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Povzetek

Naslov: Obdelava velikih količin podatkov v skoraj realnem času

Avtor: Anže Habjan

V času, ko količina generiranih podatkov na spletu narašča tako hitro kot še
nikoli, je toliko bolj pomembno, da je obdelava le teh kar se da hitra. Opišemo
implementacijo celostnega sistema, ki bo specializiran za obdelavo pretočnih
podatkov v skoraj realnem času, in bo vključeval po eno orodje za vsak del:
pridobivanje, obdelava, shranjevanje in vizualizacija. Posamezna orodja so
utemeljeno izbrana na podlagi našega realnega primera uporabe sistema, ki je
obdelava čivkov (tweet), ki nastanejo na omrežju Twitter v času nogometne
tekme. Na primeru uporabe tudi prikažemo analize in vizualizacije, ki jih
omogoča implementiran sistem. Zaključimo s prikazom nekaj metrik našega
sistema v času obdelave.

Ključne besede: veliki podatki, obdelava, skoraj realni čas, Twitter, nogo-
met.





Abstract

Title: Near real-time processing of large amounts of data

Author: Anže Habjan

Today, the amount of data generated on the web is growing as fast as ever,
therefore it’s utmost important that the processing is as fast as possible. We
describe the implementation of an end-to-end system, which will specialize
in near real-time processing big data, and will include one framework for
each part: retrieval, processing, storage and visualization. The individual
frameworks are selected on the basis of our use case of the system, which is
the processing of tweets generated on social network Twitter during a football
match. For our use case, we also show the analyses and visualizations possible
by our system. We end with displaying some of the system metrics gathered
during our system’s execution.

Keywords: big data, processing, near real-time, Twitter, football.





Poglavje 1

Uvod

Podatki nas dandanes spremljajo na vsakem koraku, hkrati pa jih venomer
več ustvarja vsak posameznik pogostokrat nezavedno. Z razmahom digita-
lizacije in vedno večjo dostopnostjo širše populacije do elektronskih naprav
smo prišli do točke, kjer se praktično vsak klik oziroma interakcija uporab-
nika zabeleži. Tako se generirajo podatki o zdravstvu, transakcijah, socialnih
omrežjih, senzorskih meritvah, fotografije, elektronska sporočila, videopo-
snetki in še bi lahko naštevali. Takih podatkov je vedno več in so posledično
vedno težje obvladljivi, zato se je za njih uveljavilo posebno ime Veliki po-
datki (angl. Big data).

Analiza velikih podatkov zahteva poseben pristop zaradi svojih 3 lastno-
sti: raznolikost, hitrost nastajanja in velikost [1]. Podatki prihajajo iz vseh
mogočih virov in so lahko strukturirani, polstrukturirani ali nestrukturirani
(raznolikost), nastajajo lahko serijsko ali v realnem času (hitrost nastajanja),
velikost pa presega zmožnost shranjevanja na tradicionalen način.

Razlog obstoja velikih podatkov pa seveda ni samo shranjevanje in upra-
vljanje podatkov, temveč tudi pridobivanje koristnih informacij s pomočjo
njihove obdelave [2]. Obdelava velikih podatkov je lahko v realnem času
(rezultat je potreben takoj), v skoraj realnem času, kjer dovolimo določeno
zakasnitev, ali pa odložena, kjer obdelujemo celotno serijo že vnaprej shra-
njenih podatkov.
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V kategorijo velikih podatkov zagotovo spadajo podatki, ki jih generirajo
večja družabna omrežja, saj ustrezajo vsem trem lastnostim velikih podat-
kov. Generirajo se enormne količine raznolikih podatkov v realnem času
(po podatkih iz leta 2020 na omrežju Twitter uporabniki vsak dan zapišejo
približno 200 milijard čivkov [3]). Posebno so zanimivi podatki, ki so plod
uporabnikovih razmišljanj oziroma idej, npr. objave na omrežju Facebook
in čivki (tweet) iz omrežja Twitter itd. Prav o relevantnosti podatkov iz so-
cialnih omrežij razpravljata avtorja članka [4], ki opravita analizo kakovosti
podatkov v smislu uporabnosti za obdelavo na različnih družabnih omrežjih.

Pridobivanje, obdelava, analiza in vizualizacija velikih podatkov je pro-
ces, za katerega je zelo pomembno, da teče samodejno, brez posega človeške
roke. To bi bilo ob trenutni poplavi podatkov zelo težko, če pa dodamo
še vidik živosti in pretočnosti podatkov, pa praktično nemogoče. Takemu
procesu, ki je sestavljen iz več komponent (pridobivanje, obdelava, analiza,
vizualizacija), pravimo tudi cevovod, saj podatki na eni strani pridejo notri,
se obdelajo in analizirajo, skozi izhod cevovoda pa pridejo rezultati analiz
oziroma vizualizacije nad temi podatki.

Orodje za obdelavo podatkov je eden izmed ključnih delov cevovoda, še
posebej če gre za pretočne podatke. Pri pretočnih podatkih je še toliko bolj
pomembno, da je obdelava hitra in učinkovita. S pregledom in analizo učin-
kovitosti trenutno aktualnih komponent oziroma orodij za obdelavo pretočnih
podatkov so se spoprijeli avtorji članka [5].

Zakasnitev in pretočnost sta najpomembnejši metriki pri obdelavi podat-
kov v realnem času. S tem problemom se ukvarjata tudi avtorja članka [6],
le da se bolj osredotočita na različne primere uporabe. Analize in primerjave
orodij sta izvedla pod različnimi obremenitvami in scenariji ter tako prišla
do zaključkov, v katerih situacijah se katera orodja obnesejo bolje kot druga.

