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TIIVISTELMÄ
Ajoneuvoliikenteestä on kehittymässä eräs tulevaisuuden merkittävimmistä massadatan lähteistä. Näistä monimuotoisista datalähteistä puolestaan huomattavan
osan muodostavat korkeanopeuksiset, suurikokoiset, jatkuvat datavuot. Uusien
teknologioiden käyttöön valjastamista vaaditaankin kaiken tämän datan potentiaalin hyödyntämiseksi.
Tässä opinnäytetyössä luodaan laaja katsaus massadata-analyysin eri vaiheisiin suunnattuihin hajautettuihin ohjelmistotyökaluihin. Lisäksi työssä suunnitellaan ja toteutetaan Amazonin EC2-pilvipalvelusta tilattuun tietokoneklusteriin
massadata-analyysijärjestelmä, jolla pyritään vastaamaan erityisesti ajoneuvoliikenteen datavoiden asettamiin haasteisiin tähtäämällä reaaliaikaiseen hajautettuun laskentaan sekä matalan vasteajan ad hoc -kyselyihin. Järjestelmässä hyödynnetään Apache Hadoop-, Apache Flume-, Apache Spark- ja Cloudera Impala -ohjelmistoja, jotka on valittu näitä tavoitteita silmällä pitäen. Datavoiden
hajautettu reaaliaikainen analysointi pyritään erityisesti toteuttamaan Sparkanalyysijärjestelmän Spark Streaming -laajennoksella.
Lopuksi järjestelmän suorituskykyä testataan ja analysoidaan. Sen toteutukseen valittujen ohjelmistojen suorituskykyä myös vertaillaan yleisimmin käytettyihin vastineihinsa. Testauksessa Spark Streamingilla toteutettu vuoanalyysi paljastui järjestelmän pullonkaulaksi, kun taas Sparkin eräajolaskennalla ja Impalan kyselymoottoreilla saavutettiin parempia tuloksia kuin niiden vaihtoehdoilla,
Hadoopin MapReduce-kirjastolla ja Apache Hive -ohjelmistolla.
Avainsanat: Massadata, tietokoneklusterit, hajautettu laskenta, MapReduce, Apache Hadoop, Apache Spark
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ABSTRACT
Vehicle traffic is about to develop to one of the most significant big data sources of
the future. Of these various data sources, continuous high volume, high velocity
data streams form a substantial part. All in all, harnessing new technologies is
required to benefit from all the potential this data withholds.
In this thesis, software tools directed at different phases of mass data analysis
are widely studied. Additionally, a mass data analysis system is designed and implemented to a computer cluster hosted by Amazon EC2 cloud service, especially
to respond to the challenges represented by the data streams of vehicle traffic, by
aiming to reach capability for distributed real time analysis and low latency ad
hoc queries. The system utilizes multiple software components including Apache
Hadoop, Apache Flume, Apache Spark and Cloudera Impala, which have been
selected in view of achieving these goals. Spark Streaming extension of Spark
processing engine is especially used for implementation of distributed real time
data stream analysis.
Finally, the performance of the system is tested and analyzed. The performance
of the software tools used in the implementation is compared to the performance
of their most widespread counterparts. The testing revealed that the data stream
analysis with Spark Streaming formed a bottleneck in the system. On the other
hand, better results were achieved with batch computations of Spark and Impala query engine than with their alternatives, Hadoop MapReduce library and
Apache Hive.
Keywords: Big data, computer clusters, distributed computing, MapReduce,
Apache Hadoop, Apache Spark
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ALKULAUSE
Päädyin tutkimaan massadata-analyysin menetelmiä ja työkaluja Oulun yliopiston Tietotekniikan osastolla tutkimusassistentin työssäni. Työ kesti vuoden 2014 maaliskuusta
joulukuun loppuun tarjoten mahdollisuuden tutustua lukuisiin tuoreisiin teknologioihin ja pitäen sisällään useita mielenkiintoisia haasteita. Lisäksi syvällinen perehtyminen massadataan antoi erinomaiset valmiudet potentiaaliselle tulevaisuuden datatutkijan uralle. Kiitän ohjaajiani tekniikan tohtoreita Mika Rautiaista ja Susanna Pirttikangasta sekä Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaani Jukka Riekkiä asiantuntevista
neuvoista opinnäytetyön parissa kuin myös Ilari Maaralaa avusta tietokoneklusterin
valmistelussa Amazonin EC2-pilvipalveluun.

Oulussa 7.2.2015
Miikka Salmi
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1. JOHDANTO
Tämä opinnäytetyö sai alkunsa osana Oulun yliopiston Tietotekniikan osaston Arkipäiväinen aistiminen -projektia. Opinnäytetyö kuuluu Oulu Traffic Pilot -hankkeeseen,
jossa tavoitteena on lukuisten eri datalähteiden pohjalta tuottaa saataville erittäin monipuolista, ajankohtaista informaatiota Oulun kaupungin alueen liikenteestä ja luoda
uusia palveluita tutkimuksen ja kaupungin asukkaiden tarpeisiin. Hyödynnettäviä datalähteitä ovat muun muassa linja-autoihin ja takseihin asennetut anturit, sääasemat,
matkapuhelimet, lasertutkat, tiesensorit ja liikennevalot. Näitä ja lukuisia muita monimuotoisia lähteitä analysoimalla odotetaan myös saatavan selville paljon hyödyllistä
tietoa, jota ei etukäteen osattu ennakoidakaan.
Hankkeen infrastruktuurin pohjalle haluttiin luoda hyvin suurille - massadatan kokoluokan saavuttaville - datamäärille skaalautuva analyysi- ja tietovarastojärjestelmä,
joka kykenisi ottamaan vastaan liikennedataa vaihtelevista lähteistä ja tuottamaan analyysituloksia saataville mahdollisimman pienellä viiveellä. Tavoitteena olikin, että järjestelmä olisi arkkitehtuuriltaan sellainen, että sen toteutusta pystyttäisiin soveltamaan
myöhemmin myös huomattavasti Oulua asukasluvultaan ja liikennemääriltään suurempien kaupunkien liikenteen analysoimiseen. Koska liikenteessä merkittävä osa datalähteistä koostuu jatkuvista ja purskeisista antureiden tuottamista datavoista, muodostui työn keskeiseksi päämääräksi suunnitella ja toteuttaa järjestelmä massiivisten
anturidatavoiden matalan vasteajan analyysiin, niiden sisältämän datan varastointiin
sekä analyysien tulosten tehokkaaseen saataville tuottamiseen.
Kaiken kaikkiaan työssä pyritäänkin selvittämään, mitä massadatan hajautettuja ja
skaalautuvia ohjelmistotyökaluja hyödyntäen on mahdollista luoda tietokoneklusteriin massadata-analyysi- ja tietovarastojärjestelmä, jonka ensisijaisena tarkoituksena
on pystyä analysoimaan ja tuottamaan saataville dataa mahdollisimman pienellä viiveellä suurikokoisista ja monimuotoisista anturidatavoista. Lisäksi tutkitaan, miten soveltuvat työkalut on mahdollista saattaa toimimaan yhdessä kokonaisen analyysijärjestelmän luomiseksi, millaisiin haasteisiin tällaisen järjestelmän kehityksessä törmätään,
miten kohdatut ongelmat ovat ratkaistavissa ja mitä seikkoja tämänkaltaisen järjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon.
Näihin kysymyksiin vastaamiseksi kartoitetaan ensin laajasti massadatan käsittelyyn suunnattuja ohjelmistotyökaluja, niiden käyttötarkoituksia kuin myös niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Painotus tässä tarkastelussa on erityisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Kartoituksen pohjalta valitaan tarkoitukseen parhaiksi arvioidut ohjelmistotyökalut, minkä jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan niitä hyväksi käyttäen
massadata-analyysijärjestelmä pilvipalvelusta tilattuun tietokoneklusteriin.
Lopulliseen toteutettuun järjestelmään valittujen ohjelmistojen suorituskykyä myös
testataan ja vertaillaan yleisimmin käytettyihin vastineihinsa. Lisäksi järjestelmän eri
komponenttien suorituskykyä testataan, sen datan käsittelyyn kuluvia viiveitä tutkitaan
sekä analysoidaan näiden viiveiden lähteitä ja perimmäisiä syitä.
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2. TAUSTA
Massadata, hajautettu laskenta ja pilvilaskenta ovat eräitä oleellisia käsitteitä tässä
opinnäytetyössä tutkittavien ongelmien kannalta. Niiden määrittely, niiden keskinäisten suhteiden hahmottaminen sekä niihin liittyvä historia muodostavatkin teoriapohjan,
jonka päälle muut työn vaiheet rakentuvat. Tämän luvun tarkoituksena on luoda selkeä yleiskuva näistä konsepteista ja muodostaa lukijalle tarpeelliset pohjatiedot työn
keskeisistä aiheista.

2.1. Massadata
Massadatalla (engl. big data) tarkoitetaan datajoukkoja, joiden koko on niin suuri, etteivät tavallisten tietokantaohjelmistotyökalujen suorituskyky ja kapasiteetti riitä niiden tallentamiseen, säilyttämiseen, hallinnoimiseen ja analysoimiseen. Massadatan käsite ei ole kiinteä vaan sidoksissa teknologian kehittymiseen, sillä tiedonkäsittelyn
tehostuessa vain yhä suuremmat datajoukot täyttävät sen määritelmän. Nykypäivänä
massadataksi luokitellaan eri yhteyksissä suurudeltaan paristakymmenestä teratavusta
petatavuihin ulottuvat datajoukot. [1]
Datamäärien kasvua massadatan mittakaavaan edistää muun muassa jatkuva tiedon
tallennustilan, antureiden ja kommunikaatioyhteyksien halpeneminen [2]. Mobiililaitteiden, langattomien anturiverkkojen ja sosiaalisen median yleistyminen onkin johtanut niin sanotun ylijäämätiedon räjähdysmäiseen kasvuun [1]. IBM:n esittämien arvioiden mukaan kaikesta vuonna 2011 olemassa olevasta datasta 90 % oli tuotettu kahden edeltävän vuoden aikana, ja joka päivä maailmassa luotiin tuolloin 2,5 eksatavua
uutta dataa [3].
Massadata tuottaa arvoa organisaatioille muun muassa parantamalla toimintojen läpinäkyvyyttä, tarjoamalla mahdollisuuksia tilastollisille kokeiluille, auttamalla markkinasegmentoinnissa, tehostamalla päätöksentekoa automatisoiduin algoritmein sekä
luomalla potentiaalia uusille bisnesmalleille, tuotteille ja palveluille. Tästä syystä massadatasta ja sen hyödyntämisestä on muodostumassa eräs avaintekijöistä yritysten välisessä kilpailussa ja niiden kasvussa useilla eri aloilla. Massadatan mukanaan tuomien
haasteiden ja mahdollisuuksien voidaankin ajatella koostuvan kolmesta eri tekijästä:
datan koosta, sen virtausnopeudesta ja sen sisällön monimuotoisuudesta (engl. volume, velocity, variety) [4]. [1]

2.1.1. Massadatan nopeus
Massadatan nopeusulottuvuus kuvaa datan virtausnopeutta eli tahtia, jolla uutta tietoa
tuotetaan, kerätään ja jolla sitä saapuu käsiteltäväksi. Datan nopeuden alituinen kasvaminen asettaa nykyisin kovia vaatimuksia sille, kuinka nopeasti massadatajärjestelmien täytyy kyetä prosessoimaan sisääntulevaa tietoa.
Haastavimmillaan korkeanopeuksisia datavoita pitääkin pystyä analysoimaan sitä
mukaa, kun dataa tulee saataville, ja niiden pohjalta on kyettävä tekemään päätelmiä reaaliajassa. Esimerkiksi ajoneuvoliikenteessä datan arvo laskee sitä mukaa, mitä
enemmän aikaa on kulunut sen syntyhetkestä. Jos esimerkiksi miljoonien asukkaiden
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metropolin liikenteen ruuhkautuneisuudesta halutaan muodostaa kokonaiskuva, jonka
pohjalta voidaan päätellä nopein ajoreitti valittuun kohteeseen tietyllä hetkellä, useiden minuuttien viive on auttamatta liian suuri. Tämä ongelma korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun kuskittomat autot, joiden pitää laskea tosiajassa ohjauspäätöksensä
ilman ihmisen apua, yleistyvät liikenteessä.
Kaisler et al. ovat todenneet, että datanopeus asettaa massadatajärjestelmien kaistanleveyden lisäksi vaatimuksia myös niiden ETL-prosesseille. He myös tunnistavat
kaksi ulottuvuutta, joiden suhteen reaaliaikaiset datavuot voivat muuttua dynaamisesti
tuottaen haasteita niiden analysoinnille: datan muoto ja sen sisältö [5].
Reaaliaikaista datavoiden analyysia varten onkin viime vuosina täytynyt kehittää
uusia työkaluja. Alun perin monet massadataohjelmistoista, kuten Apache Hadoop,
suunniteltiin nimittäin datavoiden reaaliaikaisen prosessoinnin sijaan suurten staattisten dataerien analyysia varten.

2.1.2. Massadatan monimuotoisuus
Erään suurimmista haasteista massadatan käsittelyn parissa muodostaa datan monimuotoisuus. Erilaisten lähteiden räjähdysmäinen kasvu aina anturien ja ohjelmistojen generoimasta datasta ihmisten tuottamiin viesteihin ja dokumentteihin on nimittäin
johtanut siihen, että dataa saapuu prosessoitavaksi vaihtelevemmissa muodoissa kuin
koskaan ennen. Tiettyä tietomallia noudattavan rakenteisen datan lisäksi data voikin
olla muodoltaan vain puolirakenteista, kuten XML- tai JSON-tiedostojen sisälto, tai
kokonaan rakenteetonta, kuten blogikirjoitukset, sähköpostien runko tai video- ja kuvadata. Usein dataa otetaan myös vastaan raakamuodossa, jolloin sille ei ole suoritettu
minkäänlaista esikäsittelyä.
Massadatan monimuotoisuudesta onkin kehittynyt ongelma yrityksille, sillä perinteiset relaatiotietokantamenetelmät soveltuvat vain rakenteisen datan käsittelyyn.
IBM:n arvioiden mukaan kuitenkin 80 % maailman kaikesta datasta on rakenteetonta,
ja rakenteettoman datan määrä kasvaa 15 kertaa nopeammin rakenteelliseen verrattuna
[3]. Lisäksi MindMetre Researchin helmikuussa 2014 informaatioalan ammattilaisille tekemässä kyselyssä selvisi, että 85 % suurista organisaatioista tuottaa enemmän
rakenteetonta dataa kuin koskaan ennen. 89 % puolestaan uskoo, että tästä datasta saatava ymmärrys on oleellista kilpailuedun saavuttamiseksi, ja vain 34 % pitää rakenteettoman datan suurta määrää merkittävänä esteenä sen hyödyntämisen kannalta. [6]
Kysyntä uusien tehokkaiden menetelmien kehittämiseksi datan monimuotoisuuden
hallintaan kasvaa siis jatkuvaksi. Tässä työssä pohditaan myös, millaisin työkaluin ja
minkälaista järjestelmää hyväksi käyttäen voidaan vastata ajoneuvoliikenteen tuottaman massadatan monimuotoisuudesta juontuviin haasteisiin.

2.1.3. Massadata ajoneuvoliikenteessä
On perusteltua olettaa, että ajoneuvoliikenteestä muodostuu ajan myötä merkittävä
massadataa tuottava lähde [7]. Anturiverkostoja on käytetty jo pitkän aikaa liikenteen
tarkkailuun ja ohjaamiseen, mutta niiden ongelmana on kuitenkin ennen ollut kallis
hinta. Tästä syystä liikenteen monitorointi on tavanomaisesti rajoittunut vain tiettyihin
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kriittisiin pisteisiin. Antureiden halventuessa langattomat ad hoc -sensoriverkot ovat
kuitenkin hiljalleen tuomassa perustavanlaatuisen muutoksen koko liikenteen valvontaan ja ohjaukseen. Liikennettä tarkkailevia verkottautumiskykyisiä antureita pystytään
näet vähitellen sijoittamaan jokaiseen risteykseen kuten myös itse autoihin. Olemassa olevia taksiautojen sensoreita voidaankin käyttää liikenteen monitorointiin jo suurimmassa osassa kaupungeista [8]. Kaiken kaikkiaan tämä murros johtaa ennen pitkää
huomattavaan kasvuun liikenteestä syntyvän datan määrässä. [9]
Massadatan ja ajoneuvoliikenteen ympärille on luotu jo lukuisia eri sovelluksia.
Intel on esimerkiksi kehittänyt Apache Hadoop -ohjelmistokehyksen ja Xeon E5 prosessoreiden pohjalle rakentuvan järjestelmän prosessoimaan ja varastoimaan tehokkaasti kiinan Hangzhoun kaupungin liikennettä tarkkailevien satojen monitorointilaitteiden tuottamaa kuva- ja videodataa [10]. Japanilainen Nomura Research Institute -konsultointiyritys on puolestaan tuottanut suositun Zenryoku Annai! -nimisen sovelluksen, joka ennustaa tosiaikaisesti liikenneruuhkia ja etsii käyttäjälleen nopeimpia ajoreittejä käyttämällä hyväksi työmuistissa tapahtuvaa laskentaa suurille datajoukoille [11]. Vuodesta 2007 lähtien Google on puolestaan tarjonnut Google Maps
-sovelluksensa Google Traffic -palvelun välityksellä tosiaikaista visualisoitua karttatietoa vallitsevista liikenneolosuhteista joukkoistamalla (engl. crowdsourcing) tiedonhankinnan tavallisten matkapuhelinten GPS-paikantimille1 . Nykyisin palvelu kattaa yli
50 maata.

2.1.4. Ajoneuvoliikenteen massadatalähteet
Ajoneuvoliikenteestä kerätään nykyään suuria määriä hyvin monimuotoista dataa. Erilaisiin liikenteen datalähteisiin kuuluvat muun muassa autoihin asennetut anturit, kuten
GPS- ja RFID-sensorit, ympäristöön asennetut kiinteät anturit, kuten tiesensorit ja lasertutkat, kuva- ja videodataa tallentavat valvontakamerat sekä erilaiset mobiililaitteet
ja -sovellukset [12]. Näiden lähteiden tuottama data vaihteleekin rakenteisesta rakenteettomaan ja eroaa muotonsa lisäksi niin informaatiosisällöltään, virtausnopeudeltaan
kuin volyymiltaan.
Kuten todettua, Oulu Traffic Pilot -hankkeen datalähteisiin on suunniteltu lukeutuvan muun muassa julkisiin liikennevälineisiin asennetut anturit, sääasemat, liikennevalot, matkapuhelimet, lasertutkat, tiesensorit. Näistä datalähteistä havaitaankin, että hyvin moni niistä tuottaa anturidataa jatkuvana tai purskeisena datavuona. Tässä
työssä kehitettävän prototyyppijärjestelmän toimintaa puolestaan arvioidaan simuloimalla kahta toisistaan eroavaa datalähdettä: Mobisoft Oy:n toimittamaa, taksiautoihin
asennettujen GPS-antureiden tuottamaa paikkatietodataa sekä Infotripla Oy:n avoimen
Digitraffic-palvelun koko Suomen kattavalla sää- ja kelidataa.

2.2. Hajautettu laskenta
Hajautetuksi järjestelmäksi määritellään kahdesta tai useammasta itsenäisestä prosessorista koostuva tietokonejärjestelmä, jossa prosessorit eivät jaa keskenään ensisijaista
1

http://www.google.com/maps/
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muistia mutta tekevät yhteistyötä keskenään lähettämällä viestejä toisilleen yhteisen
kommunikaatioverkon välityksellä [13]. Tällaisilla järjestelmillä suoritettavaa laskentaa puolestaan kutsutaan hajautetuksi laskennaksi.
Hajautetun laskennan etuna on, että sen ansiosta ohjelma saa käyttöönsä enemmän
resursseja kuin perinteisessä peräkkäislaskennassa tai yhden koneen sisälle rajoittuvassa rinnakkaislaskennassa. Hajautetulle laskennalle ominaista on, että siinä ongelma jaetaan useisiin tehtäviin, jotka yksittäiset prosessorit voivat suorittaa itsenäisesti
[14]. Hajautettu laskenta onkin luonut edellytykset muun muassa niin sanotulle suurteholaskennalle (engl. high performance computing), jossa sen suomia etuja hyödynnetään kehittyneiden, paljon resursseja vaativien sovelluksien suorittamiseen esimerkiksi
monimutkaisia tieteellisiä laskutoimituksia varten. Kaikki ongelmat kuitenkaan eivät
luonteestaan johtuen sovellu ratkaistavaksi hajautetusti, sillä niiden vaatimat laskutoimitukset voivat edellyttää paljon prosessien välistä kommunikaatiota.
Tässä kappaleessa käydään läpi hajautetun laskennan kehitys sen menneisyyden ratkaisuista aina nykypäivän menetelmiin ja esitellään eri hajautetun laskennan muotoja,
kuten hilalaskenta ja klusterilaskenta. Lisäksi perehdytään erityisesti siihen, mikä on
klusterilaskennan merkitys massadatan käsittelyn kannalta ja miten sitä nykyisin sovelletaan siihen tarkoitukseen.

2.2.1. Varhainen historia
Samanaikaisiin laskutoimituksiin perustuva, rinnakkainen ohjelmointi sai alkunsa vuonna 1962 niin sanottujen kanavien eli itsenäisten laiteohjainten keksimisen ansiosta. Ne
mahdollistivat, että prosessori pystyi suorittamaan sovellusohjelman käskyjä samaan
aikaan, kun toisen, pysäytetyn sovelluksen I/O-operaatioita suoritettiin. [15]
Hajautetut järjestelmät puolestaan ottivat ensiaskeleensa 1970- ja 80-lukujen aikana
muun muassa Internetin edeltäjän, ARPANET-laajaverkon, sekä lähiverkkojen, kuten
Ethernetin, nousun myötä. Tämä johti hajautetun ohjelmoinnin kehittymiseen, jossa
prosessit eivät enää tukeutuneet kommunikoinnissaan jaettuihin muuttujiin vaan keskinäiseen viestinvälitykseen. Eräs ensimmäisistä hajautettua laskentaa hyödyntävistä sovelluksista oli myös maailman ensimmäisenä tietokoneviruksena pidetty, BBN
Technologies -yrityksessä työskennelleen Bob Thomaksen vuonna 1971 kirjoittama
Creeper-ohjelma, joka levisi ARPANET:issä koneelta toiselle itseään kopioiden [16].
Ensimmäisiin laajan mittakaavan hajautettuihin ohjelmistoihin kuului myös ARPANET:in suosituin sovellus, sähköposti. [15]
Hajautettujen järjestelmien tutkimisesta muodostui yksi tietojenkäsittelytieteiden
haaroista 1970- ja 1980-lukujen taitteessa. Ensimmäinen alan konferenssi, Symposium
on Principles of Distributed Computing2 , pidettiin vuonna 1982 ja sen eurooppalainen
vastine, International Symposium on Distributed Computing3 , vuonna 1985.
1980-luvun saavutettua puolivälinsa erityisesti Internetin synty alkoi vauhdittaa hajautettujen järjestelmien ja laskennan kehityskulkua, sillä toisiinsa verkottoituneiden
koneiden hyödyntäminen yhdessä oli eräs koko järjestelmän suurimmista haasteista
ja tavoitteista. Ensimmäinen Internet-pohjainen hajautetun laskennan projekti olikin
Arjen K. Lenstran ja Mark S. Manassen vuonna 1988 DEC System Research Center
2
3

http://www.podc.org/
http://www.disc-conference.org
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-tutkimuslaboratoriossa työstämä ohjelmisto, joka suoritti hajautetusti kokonaislukujen faktorointia sadoilla Internetiin yhdistetyillä tietokoneilla sähköpostin välityksellä
hyödyntäen koneiden toimettomia kellosyklejä [17].

2.2.2. Hajautettu laskenta ja supertietokoneet
Supertietokoneiksi kutsutaan tietokoneita, jotka edustavat tai edustivat jollain tietyllä
ajanhetkellä suoritusteholtaan maailmanlaajuista kärkiluokkaa. Niitä käytetäänkin hyvin moniin erilaisiin intensiivisiä laskutoimituksia vaativiin käyttötarkoituksiin, kuten
sääilmiöiden ennustamiseen ja molekyylien mallintamiseen. Ensimmäiset supertietokoneet rakennettiin 1960-luvun alkupuolella. Eräs näistä oli vuonna 1962 Ferrantin,
myöhemmän ICL:n, Manchesterin yliopistolle valmistama Atlas, joka piti maailman
nopeimman tietokoneen titteliä kaksi vuotta [18].
Siinä missä varhaiset supertietokoneet hyödynsivät pientä määrää jaettuun muistiin
tukeutuvia prosessoreita korkean suoritustehon saavuttamiseksi, 1980-luvulta alkaen
1990-luvulle niitä hajautetumpi, massiivisten rinnakkaisten suorittimien (engl. massively parallel processor, MPP) arkkitehtuuri sai jalansijaa. Näitä MPP-supertietokoneita,
jotka koostuivat kymmenistä tuhansiin toisiinsa kytketyistä, muistiltaan itsenäisistä
suorittimista tai suoritinelementeistä, olivat muun muassa Goodyear MPP ja Connection Machine -sarja [19, 20].
1990-luvulla puolestaan toinen hajautettu arkkitehtuuri, tietokoneklusterit, alkoi
yleistyä supertietokoneiden toteutustapana. Vuonna 1994 NASA:n tutkijat rakensivat
Beowulf-nimisen supertietokoneprototyypin kytkemällä useita huokeita palvelimia yhteen lähiverkon välityksellä [21]. Beowulf-arkkitehtuurista onkin sittemmin tullut suosittu tapa koota supertietokone edulliseen hintaan. Nykyisin monet tehokkaimmista supertietokoneista ovat tietokoneklustereita, kuten tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä
maailman nopeimmaksi tietokoneeksi arvioitu kiinalainen Tianhe-2 [22].

2.2.3. Ryväslaskenta
Ryväslaskenta (engl. grid computing) on eräs hajautetun laskennan paradigmoista. Sen
perusperiaate on virtualisoida hajautetut laskutoimitukset sekä resurssit, kuten suoritusteho, verkon siirtonopeus ja varastointikapasiteetti, yhdeksi järjestelmäksi, niin sanotuksi virtuaaliseksi supertietokoneeksi [23]. Vuonna 2002 Ian Foster esitti tällaisen
tietokoneryväksen määritelmäksi kolme vaatimusta [24]:
• Järjestelmä koordinoi resursseja, jotka eivät ole keskitetyn hallinnoinnin alaisuudessa.
• Se käyttää standardoituja, avoimia ja yleiskäyttöisiä protokollia sekä rajapintoja.
• Se tarjoaa epätriviaaleja palveluja.
Käytännössä ryväslaskennassa onkin tavallisesti kysymys suurien laskutehtävien rinnakkaisesta suorittamisesta maantieteellisesti hajaantuneilla, Internetin kautta toisiinsa
yhteydessä olevilla tietokoneilla, joista jokainen vastaa yhden osaongelman itsenäisestä ratkaisemisesta.
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Ryväksen käsite syntyi alun perin 1990-luvulla kuvastamaan tietokonelaskentakapasiteettia vertauskuvallisesti sähköverkon (engl. grid) kaltaisena vaivattomasti saatavilla olevana resurssina. Käsitteen yleistivät Foster ja Carl Kesselman kirjassaan The
Grid: Blueprint for a new computing infrastructure, jossa he hahmottelivat ryväslaskennan keskeiset ideat [25]. Heidän johdollaan kehitettiin myös Globus Toolkit4 , sarja
ohjelmistotyökaluja ryväslaskentajärjestelmien toteuttamista varten.
Merkittäviä ensimmäisten joukossa julkistettuja ryväslaskennan projekteja ovat muun
muassa distributed.net5 ja Seti@HOME6 . Vuonna 1997 perustettua distributed.netiä pidetään yleisesti ensimmäisenä ryväslaskentaverkostona, ja sen avulla on ratkaistu erilaisia monimutkaisia matematiikan ja kryptografian ongelmia. Seti@HOME puolestaan sai alkunsa vuonna 1999 Kalifornian yliopiston, Berkeleyn avaruustiedelaboratorion aloitteesta, ja sen päämääränä on havaita älykästä elämää maapallon ulkopuolelta tutkimalla muun muassa avaruudesta saapuvia radiosignaaleja. Sekä distributed.net
että Seti@HOME ovat edelleen aktiivisia projekteja.
Viime vuosina eräs paljon huomiota saanut tietokoneryvästä hyödykseen käyttävä
innovaatio on P2P-teknologiaan perustuva kryptovaluutta, Bitcoin7 . Bitcoin-louhintaverkostosta onkin vuoden 2009 lanseerauksen jälkeen muodostunut yksi kaikkien aikojen suurimmista hajautetun laskennan projekteista, ja kokonaisuudessaan sen suorituskyky on korkeampi kuin maailman 500:n tehokkaimman supertietokoneen laskentateho yhteensä [26].
Ryväslaskennalla ja myöhemmin 2000-luvulla käsitteenä yleistyneellä pilvilaskennalla on periaatteiltaan paljon yhteistä muun muassa samanlaisten päämäärien, arkkitehtuurin ja teknologian suhteen. Zhao et al. ovat kuitenkin todenneet, että vaikka edellä esitellystä tietokoneryväksen kolmesta vaatimuksesta tietokonepilvet täyttävät viimeisen, kaksi ensimmäistä kohtaa eivät välttämättä toteudu. Lisäksi ne eroavat oleellisesti muun muassa myös turvallisuuskäytännöiltään, ohjelmointimalleiltaan
sekä sovelluksiltaan. [27]

2.2.4. Hajautettu laskenta tietokoneklustereissa
Tietokoneryvästen ohella eräs toinen erityisesti 1990-luvulta lähtien suosiota saanut
hajautettujen järjestelmien muoto on tietokoneklusterit. Klusterissa samaa käyttöjärjestelmää käyttävät koneet ovat yhteydessä toisiinsa hyvin nopean lähiverkon välityksellä, ja jokainen klusterin koneista on omistettu ensisijaisesti järjestelmässä suoritettavalle laskennalle [28]. Klusterit ovat paikallisia siinä mielessä, että kaikki niiden koneet kuuluvat yhteen hallinnolliseen toimialueeseen, ne sijaitsevat yleensä fyysisesti
lähekkäin ja niitä kohdellaan yhtenä tietokonejärjestelmänä [29]. Niiden etuina korkean laskentatehon lisäksi ovatkin muun muassa hyvä luotettavuus, kustannustehokkuus ja skaalautuvuus [30, 31].
Tietokoneklusterien historia ylettyy niinkin pitkälle kuin 1960-luvulle. On arvioitu, etteivät ensimmäiset klusterit syntyneet yhdenkään kaupallisen tahon keksintönä
vaan kuluttajien itsensä rakentamana [32]. Muodollisen matemaattisteknillisen poh4
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7
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5
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jan klusterilaskennalle esitti puolestaan IBM:llä työskennellyt Gene Amdahl vuonna
1967 julkaisussaan Validity of the single processor approach to achieving large scale
computing capabilities, jossa hän kuvaili teoreettisen lain maksimaalisen suorituskyvyn kasvun laskemiseksi, kun sama algoritmi suoritetaan peräkkäisen laskennan sijaan
rinnakkaisesti [33].
1980-luvulla klustereiden menestystä kaupallisena tuotteena vauhditti erityisesti
DEC:in 1984 kehittämä VAXCluster-järjestelmä, joka nykyisin tunnetaan nimellä
VMSCluster [34]. Klustereiden kustannusten halpenemista puolestaan edesauttoi 1989
kehitetty PVM-ohjelmakirjasto8 , joka mahdollisti TCP/IP-yhteydellä kommunikoivien, hajautettua laskentaa suorittavien heterogeenisten tietokonejärjestelmien rakentamisen. Lopullisesta edullisten klustereiden läpimurrosta vastasikin NASA:n kehittämä
Beowulf-arkkitehtuuri, jossa PVM:ää käytettiin – ja käytetään yhä – MPI-rajapinnan
ohella yleisimpänä tietokonesolmujen välisenä viestinvälitysohjelmistona [35].

