Tytuł oryginału: Big Data: Principles and best practices of scalable realtime data systems
Tłumaczenie: Lech Lachowski
Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn
Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki
ISBN: 978-83-283-1892-2
Original edition copyright © 2015 by Manning Publications Co.
All rights reserved
Polish edition copyright © 2016 by HELION SA.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,
without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,
fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje
naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich
właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były
kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane
z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie
ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji
zawartych w książce.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/bigdat.zip
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/bigdat
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treĂci
Przedmowa 11
PodziÚkowania 13
O ksiÈĝce 17

Rozdziaï 1. Nowy paradygmat dla Big Data
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Kup książkę

19

ZawartoĂÊ ksiÈĝki 20
Skalowanie tradycyjnej bazy danych 21
1.2.1. Skalowanie za pomocÈ kolejki 22
1.2.2. Skalowanie przez sharding bazy danych 22
1.2.3. RozpoczynajÈ siÚ problemy z odpornoĂciÈ na bïÚdy 23
1.2.4. Problemy z uszkodzeniem danych 24
1.2.5. Co poszïo nie tak? 24
1.2.6. W jaki sposób techniki Big Data mogÈ pomóc? 24
NoSQL nie jest panaceum 25
Pierwsze zasady 25
Wymagane wïaĂciwoĂci systemu Big Data 26
1.5.1. NiezawodnoĂÊ i odpornoĂÊ na bïÚdy 26
1.5.2. Odczytywanie i aktualizowanie z niskÈ latencjÈ 27
1.5.3. SkalowalnoĂÊ 27
1.5.4. Uogólnienie 27
1.5.5. RozszerzalnoĂÊ 27
1.5.6. Zapytania ad hoc 28
1.5.7. Minimalna konserwacja 28
1.5.8. DebugowalnoĂÊ 28
Problemy z architekturami w peïni przyrostowymi 29
1.6.1. ZïoĝonoĂÊ operacyjna 29
1.6.2. Ekstremalna zïoĝonoĂÊ osiÈgania spójnoĂci ostatecznej 30
1.6.3. Brak odpornoĂci na ludzkie bïÚdy 32
1.6.4. RozwiÈzanie w peïni przyrostowe w porównaniu z architekturÈ lambda
Architektura lambda 34
1.7.1. Warstwa przetwarzania wsadowego 36
1.7.2. Warstwa obsïugujÈca 37
1.7.3. Warstwy przetwarzania wsadowego i obsïugujÈca zapewniajÈ niemal
wszystkie wïaĂciwoĂci 37
1.7.4. Warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego 39
Najnowsze trendy w technologii 41
1.8.1. Procesory nie stajÈ siÚ coraz szybsze 42
1.8.2. Elastyczne chmury 42
1.8.3. Dynamiczny ekosystem open source dla Big Data 42

32

Poleć książkę

4

Spis treĂci
1.9. Przykïadowa aplikacja: SuperWebAnalytics.com
1.10. Podsumowanie 44

44

CZ}¥m I. WARSTWA PRZETWARZANIA WSADOWEGO 47
Rozdziaï 2. Model danych dla Big Data
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

49

WïaĂciwoĂci danych 51
2.1.1. Dane sÈ surowe 53
2.1.2. Dane sÈ niemutowalne 56
2.1.3. Dane sÈ wiecznie prawdziwe 59
Reprezentacja danych za pomocÈ modelu opartego na faktach 60
2.2.1. Przykïadowe fakty i ich wïaĂciwoĂci 60
2.2.2. KorzyĂci ze stosowania modelu opartego na faktach 62
Schematy graficzne 66
2.3.1. Elementy schematu graficznego 66
2.3.2. Potrzeba zapewnienia egzekwowalnoĂci schematu 67
Kompletny model danych dla aplikacji SuperWebAnalytics.com 68
Podsumowanie 70

Rozdziaï 3. Model danych dla Big Data: ilustracja
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

71

Dlaczego framework serializacji? 72
Apache Thrift 72
3.2.1. WÚzïy 73
3.2.2. KrawÚdzie 73
3.2.3. WïaĂciwoĂci 74
3.2.4. PoïÈczenie wszystkich elementów w obiekty danych
3.2.5. Ewolucja schematu 75
Ograniczenia frameworku serializacji 76
Podsumowanie 78

75

Rozdziaï 4. Przechowywanie danych w warstwie przetwarzania wsadowego
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Kup książkę

79

Wymagania dotyczÈce przechowywania gïównego zbioru danych 80
Wybór rozwiÈzania pamiÚci masowej dla warstwy przetwarzania wsadowego 81
4.2.1. Uĝycie magazynu danych klucz-wartoĂÊ dla gïównego zbioru danych 82
4.2.2. Rozproszone systemy plików 82
Sposób dziaïania rozproszonych systemów plików 83
Przechowywanie gïównego zbioru danych
z wykorzystaniem rozproszonego systemu plików 85
Partycjonowanie pionowe 86
Niskopoziomowy charakter rozproszonych systemów plików 87
Przechowywanie gïównego zbioru danych aplikacji SuperWebAnalytics.com
w rozproszonym systemie plików 89
Podsumowanie 90

Poleć książkę

5

Spis treĂci

Rozdziaï 5. Przechowywanie danych w warstwie przetwarzania wsadowego:
ilustracja 91
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Korzystanie z Hadoop Distributed File System 92
5.1.1. Problem maïych plików 93
5.1.2. DÈĝenie do wyĝszego poziomu abstrakcji 93
Przechowywanie danych w warstwie przetwarzania wsadowego z wykorzystaniem
biblioteki Pail 94
5.2.1. Podstawowe operacje biblioteki Pail 95
5.2.2. Serializacja i umieszczanie obiektów w wiaderkach 96
5.2.3. Operacje przetwarzania wsadowego z wykorzystaniem biblioteki Pail 98
5.2.4. Partycjonowanie pionowe z wykorzystaniem biblioteki Pail 99
5.2.5. Formaty plików i kompresja biblioteki Pail 100
5.2.6. Podsumowanie zalet biblioteki Pail 101
Przechowywanie gïównego zbioru danych dla aplikacji SuperWebAnalytics.com 102
5.3.1. Ustrukturyzowane wiaderko dla obiektów Thrift 103
5.3.2. Podstawowe wiaderko dla aplikacji SuperWebAnalytics.com 104
5.3.3. Podziaï wiaderka w celu pionowego partycjonowania zbioru danych 104
Podsumowanie 107

Rozdziaï 6. Warstwa przetwarzania wsadowego
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Kup książkę

109

Przykïady do rozwaĝenia 110
6.1.1. Liczba odsïon w czasie 110
6.1.2. Inferencja pïci 111
6.1.3. Punkty wpïywu 111
Obliczenia w warstwie przetwarzania wsadowego 112
Porównanie algorytmów ponownego obliczania z algorytmami przyrostowymi 114
6.3.1. WydajnoĂÊ 116
6.3.2. OdpornoĂÊ na ludzkie bïÚdy 117
6.3.3. OgólnoĂÊ algorytmów 117
6.3.4. Wybór stylu algorytmu 118
SkalowalnoĂÊ w warstwie przetwarzania wsadowego 119
MapReduce: paradygmat dla obliczeñ Big Data 119
6.5.1. SkalowalnoĂÊ 121
6.5.2. OdpornoĂÊ na bïÚdy 123
6.5.3. OgólnoĂÊ MapReduce 123
Niskopoziomowy charakter MapReduce 125
6.6.1. Wieloetapowe obliczenia sÈ nienaturalne 125
6.6.2. Operacje ïÈczenia sÈ bardzo skomplikowane do rÚcznej implementacji 126
6.6.3. Wykonywanie logiczne jest ĂciĂle powiÈzane z fizycznym 128
Diagramy potokowe: wyĝszy poziom sposobu myĂlenia
na temat obliczeñ wsadowych 129
6.7.1. Koncepcje diagramów potokowych 129
6.7.2. Wykonywanie diagramów potokowych poprzez MapReduce 134
6.7.3. Agregator ïÈczÈcy 134
6.7.4. Przykïady diagramów potokowych 136
Podsumowanie 136

Poleć książkę

6

Spis treĂci

Rozdziaï 7. Warstwa przetwarzania wsadowego: ilustracja
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

139

Przykïad ilustracyjny 140
Typowe puïapki narzÚdzi do przetwarzania danych 142
7.2.1. JÚzyki niestandardowe 142
7.2.2. Sïabo komponowalne abstrakcje 143
Wprowadzenie do JCascalog 144
7.3.1. Model danych JCascalog 144
7.3.2. Struktura zapytania JCascalog 145
7.3.3. Kwerendowanie wielu zbiorów danych 147
7.3.4. Grupowanie i agregatory 150
7.3.5. Analiza przykïadowego zapytania 150
7.3.6. Niestandardowe operacje predykatów 153
Kompozycja 158
7.4.1. Èczenie podzapytañ 158
7.4.2. Podzapytania tworzone dynamicznie 159
7.4.3. Makra predykatów 162
7.4.4. Makra predykatów tworzone dynamicznie 164
Podsumowanie 166

Rozdziaï 8. Przykïadowa warstwa przetwarzania wsadowego:
architektura i algorytmy 167
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.

8.8.

Projekt warstwy przetwarzania wsadowego aplikacji SuperWebAnalytics.com
8.1.1. Obsïugiwane zapytania 168
8.1.2. Obrazy wsadowe 169
PrzeglÈd przepïywu pracy 172
Przyjmowanie nowych danych 174
Normalizacja adresów URL 174
Normalizacja identyfikatorów uĝytkowników 175
Usuwanie zduplikowanych odsïon 180
Obliczanie obrazów wsadowych 180
8.7.1. Liczba odsïon w czasie 180
8.7.2. Liczba unikatowych uĝytkowników w czasie 181
8.7.3. Analiza wspóïczynnika odrzuceñ 182
Podsumowanie 183

Rozdziaï 9. Przykïadowa warstwa przetwarzania wsadowego: implementacja
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Kup książkę

Punkt startowy 186
Przygotowanie przepïywu pracy 187
Przyjmowanie nowych danych 187
Normalizacja adresów URL 191
Normalizacja identyfikatorów uĝytkowników
Usuwanie zduplikowanych odsïon 197
Obliczanie obrazów wsadowych 197
9.7.1. Liczba odsïon w czasie 197

168

185

192

Poleć książkę

7

Spis treĂci

9.8.

9.7.2. Liczba unikatowych uĝytkowników w czasie
9.7.3. Analiza wspóïczynnika odrzuceñ 201
Podsumowanie 204

200

CZ}¥m II. WARSTWA OBSUGUJkCA 205
Rozdziaï 10. Warstwa obsïugujÈca

207

10.1. Metryki wydajnoĂci dla warstwy obsïugujÈcej 209
10.2. RozwiÈzanie warstwy obsïugujÈcej dotyczÈce problemu
wyboru miÚdzy normalizacjÈ a denormalizacjÈ 211
10.3. Wymagania wzglÚdem bazy danych warstwy obsïugujÈcej 213
10.4. Projektowanie warstwy obsïugujÈcej dla aplikacji SuperWebAnalytics.com 215
10.4.1. Liczba odsïon w czasie 215
10.4.2. Liczba uĝytkowników w czasie 216
10.4.3. Analiza wspóïczynnika odrzuceñ 217
10.5. Porównanie z rozwiÈzaniem w peïni przyrostowym 217
10.5.1. W peïni przyrostowe rozwiÈzanie problemu liczby unikatowych
uĝytkowników w czasie 218
10.5.2. Porównanie z rozwiÈzaniem opartym na architekturze lambda 224
10.6. Podsumowanie 224

Rozdziaï 11. Warstwa obsïugujÈca: ilustracja

227

11.1. Podstawy ElephantDB 228
11.1.1. Tworzenie obrazu w ElephantDB 228
11.1.2. Serwowanie obrazu w ElephantDB 229
11.1.3. Korzystanie z ElephantDB 229
11.2. Budowanie warstwy obsïugujÈcej dla aplikacji SuperWebAnalytics.com
11.2.1. Liczba odsïon w czasie 231
11.2.2. Liczba unikatowych uĝytkowników w czasie 234
11.2.3. Analiza wspóïczynnika odrzuceñ 235
11.3. Podsumowanie 236

231

CZ}¥m III. WARSTWA PRZETWARZANIA CZASU RZECZYWISTEGO 237
Rozdziaï 12. Obrazy czasu rzeczywistego

239

12.1. Obliczanie obrazów czasu rzeczywistego 241
12.2. Przechowywanie obrazów czasu rzeczywistego 242
12.2.1. DokïadnoĂÊ ostateczna 243
12.2.2. IloĂÊ stanu przechowywanego w warstwie przetwarzania czasu
rzeczywistego 244
12.3. Wyzwania obliczeñ przyrostowych 245
12.3.1. SïusznoĂÊ twierdzenia CAP 245
12.3.2. Kompleksowa interakcja miÚdzy twierdzeniem CAP
a algorytmami przyrostowymi 247
12.4. Porównanie aktualizacji asynchronicznych z synchronicznymi 249
12.5. Wygaszanie obrazów czasu rzeczywistego 250
12.6. Podsumowanie 253

Kup książkę

Poleć książkę

8

Spis treĂci

Rozdziaï 13. Obrazy czasu rzeczywistego: ilustracja

255

13.1. Model danych Cassandry 256
13.2. Korzystanie z bazy danych Cassandra 257
13.2.1. Zaawansowane funkcje Cassandry 259
13.3. Podsumowanie 259

Rozdziaï 14. Kolejkowanie i przetwarzanie strumieniowe

261

14.1. Kolejkowanie 262
14.1.1. Serwery kolejek pojedynczego konsumenta 263
14.1.2. Kolejki wielu konsumentów 264
14.2. Przetwarzanie strumieniowe 265
14.2.1. Kolejki i procesy robocze 266
14.2.2. Puïapki paradygmatu „kolejki i procesy robocze” 267
14.3. Pojedyncze przetwarzanie strumieniowe wyĝszego poziomu 268
14.3.1. Model Storm 268
14.3.2. Zapewnianie przetwarzania komunikatów 272
14.4. Warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego dla aplikacji
SuperWebAnalytics.com 274
14.4.1. Struktura topologii 277
14.5. Podsumowanie 278

Rozdziaï 15. Kolejkowanie i przetwarzanie strumieniowe: ilustracja

281

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.