V diplomskem delu se bomo ukvarjali z obdelavo in analizo velikih podat-
kov v realnem času. V poglavju 2 bomo najprej opravili pregled tehnologij,
ki so trenutno najpopularnejše za implementacijo končnega sistema oziroma
cevovoda za pridobivanje, obdelavo, shranjevanje in vizualizacijo velikih po-
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datkov. Nato bomo na podlagi pregleda tehnologij izbrali sklad le teh, ki
bo najbolj primeren za našo implementacijo sistema, ki bo v skoraj realnem
času obdeloval čivke iz družabnega omrežja Twitter, nastale v času nogome-
tne tekme. Implementacija omenjenega sistema je predstavljena v poglavju
3. V poglavju 4 so opisane analize nad čivki. Nadaljujemo s poglavjem 5, kjer
predstavimo rezultate analiz v obliki vizualizacij ter nekaj sistemskih metrik
sistema v času obdelave. Cilj diplomske naloge je torej pregled tehnologij in
implementacija končnega sistema za obdelavo velikih podatkov.
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Poglavje 2

Pregled primernih orodij

V pričujočem poglavju bomo opravili pregled tehnologij, ki so trenutno stan-
dardi pri obdelavi velikih podatkov. Tehnologije bomo razdelili glede na
komponente cevovoda, katerega del so. Cevovod je sestavljen iz petih kom-
ponent (orkestracija, vrsta podatkov, obdelava, hranjenje, nadzorna plošča)
in je v grobem prikazan na sliki 2.1. Vsaka od komponent smiselno zao-
krožuje logično enoto cevovoda, ki ima specifično nalogo. V vsakem izmed
petih komponent cevovoda bomo na kratko opisali lastnosti, prednosti ter
morebitne slabosti najpopularnejših tehnologij, ki tej komponenti cevovoda
pripadajo.

Slika 2.1: Širša slika cevovoda s pripadajočimi komponentami.

Osredotočili smo se na odprtokodna orodja, ki se v času pisanja v realnih
primerih najpogosteje uporabljajo. Uporaba specializiranih in preverjenih
orodij, ki že obstajajo za posamezne komponente cevovoda, ponuja številne
prednosti pred implementacijo svojih rešitev od začetka. Predvsem se razvoj
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celotnega cevovoda pohitri, saj gre bolj za konfiguracijo posameznih kompo-
nent in povezavo le teh v cevovod kot pa za samo programiranje. Orodja
imajo tudi skupnosti uporabnikov, dokumentacijo ter primere uporabe, iz
katerih lahko izhajamo. Ker se dejansko že uporabljajo v realnem svetu,
smo lahko tudi prepričani, da delujejo in so primerna za uporabo.

V razmahu oblačnih storitev je vredno omeniti, da se tudi shranjevanje in
obdelava velikih podatkov vedno bolj seli v oblak, kar poznamo pod pojmom
oblačna obdelava (angl. cloud computing). Vsak izmed velikih treh (Google,
Amazon, Microsoft) na svojih platformah ponuja določeno obliko oblačne
obdelave. Gre za koncept shranjevanja in obdelave podatkov na oddaljenih
virih, ki so prilagodljivi in seveda plačljivi glede na naše potrebe. Tako nam
je prihranjeno upravljanje z infrastrukturo virov, saj to za nas stori ponudnik
[7]. Glavne prednosti oblačne obdelave so virtualizacija, fleksibilna uporaba,
visoka izkoriščenost in večja računska moč, ki nam je na voljo [8].

2.1 Orodja za orkestracijo podatkov

Slika 2.2: Komponenta orkestracije v širši sliki cevovoda.

Orkestracija podatkov je proces pridobivanja, formatiranja, standardi-
ziranja in organiziranja surovih podatkov v različnih formatih iz različnih
virov. Taki podatki so potem vhod v orodja, ki se ukvarjajo z obdelavo po-
datkov. Tem orodjem je zato prihranjeno delo v zvezi s predprocesiranjem in
pridobivanjem podatkov in se lahko osredotočijo samo na njihovo primarno
nalogo - obdelavo oziroma analizo.
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Slika 2.3: Primer usmerjenega acikličnega grafa procesov v orkestracijskem
orodju Apache Airflow [9].

Uporaba orkestracije podatkov je priporočljiva v podjetjih, saj le ta za-
radi razvoja novih tehnologij in spreminjanja politike pogosto menjajo for-
mat, standard in način upravljanja s podatki. Orkestracija podatkov tako
omogoča, da so kljub temu vsi ti podatki na voljo za obdelavo standardizirani
in v enakem formatu. Prednost orkestracije podatkov je tudi boljši pregled
nad podatki, npr. kje se podatki shranjujejo, kdo do njih dostopa in komu so
na voljo. Na tak način lahko možne napake, ki se pojavijo na našem sistemu
ali pa na podatkih samih, hitreje identificiramo, najdemo vzrok njihovega
nastanka in jih odpravimo.

Orodje za orkestracijo podatkov tako omogoča sprotno (v skoraj realnem
času) zajemanje in predprocesiranje podatkov in pošiljanje le teh naprej orod-
jem, ki te podatke obdelujejo in so jim zato vedno na voljo. Dobra orodja
nam ponujajo tudi pregled napak in nadzorno ploščo, kjer lahko spremljamo,
kaj se z našo orkestracijo dogaja. Orkestracijo lahko prikažemo kot usmerjen
aciklični graf (angl. directed acyclic graph), kjer vozlišča predstavljajo pro-
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ces, ki se izvede, usmerjenost grafa pa nakazuje, v kakšnem zaporedju naj se
procesi izvajajo. Primer takšnega grafa, ki ga generira orkestracijsko orodje
je na sliki 2.3.

2.1.1 Apache Airflow

Apache Airflow (v nadaljevanju Airflow) je orodje za orkestracijo podatkov,
ki ga je za potrebe nadzora in spremljanja kompleksnih potekov dela (angl.
workflow) [10] ustvaril Airbnb. Že od samega začetka je odprtokodno orodje,
kasneje pa je postal del Apachejeve licence.

V Airflowu je potek dela, ki predstavlja orkestracijo nad podatki, pred-
stavljen kot usmerjen aciklični graf, katerega vozlišča predstavljajo naloge
(angl. task), ki se morajo izvesti na določenem delu grafa. Celoten potek
dela in naloge definiramo v programskem jeziku Python, Airflow pa razlikuje
med tremi vrstami nalog:

• Operatorji, ki predstavljajo vnaprej definirane predloge nalog.

• Senzorji, ki se sprožijo ob definiranem dogodku.

• Python funkcije, ki predstavljajo nalogo.