2.2.5. Tietokoneklusterit ja massadata
Massadatan määritelmän täyttävien datajoukkojen käsittely yksittäisellä tietokoneella
ei usein ole niiden suuren koon vuoksi mahdollista saatika tehokasta. Suurien tietomäärien varastoimiseksi vaaditaan paljon tallennustilaa ja niiden prosessoimiseen runsaasti muistia. Tästä syystä tietokoneklusterit ja niissä suoritettava hajautettu laskenta
vastaavat usein parhaiten massadatan vaatimuksiin. Tietokoneklustereissa massadataa
onkin tänä päivänä mahdollista hallinnoida skaalautuvasti, luotettavasti ja tehokkaasti
suhteellisen pienin kustannuksin.
Massadatan käsittelyä tietokoneklustereissa on vauhdittanut suorituskykyisten laitteistokomponenttien ja tiedonsiirtoverkkojen halpeneminen sekä kyseistä tarkoitusta
varten suunniteltujen ohjelmistojen ja paradigmojen kehittyminen. Nykyisin erillisten
palvelinkoneiden ostaminen onkin kokonaisuudessaan edullisempaa kuin suoritusteholtaan vastaavantehoisen yksittäisen tietokoneen hankkiminen.
Useille tietokonesolmuille hajautettu data-analyysi tuo mukanaan monia suorituskykyä heikentäviä pullonkauloja verrattuna yksittäisen koneen työmuistissa tapahtuvaan
laskentaan, mutta tappiota voidaan paikata pyrkimällä minimoimaan solmujen välinen
kommunikaatio. Tämä saavutetaan jakamalla kukin laskentatehtävä osiin, jotka solmut voivat suorittaa itsenäisesti paikalliselle datalleen. Tähän periaatteeseen perustuvat muun muassa suosittu massadatan hajautetun käsittelyn ohjelmistokehys, Apache
Hadoop, ja sen hyödyntämä MapReduce-ohjelmointimalli. [36]

2.2.6. MapReduce
MapReduce on suurten datajoukkojen, erityisesti massadatan, käsittelyyn tarkoitettu ohjelmointimalli, jolla voidaan suorittaa hyvin monenlaisia tosimaailman tehtäviä. Mallissa laskenta toteutetaan rinnakkaisesti ja hajautetusti tietokoneklusterissa.
MapReduce-prosessin kulku on esitetty kuvassa 1. [37]
8
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Kuva 1. MapReduce-mallin mukaisen prosessin kulku.
Keskeisen osan MapReduce-ohjelmaa muodostavat map- ja reduce-funktiot, jotka
MapReduce-mallin toteuttavaa ohjelmakirjastoa käyttävä ohjelmoija kirjoittaa tavallisesti itse. Näistä kahdesta funktiosta map ottaa parametrinaan syötedatan avain-arvoparina, jonka pohjalta se järjestelee ja suodattaa joukon uusia avain-arvo-pareja. Reduce puolestaan ottaa parametrinaan yhden map-funktion tuottaman avaimen ja kaikki
kyseistä avainta vastaavat arvot, joille se suorittaa käyttäjän valitseman yhteenvetooperaation. Tämän jälkeen reduce-vaiheen tuottamat paluuarvot yhdistetään lopulliseksi ulostuloksi, joka vastaa alkuperäiseen asetettuun ongelmaan. Tavanomaisesti yksi reduce-kutsu palauttaa joko yhden arvon tai nollan, mutta sen on myös mahdollista
palauttaa useampiakin arvoja. MapReduce-mallissa map- ja reduce-operaatiot hajautetaan suoritettavaksi useille tietokoneille klusterin sisällä siten, että yksi tietokone käsittelee vain pientä osaa koko syötedatasta. MapReduce-kirjasto huolehtii tyypillisesti
ohjelmoijan puolesta algoritmiin kuuluvista välivaiheista, kuten map-funktion ulostulojen välittämisestä reduce-operaatioita ajaville prosessoreille. [37, 38]
MapReducen etuihin lukeutuu se, että se on helppokäyttöinen malli myös sellaisille
ohjelmoijille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta rinnakkaisista ja hajautetuista järjestelmistä, koska se piilottaa suuren osan näihin liittyvistä yksityiskohdista käyttäjän
näkyvistä. Lisäksi MapReduce on erittäin tehokas työkalu suuren mittakaavan virhesietokykyiseen data-analyysiin. [37, 38]
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2.3. Pilvilaskenta
Yhdysvaltain National Institute of Standards and Technology -viraston mukaan pilvilaskenta on malli, jolla mahdollistetaan jokapaikan (engl. ubiquitous) käytännöllinen, tarpeen mukaan hyödynnettävä verkkoyhteys jaettuihin konfiguroitaviin laskentaresursseihin. Nämä resurssit voidaan valjastaa käyttöön sekä vapauttaa minimaalisella hallinnoimisen vaivalla ja kanssakäymisellä palveluntarjoajan kanssa. Pilvilaskennan malliin kuuluu viisi olennaista ominaisuutta: asiakkaan omien tarpeidensa mukaan
hyödyntämä itsepalvelu, laajat verkkoyhteysmahdollisuudet järjestelmään eri alustoilta, resurssien dynaaminen jakaminen asiakkaille, nopea ja joustava resurssienhallinta
sekä automaattinen järjestelmän palveluntarjonnan optimointi mittausmenetelmiä hyväksi käyttäen. [39]
Tässä kappaleessa luodaan katsaus pilvilaskennan historiaan ja sen eri muotoihin.
Lisäksi tarkastellaan, mikä nykypäivänä on massadatan ja pilvipalveluiden välinen
suhde,

2.3.1. Pilvilaskennan historia
Pilvilaskennan juuret ulottuvat aina 1950-luvulle keskustietokoneiden aikaan. Nämä
organisaatioiden käyttämät tehokkaat tietokoneet jakoivat yhtäaikaisesti laskentatehoaan useille käyttäjien terminaalikoneille, jotka itsessään eivät pitäneet sisällään laskentakapasiteettia. Periaatteeltaan niiden toiminta muistutti siis paljon nykyisiä pilvipalveluita.
1970-luvulla alkunsa saanut IBM:n VM-käyttöjärjestelmien perhe puolestaan esitteli virtuaalikoneen konseptin, jonka ansiosta yksittäinen keskustietokone saattoi pitää
sisällään useita virtuaalisia ympäristöjä [40]. 1990-luvulla puolestaan teleoperaattorit
alkoivat tarjota asiakkailleen hyvälaatuisia VPN-yhteyksiä samaa fyysistä infrastruktuuria käyttäviin, tasapainotetusti jaettuihin resursseihin, minkä ansiosta operaattorien
ei itse tarvinnut kasvattaa palvelinkapasiteettiaan, vaan he pystyivät käyttämään olemassaolevaa infrastruktuuria tehokkaammin [41].
Ensimmäisiä modernien pilvipalveluiden joukossa olivat vuonna 1999 alkunsa saanut Salesforce.com9 ja 2002 perustettu Amazon Web Services10 , joista molemmat tarjosivat yritystason sovelluksia ja palveluita yksinkertaisen verkkosivun kautta. Vuonna
2006 Amazon puolestaan lanseerasi Elastic Compute Cloud11 -palvelunsa, josta käyttäjät pystyvät vuokraamaan resursseja omien sovellustensa suorittamiseen. Nykyisin
pilvilaskennasta ja pilvipalveluista onkin muodostunut huomattava teknologinen ilmiö,
johon antavat panoksensa maailmanlaajuiset suuryritykset aina Googlea, Microsoftia,
IBM:ää ja HP:tä myöten. [42]
9

http://www.salesforce.com/
http://aws.amazon.com/
11
http://aws.amazon.com/ec2/
10
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2.3.2. Pilvipalveluiden eri muodot
Pilvilaskennan palvelumallit voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: ohjelmistoon palveluna (engl. Software as a Service, SaaS), alustaan palveluna (engl. Platform as a
Service, PaaS) ja infrastruktuuriin palveluna (engl. Infrastructure as a Service, IaaS).
Näistä ensimmäinen eli SaaS-malli tarkoittaa palveluntarjoajan pilvialustalla ajettavaa ohjelmistoa, jota käyttäjät pystyvät hyödyntämään erilaisten rajapintojen, kuten
web-selaimen kautta. PaaS-mallissa puolestaan käyttäjä pystyy lähettämään pilvialustalle suoritettavaksi omia sovelluksiaan ilman kontrollia alustan alemman tason komponentteihin, kuten verkkoon, tietovarastoihin tai käyttöjärjestelmiin. IaaS-mallissa sitä vastoin palveluntarjoaja antaa asiakkaalleen käyttöön alustansa perustavanlaatuiset
resurssit laskentatehoa, varastointitilaa ja verkkoa myöten, minkä lisäksi asiakas voi
ajaa alustalla pelkkien sovellusten lisäksi myös muun muassa käyttöjärjestelmiä. [39]
Erilaisia pilvilaskennan toteuttamisen malleja ovat yksityinen pilvi, yhteisöpilvi, julkinen pilvi ja hybridipilvi. Yksityinen pilvi on pilvi-infrastruktuuri, joka on ainoastaan
yhden organisaation sisäisten toimijoiden käytössä, kun taas yhteisöpilveä käyttää tavoitteita keskenään jakavien organisaatioiden muodostama yhteisö. Julkinen pilvi on
sen sijaan avoimesti kenen tahansa yksilön tai yrityksen käytettävissä oleva pilvipalvelu. Hybridipilvi on puolestaan kahden tai useamman näiden mallien yhdistelmä, jossa
avoimuudeltaan toisistaan eroavat infrastruktuurit ovat erillisiä kokonaisuuksia. Nämä
infrastruktuurit käyttävät kuitenkin hyödykseen samaa teknologiaa, joka mahdollistaa
datan ja sovellusten siirrettävyyden eri mallien välillä. [39]

2.3.3. Pilvilaskenta ja massadata
Pilvipalvelut ovat tavallisesti pohjimmiltaan hajautettuja järjestelmiä, joiden yksityiskohtainen toiminta tapahtuu käyttäjältä näkymättömissä. Siksipä pilvilaskennan hyödyntämisestä hajautetussa massadatan käsittelyssä onkin muodostunut viime vuosina eräs massadatan teknologiakehityksen merkittävistä osa-alueista. Syitä pilvilaskennan adoptoimiseen massadatan prosessoimiseksi on monia. Pilvilaskenta on ensinnäkin tavallisesti edullista ja kustannustehokasta verrattuna laskentainfrastruktuurin toteuttamiseen omin käsin. Pilvipalveluiden asiakkaiden ei tarvitse nimittäin huolehtia
laskennan vaatiman laitteiston hankkimisesta, asennuksesta ja ylläpidosta lainkaan,
vaan kaikki nämä seikat hoidetaan palveluntarjoan puolesta, joka perii maksun palvelun käyttöasteen ja -ajan mukaan. Samalla myös ohjelmistokehittäjien vastuun määrä järjestelmän matalan tason komponenttien toimimisesta supistuu, jolloin tuottavuus
kohoaa. Pilvessä myös lisäresurssien hankkiminen käyttöönotto on helpompaa ja tehokkaampaa kuin fyysisen laitteiston tapauksessa. Tämä johtaakin siihen, että pilvessä
laskentaa on joustavaa skaalata tarpeen mukaan. [43]
Pilvilaskennan houkuttelevuus massadatan hyödyntämisessä on kannustanut useat
suuryritykset kehittämään käyttötarkoitukseen omat pilvipalvelunsa. Amazon pyrkii
esimerkiksi AWS-pilvipalvelullaan tarjoamaan työkalut koko massadatan käsittelyketjun toteuttamiseen aina keräämisestä analysointiin ja varastointiin sekä saataville tuottamiseen.12 Google puolestaan on tuottanut pilvipalveluna massadatalle no12

http://aws.amazon.com/big-data/
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pean kyselymoottorin, BigQueryn13 , ja kehittää palvelua nimeltä Cloud Dataflow,
jonka tarkoituksena on suorittaa vuoanalyysia reaaliaikaiselle massadatalle pilvessä14 . Myös muun muassa Microsoft markkinoi omaa Azure-pilvipalveluun toteutettua HDInsight-nimistä massadataympäristöään, jonka tilaamalla asiakas saa käyttöönsä kaikki Hadoop-komponentit sekä Hive-tietovarastojärjestelmän Azureen valmiiksi
asennettuna15 .

13

http://developers.google.com/bigquery/
https://cloud.google.com/dataflow/
15
http://azure.microsoft.com/fi-fi/services/hdinsight/
14
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3. OHJELMISTOT MASSADATAN KÄSITTELYYN
Massadatan hallintaan soveltuvien ohjelmistojen kirjo on erittäin laaja, ja niiden käyttötarkoitukset vaihtelevat laidasta laitaan. Saatavilla on niin paljon ratkaisuja erilaisiin
ongelmiin, ettei oikeanlaisten työkalujen valitseminen ole yksinkertainen tehtävä. Tässä luvussa käydään läpi tämän työn päämäärien kannalta oleellisia ohjelmistoja. Painotus on erityisesti vapaasti kenen tahansa käytettävissä olevilla, avoimen lähdekoodin
työkaluilla.

3.1. Massadatan yleiskäyttöiset ohjelmistokehykset
Tietyistä massadatan käsittelyyn, analysointiin ja varastointiin suunnatuista ohjelmistoista on muodostunut perusta, jonka päälle puolestaan muut järjestelmät, kuten reaaliaikaisen massadatan käsittelyyn suunnitellut ohjelmistot sekä erilaiset tietokanta- ja
kyselymoottorit, rakentuvat. Tässä työssä luodaan tarkempi katsaus kahteen tällaiseen
laajalti tunnettuun ohjelmistokehykseen: Apache Hadoopiin ja Apache Sparkiin. Kenties keskeisimmäksi massadatasovellukseksi nousseen Hadoopin ympärille on keräytynyt laaja kirjo lukuisia eri tarkoituksiin tähdättyjä järjestelmiä, kuten Apache HBase,
Apache Hive ja Cloudera Impala, kun taas Sparkin infrastruktuuria hyödyntävät muun
muassa sisarprojektit, Spark SQL ja Spark Streaming. Lisäksi kappaleessa käydään
lyhyesti läpi eri vaihtoehtoja näille kahdelle järjestelmälle.

3.1.1. Apache Hadoop
Apache Hadoop -ohjelmakirjasto16 on avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys massadatan hajautettuun käsittelyyn tietokoneklustereissa yksinkertaisia ohjelmointimalleja
käyttäen. Hadoop on suunniteltu skaalautumaan tehokkaasti käytettäväksi aina yksittäisistä servereistä tuhansien koneiden klustereille, minkä lisäksi se havaitsee ja käsittelee sovellustasolla laitteistoissa tapahtuvat virheet. Sen eräs perustavanlaatuisista strategioista suorituskyvyn tehostamiseksi on viedä laskenta datan luo datan itsensä
siirtelyn sijaan. Hadoop-projektiin kuuluu neljä eri moduulia: Hadoop Common, johon
sisältyvät muita moduuleja tukevat yleiset palvelut, Hadoop Distributed File System,
hajautettu tiedostojärjestelmä, Hadoop YARN, ohjelmistokirjasto tehtävien aikatauluttamiseen ja klusterien resurssinhallintaan, sekä Hadoop MapReduce, YARN-pohjainen
MapReduce-algoritmin toteuttava moduuli datan rinnakkaiseen käsittelyyn.
Hadoop on laajalle levinnyt ja hyvin yleisesti käytetty työkalu, jota hyödyntävät
muun muassa suuret yritykset, kuten Facebook ja ohjelmiston alun perin luonut Yahoo
[44, 45]. Lisäksi sekä Google että IBM tukevat sen käyttöä hajautetun ohjelmoinnin
yliopistokursseilla [46]. Hadoopin MapReduce-tehtävien ohjelmointi tapahtuu tavallisesti Javalla, mutta Hadoop Streaming -työkalun17 avustamana mitä tahansa ohjelmointikieltä voidaan kuitenkin käyttää sen sijaan.
16
17

http://hadoop.apache.org/
http://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/streaming.html
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Hadoopin klusteriarkkitehtuuri koostuu yhdestä nimisolmusta (NameNode) ja useista datasolmuista (DataNode). Nimisolmu on klusteriin kuuluva tietokone, johon tallennetaan kaikki metatieto Hadoopin HDFS-tiedostojärjestelmän sisältämästä datasta.
Loput klusterin koneet ovat puolestaan datasolmuja, joihin varsinainen data varastoidaan useaan kertaan kopioituihin lohkoihin pilkottuna. Kuvassa 2 on havainnollistettu
tätä periaatetta [47]. [45]
HDFS:n tiedonsiirto on optimoitu erityisesti eräajojärjestelmiä (engl. batch processing systems), kuten MapReducea, silmällä pitäen. Nämä järjestelmät vaativat korkean
tiedonsiirtonopeuden peräkkäisiä lukuja ja kirjoituksia varten. HDFS:ää on kuitenkin
pyritty kehittämään myös soveltuvaksi tosiaikaiseen datan käsittelyyn ja satunnaisiin
hakuihin. Vaatimuksena sen tehokkaalle toiminnalle on, että siihen tallennettavat tiedostot ovat kooltaan hyvin suuria. Esimerkiksi sen oletuskoko lohkoille, joihin tiedostot jaetaan, onkin jopa 64 megatavua. [47]

3.1.2. Apache Spark
Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä, kehitetty Apache Spark18 on Hadoopin tavoin
avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys hajautettuun suuren mittakaavan laskentaan tietokoneklustereissa. Sillä pyritään nopeuttamaan klusteriin tallennetun massadatan käsittelyä Hadoopin nähden etenkin samaa työjoukkoa (engl. working set) useaan kertaan
käyttävien sovellusten tapauksessa. Nämä sovellukset jakautuvat kahteen joukkoon:
iteratiivisia tehtäviä suorittaviin sovelluksiin ja interaktiivista analyysia hyödyntäviin
sovelluksiin. [48]

Kuva 2. Hadoopin arkkitehtuuri. Kuvassa tiedostolohkojen kopiointikerroin on 2.
Sparkin keskeinen abstraktio on nimeltään sinnikäs hajautettu datajoukko (engl. resilient distributed dataset, RDD), joka kuvaa kokoelman usealle tietokonesolmulle osi18

http://spark.apache.org/
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tettuja vain luku -objekteja. Nämä datajoukot ovat varastoitavissa välimuistiin ja käytettävissä uudelleen useita MapReducen kaltaisia rinnakkaisia tehtäviä varten. Niiden
ansiosta Spark suoriutuu iteratiivisten sovellusten tapauksessa parhaimmillaan Hadoopia jopa 20 kertaa tehokkaammin, ja sillä voi suorittaa kyselyjä yhdelle teratavulle dataa 5-7 sekunnin viiveellä [49]. Toinen Sparkin abstraktio ovat puolestaan rinnakkaiset
operaatiot, kuten MapReducenkin käyttämät map- ja reduce, joita voidaan suorittaa
RDD-joukoille. [48]
Spark ei itsessään ole tietovarasto eikä se pidä sisällään Hadoopin HDFS:n kaltaista
tiedostojärjestelmää, mutta sitä on mahdollista käyttää yhteistyössä Hadoopin kanssa,
sillä se pystyy lukemaan ja kirjoittamaan dataa kaikista Hadoopin tukemista tietovarastoista, kuten HDFS:stä ja Apache HBasesta Hadoopin oman rajapinnan kautta. Lisäksi
Sparkia pystyy ajamaan myös muiden klusterinhallintajärjestelmien, kuten Mesoksen,
päällä sekä itsenäisenä komponenttina. Ohjelmointikielinään Spark tukee Scalaa, Javaa sekä Pythonia.
Tabaa ja Medouri ovat todenneet vuonna 2012 pilvilaskentaprototyypilleen suorittamiensa kokeiden pohjalta Sparkin päihittävän Hadoopin MapReducen iteratiivisen
laskennan tehokkuudessa sekä Hadoopin kanssa että erikseen käytettynä. Heidän havaintojensa mukaan itsenäisesti suoritettuna Spark puolestaan voittaa laskentatehokkuudessaan Sparkin Hadoopin päällä ajettuna, mutta häviää sille muun muassa klusterin muistinkäytössä. [50]

3.1.3. Muut yleiskäyttöiset ohjelmistokehykset
Massadatan käsittelyyn on tarjolla myös Hadoopia ja Sparkia vähemmän tunnettuja ja tuettuja yleiskäyttöisiä hajautettuja laskentaohjelmistokehyksiä. Näistä eräs on
LexisNexis Risk Solutionsin työstämä avoimen lähdekoodin projekti, HPCC eli HighPerformance Computing Cluster19 , toiselta nimeltään DAS eli Data Analytics Supercomputer, joka Hadoopin tavoin koostuu massadatasovelluksille tarkoitetusta virhesietokykyisestä rinnakkaisten tehtävien suoritusympäristöstä sekä hajautetusta tiedostojärjestelmästä mutta sisältää lisäksi myös integroidun valmiuden muun muassa
interaktiivisille kyselyille [51].
Hadoopin kaltaisen hajautetun järjestelmän massadatan käsittelyyn ja varastointiin
on toteuttanut myös AddThis-yritys Hydra-alustallaan20 , joka muuttui avoimeksi ohjelmistoksi tammikuussa 2014. Hydran keskeinen idea on kuvata datan prosessointi
polkujen muodostamia puina ja kyselyt datasta navigointina puita pitkin. Ympäristönä
se soveltuukin erityisesti tehokkaaseen datan sisällön tutkimiseen [52]. [53]
Hajautettuihin laskentaohjelmistoihin oman panoksensa antaa myös Nokia Discoprojektillaan21 , joka on Pythonilla ja Erlangilla toteutettu avoimen lähdekoodin MapReduce-ohjelmistokehys. Kuten Hadoop, Disco hoitaa käyttäjän puolesta tehtävien hajautuksen, replikoinnin ja aikataulutuksen, muttei sisällä erillistä hajautettua tiedostojärjestelmää.
19

http://hpccsystems.com/
http://github.com/addthis/hydra
21
http://discoproject.org/
20
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3.2. Massadatan kerääminen
Datan kasvavan nopeuden ja monimuotoisuuden vuoksi suorituskykyinen massadataanalyysijärjestelmä vaatii tehokkaat ja erilaisiin tarkoituksiin soveltuvat työkalut informaation keräämiseksi, yhdistelemiseksi sekä siirtämiseksi varsinaiseen järjestelmään.
Tässä kappaleessa perehdytään syvemmin kahteen toisistaan oleellisesti eroavaan ohjelmakehykseen, jotka sopivat erilaisten lähteiden tuottaman massadatan keräämiseen
ja ohjailuun. Ensimmäinen näistä on Apache Flume, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on erityisesti reaaliaikaisen syötedatan keräämisessä ja vastaanottamisessa. Toinen
puolestaan on Apache Sqoop, joka soveltuu etenkin periodiseen datan noutamiseen
sekä siirtelyyn tietokantojen ja Hadoopin välillä. Lisäksi kappaleessa luodaan tiivis
katsaus myös muihin samankaltaisiin ohjelmistoihin, kuten Apache Kafkaan, Apache
Chukwaan ja Suroon.

3.2.1. Apache Flume
Apache Flume22 on laajalti käytetty, hajautettu, avoimen lähdekoodin ohjelmakehys luotettavaan tosiaikaiseen datavuohallintaan. Sen pääasiallinen käyttötarkoitus on
suurten lokidatamäärien tehokas kerääminen, yhdistäminen ja liikuttelu useista lähteistä keskitettyyn datavarastoon. Lokidatan yhteenkokoamisen lisäksi se soveltuu myös
muiden hyvin moninaisten lähteiden, kuten verkkoliikenteen, sosiaalisen median ja
sähköpostiviestinnän, tuottaman tapahtumapohjaisen datan käsittelyyn. Yksittäisellä
tietokoneella Flume pystyy saavuttamaan jopa 70 000 tapahtuman käsittelynopeuden
sekunnissa ilman datan hävikkiä. [54]
Flumen arkkitehtuuri koostuu joukosta agentteja, jotka noutavat tai ottavat vastaan
tapahtumapohjaista dataa kukin yhteen tai useampaan Flume-lähdekomponenttiinsa ja
välittävät sitä kanavakomponenttien kautta eteenpäin yhdelle tai useammalla nielukomponentillensa (engl. sink). Agentin sisäiset lähdekomponentit ovat siis kytköksissä
ulkoisiin datalähteisiin, kuten web-palvelimeen, kun taas nielut välittävät tapahtumadataa eteenpäin esimerkiksi tiedostojärjestelmään tai seuraavalle Flume-agentille. Kanava puolestaan on lähteen ja nielun välille muodostettava väliaikainen tietovarasto,
joka voi olla muun muassa tiedosto tai varattu muistialue. Agentin arkkitehtuuri on
esitelty kuvassa 3. [55]

Kuva 3. Flume-agentin arkkitehtuuri.
22
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Flume-agentit voivat Avro-ohjelmistokehystä hyödyntäen muodostaa yhdessä ketjuja kuin myös leviäviä ja yhdistyviä haaroja, joita voidaan käyttää esimerkiksi datan
keräämiseen useasta lähteestä tai tallentamiseen useaan eri kohdevarastoon. Datalle
voidaan tehdä myös lähdekomponentissa erilaisia muokkauksia ja laskentaa käyttäen
Flume-pysäyttimiä (engl. interceptor).
Flume voidaan integroida toimimaan yhdessä Hadoopin eri komponenttien, kuten
HDFS:n, HBasen ja MapReducen kanssa [54]. Yleistä onkin, että yhdessä Hadoopin kanssa käytettäessä Flume-verkoston hierarkian viimeisten agenttien nielut asetetaan osoittamaan hakemistoon tai hakemistoihin HDFS-tiedostojärjestelmässä. Flume
ei hyödynnä HDFS:n toiminnallisuutta lisätä dataa tiedoston loppuun, vaan sen sijaan
joka kerta, kun uusi tiedosto kirjoitetaan ja suljetaan, uusia tapahtumia varten avataan
uusi tiedosto. Uusia tiedostoja voidaan avata ja vanhoja sulkea säännöllisesti kuluneen
ajan, kirjoitetun datan koon tai tapahtumien määrän perusteella [55]. Käyttäjän on siis
varmistettava, ettei tiedostoista muodostu epäoptimaalisen pieniä Hadoopin toimintaa
ajatellen.

3.2.2. Apache Sqoop
Apache Sqoop23 on ohjelmistotyökalu, jonka käyttötarkoituksena on dataerien tehokas
siirtäminen Hadoopin HDFS-tiedostojärjestelmän ja rakenteellisten tietovarastojen kuten relaatiotietokantojen välillä. Sitä voidaan käyttää sekä datan tuomiseen HDFS:ään
että sen viemiseen sieltä toiseen tietovarastoon. Sqoop hyödyntää Apache Oozie -työaikatauluttajaa (engl. workflow scheduler), minkä ansiosta sillä voidaan automatisoida
datan vienti- ja tuontitehtävät tietyin väliajoin suoritettaviksi.
Sqoopin arkkitehtuuri pohjautuu liitinohjelmakomponentteihin (engl. connector),
jotka tarjoavat ohjelmistolle yhdistettävyysmahdollisuuden uusiin ulkoisiin järjestelmiin ja jotka ovat asennettavissa siihen liitännäisinä (engl. plugin). Sqoopilla on lisäksi sisäänrakennettu valmius syöttää ulkoisista tietovarastoista noudettua dataa suoraan
HBase- ja Hive-taulukoihin. Siirtäessään dataa järjestelmästä toiseen Sqoop jakaa sen
osiin ja suorittaa näiden ositusten siirto-operaation MapReduce-mallin mukaisina rinnakkaisina map-tehtävinä. [56]

3.2.3. Muut ohjelmistot massadatan keräämiseen
Flume ja Sqoop eivät ole suinkaan ainoat ohjelmistot, joilla massadataa voidaan kerätä.
Erääksi suosituksi työkalu näiden kahden ohella on noussut muun muassa Apache Kafka24 , joka on alun perin LinkedInin kehittämä avoimen lähdekoodin hajautettu viestintäjärjestelmä tosiaikaisen syötedatan, kuten datalokien, käsittelyyn. Se soveltuu erityisesti käyttötapauksiin, joissa useiden eri järjestelmien täytyy voida kommunikoida
tehokkaasti keskenään, ja onkin suunniteltu tukemaan Hadoopin lisäksi muun muassa
myös Apache Stormin ja Spark Streamingin kaltaisia reaaliaikaisia laskentakehyksiä.
[57]
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Apache Chukwa25 on puolestaan Hadoopin HDFS:n ja MapReducen päälle rakennettu avoimen lähdekoodin datan keräys- ja seurantajärjestelmä, joka muistuttaa periaatteeltaan paljon Flumea. Sen arkkitehtuuri koostuu dataa tuottaviin solmuihin sijoitetuista agenttiprosesseista sekä klusterissa toimivista kerääjäprosesseista. Jokainen
agenttiprosessi hallinnoi joukkoa niin sanottuja sovitinmoduuleja (engl. adaptor module), jotka vastaavat kukin yhtä datalähdettä. Kerääjäprosessit puolestaan vastaanottavat dataa useilta agenteilta ja kirjoittavat sitä nielutiedostoihin HDFS:ään. Lisäksi
Chukwa tarjoaa erinäisiä työkaluja saapuvan datan tarkasteluun ja visualisointiin. [58]
Chukwan pohjalle datankeräämisjärjestelmänsä on rakentanut myös Netflix, joka
vapautti joulukuussa 2013 Suro-ohjelmistokehyksensä26 lähdekoodin. Suro on hajautettu ja skaalautuva palvelu tapahtumapohjaisen datan, kuten lokidatan, useista lähteistä vastaanottamiseen, yhteenkokoamiseen ja eteenpäin lähettämiseen. Tämän työn
kirjoitushetkellä Suro tukee datan kirjoittamista Amazon S3-, Kafka-, ElasticSearchja HDFS-nieluihin sekä solmujen paikalliseen tiedostojärjestelmään. [59]

3.3. Massadatan reaaliaikainen analyysi
Reaaliaikaisten järjestelmien rakentaminen lyhyttä vasteaikaa vaativien käyttäjä- ja sovellustarpeiden täyttämiseksi on yksi massadataan liittyvistä merkittävistä haasteista.
Myös tässä tapauksessa massadatan nopeusulottuvuus muodostaa keskeisen ongelman,
sillä eräajoanalyysiin pohjautuvat menetelmät eivät sovellu tiheään tahtiin vastaanotettavan informaation ajantasaiseen käsittelyyn.
Luontevampi ratkaisu tosiaikaisten laskentatulosten saavuttamiseksi onkin analysoida dataa välittömästi sitä mukaa, kun sitä saapuu sisään järjestelmään. Viime vuosien
sisällä tähän tarkoituksen on kehitetty ohjelmistoja, jotka soveltuvat erityisesti datavoiden prosessointiin. Nämä tosiaikaisen laskennan ohjelmistot laajentavatkin eräajotyökalujen rinnalla käytettynä massadatajärjestelmien kykyä käsitellä dataa joustavasti
erilaisten vaatimuksien mukaan.
Tässä työssä tarkastellaan reaaliaikaisista massadatan vuolaskentajärjestelmistä läheisesti Apache Stormia ja Spark Streamingia. Siinä, missä Apache Storm on oma
itsenäinen ohjelmistonsa, Spark Streaming on Sparkin rajapinnan laajennos. Lisäksi
käsitellään tiiviisti muita tosiaikaisen laskennan ohjelmistoja.

