto načítanie dát do tabuľky je veľmi rýchle (0,118 sekundy v našom 
prípade) pretože, sa jedná len o presunutie dát v rámci HDFS. V prípade že, sú dáta 
uložené v relačnej databáze, môžeme použiť ďalší z podprojektov projektu Hadoop 
Sqoop45 (pôvodne vyvíjaný spoločnosťou Cloudera46) na prevedenie relačných dát do 
HDFS: 

$hive  

hive> CREATE TABLE zena (freq INT, word STRING) ROW  FORMAT DELIMITED 
FIELDS TERMINATED BY '\t' STORED AS TEXTFILE; 
hive> CREATE TABLE ezo (freq INT, word STRING) ROW FORMAT DELIMITED 
FIELDS TERMINATED BY '\t' STORED AS TEXTFILE; 
hive> LOAD DATA INPATH "zena_freq" INTO TABLE zena;  
hive> LOAD DATA INPATH "ezo_freq" INTO TABLE ezo;  

                                                           
43 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/18/Hviezdoslav_Hajnikova-zena/1 
44 http://zlatyfond.sme.sk/dielo/146/Orszagh-Hviezdoslav_Ezo-Vlkolinsky/1 
45 http://www.cloudera.com/downloads/sqoop/ 
46 http://www.cloudera.com/ 
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6. Test, že dáta boli v poriadku načítané a takisto ukážka SQL dopytu v prostredí Hive. 
Tento SQL dopyt je rozdelený na dve MapReduce úlohy, ktorých vykonanie trvá na 
klastri 44,633 sekundy: 

hive> SELECT * FROM ezo SORT BY freq DESC LIMIT 10;  
 

Všetky znaky malé  Aj ve ľké znaky  
Slovo  Počet  Slovo  Počet  

sa 656 sa 656 
a 598 a 440 
i 427 v 362 
v 375 i 352 

na 322 na 303 
co 271 si 242 
to 254 co 232 
si 245 to 214 

len 201 s 182 
tak 195 len 172 

 

7. Najčastejšie sa vyskytujúce frekvencie slov v diele Hájnikova žena. Tento dopyt je 
takisto rozdelený na 2 úlohy a jeho vykonanie trvá 45,718 sekundy: 

hive> SELECT freq, COUNT(1) AS f2 FROM zena GROUP B Y freq SORT BY f2 
DESC; 

Všetky znaky malé  Aj ve ľké znaky  
Počet  
slov 

Počet  
výskytov 

Počet  
slov 

Počet  
výskytov  

8727 1 9153 1 
1805 2 1854 2 
691 3 704 3 
326 4 355 4 
190 5 191 5 
137 6 137 6 
83 7 94 7 
75 8 66 8 
38 11 38 11 
38 9 37 9 
38 10 36 10 

8. Orientovaný acyklický graf vykonávania „SQL“ dopytu získame nasledovným 
príkazom: 

hive> EXPLAIN SELECT freq, COUNT(1) AS f2 FROM zena  GROUP BY freq SORT 
BY f2 DESC; 

9. Ďalšou vecou, ktorú Hive dokáže je ďalší „SQL“ príkaz JOIN. Najprv vytvoríme 
spoločnú tabuľku a následne obidve spojíme do jednej (samozrejme slová musia byť 
rovnaké). Toto spojenie je jedna MapReduce úloha, ktorá trvá 22,451 sekúnd: 

hive> CREATE TABLE spojena (word STRING, ezo_f INT,  zena_f INT); 
hive> INSERT OVERWRITE TABLE spojena SELECT e.word,  e.freq, z.freq FROM 
ezo e JOIN zena z ON (e.word = z.word);  



Tutoriál 

10. Posledná vec bude zistenie, ktoré slovo sa najčastejšie vyskytuje v obidvoch dielach 
spolu, pričom vypíšeme aj jednotlivé frekvencie. Tento dopyt je takisto rozdelený na 2 
úlohy a jeho vykonanie trvá 44,697 sekundy: 

hive> SELECT word, ezo_f, zena_f, (ezo_f + zena_f) AS s FROM spojena 
SORT BY s DESC LIMIT 10;  
 

Všetky znaky malé  Aj ve ľké znaky  

Slovo 
Počet 

slov E žo 

Počet 
slov 
Žena  

Počet 
slov 

spolu 
Slovo  

Počet 
slov E žo 

Počet 
slov 
Žena 

Počet 
slov 

spolu 

sa 656 970 1626 sa 656 970 1626 
a 598 865 1463 a 440 742 1182 
V 375 809 1184 v 362 786 1148 
i 427 521 948 na 303 499 802 

na 322 535 857 i 352 420 772 
co 271 347 618 co 232 281 513 

jak 118 432 550 jak 113 381 494 
to 254 248 502 to 214 214 428 

len 201 242 443 si 242 166 408 
tak 195 238 434 z 158 249 407 

5 Záver 

V príspevku sme predstavili základné architektúry na škálovateľné spracovanie dát 
pomocou horizontálneho škálovania z bežne dostupných počítačov. Zamerali sme sa na 
jednotlivé časti takýchto systémov: 

• Distribuovaný súborový systém, 
• NoSQL databázové systémy,  
• MapReduce architektúra na spracovanie rozsiahlych dát 
• a distribuované dátové sklady. 

Pre architektúru MapReduce a implementáciu Hadoop ako aj dátový sklad Hive sme 
uviedli jednoduché príklady použitia. 
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Annotation:  

Scalable platforms for data processing and data warehousing  

With growing amount of digital data in corporate world or on the web new challenges 
arisen. We need to store, process and request more and more data. Companies with need to 
process large data such as Google, Facebook, Amazon, Yahoo! or Twitter were forced to 
solve this problem of their core business and they came up with innovative solutions for 
scalable information processing frameworks build on commodity PCs. We describe these 
frameworks in our tutorial focusing on Google’s MapReduce, Amazon’s Dynamo or open-
source frameworks like Hadoop or Cassandra supported by large companies like Yahoo!, 
Facebook or Twitter. These frameworks can be used for data processing or replace 
databases and data warehouses in some application where scalability is critical. 