Operatorjev oziroma njihovih predlog (angl. template) nam ni treba
implementirati, ampak lahko izbiramo med številnimi že implementiranimi
operatorji, npr. MySqlOperator, DockerOperator, BashOperator in mnogimi
drugimi. Imamo pa tudi možnost implementirati svoj operator z razširitvijo
razreda BaseOperator.

1 with DAG("my-dag") as dag:

2 ping=SimpleHttpOperator(endpoint="http://example.com/v1")

3 email=EmailOperator(to="ab123@examp.com",subject="Complete")

4 ping >> email

Izpis 1: Primer definicije poteka dela v okolju Airflow [11].
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Airflow se ponaša z bogatim uporabniškim vmesnikom, kjer imamo pre-
gled nad vsemi poteki dela. Vsak potek dela nam Airflow prikaže v obliki
grafa, ki je zgeneriran iz naše implementacije poteka dela v Pythonu. Lahko
tudi nadziramo posamezen potek dela in ga razhroščujemo.

Airflow je primeren za poteke dela, ki so statični ali pa se ne spreminjajo
veliko. Za pretočne podatke torej ni primeren, saj se podatki med nalogami
v poteku dela ne prenašajo.

2.1.2 Dagster

Dagster je odprtokodno orodje za orkestracijo, ki ga je razvila ekipa Elementl
in je relativno novo orodje, saj je izšlo šele leta 2019. Orodje je bilo razvito
na podlagi analiz in možnih izboljšav orodja Apache Airflow [12] (2.1.1).

Dagster je podobno kot Airflow implementiran v jeziku Python. Potek
dela, ki je v Dagsterju poimenovan kot cevovod (angl. pipeline) predstavlja
usmerjen aciklični graf, vozlišča pa predstavljajo solidsi (angl. solid), med
katerimi se v grafu pretakajo podatki in so najosnovnejše enote, ki upravljajo
naloge. Solidsi (ime je povezano z SSD diskom), imajo definirane vhode in
izhode. V jeziku Python solidsi niso nič drugega kot anotirane funkcije s
parametri (vhodi), ki vračajo vrednosti (izhodi).

Cevovod je sestavljen iz več solidsov, ki so med seboj logično povezani,
implementiramo pa jih podobno kot solidse s Python funkcijo, z uporabo
posebne anotacije (2). Posebnost v primerjavi z ostalimi orodji je, da cevovod
definiramo na podlagi odvisnosti med podatki v posameznih solidsih, ne pa
na podlagi smeri izvedbe cevovoda.

Dagster ne ponuja že vnaprej definiranih solidsov, ponuja pa integracijo
s številnimi zunanjimi sistemi (MySql, Pandas, Spark ...), ki jih lahko upo-
rabimo v solidsih, da potem sami dosežemo željen nivo implementacije.

Dagit je spletni uporabniški vmesnik, ki teče nad Dagsterjem. V njem
lahko spremljamo cevovode, ki smo jih definirali v Pythonu, in pogledamo
podrobnosti posameznih solidsov. Za posamezne izvedbe cevovodov nam
Dagit izriše Ganttov diagram časov izvajanja solidsov. Imamo tudi možnost
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1 @solid

2 def return_one(context):

3 return 1

4

5 @solid

6 def add_one(context, number: int):

7 return number + 1

8

9 @pipeline

10 def one_plus_one_pipeline():

11 add_one(return_one())

Izpis 2: Definicija preprostega cevovoda v okolju Dagster [13].

spremljati beleženja in napake, po katerih lahko tudi poizvedujemo. Vsako
izvedbo cevovoda lahko tudi iz Dagita ponovimo z isto konfiguracijo.

2.1.3 Apache Nifi

Apache Nifi (v nadaljevanju Nifi) je odprtokodna rešitev za avtomatiziran
prenos podatkov med različnimi sistemi. Na podlagi njihove že obstoječe
programske opreme ga je razvila Ameriška agencija za varnost (NSA) in ga
leta 2014 tudi naredila odprtokodnega. Danes je del Apachejve fundacije za
programsko opremo.

Nifi se izvaja v Javanskem virtualnem okolju (angl. Java virtual machine)
na gostujočem okolju, tako da čimbolj učinkovito izrablja gostiteljske vire.
Nifi lahko teče tudi na gruči strežnikov s pomočjo Apache ZooKeeperja, ki
skrbi za koordinacijo posameznih strežnikov v gruči. V tem primeru vsi
strežniki izvajajo enake obdelave nad podatki, vendar vsak nad različnimi
podatki.

V Nifiju poznamo koncept procesorjev in pretočnih datotek (angl. flo-
wfile). Procesorji predstavljajo proces, ki se izvaja nad podatki v določenem
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delu pretočne datoteke, le te pa povežemo skupaj v pretočno datoteko in tako
ustvarimo potek dela oziroma usmerjen aciklični graf. Nifi deluje po principu
povleci in spusti (angl. drag and drop), saj celoten potek dela sestavimo z
vlečenjem procesorjev na platno (angl. canvas), ki nato predstavlja pretočno
datoteko. Na voljo nam je res širok izbor že implementiranih procesorjev,
lahko pa se lotimo implementacije svojega procesorja v Javi.

Celotno sestavljanje cevovoda torej opravimo preko uporabniškega vme-
snika, ki ga kot spletni strežnik izpostavlja Nifi. Tukaj tudi spremljamo iz-
vajanje pretočne datoteke, jo razvrščamo in obravnavamo napake. Pretočno
datoteko lahko tudi izvozimo v formatu XML ali pa shranimo kot predlogo.
Na voljo nam je tudi REST API, preko katerega lahko s HTTP zahtevki
komuniciramo, nadziramo in spreminjamo izvajanje pretočne datoteke.

2.1.4 Primerjava in izbira

Od ostalih orodij lahko omenimo še odprtokoden Luigi, ki ga je razvila pre-
točna platforma Spotify, vendar pa je precej kompleksno in ne ponuja že
vnaprej implementiranih komponent. Prefect je še eno orodje, ki je precej
podobno Dagsterju in Airflowu, poteke dela definiramo v Pythonu. Od oro-
dij, ki so dostopni na spletu, je vredno izpostaviti n8n, ki pa je zelo preprost
in namenjen za uporabo tudi uporabnikom, ki za to področje niso specializi-
rani.