Definiowanie topologii za pomocÈ Apache Storm 281
Klastry Apache Storm i wdraĝanie topologii 284
Gwarantowanie przetwarzania komunikatów 286
Implementacja warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego aplikacji
SuperWebAnalytics.com dla liczby unikatowych uĝytkowników w czasie
15.5. Podsumowanie 292

Rozdziaï 16. Mikrowsadowe przetwarzanie strumieniowe

288

293

16.1. OsiÈganie semantyki „dokïadnie raz” 294
16.1.1. ¥ciĂle uporzÈdkowane przetwarzanie 294
16.1.2. Mikrowsadowe przetwarzanie strumieniowe 295
16.1.3. Topologie przetwarzania mikrowsadowego 296
16.2. Podstawowe koncepcje mikrowsadowego przetwarzania strumieniowego 299
16.3. Rozszerzanie diagramów potokowych dla przetwarzania mikrowsadowego 300
16.4. Dokoñczenie warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego dla aplikacji
SuperWebAnalytics.com 302
16.4.1. Liczba odsïon w czasie 302
16.4.2. Analiza wspóïczynnika odrzuceñ 302
16.5. Inne spojrzenie na przykïad analizy wspóïczynnika odrzuceñ 307
16.6. Podsumowanie 308

Kup książkę

Poleć książkę

9

Spis treĂci

Rozdziaï 17. Mikrowsadowe przetwarzanie strumieniowe: ilustracja

309

17.1. Korzystanie z interfejsu Trident 310
17.2. Dokoñczenie warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego dla aplikacji
SuperWebAnalytics.com 313
17.2.1. Liczba odsïon w czasie 314
17.2.2. Analiza wspóïczynnika odrzuceñ 316
17.3. W peïni odporne na bïÚdy przetwarzanie mikrowsadowe
z utrzymywaniem stanu w pamiÚci 322
17.4. Podsumowanie 323

Rozdziaï 18. Tajniki architektury lambda

325

18.1. Definiowanie systemów danych 325
18.2. Warstwa przetwarzania wsadowego i warstwa obsïugujÈca
18.2.1. Przyrostowe przetwarzanie wsadowe 328
18.2.2. Pomiar i optymalizacja wykorzystania zasobów
przez warstwÚ przetwarzania wsadowego 335
18.3. Warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego 339
18.4. Warstwa zapytañ 340
18.5. Podsumowanie 341
Skorowidz

Kup książkę

327

343

Poleć książkę

10

Kup książkę

Spis treĂci

Poleć książkę

Nowy paradygmat
dla Big Data

W tym rozdziale omówione zostaną nastĊpujące
zagadnienia:
Q

typowe problemy pojawiające siĊ podczas skalowania
tradycyjnej bazy danych;

Q

dlaczego NoSQL nie jest panaceum;

Q

myĞlenie o systemach Big Data od pierwszych zasad;

Q

krajobraz narzĊdzi Big Data;

Q

wprowadzenie przykáadowej aplikacji
SuperWebAnalytics.com.

W ciÈgu ostatniej dekady znacznie wzrosïa iloĂÊ tworzonych danych. Co sekundÚ generowanych jest ponad 30 000 gigabajtów danych, a tempo tworzenia danych caïy czas
roĂnie.
Dane, z którymi mamy do czynienia, sÈ zróĝnicowane. Uĝytkownicy tworzÈ treĂci,
takie jak posty na blogach, tweety, interakcje na portalach spoïecznoĂciowych oraz zdjÚcia.
Serwery ciÈgle rejestrujÈ komunikaty dotyczÈce przeprowadzanych operacji. Naukowcy
tworzÈ szczegóïowe pomiary otaczajÈcego nas Ăwiata. RozlegïoĂÊ internetu jako ostatecznego ěródïa danych jest niemal niepojÚta.
Ten zadziwiajÈcy wzrost iloĂci danych znaczÈco wpïynÈï na dziaïanie przedsiÚbiorstw.
Tradycyjne systemy baz danych, takie jak relacyjne bazy danych, zostaïy wykorzystane
do granic. W rosnÈcej liczbie przypadków te systemy zaïamujÈ siÚ pod naciskiem
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„wielkich zbiorów danych” (ang. Big Data). Nie powiodïo siÚ skalowanie do Big Data
tradycyjnych systemów i zwiÈzanych z nimi technik zarzÈdzania danymi.
W celu sprostania wyzwaniom Big Data opracowany zostaï nowy rodzaj technologii.
Wiele z tych nowych technologii zostaïo zgrupowanych pod pojÚciem NoSQL. W niektórych aspektach sÈ one bardziej skomplikowane niĝ tradycyjne bazy danych, a w innych
sÈ od nich prostsze. Systemy te moĝna skalowaÊ do znacznie wiÚkszych zbiorów danych,
ale uĝycie wspomnianych technologii rzeczywiĂcie wymaga zasadniczo nowego zestawu
technik. Nie sÈ one uniwersalnymi rozwiÈzaniami.
Wiele z tych systemów Big Data zostaïo zapoczÈtkowanych przez firmÚ Google —
w tym rozproszone systemy plików, platforma MapReduce do przetwarzania równolegïego oraz rozproszone usïugi blokowania. Innym godnym uwagi pionierem w tej dziedzinie byïa firma Amazon, która stworzyïa nowatorski, rozproszony magazyn danych
typu klucz-wartoĂÊ o nazwie Dynamo. W kolejnych latach spoïecznoĂÊ open source
odpowiedziaïa niezliczonymi projektami, takimi jak Hadoop, HBase, MongoDB, Cassandra czy RabbitMQ.
Ta ksiÈĝka koncentruje siÚ w podobnym stopniu na zïoĝonoĂci, co na skalowalnoĂci.
Aby sprostaÊ wyzwaniom zwiÈzanym z Big Data, przeanalizujemy na nowo systemy
danych od podstaw. Dowiesz siÚ, ĝe niektóre z najbardziej podstawowych sposobów
zarzÈdzania danymi w tradycyjnych systemach (takie jak systemy zarzÈdzania relacyjnymi bazami danych, ang. Relational Database Management System — RDBMS) sÈ
zbyt skomplikowane dla systemów Big Data. Prostszym, alternatywnym podejĂciem jest
nowy paradygmat dla Big Data, którym siÚ zajmiemy. NazwaliĂmy to podejĂcie architekturÈ lambda (ang. Lambda Architecture).
W tym, zarazem pierwszym, rozdziale zbadamy „problem wielkich zbiorów danych”
i zobaczymy, dlaczego potrzebny jest nowy paradygmat dla Big Data. Poznamy niebezpieczeñstwa zwiÈzane z niektórymi tradycyjnymi technikami skalowania i odkryjemy kilka powaĝnych wad tradycyjnego sposobu budowania systemów danych. RozpoczynajÈc od podstawowych zasad systemów danych, okreĂlimy inny sposób budowania
tych systemów, który pozwoli uniknÈÊ zïoĝonoĂci tradycyjnych technik. Zobaczymy,
w jaki sposób najnowsze trendy w technologii zachÚcajÈ do korzystania z nowych rodzajów systemów, a na koniec przyjrzymy siÚ przykïadowemu systemowi Big Data, który
bÚdziemy budowaÊ w tej ksiÈĝce w celu zilustrowania kluczowych pojÚÊ.

1.1. ZawartoĞü ksiąĪki
TÚ ksiÈĝkÚ naleĝy traktowaÊ przede wszystkim jako podrÚcznik teoretyczny, koncentrujÈcy siÚ na sposobach podejĂcia do tworzenia rozwiÈzañ wszystkich problemów zwiÈzanych z Big Data. Zasady, które poznasz, sÈ prawdziwe niezaleĝnie od stosowanych
obecnie narzÚdzi i moĝesz je wykorzystaÊ przy rygorystycznym podejmowaniu decyzji
w kwestii narzÚdzi odpowiednich dla danej aplikacji.
Ta ksiÈĝka nie jest przeglÈdem baz danych, systemów obliczeniowych ani innych
powiÈzanych z nimi technologii. Chociaĝ w trakcie lektury dowiesz siÚ, jak korzystaÊ
z wielu narzÚdzi, takich jak Hadoop, Cassandra, Storm i Thrift, omawiana ksiÈĝka
sama w sobie nie ma na celu prezentacji dziaïania tych narzÚdzi. SÈ one raczej Ărodkiem
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sïuĝÈcym do poznania podstawowych zasady tworzenia architektury dla solidnych i skalowalnych systemów danych. Zaprezentowanie szczegóïowego zestawienia porównawczego tych narzÚdzi nie zdaïoby egzaminu, poniewaĝ oderwaïoby CiÚ po prostu
od nauki podstawowych zasad. Innymi sïowy, dowiesz siÚ, jak ïowiÊ ryby, a nie tylko,
jak uĝywaÊ konkretnej wÚdki.
W tym duchu przygotowana zostaïa struktura tej ksiÈĝki, bazujÈca na podziale na
rozdziaïy teoretyczne i ilustrujÈce konkretne zagadnienia. Moĝesz przeczytaÊ tylko
rozdziaïy teoretyczne i dziÚki temu w peïni zrozumieÊ, jak budowaÊ systemy wielkich
zbiorów danych, ale uwaĝamy, ĝe proces mapowania tej teorii na konkretne narzÚdzia
przedstawiony w rozdziaïach ilustrujÈcych daje bogatsze, bardziej wszechstronne zrozumienie materiaïu.
Nie pozwól siÚ jednak zwieĂÊ tym nazwom — w rozdziaïach teoretycznych wykorzystywanych jest wiele przykïadów. Gïówny przykïad w tej ksiÈĝce (aplikacja SuperWebAnalytics.com) jest wykorzystywany zarówno w rozdziaïach teoretycznych, jak
i ilustrujÈcych. W rozdziaïach teoretycznych znajdziesz algorytmy, projekty indeksów
i architekturÚ dla aplikacji SuperWebAnalytics.com. W rozdziaïach ilustrujÈcych projekty te zostanÈ zmapowane na funkcjonujÈcy kod za pomocÈ konkretnych narzÚdzi.

1.2. Skalowanie tradycyjnej bazy danych
Zacznijmy naszÈ eksploracjÚ Big Data od miejsca, w którym zaczyna wielu programistów: od osiÈgniÚcia granic tradycyjnych technologii baz danych.
Zaïóĝmy, ĝe Twój szef prosi CiÚ, ĝebyĂ zbudowaï prostÈ aplikacjÚ sïuĝÈcÈ do analityki
internetowej. Aplikacja powinna ĂledziÊ liczbÚ odsïon strony dla dowolnego adresu URL
wybranego przez klienta. Strona klienta ma pingowaÊ serwer WWW aplikacji ze swojego
adresu URL za kaĝdym razem, gdy otrzymywana jest informacja o odsïonie. Dodatkowo
aplikacja powinna byÊ w stanie w dowolnym momencie dostarczyÊ zestawienie 100 adresów URL z najwiÚkszÈ liczbÈ odsïon.
Zaczynasz od tradycyjnego schematu relacyjnego dla odsïon strony, który wyglÈda mniej wiÚcej tak, jak przedstawiono na rysunku 1.1. Twój
back-end skïada siÚ z systemu RDBMS z tabelÈ
tego schematu oraz serwera WWW. Za kaĝdym
razem, gdy ktoĂ ïaduje stronÚ ĂledzonÈ przez TwojÈ
aplikacjÚ, strona ta pinguje Twój serwer WWW,
informujÈc o odsïonie, a serwer zwiÚksza wartoĂÊ
odpowiedniego wiersza w bazie danych.
Rysunek 1.1. Schemat relacyjny
Zobaczmy, jakie problemy bÚdÈ siÚ pojawiaÊ prostej aplikacji analitycznej
wraz z rozwijaniem tej aplikacji. Jak sam siÚ przekonasz, napotkamy problemy zarówno ze skalowalnoĂciÈ, jak i zïoĝonoĂciÈ.
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1.2.1. Skalowanie za pomocą kolejki

Przygotowany przez Ciebie produkt do analityki internetowej okazał się ogromnym
sukcesem, a ruch kierowany do aplikacji rośnie jak niekontrolowany pożar. Twoja firma
wydaje wielkie przyjęcie, ale w środku uroczystości zaczynasz otrzymywać mnóstwo
e-maili z systemu monitorującego. We wszystkich e-mailach znajduje się ta sama informacja: „Błąd limitu czasu podczas wstawiania do bazy danych”.
Przeglądasz wpisy dziennika i odkrywasz oczywisty problem. Baza danych nie może
sprostać obciążeniu, przekraczany jest więc limit czasu dla żądań zapisania zwiększenia
liczby odsłon stron.
Trzeba coś zrobić, aby rozwiązać ten problem, i należy to zrobić szybko. Zdajesz sobie
sprawę, że marnotrawstwem jest wykonywanie za każdym razem tylko jednego zwiększenia liczby odsłon w bazie danych. Bardziej efektywne może być zgromadzenie
wielu inkrementacji w jednym żądaniu. Aby to umożliwić, modyfikujesz architekturę
back-endu.
Bezpośrednią komunikację serwera
WWW z bazą danych zastępujesz kolejką
między serwerem WWW a bazą danych.
Gdy teraz otrzymasz informację o nowej
odsłonie, zdarzenie zostanie dodane do
kolejki. Następnie tworzysz proces roboczy, który odczytuje za jednym razem 100
zdarzeń z kolejki i łączy je w jedną aktu- Rysunek 1.2. Grupowanie aktualizacji
alizację bazy danych. Przedstawiono to na za pomocą kolejki i procesu roboczego
rysunku 1.2.
Ten schemat dobrze się sprawdza i rozwiązuje problemy związane z przekraczaniem limitu czasu. Otrzymujesz nawet pewien bonus. Polega on na tym, że jeśli baza
danych znowu zostanie przeciążona, kolejka po prostu będzie robić się coraz większa
i nie będziesz miał do czynienia z przekroczeniem limitu czasu dla serwera WWW,
co mogłoby potencjalnie powodować utratę danych.
1.2.2. Skalowanie przez sharding bazy danych

