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BIG DATA



Definicja Big Data

• Big Data definiowane jest jako składowanie zbiorów danych o 
tak dużej złożoności i ilości danych, że jest to niemożliwe przy 
zastosowaniu podejścia tradycyjnego (np. opartego na 
hurtowni danych)

• Zagadnienie obejmuje identyfikację, pobieranie, składowanie, 
przeszukiwanie, współdzielenie, analizę i wizualizację danych
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Paradygmat Big Data
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Element Paradygmat klasyczny Paradygmat Big Data

Ilość danych Kolejne przyrosty danych 
cyklicznie ładowane do 
hurtowni danych

Analizowanie danych w czasie 
rzeczywistym, zapisywanie wyłącznie 
informacji kluczowych

Szybkość danych Cykliczne pobieranie wyłącznie 
istotnych danych. Wysoki 
(względnie) poziom latencji 
(opóźnienia) danych

Nasłuch strumienia danych, w 
momencie pojawienia się określonych 
sytuacji, natychmiastowe podjęcie 
działania

Różnorodność danych Umieszczanie danych w bazie 
danych o określonej strukturze

Strukturyzowanie danych, które 
pozwalają na określenie kontekstu 
danych o nieustrukturyzowanej postaci



Big Data: 3V’s

• Wolumen danych (Volume)

• Zróżnicowanie danych (Variety)

• Szybkość zmian danych (Velocity)

5



Wolumen danych (Volume)

http://www.signiant.com
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Zróżnicowanie danych (Variety)

• Relacyjne bazy danych

• Tekst, html

• XML

• Strumienie danych

• Dane dotyczące powiązań

• Zdjęcia, filmy, muzyka
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Szybkość danych (Velocity)
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http://vceestartups.com



wartość

czas

Zdarzenie 
biznesowe

Dane zebrane

Informacja 
dostarczona

Działania 
podjęte

Big Data – kolejne V: Value (wartość)
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Big Data – kolejne V: Veracity (wiarygodność)

• Big data, ze względu na rodzaj danych oraz ich skalę, 
obarczony jest szeregiem problemów:
• Błędy danych

• Przekłamania

• Szum informacyjny

• Anomalie w danych

• W takich uwarunkowaniach istotne jest zarządzanie 
wiarygodnością danych dla ich użytkowników
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Uwarunkowania prawne



PRZETWARZANIE ROZPROSZONE



Map reduce

Algorytm służący przetwarzaniu równoległemu dużych zbiorów danych w 
rozproszonym środowisku. Podejście opracowane przez firmę Google.

Algorytm składa się z dwóch głównych kroków:
• map – pobranie danych z wejścia i ich podział na podzbiory. Dekompozycja 

problemu na podproblemy. 

• reduce – zgromadzenie odpowiedzi, ich połączenie i przekazanie wyniku
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Map reduce
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Map reduce
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HADOOP



Czym jest Hadoop

• Platforma służąca przetwarzaniu rozproszonemu dużych zbiorów danych. 
Jest to system open-source, na licencji Apache Software Foundation

• Główne cechy Apache Hadoop: 
• Proste zarządzanie danymi w różnych formatach
• Bardzo duża skalowalność
• Wykorzystanie serwerów o niskiej/średniej mocy
• Wysoka tolerancja na awarie

• Wspierane języki programowania
• Java
• Python
• Scala
• R
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Architektura rozproszona

Name Node
Secondary Name

Node

Data Node Data Node Data Node
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Klaster big data



Name node

• Przechowuje metadane plików, w szczególności informacje dotyczące 
lokalizacji poszczególnych plików

• name node jest kluczowym elementem architektury fizycznej – w 
klastrze zawsze jest dokładnie jeden name node

• Zarządzania rozkładem plików podczas przyłączania nowych data node
oraz w przypadku wystąpienia awarii
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Data node

• Składuje dane na systemie HDFS

• Przekazuje informacje od name node, dotyczące swojego statusu 
oraz posiadanych plików

• Może pracować w trybie replikacji danych (także RAID)
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Zapis/odczyt/replikacja danych

https://hadoop.apache.org 21



Architektura rozproszona

Name Node
Secondary Name

Node

Data Node Data Node Data Node

▪ Rozproszony system plików
▪ Automatyczny rebalancing
▪ Możliwość usuwania/wyłączania 

węzłów w trakcie pracy
▪ Brak systemu zabezpieczeń
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Klaster big data



Kiedy nie stosować Hadoop

• Low latency and real time

• Dane posiadają strukturę

• Wolumen nie bardzo duży

• Dużo zapisów (więcej niż odczytów)

• Jeśli algorytm nie daje się dekomponować na równoległe kroki
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ARCHITEKTURA BIG DATA



Wybrane komponenty Big Data

HDFS
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HDFS

• HDFS (Hadoop Distributed File System) to rozproszony system plików, 
umieszczony na wielu serwerach (węzłach – node)

• HDFS cechuje się wysokim poziomem tolerancji na awarie sprzętowe 
(fault tolerant)