Airflow ni primeren za pretočne podatke, saj se podatki med nalogami
v posameznem poteku dela ne prenašajo. V Airflowu in Dagsterju poteka
dela ne moremo sestaviti direktno v nadzorni plošči z vlečenjem komponent
na platno, ampak ga moramo definirati v Python kodi. Nifi ima edini tudi
že implementirano komponento za pretočno pridobivanje čivkov iz omrežja
Twitter, ponuja pa tudi komponento za interakcijo s Kafko. Spremljanje
poteka dela v obliki usmerjenega acikličnega grafa in pregled nad napakami
pa nam ponujajo vsa orodja. Našteto je razlog, da smo se odločili za Apache
Nifi.
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2.2 Orodja za hranjenje podatkov v vrsti

Slika 2.4: Komponenta vrste podatkov v širši sliki cevovoda.

Orodje za hranjenje podatkov v vrsti upravlja s podatki oziroma sporo-
čili, ki se nahajajo v podatkovni strukturi vrste (angl. queue). Komponente
ali sistemi, ki sporočila berejo iz vrste, imenujemo potrošniki. Naloge ome-
njenega orodja so shranjevanje in vstavljanje podatkov v vrsto, zagotovljena
dostava (angl. guaranteed delivery) in usmerjanje sporočil v vrsti do po-
trošnikov, saj lahko iz ene vrste bere več potrošnikov. Tako ponuja enotno
platformo za sporočanje, ki jo potrebujejo npr. sistemi, v katerih se pojavi
veliko zahtevkov, obdelava enega zahtevka pa traja dlje časa. Zahtevki se
tako po vrsti jemljejo iz vrste in obdelujejo.

Gre za določen nivo abstrakcije, saj omenjena orodja podatke shranjujejo
v svoj pomnilnik. Potrošnikom, ki berejo iz vrste, pa podatke ponujajo v
obliki navidezne podatkovne vrste.

Omenjeno orodje potrebujemo za shranjevanje čivkov v vrsto, kjer mini-
malno časa (gre za obdelavo v skoraj realnem času) čakajo, da jih prevzame
naslednja komponenta cevovoda - obdelava podatkov. S pomočjo orodja za
hranjenje podatkov v vrsti bomo stanje sporočil v vrsti lahko shranili in tako
obdelavo večkrat ponovili nad istimi podatki.

2.2.1 Apache Kafka

Apache Kafka (v nadaljevanju Kafka) je odprtokodna platforma za pretočne
podatke, napisana v Javi in Scali, ki jo je prvotno razvil LinkedIn, kasneje
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pa je postal del Apachejeve fundacije za programsko opremo. Visoka pre-
točnost, nizke zakasnitve in zmožnost obdelave tisoče sporočil na sekundo so
razlogi, da je ena najpopularnejših platform za pretočne podatke, ki ji zau-
pajo številne znane korporacije (Adidas, The New York Times, Pinterest),
saj jo lahko uporabijo za:

• Sporočilni sistem. Zaradi visoke prepustnosti, replikacije, particioni-
ranja in odpornosti pred izpadi je dobra zamenjava za tradicionalne
sporočilne sisteme, kot je RabbitMQ (2.2.2).

• Beleženje aktivnosti uporabnikov na straneh.

• Metrike. Agregacija metrik iz večih različnih virov.

• Obdelava toka podatkov s pomočjo Kafka streams, lahko pa Kafko
uporabimo tudi kot vhod v druga orodja za obdelavo toka podatkov,
kar bomo storili v naši implementaciji.

Kafkin glavni koncept so torej pretočni dogodki. Dogodek predstavlja
nekaj, kar se je zgodilo. Primer dogodka v naši bančni aplikaciji bi bil
tako lahko: »Janez je Mariji nakazal 200 €«. Vsak dogodek ima ključ,
vrednost, časovno značko in opcijske dodatne podatke. Zaporedje takih do-
godkov tako predstavlja tok dogodkov, ki ga je Kafka zmožna shranjevati,
ponavljati (angl. replay), obdelovati in se na določene dogodke odzivati.

Kafka pozna pojem proizvajalcev, potrošnikov in posrednikov. Proizva-
jalci odlagajo dogodke v temo (angl. topic), potrošniki pa iz tem berejo tako,
da se na temo naročijo (angl. subscribe). Posredniki (angl. broker) nadzoru-
jejo branje in pisanje teme ter fizično shranjujejo tok dogodkov. Posredniki
potrebujejo Apache ZooKeeper, ki jih koordinira in nadzoruje. Kafka je zelo
fleksibilen sistem, saj ga lahko namestimo na fizični strežnik, gručo strežni-
kov, vsebnike, v oblak ...

Teme se v Kafki lahko delijo na particije, kjer so dogodki urejeni po
vrsti. Proizvajalci lahko pišejo v točno določeno particijo teme, potrošniki
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pa berejo iz točno določene particije, kot je prikazano na sliki 2.5. Particije
lahko repliciramo čez več strežnikov in tako preprečujemo izgubo podatkov.

Slika 2.5: Delitev tem na particije v Kafki [14].

2.2.2 Rabbit MQ

RabbitMQ je odprtokodni sporočilni sistem, napisan v Erlangu in podpira
številne sporočilne protokole (AMQP, STMP, MQTT), sporočila pa lahko
prenaša tudi preko protokola HTTP. RabbitMQ deluje kot sporočilni posre-
dnik med komponentami, ki med sabo komunicirajo. Tako komponentam,
ki so lahko med seboj zelo različne in ni nujno, da živijo v istem sistemu,
ponuja enotno platformo za izmenjavo sporočil ter zagotavlja, da sporočila
ostajajo shranjena, dokler niso prebrana.