Niestety dodanie kolejki i przeprowadzanie zbiorczych aktualizacji okazuje się tylko
plastrem opatrunkowym dla problemu skalowania. Twoja aplikacja nadal zyskuje na
popularności, a baza danych ponownie jest przeciążana. Twój proces roboczy nie może
nadążyć z przeprowadzaniem operacji zapisu, zatem próbujesz dodać więcej procesów roboczych, aby zapewnić równoległe aktualizacje. Niestety to nie pomaga. Baza
danych jest najwyraźniej wąskim gardłem.
Szukasz w wyszukiwarce Google sposobów skalowania relacyjnej bazy danych mocno
obciążonej operacjami zapisu. Dowiadujesz się, że najlepszym sposobem jest użycie wielu
serwerów baz danych i rozłożenie tabeli na wszystkie te serwery. Każdy serwer będzie
posiadał podzbiór danych dla tabeli. Nazywa się to partycjonowaniem poziomym lub
shardingiem. Ta technika pozwala rozłożyć obciążenie związane z operacjami zapisu
na wiele maszyn.
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Uĝywana przez Ciebie technika shardingu polega na wybieraniu sharda dla kaĝdego klucza za pomocÈ skrótu klucza zmodowanego przez liczbÚ shardów. Mapowanie
kluczy na shardy z wykorzystaniem funkcji skrótu powoduje, ĝe klucze sÈ równomiernie
dystrybuowane pomiÚdzy shardami. Piszesz skrypt do mapowania na wszystkie wiersze
w Twojej pojedynczej instancji bazy danych i dzielisz dane na cztery shardy. Wprowadzenie tego rozwiÈzania wymaga nieco czasu, tak wiÚc do momentu zakoñczenia
operacji wyïÈczasz proces roboczy zwiÚkszajÈcy liczniki odsïon. W przeciwnym razie
straciïbyĂ inkrementacje w okresie przejĂciowym.
Na koniec caïy kod aplikacji musi „wiedzieÊ”, jak znaleěÊ shard dla kaĝdego klucza.
Opakowujesz wiÚc kod do obsïugi bazy danych za pomocÈ biblioteki, która odczytuje
liczbÚ shardów z pliku konfiguracyjnego, a potem przeorganizowujesz caïy kod aplikacji. Musisz zmodyfikowaÊ zapytanie o 100 najpopularniejszych adresów URL, aby
pobieraÊ 100 adresów z kaĝdego sharda i na tej podstawie generowaÊ globalnÈ listÚ
100 najpopularniejszych adresów URL.
Wraz z coraz wiÚkszym wzrostem popularnoĂci aplikacji musisz caïy czas dzieliÊ
bazÚ danych na coraz wiÚkszÈ liczbÚ shardów, aby nadÈĝyÊ za rosnÈcym obciÈĝeniem
zwiÈzanym z operacjami zapisu. Za kaĝdym razem staje siÚ to coraz bardziej bolesne,
poniewaĝ jest bardzo wiele pracy do skoordynowania. Nie moĝesz teĝ po prostu uruchomiÊ jednego skryptu, który przeprowadzi resharding, poniewaĝ byïoby to zbyt wolne.
Wszystkie czynnoĂci zwiÈzane z reshardingiem musisz wykonywaÊ równolegle i zarzÈdzaÊ wieloma aktywnymi skryptami roboczymi naraz. JeĂli zapomnisz zaktualizowaÊ
kod aplikacji nowÈ liczbÈ shardów, spowoduje to, ĝe wiele inkrementacji zostanie zapisanych w niewïaĂciwych shardach. Musisz wiÚc napisaÊ jednorazowy skrypt, który sprawdzi
dane i przeniesie te, które zostaïy umieszczone w niewïaĂciwym miejscu.
1.2.3. Rozpoczynają siĊ problemy z odpornoĞcią na báĊdy

W koñcu masz tyle shardów, ĝe nierzadkim przypadkiem jest awaria dysku w jednej
z maszyn bazodanowych. Gdy maszyna jest wyïÈczona, ta czÚĂÊ danych jest niedostÚpna.
Aby temu zaradziÊ, robisz kilka rzeczy:
Q

Q

Aktualizujesz swój system „kolejka-proces roboczy” w taki sposób, aby inkrementacje dla niedostÚpnych shardów byïy umieszczane w osobnej kolejce, którÈ
próbujesz opróĝniaÊ raz na piÚÊ minut, jako „oczekujÈce”.
Wykorzystujesz moĝliwoĂci replikacji bazy danych, aby dla kaĝdego sharda
nadrzÚdnego (ang. master shard) dodaÊ shard podrzÚdny (ang. slave shard). W ten
sposób w wypadku awarii sharda nadrzÚdnego bÚdziesz miaï kopiÚ zapasowÈ.
W shardzie podrzÚdnym nie bÚdÈ przeprowadzane operacje zapisu, ale przynajmniej klienci bÚdÈ mogli nadal przeglÈdaÊ statystyki w aplikacji.

MyĂlisz sobie: „Na poczÈtku zajmowaïem siÚ tworzeniem nowych funkcji dla klientów.
Teraz wydaje siÚ, ĝe caïy swój czas poĂwiÚcam jedynie na rozwiÈzywanie problemów
z operacjami odczytu i zapisu danych”.
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1.2.4. Problemy z uszkodzeniem danych

Podczas pracy nad kodem „kolejka-proces roboczy” przypadkowo wdraĝasz w Ărodowisku produkcyjnym bïÈd, który dla kaĝdego adresu URL zwiÚksza liczbÚ odsïon strony
o dwie zamiast o jednÈ. Zauwaĝasz to 24 godziny póěniej, ale szkoda juĝ zostaïa wyrzÈdzona. Twoje cotygodniowe kopie zapasowe nie pomagajÈ, poniewaĝ nie ma moĝliwoĂci dowiedzieÊ siÚ, które dane zostaïy uszkodzone. WïoĝyïeĂ wiele pracy w to, aby
uczyniÊ swój system skalowalnym i odpornym na awarie maszyn, ale nie jest on odporny
na bïÚdy popeïniane przez czïowieka. A jeĂli w zakresie oprogramowania istnieje jakaĂ
gwarancja, to taka, ĝe bïÚdy nieuchronnie przeniknÈ do Ărodowiska produkcyjnego,
bez wzglÚdu na to, jak bardzo bÚdziesz siÚ staraï temu zapobiec.
1.2.5. Co poszáo nie tak?

Wraz z ewolucjÈ prostej aplikacji do analizy internetowej system stawaï siÚ coraz bardziej zïoĝony: kolejki, shardy, replikacje, skrypty reshardingujÈce itd. Rozwijanie aplikacji opierajÈcej siÚ na danych wymaga znacznie wiÚcej niĝ tylko znajomoĂci schematu
bazy danych. Twój kod musi „wiedzieÊ”, jak komunikowaÊ siÚ z wïaĂciwymi shardami,
a jeĂli popeïnisz bïÈd, nic nie zapobiegnie sytuacjom odczytu z niewïaĂciwego sharda
lub zapisu na nim.
Jednym z problemów jest to, ĝe baza danych nie jest Ăwiadoma swojego rozproszonego charakteru, nie moĝe wiÚc Ci pomóc uporaÊ siÚ z shardami, replikacjami i rozproszonymi zapytaniami. Caïa ta zïoĝonoĂÊ zostaïa na Tobie wymuszona zarówno w kwestii obsïugi bazy danych, jak i rozwijania kodu aplikacji.
Ale najwiÚkszym problemem jest to, ĝe system nie zostaï zaprojektowany z uwzglÚdnieniem ludzkich bïÚdów. WrÚcz przeciwnie: system staje siÚ coraz bardziej zïoĝony,
co zwiÚksza prawdopodobieñstwo popeïniania bïÚdów. BïÚdy w oprogramowaniu sÈ
nieuniknione, jeĂli wiÚc nie uwzglÚdnisz ich w projekcie, moĝesz równie dobrze pisaÊ
skrypty, które losowo uszkadzajÈ dane. Wykonywanie kopii zapasowych nie wystarczy.
System musi byÊ dokïadnie przemyĂlany pod wzglÚdem ograniczenia szkód, jakie moĝe
spowodowaÊ ludzka pomyïka. OdpornoĂÊ na bïÚdy czïowieka nie jest opcjonalna. Jest
zasadniczÈ kwestiÈ, zwïaszcza, gdy wielkie zbiory danych w tak duĝym stopniu zwiÚkszajÈ zïoĝonoĂÊ budowania aplikacji.
1.2.6. W jaki sposób techniki Big Data mogą pomóc?

Techniki Big Data, których siÚ nauczysz, rozwiÈzujÈ te problemy skalowalnoĂci i zïoĝonoĂci w radykalny sposób. Przede wszystkim bazy danych oraz systemy obliczeniowe
uĝywane dla wielkich zbiorów danych sÈ Ăwiadome swojego rozproszonego charakteru.
Dlatego elementy takie jak sharding i replikacje sÈ obsïugiwane za Ciebie. Nigdy nie
znajdziesz siÚ w sytuacji, w której przypadkowo bÚdziesz kwerendowaÊ niewïaĂciwy
shard, poniewaĝ ta logika jest zinternalizowana w bazie danych. Kiedy dojdzie do skalowania, bÚdziesz po prostu dodawaÊ wÚzïy, a systemy automatycznie zrównowaĝÈ
obciÈĝenie, rozkïadajÈc je na nowe wÚzïy.
Kolejna podstawowa technika, którÈ poznasz, sprawia, ĝeby dane byïy niemutowalne.
Zamiast przechowywania liczby odsïon stron jako podstawowego zbioru danych, stale
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podlegajÈcego mutacji wraz z pojawianiem siÚ nowych odsïon, przechowywane sÈ
surowe informacje o odsïonach stron. Te surowe informacje nigdy nie sÈ modyfikowane.
Kiedy wiÚc siÚ pomylisz, moĝesz zapisaÊ zïe dane, ale przynajmniej nie zniszczysz
dobrych danych. Jest to o wiele silniejsza gwarancja odpornoĂci na ludzkie bïÚdy niĝ
w tradycyjnym systemie opartym na mutacji. W tradycyjnych bazach danych naleĝy
ostroĝnie uĝywaÊ niemutowalnych danych, gdyĝ takie zbiory danych bÚdÈ szybko siÚ
powiÚkszaÊ. Poniewaĝ jednak techniki Big Data pozwalajÈ skalowaÊ do tak duĝej iloĂci
danych, moĝesz inaczej projektowaÊ systemy.

1.3. NoSQL nie jest panaceum
W ciÈgu ostatnich 10 lat pojawiïa siÚ ogromna liczba innowacji w zakresie skalowalnych
systemów danych. NaleĝÈ do nich systemy obliczeñ wielkoskalowych, takie jak Hadoop,
oraz baz danych, takie jak Cassandra i Riak. Te systemy mogÈ obsïugiwaÊ bardzo duĝe
iloĂci danych, ale wymuszajÈ teĝ powaĝne kompromisy.
Hadoop moĝe na przykïad czyniÊ paralelnymi wielkoskalowe obliczenia wsadowe
przeprowadzane na bardzo duĝej iloĂci danych, ale obliczenia te majÈ spore opóěnienia.
Nie naleĝy uĝywaÊ Hadoopa w sytuacjach, w których wymagane sÈ wyniki z niskÈ
latencjÈ.
Bazy danych NoSQL, takie jak Cassandra, osiÈgajÈ swojÈ skalowalnoĂÊ, oferujÈc
znacznie bardziej ograniczony model danych niĝ ten, do którego przywykïeĂ w wypadku
SQL. Dostosowanie aplikacji do tych ograniczonych modeli danych moĝe byÊ bardzo
zïoĝone. A poniewaĝ te bazy danych sÈ mutowalne, nie zapewniajÈ odpornoĂci na
ludzkie bïÚdy.
Te narzÚdzia same w sobie nie sÈ panaceum. Jednak inteligentnie ze sobÈ poïÈczone
mogÈ tworzyÊ skalowalne systemy do obsïugi dowolnych danych, charakteryzujÈce
siÚ odpornoĂciÈ na ludzkie bïÚdy i minimalnÈ zïoĝonoĂciÈ. To jest wïaĂnie architektura
lambda, którÈ poznasz w tej ksiÈĝce.
1.4. Pierwsze zasady
Aby dowiedzieÊ siÚ, jak prawidïowo budowaÊ systemy danych, naleĝy cofnÈÊ siÚ do
pierwszych zasad. Co robiÈ systemy danych na najbardziej podstawowym poziomie?
Zacznijmy od intuicyjnej definicji: system danych odpowiada na pytania na podstawie informacji pozyskanych do momentu zadania pytania. Tak wiÚc profil na portalu spoïecznoĂciowym odpowiada na pytania typu: „Jakie jest imiÚ i nazwisko danej
osoby?” oraz „Ilu znajomych ma dana osoba?”. Strona internetowa rachunku bankowego
odpowiada na pytania takie jak: „Jakie jest moje bieĝÈce saldo?” oraz „Jakie transakcje
byïy ostatnio przeprowadzane na moim koncie?”.
Systemy danych nie tylko zapamiÚtujÈ i zwracajÈ informacje. ÈczÈ ze sobÈ czÚĂci
i kawaïki informacji, aby wygenerowaÊ odpowiedzi. Saldo rachunku bankowego jest na
przykïad oparte na poïÈczeniu informacji o wszystkich transakcjach przeprowadzonych
na danym koncie.
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Kolejnym waĝnym spostrzeĝeniem jest to, ĝe nie wszystkie czÚĂci informacji sÈ
sobie równe. Niektóre informacje pochodzÈ z innych fragmentów informacji. Saldo
rachunku bankowego opiera siÚ na historii transakcji. Liczba znajomych jest obliczana
na podstawie listy znajomych, a lista znajomych jest z kolei wypadkowÈ wszystkich
operacji dodawania i usuwania znajomych przez uĝytkownika na jego profilu.
Kiedy spróbujesz przeĂledziÊ pochodzenie jakiejĂ informacji, w koñcu dotrzesz do
takiej, która nie pochodzi od ĝadnej innej. Jest to najbardziej surowa informacja, jakÈ
masz: taka, którÈ uznajesz za prawdziwÈ tylko dlatego, ĝe istnieje. Nazwijmy tÚ informacjÚ danymi.
Moĝesz mieÊ innÈ koncepcjÚ dotyczÈcÈ znaczenia sïowa dane. Jest ono czÚsto stosowane zamiennie ze sïowem informacja. W pozostaïej czÚĂci tej ksiÈĝki bÚdziemy jednak
uĝywaÊ sïowa dane, odwoïujÈc siÚ do tej wyjÈtkowej informacji, od której pochodzÈ
wszystkie pozostaïe.
O ile system danych odpowiada na pytania na podstawie danych z przeszïoĂci, o tyle
system danych najbardziej ogólnego zastosowania odpowiada na pytania na podstawie
caïego zbioru danych. Dlatego definicja najbardziej ogólnego zastosowania, jakÈ moĝemy
sformuïowaÊ dla systemu danych, bÚdzie nastÚpujÈca:
zapytanie = funkcja(wszystkie dane)

Wszystko, co kiedykolwiek mógïbyĂ zechcieÊ zrobiÊ z danymi, moĝe byÊ wyraĝone
w postaci funkcji przyjmujÈcej jako informacje wejĂciowe wszystkie posiadane przez
Ciebie dane. ZapamiÚtaj to równanie, poniewaĝ stanowi ono sedno wszystkiego, czego
siÚ nauczysz. BÚdziemy odwoïywaÊ siÚ do tego równania wielokrotnie.
Architektura lambda zapewnia majÈce ogólne zastosowanie podejĂcie do implementacji dowolnej funkcji na dowolnym zbiorze danych i zwracanie przez tÚ funkcjÚ wyników z niskÈ latencjÈ. Nie oznacza to, ĝe bÚdziesz stosowaÊ te same technologie za
kaĝdym razem, gdy bÚdziesz implementowaÊ system danych. Konkretne, zastosowane
technologie mogÈ siÚ zmieniaÊ w zaleĝnoĂci od wymagañ. Architektura lambda definiuje jednak spójne podejĂcie do wyboru tych technologii i poïÈczenia ich ze sobÈ w celu
speïnienia istniejÈcych wymagañ.
Przejděmy teraz do omówienia wïaĂciwoĂci, którymi musi siÚ charakteryzowaÊ system danych.