3.3.1. Apache Storm
Apache Storm27 on alun perin Backtype-yrityksen kehittämä, hajautettu, vapaan lähdekoodin tosiaikainen laskentajärjestelmä rajoittamattomien datavoiden käsittelyyn.
Stormin päämääränä on tarjota skaalautuva ja virhesietokykyinen työkalu, jolla tosiaikaiselle keskeytymättömälle syötedatalle voidaan suorittaa samankaltaista hajautettua
laskentaa ja analyysia kuin Hadoopin MapReduce-tehtävillä on mahdollista tehdä suurille tiedostojärjestelmään varastoiduille dataerille.
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Stormin käsittelemät datavuot koostuvat monikoista, joista jokainen on nimetty lista
dynaamisesti tyypitettäviä arvoja. Stormin arkkitehtuurissa, jota on havainnollistettu
kuvassa 4, kolme keskeistä abstraktiota ovat topologiat, rännit (engl. spout) ja pultit
(engl. bolt). Topologia on rännien ja pulttien muodostama mielivaltaisen monimutkainen laskentaverkosto, joka käsittelee dataa lakkaamatta, kunnes se ajetaan erikseen
alas. Topologiat rinnastuvat Stormin hierarkiassa Hadoopin MapReduce-tehtäviin, ja
niitä on mahdollista ohjelmoida lukuisilla eri ohjelmointikielillä Thrift-rajapinnan
kautta. Ränni puolestaan edustaa laskennassa datavuon tai -voiden lähdettä: se lukee
monikkoja ulkoiselta välittäjältä ohjaten ne eteenpäin topologiaan. Pultit sen sijaan
ovat datan prosessointiyksiköitä, jotka ottavat vastaan sisääntulovuon ja tuottavat sisäisen laskentansa tuloksena ulostulovuon. [60]

Kuva 4. Stormin arkkitehtuuri.
Stormia käytetään usein yhdessä Hadoopin kanssa, jolloin molempien järjestelmien vahvuuksia voidaan hyödyntää. Stormin ja Hadoopin integraation helpottamiseksi onkin nykyään tarjolla erilaisia ohjelmistoratkaisuja, kuten Yahoon julkaisema
avoimen lähdekoodin Storm-YARN28 ja Twitterin niin ikään vapaa Summingbirdohjelmistokehys29 .
Lisäksi Stormia on mahdollista käyttää myös varsinaisista tietovarastoista erillään
tai muiden tietovarastojen kuin Hadoopin päällä. Yang et al. ovat esimerkiksi esitelleet
järjestelmän, joka tallentaa Stormin prosessoimaa dataa Cassandra-tietokantaan. [61]

3.3.2. Spark Streaming
Spark Streaming30 on Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä kehitetty Apache Spark
-rajapinnan laajennos, jonka tarkoituksena on tarjota suoritustehoinen, virheensietokykyinen työkalu reaaliaikaisten datavoiden prosessointiin. Se tukee ohjelmointikielinään Scalaa sekä Javaa. Järjestelmään voidaan tuoda dataa monesta eri lähteestä, kuten
28
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Apache Flumen tai Apache Kafkan välityksellä, ja käsitelty data on puolestaan mahdollista syöttää tiedostojärjestelmiin, kuten HDFS:ään, tietokantoihin tai suoraan käyttäjälle nähtäväksi. Syötedata jaetaan osiin, jotka puolestaan Spark-moottori prosessoi
tuottaen dataerien ulostulovuon. [62]
Spark Streaming varastoi kaikki sen sisäisesti käsittelemät dataerät RDD-joukkoihin,
joista jokainen pitää sisällään syötedatan tietyltä aikaväliltä. Järjestelmän käyttämä
korkeimman tason abstraktio, diskretisoitu vuo (engl. discretized stream, D-stream)
puolestaan kokoaa sarjan RDD-joukkoja yhdeksi ryhmäksi, jolle käyttäjä voi suorittaa
lukuisia erilaisia operaatioita. Diskretisoidut vuot luodaan joko suoraan järjestelmän
syötedatavoista tai toisien diskretisoitujen voiden pohjalta. Niitä käsittelevät operaatiot jakautuvat kahteen ryhmään: muunnos- ja tulosteoperaatioihin, joista muunnokset
tuottavat laskentansa tuloksena uuden diskretisoidun vuon, kun taas tulosteet kirjoittavat dataa ulkoiseen tietovarastoon. Kaikki diskretisoidulle vuolle tehdyt operaatiot
suoritetaan jokaiselle RDD-joukolle erikseen mikroeräajona. [62, 63]
Koska diskretisoidut vuot noudattavat samaa prosessointimallia kuin eräajojärjestelmät, Spark Streaming tarjoaa erilaisia ominaisuuksia erä- ja vuokäsittelyn yhdistämiseksi. Tämän ansiosta reaaliaikaista sisääntulevaa dataa voi esimerkiksi vertailla
suoraan tietovarastoon tallennetun staattisen datan kanssa. [63]

3.3.3. Muut reaaliaikaisen analyysin ohjelmistot
Reaaliaikaiseen massadata-analyysiin on Stormin ja Spark Streamingin ohella suunniteltu ja toteutettu myös muita ohjelmakehyksiä kuten Apache S4, Apache Samza,
Amazon Kinesis ja Splunk Enterprise. Näistä Apache S431 on alun perin Yahoon kehittämä, Apachen hautomovaiheeseen hyväksytty avoimen lähdekoodin projekti, jonka päämääränä on tarjota hajautettu, skaalautuva ja virhesietokykyinen laskenta-alusta
rajoittamattomille tapahtumapohjaisille datavoille. S4:n arkkitehtuuri koostuu verkostosta niin kutsuttuja prosessointielementtejä, joista jokainen voi ottaa vastaan yhden
tai useamman syötevuon ja tuottaa laskentansa tuloksena yhden tai useamman tulostevuon. MapReduce-mallin tapaan S4:n prosessointielementit käsittelevät datavuon yksittäisiä tapahtumia avain-arvo-pareina. Chauhan et al. tulivat vuonna 2012 suorittamissa benchmark-testeissä siihen tulokseen, että S4:n skaalautuvuudessa, tapahtumien
hajauttamisessa ja virheensietokyvyssä on korkeilla datanopeuksilla ongelmia [64].
[65]
Apache Samza32 on puolestaan niin ikään Apachen hautomovaiheessa kehitteillä
oleva, LinkedInin lähdekoodiltaan syyskuussa 2013 vapauttama, hajautettu, reaaliaikainen laskentaohjelmistokehys. Se käyttää viestintäjärjestelmänään Apache Kafkaa
sekä analyysinsa hajauttamisessa ja aikataulutuksessa Hadoopin YARN-klusterinhallintamoduulia. Samza käsittelee datavoita muuttumattomina viestijonoina ja suorittaa
niille laskentansa töinä, jotka tuottavat tuloksenaan ulostulovuon. Datavoita ja töitä yhdistelemällä voidaankin luoda järjestelmässä monimutkaisia datavirtausverkkoja. Skaalautuvuuden saavuttamiseksi vuot jaetaan erillisiin osituksiin ja työt yhteen tai
useampaan tehtävään. [66]
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Amazon Kinesis33 ja Splunk Enterprise34 ovat sitä vastoin kaupallisia ohjelmistoja
reaaliaikaisen datan analysointiin. Niiden avulla käyttäjä pystyy suorittamaan reaaliaikaista laskentaa skaalautuvasti lukuisille korkeanopeuksisille datavoille. Amazon Kinesis kuuluu Amazon.comin AWS-pilvipalveluihin, ja se onkin mahdollista liittää toimimaan yhdessä Amazon S3-, Amazon Redshift- ja Amazon DynamoDB -palveluiden
kanssa. Splunk Enterprise on sen sijaan Splunk-yrityksen kehittämä ohjelmistokehys,
joka on suunniteltu erityisesti koneiden automaattisesti tuottaman massadatan reaaliaikaiseen analysointiin, valvomiseen ja visualisointiin. Se pitää sisällään myös paljon
muita ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden suorittaa hakuja arkistoidusta datasta.

3.4. Massadatan tietokanta- ja kyselymoottorit
Ajankohtaiseksi ongelmaksi massadatan parissa on viime vuosina noussut interaktiivinen oleellisen tiedon kysely ja hakeminen suurien datajoukkojen seasta. Isoille dataerille kerrallaan suoritettavan laskennan sijaan monille potentiaalisille ja jo olemassaoleville sovelluksille on nimittäin tärkeää kyetä myös analysoimaan dataa ad hoc menetelmin. Tähän tarpeeseen vastatakseen eri tahot ovatkin kehitettäneet lyhyen ajan
sisällä paljon erilaisia tietokanta- ja kyselymoottoreita massadataohjelmistokehysten
päälle. Näille ohjelmille vaatimuksia asettavat muun muassa kyselyjen vasteaika, kirjoittamisen helppous ja joustavuus sekä skeema, jota tietokantaan tallennettava data
noudattaa.
Massadataohjelmistokehysten päälle rakennetuista tietokanta- ja kyselymoottoreista
otetaan tässä kappaleessa erityiseen käsittelyyn Hadoopista riippuvaiset Apache HBase, Apache Hive ja Cloudera Impala sekä Sparkin sisarprojekti, Shark-kyselymoottorin
korvannut Spark SQL. Ohjelmistoina nämä neljä eroavat oleellisesti lähestymistavoiltaan ja tarjoavat siten jokainen eri näkökulman aiheeseen. Lisäksi kappaleessa esitellään lyhyesti myös lukuisia muita massadatan tietokanta- ja kyselymoottoreita.

3.4.1. Apache HBase
Apache HBase35 on avoimen lähdekoodin hajautettu, skaalautuva, Hadoopin päällä
toimiva NoSQL-tietokanta massadatan tosiaikaiseen, satunnaiseen lukemiseen ja kirjoittamiseen. HBase sai alkunsa Powerset-yhtiön projektina, ja se pohjautuu Googlen
vuonna 2006 esittelemään hajautettuun BigTable-tietovarastojärjestelmään [67].
Data varastoidaan HBaseen taulukkoina. Taulukon rivit on järjestetty niiden primääriavaimen mukaan, jonka arvoksi voidaan valita mielivaltainen tavujono. Taulukon yksittäisten solujen sisältö on niin ikään tavujono, ja ne on versioitu niitä vastaavalle riville annetun aikaleiman mukaan. Taulukon sarakkeet on puolestaan ryhmitelty
primääriavain- ja aikaleimasarakkeita lukuun ottamatta sarakeperheisiin. Taulukoiden
sisältämä varsinainen data on tallennettu indeksoituina tiedostoina Hadoopin HDFStiedostojärjestelmään. [68]
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HBasen arkkitehtuuri koostuu yhdestä pääpalvelimesta (engl. Master server) ja
useista aluepalvelimista (engl. RegionServer). Pääpalvelin valvoo kaikkia aluepalvelimia klusterissa ja tarjoaa rajapinnan tietokannan metadatan muutoksille. Pääpalvelin sijoitetaan tavallisesti HDFS:n nimisolmuna toimivalle tietokoneelle. Aluepalvelimet puolestaan ovat vastuussa data-alueista, joihin HBasen taulukot on jaettu, ja
sijaitsevat klusterin datasolmuissa. Lisäksi HBase-tietokanta turvautuu ZooKeeperkoordinointipalveluun muun muassa nimeämistensä, asetustensa ja synkronointinsa
hallinnassa, minkä vuoksi pää- ja aluepalvelimet kommunikoivat jatkuvasti ZooKeeperklusterin kanssa. HBasen arkkitehtuuri on esitelty yksinkertaistettuna kuvassa 5. [68]

Kuva 5. HBasen arkkitehtuuri.
HBase tukee neljää eri käsittelyoperaatioita sen varastoimalle datalle: noutamista
(engl. get), asettamista (engl. put), poistamista (engl. delete) ja skannaamista (engl.
scan). Nouto-operaatiolla voidaan hakea yksittäisen rivin sisältämät soluarvot, asetusoperaatiolla lisätä ja päivittää rivejä, kun taas poisto-operaatiolla poistaa rivi taulukosta. Skannaamalla on puolestaan mahdollista hakea useampien rivien arvot iteroimalla
primääriavainten ylitse. [68]
HBase ei tarjoa SQL:n kaltaista jäsenneltyä kyselykieltä joustavien hakujen tekemiseen, vaan sen sijaan taulukoita on käsiteltävä joko Java-, Thrift-, Avro- tai RESTrajapinnan kautta, eikä se myöskään sisällä muun muassa tyyppijärjestelmää tai tue liitoskyselyjä. Toisaalta HBase asettaa vähemmän rajoituksia tallennettavan datan muodolle kuin perinteisiä relaatiotietokantoja myötäilevät ratkaisut.
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3.4.2. Apache Hive
Facebookin alun perin vuonna 2007 kehittämä Apache Hive36 on Hadoopin päälle rakennettu avoimen lähdekoodin tietovarastoratkaisu (engl. data warehouse solution).
Hive mahdollistaa MapReduce-ohjelmointimallin hyödyntämisen SQL-tyylisellä kielellä toteutettavina kyselyinä ilman, että käyttäjän tarvitsee itse huolehtia map- ja
reduce-funktioiden kirjoittamisesta. Hiven käyttämä kieli on nimeltään HiveQL, jolla kirjoitetut kyselyt käännetään Hadoopilla toteutettaviksi MapReduce-tehtäviksi. Lisäksi kieli tukee mukatettujen MapReduce-skriptien liittämistä osaksi kyselyjä niissä
tapauksissa, kun tehtävien logiikka on vaivalloista tai mahdotonta ilmaista HiveQL:n
syntaksin mukaisesti. [69]
Hiven tietokannan datamalli jakautuu kolmeen tasoon: taulukoihin, osituksiin ja lokeroihin (engl. bucket). Taulukot vastaavat perinteisten relaatiotietokantojen taulukoita. Jokainen niistä osoittaa yhteen HDFS-tiedostojärjestelmän hakemistoon ja sen sisältämään dataan. Jokaisella taulukolla voi puolestaan olla yksi tai useampi ositus valittujen sarakkeiden mukaan, jolloin jokainen tällaisen sarakkeen yksittäinen arvo muodostaa tiedostojärjestelmässä oman alihakemistonsa. Tällä menettelyllä voidaan nopeuttaa tiedonhakua näihin sarakkeisiin kohdistuvien kyselyiden kohdalla, sillä haun
laajuus voidaan rajoittaa tiettyä sarakkeen arvoa vastaavaan alihakemistoon. Jokainen
ositus on mahdollista lisäksi jakaa lokeroihin, jolloin taulukosta valitaan lokeroitavat
sarakkeet ja näiden sarakkeiden arvoille lasketaan hajautusfunktiolla tiettyyn lokeroon
osoittava indeksi. Yhtä lokeroa vastaa yksi tiedosto alihakemistossa. [69]
Hive pitää yllä tietoa taulukoista, osituksista ja lokeroista HDFS:stä erillisessä
metadata-varastossa, joka on toteutettu joko perinteisenä relaatiotietokantana tai tiedostojärjestelmänä. Hiven arkkitehtuuri on esitelty yksinkertaistetusti kuvassa 6 [70].

Kuva 6. Hiven arkkitehtuuri.
36
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Hiveä on kritisoitu hitaasta suorituskyvystä, sillä erona esimerkiksi HBaseen nähden sen kyselymoottori rakentuu Hadoopin pitkäkestoisia eräajoja varten suunnitellun
MapReduce-toteutuksen päälle, joka ei ole optimoitu relationaalisia ad hoc -kyselyjä
silmällä pitäen [71]. Klusteriohjelmistojakelija Hortonworks tähtää kuitenkin Stingeraloitteellaan37 Hiven suorituskyvyn kohentamiseen aina alle sekunnin viiveiden saavuttamiseksi. Relaationaalista tietokantaa käyttävänä järjestelmänä Hiven sisältämän
datan käsittely joustavalla skeemalla on myös todettu vaikeaksi [72].

3.4.3. Cloudera Impala
Cloudera Impala38 on Cloudera Inc. -yhtiön alun perin kehittämä, hajautettu, massiivista rinnakkaista laskentaa (engl. massive parallel processing, MPP) hyödyntävä,
SQL-pohjainen vapaan lähdekoodin Apache 2.0 -lisensoitu tietokantamoottori (engl.
database engine). Sen tavoitteena on mahdollistaa reaaliaikainen analyysi Hadoopiin
tallennetulle datalle lyhyen vasteajan SQL-tyylisten kyselyjen avulla. Impala tukee datan hakemista niin HDFS-tiedostojärjestelmästä kuin HBase-tietokannastakin. MapReducen sijaan Impala käyttää sen omaa tiedonkäsittelykehystään kyselyjen toteuttamiseen, mikä johtaa noin 10-50-kertaiseen suorituskyvyn kasvuun Apache Hiven vastaaviin kyselyihin verrattuna [73]. Impala pystyy lisäksi varastoimaan dataa sarakepohjaiseen Parquet-tiedostoformaattiin, joka on suunniteltu erityisesti tehokkaita suuren
mittakaavan kyselyjä silmällä pitäen. [74]
Impalan toiminta perustuu daemon-prosesseihin, joita on ajossa yksi jokaisessa klusterin tietokonesolmussa. Daemon-prosessi lukee datatiedostoja ja kirjoittaa niihin vastaanottamiensa SQL-komentojen perusteella. SQL-kysely voidaan lähettää mille tahansa näistä prosesseista, jolloin prosessin solmu toimii kyselyn keskussolmuna. Klusterin muut solmut lähettävät tällöin osittaisia tuloksia keskussolmulle, joka kokoaa ne
kyselyn lopulliseksi tulokseksi. Impala ei takaa virheensietokykyä kyselyille, vaan jos
jokin hakua suorittavista solmuista ajaantuu vikatilanteeseen, kysely peruutetaan ja se
on aloitettava uudelleen. [74]
Impala hyödyntää Hiven olemassa olevaa infrastruktuuria tallentamalla taulukkomäärittelynsä Hiven metadata-varastoon. Tämän ansiosta Impala voi käsitellä suoraan
Hiven luomia tai lataamia taulukoita. Lisäksi Impalan käyttämä SQL-murre perustuu
Hiven käyttämään HiveQL-kieleen, joskaan se ei tue kaikkia sen ominaisuuksia, kuten
lokerointia. Impalan koko arkkitehtuuri on esitelty yksinkertaistetusti kuvassa 7. [74]

3.4.4. Shark ja Spark SQL
Spark SQL:n edeltäjä Shark39 , toiselta nimeltään Hive on Spark, on Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä kehitetty, hajautettu, skaalautuva, Apache 2.0 -lisensoitu, avoimen lähdekoodin data-analyysijärjestelmä, tietovarasto ja SQL-kyselymoottori massadatan käsittelyyn tietokoneklustereissa. Shark rakentuu Hiven ja Apache Sparkin varaan ja hyödyntää Sparkin RDD-muistiabstraktioita suorittaakseen suurimman osan
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Kuva 7. Impalan arkkitehtuuri.
laskutoimituksistaan tehokkaasti muistissa mahdollistaen samalla järjestelmälle korkean virheensietokyvyn. Se laajentaa RDD-mallin ja Sparkin toiminnallisuutta tukemaan SQL-kyselyitä analyyttisten algoritmien suorittamisen rinnalla. [71, 75]
Sharkin kehittäjien Berkeleyn AMPLab-laitoksella vuonna 2013 tekemien kokeiden mukaan Shark pystyi RDD-mallin hyödyntämisensä vuoksi suoriutumaan SQLkyselyistä jopa 100 kertaa nopeammin kuin Hive ja koneoppimisalgoritmeista 100
kertaa Hadoopia nopeammin [75]. AMPLabin helmikuun 2014 suorituskykytesteissä Sharkia verrattiin Hiven ohella myös muun muassa Impalaan, jolloin selkeimmät
nopeuserot järjestelmien välille syntyivät Sharkin hyväksi suurikokoisimmilla datamäärillä testatessa, erityisesti skannauskyselyjen kohdalla. [76]
Sharkin kehitys lopetettiin vuoden 2014 heinäkuussa Sparkin uuden laajennoksen,
Spark SQL:n tieltä. Kuten Shark, myös Spark SQL on yhteensopiva Hiven käyttämän HiveQL-kielen kanssa ja hyödyntää Hiven metavarastoa. Spark SQL säilyttää
Sharkin toiminnallisuuden mutta toisin kuin Shark, joka rakennettiin alun perin Hiven lähdekoodin päälle, Spark SQL on kehitetty alusta pitäen Sparkin ominaisuuksia
hyväksi käyttäen. Vuoden 2014 kesäkuussa Databricks-yrityksen teettämissä TPC-DSsuorituskykytesteissä Spark SQL:llä päästiin Sharkia matalampiin viiveisiin, parhaimmillan jopa yli kymmenkertaisella erolla [77]. [78]

3.4.5. Muut tietokanta- ja kyselymoottorit
Massadatan tietokanta- ja kyselymoottoreiden kehityksessä käydään kovaa kilpailua,
joten vaihtoehtoja on tarjolla useita myös edellä käsiteltyjen ohjelmistokehyksen lisäksi. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoista näitä ovat muun muassa Apache Drill, Apache Accumulo sekä Presto. Kaupallisia ratkaisuja ovat puolestaan esimerkiksi Google
BigQuery, Amazon Redshift, IBM Big SQL sekä HAWQ.
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Apache Drill40 ja Google BigQuery perustuvat molemmat Googlen hajautettuun
Dremel-kyselymoottoriin [79]. Apache Drill on lyhyen vasteajan MPP-kyselymoottori,
jota on mahdollista käyttää esimerkiksi Hadoopiin tallennetun datan hakemiseen. Se
kykenee toimimaan ilman tarkkaan määriteltyä skeemaa ja tukee myös sisäkkäisiä
tiedostomuotoja, kuten JSON:ia ja Parquetia [80]. Google BigQuery on puolestaan
Googlen IaaS-tyyppinen pilvipalvelu, johon asiakkaat voivat siirtää suuret datajoukkonsa nopeita SQL-tyylisiä ad-hoc-kyselyitä varten. Näiden kyselyjen suorittamiseen
BigQuery tarjoaa muun muassa REST-rajapinnan.
Apache Accumulo41 perustuu sen sijaan Googlen BigTable -tietovarastojärjestelmään.
Se on hajautettu, rivitunnisteen mukaan järjestetty, avain-arvo-pohjainen, taulukoihin
ja sarakkeisiin jaettu NoSQL-tietokanta, joka rakentuu Hadoopin, Zookeeperin sekä
Thriftin päälle. BigTablesta innoituksensa hakevana järjestelmänä se jakaakin hyvin
paljon yhtäläisyyksiä HBasen kanssa.
Presto42 on sitä vastoin Facebookin alun perin kehittämä, massadatan hajautettu
SQL-pohjainen MPP-kyselymoottori. Sillä on mahdollista kysellä dataa HDFS:stä,
Hive-taulukoista, Cassandrasta ja tulevaisuudessa myös muun muassa HBasesta. Impalan tavoin Presto vaatii Hiven metavaraston toimiakseen ja hyödyntää MapReducen
sijaan klusterin solmuihin sijoitettuja omia työläisprosessejaan. Näitä prosesseja puolestaan hallinnoi tavallisesti yksi koordinaattoriprosessi.
Googlen lisäksi globaaleista suuryrityksistä muun muassa Amazon.com ja IBM ovat
kehittäneet omat järjestelmänsä massadatan interaktiiviseen kyselyyn. Amazon Redshift43 on Amazonin AWS-pilvipalveluihin kuuluva ja niihin integroitu sarakepohjainen MPP-kyselymoottori sekä SQL-tietovarasto. Berkeleyn AMPLabin helmikuussa
2014 suorittamissa benchmark-testeissä massadatan kyselymoottoreille Redshift pärjäsi useimmissa kokeissa parhaiten, kun vastassa olivat Impala, Shark, Apache Hive ja
Apache Tez [76]. IBM Big SQL on sen sijaan alun perin IBM:n Hadoop-pohjaiselle
alustalle, Infosphere BigInsightsille, kehitetty SQL-rajapinta, josta on myöhemmin
kasvanut Hadoopin MapReducesta erillinen MPP-kyselymoottori HDFS:ään tallennetulle datalle. Preston tavoin sen arkkitehtuuri koostuu klusterin solmuissa toimivista
työläisistä ja niitä hallinnoivasta koordinaattorista. [81]
Muista kaupallisista tuotteista HAWQ on puolestaan Pivotal Software -yrityksen
HDFS:n päälle rakennettu SQL-pohjainen MPP-kyselymoottori, joka on saatavilla
osana yrityksen Pivotal HD -nimistä Hadoop-jakelua44 . HAWQ hyödyntää Pivotalin
kehittämää rinnakkaista Dynamic Pipelining -datavuokehystä lyhyiden vasteaikojen
saavuttamiseksi kyselyilleen.

3.5. Tietokannat massadatajärjestelmien etuvarastona
Monet nykypäivän itsenäisistä tietokantaratkaisuista pystyvät skaalautumaan ongelmattomasti hyvin suurillekin datamäärille. Vaikka osa erityisesti niin sanotuista NoSQL40
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tietokannoista kykeneekin toimimaan hajautetusti sekä, kuten MongoDB45 ja Riak46 ,
ajamaan MapReduce-pohjaisia algoritmeja, harvaa niistä on suunniteltu ensisijaisesti laskenta-alustaksi massadataluokan datajoukoille. Niiden merkittävimmät hyödyt
juontuvatkin tavanomaisesti kyselyiden nopeuden, joustavuuden ja luotettavuuden kaltaisista seikoista.
Useita tietokantaratkaisuja onkin mahdollista käyttää massadatajärjestelmän etuvarastona, johon sisääntuleva data tallennetaan tietokannan yksilöllisiä ominaisuuksia
hyödyntäviä, nopeita kyselyitä varten, ja varsinainen analytiikka jätetään Hadoopin sekä Sparkin kaltaisten ohjelmistojen vastuulle. Näiden periodisesti suoritettavien analyysien tulokset puolestaan kirjoitetaan takaisin tietokantaan. Hajautettua tiedostojärjestelmää, kuten Hadoopin HDFS:ää, on myös mahdollista hyödyntää arkistoimaan
suuria datamääriä, joille ei ole enää tarvetta olla reaaliaikaisesti saatavilla tietokannassa. Eräitä esimerkkejä tällaiseksi etuvarastoksi soveltuvista tietokannoista ovat Cassandra, MongoDB ja Redis.

3.5.1. Apache Cassandra
Apache Cassandra47 on vapaan lähdekoodin hajautettu sarakepohjainen NoSQL-tietokantajärjestelmä, joka tähtää skaalautuvuuteen hyvin suurille datamäärille säilyttäen
samalla tehokkaan datan luku- ja kirjoitusnopeuden. Toronton yliopiston tutkijoiden
vuonna 2012 NoSQL-tietokannoille suorittamissa benchmark-testeissä Cassandra päihitti skaalautuvuudessa kaikki muut osallistujat eli Apache HBasen, Project Voldemortin, Redisin, VoltDB:n ja MySQL Clusterin [82]. Toinen Cassandran keskeisistä
ominaisuuksista on sen luotettavuus, sillä järjestelmänä ei sisälly yksittäistä vikaantumispistettä (engl. single point of failure), minkä vuoksi se toipuu laitteistovirheistä
nopeasti. [83]
Cassandraan on jo varhaisista versioista lähtien sisällytetty ominaisuus Hadoopintegraatiolle48 , joka mahdollistaa muun muassa Hadoopin MapReducen syötteen lukemisen suoraan tietokannasta ja laskennan tuloksen kirjoittamisen takaisin tietokantaan. Lisäksi Cassandra tukee Hadoopin ekosysteemistä myös Pig-, Hive- ja Oozieohjelmistoja. Calliope-ohjelmistokirjasto49 puolestaan tarjoaa rajapinnan datan liikutteluun Cassandran ja Sparkin välillä. Cassandran ja Sparkin integroimista työstävät
myös DataStax- ja Databricks-yritykset, joista jälkimmäisen perustajajäseniin kuuluu
Apache Sparkin alkuperäisiä kehittäjiä [84].
Vuonna 2013 suorittamiensa vertailukokeiden tuloksena Dede et al. ovat todenneet,
että kirjoitusintensiivisissä laskentatehtävissä Hadoop ja Cassandra ovat yhdessä käytettynä jopa tehokkaampia kuin pelkkä Hadoop, jos laskennan tulokset kirjoitetaan
Hadoopin ulkopuoliseen jaettuun tiedostojärjestelmään. CPU-intensiivisissä tehtävissä erot HDFS:ää datavarastona käyttävän Hadoop-analyysin ja Hadoop-Cassandraintegraation välillä ovat puolestaan hyvin pienet ensimmäisen hyväksi. Muisti-intensii45
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visissä ja pienen syötekoon tehtävissä sen sijaan HDFS:n datavarastona käyttäminen
on Cassandraa merkittävästi tehokkaampaa. [85]

3.5.2. MongoDB
MongoDB on aiemmin 10gen-nimellä tunnetun MongoDB Inc. -yrityksen kehittämä avoimen lähdekoodin dokumenttipohjainen NoSQL-tietokantajärjestelmä50 . Helmiikuussa 2015 DB-Engines Ranking listasi MongoDB:n maailman suosituimmaksi
NoSQL-tietokannaksi [86]. MongoDB käyttää tietokantaan tallennettavien dokumenttien formaattina niin kutsuttua binääristä JSON- eli BSON-tiedostomuotoa. Sen päätavoitteet järjestelmänä ovat tarjota korkea suorituskyky ja käytettävyyden aste sekä
helppo skaalautuvuus [87].
MongoDB tarjoaa erillisen mongo-hadoop-liitinohjelman51 Hadoop-integraatiota
varten, jolloin MongoDB-tietokanta voi toimia sekä syötelähteenä Hadoopille että sen
laskennan tulosteiden tallennuskohteena. Liitinohjelmaa on myös mahdollista käyttää
Spark-laskentaan Sparkin rajapinnan kautta52 .
Dede et al. ovat todenneet vuonna 2013 suorittamiensa vertailukokeiden pohjalta,
että mongo-hadoop-liittimen välityksellä suoritettu MapReduce-laskenta on noin viisi
kertaa nopeampaa kuin MongoDB:n natiivi MapReduce. Heidän havaintojensa mukaan HDFS:n korvaaminen datavarastona MongoDB:llä johtaa tosin Hadoopilla suuria datamääriä prosessoidessa selvästi heikompiin luku- ja kirjoitusoperaatioihin, vaikkakin lukuoperaatioiden tehostamisessa MongoDB-tietokannan sirpaloinnista (engl.
sharding) on apua. Tästä huolimatta kirjoittajat suosittelevat mongo-hadoopia käyttötapauksiin, joissa data on jo valmiiksi tallennettu MongoDB:een, mutta huomauttavat
paremman suorituskyvyn saavutettavan, jos analyysin tulokset kirjoitetaan HDFS:ään
MongoDB:n sijaan. [88]

3.5.3. Redis
Redis53 on keskusmuistissa toimiva avoimen lähdekoodi avain-arvo-pohjainen NoSQLtietovarasto. Sen avaimet tukevat useita eri tietotyyppejä, kuten merkkijonoja, tiivisteitä (engl. hash), listoja ja joukkoja, minkä vuoksi sitä kutsutaan usein tietorakennepalvelimeksi (engl. data structure server). Näille tietotyypeille on puolestaan mahdollista
suorittaa erilaisia atomisia operaatioita. [89]
Keskusmuistiin turvautuvan luonteensa vuoksi Redis pystyy hyvin nopeaan suorituskykyyn verrattuna tietokantoihin, jotka kirjoittavat jokaisen datan muutoksen levylle. Rablin et al. toteuttamissa NoSQL-tietokantojen benchmark-testeissä usealle tietokonesolmulle sirpaloitu Redis-tietokanta saavutti lukuintensiivisten tehtävien parissa
suurimman suoritustehon pienillä solmujen määrällä. Skaalautuvuudeltaan se ei kuitenkaan yltänyt yhtä hyviin tuloksiin kuin Cassandra, HBase tai Project Voldemort.
[82]
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Redisiä on mahdollista hyödyntää yhdessä Hadoopin MapReducen kanssa. Pivotalyritys esittelee esimerkiksi blogissaan54 ohjeet, miten Jedis-nimisen55 Java-asiakassovelluksen avulla MapReducea voidaan käyttää lukemaan dataa Redis-klusterista ja
myös kirjoittamaan sitä sinne.

3.6. Muita massadataohjelmistoja
Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti muutamia työssä tutkittavien kysymysten kannalta oleellisia massadataohjelmistoja, jotka eivät sovi minkään edeltävien otsikoiden alle. Näitä ovat MapReduce-skriptausalusta Pig, työaikataulutusjärjestelmä Oozie, klusterikoordinointipalvelu ZooKeeper, CDH-klusteriohjelmistojakelu ja sen hallintaohjelmisto Cloudera Manager, Hadoop-web-rajapinta Hue sekä tilastollisen laskennan ohjelmistoympäristö R.

3.6.1. Apache Pig
Apache Pig56 on alunperin Yahoon kehittämä, avoimen lähdekoodin hajautettu ohjelmistoalusta massadata-analyysin tarpeisiin. Se koostuu kahdesta komponentista: Pig
Latiniksi kutsutusta korkean tason ohjelmointikielestä sekä Pig-kääntäjästä, jolla kyseisellä kielellä kirjoitettuja ohjelmia evaluoidaan. Pig-kääntäjä tuottaa Pig Latinilla
kirjoitetusta koodista sarjan MapReduce-tehtäviä Hadoopille suoritettavaksi.
Pig on alustana suunniteltu data-analyysien toteuttamiseen kompromissiksi deklaratiivisten SQL-lausekkeiden kirjoittamisen ja alhaisen tason proseduraalisten MapReduce-tehtävien ohjemoinnin välillä. Pig Latin onkin pyritty suunnittelemaan kokeneelle
ohjelmoijalle miellyttävämmäksi kieleksi ymmärtää ja hallita datanprosessointitehtäviä kuin SQL-kyselyt. Tähän tähtäävät myös kielen sellaiset ominaisuudet kuten konfiguroitavat optimointisäännöt ja käyttäjän itse määrittelemät funktiot. Samalla Pig Latin
kuitenkin yksinkertaistaa MapReduce-ohjelmien kirjoittamista abstrahoimalla erilaiset
rinnakkaiset tehtävät korkean tason käskyjen taakse. [90]

3.6.2. Apache Oozie
Apache Oozie57 on avoimen lähdekoodin työaikataulutusjärjestelmä Hadoopin MapReduce-tehtävien hallinnointiin. Oozie on alun perin suunniteltu Hadoop-pohjaiseksi työaikataulutustyökaluksi, joka täyttää neljä vaatimusta: skaalautuvuuden, turvallisuuden,
usean asiakkaan palvelemisvalmiuden (engl. multitenancy) sekä toimivuuden [91].
Oozie-tehtävät koostuvat toimenpiteistä, jotka järjestyvät suunnatuiksi syklittömiksi
verkoiksi (engl. directed acyclic graph, DAG) riippuvuussuhteiden mukaan. Riippuvuussuhde kahden toimenpiteen välillä määrää, että jälkimmäistä toimintoa ei voida
suorittaa, ennen kuin edeltävä toiminto on suoriutunut virheettä. Oozie-tehtäviä voi54
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daan ajaa toistuvasti joko tietyn aikavälin tai datan saatavuuden mukaan. Tehtävien
toistuvaa suoritusta kontrolloivat puolestaan Oozien koordinaattorityöt.