RabbitMQ za sporočila uporablja podatkovno strukturo vrste (angl. queue),
ki deluje po principu FIFO [16]. Pošiljanje je asinhrono, saj pošiljatelj ne
čaka na potrditev potrošnika. Preden se sporočilo odloži v vrsto, ga obdela
izmenjava (angl. exchange). Naloga izmenjave je, da določi, v katero vr-
sto (ali več teh) naj se sporočilo posreduje glede na konfiguracijo pošiljatelja
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Slika 2.6: Direktno usmerjanje sporočil v RabbitMQ [15].

(usmerjanje sporočil). Poznamo naslednje načine usmerjanja:

• Fanout posreduje sporočilo vsem vrstam.

• Direct posreduje sporočilo točno določeni vrsti glede na ključ (2.6).

• Topic posreduje sporočilo v vrsto glede na delno ujemanje s ključem
vrste.

• Headers posreduje sporočilo vrsti, katere podatki v glavi se ujemajo
s podatki v glavi sporočila.

Uporaba sporočilnega sistema je smiselna, kadar je potrebna daljša ob-
delava večih zahtevkov, ki se pojavijo v zelo kratkem času. RabbitMQ nam
zahtevke ohranja v vrsti, potrošniki pa jih obdelujejo enega za drugim.

RabbitMQ ponuja kliente v vseh popularnejših programskih jezikih, po-
nuja pa tudi uporabniški vmesnik, kjer lahko spremljamo in nadziramo spo-
ročila. Možna je tudi namestitev na gručo strežnikov, s čimer zagotavljamo
skalabilnost in odpornost pred izpadi.

2.2.3 RocketMQ

RocketMQ je porazdeljena sporočilna platforma in platforma za pretočne
podatke. Ponuja majhne zakasnitve, visoko učinkovitost, zanesljivost, kapa-
citeto ter fleksibilno skalabilnost [17]. Razvila ga je Kitajska multinacionalka
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Alibaba, leta 2012 pa jo je donirala Apacheju. Danes je tako del Apachejeve
fundacije za programsko opremo in projekt na njenem najvišjem nivoju.

Razvoju RocketMQja so botrovale slabosti Kafke, saj sta njihove razvi-
jalce motile Kafkine zakasnitve in zanesljivost. Zato so se odločili za razvoj
novega sistema, ki premore velike količine podatkov v skoraj realnem času
in ne dovoljuje izgub (angl. zero-loss tolerance). Danes RocketMQ v svojih
sistemih uporablja že preko 100 podjetij [18].

Arhitektura RocketMQja je sestavljena iz 4 delov:

• Gruča imenskih strežnikov, ki omogoča odkrivanje (angl. disco-
very) in usmerjanje.

• Gruča posrednikov shranjuje sporočila podobno kot Kafka v teme
(angl. topic) in zagotavlja odpornost pred izpadi z 2 ali 3 kopijami
sporočil v večih particijah.

• Proizvajalci proizvajajo sporočila v teme, proizvajanje pa je lahko tudi
porazdeljeno iz gruče proizvajalcev, ki zagotavlja nizke zakasnitve.

• Potrošniki so podobno kot proizvajalci lahko porazdeljeni in omogo-
čajo naročanje na sporočila iz teme v realnem času.

RocketMQ za razliko od Kafke poleg pull (sporočila se dostavijo šele, ko
jih zahteva potrošnik), ponuja še push (sporočila proizvajalec pošilja neodvi-
sno od potrošnika) sistem potrošnikov. V nasprotju s Kafko pa ponuja tudi
broadcast sporočil vsem potrošnikom, ki so naročeni na določeno temo, in
odloženo sporočanje (sporočila, poslana ob vnaprej določenem času). Kli-
ente za integracijo RocketMQja najdemo v vseh popularnejših jezikih (Java,
C, C++, Python ...).

Preko posrednikov lahko spremljamo razne metrične statistike, obvestila
in alarme, kar običajno ni sestavni del sporočilnih sistemov. Sporočila so, za
razliko od Kafke, razvrščena tudi v temah in ne samo v particijah znotraj
tem. Potrošnike in proizvajalce pa lahko združujemo v skupine, s čimer
dosežemo uravnoteženo obremenitev (angl. load balance). [19]
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2.2.4 Primerjava in izbira

Redis, ki je sicer izredno hitra ključ-vrednost podatkovna baza in se uporablja
za pomnilnik (angl. cache), omogoča tudi sporočanje z Redis Pub/Sub, torej
ga lahko uporabimo kot sporočilni sistem. V Redis verziji 5.0 so sicer dodali
podporo za pretočne podatke, vendar ni tako razširjen v skupnosti. V svetu
sporočilnih sistemov je poleg RabbitMQja (2.2.2) popularen še ActiveMQ.
Sporočilnim sistemom manjkajo določene podpore pretočnim podatkom, ki
jih v našem primeru potrebujemo. Amazon na svoji platformi ponuja Ama-
zon Kinesis, ki je namenjen prav obdelovanju pretočnih podatkov v skoraj
realnem času, vendar smo v uvodu poglavja 2 omenili, da se osredotočamo
na brezplačna ali odprtokodna orodja.

Nifi, ki je izbrana tehnologija prejšnje komponente cevovoda, ima že im-
plementirano komponento za povezavo s Kafko, prav tako pa lahko komu-
niciramo z RabbitMQjem s pomočjo komponente, ki omogoča sprejemanje
sporočil po protokolu AMQP, manjka torej RocketMQ. RabbitMQ je tra-
dicionalen sporočilni sistem, v bistvu samo vrsta sporočil in ji tako manjka
podpora za pretočne podatke in tok podatkov. Precej bi bilo oteženo tudi
testiranje obdelave, saj toka sporočil ne moremo ponovno zagnati, kot pri
Kafki. RocketMQ ima določene prednosti pred Kafko (broadcast sporočil,
urejenost sporočil znotraj tem, push način sporočanja), ki pa so precej spe-
cifične in ne pripomorejo našemu primeru uporabe. Tudi dokumentacija,
razširjenost, skupnost in primeri so bistveno večji pri Kafki, kar samo še
pripomore k temu, da smo se odločili za Kafko.