1.5. Wymagane wáaĞciwoĞci systemu Big Data
WïaĂciwoĂci, do których naleĝy dÈĝyÊ w systemach Big Data, sÈ zwiÈzane w równie
duĝym stopniu ze zïoĝonoĂciÈ, co ze skalowalnoĂciÈ. System Big Data musi byÊ nie
tylko wydajny oraz efektywny w kwestii wykorzystywania zasobów, ale powinien byÊ
takĝe ïatwy do zrozumienia. Przyjrzyjmy siÚ po kolei wszystkim wïaĂciwoĂciom.
1.5.1. NiezawodnoĞü i odpornoĞü na báĊdy

Budowanie systemów, „które robiÈ to, co trzeba”, jest trudne w obliczu wyzwañ systemów rozproszonych. Systemy muszÈ zachowywaÊ siÚ wïaĂciwie bez wzglÚdu na losowe
awarie maszyn, zïoĝonÈ semantykÚ spójnoĂci w rozproszonych bazach danych, zdupli-
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kowane dane, wspóïbieĝnoĂÊ itd. Wyzwania te utrudniajÈ nawet zrozumienie tego, co
system robi. Uzyskanie niezawodnoĂci systemu Big Data po czÚĂci polega na unikaniu
tych zawiïoĂci, tak aby moĝna byïo ïatwo zrozumieÊ dziaïanie systemu.
Jak omówiono wczeĂniej, imperatywem dla systemów jest odpornoĂÊ na ludzkie
bïÚdy. Jest to czÚsto pomijana wïaĂciwoĂÊ systemów, której nie bÚdziemy ignorowaÊ.
W systemie produkcyjnym nieuniknione jest, ĝe ktoĂ kiedyĂ popeïni bïÈd, na przykïad
poprzez wdroĝenie nieprawidïowego kodu uszkadzajÈcego wartoĂci w bazie danych.
JeĂli wbudujesz w rdzeñ systemu Big Data niemutowalnoĂÊ i zasadÚ ponownego przeliczania, system bÚdzie z natury odporny na bïÚdy czïowieka w wyniku zapewnienia
jasnego i prostego mechanizmu odzyskiwania. Zostanie to opisane szczegóïowo w rozdziaïach od 2. do 7.
1.5.2. Odczytywanie i aktualizowanie z niską latencją

Zdecydowana wiÚkszoĂÊ aplikacji wymaga, aby operacje odczytu charakteryzowaïy siÚ
bardzo niskim opóěnieniem, zwykle w przedziale od kilku do kilkuset milisekund.
Z drugiej strony wymagania dotyczÈce opóěnieñ aktualizacji bardzo siÚ róĝniÈ miÚdzy
aplikacjami. Niektóre aplikacje wymagajÈ natychmiastowej propagacji aktualizacji,
ale w innych aplikacjach dopuszczalna jest latencja rzÚdu kilku godzin. Niezaleĝnie
od tego powinieneĂ byÊ w stanie osiÈgnÈÊ niskie opóěnienia aktualizacji, gdy bÚdziesz
ich potrzebowaÊ w swoich systemach Big Data. Co waĝniejsze, powinieneĂ móc osiÈgnÈÊ niskie opóěnienia odczytów i aktualizacji bez zagraĝania niezawodnoĂci systemu.
O tym, jak osiÈgnÈÊ niskie opóěnienia aktualizacji, dowiesz siÚ podczas omawiania
warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego w rozdziale 12.
1.5.3. SkalowalnoĞü

SkalowalnoĂÊ to zdolnoĂÊ do utrzymywania wydajnoĂci w obliczu rosnÈcej iloĂci danych
lub wzrastajÈcego obciÈĝenia — osiÈga siÚ jÈ poprzez dodawanie zasobów do systemu.
Architektura lambda jest skalowalna poziomo we wszystkich warstwach stosu systemowego: skalowanie odbywa siÚ poprzez dodawanie kolejnych maszyn.
1.5.4. Uogólnienie

Ogólny system moĝe obsïugiwaÊ szerokÈ gamÚ aplikacji. Ta ksiÈĝka nie byïaby w rzeczywistoĂci zbyt uĝyteczna, jeĂli nie uwzglÚdniaïaby systemów dla duĝego zakresu
zastosowañ! Poniewaĝ architektura lambda oparta jest na funkcji wszystkich danych,
moĝna uogólniÊ jÈ do wszystkich aplikacji, bez wzglÚdu na to, czy bÚdÈ to systemy
zarzÈdzania finansami, analizy mediów spoïecznoĂciowych, aplikacje naukowe, serwisy
spoïecznoĂciowe, czy cokolwiek innego.
1.5.5. RozszerzalnoĞü

Nie chciaïbyĂ byÊ zmuszony do wymyĂlania koïa na nowo za kaĝdym razem, gdy dodajesz jakÈĂ powiÈzanÈ funkcjÚ lub wprowadzasz zmiany w sposobie dziaïania systemu.
Systemy rozszerzalne pozwalajÈ na dodawanie funkcjonalnoĂci przy minimalnym koszcie
programistycznym.
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CzÚsto nowa funkcja lub zmiana w istniejÈcej funkcji wymaga migracji starych
danych do nowego formatu. Uzyskanie rozszerzalnoĂci systemu polega po czÚĂci na
uïatwieniu przeprowadzania migracji na duĝÈ skalÚ. PodstawÈ podejĂcia, którego siÚ
nauczysz, jest moĝliwoĂÊ szybkiego i ïatwego przeprowadzania wielkich migracji.
1.5.6. Zapytania ad hoc

MoĝliwoĂÊ wykonywania zapytañ ad hoc o dane jest niezwykle istotna. Prawie kaĝdy
duĝy zbiór danych zawiera jakÈĂ niespodziewanÈ wartoĂÊ. MoĝliwoĂÊ dowolnej eksploatacji jakiegoĂ zbioru danych pozwala na optymalizacje biznesowe i tworzenie nowych
aplikacji. Ostatecznie nie bÚdziesz w stanie odkryÊ ciekawych zastosowañ dla swoich
danych, jeĂli nie bÚdziesz mógï zadawaÊ dowolnych pytañ o te dane. O tym, jak wykonywaÊ zapytania ad hoc, dowiesz siÚ w rozdziaïach 6. i 7. podczas omawiania przetwarzania wsadowego.
1.5.7. Minimalna konserwacja

Konserwacja jest podatkiem naïoĝonym na deweloperów. Jest to praca wymagana do
utrzymania pïynnego dziaïania systemu. Konserwacja obejmuje przewidywanie, kiedy
dodawaÊ maszyny w celu skalowania, utrzymywanie dziaïajÈcych procesów oraz debugowanie wszelkich problemów wystÚpujÈcych w Ărodowisku produkcyjnym.
Waĝnym elementem zwiÈzanym z minimalizowaniem czynnoĂci konserwacyjnych
jest wybór takich elementów, które majÈ moĝliwie najmniejszÈ zïoĝonoĂÊ implementacyjnÈ. Najlepiej jest polegaÊ na komponentach majÈcych proste mechanizmy bazowe.
W szczególnoĂci rozproszone bazy danych majÈ zwykle bardzo skomplikowane mechanizmy wewnÚtrzne. Im bardziej zïoĝony system, tym wiÚksze prawdopodobieñstwo,
ĝe coĂ pójdzie nie tak oraz tym wiÚksza wymagana wiedza o systemie w celu jego
zdebugowania i dostrojenia.
ZïoĝonoĂÊ implementacji ogranicza siÚ, polegajÈc na prostych algorytmach i komponentach. SztuczkÈ wykorzystywanÈ w architekturze lambda jest przesuniÚcie zïoĝonoĂci z komponentów rdzenia na te elementy systemu, w których dane wyjĂciowe
moĝna porzuciÊ po kilku godzinach. Najbardziej zïoĝone z wykorzystywanych komponentów, takie jak rozproszone bazy danych odczytu/zapisu, znajdujÈ siÚ w tej warstwie,
w której dane wyjĂciowe sÈ ostatecznie porzucane. Omówimy tÚ technikÚ szczegóïowo
podczas opisywania warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego w rozdziale 12.
1.5.8. DebugowalnoĞü

System Big Data musi zapewniÊ informacje niezbÚdne do debugowania systemu, gdy
coĂ pójdzie nie tak. Kluczowa jest moĝliwoĂÊ Ăledzenia dla kaĝdej wartoĂci w systemie
tego, co dokïadnie spowodowaïo, ĝe ta wartoĂÊ jest wïaĂnie taka.
W architekturze lambda „debugowalnoĂÊ” osiÈga siÚ dziÚki funkcjonalnej naturze
warstwy przetwarzania wsadowego oraz preferowaniu uĝycia algorytmów ponownego
przeliczania, kiedy tylko jest to moĝliwe.
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OsiÈgniÚcie wszystkich tych wïaĂciwoĂci w jednym systemie moĝe wydawaÊ siÚ
zniechÚcajÈcym wyzwaniem. JeĂli jednak rozpoczniemy od pierwszych zasad, tak jak
czyni to architektura lambda, wïaĂciwoĂci te wyïoniÈ siÚ w sposób naturalny z powstaïego
projektu systemu.
Zanim zagïÚbimy siÚ w architekturÚ lambda, rzuÊmy okiem na bardziej tradycyjne
architektury (charakteryzujÈce siÚ obliczeniami przyrostowymi) i zobaczmy, dlaczego
nie sÈ one w stanie zapewniÊ wielu z tych wïaĂciwoĂci.

1.6. Problemy z architekturami w peáni przyrostowymi
Na najwyĝszym poziomie tradycyjne architektury
wyglÈdajÈ tak, jak zostaïo to pokazane na rysunku 1.3. Architektury te charakteryzuje sto- Rysunek 1.3. Architektura w peáni
sowanie baz danych odczytu/zapisu i utrzymy- przyrostowa
wanie w nich stanu w sposób przyrostowy wraz
z pojawianiem siÚ nowych danych.
PodejĂcie przyrostowe do zliczania na przykïad odsïon stron bÚdzie polegaïo na
przetwarzaniu nowej odsïony strony poprzez dodanie wartoĂci jeden do licznika dla
jej adresu URL. Ta charakterystyka architektur jest o wiele bardziej fundamentalna niĝ
tylko porównanie relacyjnoĂci z nierelacyjnoĂciÈ — w rzeczywistoĂci ogromna wiÚkszoĂÊ
wdroĝeñ zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych baz danych odbywa siÚ z wykorzystaniem w peïni przyrostowych architektur. Tak byïo przez wiele dziesiÚcioleci.
Warto podkreĂliÊ, ĝe w peïni przyrostowe architektury sÈ tak powszechne, ĝe wiele
osób nie zdaje sobie sprawy, ĝe moĝna zapobiec zwiÈzanym z nimi problemom przez
zastosowanie innej architektury. SÈ to Ăwietne przykïady zïoĝonoĂci znajomej, czyli
takiej, która jest tak mocno zakorzeniona, ĝe nawet nie próbujemy znaleěÊ sposobu
na jej unikniÚcie.
Problemy z w peïni przyrostowymi architekturami sÈ znaczÈce. Zaczniemy nasze
badanie tego tematu od przyjrzenia siÚ ogólnym zïoĝonoĂciom generowanym przez
dowolnÈ, w peïni przyrostowÈ architekturÚ. NastÚpnie przeanalizujemy dwa odmienne
rozwiÈzania tego samego problemu: jedno wykorzystujÈce moĝliwie najlepszÈ architekturÚ w peïni przyrostowÈ oraz drugie wykorzystujÈce architekturÚ lambda. Zobaczysz, ĝe w peïni przyrostowa wersja jest znacznie gorsza pod kaĝdym wzglÚdem.
1.6.1. ZáoĪonoĞü operacyjna