3.6.3. Apache Zookeeper
Apache ZooKeeper58 on avoimen lähdekoodin keskitetty ohjelmistopalvelin, joka päämääränä on tarjota luotettavat koordinointipalvelut hajautetuille sovelluksille. ZooKeeperin tehtäviin kuuluu muun muassa asetustietojen ylläpitäminen, nimeäminen, synkronointi ja ryhmäpalvelujen tarjoaminen. Sen suurimpana tavoitteena on vähentää hajautettujen sovellusten vastuuta koordinoinnin itsenäisestä toteuttamisesta, joka tavallisesti on hyvin vaikeaa.
ZooKeeper on myös itsessään hajautettu ohjelmisto, ja se kopioidaankin tavallisesti useammalle kuin yhdelle palvelimelle, mikä takaa palvelun korkean luotettavuuden.
ZooKeeperin tietomalli on järjestetty hierarkkisesti kuten tavalliset tiedostojärjestelmät, mutta erotuksena niihin se pitää kaiken datansa työmuistissa korkean suoritustehon ja pienien vasteaikojen saavuttamiseksi. Lisäksi myös ne tietomallin solmut, joilla
on lapsia, voivat pitää sisällään dataa, toisin kuin tiedostojärjestelmissä yleensä.

3.6.4. CDH ja Cloudera Manager
CDH59 on Clouderan avoimen lähdekoodin ilmainen Apache-lisensoitu Hadoop-pohjainen klusteriohjelmistojakelu. Hadoopin lisäksi se pitää sisällään lukuisia muita avoimia massadatan prosessointiin suunnattuja ohjelmistotyökaluja, kuten Apache Sparkin, Apache Flumen, Cloudera Impalan, Cloudera Huen, Apache Hiven ja Apache
HBasen. Vuoden 2014 maaliskuussa CDH oli Forrester Research -markkinatutkimusyrityksen mukaan maailman toiseksi suosituin Hadoop-jakelu heti Amazonin Elastic
MapReduce -palvelun jälkeen [92].
Cloudera Manager60 on puolestaan CDH:n hallinnointiohjelmisto. Sen avulla CDH:ta
pystyy käskyttämään, konfiguroimaan ja monitoroimaan, minkä lisäksi se toimii myös
klusteriohjelmistojakelun automaattisena asennustyökaluna. Cloudera Manageria on
mahdollista käyttää graafisen web-rajapinnan kautta. Se tarjoaa myös ohjelmarajapinnan Python- ja Java-ohjelmointikielillä61 .

3.6.5. Hue
Hue62 on avoimen lähdekoodin massadatasovellusten graafinen web-rajapinta, joka tukee muun muassa Hadoopia ja sen ekosysteemiä. Huen avulla käyttäjä voi esimerkiksi
suorittaa Hive- ja Impala-kyselyjä Hadoopiin varastoidulle datalle, tutkia Hiven me58
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tavaraston ja HBasen taulukoita sekä luoda MapReduce- ja Sqoop-tehtäviä yksinkertaisen käyttöliittymän kautta. Hue on alun perin Clouderan suunnittelema ohjelmisto
yrityksen oman Hadoop-pohjaisen CDH-jakelun sisältämien hajautettujen sovellusten
helppokäyttöiseen kontrolloimiseen.

3.6.6. R
R63 on tilastolliseen laskentaan ja graafiseen mallintamiseen tarkoitettu ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelmointikieli ja -ympäristö [93]. Se on laajalti käytössä tilastotieteilijöiden ja tiedonlouhijoiden keskuudessa, kuten myös akateemisessa maailmassa,
sillä joustavuutensa ja nopean kehityksensä ansiosta se soveltuu niin opetuskäyttöön,
ammattimaiseen data-analyysiin kuin tilastollisten ohjelmistojen kehitykseenkin. R on
kasvattanut suosiotaan kilpailijoihinsa nähden viime vuosina ja siitä on hiljalleen muodostunut alan de facto -standardi tilastollisten ohjelmien kehityksessä. [94, 95]
R:n vahvuus tilastollisen laskennan työkaluna on sen tuhansien liitännäispakettien
kirjo. Varjopuolena se on kuitenkin suunniteltu käsittelemään vain keskikokoisia datajoukkoja yksittäisen palvelimen työmuistissa yhdessä säikeessä ajettuna. Tätä puutetta
korjaamaan on pyritty kehittämään ratkaisuja, joilla R:n toiminnallisuus saadaan laajennettua myös massadataluokan datajoukkoihin sekä hajautettuun laskentaan. [96]
Tunnettuja kirjastoja ja ympäristöjä R:n ja massadatan hajautetun käsittelyn yhdistämiseksi ovat muun muassa pbdR64 eli Programming with Big Data in R sekä RHadoop65 . Näistä kahdesta pbdR hyödyntää muun muassa MPI-rajapintaa tehdäkseen
R:stä skaalautuvan usealle koneelle, kun taas RHadoopin paketit toteuttavat R-kielisen
rajapinnan Hadoopin komponenttien hallinnointiin. Lisäksi R:ää varten on olemassa
muun muassa paketteja niin Hiven66 , Impalan67 kuin myös Sparkin68 käsittelyyn.
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4. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS
Tässä luvussa kuvaillaan ajoneuvoliikenteen tuottamaa massadataa analysoivan järjestelmän suunnittelu ja toteutus. Työn eri vaiheet esitetään lähtien järjestelmän vaatimuksien määrittelystä ja päätyen lopullisten ohjelmallisten ratkaisujen sekä käytetyn
laitteiston kuvaukseen. Luvussa käydään lisäksi läpi perustelut järjestelmän vaatimusten pohjalta työssä tehdyille erilaisille valinnoille.

4.1. Vaatimukset
Tämän opinnäytetyön toteutusvaiheen alkuperäisenä päämääränä oli toteuttaa OuluDCpilvipalvelutarjoajan infrastruktuuriin data-analyysijärjestelmä, joka pystyisi analysoimaan Mobisoft-yrityksen toimittamaa, taksiautoista välitettävää GPS-anturidataa
skaalautuen aina massadataluokan saavuttaville datajoukoille. Järjestelmän vaatimukset olivat seuraavat:
• Mobisoftin välittämää dataa on siirrettävä järjestelmään joko jatkuvana vuona
tai jaksoittaisesti.
• Sisääntuleva data varastoidaan usealle tietokonesolmulle hajautettuun Hadoopin
HDFS-tiedostojärjestelmään.
• Datasta on laskettava tasaisin aikavälein liikennesujuvuusindikaattori kaikille
kartta-alueille, joista taksiautot välittävät dataa, ja varastoitava nämä laskennan
tulokset järjestelmään.
• Datan analysointi suoritetaan käyttäen RHadoop-kirjastoa ja Hadoopin MapReduce-ohjelmistokehystä.
• Liikennesujuvuustietoa pitää pystyä kyselemään järjestelmästä dynaamisesti erisuuruisilta ja -muotoisilta kartta-alueilta esimerkiksi web-rajapinnan kautta.
• Lisäksi staattinen Digiroad-ajoneuvoliikennedata pitää varastoida järjestelmään
ja integroida osaksi kyselykäyttöliittymää.
• Järjestelmässä on oltava valmius tulevaisuuden rakentumattomien ja rakenteisten
datalähteiden varastoinnille sekä käsittelylle.
Työn edistyessä näihin vaatimuksiin tehtiin erinäisiä muutoksia ja lisäyksiä. RHadoopia ja Hadoopin MapReducea ei esimerkiksi katsottu enää välttämättömyydeksi
analyysien suorittamisessa sen jälkeen, kun sen vaihtoehtoihin, kuten Sparkiin oli perehdytty. Lisäksi järjestelmälle asetettiin päämäräksi pyrkiä niin reaaliaikaiseen toimintaan kuin muut vaatimukset huomioon ottaen olisi mahdollista, sillä näin järjestelmää hyödyntävien tulevien sovellusten kirjo voisi olla mahdollisimman laaja. Varastoidulle datalle haluttiin myös pystyä tekemään mahdollisimman joustavia kyselyjä.
Järjestelmän datalähteiden joukkoa kasvatettiin myöhemmin Infotriplan tuottamalla
Suomen kattavalla sää- ja kelidatalla. Liikennesujuvuusindikaattorin laskemisen ohella järjestelmässä suoritettaviin analyyseihin sisällytettiinkin tämän seurauksena toteu-
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tettavaksi yksinkertainen kelitiedon ja liikenteen sujuvuuden välisen korrelaation analyysi. Sen sijaan Digiroad-datan varastointi järjestelmään jätettiin tulevaisuuden jatkokehitystarpeeksi. Myös suunnitelmasta käyttää OuluDC:n laskentaklusteria järjestelmän alustana luovuttiin, ja sen sijaan päädyttiin hyödyntämään Amazonin EC2pilvipalvelua.

4.2. Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelu
Työssä toteutetun järjestelmän suunnittelussa lähdettiin liikkeelle pohtimalla sen vaatimusten pohjalta nousevia datan käsittelyn eri vaiheita. Näiden vaiheiden seljettyä muodostettiin käsitys erilaisista ohjelmakomponenteista, jotka datan prosessointiin tarvittaisiin. Tämän jälkeen hahmoteltiin, miten nämä eri ohjelmakomponentit toimisivat
yhdessä ja sijoittuisivat fyysisesti tietokoneklusterin solmuihin lopullisessa järjestelmässä.

4.2.1. Datan käsittelyn vaiheet
Järjestelmän vaatimusten pohjalta tunnistettiin suunnitteluvaiheessa seuraavat välttämättömät sekä valinnaiset eri datan käsittelyn vaiheet:
1. Esikäsittely
2. Kerääminen
3. Tosiaikainen analysointi
4. Varastointi
5. Jaksoittainen analysointi
6. Kyselyjä avustavan metadatan luonti
7. Kysely
8. Jälkianalysointi
9. Tulosten eteenpäin välittäminen
Näistä vaiheista ensimmäinen, datan esikäsittely, pitää sisällään raakadatan järjestämisen helpommin käsiteltäviin muotoihin, sen validoinnin sekä epäkiinnostavien, monistuneiden kuin myös puhtaasti virheellisten arvojen ja tapahtumien pois suodattamisen. Esikäsittelylle pohdittiin vaihtoehtoista paikkaa datan käsittelyketjussa: joko
ennen datan keräämistä varsinaiseen järjestelmään tai heti keräämisen jälkeen. Esikäsittelyä varten olisi nimittäin ollut mahdollista rakentaa järjestelmälle esimerkiksi etuvarastokomponentti, jossa kaikki esikäsittelyyn kuuluvat toimenpiteet suoritettaisiin,
tai jopa jättää koko operaatio täysin datalähteiden itsensä vastuulle.
Datan keräämisellä tarkoitetaan puolestaan datan siirtämistä valituista datalähteistä tietokoneklusteriin. Mahdollisuutta tutkittiin myös suorittaa keräämisen yhteydessä
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datalle tosiaikaisia analyyseja välittömien tuloksien saamiseksi. Potentiaalisina ongelmakohtina tässä lähestymistavassa pidettiin sisääntulevalle datalle koituvaa viivettä sekä ratkaisuun tarvittavaa erillistä ohjelmakomponenttia.
Varastointiin tässä käsittelyvaiheiden jaottelussa lukeutuvat datan siirtäminen, järjestäminen ja arkistointi Hadoopin HDFS-tiedostojärjestelmään. Datan loogista organisointia hakemistorakenteeseen pidettiin tärkeänä toteutuksellisena osa-alueena, jotta
datalle voitaisiin suorittaa vaivattomasti tietyin väliajoin jaksoittaisia analyyseja Hadoopin MapReducea ja RHadoopia hyödyntäen.
Joustavia datan ja analyysien tulosten kyselyjä varten arvioitiin tarpeelliseksi jonkinlaisen kuvailevan ja rakenteellisen metadatan tuottaminen esimerkiksi indeksoinnin ja
taulukoinnin muodossa. Datan kyselyiden yhteydessä pohdittiin myös mahdollisuutta
suorittaa analyyseja kyselyjen yhteydessä ja niiden tuloksena saataville datajoukoille.
Listan viimeinen kohta, tulosten eteenpäin välittäminen, käsittää puolestaa rajapinnan,
jonka kautta eri sovellusten suunniteltiin käyttävän järjestelmää hyödykseen.

4.2.2. Datan kulku järjestelmässä
Kun kuva järjestelmästä ja sen eri datan käsittelyn vaiheista vähitellen hahmottui, laadittiin alustava luonnostelma siitä, minkälaisia ohjelmistokomponentteja järjestelmään
tarvittaisiin ja miten datan tulisi virrata niiden läpi. Tämä datankulkukaavio on esitelty
kuvassa 8.
Kuvasta nähdään, miten esikäsittely päätettiin lopulta sijoittaa datan käsittelyketjussa datan keräämisen jälkeiseksi vaiheeksi. Syynä tähän oli se, että tällöin mahdolliset
tosiaikaiset analyysit suorittava ohjelmakomponentti voisi potentiaalisesti olla vastuussa myös datan esikäsittelystä, mikä lieventäisi järjestelmän monimutkaisuutta sekä siihen sisältyvän ohjelmoinnin ja konfiguroimisen vaivaa. Tosiaikaiset analyysit on tässä
vaiheessa puolestaan merkitty katkoviivalla, sillä niiden tarpeellisuus ja toteuttamiskelpoisuus olivat varhaisessa suunnitteluvaiheessa vielä avoin kysymys.
Datan varastointi puolestaan havaittiin tarpeelliseksi jakaa kahteen erilliseen tehtävään: sisääntulevan datan varastointiin ja analyysien tulosten varastointiin. Näille molemmille datajoukoille kaavailtiinkin omistettavaksi HDFS:stä oma alihakemistopuunsa. Jaksoittaiset eli periodiset analyysit suunniteltiin lisäksi toteutettavaksi siten, että
ne lukisivat esikäsiteltyä syötedataa sille omistetuista hakemistoista ja kirjoittaisivat
tuloksensa analyysien tuloksille tarkoitettuihin hakemistoihin.
Järjestelmän kyselymoottorin kaavailtiinkin kykenevän datan noutamiseen näistä
molemmista hakemistorakenteista, jolloin sekä alkuperäinen järjestelmän syötedata
että siitä lasketut tulokset olisivat ylempien rajapintojen saatavilla. Jälkianalyysit on
kuvassa merkitty katkoviivalla, sillä monimutkaisen laskennan sijoittamista ad hoc kyselyjen jälkeen pidettiin ongelmana järjestelmän hakujen suorituskyvyn kannalta.
Mahdolliset jälkianalyysit päätettiinkin toteuttaa itse kyselymoottorin hakuihin sisällytettynä esimerkiksi SQL-aggregaatiofunktioiden muodossa sekä hyvin yksinkertaisina
kyselytuloksille suoritettavina matemaattisina operaatioina. Viimeisenä järjestelmän
hierarkkiaan on puolestaan merkitty web-rajapinta, jonka kautta järjestelmää käyttävät asiakassovellukset esittävät kyselyitään ja vastaanottavat niiden tuloksia.
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Kuva 8. Suunnitellun järjestelmän datankulkukaavio.
4.2.3. Komponenttien sijoittuminen klusteriin
Kun järjestelmän vaatimat yleisen tason komponentit oli selvitetty, pohdittiin niiden sijoittamista tietokoneklusterin solmuihin. Järjestelmän klusteritason suunnittelussa lähdettiin siitä oletuksesta, että käytettävissä olisi minimissään kolme tietokonesolmua jokainen vähintään kahdeksan gigatavun muistilla varustettuna. Näistä yhden tehtäväksi
muodostuisi Hadoopin nimisolmuna toimiminen, kun taas lopuista luotaisiin klusterin
datasolmuja.
Jokaisen datasolmun ajateltiin toimivan vähimmäistapauksessa datan varastointi- ja
analyysisolmuna sekä vastaavan kyselymoottorin kyselyihin. Nämä datasolmujen perusroolit toteuttavat asetukset puolestaan suunniteltiin replikoitavaksi kaikille klusterin datasolmuille riippumatta datasolmujen määrästä, jolloin järjestelmästä saataisiin
helposti skaalautuva. Erikoistuneemmat ohjelmistokomponentit puolestaan sijoitettai-
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siin vain rajoitetulle määrälle solmuja. Näiden komponenttien jakautuminen kolmen
solmun klusteriin on esitelty kuvassa 9.

Kuva 9. Suunniteltu järjestelmä kolmen koneen tietokoneklusterissa.
Komponenttien sijoittelussa datan prosessointi jaettiin kolmeen vaiheeseen: sisääntulevan datan käsittelyyn, HDFS:ään tallennetun datan hallinnointiin ja analysointiin
sekä datan kyselyyn järjestelmästä. Jokaiselle hahmotellusta kolmesta tietokonesolmusta annettiin vastuualueeksi yksi näistä käsittelyn vaiheista.
Sisääntulevan datan käsittelyyn kuuluu tässä jaottelussa datan kerääminen, esikäsittely ja tosiaikainen analysointi. Nämä kaikki toiminnot suoritetaan peräkkäin datan virratessa sisään järjestelmään, joten niitä hallinnoivien komponenttien sijoittaminen samalle koneelle arvioitiin kannattavaksi, jotta niiden välinen vuorovaikutus olisi
yksinkertaisesti toteutettavissa. Lisäksi tällä suunnittelulla ennakoitiin mahdollisuutta
kyseisten prosessointikomponenttien yhdistelemiselle.
Kuvasta on huomioitava, että jo järjestelmää suunnitellessa reaaliaikaisten analyysien oletettiin toimivan hajautetusti, minkä vuoksi kuvaan merkitty datasolmu ei ole
yksin vastuussa niiden suorittamisesta. Sen tehtäväksi on sitä vastoin tarkoitettu laskennan käynnistäminen ja tulosten kerääminen. Lisäksi pohdittiin, että jos klusterissa
olisi enemmän kuin kolme solmua, koko datan sisäänottamisen vaihe voitaisiin jakaa
useammalle kuin yhdelle koneelle. Eräänä vaihtoehtona harkittiin, että yksi solmu voisi tällöin vastata esimerkiksi yhden datalähteen tuottaman datan käsittelystä.
HDFS:ään tallennettuun dataan läheisesti liittyvät operaatiot, kuten datan varastointi, sen jaksoittainen analysointi ja metadatan hallinnointi, määrättiin puolestaan nimisolmun suoritettavaksi. HDFS säilyttää nimittäin tiedostojen ja hakemistojen metadataansa nimisolmulla. Datan varastointi- ja järjestelyoperaatioiden, kyselytietokannan
metadatan päivitysten sekä dataa levyltä lukevien periodisten analyysien arvioitiinkin
hyötyvän suoritustehossa, jos ne pystyisivät käsittelemään tiedostojärjestelmän meta-
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dataa mahdollisimman pienellä viiveellä. Jaksoittaisten analyysien kohdalla on kuitenkin jälleen kuvasta havaittava, että ne suunniteltiin hajautettavaksi kaikille solmuille,
jolloin nimisolmu toimii vain laskentaa hallinnovana pääsolmuna.
Klusterin toisen datasolmun rooliksi valikoitui asiakassovellusten järjestelmälle lähettämien kyselyiden suorittaminen. Kyselymoottorin hahmoteltiin käyttävän hyödykseen HDFS:n päälle asennetun tietokannan metadataa nopeiden hakujen tekemiseksi
hajautetusta datasta. Kyselyn tuloksille puolestaan suunniteltiin suoritettavan mahdollinen jälkianalyysi, minkä jälkeen web-rajapinta lähettäisi ne eteenpäin asiakassovelluksille. Koska nämä tehtävät kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa, niistä vastaavat ohjelmakomponentit katsottiin hyödylliseksi sijoittaa samalle solmulle. Toisaalta pohdittiin,
että jos klusterissa olisi käytettävissä enemmän kuin kolme solmua, kyselyiden aiheuttamaa kuormitusta voisi tasapainottaa jakamalla niiden hallinnointi useammalle kuin
yhdelle solmulle.

4.2.4. Vaihtoehtoinen arkkitehtuuri
Tiiviisti Hadoopin päällä toimiviin ohjelmistokomponentteihin perustuvan toteutuksen lisäksi työn suunnitteluvaiheessa pohdittiin myös arkkitehtuuriratkaisua, joka hyödyntäisi Hadoop-klusterista erillistä etuvarastoa sisääntulevan datan ja analyysitulosten väliaikaiseen tallentamiseen nopeita hakuja varten. Tämän etuvaraston kaavailtiin
koostuvan itsenäisestä tietokannasta ja siihen liittyvistä ohjelmakomponenteista, jotka
toteuttaisivat datan siirtämisen varsinaiseen kantaan sekä sen toimittamisen asiakassovellusten saataville. Tietokannasta dataa olisi puolestaan tässä toteutuksessa siirretty
tietyin aikavälein Hadoop-klusteriin, joka olisi suorittanut sille hajautettua analyysia
ja lähettänyt laskennan tulokset takaisin tietokantaan. Lisäksi klusterin tehtäväksi olisi muodostunut vanhentuvan datan jaksoittainen arkistointi HDFS:ään. Hahmotelma
vaihtoehtoisesta arkkitehtuuriratkaisusta on esitelty kuvassa 10.
Työn alkuperäisen suunnitelman mukaan molemmista toteutusvaihtoehdoista oli tarkoitus kehittää prototyypit, joita olisi vertailtu keskenään niiden keskinäisten etujen ja
haittojen selvittämiseksi. Tämän pohjalta olisi puolestaan pystytty päättämään paremmin järjestelmän vaatimuksia vastaava arkkitehtuuri. Etuvarastoon pohjautuvan ratkaisun eduiksi arvioitiin, että kyselyjen vasteajat NoSQL-pohjaisesta tietokannasta, kuten
MongoDB:stä tai Redisistä, olisivat todennäköisesti nopeampia, kuin mihin Hadoopin
päälle rakennetut kyselymoottorit kykenisivät. Mahdollisina ongelmakohtina pidettiin
sen sijaan sitä, että etuvarasto saattaisi tehdä järjestelmästä heikommin skaalautuvan
kuin tiiviisti Hadoopin päällä toimiviin ohjelmistoihin perustuva ratkaisu, ja että sen
yhteyteen olisi luultavasti haastavampaa toteuttaa hajautettua reaaliaikaista analyysia.
Työlle omistetun rajallisen ajan vuoksi vaihtoehtoisen toteutuksen kehittämisestä jouduttiin kuitenkin luopumaan.

4.3. Järjestelmän toteutus
Työssä päädyttiin toteuttamaan Hadoopin ja erityisesti sen HDFS-tiedostojärjestelmän
päällä toimiviin komponentteihin perustuva hajautettu massadatan analyysijärjestelmä.
Tuloksena oli ohjelmisto, joka on asennettavissa tietokoneklusteriin ja joka pystyy vas-
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Kuva 10. Suunniteltu vaihtoehtoinen etuvarastoon pohjautuva järjestelmä.
taanottamaan datavoita ulkoisista lähteistä, suorittamaan datavuolle analyysia, tallentamaan datan HDFS-tiedostojärjestelmään, suorittamaan tallennetulle datalle jaksoittaisia eräajoanalyyseja sekä tuottamaan dataa saataville käyttäjän REST-rajapinnalle
esittämien pyyntöjen pohjalta. Järjestelmää suunnitellessa ja toteuttaessa pyrittiin etenkin matalan vasteajan suorituskykyyn. Lisäksi panostettiin erityisesti myös sen vaivattomaan laajennettavuuteen. Ohjelmisto toteutettiin pääasiassa Python-kielen 2.6versiolla, ja sitä onkin mahdollista käskyttää yksinkertaisen Python-ohjelmarajapinnan
kautta.
Järjestelmän toiminnan havainnollistamiseksi ja testaamiseksi luotiin simuloitua
GPS-taksidataa HDFS-järjestelmään keräävä komponentti, datavuosta kullekin hetkelle liikennesujuvuusindikaattorin laskeva analyysi, säädataa kerääva komponentti sekä
eräajoanalyysi, joka suorittaa yksinkertaisen korrelaatiolaskennan kerätyn GPS- ja säädatan välillä. Lisäksi järjestelmään toteutettiin rajapinta sujuvuusindikaattorianalyysin
ja korrelaatiolaskennan tulosten kyselyä varten.
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4.3.1. Datan kerääminen järjestelmään
Suunnitellessa metodeja, joilla dataa kerättäisiin järjestelmään erilaisista monimuotoisista lähteistä, ensimmäisenä tutkittiin vaihtoehtoja, joilla Mobisoftin tarjoamaa taksiautoista saatavaa GPS-dataa voitaisiin ottaa vastaan. Koska kyseessä on luonteeltaan
vuopohjaista korkeanopeuksista anturidataa, tarvittiin sen käsittelemiseen työkalu, joka pystyisi siirtämään suuria määriä dataa HDFS:ään reaaliaikaisesti ja keskeytymättä.
Erilaisiin vaihtoehtoihin perehdyttäessä kävi ilmi, että Flume-ohjelmistokehys vastasi hyvin näihin tarpeisiin, sillä se on suunniteltu juuri lokimuotoisen datan, kuten anturidatan, keräämiseen. Koska Flume paljastui laajalti hyödynnetyksi vastaavanlaisissa käyttötapauksissa, sillä suoritettiin alustavia kokeiluja, joissa se osoittautui helppokäyttöiseksi ohjelmaksi. Lisäksi koska Flumen havaittiin soveltuvan hyvin monenlaisten tapahtumapohjaisten, reaaliaikaisten datalähteiden joustavaan käsittelyyn, se päätettiin valita yhdeksi ohjelmistokomponenteista järjestelmän datan keräämisen toteuttamisessa. Loppujen lopuksi Flumea päädyttiin hyödyntämään niin taksi- kuin säädatankin vastaanottamisessa.

4.3.1.1. Toteutetut keräysmetodit
Järjestelmään toteutettiin kaksi Flume-agenttia niin Mobisoftin taksi- kuin Infotriplan
säädatan keräämiseksi. Agentit määriteltiin Flumelle yksinkertaisina asetustiedostoina.
Kuvassa 11 on esitelty asetustiedosto, joka määrittelee weather_agent-nimisen säädataa noutavan agentin. Agentilla on yksi Flume-lähde, -kanava ja -nielu. Lähde on nimeltään netcat_collect, ja se kuuntelee porttia 11111 välittäen kaiken sieltä vastaanotetun datan file_channel-tiedostokanavaan. Nielu nimeltä hdfs_sink puolestaan kuuntelee
tiedostokanavaa ja kirjoittaa sieltä dataa HDFS:ään 100:n rivin suuruisissa erissä säädataa vastaaviin hakemistoihin, joita luodaan automaattisesti yksi kutakin vuorokauden tuntia kohden. Uusi tiedosto luodaan hakemistoon aina, kun 50 riviä on kirjoitettu,
jolloin vanha suljetaan.
Taksidataa keräävä agentti vastaa järjestelmässä toiminnoiltaan säädataa käsittelevää
agenttia sillä erotuksella, että se lähettää ensin vastaanottamansa datan reaaliaikaiselle analyysikomponentille Avro-tyyppisinä tapahtumina. Analyysikomponentti puolestaan esikäsittelee ja analysoi datan, minkä jälkeen se palauttaa esikäsitellyn datan sekä
analyysin tulokset takaisin agentille, joka ottaa ne vastaan kahteen Netcat-tyyppiseen
lähteiseensä ja kirjoittaa ne lopulta HDFS:ään.
Flume-agenttien lähteiden tyypiksi valittiin Netcat-lähde, sillä se asettaa hyvin vähän rajoituksia saapuvan datan rakenteelle: vuosta täytyy olla erotettavissa ainoastaan
erilliset tapahtumat rivinvaihtomerkillä. Kanavatyyppinä käytettiin puolestaan tiedostokanavaa, koska se tarjoaa korkean kapasiteetin ja luotettavuuden tiedonsiirrolle kuluttaen säästeliäästi työmuistia joskin häviten muistikanavalle suoritustehossa [55].
Ennen järjestelmään siirtoa Mobisoftin lähettämää GPS-data otetaan vastaan Azurepilvipalveluun, josta se oli tarkoitus puskea klusteriin Flume-agentin kuuntelemaan
porttiin. Koska datan vastaanottamisessa oli kuitenkin työn teon aikana ongelmia, päädyttiin järjestelmän testausta varten käyttämään simuloitua dataa, sillä varsinaisen datan muoto oli joka tapauksessa tiedossa. Säädataa sen sijaan noudetaan viiden minuutin
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Kuva 11. Flume-agentti säädatan noutamiseen.
väliajoin Infotriplan palvelusta klusterin ulkopuolisella Java-sovelluksella ja välitetään
eteenpäin Flume-agentille klusteriin.

4.3.1.2. Flume-agenttien hallinnointi järjestelmässä
Varsinaisten Flume-agenttien lisäksi järjestelmään toteutettiin myös Cloudera Manager -työkalun rajapintaa hyödyntäen toiminto, jolla järjestelmän ylläpitäjän on mahdollista lähettää luomansa agentti valitsemalleen klusterin solmulle ja käskeä Cloudera Manageria käynnistämään sen siellä. Tämän jälkeen agentin toimintaa voi valvoa
esimerkiksi Cloudera Managerin tarjoaman graafisen web-ylläpitosovelluksen kautta. Uuden agentin lisääminen ei vaikuta muiden järjestelmän komponenttien samanaikaiseen toimintaan, sillä lisääminen ja agentin ajaminen suoritetaan niistä erillisessä
prosessissa. Klusterissa suoriutuva Flume-agentti on myös mahdollista päivittää sekä
pysäyttää järjestelmän rajapinnan kautta. Lisäksi järjestelmään luotiin metodit, joilla
yksinkertaisten Flume-agenttien asetustiedostoja voidaan luoda automaattisesti, jottei
niitä tarvitsisi kirjoittaa joka kerta käsin uutta agenttia varten.
Flume-agenttien ja reaaliaikaisten analyysien hallinnoinnista vastaavat järjestelmässä DataSource-tyyppiset oliot. Kukin DataSource-olio kuvaa yhdestä ulkoisesta datalähteestä saapuvaa dataa käsittelevät Flume-agentit sekä reaaliaikaiset analyysit. Näiden olioiden ansiosta agentteja ja analyyseja pystyykin esimerkiksi alustamaan, käynnistämään ja pysäyttämään datalähdekohtaisesti.
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4.3.2. Datan varastointi ja kysely järjestelmastä
Valitessa ohjelmistoja järjestelmän kyselyrajapinnan toteuttamiseksi tärkeimpinä kriteereinä pidettiin mahdollisuutta suorittaa hakuja joustavasti, helppokäyttöisesti sekä mahdollisimman pienellä viiveellä. Päätös käytettävästä kyselymoottorista, kuten
myös datan keräämisessä hyödynnettävä Flume-ohjelmistokehys, asettivat puolestaan
vaatimuksia sille, miten datan varastoiminen järjestelmään tulisi toteuttaa.

4.3.2.1. Kyselymoottorin valinta
Jotta järjestelmälle voisi suorittaa erilaisia kyselyjä sekä joustavasti että vaivattomasti,
suunnattiin erilaisia kyselymoottoreja punnittaessa huomio erityisesti SQL-kielen variantteja käyttäviin ohjelmistokehyksiin. Tästä syystä esimerkiksi HBase, joka sinänsä
on suunniteltu matalan vasteajan kyselyihin HDFS:ään tallenetulle datalle, karsiutui
pois vaihtoehtojen joukosta aikaisessa vaiheessa kyselykielen puutteensa vuoksi.
Ensimmäisenä SQL-pohjaisista massadatakyselymoottoreista otettiin tarkasteluun
Hive, joka ei kuitenkaan MapReduceen perustuvana ohjelmistona vakuuttanut alustavissa testeissä suoritustehollaan. Tästä syystä päädyttiin tutkimaan sen vaihtoehtoja:
Cloudera Impalaa sekä Spark SQL:n edeltäjää Sharkia. Impala osoittautuikin yhdellä solmulla testatessa Hiveä tehokkaammaksi ja helppokäyttöisemmäksi ohjelmistoksi. Shark puolestaan asennettiin ja sillä suoritettiin alustavia kokeiluja, mutta asennusta ei onnistuttu saamaan riittävän vakaaksi, jotta kyselyt olisivat suoriutuneet edes
Hiveä vastaavissa ajoissa. Lopulta Impalan käyttöönoton vaivattomuus, hyvä suoriutuminen massadatakyselymoottoreiden benchmark-testeissä sekä tuki muun muassa
HBase-integraatiolle, jota järjestelmä voisi käyttää mahdollisesti hyväksi tulevaisuudessa, ratkaisivat sen, että kyselyrajapinta päätettiin toteuttaa sitä hyödyntäen [76].