2.3 Orodja za obdelavo podatkov

Lastnosti velikih podatkov zahtevajo posebno obravnavo (1), kar pomeni, da
ima tudi njihova obdelava določene posebnosti v primerjavi z obdelavo manj-
ših količin podatkov. Podatki so zaradi količine porazdeljeni na strežnikih,
zato mora biti tudi obdelava porazdeljena. Orodje tako na nivoju gruče koor-
dinira obdelavo, skrbi za komunikacijo, razpečuje kodo, deli vhodne podatke
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Slika 2.7: Komponenta obdelave v širši sliki cevovoda.

in jih dodeljuje strežnikom, ki izvajajo obdelavo (t. i. delavci). Poskrbi
tudi za obravnavanje napak in razvrščanje in tako omogoča programerju, ki
ni vešč porazdeljenih vzporednih sistemov, da izkoristi vse prednosti takega
sistema [20].

Za odloženo obdelavo velikih podatkov se je uveljavila paradigma Ma-
pReduce. V MapReduce orodjih uporabnik definira funkcijo preslikave (angl.
map), ki obdela ključ-vrednost podatek in generira vmesne ključ-vrednost
podatke. Funkcija redukcije združi vse vmesne rezultate, ki se navezujejo na
isti ključ [20].

Določenih velikih podatkov ne moremo obdelovati odloženo, saj prepro-
sto ne moremo čakati določeno časovno enoto, da dobimo rezultate obdelave.
Delnice, finančne transakcije, podatki o prometu, podatki o pacientih in no-
vice so primeri toka podatkov, ki ga je treba obdelati s čim manjšimi zaka-
snitvami, saj se drugače drastično zmanjša njihov pomen. Takrat govorimo
o obdelavi toka podatkov. Izkaže se, da imajo klasična MapReduce orodja
pri taki obdelavi težave s povečanimi zakasnitvami, ker morajo čakati, da se
podatki naberejo v serijo, ki jo nato odloženo obdelajo [5].

Čivki iz omrežja Twitter prav tako lahko spadajo med pretočne podatke,
če gre za zajemanje v realnem času. Ravno zato se osredotočamo na orodja,
ki ponujajo določeno podporo za obdelavo toka podatkov.
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2.3.1 Apache Spark

Apache Spark (v nadaljevanju Spark) je odprtokodno orodje za obdelavo
podatkov v velikem obsegu. Prvotni avtor je bil Matei Zaharia z univerze v
Berkleyju, orodje pa je postalo odprtokodno leta 2010. Leta 2013 je postal
last Apachejeve fundacije za programsko opremo. Spark ima izredno veliko
število sodelavcev (že več kot 1200), in velja za enega izmed najbolj aktivnih
odprtokodnih projektov, povezanih z velikimi podatki.

Spark ponuja možnost izredno hitre obdelave velikih količin podatkov in
vzporedno obdelavo podatkov na večih strežnikih v gruči, kar je ključnega
pomena v svetu velikih podatkov. V primerjavi s klasičnimi MapReduce
orodji, ki podatke preberejo iz diska in nato vmesne in končne izračune ope-
racij zapisujejo na disk, Spark MapReduce izvaja v RAM-u. Tako bistveno
zmanjša zapisovanje na in branje iz diska, ki v klasičnih MapReduce orod-
jih vzame največ časa, približno 90 % [21]. To omogoča, da je obdelava v
RAM-u do 100-krat hitrejša, na disku pa do 10-krat hitrejša.

Glavna abstrakcija Sparka, ki omogoča MapReduce, so RDD-ji (Resili-
ent Distributed Dataset), ki predstavljajo zbirko elementov, ki se nahajajo na
različnih strežnikih gruče. Operacije oziroma obdelave, ki jih definiramo nad
RDD-ji, potekajo nad temi elementi vzporedno na strežnikih gruče. RDD-je
lahko ustvarimo iz zunanjega vira podatkov, ki podpira Hadoopov vhodni
format. Sem spadajo datoteke na našem lokalnem datotečnem sistemu, da-
toteke na HDFS-ju, Amazon S3 ... RDD-je obdelujemo z akcijami in trans-
formacijami. Rezultat transformacije je vedno nov RDD (RDD-ji so namreč
samo berljivi in jih ne moremo spreminjati), najosnovnejši transformaciji sta
preslikava (map) in filter. Transformacije so lene v smislu, da se ne izve-
dejo, preden ne uporabimo akcije. Akcijo izvedemo takrat, ko hočemo do-
biti rezultat obdelave, izvesti transformacije ali pa zapisati rezultat na disk.
Pomembna lastnost RDD-jev je tudi odpornost pred izpadi, kar v praksi
pomeni, da Spark v primeru izpada določenega vozlišča zna rekonstruirati
RDD-je prejšnje faze in ponoviti MapReduce.

Spark nad svojim jedrom izpostavlja 4 knjižnice, ki uporabniku skrijejo
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določene kompleksnosti vzporedne obdelave in tako poenostavlja razvoj re-
šitev:

• Spark SQL, ki nam omogoča uporabo SQL poizvedb nad strukturi-
ranimi podatki v RDD-jih.

• Spark Streaming nam omogoča obdelavo toka podatkov v zelo majh-
nih serijah (angl. micro-batching).

• MLib ponuja implementacijo algoritmov strojnega učenja prilagojenih
za vzporedno izvajanje.

• GraphX za vzporedne operacije nad grafi.

2.3.2 Apache Storm

Apache Storm (v nadaljevanju Storm) je odprtokodno orodje za porazdeljeno
obdelavo pretočnih podatkov. Ustvaril ga je BackType, ki se je ukvarjal z
analizo družabnih omrežij, odprtokoden pa je postal, ko je BackType prišel
v last družabnega omrežja Twitter.

Analogija MapReduce v okolju Storm je topologija. S topologijo obde-
lujemo tok podatkov, gre za graf obdelovanja, kjer vozlišča predstavljajo
obdelavo ali izvor toka, povezave pa nakazujejo smer obdelave toka. Za raz-
liko od MapReduce topologija obdeluje podatke v neskončnost, saj deluje
nad tokom podatkov.

V Stormu razlikujemo 2 vrsti vozlišč topologije:

• Izvori (angl. Spout), ki berejo tok podatkov iz zunanjega vira in jih
oddajajo naprej strelam. En izvor lahko oddaja tudi več tokov.