Istnieje wiele zïoĝonoĂci zwiÈzanych z w peïni przyrostowymi architekturami, wywoïujÈcych trudnoĂci w operowaniu infrastrukturÈ produkcyjnÈ. Skoncentrujemy siÚ na
jednej z nich, czyli na koniecznoĂci przeprowadzania kompaktowania online przez bazy
danych odczytu/zapisu, oraz na tym, co trzeba zrobiÊ, aby wszystko dziaïaïo pïynnie.
W wypadku bazy danych odczytu/zapisu, gdy indeks dysku jest przyrostowo
dodawany i modyfikowany, czÚĂci tego indeksu sÈ niewykorzystywane. Te niewykorzystane czÚĂci zajmujÈ miejsce, które ostatecznie musi zostaÊ odzyskane, aby zapobiec
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zapeïnieniu dysku. Odzyskiwanie przestrzeni dysku od razu, gdy staje siÚ ona niewykorzystywana, jest zbyt kosztowne, wiÚc od czasu do czasu przestrzeñ jest odzyskiwana
hurtowo w procesie zwanym kompaktowaniem.
Kompaktowanie to intensywna operacja. Podczas kompaktowania serwer znacznie
zwiÚksza zapotrzebowanie na wykorzystanie CPU oraz dysków, co w istotny sposób
obniĝa w tym czasie wydajnoĂÊ danej maszyny. Bazy danych takie jak HBase i Cassandra sÈ dobrze znane z tego, ĝe wymagajÈ starannych konfiguracji i zarzÈdzania,
aby uniknÈÊ problemów lub zawieszania siÚ serwera podczas kompaktowania. Utrata
wydajnoĂci w trakcie kompaktowania to zïoĝonoĂÊ, która moĝe nawet spowodowaÊ
kaskadowe awarie — jeĂli zbyt wiele maszyn kompaktuje w tej samej chwili, obsïugiwane przez nich obciÈĝenie bÚdzie musiaïo zostaÊ obsïuĝone przez inne maszyny
w klastrze. Moĝe to potencjalnie przeciÈĝyÊ resztÚ klastra, powodujÈc caïkowitÈ awariÚ.
WidzieliĂmy wiele razy, jak przydarza siÚ ten rodzaj awarii.
Aby prawidïowo zarzÈdzaÊ kompaktowaniem, naleĝy zaplanowaÊ kompaktowania
na kaĝdym wÚěle w taki sposób, aby nie przeprowadzaïo ich jednoczeĂnie zbyt wiele
wÚzïów. Musisz mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, jak dïugo trwa kompaktowanie (oraz jak bardzo
moĝe byÊ zmienny czas jego trwania), aby uniknÈÊ sytuacji, w której wykonuje je wiÚcej
wÚzïów, niĝ zamierzaïeĂ. Musisz upewniÊ siÚ, ĝe masz wystarczajÈco duĝÈ pojemnoĂÊ dysku na wÚzïach, aby utrzymaÊ je miÚdzy kompaktowaniami. Ponadto musisz siÚ
upewniÊ, ĝe masz wystarczajÈcÈ pojemnoĂÊ w klastrze, aby nie zostaï on przeciÈĝony, gdy podczas kompaktowañ zostanÈ utracone zasoby.
Wszystkim tym moĝe zarzÈdzaÊ kompetentny personel operacyjny, ale uwaĝamy, ĝe
najlepszym sposobem radzenia sobie z kaĝdego rodzaju zïoĝonoĂciÈ jest pozbycie siÚ jej
caïkowicie. Im mniej masz trybów awarii w systemie, tym mniejsze prawdopodobieñstwo, ĝe doĂwiadczysz nieoczekiwanych przestojów. KoniecznoĂÊ radzenia sobie z kompaktowaniem online jest zïoĝonoĂciÈ zwiÈzanÈ z w peïni przyrostowymi architekturami,
ale w architekturze lambda podstawowe bazy danych nie wymagajÈ kompaktowania
online.
1.6.2. Ekstremalna záoĪonoĞü osiągania spójnoĞci ostatecznej

Kolejna zïoĝonoĂÊ architektur przyrostowych pojawia siÚ, gdy próbujemy zapewniÊ
wysokÈ dostÚpnoĂÊ systemów. Wysoce dostÚpne systemy umoĝliwiajÈ wykonywanie
zapytañ i aktualizacji nawet w wypadku awarii maszyny lub czÚĂciowej awarii sieci.
Okazuje siÚ, ĝe osiÈgniÚcie wysokiej dostÚpnoĂci konkuruje bezpoĂrednio z innÈ
waĝnÈ wïaĂciwoĂciÈ, zwanÈ spójnoĂciÈ. Spójny system zwraca wyniki, które uwzglÚdniajÈ wszystkie poprzednie operacje zapisu. Twierdzenie CAP (ang. Consistency, Availability, Partition tolerance — spójnoĂÊ, dostÚpnoĂÊ, odpornoĂÊ na podziaïy) wykazaïo,
ĝe niemoĝliwe jest osiÈgniÚcie w tym samym systemie jednoczeĂnie wysokiej dostÚpnoĂci
i spójnoĂci w wypadku wystÚpowania podziaïów sieci (ang. network partitions). Dlatego
wysoce dostÚpny system zwraca czasem przestarzaïe wyniki w trakcie wystÚpowania
stanu podziaïu sieci.
Twierdzenie CAP zostanie omówione szczegóïowo w rozdziale 12. Tu chcemy skupiÊ siÚ na tym, w jaki sposób niemoĝnoĂÊ utrzymania przez caïy czas peïnej spójnoĂci
i wysokiej dostÚpnoĂci wpïywa na zdolnoĂÊ do budowania systemów. Okazuje siÚ, ĝe
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jeĂli wymagania biznesowe przedkïadajÈ wysokÈ dostÚpnoĂÊ nad peïnÈ spójnoĂÊ, bÚdziesz
musiaï poradziÊ sobie z wysokim poziomem zïoĝonoĂci.
Aby wysoce dostÚpny system powracaï do stanu spójnoĂci po usuniÚciu podziaïu sieci
(co jest znane jako spójnoĂÊ ostateczna, ang. eventual consistency), wymagane jest duĝe
wsparcie ze strony aplikacji. Weěmy na przykïad podstawowy przypadek uĝycia, jakim
jest utrzymywanie zliczania w bazie danych. Oczywistym sposobem rozwiÈzania tej
kwestii jest zapisanie w bazie danych pewnej liczby i zwiÚkszanie jej wartoĂci za kaĝdym razem, gdy otrzymywane jest zdarzenie wymagajÈce zwiÚkszenia wskazania
licznika. Moĝesz byÊ zaskoczony tym, ĝe jeĂli przyjmiesz takie podejĂcie, bÚdziesz
doĂwiadczaï masowej utraty danych w trakcie wystÚpowania stanu podziaïu sieci.
Wynika to ze sposobu, w jaki rozproszone bazy danych osiÈgajÈ wysokÈ dostÚpnoĂÊ — poprzez utrzymywanie wielu replik wszystkich przechowywanych informacji.
Kiedy przechowujesz wiele kopii tej samej informacji, pozostaje ona dostÚpna nawet
w wypadku awarii maszyny lub wystÈpienia podziaïu sieci, tak jak pokazano na rysunku 1.4. Podczas podziaïu sieci klienty systemu, dla którego wybrano wysokÈ dostÚpnoĂÊ, aktualizujÈ jakiekolwiek dostÚpne dla nich repliki. To powoduje, ĝe repliki zaczynajÈ siÚ róĝniÊ i odbieraÊ odmienne zestawy aktualizacji. Dopiero po usuniÚciu podziaïu
sieci repliki mogÈ zostaÊ scalone i otrzymaÊ wspólnÈ wartoĂÊ.

Rysunek 1.4. Wykorzystanie replikacji w celu zwiĊkszenia dostĊpnoĞci

Zaïóĝmy, ĝe gdy rozpoczyna siÚ podziaï sieci, masz dwie repliki z liczbÈ 10,. Przyjmijmy, ĝe pierwsza replika otrzymuje dwa zwiÚkszenia wartoĂci, a druga replika otrzymuje jedno zwiÚkszenie wartoĂci. Jaka powinna byÊ ïÈczna wartoĂÊ, kiedy przyjdzie
czas scalenia tych replik z wartoĂciami 12 i 11? Mimo ĝe prawidïowa odpowiedě to
13, nie moĝna tego stwierdziÊ, patrzÈc po prostu na liczby 12 i 11. Repliki mogïy siÚ
rozejĂÊ przy wartoĂci 11 (wówczas odpowiedziÈ bÚdzie 12) lub mogïy siÚ rozejĂÊ przy
wartoĂci 0 (wówczas odpowiedziÈ bÚdzie 23).
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Aby przeprowadzaÊ prawidïowe zliczanie w wypadku wysokiej dostÚpnoĂci, nie
wystarczy tylko przechowywaÊ wartoĂÊ licznika. Potrzebna jest struktura danych, która
jest podatna na scalanie, gdy wartoĂci róĝniÈ siÚ od siebie. Naleĝy takĝe zaimplementowaÊ kod, który bÚdzie naprawiaÊ wartoĂci po usuniÚciu podziaïów sieci. To niesamowicie wysoki poziom zïoĝonoĂci, z jakim trzeba sobie poradziÊ, aby utrzymaÊ jedynie
zwykïe zliczanie.
Zasadniczo obsïuga spójnoĂci ostatecznej w przyrostowych systemach o wysokiej
dostÚpnoĂci jest nieintuicyjna i podatna na bïÚdy. Jest to wrodzona zïoĝonoĂÊ w wypadku
wysoce dostÚpnych, w peïni przyrostowych systemów. Zobaczysz póěniej, jak architektura lambda organizuje siÚ sama w inny sposób, który znacznie zmniejsza obciÈĝenia zwiÈzane z osiÈganiem wysokiej dostÚpnoĂci ostatecznie spójnych systemów.
1.6.3. Brak odpornoĞci na ludzkie báĊdy

Ostatnim problemem z w peïni przyrostowymi architekturami, na który chcemy zwróciÊ
uwagÚ, jest ich nieodïÈczny brak odpornoĂci na ludzkie bïÚdy. System przyrostowy stale
modyfikuje stan, który utrzymuje w bazie danych, co oznacza, ĝe bïÈd moĝe równieĝ
zmodyfikowaÊ stan w bazie danych. Poniewaĝ bïÚdy sÈ nieuniknione, baza danych we
w peïni przyrostowej architekturze na pewno zostanie uszkodzona.
Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe we w peïni przyrostowych architekturach jest to jedna z niewielu zïoĝonoĂci, które mogÈ zostaÊ rozwiÈzane bez koniecznoĂci przemyĂlenia od nowa
caïej architektury. Rozwaĝmy dwie architektury przedstawione na rysunku 1.5: synchronicznÈ, w której aplikacja wykonuje aktualizacje bezpoĂrednio w bazie danych,
oraz asynchronicznÈ, w której zdarzenia sÈ kolejkowane przed aktualizacjÈ bazy danych
w ramach procesu dziaïajÈcego w tle. W obu sytuacjach kaĝde zdarzenie jest na staïe
rejestrowane w magazynie danych zdarzeñ. DziÚki przechowywaniu kaĝdego zdarzenia
moĝna wróciÊ do magazynu zdarzeñ i odtworzyÊ wïaĂciwy stan dla bazy danych, jeĂli
ludzki bïÈd spowoduje uszkodzenie bazy danych. Poniewaĝ magazyn zdarzeñ jest
niemutowalny i stale siÚ powiÚksza, moĝna zastosowaÊ kontrole nadmiarowe, takie jak
uprawnienia, aby prawie do zera zminimalizowaÊ prawdopodobieñstwo uszkodzenia
magazynu zdarzeñ w wyniku bïÚdu. Ta technika jest równieĝ podstawowa dla architektury lambda i zostanie omówiona szczegóïowo w rozdziaïach 2. i 3.
Chociaĝ w peïni przyrostowe architektury z rejestrowaniem mogÈ przezwyciÚĝyÊ
niedoskonaïoĂÊ wynikajÈcÈ z braku odpornoĂci na ludzkie bïÚdy, charakterystycznÈ
dla architektur bez rejestrowania, to rejestrowanie w ĝaden sposób nie pomaga uporaÊ
siÚ z pozostaïymi omówionymi zïoĝonoĂciami. Jak zobaczysz w nastÚpnym punkcie,
kaĝda architektura oparta wyïÈcznie na obliczeniach w peïni przyrostowych (w tym
architektury z rejestrowaniem) bÚdzie borykaïa siÚ z wieloma problemami.
1.6.4. Rozwiązanie w peáni przyrostowe
w porównaniu z architekturą lambda

Jedno z przykïadowych zapytañ wykorzystywanych w caïej ksiÈĝce sïuĝy jako doskonaïy
kontrast pomiÚdzy architekturÈ w peïni przyrostowÈ a architekturÈ lambda. To zapytanie nie jest w ĝaden sposób sztucznie wymyĂlonym przykïadem — jest oparte na
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Rysunek 1.5. Dodawanie
rejestrowania do w peáni
przyrostowych architektur

rzeczywistych problemach, z jakimi wiele razy borykaliĂmy siÚ w naszych karierach
zawodowych. Jest ono zwiÈzane z analizÈ odsïon stron i wykonywane wzglÚdem dwóch
rodzajów przychodzÈcych danych, którymi sÈ:
Q

Q

Odsïony stron, które zawierajÈ identyfikator uĝytkownika, adres URL i znacznik czasu.
Ekwiwalenty, które zawierajÈ dwa identyfikatory uĝytkownika. Ekwiwalent wskazuje, ĝe dwa identyfikatory uĝytkownika odnoszÈ siÚ do tej samej osoby. Moĝesz
mieÊ na przykïad ekwiwalent pomiÚdzy adresem e-mailowym sally@gmail.com
i nazwÈ uĝytkownika sally. Jeĝeli sally@gmail.com zostanie zarejestrowany równieĝ z podaniem nazwy uĝytkownika sally2, wówczas bÚdziesz mieÊ ekwiwalent
pomiÚdzy sally@gmail.com i sally2. DziÚki przechodnioĂci wiesz, ĝe nazwy uĝytkownika sally i sally2 odnoszÈ siÚ do tej samej osoby.