4.3.2.2. Tiedostojen yhdistely ja taulukkotyypit
Koska Flume tuottaa HDFS:ään paljon pieniä tiedostoja, datan varastoinnissa nämä
tiedostot täytyy yhdistellä suuremmiksi tiedostoiksi tasaisin väliajoin. Pienet tiedostot
nimittäin kuluttavat tehokkaasti Hadoopin nimisolmun muistia, minkä lisäksi HDFS
on optimoitu käsittelemään dataa suurissa yhtäjaksoisissa erissä [97].
Eräs malli HDFS:ään tallennettujen tiedostojen yhdistelemiseksi on ajaa niille tasaisin väliajoin MapReduce-tehtävä, jossa käytetään vain yhtä reducer-komponenttia
tulosten kokoamiseen, jolloin lopputuloksena on yksi tiedosto. Tähän on olemassa
työkaluja kuten Hadoop filecrusher69 . Työssä päädyttiin kuitenkin käyttämään hyväksi Clouderan vuoden 2013 kesäkuun Hadoop Summit -konferensissa esittämää tapaa koota pienet tiedostot yhdeksi Impalan kyselyjä varten optimoiduksi kolumnääriseksi Parquet-tiedostoksi [98]. Tämä yhdistely tapahtuu siten, että Flume asetetaan
kirjoittamaan tiedostonsa kutakin senhetkistä vuorokauden tuntia vastaaviin HDFShakemistoihin, joista jokainen vastaa yhtä Impala-taulukon ositusta. Tunnin päätteeksi
kukin ositus puolestaan kirjoitetaan Impalan INSERT OVERWRITE -komennolla toi69

https://github.com/edwardcapriolo/filecrush
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seen, data-arkistona toimivaan taulukkoon, jolloin tuloksena on yksi suuri Parquettiedosto koko tunnin ajalta. Näitä suuria tiedostoja pystyy puolestaan myöhemmin
myös yhdistelemään samaisella INSERT OVERWRITE -komennolla entistä suuremmiksi tiedostoiksi.
Järjestelmään luotiin tätä yhdistelymenetelmää varten taulukkoluokka nimeltä DataTablePair, jonka pohjalta luoduista olioista kukin hallinnoi kahta Impala-taulukkoa:
pieniin tiedostoihin osoittavaa taulukkoa sekä data-arkistona toimivaa, Parquet-tiedostoihin osoittavaa taulukkoa. Näistä taulukoista on vuorostaan mahdollista kysellä niin
viimeaikaisinta kuin arkistoituakin dataa yksinkertaisella UNION-kyselyllä. Taulukkojen sisältämät duplikaatit poistetaan lopputuloksesta käyttämällä SQL-kyselyssä
DISTINCT-avainsanaa. Lisäksi järjestelmä sisältää luokan nimeltä ResultTable, josta instansoitujen olioiden hallinnoimiin taulukoihin kirjoitetaan jaksoittaisesti suoritettavien eräajoanalyysien tulokset. Myös näiden taulukkojen sisältöä vastaavat tiedostot
yhdistellään suuremmiksi valituin ajanjaksoin suoritettavalla INSERT OVERWRITE
-komennolla.
Taulukoitavan datan lisäksi järjestelmä osaa myös yhdistellä rakenteetonta dataa. Tämä tapahtuu siten, että tasaisin väliajoin rakenteettomalle sisääntulevalle datalle suoritetaan Hadoopin getmerge-operaatio, joka yhdistelee datan yhdeksi lokaaliksi tiedostoksi. Tämä tiedosto puolestaan kirjoitetaan uudelleen HDFS:ään vastaavan arkistohakemiston alle, jonne keräytyviä tiedostoja voidaan yhdistellä myöhemmin vielä uudelleen yhä suuremmiksi tiedostoiksi. Tiedostojen yhdistelyn ja datan kyselyn periaate on
kokonaisuudessaan nähtävissä kuvassa 12.

4.3.2.3. HDFS:n hakemistorakenne
HDFS-hakemistot, joihin dataa tallennetaan, on jaoteltu sisääntulevan datan hakemistoihin, raakadatan arkistohakemistoihin sekä Parquet-tiedostojen arkistohakemistoihin, joita Impala itse hallinnoi. Jokaista erillistä datalähdettä kohden järjestelmä luo
yhden sisääntulevan datan hakemiston ja lisäksi yhden arkistohakemiston, jos data
halutaan arkistoida myös raakamuodossa eikä vain Parquet-formaatissa. Esimerkiksi
säädatalle luotaisiin tällöin hakemistot incoming/weather ja archive/weather. Sisääntulevan datan hakemistot sisältävät meneillään olevaa tuntia vastaavan alihakemiston,
jonka Flume luo automaattisesti ja joka poistetaan, kun data on saatu arkistoitua. Raakadatan arkistohakemistot pitävät puolestaan sisällään alihakemistot tunti-, päivä ja
kuukausikohtaiselle datalle, joiden välillä dataa yhdistellään aina suuremmiksi tiedostoiksi. HDFS:n hakemistorakenne on esitetty kuvassa 13. Esimerkkinä yksittäista datalähdettä varten luoduista hakemistoista kuvassa on käytetty säädataa varten luotuja
hakemistoja.

4.3.2.4. REST-rajapintatoteutus
Järjestelmään luotiin datan kyselemiseksi yksinkertainen REST-rajapintatoteutus Pythonin Flask-kirjastoa apuna käyttäen. REST-rajapinnan toteuttava sovellus pitää sisällään kaksi resurssityyppiä: DataList- ja Data-luokat. Näiden resurssien tarjoamaa dataa voi puolestaan kysellä HTTP GET -metodilla. DataList-resurssille suunnatut kyse-
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Kuva 12. Datan varastointi ja kysely järjestelmästa.
lyt, jotka ovat muotoa http://<osoite>:<portti>/data, palauttavat JSON-objektina listan
REST-sovelluksen ylläpitämistä datarajapinnoista. Data-resurssille osoitetut kyselyt,
jotka ovat puolestaan muotoa http://<osoite>:<portti>/data/<rajapinta>?<argumentit>,
kutsuvat tiettyä rajapintatoteutusta käyttäjän antamin argumentein, minkä seurauksena
kyseinen rajapintatoteutus rakentaa argumentteja vastaavan kyselyn, välittää sen Impalalle suoritettavaksi ja palauttaa kyselyn tuloksena JSON-muodossa takaisin käyttäjälle.
Yksittäiselle rajapintasovellukselle voikin järjestelmän toiminnallisuutta hyödyntäen lisätä useita mukautettuja rajapintamoduuleja. Järjestelmän ylläpitäjä voi siis kirjoittaa itse Python-lähdekooditiedostona oman rajapintansa, joka sallii käyttäjälle tietynlaiset kyselyt tiettyihin järjestelmän sisältämiin taulukoihin sekä suorittaa tuloksille
mahdollisen jälkianalyysin. Rajapintamoduulin sisältämän rajapintaluokan tulee periä
järjestelmän tarjoama QueryInterface-luokka ja toteuttaa sen parse_args- sekä querymetodit. QueryInterface-luokka sisältää valmiita metodeja datan kyselemiseksi Impalan välityksellä, joita ylläpitäjän luoma rajapintaluokka voi hyödyntää.
Rajapintasovelluksen päivittämiseksi sovellus keskustelee varsinaisen järjestelmän
ydinkomponentin kanssa Pythonin Pyro4-kirjaston välityksellä. Pyro4 mahdollistaa
toisella tietokoneella sijaitsevan Python-koodin kutsumisen turvallisesti HMAC-autentikoinnilla, minkä vuoksi rajapintasovelluksen ei tarvitse sijaita samalla solmulla kuin
järjestelmän muiden komponenttien. Järjestelmä pystyy myös hallinnoimaan useita eri
solmuilla sijaitsevia rajapintasovelluksia.
Rajapintasovellukseen on toteutettu Pyro4-palvelimen käynnistävä komponentti, joka suoriutuu eri prosessissa kuin Flask-ohjelmistokehys. Pyro4:ää hyväksi käyttäen rajapintasovellusta käskytetään järjestelmän ydinkomponentin välityksellä lisäämään tai
poistamaan sovelluksesta rajapintatoteutuksia. Uudet Python-rajapintamoduulit lähe-
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Kuva 13. Järjestelmän käyttämä hakemistorakenne HDFS-tiedostojärjestelmässä.
tetään SCP-tiedostonsiirrolla solmulle, jossa rajapintasovellus sijaitsee, minkä jälkeen
rajapintasovellus lataa ne ja tarkistaa niiden oikeellisuuden. Kun moduulin on todettu täyttävän vaatimukset, sen sisältämästä rajapintaluokasta muodostettu instanssi lisätään seuraavan käyttäjän kyselyn saapuessa rajapintatoteutusten listaan, josta Flask
pääsee siihen käsiksi.

4.3.3. Datan jaksoittainen analysointi
Työssä toteutetun järjestelmän analyysiominaisuuksien suunnittelussa lähdettiin ensimmäisenä tutkimaan, miten MapReduce-pohjaisia eräajoanalyyseja voitaisiin suorittaa vaivattomimmin ja monipuolisimmin. MapReducea pidettiin luonnollisena lähtökohtana, koska se on erittäin yleinen massadata-analyysissa käytetty paradigma, jota
varten Hadoop-ohjelmistokehys tarjoaa käyttöön valmiit työkalut. Jaksoittaisten analyysien kohdalla pohdittiinkin keskeisinä kysymyksinä, miten järjestelmän ylläpitäjä
voisi luoda omia analyysejaan järjestelmän ajettavaksi, miten analyysien suorittaminen
tietyin aikavälein toteutettaisiin ja miten tulokset kerättäisiin talteen. Koska takseista
kerättävälle GPS-datalle reaaliaikainen analysointi nähtiin loppujen lopuksi varteenotettavampana vaihtoehtona kuin eräajopohjainen laskenta, luotiin järjestelmään eräajotoiminnallisuuden havainnollistamiseksi yksinkertainen, esimerkinomainen keli- ja
liikennesujuvuusdatan korrelaatioanalyysi.
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4.3.3.1. Analyysimoottorin valintaperusteet
Datan jaksoittaista analysointia varten ensimmäisenä vaihtoehtona tutkittiin R-kielistä
Hadoop-kirjastoa, RHadoopia. MapReduce-tehtävien ajaminen osoittautui sillä kuitenkin virheiden selvittämisen ja korjaamisen kannalta haastavaksi. Vaihtoehtona perehdyttiin Apache Spark -ohjelmiston analyysimoottoriin sekä erityisesti sen Pythonkieliseen Pyspark-toteutukseen, jonka rajapinta paljastui työkaluiltaan RHadoopia monipuolisemmaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Alustavissa yhdellä solmulla suoritetuissa testeissä Spark-tehtävät suoriutuivat myös RHadoopin kautta ajettuja MapReducetehtäviä huomattavasti pienemmällä viiveellä, minkä ohella Sparkin tutkittu tehokkuus
iteratiivisissa tehtävissä MapReduceen verrattuna vaikutti lupaavalta ominaisuudelta.
Sparkin asentaminen todettiin niin ikään RHadoopia yksinkertaisemmaksi tehtäväksi, sillä Sparkin voi asentaa automatisoidusti esimerkiksi Clouderan CDH 5 -klusteriohjelmistojakelun kautta, jolloin mukana tulevat apuvälineet ohjelmiston monitoroimiseen. Lisäksi työn tekijällä oli R:ää enemmän kokemusta ohjelmoimisesta Pythonilla,
jonka data-analyysikirjastojen tarjonta on R:n tavoin kielenä laaja.

4.3.3.2. Analyysien jaksoittainen suorittaminen
Järjestelmään luodut eräajoanalyysit suoritetaan tasaisin väliajoin niille määrätyn aikavälin mukaan. Järjestelmän ylläpitäjän onkin mahdollista päättää, ajetaanko hänen
kirjoittamansa analyysi tunneittain, päivittäin, kuukausittain vai vuosittain. Tätä erityislaatuisempien aikavälien määrittäminen on toteutettava itse analyysissa, jolle järjestelmä antaa argumenttina viimeisintä tuntia vastaavan datetime-objektin. Kyseisen
datetime-objektin pohjalta analyysi voi myös päättää, millä aikavälillä saapuneen datajoukon se ottaa syötteekseen.
Järjestelmään toteutettiin rajallisen ajan puitteissa työkalut ainoastaan arkistoidun
raakadatan lukemiseksi suoraan HDFS:stä. Parquet-tiedostoista dataa ei voi lukea suoraan, vaan niistä se täytyy noutaa ensin paikalliseksi SQL-kyselyllä ja hajauttaa sen
jälkeen. Koska datan kirjoittaminen HDFS:ään tapahtuu sen perusteella, minä hetkenä kukin näyte saapuu järjestelmään, tämä täytyy ottaa huomioon myös analyyseja
kirjoitettaessa. Tiettynä tuntina mitattu datanäyte voi esimerkiksi olla arkistoitu vasta
seuraavaa tuntia vastaavaan tiedostoon sen alkuperäisestä lähteestä siirtämiseen kuluneesta viiveestä johtuen.
Ylläpitäjä määrittelee eräajoanalyysin järjestelmään Python-lähdekooditiedostona,
jonka täytyy sisältää AnalysisScript-luokan perivä ja sen launch_task-metodin toteuttava luokka. Lisäksi analyysille määritellään Parquet-tiedostopohjainen Impalatulostetaulukko, johon sen palauttamat tulokset järjestelmä kirjoittaa. Tämän Impalataulukon sisällön muodostavat tiedostot yhdistellään puolestaan määrätyin väliajoin
yhä suuremmiksi tiedostoiksi. Analyysille annetaan argumenttina käyttöön myös SparkContext-instanssi, jonka kautta se pääsee käsiksi Sparkin toiminnallisuuteen. Analyysin ei ole kuitenkaan pakko hyödyntää nimenomaan Sparkia toteutuksessaan, vaan se
voi suorittaa laskutoimituksensa muillakin menetelmillä, kuten esimerkiksi Pythonkielisellä MapReduce-pohjaisella hadoopy-kirjastolla.
Tiettynä ajankohtana suoritettavaksi määrätyt eräajoanalyysit ajetaan peräkkäin, sillä rinnakkain ajamisesta pelättiin muodostuvan järjestelmälle pullonkaula. Analyysit
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ajetaan omissa lapsiprosesseissaan, joissa syntyneet virheet eivät kantaudu pääohjelman puolelle. Tarkoituksena oli myös, että analyysit keskeytettäisiin, jos niiden suorittamiseen kuluisi liikaa aikaa, ja sitä varten luotiin myös alustava toiminnallisuus.

4.3.3.3. Korrelaatioanalyysin toteutus
Jaksoittaisten analyysien toiminnan havainnollistamiseksi järjestelmään luotiin analyysi kelidatasta luetun tieolosuhdearvon ja laskettujen liikennesujuvuusarvojen välisen korrelaation laskemiseksi. Korrelaation laskemiseen käytettiin Pearson-korrelaatiota
estimoivaa näytekorrelaatiokerrointa, joka on esitelty kaavassa 1.
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Analyysi ottaa sisääntulokseen kuukauden aikana kerätyn kelidatan ja lasketun liikennesujuvuusdatan tekstimuotoisena raakadatana. Näistä molemmista datajoukoista
se laskee aluksi jokaiselta sääanturilta kerättyjen tieolosuhdearvojen keskiarvon tunneittain ja jokaiselta kartta-alueelta laskettujen liikennesujuvuusarvojen keskiarvon
tunneittain Sparkin map-, filter- ja reduceByKey-operaatioita hyödyntäen. Ne tunnit,
joiden aikana joko tieolosuhde- tai GPS-dataa ei ole kerätty lainkaan, suodatetaan pois.
Jokainen GPS-datan kartta-alue yhdistetään tietyn sääaseman tunnukseen, mitä varten analyysiin luotiin sanakirjatietorakenne kartta-alueiden ja sääasemien kuvitteellisista maantieteellisistä vastaavuuksista. Todellista maantieteellisesti asemien sijainta
vastaavaa GPS-dataa ei näet ollut saatavilla. Järjestelmän toiminnan havainnollistamista varten katsottiin kuitenkin riittäväksi generoida tuhansia kuvitteellista karttaaluearvoja, jotka kukin asetettiin vastaamaan tiettyä sääasemaa.
Laskettuaan tunneittaiset keskiarvot kuukauden ajalta niin tieolosuhde- kuin liikennessujuvuusdatalle, analyysi yhdistää tulokset yhden RDD-joukon alle cogroupoperaatiolla. Avaimeksi RDD-joukolle muodostuu siten sääasematunnuksesta ja tiettyä tuntia vastaavista kellonaika-arvoista koostuva monikko. Arvoina RDD-joukolla
on puolestaan kaksi iteraattoria, joista molemmat sisältävät yhden arvon: toinen tieolosuhdearvojen keskiarvon ja toinen liikennesujuvuusarvojen keskiarvon. Tämän jälkeen map-tehtävänä lasketaan näiden kahden keskiarvon tulo sekä molempien arvojen
neliöt kutakin tuntia ja sääasemaa kohden. Lopuksi reduce-tehtävää hyödyntäen lasketaan kaikkien RDD-joukkoon tallennettujen keskiarvojen, neliöiden ja keskiarvojen
tulojen summa. Nämä summat voidaankin sijoittaa kaavassa 1 olevien summien paikalle, ja n:n paikalle sijoitetaan niiden tuntien lukumäärä, joilta dataa oli saatavilla.
Näin saadaan lopulta kaavaa soveltaen selvitettyä näytekorrelaatio tieolosuhteiden ja
liikenteen sujuvuuden välillä. Korrelaatioanalyysin vaiheet kaavassa 1 esitettyjen summatermien laskemiseksi on esitelty kuvassa 14.

4.3.4. Datan reaaliaikainen analysointi
Työlle varatun rajallisen ajan puitteissa jouduttiin harkitsemaan, toteutettaisiinko järjestelmään sisääntulevalle datalle lainkaan reaaliaikaista laskentaa vai pitäisikö sen
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Kuva 14. Korrelaatioanalyysin eri vaiheet kaavassa 1 esitettyjen summatermien laskemiseksi. Lukumäärä n puolestaan saadaan laskemalla cogroup-operaation tuottaman
datajoukon jäsenten määrä.
analysoinnissa tyytyä vain eräajolaskentaan. Korkeanopeuksisen, vuopohjaisen GPSdatan tapauksessa tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että pelkkiin jaksoittaisesti suoritettaviin eräajoanalyyseihin tukeutuminen olisi riittämätöntä. Eräajoanalyyseja ei olisi
nimittäin ollut kannattavaa suorittaa kuin esimerkiksi kerran päivässä, sillä muussa tapauksessa kertyneen datan määrä olisi niin pieni, ettei hajautettu eräajolaskenta toisi
sen käsittelemiseen mitään lisäetua. Mitä suurempaa aikaväliä eräajojen välillä olisi
puolestaan jouduttu käyttämään, sitä pienempi olisi niiden antamien tulosten hyötyarvo ollut, sillä liikenteen tapauksessa saataville halutaan erityisesti tuoretta tietoa.
Reaaliaikaisten analyysien toteuttamisalustaksi harkittiin kahta ohjelmistokehystä:
Apache Stormia ja Spark Streamingia. Näistä vaihtoehdoista päädyttiin lopulta valitsemaan Spark Streaming, sillä se paljastui yhteensopivaksi Flumen Avro-tyyppisen nielun kanssa ilman ylimääräisia liitinohjelmia, minkä ohella jaksoittaisissa analyyseissa
käytetyn Sparkin rajapinta oli tullut työn tekijälle jo tutuksi. Valintaan vaikutti myös
se, että Sparkin perusasennus sisälsi jo sellaisenaan Spark Streamingin, joten uusia ohjelmistoja ei tarvinnut ottaa käyttöön. Spark Streamingin eduksi arvioitiin lisäksi, että
kehittäessä järjestelmää eteenpäin Sparkin ytimen eräajoanalyysit ja Spark Streamingin reaaliaikaiset analyysit voitaisiin saattaa myöhemmin toimimaan keskenään.

4.3.4.1. Analyysien tulosteiden käsittely
Spark Streamingia testattaessa erääksi ongelmaksi havaittiin, että laskennan tulosten
kirjoittaminen HDFS:ään Impalalle luettavassa muodossa ei ollut mahdollista ilman
hakemistojen jatkuvaa uudelleenjärjestelyä. Spark Streaming nimittäin kirjoittaa aina
yhdestä analysoimastaan dataerästä saadut tulokset HDFS:ään valitun kohdehakemiston alle erillisiin alihakemistoihin. Koska Spark Streaming jakaa sisääntulevan datavuon pieniin dataeriin ja suorittaa laskennan jokaiselle niistä erikseen mikroeräajona, kaikkia näitä dataeriä kohden luodaan HDFS:ään oma alihakemistonsa. Hive- ja
Impala-taulukot puolestaan osoittavat kukin tiettyyn HDFS:n kohdehakemistoon, johon tallennetut tiedostot käsittävät yksittäisen taulukon sisältämän datan. Hiven taulu-
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kot voi määrätä havaitsemaan myös alihakemistojen sisältämät tiedostot, mutta Impalassa kyseistä ominaisuutta ei järjestelmää kehitettäessä vielä ollut.
Alihakemistojen aikaansaama ongelma ratkaistiin hyödyntämällä Spark Streamingin RDD-luokan pipe-metodia yhteistyössä Netcatin ja Flumen kanssa. Sen sijaan, että
Spark Streaming -analyysi kirjoittaisi tuloksensa suoraan HDFS:ään, se putkettaa jokaisen laskemansa RDD-tulosjoukon datan pipe-metodilla Netcatille, joka ohjaa datan
määrättyyn klusterin solmun porttiin. Porttia puolestaan kuuntelee Flume-agentti, joka
välittää tulokset eteenpäin HDFS:ään. Koska Flume-agentteja käytetään sekä syötedatan välittämiseen Spark Streamingille että tuloksien vastaaottamiseen siltä, voidaan
yhden vuoanalyysin syötteet ja tulosteet hallita helposti yhden Flume-agentin voimin.
Kuvassa 15 on esitetty lopullinen suunniteltu datan sisäänkulku järjestelmään. Kuvasta täytyy ottaa huomioon, ettei klusterin ulkopuolelle sijoitettuja, ensimmäisen tason Flume-agentteja työssä toteutettu, sillä niiden toiminnallisuudesta vastasi säädatan
osalta klusterin ulkopuolinen, dataa noutava Java-komponentti, kun taas GPS-datan tapauksessa datan puskeminen klusteriin oli tarkoitus toteuttaa Azureen sijoitetulla ohjelmakomponentilla. Lisäksi on huomioitava, että Spark Streaming -analyysin suorittaminen datalähteelle ei ole pakollista, vaikka kuvassa molempiin sisääntuleviin datavoihin on sellainen yhdistetty. Varsinaisessa työssä säädatalle ei esimerkiksi suoritettu
reaaliaikaista analyysia toisin kuin GPS-datalle. Kuvassa myös oletetaan, että Spark
Streaming suorittaa syötedatalle esikäsittelyn ja välittää esikäsitellyn datan laskemiensa tulosten ohella takaisin Flume-agentille HDFS:ään kirjoitettavaksi. Tällöin alkuperäinen data saadaan otettua talteen esimerkiksi myöhemmin suoritettavia jaksoittaisia
analyyseja varten.

Kuva 15. Datan kulku järjestelmään.

56
4.3.4.2. Liikennesujuvuusindikaattorin laskeminen
GPS-datalle toteutettu reaaliaikainen analyysi ottaa vastaan sisääntulevan raakadatan ja laskee sen pohjalta liikennesujuvuusindikaattorin kaikille niille tiealueille, joilta dataa on kerätty riittävästi. Analyysin vuonkäsittelyn vaiheet on esitelty kuvassa
16. GPS-data esikäsitellään muokkaamalla jokaisesta yksittäisestä näytemerkkijonosta uusi merkkijono, johon on sijoitettu kaikki näytteen arvokentät peräkkäin pilkulla erotettuna. Raakadata lähetetään eteenpäin analyysin tulostevoita vastaanottavalle
Flume-agentille, mutta sen käsittelyä jatketaan myös Spark Streamingissa.
Ajatuksena raakadatan kierrättämiseen Spark Streamingin kautta oli, että sille voitaisiin suorittaa Spark Streamingissa esikäsittely virheellisten arvojen poistamiseksi ennen kuin se lähetetään takaisin Flumelle. Varsinaista esikäsittelyä analyysiin ei merkkijonon muokkausta lukuunottamatta kuitenkaan toteutettu.

Kuva 16. Vuonkäsittelyn vaiheet liikennesujuvuusanalyysissa
Liikennesujuvuusindikaattori lasketaan lukemalla jokaisesta raakanäytteestä aluetunniste, aikaleima sekä mitattu nopeusarvo. Aluetunnisteita käytetään hajautetun analyysin avaimina kun taas aikaleimasta ja nopeuslukemasta muodostettua monikkoa sen
arvoina. Jokaista aluetunnistetta kohden ylläpidetään AreaData-tyyppistä oliota, jonka
tilaa päivitetään joka kerta, kun uusi aluetta vastaava näyte saapuu analysoitavaksi.
Analyysin eri oliotyypit on esitelty kuvassa 17.
AreaData-olioon on tallennettu viimeisin aluetta kohden laskettu autojen keskinopeus SpeedAvg-oliona, jolla on kenttinään keskiarvon laskemiseen käytettävien viimeisimpien näytteiden määrä sekä näiden näytteiden sisältämien nopeusarvojen sum-

57

Kuva 17. Liikennesujuvuusanalyysiin toteutetut oliotyypit ja niiden kentät.
ma. Näiden kahden kentän pohjalta SpeedAvg-olio laskee ja palauttaa keskinopeuden,
kun sen getVal-metodia kutsutaan. Lisäksi AreaData-olio pitää sisällään taulun tiettyjen kellonaikojen välillä lasketuista keskinopeuksista, joita käytetään referenssiarvoina liikenteen sujuvuuden määrittämiseksi. Myös näitä keskinopeuksia ylläpidetään
SpeedAvg-olioina. Viimeinen AreaData-olion kentistä on puolestaan jono, joka sisältää aluetta vastaavat näytteiden aikaleima- ja nopeusarvomonikot viimeisimmän tunnin
ajalta. Maksimissaan näytteitä pidetään kussakin jonossa tallessa 1000 kappaletta.
Kun kaikki datavuon yksittäisestä dataerästä saadut näytteet on käyty läpi ja niitä vastaavat AreaData-oliot on päivitetty, jokaista päivitettyä AreaData-oliota kohden
määritetään alueelle uusi liikennesujuvuusarvo. Tämä tapahtuu laskemalla ensin referenssitaulun sisältämien nopeussummien ja näytelukumäärien pohjalta referenssikeskinopeus, minkä jälkeen AreaData-olioon tallennettu viimeisimmistä näytteistä laskettu keskinopeus jaetaan tällä keskiarvolla. Tämä suhde on alueen liikenteen sujuvuutta
kuvaava indikaattori, joka on esitty myös kaavassa 2.
( ni=1 vrecent )/n
ind = Pm
( i=1 vref )/m
P

(2)

Jokaista uutta laskettua liikenteensujuvuusindikaattoria kohden muodostetaan merkkijono, joka sisältää peräkkäin aluetunnisteen, aikaleiman, viimeisimmän näytteen no-
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peusarvon sekä itse sujuvuusindikaattorin. Nämä merkkijonot välitetään puolestaan
eteenpäin analyysin tulosteita keräävälle Flume-agentille.

4.3.4.3. Analyysien ajaminen
GPS-datan reaaliaikainen analyysi toteutettiin järjestelmään Scala-koodina, joka käännetään ja ajetaan omissa lapsiprosesseissaan. Järjestelmään suunniteltiin myös työkalut uusien reaaliaikaisten analyysien lisäämiseksi ja ajamiseksi muiden ohjelmakomponenttien toiminnan keskeytymättä. Tätä varten onkin luotu FlumeStreamLauncherniminen Scala-luokka, joka jokaisen uuden analyysin on tarkoitus periä ja jonka kautta
analyysien käynnistys tapahtuu. Analyysien kuuluu ylikirjoittaa FlumeStreamLauncherin runAnalysis-metodi toteutustaan varten ja kutsua sen launch-metodia analyysin
käynnistämiseksi.
Kaikki yhtä ulkoista datalähdettä käsittelevät analyysit ja niitä vastaavat lapsiprosessit kuvataan puolestaan Python-koodissa yhden DataSource-olion omistamina
StreamingScript-olioina. Nämä oliot vastaavat analyysien kääntämisestä, ajamisesta ja
pysäyttämisestä.
Järjestelmän Spark Streaming -analyysit ajetaan oletuksena Hadoopin YARN-klusterihallinnointiohjelmiston päällä. Niitä on kuitenkin mahdollista ajaa myös Sparkin itsenäisessä tilassa tai lokaalisti yhdellä solmulla. YARN:ia käytettäessä Spark Streaming
käynnistetään niin sanotussa YARN-asiakastilassa, jossa sovelluksen ajurikomponentti käskyttää YARN:ille lähetettyä sovellusinstanssia. YARN puolestaan neuvottelee ja
hallinnoi resursseja sekä käynnistää ja valvoo Spark-prosesseja kullakin solmulla. Tämä prosessi on esitetty kuvassa 18. [99]

4.4. Lopullisen ohjelmistoarkkitehtuurin yhteenveto
Työssä toteutetun järjestelmän ohjelmistoarkkitehtuuri koostui lopulta kaiken kaikkiaan seuraavista osista:
• Flumella toteutettiin dataa keräävät agentit, joille dataa pusketaan joko klusterin sisältä tai sen ulkopuolelta ja jotka siirtävät dataa reaaliaikaisille analyyseille
sekä HDFS:ään. Python-kielistä rajapintaa hyödyntäen järjestelmää on mahdollista laajentaa uusilla, vapaavalintaisilla solmuilla toimivilla Flume-agenteilla.
• Spark Streamingilla ja sitä käskyttävällä Python-moduulilla toteutettiin toiminnallisuus reaaliaikaisuuteen tähtääville, hajautetuille vuoanalyyseille, jotka ottavat datan vastaan Flumelta ja välittävät sen analysoituaan takaisin Flumelle.
• Vuoanalyysitoiminnallisuuden havainnollistamiseksi luotiin simuloidusta GPSdatasta liikennesujuvuusarvoja laskeva analyysi.
• Datan jaksoittaista taulukkoihin ja suuremmiksi tiedostoiksi arkistointia sekä järjestelmään luotuja eräajoanalyysien suorittamista varten luotiin Python-kielinen
ohjelmakomponentti.
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Kuva 18. Spark Streaming ja Flumen yhteistoiminta, kun Spark Streaming käynnistetään YARN-asiakastilassa.
• Eräajoanalyysien havainnollistamiseksi toteutettiin Pythonia ja Sparkia hyödyntäen kelidatasta luettujen tieolosuhdearvojen ja GPS-datasta laskettujen liikennesujuvuusarvojen välinen korrelaatioanalyysi.
• Impalaa kyselymoottorina ja tietokantana hyväksi käyttäen toteutettiin työkalut
taulukoiden luomiseksi järjestelmään sekä datan kyselemiseksi niistä.
• Pythonin Flask- ja Pyro4-moduulien avulla luotiin yksinkertainen REST-rajapintasovellus, jota järjestelmän ylläpitäjä pystyy laajentamaan kirjoittamillaan Pythonkielisillä luokilla, jotka kutsuvat Impalan kyselymoottoria. Rajapintasovellus voi
toimia mielivaltaisella klusterin solmulla.
Ohjelmiston arkkitehtuuri ja datan kulku sen eri komponenttien lävitse on esitelty
kokonaisuudessaan kuvassa 19.
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Kuva 19. Lopullisen toteutetun järjestelmän ohjelmistotason arkkitehtuuri.
Järjestelmän kaikkien komponenttien hallinnoimiseksi luotiin Python-kielinen rajapinta, jonka toiminnallisuutta esitellään liitteessä 1. Tämän rajapinnan tarkoituksena
oli luoda järjestelmästä laajennettava ja vaivattomasti ylläpidettävä kokonaisuus. Pyrkimyksenä oli, että järjestelmän ylläpitäjä pystyisi manipuloimaan vapaasti kaikkea
datan kulkua järjestelmän läpi lisäämällä siihen ja poistamalla siitä datalähteitä, datan
kerääjiä, vuoanalyyseja, eräajoanalyyseja, taulukoita sekä kyselyrajapintoja. Järjestelmälle ideoitiinkin kehitettävän jatkossa klusterin ulkopuolinen hallintasovellus, joka
pystyisi ottamaan yhteyden järjestelmän nimisolmulle toteutettuun rajapintaan esimerkiksi Pyro4-palvelimen välityksellä ja käskyttämään siten sen kautta koko järjestelmää. Tätä laajennettavuuden, muokattavuuden ja datan käsittelyn hallinnoitavuuden
periaatetta on havainnollistettu kuvassa 20.
Rajapinnan keskeisimmiksi olioiksi muodostuivat eri järjestelmän komponenttien
asetuksia hallinnoivat ylläpito-oliot. Niin datalähteille, HDFS:n hakemistojen muodostamille datavarastoille, Impala-taulukoille, eräajoanalyyseille kuin rajapintasovel-
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Kuva 20. Järjestelmän ylläpitäjän rooli järjestelmän datankäsittelyn toteutuksessa.
luksellekin luotiin omat ylläpito-olionsa. Nämä oliot lukevat järjestelmän eri komponenttien konfiguraatiot yksinkertaisista JSON-tiedostoista ja asetusten päivittyessä tallentavat konfiguraation uudelleen kyseisiin tiedostoihin.
Oliot tarjoavat myös metodit niiden hallinnoimien komponenttien käsittelyyn. Esimerkiksi SourceAdmin-niminen olio pitää kirjaa järjestelmään kuuluvista DataSourceolioiden edustamista datalähteistä ja pitää sisällään metodit niiden lisäämiseksi, poistamiseksi, kyselemiseksi ja muokkaamiseksi. Samoin puolestaan TableAdmin-niminen
olio hallinnoi erilaisia Impala-taulukoita edustavia DataTablePair- ja ResultTableolioita, ja mahdollistaa niin ikään ylläpitäjälle niiden manipuloinnin.
Ylläpito-olioissa tehdyt muokkaukset järjestelmään välitetään konfiguraatiotiedostojen lisäksi myös sen sisältämää dataa ja metadataa jatkuvasti päivittävälle sekä eräajoanalyysejä määrätyin väliajoin käynnistävälle PeriodicUpdater-oliolle, joka suoriutuu omassa lapsiprosessissaan. Ylläpito-oliot kommunikoivatkin PeriodicUpdater
olion kanssa prosessien välisten jonojen välityksellä. Siten järjestelmää käskyttävän ylläpitäjän muokkaukset järjestelmään heijastuvat välittömästi sen toimintaan ilman, että yhtäkään komponenteista tarvitsee pysäyttää toiminnallisuuden päivittämisen ajaksi.
Järjestelmän rajapinnan tärkeimpien olioiden keskinäisiä suhteita on havainnollistettu
kuvassa 21.
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Kuva 21. Järjestelmän rajapinnan keskeiset oliot ja niiden suhteet.
4.5. Klusterikokoonpanot
Järjestelmän toteutusalustana käytettiin Amazonin EC2-pilvipalvelusta tilattuja tietokoneinstansseja. Klusteriohjelmistojakeluksi valittiin eri vaihtoehdoista Clouderan
CDH 5.1 -jakelu Cloudera Manager -hallintasovelluksen kera. CDH-jakeluun päädyttiin, sillä se oli muodostunut käytössä tutuksi, sisälsi tuen tarvituille ohjelmistoille, kuten Impalalle ja Sparkille, ja tarjosi hyödynnettäväksi avoimen Python-rajapinnan. Jakelusta olisi ollut saatavissa myös 5.2-versio, mutta sen mukana tulleen Sparkin 1.1.0version kanssa päädyttiin ajonaikaisiin ongelmiin vuoanalyysien parissa.