• Strele (angl. Bolt), ki sprejemajo enega ali več tokov podatkov, izve-
dejo nad njim obdelavo in naprej oddajo enega ali več tokov podatkov.

Obdelava podatkov, ki je v bistvu izvajanje topologij, se izvaja na gruči
strežnikov, ki so sestavljeni iz enega gospodarja in delavcev. Gospodar raz-
pečuje kodo po gruči in določa, katera podmnožica topologije se bo izvedla
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na določenem delavcu, delavci pa poslušajo za ta navodila in podmnožice
topologij izvajajo. Gospodar tudi nadzira napake, Storm je namreč odpo-
ren do napak, saj zna v primeru odpovedi delavca le tega ponovno zagnati
ali pa prestaviti izvajanje podmnožice topologije iz okvarjenega delavca na
drugega delavca. Za koordinacijo med delavci in gospodarjem skrbi Apache
ZooKeeper. Gruče imajo enostavno konfiguracijo in so po uvajanju (angl.
deployment) zelo robustne.

2.3.3 Apache Flink

Apache Flink (v nadaljevanju Flink) je odprtokodno orodje za vzporedno
obdelavo v realnem času in serijsko obdelavo pretočnih podatkov, ki ga je
razvila Apachejeva fundacija za programsko opremo v Javi in Scali. Flinkov
osnovni koncept so pretočni podatki, kjer razlikuje med dvema vrstama:

• Neomejen tok podatkov, za katerega ne vemo, kdaj se bo končal.
Pomembno je, da ga obdelujemo v času prihajanja, saj ne moremo
čakati na konec, ker ne vemo, kdaj bo nastopil. Poleg tega je pomembno
tudi to, da se podatki v toku obdelujejo v enakem zaporedju, kot so
prišli.

• Omejen tok podatkov, ki je lahko obdelan šele po njegovem koncu.
Taki obdelavi pravimo odložena obdelava (angl. batch), ker obdelava
posameznih končnih tokov poteka v seriji. Tukaj vrstni red podatkov
v toku ni pomemben, saj lahko celotno serijo toka podatkov uredimo,
poznamo namreč začetek in konec.

V Flinku je implementacija obdelave toka podatkov sestavljena iz zapo-
redij tokov podatkov, ki izhajajo iz nekega izvora, (angl. source) in jih lahko
transformiramo s pomočjo operatorjev. Ob koncu transformacij tok podat-
kov steče v ponor (angl. sink) (2.8). Rezultat vsake transformacije nad
tokom podatkov je torej ponovno tok podatkov. Operatorji se lahko izvajajo
vzporedno na različnih vozliščih gruče.
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V toku podatkov včasih ni pomembno, v kakšnem zaporedju so dogodki
razvrščeni glede na čas prihajanja, ampak je bolj pomembna časovna značka
dogodka. Tudi tu lahko izkoristimo Flink, ki nam omogoča obdelavo toka
podatkov glede na časovne značke samih podatkov, ne samo glede na časovno
značko prihoda dogodka.

Flink je tudi odporen pred izpadi s pomočjo posnetkov statusov (angl.
state snapshots) in ponovnega predvajanja toka podatkov. V primeru izpada
zna Flink tok podatkov zavrteti nazaj, obnoviti stanje obdelave iz posnetka
statusa in ponovno zagnati obdelavo.

Minimalne zakasnitve, visoka pretočnost in uporaba RAM-a za obdelavo
podatkov so razlogi, da se Flink uporablja v aplikacijah, ki so razvite na
osnovi dogodkov (angl. event driven) za aplikacije, ki na podlagi toka po-
datkov izvajajo analitike in jih prikazujejo (nadzorna plošča), in za ETL [22]
aplikacije.

2.3.4 Primerjava in izbira

Pod okriljem Apacheja je poleg omenjenih treh orodij za obdelavo pretočnih
podatkov tudi Samza. Samza sicer ponuja podobne višjenivojske API-je kot
Flink in Spark, vendar pa je za isti rezultat potrebno precej več programiranja
in konfiguriranja [24].

Flink in Storm ponujata pristno obdelavo toka podatkov, Spark pa tok
podatkov obdeluje v zelo majhnih serijah, torej gre tudi pri obdelavi pretoč-
nih podatkov v bistvu za odloženo obdelavo. Spark torej ni primeren za naš
primer uporabe. Če primerjamo še Flink in Storm, Flink ponuja višjenivojski
API, kjer so določene transformacije, kot sta npr. grupiranje in preslikave
(map) že implementirane. Implementacija obdelave je tako v Flinku precej
bolj enostavna in hitrejša ter jo je moč definirati v nekaj vrsticah kode.
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Slika 2.8: Prikaz transformiranja toka podatkov z operatorji v Flinku [23].

2.4 Orodja za hranjenje podatkov

Slika 2.9: Komponenta hranjenja podatkov v širši sliki cevovoda.

Omenili smo že, da velikih podatkov zaradi svojih treh lastnosti ne moremo
hraniti in upravljati na tradicionalen način (1) s t. i. sistemom za upravlja-
nje podatkovnih baz (DBMS). Pomanjkljivost tradicionalnih odprtokodnih
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DBMS-jev je zmožnost skaliranja. Podatkovne baze (nad katerimi se na-
haja DBMS) morajo podatke najprej pretvoriti v ustrezno reprezentacijo,
šele nato lahko po podatkih poizvedujemo. To pomeni, da imamo težavo, ko
gre za pretočne podatke [25].

Ko govorimo o shranjevanju velikih količin podatkov, ne moremo mimo
podatkovnih skladišč (angl. data warehouse). Podatkovna skladišča so se
pojavila že precej prej, kot se je uveljavil izraz veliki podatki. Razvijati so
jih začela podjetja za namen integracije podatkov iz različnih, lahko zelo
velikih, porazdeljenih podatkovnih baz ali drugih virov. Podatki so iz ome-
njenih virov pridobljeni vnaprej, filtrirani in združeni z ostalimi podatki iz
drugih virov. Ti podatki se nato shranijo v t. i. repozitorij, ki predstavlja
podatkovno skladišče, poizvedbe pa izvajamo nad podatki, ki se nahajajo
v repozitoriju. Podjetja te podatke uporabljajo za podporo pri odločanju s
pomočjo agregiranih poizvedb OLAP (Online Analytical Processing) [26].