Celem tego zapytania jest obliczenie liczby unikatowych uĝytkowników odwiedzajÈcych
dany adres URL w okreĂlonym przedziale czasu. Zapytania powinny byÊ na bieĝÈco
ze wszystkimi danymi i zwracaÊ odpowiedzi z minimalnym opóěnieniem (mniejszym
niĝ 100 milisekund). Oto interfejs dla tego zapytania:
long uniquesOverTime(String url, int startHour, int endHour)

Utrudnieniem w implementacji tego zapytania sÈ ekwiwalenty. JeĂli w jakimĂ przedziale czasu pewna osoba odwiedza ten sam adres URL, wykorzystujÈc dwa identyfikatory uĝytkownika podïÈczone poprzez ekwiwalenty (nawet w sposób przechodni),
powinno to byÊ liczone tylko jako jedna wizyta. PrzychodzÈcy nowy ekwiwalent moĝe
zmieniÊ wyniki dla kaĝdego zapytania w dowolnym przedziale czasu dla dowolnego
adresu URL.
Na tym etapie powstrzymamy siÚ od przedstawienia szczegóïów tych rozwiÈzañ,
poniewaĝ do ich zrozumienia wymagane jest omówienie zbyt wielu koncepcji, takich jak
indeksowanie, rozproszone bazy danych, przetwarzanie wsadowe czy HyperLogLog.
Przytïaczanie CiÚ tymi wszystkimi koncepcjami w tym momencie byïoby niecelowe.
Zamiast tego skupimy siÚ na charakterystyce rozwiÈzañ i uderzajÈcych róĝnicach miÚdzy
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nimi. Najlepsze moĝliwe rozwiÈzanie w peïni przyrostowe zostanie przedstawione szczegóïowo w rozdziale 10., a rozwiÈzanie oparte na architekturze lambda bÚdzie tworzone
w rozdziaïach 8., 9., 14. i 15.
Te dwa rozwiÈzania mogÈ byÊ porównywane na trzech pïaszczyznach: dokïadnoĂci,
opóěnieñ i przepustowoĂci. RozwiÈzanie oparte na architekturze lambda jest znacznie
lepsze pod kaĝdym wzglÚdem. Oba rozwiÈzania wymagajÈ zastosowania przybliĝeñ, ale
wersja w peïni przyrostowa wymusza wykorzystanie gorszej techniki aproksymacji
z 3 – 5 razy wyĝszym wspóïczynnikiem bïÚdu. Wykonywanie zapytañ jest znacznie
bardziej kosztowne w wersji w peïni przyrostowej, co wpïywa zarówno na opóěnienia,
jak i na wydajnoĂÊ. Jednak najbardziej uderzajÈcÈ róĝnicÈ miÚdzy tymi dwoma podejĂciami jest koniecznoĂÊ uĝycia dla w peïni przyrostowego rozwiÈzania specjalnego
sprzÚtu do osiÈgniÚcia w miarÚ rozsÈdnej wydajnoĂci. Poniewaĝ w peïni przyrostowa
wersja musi wykonywaÊ wiele losowych wyszukiwañ dostÚpu w celu rozwiÈzywania
zapytañ, praktycznie wymagane jest uĝycie napÚdów SSD, aby uniknÈÊ powstawania
wÈskich gardeï podczas przeszukiwania dysku.
To, ĝe architektura lambda pozwala tworzyÊ rozwiÈzania o wyĝszej wydajnoĂci
pod kaĝdym wzglÚdem oraz unikaÊ zïoĝonoĂci nÚkajÈcych architektury w peïni przyrostowe, pokazuje, iĝ dzieje siÚ coĂ bardzo fundamentalnego. Kluczowe jest zrzucenie
kajdan obliczeñ w peïni przyrostowych i zaakceptowanie innych technik. Zobaczmy
teraz, jak to zrobiÊ.

1.7. Architektura lambda
Obliczanie dowolnych funkcji na dowolnym zbiorze danych w czasie rzeczywistym jest
trudnym zadaniem. Nie istnieje pojedyncze narzÚdzie zapewniajÈce caïoĂciowe rozwiÈzanie. Zamiast tego naleĝy uĝyÊ róĝnorodnych technik i narzÚdzi, aby zbudowaÊ
kompletny system Big Data.
GïównÈ ideÈ architektury lambda jest
budowanie systemów Big Data jako szeregu
warstw, tak jak pokazano to na rysunku 1.6.
Kaĝda warstwa zapewnia podzbiór wïaĂciwoĂci
i wykorzystuje funkcjonalnoĂÊ dostarczanÈ
przez warstwÚ znajdujÈcÈ siÚ pod niÈ. Sposobu
projektowania, implementowania i wdraĝania
kaĝdej warstwy bÚdziesz uczyÊ siÚ w caïej Rysunek 1.6. Architektura lambda
ksiÈĝce, ale ogólne koncepcje budowy struktury
caïego systemu sÈ doĂÊ ïatwe do zrozumienia.
Wszystko zaczyna siÚ od równania zapytanie = funkcja(wszystkie dane). Najlepiej,
gdyby moĝna byïo uruchamiaÊ te funkcje „w locie”, aby uzyskaÊ wyniki. Niestety,
nawet jeĂli byïoby to moĝliwe, wymagaïoby ogromnej iloĂci zasobów i byïoby niewspóïmiernie kosztowne. Wyobraě sobie odczytywanie petabajtowego zbioru danych za kaĝdym razem, gdy chcesz odpowiedzieÊ na zapytanie o czyjÈĂ bieĝÈcÈ lokalizacjÚ.
Najbardziej oczywistym rozwiÈzaniem alternatywnym jest wczeĂniejsze przeliczenie funkcji zapytania. Nazwijmy tÚ wstÚpnie przeliczonÈ funkcjÚ zapytania obrazem
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wsadowym (ang. batch view). Zamiast obliczaÊ zapytanie w locie, moĝna odczytaÊ
wyniki z wczeĂniej obliczonego obrazu. WstÚpnie przeliczony obraz jest indeksowany,
aby moĝna byïo uzyskiwaÊ do niego dostÚp za pomocÈ losowych operacji odczytu. Ten
system wyglÈda nastÚpujÈco:
obraz wsadowy = funkcja(wszystkie dane)
zapytanie = funkcja(obraz wsadowy)

W tym systemie funkcja jest uruchamiana na wszystkich danych, aby uzyskaÊ obraz
wsadowy. NastÚpnie, kiedy chcesz poznaÊ wartoĂÊ dla jakiegoĂ zapytania, uruchamiasz
funkcjÚ na tym obrazie wsadowym. Obraz wsadowy pozwala uzyskaÊ bardzo szybko
wartoĂci bez koniecznoĂci skanowania wszystkiego, co siÚ w nim znajduje.
Poniewaĝ ta dyskusja jest do pewnego stopnia abstrakcyjna, poprzyjmy jÈ przykïadem. Zaïóĝmy, ĝe budujesz aplikacjÚ przeznaczonÈ do analityki internetowej (ponownie) i chcesz kwerendowaÊ liczbÚ odsïon dla jakiegoĂ adresu URL z dowolnej liczby dni.
JeĂli obliczaïbyĂ to zapytanie jako funkcjÚ wszystkich danych, skanowaïbyĂ zbiór danych
pod kÈtem odsïon strony dla tego adresu URL w danym przedziale czasu i zwracaï
zliczenie tych wyników.
W podejĂciu wykorzystujÈcym obraz wsadowy zamiast tego uruchamiana jest funkcja
wszystkich odsïon strony, aby obliczyÊ wstÚpnie indeks z klucza [url, dzieñ] do liczby
odsïon dla tego adresu URL w danym dniu. NastÚpnie, w celu rozwiÈzania zapytania,
pobierane sÈ wszystkie wartoĂci z tego obrazu dla wszystkich dni w tym przedziale
czasowym i sumowane sÈ liczby, aby uzyskaÊ wynik. To podejĂcie zostaïo przedstawione
na rysunku 1.7.

Rysunek 1.7.
Architektura warstwy
przetwarzania
wsadowego

Powinno byÊ jasne, ĝe na podstawie tego, co zostaïo dotÈd opisane, w tym podejĂciu
czegoĂ brakuje. Wyraěnie widaÊ, ĝe tworzenie obrazu wsadowego bÚdzie operacjÈ
o wysokiej latencji, poniewaĝ polega na uruchomieniu funkcji na wszystkich posiadanych danych. Do czasu zakoñczenia tej operacji zebranych zostanie wiele nowych
danych, które nie bÚdÈ reprezentowane w obrazach wsadowych, a zapytania bÚdÈ
uwzglÚdniaïy dane, które nie zawierajÈ wielu godzin ostatnich informacji. Zignorujmy
jednak na razie ten problem, poniewaĝ bÚdziemy w stanie to naprawiÊ. Udajmy, ĝe jest
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w porzÈdku, iĝ zapytania bÚdÈ zdezaktualizowane o kilka godzin i kontynuujmy badanie
koncepcji wstÚpnego obliczania obrazu wsadowego poprzez uruchamianie funkcji na
peïnym zbiorze danych.
1.7.1. Warstwa przetwarzania wsadowego

Ta czÚĂÊ architektury lambda, która implementuje równanie obraz wsadowy = funkcja
(wszystkie dane) nazywa siÚ warstwÈ przetwarzania wsadowego (ang. batch layer).
Warstwa przetwarzania wsadowego przechowuje gïównÈ kopiÚ zbioru danych (ang.
master dataset) i na niej przelicza obrazy wsadowe (patrz rysunek 1.8). Gïówny zbiór
danych moĝe byÊ traktowany jako bardzo obszerna lista rekordów.

Rysunek 1.8. Warstwa
przetwarzania wsadowego

Warstwa przetwarzania wsadowego musi byÊ w stanie robiÊ dwie rzeczy: przechowywaÊ niemutowalny, stale rosnÈcy gïówny zbiór danych oraz przeliczaÊ dowolne
funkcje na tym zbiorze danych. Ten rodzaj przetwarzania najlepiej jest wykonywaÊ,
stosujÈc systemy przetwarzania wsadowego. Kanonicznym przykïadem systemu przetwarzania wsadowego jest platforma Hadoop, którÈ wykorzystamy w tej ksiÈĝce do
zaprezentowania koncepcji warstwy wspomnianego przetwarzania.
Najprostsza forma warstwy przetwarzania wsadowego moĝe byÊ przedstawiona za
pomocÈ nastÚpujÈcego pseudokodu:
function runBatchLayer():
while(true):
recomputeBatchViews()

Warstwa przetwarzania wsadowego dziaïa w pÚtli while(true) i stale przelicza od podstaw obrazy wsadowe. W rzeczywistoĂci warstwa ta jest nieco bardziej zawiïa, ale wrócimy do tego w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. Na tym etapie to jest najlepszy sposób wyobraĝenia sobie warstwy przetwarzania wsadowego.
ZaletÈ omawianej warstwy jest prostota uĝycia. Obliczenia wsadowe sÈ napisane jak
programy jednowÈtkowe, a równolegïoĂÊ jest uzyskiwana za darmo. atwo jest napisaÊ
solidne, wysoce skalowalne obliczenia w warstwie przetwarzania wsadowego. WarstwÚ
tÚ skaluje siÚ poprzez dodawanie nowych maszyn.
Poniĝej zamieszczony zostaï przykïad obliczeñ warstwy przetwarzania wsadowego.
Nie przejmuj siÚ, jeĂli nie rozumiesz tego kodu — chodzi o to, aby pokazaÊ, jak wyglÈda
program z natury równolegïy:
Api.execute(Api.hfsSeqfile("/tmp/pageview-counts"),
new Subquery("?url", "?count")
.predicate(Api.hfsSeqfile("/data/pageviews"),
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"?url", "?user", "?timestamp")
.predicate(new Count(), "?count");

Ten kod oblicza liczbÚ odsïon strony dla kaĝdego adresu URL dla danego zbioru surowych danych wejĂciowych odsïon strony. W tym kodzie ciekawe jest to, ĝe wszystkie
wyzwania wspóïbieĝnoĂci zwiÈzane z planowaniem prac i scalaniem wyników sÈ obsïugiwane za Ciebie. Poniewaĝ algorytm zostaï napisany w ten sposób, moĝe byÊ dowolnie rozmieszczany w klastrze MapReduce, co pozwala skalowaÊ na tyle wÚzïów, ile
jest dostÚpnych. Po zakoñczeniu obliczeñ katalog wyjĂciowy bÚdzie zawieraï pewnÈ
liczbÚ plików z wynikami. Sposobu pisania programów takich jak ten nauczysz siÚ
w rozdziale 7.
1.7.2. Warstwa obsáugująca

Warstwa przetwarzania wsadowego emituje obrazy wsadowe jako wyniki swoich funkcji.
NastÚpnym krokiem jest zaïadowanie gdzieĂ tych obrazów, aby mogïy byÊ kwerendowane. Tu do gry wkracza warstwa obsïugujÈca (ang. serving layer). Jest ona wyspecjalizowanÈ, rozproszonÈ bazÈ danych, która ïaduje obrazy wsadowe i umoĝliwia wykonywanie na nich losowych operacji odczytu (patrz rysunek 1.9). Gdy dostÚpne stajÈ siÚ
nowe obrazy wsadowe, warstwa obsïugujÈca automatycznie zastÚpuje nimi starsze
obrazy, aby moĝna byïo uzyskaÊ bardziej aktualne wyniki.