4.5.1. M3-luokan EC2-instansseihin perustuva kokoonpano
Aluksi Amazonista varattiin kolme instanssia, joista yksi oli m3.xlarge-tyyppiä ja kaksi m3.large-tyyppiä. Klusterin nimisolmuksi valittiin m3.xlarge-instanssi, jolla oli käytössään neljä Intel Xeon E5-2670 v2 -prosessoria ja 15 gigatavua muistia. Kahdella
muulla instanssilla puolestaan oli käytössä molemmilla kaksi samantyyppistä prosessoria kuin nimisolmulla ja 7,5 gigatavua muistia. Lisäksi jokaiseen instanssiin kytkettiin aluksi 10 gigatavua pysyvää SSD-kiintolevytilaa Amazonin EBS-levyinä, mikä
osoittautui riittämättömäksi klusterisovelluksia asennettaessa, joten levyjen kokoa kasvatettiin 40 gigatavuun. Käyttöjärjestelmäksi instansseille valittiin Red Hat Linux 6.5,
ja ne sijoitettiin samalle saatavuusalueelle samaan aliverkkoon.
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4.5.2. Ohjelmistojen asennus
CDH ja Cloudera Manager asennettiin instansseille Clouderan verkkosivuillaan tarjoamaa ohjeistusta noudattaen70 . Ohjeista poiketen instansseille sallittiin kaikki verkkoliikenne, jottei järjestelmän tarvitsemien porttien kanssa muodostuisi ongelmia. Klusteria varten luotiin SSH-avainpari, jota käytettiin kaikille instansseille tunnistautumiseen. Varsinainen asennus tapahtui ajamalla Cloudera Managerin asennustiedosto nimisolmulla ja seuraamalla sen opastamat vaiheet läpi. Instansseilta täytyi poistaa SELinux käytöstä, ennen kuin asennus voitiin suorittaa. CDH:n mukana klusteriin asennettiin Hadoopin ydinmoduulin ohella seuraavat ohjelmistot ja ohjelmistomoduulit toimimaan kaikilla instansseilla:
• HDFS
• YARN ja MapReduce 2
• Flume
• Hive
• Impala
• Spark
• ZooKeeper
Kaikista klusterin solmuista luotiin HDFS:n datasolmuja m3.xlarge-nimisolmu mukaanlukien. Toinen m3.large-solmuista valittiin lisäksi sekundääriseksi nimisolmuksi.
Hiven kyselypalvelin (HiveServer2) ja metavarastopalvelin, Impalan tilavarasto (StateStore) ja katalogipalvelin sekä YARN:in resurssihallinnoija ja tehtävähistoriapalvelin asennettiin nimisolmulle. Sparkin mestari- ja työläisrooleja ei asennettu solmuille,
sillä Cloudera Manager ei tarjonnut niitä vaihtoehdoksi, ja lisäksi Sparkia oli muutenkin tarkoitus ajaa YARN:in päällä itsenäisen tilan sijaan. Sparkin historiapalvelin
asennettiin kuitenkin nimisolmulle.
Klusterin asetuksista jouduttiin tasapainottamaan eri palveluille myönnettävää muistin määrää, jottei sitä sidottaisi enempää kuin oli käytettävissä. Solmujen kellot jouduttiin myös asettamaan samaan tahtiin ntpd-ohjelman avulla.
Järjestelmän vaatimista ohjelmistoista asennettiin lisäksi eri Python-kirjastot. Pyro4kirjaston versio jouduttiin pudottamaan 4.28:aan, sillä uusimpaan versioon tehdyt
muutokset eivät olleet yhteensopivia järjestelmän koodin kanssa. Solmuille asennettiin myös muun muassa Scalan 2.10.4-versio ja netcat.

4.5.3. C3-luokan EC2-insansseihin perustuva kokoonpano
Järjestelmälle suoritettujen testien aikana kohdattujen ongelmien vuoksi epäiltiin, ettei M3-tyypin EC2-instanssien välinen verkkoyhteys ole nopeudeltaan riittävä klusterin sisäiselle liikenteelle. Tästä johtuen instanssien tyyppiä päädyttiin nostamaan
70

http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/documentation/cloudera-manager/v4latest/Cloudera-Manager-Installation-Guide/cmig_install_on_EC2.html
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C3-luokan niin sanottuihin compute optimized -tyypin instansseihin. C3-luokan EC2instanssit nimittäin tukevat klusterointia, mikä tarkoittaa, että ne voidaan paikoittaa
saman, hyvin nopeaa lähiverkkoa käyttävän ryhmän alle.
Klusterin instanssien vaihto tapahtui tallentamalla levynkuvat käytössä olevista instansseista ja luomalla uudet, tehokkaammat instanssit niiden pohjalta. Nimisolmun instanssityypiksi valikoitui c3.2xlarge, jolla oli käytössään kahdeksan Intel Xeon E5-2680
v2 -prosessoria ja 15 gigatavua muistia. Kahden muun solmun instanssityypiksi valittiin puolestaan c3.xlarge, jolla on käytössään neljä vastaavanlaista prosessoria kuin
c3.2xlargella sekä 7,5 gigatavua muistia. Kiintolevyjen koot säilytettiin samoina kuin
edellisessä klusterikokoonpanossa.
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5. TESTAUS JA TULOKSET
Seuraavaksi esitellään työssä kehitetylle järjestelmälle suoritetut testit sekä niiden tuottamat tulokset. Oleellisimmat havainnot on esitelty luvussa kuvaajin ja taulukoin.
Järjestelmälle suoritettiin komponenttikohtaiset testit, joiden pyrkimyksenä oli tutkia luvussa 4 kuvailtujen ratkaisujen toimivuutta, valittujen ohjelmistojen soveltuvuutta matalan vasteajan massadata-analyysijärjestelmän toteutukseen sekä paikantaa
järjestelmässä syntyviä ongelmia ja pullonkauloja. Tämän lisäksi vertailtiin Impalaja Hive-kyselymoottorien sekä Hadoopin ja Sparkin MapReduce-toteutuksien välistä
suorituskykyä, jotta saataisiin kuva, miten järjestelmän hyödyntämät massadataohjelmistot suoriutuvat tavanomaisimpien vaihtoehtojensa rinnalla.
Testit suoritettiin luvussa 4 kuvailluilla klusterikokoonpanoilla aloittaen M3-tyypin
instansseista ja vaihtaen vuoanalysoinnille suoritettujen testien aikana C3-tyypin instansseihin. Kaikissa testeissä pidettiin kaikki Cloudera Managerin hallinnoimat ohjelmistot samanaikaisesti käynnistettyinä, mutta dataa käsittelivät kerrallaan vain kunkin
järjestelmän testattavan komponentin kannalta oleelliset ohjelmistot. Hadoopin lohkokokona käytettiin CDH:n oletusarvoa, 128:aa megatavua.

5.1. Datan keräämisen testit
Järjestelmän datan keräämistä testattiin luomalla nimisolmulle yhtä porttia kuunteleva
ja yhteen HDFS-nieluun kirjoittava Flume-agentti, jolle lähetettiin erisuuruisia määriä dataa sekä klusterin sisältä että sen ulkopuolelta. Käytössä oli Flumen versio 1.5.0.
Dataa generoitiin yksinkertaisella Python-lähettimellä keskimäärin 67 tavun suuruisina satunnaisina tapahtumina, jotka olivat muodoltaan taksien GPS-dataa vastaavia
merkkijonoja. Testeissä jokainen tapahtuma vastasi yhden taksiauton kuvitteellista mitattua paikkatietoa tietyllä hetkellä. Tämä data lähetettiin agentin porttia kuuntelevalle
netcat-lähteelle pistokeyhteydellä.
Päämääränä näissä testeissä oli karkeasti selvittää, mikä on suuruusluokka, kuinka
paljon yksittäinen Flume-agentti, jonka läpi kulkee yksi datavuo, pystyisi ottamaan
testiympäristössa vastaan dataa ongelmitta. Tätä tietoa voitiin käyttää puolestaan hyödyksi arvioimaan vuoanalysointia testatessa, kuinka suuri vaikutus Spark Streaming
-analyysin lisäämisellä Flumen rinnalle on sisääntulevan datan käsittelytehokkuuteen.
Suurimpien pullonkaulojen nimittäin ennakoitiin muodostuvan datan sisäänottovaiheessa nimenomaan vuoanalyysin tuloksena.
Flume-agentin kirjoitusmuodoksi valittiin teksti ja sen tiedostotyypiksi DataStream.
Agentin kanavana lähteen ja nielun välillä käytettiin tiedostokanavaa. Testeissä tarkkailtiin ajanhetkiä, jolloin Flume uudelleennimeää kunkin suljetun, valmiin tiedostonsa, joka on sen jälkeen luettavissa HDFS:stä. Näitä aikoja puolestaan verrattiin syötedataerien lähetyshetken aikaleimoihin sekä agentille asetettuun rollCount-arvoon, joka
määrää, kuinka monen näytteen jälkeen luotava tiedosto suljetaan ja uusi avataan.
Aluksi dataa lähetettiin yhdelle agentille 100 tapahtumaa keskimäärin 1,1:ssä sekunnissa. Agentin rollCount-arvoksi asetettiin 1000. Datan lähettämistä agentille testattiin
tässä tapauksessa nimisolmulta ja havaittiin, että tiedostojen sulkemisen ja uudelleenimeämisen viive kustakin 1000 lähetetystä tapahtumasta oli alle yksi sekunti. Sama
tulos todettiin, kun agentille lähetettiin 1000 tapahtumaa keskimäärin 1,2 sekunnin vii-
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veellä ja rollCount-arvoksi asetettiin 10 000: tiedostot suljettiin ja uudelleennimettiin
alle yhden sekunnin viiveellä siitä, kun 10 000 tapahtumaa oli lähetetty.
Seuraavana testinä kokeiltiin lähettää klusterin ulkopuolelta viidellä eri tietokoneilla sijaitsevilla Python-lähettäjällä dataa agentille. Jokaisen lähettäjän lähettämästä 20
000 tapahtuman dataerästä otettiin ylös aikaleima. Niiden aikaväliksi muodostui keskimäärin 13,4 sekuntia kaikki lähettäjät huomioiden. Tämä lähetysnopeus valittiin, koska kokeilemalla havaittiin, ettei yksittäisen Python-prosessin lähetysnopeutta saatu tästä arvosta merkittävästi kasvatettua. Aikanäytteitä ei puolestaan katsottu tarpeelliseksi
kirjata kuin jokaisen 20 000 suuruisen tapahtumaerän välein, minkä lisäksi tasaluvun
suuruisten erien pohjalta oli helppo arvioida, milloin muun muassa tiedostojen sulkemisen pitäisi Flumessa tapahtua.
Agentin rollCount-arvoksi asetettiin 100 000. Kuvaan 22 on kirjattu kultakin viideltä
lähettäjältä kymmenen 20 000 merkkijonon suuruisen dataerän lähetyshetken aikaleimaa sekä vastaavat ajanhetket, jolloin agentti on sulkenut ja uudelleennimennyt niistä
kertyneet 100 000 merkkijonon suuruiset, valmiit tiedostot. Agentti kirjoitti tiedostoja HDFS:ään keskimäärin 13,1 sekunnin välein ensimmäisestä tiedoston sulkemisesta
alkaen. Kuvaajan nollahetkeksi on valittu ensimmäisen lähettäjan käynnistysaika. Kertyneiden tiedostojen koko oli keskimäärin 6791113 tavua eli 6,5 megatavua.

Kuva 22. Viiden Python-lähettäjän 20 000 lähetetyn tapahtuman välein kirjatut aikaleimat esitettynä Flume-agentin 100 000 merkkijonon suuruisten tiedostojen uudelleennimeämisaikojen rinnalla.
Tämän jälkeen Flumea testattiin vielä shell-komentosarjalla, joka pystyi klusterin ulkopuolelta lähettämään Flume-agentille noin 100 000 tapahtumaa sekunnissa. Komentosarjan käynnistyessä Flume onnistui 1 000 000:n rollCount-arvolla käsittelemään
noin ensimmäiset 15 000 tapahtuma, kunnes sen käsittelynopeus putosi nollaan ja lähettäjä ei saanut lähetettyä perille enempää tapahtumia. Flumen batchSize-arvoa, joka
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määrää, minkä suuruisissa erissä dataa kirjoitetaan HDFS:ään, yritettiin kasvattaa aina 10 000:een ja sen tiedostokanavan capacity- ja transactionCapacity-arvoja kasvattaa
aina 100 000:een, mutta näillä muutoksilla ei saavutettu parempia tuloksia. Testatessa
käytettiin Internet-yhteyttä, jonka lähetyskaistannopeus oli 10 megatavua sekunnissa.
Flume-agenttien lisääminen järjestelmään ja niiden yhtäaikainen ajaminen todennettiin toimivaksi lisäämällä järjestelmän rajapinnan kautta alkuperäisen agentin lisäksi
vastaavaat agentit myös klusterin kahdelle muulle solmulle. Jokaiselle agenteille asetettiin rollCount-arvoksi 20 000. Kullekin näille agenteille lähetettiin dataa niitä vastaavalta solmulta kirjaten 20 000 lähetetyn tapahtuman aikavälit, joiden keskiarvoiksi
muodostui 13,2; 13,8 ja 13,8 sekuntia. Kaikkien agenttien tiedostojen sulkemiset ja
uudelleennimeämiset tapahtuivat alle sekunnin viiveellä jokaisen 20 000 lähetetyn tapahtuman erän tullessa täyteen.
Lisäksi Infotriplan sää- ja kelidatan lähettämistä järjestelmään Java-sovelluksella
klusterin ulkopuolelta testattiin. Dataa lähetettiin sitä käsittelevälle Flume-agentille,
joka kirjoitti sitä HDFS:ään, yhteensä 15 minuutin ajan. Kaikki Java-sovelluksen vastaanottama tuore data saatiin kerättyä tiedostojärjestelmään ilman virheitä. Koska dataa kertyy kuitenkin hyvin hitaasti, muissa testeissä sää- ja kelidataa päadyttiin simuloimaan.

5.2. Vuonalysoinnin testit
Järjestelmän vuoanalysointia testattiin pääasiassa yhdellä Flume-agentilla, joka otti
vastaan satunnaisesti generoitua taksidataa, välitti sen Spark Streamingilla toteutetulle liikennesujuvuusanalyysille ja keräsi takaisin lähetetyt tulokset talteen HDFS:ään.
Sparkista oli käytössä versio 1.0.1, ja sen varastointiasetukseksi valittiin MEMORY_ONLY_SER_2, joka määrää, että objektit varastoidaan muistiin sarjallistettuina
ja replikoidaan kahdelle solmulle. Analyysin lähettämät tulokset koostuivat alkuperäisestä raakadatasta sekä tietyiltä hetkiltä lasketuista liikennesujuvuusindikaattorit sisältävistä merkkijonoista, jotka molemmat otettiin vastaan omana datavuonaan. Analyysia testattaessa klusterin solmut jouduttiin vaihtamaan M3-luokan Amazon EC2
-instansseista C3-luokan instansseihin suorituskyvyn parantamisesksi.

5.2.1. Alustava testaus M3-luokan instansseilla
Liikennesujuvuusanalyysia sekä sille dataa lähettävää ja tuloksia siltä lukevaa Flumeagenttia lähdettiin testaamaan aluksi yhdellä Python-lähettäjällä klusterin ulkopuolelta.
Analyysin dataerien käsittelyn aikaväliksi (engl. batch interval) asetettiin viisi sekuntia ja sille myönnettiin kutakin klusterin solmua kohden yksi Spark-suorittaja (engl.
executor), joille jokaiselle annettiin käyttöön solmulta kaksi prosessoria ja 512 megatavua muistia. Python-lähettäjä lähetti Flume-agentille 20 000 satunnaista tapahtumaa
keskimäärin 14,1:n sekunnin väliajoin. Tapahtumat koostuivat vastaavanlaisista merkkijonoista kuin aiemmin pelkkää Flume-agenttia testatessa, ja ne sisälsivät 30 erilaista aluearvoa, joita analyysi käytti hajautusavaiminaan. Analyysi onnistui käsittelemään
datanäytteet noin kolmen sekunnin viiveellä. Viivettä koko prosessiin muodostui lähin-
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nä Flume-agentin nieluille asetetusta liian korkeista rollCount-arvoista, minkä vuoksi
tiedostoja luotiin hitaaseen tahtiin.
Tämän jälkeen agentille ja analyysille kokeiltiin lähettää dataa klusterin ulkopuolelta kuudella, vastaavaa datanopeutta kuin edellisessä testissä käyttävällä Pythonlähettimellä, joiden tapahtumat sisälsivät sata eri aluearvoavainta. Koska Flume-agentti
oli käsitellyt viisi samanlaista lähettäjää pienellä viiveellä, ei agentin puolesta testissä oletettu syntyvän ongelmia. Lähettimet kuitenkin pysähtyivät samalla tavalla kuin
aiemmassa testissä yrittäessä lähettää pelkälle Flume-agentille 100 000 näytettä sekunnissa. Testi suoritettiin uudelleen sijoittamalla lähettimet klusterin sisälle, kaksi kullekin solmulle, mutta ne pysähtyivät tässäkin tapauksessa lukuunottamatta niitä kahta
lähetintä, jotka sijaitsivat nimisolmulla agentin kanssa.
Ongelmaa yritettiin ratkaista luomalla analyysille datavastaanotin (engl. receiver)
jokaiselle solmulle yhden sijaan. Flume-agenttia puolestaan muokattiin käyttämään
kolmea rinnakkaista datavuota, joista kukin ohjasi kahden eri lähettimen lähettämän
datan yhdelle analyysin vastaanottimista. Tästä huolimatta neljä lähettimistä pysähtyi
jälleen. Ratkaisua muokattiin edelleen siten, että jokaiselle analyysin vastaanottimista
myönnettiin yksi, samalla solmulla suoriutuva Flume-agentti, joka välitti dataa eteenpäin vastaanottimelle kahdelta Python-lähettimeltä. Tämäkään keino ei kuitenkaan selvittänyt ongelmaa.
Klusterin instanssien verkkoliikennettä päädyttiin tilanteen seurauksena tutkimaan
tarkemmin. Amazonin CloudWatch-monitorointipalvelun havaittiin ilmoittavan analyysin ja datan lähetyksen käynnistyttyä nimisolmun sisääntulevaksi liikenteeksi maksimissaan 6 546 660 tavua eli noin 6,2 megatavua sekunnissa, mutta ulosmeneväksi liikenteeksi korkeimmillaan jopa 142 080 484 tavua eli noin 135 megatavua sekunnissa.
Tämä puolestaan on hyvin lähellä m3.xlarge-tyyppisen instanssin kokeilemalla selvitettyjä kaistanleveysrajoja [100]. Cloudera Managerin monitorointisovellus puolestaan
antoi koko klusterin HDFS:n I/O-datasiirron huippuarvoksi 11 megatavua sekunnissa. Kyseistä arvoa pidettiin kolmelle solmulle vielä maltillisena, vaikka käytössä olleet
instanssit eivät olleetkaan Amazonin EBS-varastoja varten optimoituja.

5.2.2. Siirtyminen C3-luokan instansseihin
Koska solmujen ominaisuuksia tutkiessa havaittiin, etteivät M3-instanssit tukeneetkaan varsinaista klusterointia, päädyttiin datansiirto-ongelman selvittämiseksi vaihtamaan solmut C3-luokan instansseihin ja paikoittamaan ne nopeaa lähiverkkoyhteyttä
käyttävään klusteriin. Tämän jälkeen testattiin uudelleen datan lähettämistä agentille
ja analyysille klusterin ulkopuolelta, mutta osa lähettäjistä pysähtyi jälleen. Datan lähettämistä kokeiltiin eri Internet-yhteyksiä käyttäviltä koneilta, mutta ongelma säilyi.
Kun datan lähettämistä agentille ja analyysille testattiin kuitenkin klusterin sisällä, lähettimet eivät enää pysähtyneet, ja datan käsittely jatkui myös kuuden lähettäjän
tapauksessa. Koska jokaisen yksittäisen Python-lähettäjän suoritinkäyttöaste oli alle
kymmenen prosenttia yhtä prosessoria kohden, ei niiden ajamisella klusterin sisällä arveltu olevan merkittävää vaikutusta analyysin ja agentin suorituskykyyn. Siksipä testejä jatkettiin ajamalla lähettimiä klusterin sisällä, sillä ajanpuutteen vuoksi yhteysongelmiin klusterin ulkopuolelta saapuvan datansiirron parissa ei ollut mahdollista perehtyä
syvällisemmin.
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Spark Streamingin suorituskykytestauksen ohjeita71 seuraten agentille ja analyysille
suoritettiin aluksi testi pienellä syötedatanopeudella ja korkeahkolla, viiden sekunnin
dataerien käsittelyaikavälillä. Datan syöttämiseksi käytettiin yhtä lähettäjää nimisolmulla, joka lähetti 20 000 tapahtumaa samalla solmulla kuuntelevalle agentille keskimäärin 13,4:n sekunnin välein. Tapahtumamerkkijonot sisälsivät 30 erilaista alueavainta. Analyysille myönnettiin yksi suoritin kullekin solmulle ja jokaiselle niille käyttöön
kaksi prosessoria. Datavastaanottimia luotiin yksi kappale. Agentin HDFS-nielujen
rollCount-arvoiksi asetettiin 100 000 tapahtumaa raakadataa kirjoittavalle nielulle ja
100 tapahtumaa liikennesujuvuustuloksia kirjoittavalle nielulle. Spark Streamingin tulosteita tutkimalla nähtiin, että kun agentin ja analyysin käynnistämisestä oli kulunut
kuusi minuuttia, itse analyysiin kului aikaa yhtä dataerää kohden 2,1 sekuntia. Analyysin viive pysyi siis vakaana dataerien käsittelyaikaväliin nähden.
Seuraavaksi agenttia ja analyysia testattiin kahdella nimisolmulla toimivalla lähettäjällä, joista toinen lähetti 20 000 tapahtumaa keskimäärin 13,84 ja toinen 13,88 sekunnin välein. Molempien lähettämät merkkijonot sisälsivät 100 alueavainta. Muut
asetukset säilytettiin samoina. Viiden ja puolen minuutin suorituksen jälkeen kuitenkin analyysin havaittiin jääneen jälkeen sisääntulevan datan lähetysnopeudesta. Spark
Streamingin tulosteista havaittiin yhteenlasketun viiveen kasvaneen 98,3:een sekuntiin
ja dataeräkohtaisen viiveen 6,3:een sekuntiin. Yksittäisen dataerän analysoinnin viive
oli siis kasvanut suuremmaksi kuin aikaväli, jolla niitä otettiin käsittelyyn.
Sama testi toistettiin uudelleen seitsemän sekunnin dataerien käsittelyaikavälillä.
Lähettäjät lähettivät 20 000 tapahtumaa keskimäärin 13,4 ja 13,5 sekunnin välein. Tällä
kertaa analyysin viive pysyi vakaana eikä kasvanut ajan mukana, kun testiä suoritettiin
kymmenen minuuttia. Kuvassa 23 on esitetty viiden agentille ja analyysille lähetetyn
tapahtuman lähetysaika, saapumisajanhetki analyysin ensimmäiseen map-vaiheeseen,
tapahtuman pohjalta lasketun analyysin liikennesujuvuustulosteen luomisen ajanhetki sekä sitä vastaavan valmiin tiedoston uudelleennimeämisen ajanhetki. Lähetetyt tapahtumat on valittu tarkasteluun tiedostojen loppuun kirjoitettujen liikennesujuvuustulosteiden pohjalta. Keskimääräinen Flumen yhden tiedoston kirjoittamiseen käyttämä
aika oli 14,4 sekuntia.
Seuraava testi suoritettiin neljällä Python-lähettäjällä, joista kaikki tuottivat 50 alueavainta. Avaimet oli jaettu lähettäjien kesken siten, että kaksi nimisolmulla ajautuvaa
lähettäjää tuotti satunnaisia arvoja 50 ensimmäisen avaimen joukosta ja kaksi muuta lähettäjää, jotka ajautuivat toisella c3.xlarge-instansseista, arvoja 50 jälkimmäisen
avaimen joukosta. Lähettäjät tuottivat 20 000 tapahtumaa keskimäärin 13,9; 13,9; 13,4
ja 13,5 sekunnin välein. Muita agentin ja analyysin asetuksia ei muutettu. Analyysia
ajettiin kymmenen minuuttia ja sen viive pysyi vakaana noin seitsemässä sekunnissa.
Kuvassa 24 on esitelty viiden testissä lähetetyn tapahtuman vastaavista käsittelyprosessin vaiheista kirjatut ajanhetket kuin kuvassa 23. Tapahtumat on myös tässä tapauksessa valittu tarkasteluun tiedostojen loppuun kirjattujen tulosteiden pohjalta. Keskimääräinen Flumen yhden tiedoston kirjoittamiseen käyttämä aika oli 8,4 sekuntia ja
pisin aika 10 sekuntia.
Lopuksi agenttia ja analyysia testattiin kuudella eri Python-lähettäjällä, joista kaksi
sijaitsi kullakin klusterin solmulla. Lähettäjäparit tuottivat kukin eri alueavaimia, kaksi
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Kuva 23. Viiden tapahtuman suhteen merkatut ajanhetket datan keräyksen ja analysoinnin eri vaiheissa kahden Python-lähettäjän tapauksessa. Nollahetkeksi on valittu
kunkin tapahtuman kohdalla sen lähetysaika.
ensimmäistä 35 avainta ja viimeinen pari 30 avainta. Analyysin viive kasvoi hallitsemattomasti niin 7, 10, 12, 15, 20 kuin 30 sekunninkin dataerien käsittelyaikaväleillä.
Ongelman korjaamiseksi analyysille luotiin jälleen kolme datavastaanotinta, yksi
kullekin solmulle, ja agentille vastaavat kolme datavuota. Tämä ei kuitenkaan tuonut
muutosta analyysin suoriutumiseen, kun sitä testattiin 20 ja 30 sekunnin käsittelyaikaväleillä. Myöskään yhden agentin korvaaminen kolmella erillisellä agentilla, joita
sijoitettiin yksi kullekin klusterin solmulle kutakin datavastaanotinta kohden, ei vaikuttanut tuloksiin. Analyysista kokeiltiin myös poistaa raakadatan ohjaaminen takaisin
Flume-agentille, sillä epäiltiin, että se hidastaisi analyysin ja agentin välistä kommunikaatiota. Tällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta analyysin viiveeseen.
Analyysin tehostamiseksi pyrittiin myös myöntämään sen Spark-suorittimille käyttöön enemmän kuin kaksi prosessoria. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, sillä kolmen
prosessorin tapauksessa vain nimisolmulle sijoitettu suoritin lähti käyntiin, kun taas
neljän prosessorin tapauksessa yksikään suoritin ei käynnistynyt. Ongelman selvittämiseksi tutkittiin Sparkin asetuksia ja rajapintaa mutta ilman tulosta. Vasta jälkeenpäin
havaittiin, että kyse oli YARN:in solmuhallinnoijille Cloudera Managerin asettamasta
prosessorien käytön rajoituksesta, jonka ohjelmisto oli määrännyt M3-instanssien mukaiseksi. Suorittimien muistimääriä yritettiin myös kasvattaa yhteen gigatavuun, mutta
tälloin ne eivät käynnistyneet.
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Kuva 24. Viiden tapahtuman suhteen merkatut ajanhetket datan keräyksen ja analysoinnin eri vaiheissa neljän Python-lähettäjän tapauksessa. Nollahetkeksi on valittu
kunkin tapahtuman kohdalla sen lähetysaika.
Kuvassa 25 on havainnollistettu tuloksia kuuden eri lähettäjän tapauksessa 15 sekunnin dataerien käsittelyaikavälillä vastaavasti kuin kuvissa 23 ja 24. Kuvasta huomataan, miten viive on kasvanut hallitsemattomasti. Datalähettimet lähettivät 20 000
tapahtumaa keskimäärin 13,8; 13,9; 13,4; 13,4; 13,6 ja 13,5 sekunnin välein. Analyysissa käytettiin vain yhtä datavastaanotinta. Tapahtumat on jälleen valittu tarkasteluun
tiedostojen loppuun kirjoitettujen tulosteiden pohjalta. Keskimääräinen Flumen yhden
tiedoston kirjoittamiseen käyttämä aika oli 8,4 sekuntia.
Kuvasta täytyy huomata, ettei näiden yksittäisten datanäytteiden käsittelyaika analyysissa kerro niiden koko dataerän käsittelyaikaa. Kyseisessä testissä 15 sekunnin asetetulla dataerän käsittelyajalla tiettyjen dataerien todellinen käsittelyaika saattoi nimittäin Sparkin mukaan olla jopa yli 20 sekuntia.
Järjestelmän rajapinnan kautta kokeiltiin käynnistää myös kaksi agentti-analyysiparia yhtäaikaisesti. Agentit ja analyysien ainoat datavastaanottimet sijoitettiin eri
solmuille. Analyysit saatiin käynnistymään myöntämällä niiden molempien kolmelle Spark-suorittimelle vain yksi prosessori. Ne eivät kuitenkaan onnistuneet käsittelemään dataa, sillä HDFS ajautui kesken niiden suorituksen virhetilaan, jossa sen alhaisella prioriteetilla toimiva, datan kirjoittajille kirjoituslupia uusiva säie ei saanut
riittävästi prosessoriresursseja ajautuakseen.
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Kuva 25. Viiden tapahtuman suhteen merkatut ajanhetket datan keräyksen ja analysoinnin eri vaiheissa kuuden Python-lähettäjän tapauksessa. Nollahetkeksi on valittu
kunkin tapahtuman kohdalla sen lähetysaika.
5.3. Eräajoanalyysien ja datan varastoinnin testit
Ennen varsinaisen järjestelmän datan varastoinnin ja eräajoanalyysien testaamista vertailtiin C3-instansseista muodostetussa klusterissa Hadoopin ja Sparkin MapReducen
välistä suorituskykyä yksinkertaisella sanamäärälaskennalla. Järjestelmän datan varastointia ja eräajoanalysointia testattiin puolestaan liikennesujuvuus- ja kelidatalla sekä
niiden välisen korrelaation laskevalla Spark-analyysilla.