• HDFS opiera się na nisko-kosztowych serwerach

• HDFS powstał na potrzeby projektu wyszukiwarki Nutch, dla firmy 
Yahoo
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PIG
• Platforma służąca do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych

• Udostępnia język programowania, pozwalających na zrównoleglanie i rozpraszanie 
przetwarzania

• Język Pig stanowi warstwę działającą na HDFS. Kod źródłowy Pig jest przetwarzany 
przez platformę na zadania map-reduce

• Optymalizacja kodu jest wykonywana automatycznie przez platformę

• Możliwe jest dołączanie/programowanie dodatkowych funkcji, rozszerzających 
standardowe
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HIVE

• Oprogramowanie powalające na zadawanie zapytań do 
rozproszonego systemu HDFS

• Jest to język programowania o podobnej składni do SQL (HiveSQL)

• Dodatkowo, podobnie jak Pig, Hive udostępnia komendy pozwalające 
na stosowanie algorytmów map-reduce
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HBASE

• Rozproszona baza danych, służąca przechowywaniu dużych ilości 
danych

• Bardzo dobrze sprawdza się do obsługi szybkich zapytań na tabelach 
zawierających miliardy rekordów i tysiące (nawet miliony) kolumn

• Jest to baza danych nie-relacyjna, obsługująca zapytania w pamięci 
operacyjnej

• Mniej radzi sobie z zapytaniami analitycznymi, które wymagają 
agregowania wielu rekordów
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ZOOKEPER

• Scentralizowana usługa utrzymująca konfigurację klastra; 
metadane klastra

• Zarządza konfiguracją rozproszoną, pozwala na 
automatyczne konfigurowanie nowego węzła (node) lub 
nowej usługi na wielu węzłach
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YARN

• Usługa zarządzająca zasobami klastra

• Każde zadanie realizowane przez klaster (zapytanie o dane, 
przetwarzanie danych, ładowanie danych, itp.) wymaga określonych 
zasobów. Zasoby te przydziela Yarn

• Yarn zarządza mocą procesorów (CPU), pamięcią RAM, przestrzenią 
dyskową oraz zasobami sieciowymi

• Obsługuje pojedyncza zadania a także całe aplikacje, które pracują na 
klastrze
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AMBARI

• Konsola do zarządzania klastrem 
oraz wszystkimi usługami

• Monitoruje zarówno zasoby klastra 
jak i poszczególne usługi
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DRUID

• Kolumnowa baza danych wspierająca analizy 
wielowymiarowe (OLAP)

• Możliwość ładowania 
danych za pomocą ETL lub 
poprzez strumień danych 
(Kafka)

• Rozproszona, skalowalna 
architektura

Źródło: druid.io 33



DATA LAKE



Data Lake

• Repozytorium służące składowaniu i przetwarzaniu danych o bardzo dużej skali i 
zróżnicowaniu

• Możliwość podłączania zróżnicowanych źródeł danych, zarówno posiadających 
strukturę jak i pozbawionych struktury; danych wsadowych oraz strumieni

• Dane nie są składowane w sposób uporządkowany jak w przypadku hurtowni 
danych czy data martów. Jest to często federacja technologii, baz danych i 
strumieni danych

• Architektura powstała jako odpowiedź na wady „klasycznych” hurtowni danych:
• HD odpowiadają tylko na pytania, które były znane wcześniej

• Hurtownie danych i data marty posiadają dane o określonej szczegółowości. Nie można jej 
zwiększyć

• HD opierają się na zdefiniowanych źródłach danych

• Przykładem architektury data lake jest klaster hadoop
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BIG DATA A HURTOWNIA DANYCH



Technologie big data w HD

Zbiór danych tymczasowych (STAGE)

Zbiór danych detalicznych (DETAIL)

Zbiór danych 
tematycznych
(Data Marts)

Analityczne 
zbiory danych 

(ADS)

M
et
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an

e

ODS

Hive
Cassandra

HBase
Cassandra
Druid

Cassandra
Redis

HDFS
MongoDB

HDFS
Cassandra

Hive
HDFS

37



System big data jako Stage w HD

• Część procesu ETL oraz warstwa STAGE 
zostały zastąpione przetwarzaniem na 
platformie hadoop

• Na HDFS trafiają pliki, które poddawane 
są transformacji i ładowaniu do warstwy 
danych detalicznych

• HDFS utrzymuje także dane wymagane 
na potrzeby przyszłych przeliczeń 
danych, lub wzbogacania danych

Dane detaliczne (Oracle)

Data MartData Mart

STAGE (HDFS)
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System big data jako repozytorium danych

Dane detaliczne (Oracle)

Zapytania o wąski 
zakres danych 

(godziny)

Zapytania o wąski 
zakres danych 

(minuty)

ETL

aplikacja

Dane detaliczne 
(HBASE)

Zapytania o wąski 
zakres danych 

(godziny)

Zapytania o wąski 
zakres danych 

(minuty)

ETL

aplikacja

Dane detaliczne 
(HIVE)
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Dziękuję za uwagę