Rysunek 1.9. Warstwa
obsáugująca

Baza danych warstwy obsïugujÈcej obsïuguje aktualizacje i losowe operacje odczytu.
Co waĝniejsze, nie musi obsïugiwaÊ losowych operacji zapisu. Jest to bardzo waĝna
uwaga, poniewaĝ losowe operacje zapisu sÈ przyczynÈ wiÚkszoĂci zïoĝonoĂci w bazach
danych. DziÚki brakowi obsïugi losowych operacji zapisu te bazy danych sÈ bardzo
proste. Ta prostota sprawia, ĝe sÈ one niezawodne, przewidywalne, ïatwe w konfiguracji i obsïudze. Baza danych warstwy obsïugujÈcej, ElephantDB, z której nauczysz siÚ
korzystaÊ z tej ksiÈĝki, ma tylko kilka tysiÚcy linii kodu.
1.7.3. Warstwy przetwarzania wsadowego i obsáugująca
zapewniają niemal wszystkie wáaĞciwoĞci

Warstwy przetwarzania wsadowego i obsïugujÈca obsïugujÈ dowolne zapytania dla
jakiegokolwiek zbioru danych przy przyjÚciu takiego kompromisu, ĝe zapytania bÚdÈ
uwzglÚdniaïy dane, które nie zawierajÈ wielu godzin ostatnich informacji. Nowa porcja
danych potrzebuje kilku godzin na propagacjÚ w warstwie przetwarzania wsadowego
do warstwy obsïugujÈcej, w której moĝe byÊ kwerendowana. WaĝnÈ rzeczÈ jest to, ĝe

Kup książkę

Poleć książkę

38

ROZDZIAà 1. Nowy paradygmat dla Big Data

poza niskimi opóěnieniami aktualizacji warstwy przetwarzania wsadowego i obsïugujÈca
zapewniajÈ wszystkie wïaĂciwoĂci poĝÈdane w systemie Big Data, opisane w podrozdziale 1.5. Przyjrzyjmy siÚ im po kolei:
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

NiezawodnoĂÊ i odpornoĂÊ na bïÚdy. Hadoop obsïuguje przeïÈczanie awaryjne,
gdy maszyny ulegajÈ awarii. Pod maskÈ warstwa obsïugujÈca wykorzystuje replikacjÚ w celu zapewnienia dostÚpnoĂci w wypadku awarii serwerów. Warstwy
przetwarzania wsadowego i obsïugujÈca sÈ równieĝ odporne na ludzkie bïÚdy,
poniewaĝ, gdy popeïniony zostanie bïÈd, moĝna naprawiÊ algorytm lub usunÈÊ
uszkodzone dane i przeliczyÊ obrazy od nowa.
SkalowalnoĂÊ. Obie warstwy, przetwarzania wsadowego i obsïugujÈca, sÈ ïatwo
skalowalne. Obie sÈ systemami w peïni rozproszonymi i ich skalowanie polega
po prostu na dodawaniu nowych maszyn.
Uogólnienie. Opisana architektura jest tak ogólna, jak to tylko moĝliwe. Moĝna
obliczaÊ i aktualizowaÊ dowolne obrazy wybranego zbioru danych.
RozszerzalnoĂÊ. Dodanie nowego obrazu jest tak proste jak dodanie nowej
funkcji gïównego zbioru danych. Poniewaĝ gïówny zbiór danych moĝe zawieraÊ
dowolne dane, ïatwo moĝna dodawaÊ nowe typy danych. JeĂli chcesz ulepszyÊ
obraz, nie musisz siÚ martwiÊ o obsïugÚ wielu wersji tego obrazu w aplikacji.
Moĝesz po prostu przeliczyÊ caïy obraz od nowa.
Zapytania ad hoc. Warstwa przetwarzania wsadowego obsïuguje zapytania ad hoc
z natury. Wygodne jest to, ĝe wszystkie dane sÈ dostÚpne w jednym miejscu.
Minimalna konserwacja. Gïównym komponentem wymagajÈcym konserwacji
w tym systemie jest Hadoop, który choÊ wymaga pewnej wiedzy administracyjnej, jest doĂÊ prosty w obsïudze. Jak wyjaĂniono wczeĂniej, bazy danych warstwy
obsïugujÈcej sÈ nieskomplikowane, gdyĝ nie wykonujÈ losowych operacji zapisu.
Poniewaĝ baza danych warstwy obsïugujÈcej ma tak maïo ruchomych czÚĂci,
zawieĂÊ moĝe o wiele mniej elementów. W konsekwencji w bazie danych warstwy obsïugujÈcej istnieje znacznie mniejsze prawdopodobieñstwo, ĝe cokolwiek
pójdzie nie tak, a wiÚc te bazy danych sÈ ïatwiejsze w utrzymaniu.
DebugowalnoĂÊ. W warstwie przetwarzania wsadowego zawsze znajdujÈ siÚ
dane wejĂciowe i wyjĂciowe obliczeñ. W tradycyjnej bazie danych dane wyjĂciowe
mogÈ zastÈpiÊ oryginalne dane wejĂciowe, na przykïad w wypadku zwiÚkszania
wartoĂci. W warstwach przetwarzania wsadowego i obsïugujÈcej dane wejĂciowe
stanowi gïówny zbiór danych, a danymi wyjĂciowymi sÈ obrazy. Podobnie istniejÈ
dane wejĂciowe i wyjĂciowe dla wszystkich etapów poĂrednich. Posiadanie danych
wejĂciowych i wyjĂciowych zapewnia wszystkie informacje potrzebne do debugowania, gdy coĂ pójdzie nie tak.

PiÚkno warstw przetwarzania wsadowego i obsïugujÈcej polega na tym, ĝe zapewniajÈ
one prawie wszystkie wymagane wïaĂciwoĂci w prostym i ïatwym do zrozumienia
podejĂciu. Nie ma kwestii wspóïbieĝnoĂci, z którymi trzeba by sobie radziÊ, a skalowanie jest trywialne. JedynÈ brakujÈcÈ wïaĂciwoĂciÈ sÈ aktualizacje o niskiej latencji.
Ten problem rozwiÈzuje ostatnia warstwa, czyli warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego.
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1.7.4. Warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego

Warstwa obsïugujÈca przeprowadza aktualizacje za kaĝdym razem, kiedy warstwa przetwarzania wsadowego zakoñczy wstÚpne przeliczanie obrazu wsadowego. Oznacza to,
ĝe jedynymi danymi niereprezentowanymi w obrazie wsadowym sÈ dane, które nadeszïy
w trakcie procesu wstÚpnego przeliczania. Aby otrzymaÊ system danych, który jest
w peïni systemem czasu rzeczywistego (czyli pozwala obliczaÊ dowolne funkcje na
dowolnych danych w czasie rzeczywistym), pozostaïo jedynie skompensowaÊ te dane
z ostatnich kilku godzin. Jest to zadanie warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego
(ang. speed layer). Jej celem jest zapewnienie, aby nowe dane byïy reprezentowane
w funkcjach zapytañ tak szybko, jak okreĂlajÈ to wymagania aplikacji (patrz rysunek 1.10).

Rysunek 1.10. Warstwa
przetwarzania czasu
rzeczywistego

Moĝesz potraktowaÊ warstwÚ przetwarzania czasu rzeczywistego jako podobnÈ do warstwy przetwarzania wsadowego pod tym wzglÚdem, ĝe produkuje obrazy na podstawie
otrzymywanych danych. Jedna z wyraěnych róĝnic polega na tym, ĝe warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego bierze pod uwagÚ tylko najnowsze dane, natomiast warstwa
przetwarzania wsadowego uwzglÚdnia wszystkie dane naraz. KolejnÈ duĝÈ róĝnicÈ jest
to, ĝe w celu uzyskania najmniejszych moĝliwych opóěnieñ warstwa przetwarzania
czasu rzeczywistego nie uwzglÚdnia wszystkich nowych danych jednoczeĂnie. Aktualizuje obrazy czasu rzeczywistego, gdy otrzymuje nowe dane, zamiast ponownie obliczaÊ obrazy, jak robi to warstwa przetwarzania wsadowego. Warstwa przetwarzania czasu
rzeczywistego przeprowadza obliczenia przyrostowe, a nie ponowne obliczenia, które
sÈ wykonywane w warstwie przetwarzania wsadowego.
Moĝna sformalizowaÊ przepïyw danych w warstwie przetwarzania czasu rzeczywistego za pomocÈ nastÚpujÈcego równania:
obraz czasu rzeczywistego = funkcja(obraz czasu rzeczywistego, nowe dane)

Obraz czasu rzeczywistego jest aktualizowany na podstawie nowych danych oraz istniejÈcego obrazu czasu rzeczywistego.
ArchitekturÚ lambda moĝna w caïoĂci podsumowaÊ za pomocÈ tych trzech równañ:
obraz wsadowy = funkcja(wszystkie dane)
obraz czasu rzeczywistego = funkcja(obraz czasu rzeczywistego, nowe dane)
zapytanie = funkcja(obraz wsadowy, obraz czasu rzeczywistego)
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Graficzna reprezentacja tych koncepcji zostaïa przedstawiona na rysunku 1.11. Zamiast
obsïugi zapytañ tylko poprzez wykonanie funkcji na obrazie wsadowym zapytania sÈ
rozwiÈzywane poprzez uwzglÚdnienie zarówno obrazu wsadowego, jak i obrazu czasu
rzeczywistego, a nastÚpnie scalenie wyników.

Rysunek 1.11. Schemat architektury lambda

Warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego wykorzystuje bazy danych obsïugujÈce
losowe operacje odczytu i zapisu. Poniewaĝ takie bazy danych obsïugujÈ losowe operacje zapisu, sÈ znacznie bardziej skomplikowane pod wzglÚdem implementacji i eksploatacji niĝ bazy danych uĝywane w warstwie obsïugujÈcej.
PiÚkno architektury lambda polega na tym, ĝe gdy dane raz dotrÈ poprzez warstwÚ
przetwarzania wsadowego do warstwy obsïugujÈcej, odpowiadajÈce im wyniki w obrazach czasu rzeczywistego nie sÈ juĝ potrzebne. Oznacza to, ĝe gdy fragmenty obrazów
czasu rzeczywistego stajÈ siÚ zbyteczne, moĝna z nich zrezygnowaÊ. To wspaniaïy rezultat, poniewaĝ warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego jest o wiele bardziej skomplikowana niĝ warstwy przetwarzania wsadowego i obsïugujÈca. Ta wïaĂciwoĂÊ architektury lambda nazywa siÚ izolacjÈ zïoĝonoĂci (ang. complexity isolation), co oznacza,
ĝe zïoĝonoĂÊ jest przesuwana do warstwy, której wyniki sÈ tylko tymczasowe. JeĂli coĂ
nie wyjdzie, zawsze moĝna porzuciÊ stan dla caïej warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego i wszystko wróci do normy w ciÈgu kilku godzin.
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Kontynuujmy przykïad budowania aplikacji do analizy internetowej, która obsïuguje zapytania o liczbÚ odsïon strony w ciÈgu pewnej liczby dni. Przypomnijmy, ĝe
warstwa przetwarzania wsadowego produkuje obrazy wsadowe z klucza [url, dzieñ]
do liczby odsïon strony.
Warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego utrzymuje swoje wïasne osobne obrazy
klucza [url, dzieñ] do liczby odsïon strony. Podczas gdy warstwa przetwarzania wsadowego ponownie przelicza swoje obrazy poprzez dosïowne liczenie odsïon, warstwa
przetwarzania czasu rzeczywistego aktualizuje swoje obrazy, zwiÚkszajÈc wartoĂÊ licznika
w obrazach za kaĝdym razem, kiedy otrzymuje nowe dane. Aby odpowiedzieÊ na zapytanie, kwerendowane sÈ zarówno obrazy wsadowe, jak i obrazy czasu rzeczywistego,
niezbÚdne do zagwarantowania danych dla okreĂlonego przedziaïu czasu, a nastÚpnie
wyniki sÈ sumowane w celu uzyskania ostatecznej liczby odsïon. Nieco pracy wymaga
zapewnienie poprawnej synchronizacji wyników, ale zajmiemy siÚ tym w póěniejszym
rozdziale.
Niektóre algorytmy sÈ trudne do obliczania przyrostowego. Podziaï na warstwy
przetwarzania wsadowego i przetwarzania czasu rzeczywistego daje moĝliwoĂÊ elastycznego wykorzystania dokïadnego algorytmu w warstwie przetwarzania wsadowego
i przybliĝonego algorytmu w warstwie przetwarzania czasu rzeczywistego. Warstwa
przetwarzania wsadowego raz za razem nadpisuje warstwÚ przetwarzania czasu rzeczywistego, wiÚc aproksymacja jest korygowana, a system wykazuje wïaĂciwoĂÊ dokïadnoĂci ostatecznej (ang. eventual accuracy). Obliczanie na przykïad unikatowych liczb
moĝe okazaÊ siÚ trudne, jeĂli zbiory unikatowych elementów stajÈ siÚ obszerne. atwo
jest wykonaÊ zliczanie unikatowych wartoĂci w warstwie przetwarzania wsadowego,
poniewaĝ brane sÈ pod uwagÚ wszystkie dane naraz, ale w warstwie przetwarzania czasu
rzeczywistego moĝna uĝywaÊ jedynie aproksymacyjnego algorytmu HyperLogLog.
Ostatecznie otrzymujesz to, co najlepsze z obu Ăwiatów: wydajnoĂÊ i niezawodnoĂÊ.
System, który przeprowadza dokïadne obliczenia w warstwie przetwarzania wsadowego i przybliĝone obliczenia w warstwie przetwarzania czasu rzeczywistego, wykazuje dokïadnoĂÊ ostatecznÈ, poniewaĝ warstwa przetwarzania wsadowego koryguje to,
co jest obliczane w warstwie przetwarzania czasu rzeczywistego. Nadal otrzymujemy
aktualizacje o niskiej latencji, ale poniewaĝ warstwa przetwarzania czasu rzeczywistego jest przejĂciowa, zïoĝonoĂÊ osiÈgniÚcia tego stanu nie ma wpïywu na niezawodnoĂÊ Twoich wyników. PrzejĂciowy charakter warstwy przetwarzania czasu rzeczywistego pozwala Ci byÊ elastycznym, dziÚki czemu moĝesz byÊ jednoczeĂnie bardzo
agresywnym, gdy przychodzi do podejmowania kompromisowych decyzji ze wzglÚdu
na wydajnoĂÊ. OczywiĂcie dla obliczeñ, które mogÈ byÊ wykonywane dokïadnie w sposób przyrostowy, ten system jest w peïni dokïadny.