5.3.1. Hadoopin ja Sparkin MapReducen vertailu
Hadoopin ja Sparkin MapReduce-toteutuksia testattiin MapReducen eräänlaiseksi Hello world! -esimerkiksi muodostuneella sanamäärälaskennalla. Testeissä käytetty data
oli tallennettu HDFS:ään tekstitiedostoiksi. Analyysien tulosteet puolestaan kirjoitettiin takaisin HDFS:ään. Sparkilla testattiin myös tulosten palauttamista MapReduceanalyysia kutsuvaan ohjelmaan. Käytetty data oli muodoltaan satunnaisia merkkijonoja ja se sisälsi paljon uniikkeja sanoja.
Sparkin testeissä käytetty versio oli 1.0.1, kun taas Hadoopin MapReducesta käytettiin versiota 2.3.0. Spark-analyysi ajettiin Python-kielisenä Pyspark-tulkin välityksellä
käyttäen resurssinhallintamoottorina YARN:ia asiakastilassa. Spark-analyysille myön-
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nettiin kolme Spark-suoritinta, yksi kultakin solmulta, ja niille kaksi prosessoria sekä
512 megatavua muistia.
Spark-analyysin koodina käytettiin Sparkin omaa sanamäärälaskennan esimerkkikoodia72 vähäisin muokkauksin. Hadoopin MapReducen käyttämä sanamäärälaskuri oli niin ikään kirjoitettu Pythonilla noudattaen Michael G. Nollin esittämää koodia73 , josta oli poistettu testien kannalta turhat tarkistukset. MapReduce ajettiin Hadoop Streaming -työkalun välityksellä YARN:ia resurssihallintamoottorina hyödyntäen.
Sanamäärälaskureita testattiin ensin yhdellä 2,2 gigatavun tiedostolla, sitten kahdella 2,2 gigatavun tiedostolla ja lopuksi kolmella 2,2 gigatavun tiedostolla. Tulokset
on esitelty kuvassa 26. Analyysiin kuluneet ajat kirjattiin Sparkin osalta erikseen sen
mukaan, kirjoitettiinko tulosteet suoraan HDFS:ään vai palautettiinko ne Pysparkiin.
Kahdella 2,2 gigatavun tiedostolla testatessa Hadoopin MapReducen eräajo katkaistiin, kun aikaa oli kulunut yli 20 minuuttia ja työ oli noin puolessavälissä suoriutumistaan. Kolmella 2,2 gigatavun tiedostolla Hadoopin MapReduce ei enää käynnistynyt.
Tässä vaiheessa klusterin nimisolmun levytila oli myös painunut alle 10 gigatavun.

Kuva 26. Hadoopin ja Sparkin MapReduce-toteutuksien vertailu sanamäärälaskennassa 2,2 gigatavun tekstitiedostoilla.
72
73

https://spark.apache.org/examples.html
http://www.michael-noll.com/tutorials/writing-an-hadoop-mapreduce-program-in-python/

74
5.3.2. Korrelaatioanalyysin ja datan varastoinnin testit
Työssä luotua Spark-korrelaatioanalyysia testattiin aluksi järjestelmästä erillään samoin asetuksin kuin Spark-sanamäärälaskuria. Analyysia varten luotiin Infotriplan
sää- ja kelidatan muotoista satunnaista tekstidataa ja lisäksi satunnaista liikennesujuvuusdataa niin ikään puhtaassa tekstimuodossa. Liikennesujuvuusdata sisälsi 9000
eri alueavainta, jotka jokainen asetettiin vastaamaan yhtä sääasema-arvoa sää- ja kelidatassa. Aluksi korrelaatioanalyysia testattiin yhdellä sää- ja kelidatatiedostolla ja
yhdellä liikennesujuvuusdataa sisältävällä tiedostolla, joiden koot olivat 16,1 ja 32,0
megatavua. Analyysi suoriutui näistä 0,56:ssa sekunnissa.
Tämän jälkeen analyysia testattiin yhdeksällä vastaavalla tiedostolla sekä sää- ja kelidataa että liikennesujuvuusdataa. Niiden yhteenlasketuksi kooksi muodostui 145 megatavua sää- ja kelidatalle sekä 288 megatavua liikennesujuvuusdatalle. Analyysilla
kului tähän aikaa 67 sekuntia. Analyysin aikana osa sen Spark-suorittimista menetti
yhteyden ajuriohjelmaan ja analyysi joutui käynnistämään ne uudelleen.
Lopuksi korrelaatioanalyysia testattiin kahdella 31:n tiedoston kokoelmalla. Niiden
yhteiseksi kooksi muodostui 500 megatavua sää- ja kelidatalle ja 0,97 gigatavua liikennesujuvuusdatalle. Analyysin Spark-suorittimet eivät saaneet laskettua tehtävää loppuun asti vaan analyysi jäi käynnistämään niitä yhä uudelleen ja uudelleen yhteyden
katketessa niihin.
Näiden testien jälkeen korrelaatioanalyysi ajettiin työssä toteutetun järjestelmän
kautta aluksi kahden 31 tiedoston kokoelmalla, jotka sijoitettiin kumpikin omiin raakadata-arkistoihinsa ja arkistotaulukoihinsa. Tiedostojen yhteenlasketut koot olivat samat
kuin edellisessä testissä. Suorituskyvyn odotettiin paranevan, sillä järjestelmän datan
varastointirutiinit yhdistelevät tiedostojen sisällöt ensin yhteen tiedostoon ennen eräajoanalyysin ajamista, mikä on Hadoopin toiminnan kannalta edullisempaa. Tästä huolimatta analyysin Spark-suorittimet epäonnistuivat jälleen, eikä analyysia saatu suoritettua loppuun. Analyysia kokeiltiin myös uudelleen kahdella yhdeksän tiedoston kokoelmalla, mutta myös tämän analyysin suorittaminen jäi ajettaessa ikuiseen silmukkaan.
Lopulta korrelaatioanalyysi ajettiin järjestelmän kautta kahdelle kolmen tiedoston
kokoelmalle. Yhteen tiedostoon yhdisteltynä datan koko oli sää- ja kelidatan tapauksessa 48,4 megatavua ja liikennesujuvuusdatan tapauksessa 96,1 megatavua. Samalla
testattiin useamman eräajoanalyysin ajamista järjestelmässä peräkkäin, joten korrelaatioanalyyseja luotiin identtiset kaksi kappaletta ja niille vastaavat tulostaulukot. Järjestelmästä kirjattiin ylös ajanhetki, jona arkistoidun datan käsittely alkoi, ajanhetki
jolloin arkistotaulukkojen datatiedostojen yhdistely oli suoritettu, ajanhetki jolloin arkistoitujen raakadatatiedostojen yhdistely valmistui sekä ajanhetket, jolloin eräajoanalyysit suoriutuivat. Testi ajettiin yhteensä kolme kertaa. Tulokset on esitetty taulukossa
1.
Taulukoiden yhdistelyyn käytettävää INSERT OVERWRITE -komentoa ja raakadatan yhdistelyyn käytettävää Hadoopin getmerge-komentoa testattiin myös 500 megatavun sää- ja kelidatalle järjestelmästä erillään. INSERT OVERWRITE -käskyn tapauksessa viive pysyi kolmella ajokerralla taulukon sisältämää dataa yhdistellessä alle
kolmen sekunnin. Raakadataa Hadoopista yhteen paikalliseen tiedostoon getmergekomennolla noutaessa viive puolestaan pysyi alle kymmenen sekunnin.
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Taulukko 1. Järjestelmän datan varastointiin ja eräajoanalyyseihin kuluneet ajat sekunteina 48,4 megatavun ja 96,1 megatavun datajoukoille testattuna.
Käsittelyvaihe
Testi 1 Testi 2 Testi 3
Taulukkotiedostojen
3,2
3,1
3,1
yhdistely
Raakadatan
28,7
28,9
28,8
yhdistely
Analyysi 1
45,1
50,5
49,9
Analyysi 2
47,0
45,1
47,0

5.4. Datan kyselyn testit
Datan kyselyä testattiin aluksi järjestelmästä erillään vertailemalla Impalan ja Hiven suorituskykyä C3-instansseista muodostetussa klusterissa erilaisin SQL-kyselyin
taulukoihin tallennetuille datajoukoille. Tämän jälkeen testattiin järjestelmän RESTrajapintasovelluksen kautta liikennesujuvuusdatan kyselyä HDFS:stä. Tätä varten rajapintasovellukseen oli luotu liikennesujuvuusdatalle oma Python-kielinen rajapintamoduulinsa.

5.4.1. Impalan ja Hiven vertailu
Impalaa ja Hiveä testattiin satunnaiselle tekstimuotoiselle, HDFS:ään tallennetulle datalle. Tämän datan kyselemiseksi luotiin molempien ohjelmistojen kautta ulkoiset,
HDFS:n vastaavaan hakemistoon osoittavat taulukot, joiden kolme kenttää x, y ja z olivat tyypiltään kokonaisluku, kaksoistarkkuuden liukuluku ja merkkijono. Taulukkoja
ei ositettu eikä ohjelmistojen oletusasetuksiin tehty muitakaan muokkauksia. Hivestä
oli käytössä versio 0.12.0 ja Impalasta versio 1.4.
Kyselyt tehtiin kahdelle erilaiselle taulukolle: toisessa oli dataa 10 000 000 riviä ja
toisessa 100 000 000 riviä. Pienempi taulukko oli sisältönsä koolta 225,7 megatavua
ja suurempi 2,2 gigatavua. Pienemmän taulukon data oli koottu yhteen tiedostoon, kun
taas suuremman kymmeneen. Lisäksi yhdistelykyselyä varten luotiin vastaavankokoiset, satunnaista dataa sisältävät parit näille taulukoille.
Suoritettuja kyselyjä oli seuraavat kolme eri tyyppistä:
1. SELECT SUM(x) FROM t;
2. SELECT MAX(y) FROM t WHERE x BETWEEN 100 AND 200;
3. SELECT COUNT(t.x) FROM t INNER JOIN t2 WHERE t.y=t2.y AND t.z=’1’;
Näissä kyselyissä t vastaa kutakin kyseltyä taulukkoa ja yhdistelykyselyssä t2 tälle
taulukolle luotua vastaavankokoista paria. Kyselyt suoritettiin kussakin tapauksessa
kolme kertaa ja niihin kuluneiden aikojen keskiarvot kirjattiin ylös. Tulokset on esitetty
kuvassa 27. Suuremmille taulukoille suoritetun yhdistelykyselyn tulosta ei ole merkitty
Impalan kohdalla, sillä sen tapauksessa Impalan daemon-prosessien käytössä oleva
muisti loppui kesken kyselyjen.
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Kuva 27. Impalan ja Hiven vertailu kolmella eri kyselyllä 10 000 000 ja 100 000 000
rivin taulukoille.
5.4.2. Järjestelmän rajapintasovelluksen testaus
Järjestelmän REST-rajapintasovellusta testattiin kyselemällä liikennesujuvuusdataa siihen luodun Python-rajapintamoduulin kautta. Liikennesujuvuusdataa tuotettiin järjestelmään datataulukkopariin. Tämän datataulukkoparin sisääntulevan datan taulukossa oli 9685 riviä dataa 98 pienenä tekstitiedostona. Taulukkoparin arkistotaulukossa
oli puolestaan 100 000 riviä dataa yhdessä Parquet-tiedostossa. Molempien taulukkojen sarakkeet koostuivat kartta-alueesta kokonaislukuna, mittausajasta aikaleimana
sekä mitatusta nopeudesta, viimeisimmästä lasketusta nopeuskeskiarvosta ja viimeisimmästä lasketusta liikennesujuvuusarvosta kaksoistarkkuuden liukulukuna. Molemmissa taulukoissa oli vain yksi ositus.
Rajapinnan kautta kyseltiin kahdenlaisia kyselyitä. Aluksi kyseltiin kymmeneltä
kartta-alueelta kymmenen viimeisintä liikennesujuvuusmittausta. Sen jälkeen kyseltiin koko kerätyn datan ajalta liikennesujuvuusarvojen keskiarvo kymmenelle karttaalueelle. Kyselyjä tehtiin molempia kuusi kappaletta ja niiden viiveiden keskiarvoiksi
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muodostui 0,95 ja 0,27 sekuntia. Kyselyiden tulokset myös tarkistettiin ja todettiin oikeellisiksi.
Rajapintasovellukseen testattiin myös lisätä useampi kuin yksi rajapinta kopioimalla
liikennesujuvuusdataa kyselevä rajapintamoduuli ja lisäämällä se järjestelmän rajapinnan kautta sovellukseen. Lisäys onnistui ongelmitta, minkä jälkeen dataa voitiin kysellä molempien rajapintojen kautta. Myös rajapinnan poistaminen sovelluksesta järjestelmän kautta toimi virheettä.

5.5. Kokonaisviiveen havainnollistaminen
Kuvassa 28 on esitetty mitattujen suoritusaikojen pohjalta laadittu karkea arvio siitä, kuinka suuri viive pahimmassa tapauksessa yhdelle taksiautosta mitatulle GPSnäytteelle kertyy hetkestä, jona se saapuu järjestelmään, hetkeen, jolloin järjestelmä palauttaa näytteen pohjalta päivitetyn liikennesujuvuusindikaattoriarvon RESTrajapintaa käskyttävälle käyttäjälle. Skenaariossa dataa oletetaan lähetettävän samalla nopeudella kuin aiemmassa neljän Python-lähettimen tapauksessa, jossa dataa pystyttiin ottamaan vielä vastaan, ilman että sen käsittelyyn kuluva viive kasvoi hallitsemattomasti. Tulosteen HDFS:ään kirjoittamiseen kuluvaan aikaan on myös huomioitu odotusaika, joka ensimmäisellä HDFS-tiedostoon kirjoitettavalla tulosteella voi kulua tiedoston valmistumiseen. Impalan taulukoiden päivitysaikaväliksi on valittu viisi
sekuntia. Taulukon REFRESH-käskyn suoriutumiseen on arvioitu kuluvan maksimissaan sekunti. Kyselyyn kuluvana maksimiaikana käytetään puolestaan Impalalle 100
000 rivin taulukolle suoritettuun INNER JOIN -kyselyyn kulunutta aikaa, sillä myös
viimeisimpien liikennesujuvuusarvojen kysely on muodoltaan INNER JOIN -lause.
Kuvaajasta huomataan, että järjestelmän suurimmat viiveet syntyvät Spark Streaming -analyysissa ja erityisesti sen tulosteiden kirjoittamisessa HDFS:ään. Näihin operaatioihin kuluvia aikoja optimoimalla ja rajoittamalla voitaisiinkin päästä lähelle kymmenen sekunnin maksimiviivettä koko järjestelmän datankäsittelyprosessissa, kun datan lähetysnopeus vastaa neljän Python-lähettimen tilannetta.

Kuva 28. GPS-datanäytteen ja siitä laskettavan liikennesujuvuustulosteen käsittelyyn
kuluva kokonaisviive järjestelmässä.
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6. POHDINTA
Tässä luvussa analysoidaan esitetyt työn tulokset ja vedetään niiden pohjalta lopulliset
johtopäätökset. Lisäksi pohditaan työn merkitystä teknologian nykytilan ja yritysten
kannalta. Työssä kehitetylle järjestelmälle ja suoritetulle tutkimukselle esitetään myös
jatkosuunnitelmia.

6.1. Tulosten analyysi
6.1.1. Datan kerääminen
Datan keräämistä testatessa saatiin selville, että yksittäisen datavuon sisältävä Flumeagentti pystyi m3.xlarge-tyypin instanssilla ottamaan vastaan dataa ja kirjoittamaan sitä HDFS:ään 100 000 tapahtumaa keskimäärin 13,1 sekunnissa eli noin 7634 tapahtumaa sekunnissa viiveen kasvamatta hallitsemattomasti. Kertyneiden tiedostojen ollessa
kooltaan keskimäärin 6791113 tavua tämä tarkoittaa 518406 tavua eli noin 506 kilotavua sekunnissa. Tiedostojen kirjoitukseen käytetyssä ajassa syntyi vähän hajontaa eikä
datan hävikkiä havaittu.
Vaikka agentti puolestaan epäonnistui käsittelemään 100 000 näytteen sekuntinopeuteen yltävää datavuota, tästä ei voida vielä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä
Flumen suorituskyvystä, sillä ongelmat verkkoyhteyden kanssa saattoivat vaikuttaa tulokseen. Lisäksi kasvattamalla rinnakkaisten datavoiden määrää käsittelytehokkuutta
olisi voitu myös parantaa. [54]
Usean Flume-agentin lisääminen klusterin eri solmuille järjestelmän rajapinnan
kautta todettiin toimivaksi. Ne pystyivät myös käsittelemään yhtäaikaisesti dataa ja
kirjoittamaan sitä HDFS:ään.

6.1.2. Reaaliaikainen analysointi
Datan reaaliaikaista analysointia testatessa todettiin, että pienillä datanopeuksilla suunniteltu menetelmä, jossa Flumen kautta lähetetään Spark Streamingiin dataa analysoitavaksi, ja se palauttaa tulokset takaisin Flumelle HDFS:ään kirjoitettavaksi, toimi
halutulla tavalla. Syötedatanopeutta kasvattaessa havaittiin kuitenkin, ettei M3-tyypin
instansseilla datan reaaliaikainen käsittely onnistunut toivotulla tavalla. Siirtyminen
nopeaan lähiverkkoon kytkeytyneisiin C3-instansseihin toi osittaisen ratkaisun ongelmaan. Tämä viittaa mahdollisesti siihen, että koneiden välinen verkkoyhteys oli osasyy kohdattuihin vaikeuksiin. Toisaalta C3-instanssit käyttävät myös M3-instansseja
tehokkaampia prosessoreja, millä on voinut olla vaikutuksensa parempiin tuloksiin.
C3-instansseilla pystyttiin parhaimmillaan analysoimaan dataa, jota lähetettiin klusterin sisältä Flume-agentille neljällä lähettäjällä 20 000 tapahtumaa keskimäärin 13,9;
13,9; 13,4 ja 13,5 sekunnin välein, ilman että datan käsittelyyn kuluva viive kasvoi
hallitsemattomasti. Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa noin 5852 erillistä tapahtumaa
eli yksittäisen taksiauton paikkatietonäytettä sekunnissa. Koska tapahtumat koostuivat
keskimäärin 67 tavun merkkijonoista, lähetysnopeus oli siis noin 383 kilotavua sekunnissa.
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Tutkittaessa yksittäisiä tapahtumia kirjoitettujen tiedostojen lopusta todettiin, että
kokonaisviive niiden lähetyksestä niitä vastaavien liikennesujuvuustulosteiden kirjoittamiseen HDFS:ään oli maksimissaan 17 sekuntia. Suurin viive yksittäisten tapahtumien prosessoinnissa syntyi analyysin tulosteen luomisen ja sitä vastaavan HDFStiedoston valmistumisen välillä. Koska tarkasteluun valittiin tulosmerkkijonoja erityisesti kirjoitettujen tiedostojen lopusta, ylimääräistä viivettä ei synny tässä tarkastelussa
ajasta, joka kuluu, kun Flume odottaa tiedoston sisältämien tapahtumien määrän saavuttavan agentille asetetun rollCount-arvon. Pahimmillaan siis yksittäisen tapahtuman
prosessointiin täytyy lisätä vielä koko tulostiedoston kirjoittamiseen kulunut aika, joka
oli keskimäärin 8,4 sekuntia ja pisimmillään 10 sekuntia neljän lähettäjän tapauksessa.
Flumen kirjoittamien tiedostojen valmistumiseen kuluva ylimääräinen viive selittyy
mahdollisesti sillä, että analyysia ajettaessa ensimmäisten tulostetiedostojen kirjoittamiseen kului epätavanomaisen pitkä aika. Flumen tiedostojen kirjoitus vaikuttaisi jäävän siis agenttia ja analyysia käynnistettäessä tietyn ajan verran jälkeen syötevuosta,
mikä puolestaan heijastuu kaikkien yksittäisten tapahtumien prosessointiin kuluneeseen aikaan. Tämä selittäisi myös havainnot, että viive Flumen HDFS:ään luomien
tiedostojen välillä pysyi jotakuinkin tasaisena kuten myös viive analyysin tulosmerkkijonojen luomisen ja vastaavien tiedostojen valmistumisen välillä, eikä kumpikaan
kasvanut ajan kuluessa hallitsemattomasti.
Kahden lähettäjän tapauksessa tiedostojen luomisen välinen viive oli lähes kaksinkertainen verrattuna neljän lähettäjän tapaukseen, mikä on selitettävissä sillä, ettei kahden lähettäjän tapauksessa analyysi tuota jokaisesta analysoimastaan dataerästä täyttä
sataa tulosmerkkijonoa. Siten Flume-agentille asetettu rollCount-arvo saavutetaan vasta kahden analysoidun dataerän jälkeen ja tiedoston kirjoittamiseen kuluu noin kaksinkertainen aika. Tähän viittaa myös se, ettei viive tiedoston viimeisen tulosteen luomisen ja tiedoston valmistumisen välillä kasva hallitsemattomasti, kuten kävisi, jos
analyysi ei pystyisi lähettämään tulosteitaan riittävällä nopeudella takaisin agentille.
Tärkeänä huomiona vastaavaa viivettä tiedoston kirjoituksessa ei havaittu, kun Flumeagenttia testattiin ilman sen rinnalla toimivaa Spark Streaming -analyysia. Osittain viiveeseen saattaa myös vaikuttaa se, etteivät tarkkailtavat tapahtumat olleet välttämättä
analyysin käsittelemän dataerän viimeisiä. Tässä tapauksessa ne joutuivatkin odottamaan tietyn ajan koko dataerän valmistumista, ennen kuin sen kaikki tulosteet lähetetään eteenpäin Flumelle.
Testatessa reaaliaikaista analysointia kuudella lähettäjällä analyysin viive kasvoi
puolestaan hallitsemattomasti asetetusta dataerien käsittelyaikavälistä riippumatta. Tällöin lähetysdatanopeus oli mitattuna noin 577 kilotavua sekunnissa. Päätellen Spark
Streamingin ilmoittamista dataerien käsittelyyn kuluneista ajoista analyysin datan käsittelynopeus ei enää pysynyt syötedatavuon tahdissa. Koska syötedatavuon jakaminen
usealle analyysin datavastaanottimelle ja agentille ei tuonut tilanteeseen muutosta eikä
myöskään luopuminen GPS-datan takaisin välittämisestä analyysin kautta Flumelle,
viittaa tämä siihen, ettei viiveen kasvamisen syypää ole Flumen ja Spark Streamingin
välisessä kommunikaatiossa niin syötedatan kuin tulosteidenkaan käsittelyssä vaan itse
analyysin suorituskyvyssä. Tästä syystä yksittäisten tapahtumien käsittelyynotto analyysiin hidastuu puolestaan hallitsemattomasti, sillä analyysi jää dataerien prosessoinnissaan jatkuvasti enemmän jälkeen syötedatavuosta.
Kaiken kaikkiaan järjestelmän reaaliaikaisen analysoinnin ei voikaan vielä sanoa
pääsevän massadatan vaatimiin käsittelynopeuksiin. 383 kilotavun sekuntivauhdilla
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dataa ehtii nimittäin kertyä tunnissa vain noin 1,3 gigatavua ja vuodessa noin 11,2
teratavua. Spark Streamingille tehdyissä suorituskykytesteissä on kuitenkin selvitetty, että jopa pelkillä m1.xlarge-instansseilla yksinkertainen merkkijonon hahmontunnistusalgoritmi pystyy kymmenen solmun klusterissa suoriutumaan yli 0,5 Gt/s datankäsittelynopeudella käytettäessä yhden sekunnin dataerien käsittelyaikaväliä [101].
Lisäksi yksittäisen Spark-vastaanottimen pitäisi päästä parhaimmillaan 30 Mt/s datan
vastaanottonopeuteen [102]. Järjestelmän reaaliaikaisen analysoinnin konfiguroiminen
tehokkaammaksi sopivilla asetuksilla, laitteistokokoonpanolla ja algoritmin toteutuksella pitäisi siis olla mahdollista.

6.1.3. Korrelaatioanalyysi ja datan varastointi
Sparkin ja Hadoopin MapReduce-toteutusten suorituskykyvertailu klusterissa yksinkertaisella sanamäärälaskennalla paljasti, että oletusasetuksilla Spark pystyy käytetyllä laitteistokokoonpanolla käsittelemään dataa moninkertaisesti Hadoopin MapReduce
2:a nopeammin. Tämä viittaakin Sparkin olevan soveltuva työkalu eräajoanalyyseihin,
kun tähdätään nopeisiin suoritusaikoihin. Rajallisella levytilan määrällä arvioitiin olevan myös Hadoopin MapReducen toimintaan Sparkia suurempi vaikutus.
Korrelaatioeräajoanalyysia suorittaessa havaittiin, ettei valitulla klusterikokoonpanolla ja käytössä olleilla asetuksilla monivaiheisen analyysin ajaminen onnistunut gigatavujen kokoluokan saavuttaville datamäärille. Spark-suorittimien jatkuva epäonnistuminen viittaakin mahdollisesti siihen, ettei Spark saa käyttöönsä tarvittavia laskentaresursseja. On myös syytä tutkia, voiko kyseessä olla Sparkin ja YARN:in väliseen
yhteistoimintaan liittyvä ongelma.
Parhaimmillaan klusterissa pystyttiin laskemaan korrelaatio 145 ja 288 megatavun
datajoukoille 67 sekunnissa. Tämä tarkoittaa noin 6,5 MB/s datankäsittelynopeutta.
Datamääriä voidaan pitää kuitenkin vielä suhteellisen pieninä, sillä käytössä ollut Hadoopin lohkokoko oli 128 megatavua. Ensimmäisestä datajoukosta ei muodostunutkaan siis edes kahta täyttä lohkoa.
Eräajoanalyysien lisääminen järjestelmään, niiden ajaminen sekä niiden syötedatatiedostojen yhdistely todettiin toimivaksi kahdella korrelaatioanalyysilla 48,4:n ja 96,1
megatavun datajoukoille. Lasketuista ajoista havaitaan, että raakadatan yhdistelyprosessiin kuluu aikaa lähes puoli minuuttia jopa näiden pienien datajoukkojen tapauksessa. Yhdistelyprosessin kokonaisviivettä tarkastellessa täytyykin ottaa huomioon, että
järjestelmä joutuu yhdistelemään kahden eri datajoukon tiedostot ja kirjoittamaan molemmat takaisin HDFS:ään, minkä lisäksi aikaa kuluu siihen, että järjestelmä tarkistaa
kaikki HDFS-hakemistot, joista yhdisteltävää dataa saattaa löytyä. 500 megatavun datajoukolla getmerge-operaatiolle suoritetuissa kokeissa yksittäisen datajoukon tiedostojen yhdistelyyn kulunut aika pysyikin alle kymmenen sekunnin.

6.1.4. Datan kysely
Impalaa ja Hiveä vertaillessa havaittiin vuorostaan, että Hive suoriutui erityyppisistä kyselyistä karkeasti ottaen Impalaa 30 kertaa hitaammin. Kaiken kaikkiaan Impala
vaikuttaakin siis Hiveä selvästi tehokkaammalta ohjelmistolta matalan vasteajan kyse-
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lyihin suurille datajoukoille. Korkein viive, joka Impalalla kului kyselyn suorittamiseen, oli kolme sekuntia 10 000 000 rivin taulukolle suoritetun INNER JOIN -kyselyn
tapauksessa.
100 000 000 rivin taulukon kohdalla kuitenkin havaittiin, että erittäin suurilla datamäärillä käytössä olevan muistin määrä voi osoittautua Impalan rajoitteeksi, mikä puolestaan ei tuota Hivelle vastaavanlaista ongelmaa sen hitaudesta huolimatta. Kyselyjen
epäonnistumisen ehkäisemiseksi onkin varmistettava, että Impalan taustaprosesseille
on varattu klusterin solmuilta riittävästi muistia suurimpia teoreettisia datamääriä varten, joita ne saattavat joutua kerralla käsittelemään.
Kyselyt järjestelmän REST-rajapinnan kautta todettiin toimiviksi sekä viimeisimmän liikennesujuvuusdatan kyselyn että koko liikennesujuvuusdatasta laskettavien
keskiarvojen kyselyn tapauksessa. Näiden kyselyiden kohdalla täytyy kuitenkin ottaa
huomioon, että ne suoritettiin suhteellisen pienille datamäärille. Järjestelmän aiheuttama ylimääräinen viive kyselyille Impalan varsinaisen toiminnan ohella kasvaa kuitenkin suhteessa O(1), vaikka datamäärät, joihin kyselyt kohdistuvat, kasvaisivat rajatta.
Uuden rajapinnan lisääminen järjestelmään sekä poistaminen siitä onnistui myös virheettä.

6.2. Johtopäätökset
Työssä luodun järjestelmän ja sille suoritettujen testien perusteella voidaan todeta, että
Hadoopia, Sparkia, Spark Streamingia, Impalaa, Flumea sekä Clouderan CDH-jakelua
työkaluina hyödyntämällä voidaan toteuttaa Amazonin EC2-pilvipalveluun yhdestä
c3.2xlarge- ja kahdesta c3.large-instanssista muodostettuun tietokoneklusteriin dataanalyysijärjestelmä, joka pystyy analysoimaan vakaasti GPS-syötedatavuosta liikennesujuvuusarvoja aina 383 kilotavun sekuntinopeuteen asti. Työssä luodun järjestelmän
analyysin viive kasvoi puolestaan hallitsemattomasti, kun syötedatanopeus saavutti arvon 577 kt/s. Tätä suurempien syötedatanopeuksien käsittely vaatiikin lisätutkimusta sopivien klusterin ohjelmistojen asetusten löytämisen ja sen laitteistokokoonpanon
osalta.
Testeissä saatiin selville, että käytetyssä klusterikokoonpanossa Sparkin 1.01-version
MapReduce-toteutus on oletusasetuksillaan Hadoopin 2.3.0-version vastaavaa toteutusta suorituskykyisempi yksinkertaisen sanamäärälaskennan tapauksessa. Lopullisia
johtopäätöksiä ei kuitenkaan voida vetää siitä, miten toteutukset vertautuvat kaikentyyppisten analyysien tapauksessa. Sparkin moninkertaisesti nopeampi suoriutuminen
antaa kuitenkin olettaa, että pyrkiessä minimoimaan massadatan analyysijärjestelmän
viiveitä ja vasteaikoja, se on sanamäärälaskennan kaltaisiin tehtäviin pohjautuvissa
analyyseissa Hadoopin MapReducea tehokkaampi vaihtoehto.
Impalan ja Hiven vertailussa puolestaan selvisi, että Impala pääsee useissa erityyppisissä kyselyissä erikokoisille taulukoille Hiveä noin 30 kertaa nopeampiin vasteaikoihin. Hiven puolestaan havaittiin olevan virhesietokykyisempi kyselymoottori rajallisten muistiresurssien suhteen. Joka tapauksessa voidaan todeta, että mataliin viiveisiin
tähdätessä Impala tuottaa massadata-analyysijärjestelmän kyselymoottorina parempia
tuloksia kuin Hive kuvaillussa klusterikokoonpanossa niin kauan, kuin sillä on käytössään riittävästi muistia.
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Järjestelmän reaaliaikaista analysointia varten toteutettiin datan käsittelymetodi, jossa yksi Flume-agentti välittää syötedatan Spark Streaming -analyysille, ottaa sen tulosteet vastaan ja kirjoittaa ne HDFS:ään tiedostoihin yhden hakemiston alle useiden alihakemistojen sijaan. Tämä toteutus todettiin toimivaksi pienille syötedatanopeuksille,
mutta lisätutkimusta tarvitaan selvittämään, miten analysointi saadaan vakaaksi myös
577 kilotavun sekuntinopeuden ylittäville syötedatavoille. Spark Streamingille muiden
suorittamista tutkimuksista ja testeistä voidaankin päätellä, että sopivilla asetuksilla
ja laitteistokokoonpanolla sen datankäsittelytehokkuutta voidaan vielä kasvattaa huomattavasti. Analysoidessa GPS-datan ja siitä laskettujen liikennesujuvuusarvojen kulkua järjestelmän läpi, todettiin lisäksi, että vuoanalysointi sekä analyysien tulosteiden
kirjoittaminen HDFS-tiedostoihin muodostavat järjestelmään suurimmat pullonkaulat
myös sen toimiessa vakaasti.
Lisätutkimusta tarvitaan selvittämään, miten sanamäärälaskentaa monimutkaisemmat eräajoanalyysit, kuten testattu korrelaatioanalyysi, saadaan käytetyssä klusterikokoonpanossa toimimaan vakaasti gigatavujen koon saavuttaville datajoukoille. Datan
yhdistelemiseen valittujen metodien kohdalla puolestaan todettiin, etteivät Impalan INSERT OVERWRITE -komento ja Hadoopin getmerge-operaatio tuottaneet pullonkauloja testatulla 500 megatavun datajoukolla.
Järjestelmälle suoritetut testit osoittivat lisäksi alustavasti, että järjestelman komponenttien hallinnointi ja sen laajentaminen Python-rajapinnan kautta uusilla Flumeagenteilla, eräajoanalyyseilla ja rajapintamoduuleilla toimii. Järjestelmään yritettiin lisätä myös vuoanalyyseja mutta ne eivät pystyneet suoriutumaan virheittä samanaikaisesti. Lisäselvitystä vaatiikin, miten useampi kuin yksi Spark Streaming -analyysi saadaan suoriutumaan yhtäaikaisesti samassa klusterissa Hadoopin rinnalla.