1.8. Najnowsze trendy w technologii
Pomocne jest zrozumienia tïa dla narzÚdzi, których bÚdziemy uĝywaÊ w caïej ksiÈĝce.
Jest wiele trendów w technologii majÈcych duĝy wpïyw na sposoby budowania systemów Big Data.
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1.8.1. Procesory nie stają siĊ coraz szybsze

ZaczÚliĂmy zbliĝaÊ siÚ do fizycznych granic prÚdkoĂci, jakie mogÈ byÊ osiÈgane przez
pojedyncze procesory. Oznacza to, ĝe jeĂli chcesz skalowaÊ systemy do wiÚkszej iloĂci
danych, musisz byÊ w stanie zapewniÊ równolegïoĂÊ obliczeñ. Doprowadziïo to do
powstania algorytmów równolegïych typu shared-nothing i odpowiadajÈcych im systemów, takich jak MapReduce. Zamiast po prostu próbowaÊ skalowaÊ poprzez kupowanie lepszej maszyny, co okreĂla siÚ jako skalowanie pionowe, systemy skaluje siÚ
wskutek dodawania kolejnych maszyn, co jest znane jako skalowanie poziome.
1.8.2. Elastyczne chmury

Kolejnym trendem w technologii byïo powstanie elastycznych chmur, co jest okreĂlane
równieĝ terminem infrastruktura jako usïuga (ang. Infrastructure as a Service — IaaS).
Najbardziej godnÈ uwagi elastycznÈ chmurÈ jest Amazon Web Services (AWS). Elastyczne chmury umoĝliwiajÈ wynajmowanie sprzÚtu na ĝÈdanie, dziÚki czemu nie jest
konieczne posiadanie swojego sprzÚtu we wïasnej lokalizacji. PozwalajÈ takĝe zwiÚkszaÊ
lub zmniejszaÊ rozmiar klastra niemal natychmiastowo, jeĂli wiÚc masz jakieĂ duĝe
zadanie, które chcesz uruchomiÊ, moĝesz przydzieliÊ dla niego sprzÚt tymczasowo.
Elastyczne chmury radykalnie upraszczajÈ administracjÚ systemem. ZapewniajÈ równieĝ dodatkowe opcje alokacji pamiÚci masowej i sprzÚtu, które mogÈ znacznie obniĝyÊ koszty infrastruktury. AWS oferuje na przykïad funkcjÚ o nazwie spot instances,
w której moĝna licytowaÊ instancje, zamiast pïaciÊ ustalonÈ cenÚ. JeĂli ktoĂ zaoferuje
wyĝszÈ cenÚ od Ciebie, nie zdobÚdziesz instancji. Poniewaĝ licytowane instancje mogÈ
zniknÈÊ w kaĝdej chwili, z reguïy sÈ znacznie tañsze niĝ normalne. W wypadku rozproszonych systemów obliczeniowych, takich jak MapReduce, elastyczne chmury sÈ Ăwietnym rozwiÈzaniem, poniewaĝ odpornoĂÊ na bïÚdy jest wspierana w warstwie oprogramowania.
1.8.3. Dynamiczny ekosystem open source dla Big Data

W ciÈgu ostatnich kilku lat spoïecznoĂÊ open source stworzyïa mnóstwo technologii Big
Data. Wszystkie technologie opisane w tej ksiÈĝce sÈ dostarczane bezpïatnie na licencji
open source.
Istnieje piÚÊ kategorii projektów open source, które poznasz. PamiÚtaj, ĝe nie jest
to ksiÈĝka przeglÈdowa — jej intencjÈ nie jest po prostu przedstawienie kilku technologii. Celem jest nauczenie CiÚ podstawowych zasad, abyĂ byï w stanie oceniÊ odpowiednie narzÚdzia i wybraÊ je do wïasnych potrzeb:
Q

Systemy obliczeñ wsadowych. SÈ to systemy o wysokiej przepustowoĂci i wysokich opóěnieniach. Systemy obliczeñ wsadowych mogÈ wykonywaÊ niemal
dowolne obliczenia, ale te obliczenia mogÈ trwaÊ wiele godzin lub dni. Jedynym
systemem obliczeñ wsadowych, jaki wykorzystamy, jest Hadoop. Projekt Hadoop
ma dwa podprojekty: Hadoop Distributed File System (HDFS) i Hadoop MapReduce. HDFS jest rozproszonym, odpornym na bïÚdy systemem pamiÚci masowej, który moĝna skalowaÊ do petabajtów danych. MapReduce jest poziomo
skalowalnym frameworkiem obliczeniowym integrujÈcym siÚ z HDFS.
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Frameworki serializacji. ZapewniajÈ narzÚdzia i biblioteki umoĝliwiajÈce uĝywanie obiektów pomiÚdzy róĝnymi jÚzykami. MogÈ serializowaÊ obiekt do postaci
tablicy bajtów z dowolnego jÚzyka, a nastÚpnie deserializowaÊ tÚ tablicÚ bajtów do
postaci obiektu w dowolnym jÚzyku. Frameworki serializacji zapewniajÈ jÚzyk
SDL (ang. Schema Definition Language) do definiowania obiektów i ich pól oraz
mechanizmy bezpiecznego wersjonowania obiektów, tak aby schemat mógï ewoluowaÊ bez uniewaĝnienia istniejÈcych obiektów. Trzy znaczÈce frameworki
serializacji to: Thrift, Protocol Buffers i Avro.
Bazy danych NoSQL losowego dostÚpu. W ciÈgu kilku ostatnich lat powstaïo
mnóstwo baz danych NoSQL. Trudno byÊ na bieĝÈco ze wszystkimi, ale naleĝÈ
do nich m.in.: Cassandra, HBase, MongoDB, Voldemort, Riak, CouchDB.
Wszystkie te bazy danych majÈ jednÈ wspólnÈ cechÚ: poĂwiÚcajÈ peïnÈ ekspresyjnoĂÊ jÚzyka SQL na rzecz specjalizacji w okreĂlonych rodzajach operacji.
MajÈ one róĝnÈ semantykÚ i sÈ przeznaczone do konkretnych celów. Ich przeznaczeniem nie jest magazynowanie dowolnych danych. Pod wieloma wzglÚdami podjÚcie decyzji o uĝyciu bazy danych NoSQL jest jak wybór pomiÚdzy
tablicÈ mieszajÈcÈ, mapÈ posortowanÈ, listÈ powiÈzanÈ a wektorem, gdy masz
okreĂliÊ, jakÈ strukturÚ danych wykorzystaÊ w programie. Wiesz dokïadnie wczeĂniej, co masz zamiar zrobiÊ, i na tej podstawie dokonujesz odpowiedniego
wyboru. Jako czÚĂÊ przykïadowej aplikacji, którÈ bÚdziemy budowaÊ, wykorzystamy bazÚ danych Cassandra.
Systemy wymiany komunikatów/kolejkowania. System wymiany komunikatów/
kolejkowania umoĝliwia wysyïanie i wykorzystywanie komunikatów miÚdzy procesami w sposób odporny na bïÚdy i asynchroniczny. Kolejka komunikatów jest
kluczowym elementem dla wykonywania przetwarzania w czasie rzeczywistym.
W tej ksiÈĝce bÚdziemy uĝywaÊ systemu Apache Kafka.
Systemy obliczeñ w czasie rzeczywistym. CharakteryzujÈ siÚ wysokÈ przepustowoĂciÈ, niskimi opóěnieniami oraz przetwarzaniem strumieniowym. Nie mogÈ
one wykonywaÊ takiego zakresu obliczeñ, jaki sÈ w stanie wykonywaÊ systemy
przetwarzania wsadowego, ale mogÈ bardzo szybko przetwarzaÊ komunikaty.
W tej ksiÈĝce bÚdziemy uĝywaÊ systemu Storm. Topologie tego systemu sÈ ïatwe
do napisania i skalowania.

Gdy te projekty open source dojrzaïy, wokóï niektórych z nich uformowaïy siÚ firmy
zapewniajÈce wsparcie dla zastosowañ typu enterprise. Firma Cloudera zapewnia na
przykïad wsparcie dla platformy Hadoop, a DataStax — dla bazy danych Cassandra.
Inne projekty sÈ produktami firmowymi, na przykïad Riak jest produktem Basho
Technologies, MongoDB jest produktem 10gen, a RabbitMQ to z kolei produkt
SpringSource, czyli oddziaïu firmy VMWare.
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1.9. Przykáadowa aplikacja: SuperWebAnalytics.com
Zbudujemy w tej ksiÈĝce przykïadowÈ aplikacjÚ Big Data, która posïuĝy do zilustrowania przedstawianych koncepcji. Zbudujemy warstwÚ zarzÈdzania danymi dla usïugi
typu Google Analytics. Usïuga ta bÚdzie w stanie ĂledziÊ miliardy odsïon dziennie.
Wspomniana usïuga bÚdzie wspieraÊ wiele róĝnych metryk. Kaĝda metryka bÚdzie
obsïugiwana w czasie rzeczywistym. BÚdzie to szeroki zakres metryk: od prostych
metryk zliczajÈcych po zïoĝone analizy tego, jak uĝytkownicy nawigujÈ po stronie
internetowej.
Obsïugiwane bÚdÈ nastÚpujÈce metryki:
Q

Q

Q

Liczba odsïon dla adresu URL w funkcji czasu. Przykïadowe zapytania to:
„Jakie sÈ wskaěniki odsïon strony dla kaĝdego dnia w ciÈgu ostatniego roku?”
oraz „Ile byïo odsïon strony w ciÈgu ostatnich 12 godzin?”.
Liczba unikatowych uĝytkowników odwiedzajÈcych adres URL zobrazowana
w czasie. Przykïadowe zapytania to: „Ile unikatowych osób odwiedziïo tÚ domenÚ
w roku 2010?” oraz „Ile unikatowych osób odwiedziïo tÚ domenÚ w poszczególnych godzinach w ciÈgu ostatnich trzech dni?”.
Analiza wspóïczynnika odrzuceñ (ang. bounce rate). „Jaki procent ludzi odwiedza
danÈ stronÚ i nie odwiedza innych stron tej witryny?”.

Zbudujemy warstwy do przechowywania, przetwarzania i obsïugi zapytañ wysyïanych
do aplikacji.

1.10. Podsumowanie
ZobaczyïeĂ, co moĝe nie wyjĂÊ podczas skalowania systemu relacyjnego za pomocÈ
tradycyjnych technik, takich jak sharding. Problemy, z którymi trzeba siÚ zmierzyÊ,
wykraczajÈ poza skalowanie, gdy system staje siÚ coraz bardziej zïoĝony w zarzÈdzaniu,
a tym samym trudniejszy w rozszerzaniu, a nawet w zrozumieniu. Gdy w kolejnych
rozdziaïach bÚdziesz siÚ uczyÊ budowaÊ systemy Big Data, skupimy siÚ zarówno na
niezawodnoĂci, jak i na skalowalnoĂci. Jak siÚ przekonasz, gdy budujesz komponenty
we wïaĂciwy sposób, w tym samym systemie moĝesz osiÈgnÈÊ jednoczeĂnie niezawodnoĂÊ i skalowalnoĂÊ.
KorzyĂci pïynÈce z systemów danych zbudowanych przy uĝyciu architektury lambda
wykraczajÈ poza samo skalowanie. Poniewaĝ system bÚdzie w stanie obsïuĝyÊ znacznie
wiÚkszÈ iloĂÊ danych, bÚdziesz w stanie zgromadziÊ jeszcze wiÚcej danych i uzyskaÊ
z nich dalsze korzyĂci. ZwiÚkszenie iloĂci i róĝnorodnoĂci przechowywanych danych da
wiÚksze moĝliwoĂci eksploatacji danych, tworzenia analiz i budowania nowych aplikacji.
KolejnÈ zaletÈ korzystania z architektury lambda jest wysoki stopieñ niezawodnoĂci
tworzonych aplikacji. Skïada siÚ na to wiele czynników, na przykïad bÚdziesz miaï
moĝliwoĂÊ uruchamiania obliczeñ na caïym zbiorze danych, aby przeprowadziÊ migracje lub naprawiÊ bïÚdy. Juĝ nigdy nie bÚdziesz mieÊ do czynienia z sytuacjami, w których
istniejÈ róĝne aktywne wersje schematu w tym samym czasie. Podczas zmiany schematu bÚdziesz miaï moĝliwoĂÊ aktualizowania wszystkich danych do nowego schematu. Podobnie, jeĂli w Ărodowisku produkcyjnym przypadkowo zostanie wdroĝony
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nieprawidïowy algorytm, który uszkodzi serwowane dane, moĝna ïatwo to naprawiÊ
przez ponowne przeliczenie uszkodzonych wartoĂci. Jak siÚ przekonasz, istnieje wiele
innych powodów, dla których aplikacje Big Data bÚdÈ bardziej niezawodne.
Wreszcie wydajnoĂÊ bÚdzie bardziej przewidywalna. Chociaĝ architektura lambda
jako caïoĂÊ jest ogólna i elastyczna, poszczególne komponenty tworzÈce system sÈ
wyspecjalizowane. W porównaniu z czymĂ takim, jak planista zapytañ SQL, za kulisami nie ma zbyt wiele „magii”. Prowadzi to do uzyskania bardziej przewidywalnej
wydajnoĂci.
Nie przejmuj siÚ, jeĂli duĝa czÚĂÊ tego materiaïu nadal wydaje siÚ nieco niejasna.
Do omówienia pozostaïo jeszcze wiele kwestii i do kaĝdego wprowadzonego w tym
rozdziale tematu bÚdziemy powracaÊ w kolejnych partiach ksiÈĝki, by omówiÊ go
szczegóïowo. W nastÚpnym rozdziale zaczniesz uczyÊ siÚ sposobu budowania architektury lambda. Rozpoczniesz od samych podstaw stosu i sposobu modelowania oraz
schematyzacji gïównej kopii zbioru danych.

Kup książkę

Poleć książkę

46

Kup książkę
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CzÚĂÊ I
Warstwa
przetwarzania wsadowego

C

zÚĂÊ I koncentruje siÚ na warstwie przetwarzania wsadowego architektury
lambda. Rozdziaïy teoretyczne sÈ przeplatane rozdziaïami ilustracyjnymi.
Rozdziaï 2. omawia sposób modelowania i schematyzacji danych w gïównym zbiorze
danych. Rozdziaï 3. ilustruje te koncepcje za pomocÈ narzÚdzia Apache Thrift.
W rozdziale 4. przedstawiono wymagania wzglÚdem przechowywania gïównego
zbioru danych. Przekonasz siÚ, ĝe wiele funkcji dostarczanych zazwyczaj przez rozwiÈzania bazodanowe nie jest wymaganych dla gïównego zbioru danych i w rzeczywistoĂci przeszkadza w optymalizacji przechowywania gïównego zbioru danych. Wymagania te lepiej speïnia prostsze i oferujÈce mniej funkcji rozwiÈzanie dla przechowywania
danych. Rozdziaï 5. ilustruje praktyczne przechowywanie gïównego zbioru danych
przy uĝyciu rozproszonego systemu plików Hadoop (ang. Hadoop Distributed Filesystem — HDFS).
W rozdziale 6. omówiono obliczanie dowolnych funkcji na gïównym zbiorze danych
z wykorzystaniem paradygmatu MapReduce. MapReduce jest na tyle ogólny, ĝeby
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obliczyÊ dowolnÈ skalowalnÈ funkcjÚ. Chociaĝ MapReduce jest wszechstronny, zobaczysz,
ĝe abstrakcje wyĝszego poziomu znacznie uïatwiajÈ jego uĝycie. Rozdziaï 7. przedstawia wszechstronnÈ wysokopoziomowÈ abstrakcjÚ MapReduce o nazwie JCascalog.
Aby poïÈczyÊ ze sobÈ wszystkie koncepcje, w rozdziaïach 8. i 9. zaimplementowano
kompletnÈ warstwÚ przetwarzania wsadowego dla dziaïajÈcego przykïadu aplikacji SuperWebAnalytics.com. W rozdziale 8. opisano ogólnÈ architekturÚ i algorytmy, natomiast
w rozdziale 9. szczegóïowo przedstawiono dziaïajÈcy kod.
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