6.3. Työn suhtautuminen tutkimuksen ja teknologian nykytilaan
6.3.1. Työn merkitys tutkimukselle ja yrityksille
Tässä opinnäytetyössä on luotu perustavanlaatuinen ja ajankohtainen katsaus massadatan käsittelyyn kehitettyihin, eri tarkoitusperiin suunnattuihin ohjelmistoihin. Tämänkaltainen taustatyö on olennaista laajan lähtötason ymmärryksen saavuttamiseksi massadatan eri työkaluista erityisesti Suomessa, jonne massadata on teknologisena
konseptina vasta rantautumassa. Työssä luodusta selvityksestä voivatkin hyötyä niin
suomalainen tulevaisuuden massadatatutkimus kuin suomalaiset yritykset, jotka vasta
kartoittavat massadatan suomia mahdollisuuksia mutta joilla ei ole aiheesta valmista
sisäistä tietämystä tai osaamista.
Työssä kehitetyn järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen dokumentaatio puolestaan
muodostaa yksityiskohtaisen kuvauksen käytännön kokemuksista erilaisten massadataohjelmistojen parissa ja niiden valjastamisesta kokonaisen data-analyysijärjestelmän
tarpeisiin. Alalla tehty tutkimus ei vielä varsinaisesti tarjoakaan paljon seikkaperäisiä
esimerkkejä siitä, miten useat eri massadatan työkalut voidaan ottaa käyttöön ja saattaa toimimaan yhdessä kokonaisen analyysijärjestelmän luomiseksi. Erityisesti tutkimukset, jotka perehtyvät reaaliaikaisen vuodata-analyysin toteuttamiseen, ovat vielä
harvinaisia.
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Työn tuloksena syntynyt järjestelmä antaakin yhden mallin massadata-analyysijärjestelmän toteuttamiseksi. Työssä käydään läpi järjestelmän suunnittelu- ja kehitysprosessia, toteutuksessa ilmenneitä ongelmia kuin myös niihin pohdittuja ja löydettyjä
ratkaisuja. Tästä on hyötyä erityisesti Suomessa massadatan parissa tehtävälle tulevaisuuden tutkimukselle, johon työtä voidaan käyttää vertailukohtana ja jossa työssä
tutkittuja menetelmiä voidaan kehittää pitemmälle. Myös suomalaisille yrityksille työ
antaa pohjan erityisesti matalan vasteajan analyysiin tähtäävän massadatajärjestelmän
haasteiden, työkalujen ja kehityksessä tarpeellisten huomioon otettavien seikkojen ymmärtämiseksi.
Järjestelmässä käytettyjen työkalujen esittely, vertailu ja niille suoritettujen testien
antamat tulokset kasvattavat lisäksi tietoisuutta erilaisista ohjelmistovaihtoehdoista,
joita massadata-analyysijärjestelmän toteuttamiseen on mahdollista valita. Ne myös
osoittavat eri ohjelmistojen välisiä oleellisia heikkouksia ja vahvuuksia etenkin niiden
suorituskyvyn suhteen. Muun muassa tieto Sparkin ja Impalan tarjoamista eduista niiden yleisimmin käytettyihin vaihtoehtoihin nähden on arvokasta, kun massadatateknologioita aletaan Suomessa hyödyntämään nykyistä laajemmin.

6.3.2. Järjestelmän vertailu lambda-arkkitehtuuriin
Työssä suunniteltu ja toteutettu järjestelmä muistuttaa monessa suhteessa Nathan
Marzin ja James Warrenin massadata-analyysiin hahmottelemaa lambda-arkkitehtuurin
konseptia. Lambda-arkkitehtuurissa järjestelmän syötedata lähetetään prosessoitavaksi
kahdelle analysointikerrokselle: eräajokerrokselle ja nopeuskerrokselle. Näiden tuottamia tuloksia puolestaan tarjoaa saataville kolmas kerros nimeltä palvelukerros. Lambdaarkkitehtuurin kerrokset on esitelty kokonaisuudessaan kuvassa 29. [103]

Kuva 29. Lambda-arkkitehtuurin kerrokset.
Eräajokerroksen tehtävänä on esilaskea hajautettuina eräajoina määrättyjä tuloksia
suurista datamääristä. Eräajokerros pystyy käsittelemään kaikkea järjestelmän käytettävissä olevaa dataa, minkä vuoksi sillä päästään tarkkoihin tuloksiin.
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Nopeuskerros puolestaan kompensoi eräajokerroksen analysoinnissa syntyvää viivettä suorittamalla analyysia reaaliajassa syötedatavoille, jolloin laskenta kohdistuu
pienempiin datamääriin eikä tarjoa välttämättä yhtä tarkkoja tuloksia. Matalan viiveen
vuoksi tulokset ovat kuitenkin välittömästi saatavilla. Nopeuskerroksen tuottamat tulokset voidaankin myöhemmin korvata eräajokerroksen laskemilla tuloksilla
Palvelukerros, joka on vastuusta kahden muun kerroksen tulosten indeksoinnista ja
niiden yhdistelemisestä, puolestaan vastaa sille esitettyihin ad-hoc-kyselyihin. Kyselyt
voivat koota tuloksensa suoraan nopeus- ja eräajokerroksen esilaskemista tuloksista tai
jalostaa uutta tietoa niiden pohjalta. Jotkut lambda-arkkitehtuurin esitykset hahmottavat palvelukerroksen rakentuvan pelkästään eräajokerroksen päälle. [104]
Työssä kehitetty järjestelmä eroaa lambda-arkkitehtuurista siten, ettei kaikkea sen
syötedataa lähetetä oletuksena analysoitavaksi sekä reaaliaika- että eräajolaskentamoottorille. Sen sijaan järjestelmän ylläpitäjän päätettävissä on, millaista analyysia
kunkin datalähteen tuottamalle syötedatalle suoritetaan. Lisäksi reaaliaikaisen analyysin ja eräajoanalyysin ei ole pakko tapahtua rinnakkain samalle syötedatalle, vaan
eräajoanalyysi voi esimerkiksi analysoida reaaliaikaisen analyysin tuottamia tuloksia.
Toisin kuin lambda-arkkitehtuurin mallissa, järjestelmän eräajoanalyysien ja reaaliaikaisen laskennan ei ole myöskään pakko tuottaa samantyyppisiä tuloksia samalle syötedatalle. Järjestelmän palvelukerros ei puolestaan muodostu nopeus- ja eräajokerroksille erikseen omistetuista kyselymoottoreista, kuten lambda-arkkitehtuurissa oletusarvoisesti on tapana, vaan sekä reaaliaikaisten analyysien että eräajoanalyysien tulosten
kyselemiseen käytetään Impalaa.
Järjestelmä on kuitenkin mahdollista tästä huolimatta saattaa toimimaan lambdaarkkitehtuurin mallia läheisesti noudattaen. Flume-agenteilla yksi syötedatavuo pystytäänkin ohjaamaan kahteen kohteeseen: sekä suoraan HDFS:ään että Spark Streaming -analyysille, joka tässä tapauksessa vastaa nopeuskerrosta. HDFS:ään kirjoitetulle datalle puolestaan voidaan asettaa jaksoittain ajettavaksi eräajoanalyysi, joka suorittaa pitkällä aikavälillä kertyville suurille datamäärille samat laskutoimitukset kuin
Spark Streaming -analyysi suoraan syötedatavuolle. Spark Streaming -analyysin tuottamille tuloksille, jotka Flume-agentti ohjaa takaisin HDFS:ään, voidaankin luoda oma
Impala-taulukkonsa sekä eräajoanalyysin tuottamille tuloksille vuorostaan oma taulukkonsa. Kyseisistä taulukoista dataa on mahdollista kysellä ad-hoc-kyselyinä luomalla
niille järjestelmään oma rajapintamoduulinsa. Näin saadaan muodostettua datan käsittelylle lambda-arkkitehtuurin mukaiset nopeus-, eräajo- sekä palvelukerrokset.

6.4. Jatkosuunnitelmat
6.4.1. Tulevaisuuden tutkimus
Tulevaisuudessa järjestelmän tiedostojen valmistumiseen vuoanalysoinnissa kuluvalle
viiveelle täytyy suorittaa lisätestejä. Flumen tiedostojen sulkemisehtoa onkin tarkasteltava esimerkiksi erilaisilla rollCount-arvoilla. Flumelle datan lähettämistä on myös
testattava Python-lähettimien sijaan klusterin ulkopuolelle sijoitetulla Flume-agentilla.
Lisäksi on vertailtava, miten Spark Streaming -analyysin ajaminen Flumen rinnalla
vaikuttaa agentin tiedostojenkäsittelynopeuteen. Klusterin I/O-operaatioiden vaikutus-
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ta viiveeseen on puolestaan tutkittava vaihtamalla instanssit EBS-optimoituihin versioihin.
Spark Streaming -analyysien optimointi suurille syötedatavoille vaatii myös jatkotutkimusta. Ensimmäiseksi tulisi testata, millainen vaikutus on useamman kuin kahden prosessorin myöntämisellä Spark-suorittimille. Ajamalla Sparkia itsenäisessä tilassa sekä paikallisena voitaisiin puolestaan selvittää, onko Sparkin ja YARN:in yhteistoiminnalla merkitystä ongelman kannalta, ja kuinka paljon lisää viivettä datan
hajauttaminen tuottaa analyysille yhdellä solmulla ajamiseen nähden. Ongelmat datanlähetyksessä klusteriin sen ulkopuolelta pitää niin ikään ratkaista, minkä ohella on
vertailtava, onko Python-lähettäjien siirtämisellä klusterin ulkopuolelle minkäänlaista
vaikutusta analyysin toimintaan. I/O-operaatioiden suoritustehon kasvattamisen vaikutusta on tutkittava myös vuoanalyysien tapauksessa, ja samoin Spark Streamingin eri
varastointiasetuksia on testattava pelkän MEMORY_ONLY_SER_2-asetuksen ohella. Liikennesujuvuusanalyysin lisäksi on tarkasteltava, kuinka tehokkaasti erityyppiset
analyysit suoriutuvat klusterissa, ja onko jokin liikennesujuvuusanalyysin käyttämistä
operaatioista, kuten updateStateByKey, laskentatehokkuuden kannalta erityisen kallis
toimenpide.
Useamman kuin yhden yhtäaikaisen vuoanalyysin tapauksessa pitäisi puolestaan tutkia, miten klusterin prosessorit voisi allokoida tarvittaville ohjelmakomponenteille tasaisemmin. Hadoopin niiden tapauksessa antama virhe viittaa nimittäin siihen, ettei
HDFS saa käyttöönsä tarvitsemiaan resursseja.
Spark-eräajoanalyysin kohdalla syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi Sparkin toimintaa voidaan tutkia pitkälti samoin menetelmin kuin vuoanalysoinnin tapauksessa.
Sparkin käyttöön onkin lisättävä enemmän prosessoreita, minkä ohella Sparkia on testattava niin itsenäisessä kuin paikallisessakin tilassa ja vertailtava tuloksia YARN:in
kanssa ilmenneisiin vaikeuksiin. Klusterin I/O-operaatioiden suorituskyvyn vaikutusta
on niin ikään tutkittava siirtymällä EBS-optimoituihin instansseihin, ja Sparkin eri varastointiasetuksien vaikutusta analyysiin täytyy myös testata. Korrelaatioanalyysin eri
suoritusvaiheita on puolestaan tarkasteltava lähemmin, minkä lisäksi analyysia on vertailtava toisiin eräajoanalyyseihin, jotta saadaan selville, mitkä tekijät vaikuttavat sen
epäonnistumiseen suurilla datajoukoilla.
Lopulta järjestelmää pitäisi testata kolmea solmua suuremmassa klusterissa sen suorituskyvyn, virhesietokyvyn ja muistinkäytön skaalautuvuuden selvittämiseksi. Tällöin
on lisäksi vertailtava, onko datasolmuroolin poistamisella nimisolmulta vaikutusta analyysien suoriutumisaikoihin. Kolmen solmun klusteri onkin vielä suuruudeltaan niin
pieni, ettei etenkään Spark Streamingin hajautetusta laskennasta saada todennäköisesti mitään todellista etua, vaan datan hajauttaminen solmuille tuottaa ainoastaan analyyseihin merkittävää ylimääräistä työtä. Lisäämällä klusteriin datasolmuja, jotka toteuttavat pelkästään niille määrätyt, luvussa 4 mainitut perusroolit, voitaisiin Sprark
Streaming- ja Spark-analyysien varsinaiseen laskentaan kuluvaa viivettä mahdollisesti
supistaa järjestelmässä huomattavasti.
Työssä vertailtujen sekä käyttöön valittujen ohjelmistojen ja menetelmien ohella on
myös tutkittava, miten muut vaihtoehdot soveltuvat järjestelmän tarpeisiin. Järjestelmää ja sen suorituskykyä tulisikin vertailla esimerkiksi luvussa 4 esiteltyyn etuvarastoa hyödyntävään malliin.
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6.4.2. Jatkokehitys
Ensisijaisena jatkokehityksen kohteena järjestelmään täytyy saada puskettua sää- ja
kelidatan ohella myös aitoa GPS-dataa. Myöhemmin datalähteitä laajennetaan myös
käsittämään hyvin monipuolisesti erilaisia liikenteen datalähteitä. Tätä varten järjestelmä onkin siirrettävä tulevaisuudessa Amazonin klusterista pysyvämpään infrastruktuuriin, jonka hallitsemiseen ja konfiguroimiseen tutkijoilla ja järjestelmän kehittäjillä
on mahdollisimman vapaat kädet.
Järjestelmän datan keräysmenetelmiä on kehitettävä siten, että pelkkien jatkuvaluontoisten datavoiden lisäksi se pystyy ottamaan vastaan myös muuntyyppistä dataa. Vaikka valtaosa liikenteestä kerättävästä datasta onkin jatkuvaluontoista, datan monimuotoisuus ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan yhtäjaksoisesti kerättävään anturidataan. Koko
datalähteiden kirjon hallitsemiseksi järjestelmään täytyy luoda muun muassa työkalu
suurien dataerien kertaluontoiseen lataamiseen, minkä lisäksi Flumen ohella on kehitettävä tuki Sqoop-ohjelmistolle suurien dataerien jaksoittaiseen noutamiseen ulkoisista tietokannoista.
Vuoanalysoinnin toteuttavat järjestelmän ohjelmistokomponentit täytyy puolestaan
tulevaisuudessa kääntää kokonaisuudessaan Python-kielisiksi, kun Spark Streamingin Python-versio viimein julkaistaan. Tämä yksinkertaistaisi huomattavasti vuoanalyysien käynnistämisprosessia, sillä tarve kahden kielen väliselle kommunikaatiolle
poistuisi. Yhtenäisen toteutuskielen ansiosta vuoanalyysit ja eräajoanalyysit voitaisiin
lisäksi saattaa järjestelmässä toimimaan saumattomasti keskenään Sparkin tarjoamia
operaatioita hyödyntäen. Lisäksi vuoanalyyseille on toteutettava suora tuki useamman
kuin yhden datavastaanottimen käytölle.
Yleisesti järjestelmässä ajettaville analyyseille on niin vuo- kuin eräajoanalyysienkin tapauksessa luotava perusteellisemmat menetelmät niiden validoimiseen ennen järjestelmään lisäämistä kuin myös niiden suoriutumisen seuraamiseen ja niissä syntyvien
virheiden raportoimiseen. Sama pätee myös järjestelmään lisättävien rajapintamoduuleiden tapauksessa. Monipuolisten ja yleishyödyllisten monitorointityökalujen toteuttaminen onkin eräs laajimmista ja vaativimmista järjestelmän tulevaisuuden kehityksen
tarpeista.
Järjestelmässä suoritettavaan datan yhdistelyyn on kehitettävä vaihtoehtosia menetelmiä, joita voidaan soveltaa erittäin suurten datamäärien tapauksessa. Datajoukkojen
kasvaessa hyvin suuriksi muun muassa Hadoopin getmerge-operaatio törmääkin siihen
ongelmaan, että se joutuu väliaikaisesti noutamaan kaiken yhdisteltävän datan paikalliseksi tiedostoksi yhdelle solmulle. Tällöin solmun levytila voi pahimmassa tapauksessa loppua kesken. Suurimpien datamäärien tapauksessa tiedostojen yhdistelyyn olisikin mahdollista käyttää esimerkiksi Hadoop Filecrusher -työkalua.
Eräajoanalyysien tulosten kirjoittamiseen Impala-taulukoihin on niin ikään kehitettävä parempi menetelmä kuin järjestelmän hyödyntämä INSERT INTO VALUES komento. Tämän komennon käyttö suurille datajoukoille ei nimittäin Impalan dokumentaation mukaan ole suositeltavaa [105]. Tapauksissa, joissa eräajoanalyysin tulosjoukko on suuri, komennon suoritus voikin muodostaa järjestelmän datankäsittelyyn
pullonkaulan. Lisäksi eräajoanalyysia pitäisi pystyä ajamaan järjestelmässä myös ad
hoc -tyyliin määrättyjen jaksoittaisten aikavälien ohella.
PeriodicUpdater-oliota on puolestaan muokattava siten, että se muistaa kaikkien
olennaisten HDFS-hakemistojen ja Impala-taulukoiden tilan, kun ohjelma sammute-
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taan. Tiedot hakemistojen ja taulukoiden tilasta on myös päivitettävä vastaamaan todellisuutta siinä vaiheessa, kun ohjelma käynnistetään uudelleen.
Järjestelmän REST-rajapintasovellus on puolestaan saatettava toimimaan erillisen
web-palvelimen, kuten Apachen HTTP-palvelimen74 päällä. Tämä voidaan toteuttaa
muun muassa mod_wsgi-sovitinmoduulia75 hyödyntäen. Lisäksi sovellusta on kehitettävä siten, että uudet rajapintamoduulit ladataan siihen välittömästi, eikä vasta seuraavan käyttäjän kyselyn saapuessa, kuten tällä hetkellä tehdään. Sovelluksen käytössä
olevien rajapintamoduulien metatiedot pitäisi myös tallentaa sovelluksen sisäisen listan sijaan esimerkiksi SQLite-tietokantaan76 .
Järjestelmälle on myös luotava klusterin ulkopuolinen hallintasovellus, joka voi keskustella järjestelmän ydinkomponentin rajapinnan kanssa etäyhteydellä esimerkiksi
Pyro4-kirjastoa hyödyntäen. Tästä hallintasovelluksesta voidaankin kehittää Cloudera Manager -ympäristöä ja Cloudera Huea vastaava työkalu tutkijoiden hyödynnettäväksi. Joustavaa järjestelmän konfigurointia varten sen asetustiedostojen lukemiseen ja muokkaamiseen käytettäviä menetelmiä onkin työstettävä eteenpäin. Järjestelmään luotujen agenttien, analyysien, taulukoiden ja rajapintojen metadataa ylläpitäville JSON-asetustiedostoille olisikin luotava esimerkiksi oma tietomallinsa Pythonin
jsonschema-moduulia hyödyntäen.
Lopulta järjestelmän kehityksessä on myös huomioitava nykyistä perusteellisemmin
datankäsittelyn turvallisuus. Tällä hetkellä esimerkiksi klusterissa ei käytetä lainkaan
palomuuria, jotta solmujen porttien operointi olisi mahdollisimman yksinkertaista. Järjestelmän turvallisuuden takaavien menetelmien toteutuksessa lähtökohdaksi voidaankin ottaa Clouderan tarjoama CDH 5 -turvallisuusopas77 .

74

http://httpd.apache.org/
http://code.google.com/p/modwsgi/
76
http://www.sqlite.org/
77
http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/documentation/cdh5/v5-0-0/CDH5-SecurityGuide/CDH5-Security-Guide.html
75
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7. YHTEENVETO
Tässä opinnäytetyössä kartoitettiin ja vertailtiin massadatan käsittelyyn kehitettyjä
ohjelmistotyökaluja. Tarkasteltujen ohjelmistojen käyttötarkoitukset vaihtelevat niin
massadatan analyysista sen varastoimiseen kuin sen keräämisestä sen kyselyynkin.
Painotus tarkasteluun valituissa työkaluissa oli erityisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla.
Ohjelmistotyökalujen kartoituksen pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin massadataanalyysijärjestelmä kolmen solmun tietokoneklusteriin Amazonin EC2-pilvipalveluun.
Järjestelmässä hyödynnetyt keskeiset massadataohjelmistot olivat Apache Hadoop,
Apache Spark ja sen Spark Streaming -laajennos, Apache Flume sekä Cloudera Impala. Järjestelmän klusteriohjelmistojakeluksi puolestaan valittiin Clouderan CDH 5
-jakelu. Järjestelmän oleellisimpana tavoitteena oli pystyä analysoimaan suuren kokoluokan anturidatavoita, varastoimaan niiden sisältämää dataa ja tuottamaan niistä
laskettuja tuloksia saataville mahdollisimman pienin viivein kaikissa datan käsittelyn
vaiheissa.
Järjestelmää testattiin simuloimalla taksiautoista kerättyä GPS-dataa ja laskemalla
siitä Spark Streamingia hyväksi käyttäen liikennesujuvuusarvoja. Analyysin havaittiin parhaimmillaan pystyvän suoriutumaan vakaasti syötedatavuosta, jonka datanopeus oli 383 kilotavua sekunnissa. Kun syötedatavuon nopeus kasvatettiin 577 kilotavuun sekunnissa, analyysi muuttui epävakaaksi. Lisätutkimusta vaatiikin, jotta Spark
Streamingille ja muille klusterin ohjelmistoille löydetään sopivanlaiset konfiguraatiot
parempien tuloksien saavuttamiseksi.
Lisäksi järjestelmässä testattiin Spark-eräajoanalyysia, joka laski korrelaation simuloidun sää- ja kelidatan sekä simuloitujen liikennesujuvuusarvojen välille. Parhaimmillaan eräajoanalyysi sai analysoitua korrelaation 145 ja 288 megatavun datajoukoille,
mutta datajoukkojen kasvaessa gigatavujen kokoluokkaan, analyysi ei suoriutunut loppuun. Lisätutkimusta vaaditaan selvittämään, millaisin asetuksin analyysi voidaankin
saattaa toimimaan myös näin suurille datajoukoille.
Järjestelmän eri komponenttien suorituskykyä tutkiessa havaittiin, että liikennesujuvuusarvoja laskiessa ja käsittellessä suurimmat viiveet järjestelmässä syntyvät Spark
Streaming -analyysissa sekä analyysin tulosteiden kirjoittamisessa HDFS:ään. Rajoittamalla näitä viiveitä voitaisiin teoriassa päästä noin kymmenen sekunnin vasteaikoihin yksittäisen näytteen järjestelmään saapumisesta sen pohjalta lasketun tulosteen välittämiseen käyttäjälle.
Järjestelmään valittuja Spark- ja Impala-ohjelmistojen suorituskykyä vertailtiin yleisimmin käytettyihin vastineihinsa, Hadoopin MapReduceen ja Apache Hiveen. Sekä
Sparkin että Impalan havaittiin käytetyssä klusterikokoonpanossa saavuttavan verrokkejaan moninkertaisesti matalammat viiveet datan käsittelyssä. Impalan rajoitteeksi
osoittautui kuitenkin klusterin solmuilla käytettävissä oleva muistin määrä, mikä ei
puolestaan tuottanut ongelmia Hiven toiminnalle.
Tulevaisuudessa järjestelmän suorituskykyä ja skaalautuvuutta tutkitaan erikokoisilla klustereilla. Lisäksi sen datan keräyksen, analysoinnin, varastoinnin ja kyselyn menetelmiä kehitetään monipuolisemmiksi sekä todelliseen käyttöön soveltuvammiksi.
Myös järjestelmän datan käsittelyn turvallisuutta kohennetaan, ja sille luodaan klusterin ulkopuolinen hallintasovellus.
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Järjestelmän voi käynnistää niin Python- kuin Pyspark-tulkinkin kautta. Sen liittymäkohtana toimii
moduuli cluster_api.py, jonka voi tuoda ohjelmaan seuraavalla komennolla:
import cluster_api
ClusterApi-luokka tarjoaa metodit järjestelmän eri komponenttien rajapintojen käyttöönottoon. Sitä
alustaessa annetaan pakollisena argumenttina SparkContext-olio ja valinnaisena sekvenssi, joka
pitää sisällään kaikkien järjestelmän hallinnoimien rajapintasovellusten yhteysasetukset.
Jos järjestelmässä ei ajeta yhtään eräajoanalyysia, SparkContextin tilalle voi sijoittaa myös Nonen.
Alla on annettu esimerkki ClusterApi-instanssin alustamisesta.
cl = cluster_api.ClusterApi(sc, ((host, port, username, keyfile, passwd),))
Rivillä muuttuja sc on SparkContext-instanssi, kun taas host on ainoan tässä tapauksessa
käytettävän rajapintasovelluksen solmun osoite, port sovelluksen Pyro4-palvelimen portti,
username käyttäjänimi kyseiselle solmulle, keyfile avainparitiedoston polku solmulle SSH-yhteyden
ottamista varten ja passwd salasana, jota käytetään Pyro4-palvelimelle lähetettyjen viestien HMACautentikoimiseen. Ennen ClusterApi-instanssin alustamista rajapintasovellus täytyykin käynnistää
vapaavalintaisella solmulla komentoriviltä seuraavasti:
python webapi.py -k <passwd> -sp <server_port> -dp <daemon_port> -ih <impala_host> -ip <impala_port>

Tässä server_port on Pyro4-palvelimen portti, kun taas daemon_port portti, jota
rajapintasovelluksen palvelinlogiikan toteuttava Pyro4-daemon-prosessi kuuntelee.
Kun ClusterApi-instanssi on alustettu, siltä voidaan hakea käyttöön eri ylläpito-oliot gettermetodeilla:
sa = cl.get_source_admin()
sta = cl.get_storage_admin()
ta = cl.get_table_admin()
ba = cl.get_batch_analysis_admin()
ia = cl.get_interface_admin()
SourceAdmin-instanssin kautta voidaan lisätä uusia datalähteitä järjestelmään. Ensin täytyy
kuitenkin määritellä konfiguraatiot sen käyttämille datavarastoille, agenteilla ja analyyseille.
Annetaan esimerkki kustakin näistä:
stor = sa.create_stor_conf(name, archive_raw)
agent = sa.create_agent_conf(name, conf_file, host)
analysis = sa.create_analysis_conf(name, master, recv_host, recv_port, batch_interval, jars, args)
Huomionarvoista on datavarastolle annettava archive_raw-totuusarvoargumentti, joka määrää,
arkistoidaanko varastoon saapuva raakadata sellaisenaan. Agentin määrittelyssä täytyy puolestaan
panna merkille, että name-parametri on Flume-konfiguraatiotiedostossa määritelty agentin nimi, ja
että konfiguraatiotiedoston nimi conf_file annetaan ilman polkua kuin myös tiedostopäätettä.
Konfiguraatiotiedosto tulee sijoittaa järjestelmän user/flume-alihakemiston alle, ellei sitä luoda
jälkikäteen automaattisesti SourceAdmin-olion metodeja hyödyntäen.

Analyysin name-argumenttina annetaan user/streaming-alihakemiston alle sijoitettu Scalaanalyysitiedosto ilman tiedostopäätettä. Parametri master määrää Spark Streaming -analyysin
suorituksen resurssihallinnoijan: YARN voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi argumentilla ”yarnclient”. Parametrit recv_host ja recv_port puolestaan määrittelevät Spark Streamingin
datavastaanottimen sijainnin, kun taas batch_interval-parametrilla säädetään analyysin dataerien
käsittelyn aikaväliä. Analyysin käyttämät jar-tiedostoiksi pakatut kirjastot annetaan sekvenssinä
polkuja. Viimeisenä parametrina args ottaa vastaan sekvenssin ylimääräisiä argumentteja, kuten
analyysin tulosteiden kohdesolmun ja -portin.
Käsin luotuja agentteja käyttävä datalähde lisätään järjestelmään edellä luomillamme
konfiguraatioilla seuraavasti:
src = sa.add_custom_source(name, (stor,), (agent,), (analysis,))
Automaattiseen agenttien luomiseen SourceAdmin-instanssi tarjoaa myös add_simple_source- ja
add_source_with_analysis-metodit, joiden toimintaa ei kuitenkaan käydä yksityiskohtaisesti tässä
läpi. Luomamme DataSource-objektin voi käynnistää jommallakummalla seuraavista komennoista:
src.run()
sa.run_source(name)
Lähteen pysäyttämiseen on niin ikään kaksi tapaa:
src.stop()
sa.stop_source(name)
Datalähteelle on olemassa myös muita metodeja. Lähteen sisältämän agentin konfiguraatio voidaan
esimerkiksi päivittää eli lukea uudelleen Flumeen näin:
src.update_agent_conf(agent_name)
Pysäytetty lähde voidaan poistaa järjestelmästä komennolla:
sa.remove_source(name)
Sitä varten luodut datavarastot pitää erikseen poistaa StorageAdmin-olion kautta komennolla:
sta.remove_storage(name)
Järjestelmään sisääntulevalle datalle voidaan luoda Impala-taulukoita TableAdmin-olion
välityksellä. Seuraava komento luo taulukkoparin viimeaikaisen ja arkistoidun datan kyselemistä
varten, kunhan saman niminen datavarasto on olemassa järjestelmässä:
ta.add_data_table_pair(name, columns, partition_level)
Taulukoiden sarakkeet, jotka ovat molemmille taulukoille identtiset, annetaan sekvenssinä nimityyppi-monikkoja. Parametri partition_level puolestaan määrittää arkistotaulukon ositustason.
Esimerkiksi antamalla argumentiksi vakion LEVEL_MONTH sisääntuleva data arkistoidaan
taulukkoon, joka on ositettu sekä kuukausien että vuosien mukaan.
Lisätty taulukkopari voidaan poistaa komennolla:

ta.remove_data_table_pair(name)
Eräajoanalyysien lisääminen järjestelmään onnistuu vuorostaan BatchAnalysisAdmin-olion kautta.
Samalla voidaan lisätä analyysin tuloksille oma taulukkonsa.
ba.add_analysis_with_table(analysis_name, analysis_cls, data_table_names, result_table_name,
result_table_columns, result_table_partition_level, launch_freq)
Yllä analyysin nimi on user/batch-alihakemistossa sijaitsevan Python-tiedoston nimi ilman polkua
ja .py-päätettä. Analyysin luokka on puolestaan kyseisessä tiedostossa sijaitsevan analyysiluokan
nimi. Eräajoanalyysille voidaan määritellä datataulukko-objektit, jotka sille annetaan argumenttina
analyysia ajettaessa, sekä taulukko, johon tulokset tallennetaan. Tämän taulukon sarakkeet sekä
ositustaso ovat vastaavia argumentteja kuten datataulukkoparin tapauksessa. Viimeisenä
parametrina launch_freq määrittää puolestaan, kuinka usein analyysi ajetaan.
Eräajoanalyysi ja sitä vastaava tulostaulukko voidaan poistaa seuraavin komennoin:
ba.remove_analysis(analysis_name)
ta.remove_result_table(result_table_name)
Järjestelmän hallinnoimia rajapintasovelluksia voi puolestaan päivittää uusilla rajapinnoilla
InterfaceAdmin-olion välityksellä:
ia.update_interface(name, host, port, cls, data_table_names, result_table_names)
Lisättävän rajapinnan nimi on user/interfaces-alihakemistossa sijaitsevan Python-tiedoston nimi
ilman .py-päätettä. Parametrit host ja port määrittävät rajapintasovelluksen, jonka Pyro4palvelimelle uusi rajapinta lähetetään. Parametri cls on puolestaan rajapinnan toteuttavan luokan
nimi lähetettävässä Python-tiedostossa. Rajapinnalle voidaan myös kahden viimeisen parametrin
avulla määrittää, mistä taulukoista se kyselee dataa.
Rajapinnan voi poistaa tietystä järjestelmän hallinnoimasta rajapintasovelluksesta komennolla:
ia.remove_interface(name, host, port)
Tässä name on rajapinnan nimi, kun taas host ja port määrittelevät jälleen rajapintasovelluksen
Pyro4-palvelimen sijainnin.
Yhteyden katketessa rajapintasovellukseen siihen voidaan yhdistää uudelleen seuraavasti:
ia.reconnect_to_server(host, port)
Uusi rajapintasovellus voidaan lisätä järjestelmään komennolla:
ia.add_server(host, port)
Rajapintasovellus voidaan puolestaan kokonaisuudessaan poistaa järjestelmän hallinnasta
komennolla:
ia.drop_server(host, port)

Viimeisenä järjestelmän keskeisenä ominaisuutena on PeriodicUpdater-olion käynnistäminen. Se
tapahtuu seuraavasti:
cl.start_updater()
Tämän jälkeen PeriodicUpdater päivittää taulukoita, arkistoi datavarastojen dataa ja ajaa
jaksoittaisesti eräajoanalyyseja, jos niitä on järjestelmään määritelty ja jos eräajoanalyyseja varten
ClusterApi-instanssia luodessa annettiin SparkContext-olio.
PeriodicUpdater voidaan pysäyttää komennolla:
cl.stop_updater()