Nasprotje podatkovnih skladišč so podatkovna jezera, ki predstavljajo ska-
labilen repozitorij, ki je zmožen shranjevati enormne količine surovih podat-
kov (v formatu, kot so prišli). Optimizirani so za sprejemanje velikih količin
hitro prihajajočih, nestrukturiranih podatkov. Podatki so v podatkovnem
jezeru na voljo takoj, ko vanj pridejo [27]. Glavna razloga za razvoj podat-
kovnih jezer sta potreba po večji agilnosti in dostopnosti podatkov za analizo
[28].

Osredotočamo se na rešitve, ki ponujajo določeno podporo za shranje-
vanje in poizvedovanje nad besedili (indeksiranje besedil), saj shranjujemo
čivke, ki so kratka besedila. Relacijskim sistemom se izognemo, saj le ti zah-
tevajo, da so v njem nahajajoči se podatki normalizirani, z uporabo indeksov
in ključev. Normaliziranje podatkov zahteva več tabel in več stikov tabel, kar
posledično pomeni še več ključev in indeksov. To je primerno za manjše koli-
čine podatkov, pri velikih podatkih pa učinkovitost in hitrost takega sistema
znatno pade [29].
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2.4.1 Apache Solr

Apache Solr (v nadaljevanju Solr) je iskalna platforma, ki jo je leta 2004
razvil Yonik Seeley iz podjetja CNET Networks za potrebe iskanja po njihovi
spletni strani. Leta 2006 je postal odprtokoden in last Apachejeve fundacije
za programsko opremo, danes pa je projekt na njenem najvišjem nivoju.

Solr je zgrajen nad Apache Lucene, katerega jedro je Java knjižnica, ki
omogoča indeksiranje in iskanje po celotnem besedilu [30] (angl. full text
search). Glavna funkcija Solrja je iskanje po besedilu v skupini dokumentov
s pomočjo indeksa, ki ga zgradi nad vsemi dokumenti. Indeksi so zgrajeni na
podlagi zamenjanega indeksa [31] (angl. inverted index), iskanje pa se potem
izvede iz indeksa, ne direktno iz shranjenega besedila. Solr zna iskati po
besedilu glede na vsebino, ne pa po golih besedah. Razlikuje med besedami
z istim pomenom (npr. drive, drove, driven), razpozna tudi besede z manjšim
pomenom (ločila, vezniki ...) in zna oceniti, kako dobro se rezultat ujema z
iskanim pojmom.

Indeksi so razdeljeni na drobce (angl. shard), ki predstavljajo fizičen del
spomina, na katerem je shranjen del indeksa. Poizvedbe se izvajajo nad
vsemi drobci, ki so del indeksa. Drobcem lahko dodamo tudi replikacijo na
različne strežnike v gruči in tako zagotovimo večjo robustnost.

Solr se uporablja tudi kot nerelacijska podatkovna baza, saj ima vsak
dokument ključ, podatke pa lahko shranjujemo v različnih formatih (JSON,
XML, CSV). Dokumenti imajo tudi shemo, ki predstavlja, kakšni so tipi polj
(angl. field), in vsebuje dodatne informacije, kaj naj se z določenim poljem
zgodi ob indeksiranju.

Solr je zelo hiter, saj se ponaša z indeksiranjem v skoraj realnem času in je
prilagojen za velike količine podatkov. Skalabilnost zagotavlja z namestitvijo
na gručo, zaščito pred izgubo podatkov pa z možnostjo replikacije podatkov.
S Solrjem komuniciramo s pomočjo HTTP zahtevkov, posledično ga lahko
integriramo s katerimkoli programskim jezikom, ki ta format podpira.
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2.4.2 Vespa

Vespa je relativno novo odprtokodno orodje za serviranje velikih količin po-
datkov. Vespa shranjuje in indeksira podatke, tako da so le ti na voljo v
skoraj realnem času.

Vespo sestavljata dve gruči, vsebniška in vsebinska gruča. Vsebniške
gruče obdelujejo HTTP zahtevke (podatki ali poizvedba) in indeksirajo po-
datke. Vsebinske gruče prejmejo zahtevke od vsebniških in so zadolžene za
iskanje in shranjevanje podatkov. Lahko izvajajo preprosta iskanja glede na
ključ-vsebina ali pa bolj kompleksna (grupiranje, agregacije ...). Obe gruči
sta optimizirani in zasnovani tako, da zagotavljata minimalno zakasnitev -
manj kot 100 ms.

Vsak dokument v Vespi mora imeti vnaprej definirano shemo, s katero
povemo, kako naj Vespa indeksira določena polja v dokumentu. Indeksi so
lahko razdeljeni na drobce na podoben način, kot je to narejeno pri Solrju
(2.4.1). Podpira zapisovanje v realnem času in delne posodobitve (angl. par-
tial update). Delna posodobitev je posodobitev enega ali več polj v doku-
mentu. Pri tem Vespa vključuje tudi takojšnje posodabljanje indeksa, kar
pomeni, da so spremembe takoj vidne v poizvedbah.

Vespa, podobno kot Solr in Elasticsearch, podpira vse funkcionalnosti is-
kanja po celotnem besedilu, omogoča pa tudi iskanje po približnem najbliž-
jem sosedu v vektorskem prostoru po algoritmu HNSW [32] in kombinacijo
obeh v isti poizvedbi, kar naredi Vespo unikatno orodje.

Od daleč je Vespa v funkcionalnostih zelo podobna Solrju in Elasticse-
archu, vendar je Vespa bolj usmerjena v serviranje velikih količin podatkov
z nizkimi zakasnitvami in velikih količin poizvedb ter zapisov (zahtevkov).
Vespa je edina odprtokodna platforma s temi funkcionalnostmi.

2.4.3 Elasticsearch

Elasticsearch je porazdeljeno odprtokodno orodje za iskanje in analitiko po-
datkov. Podobno kot Solr izhaja iz Apache Lucene in je napisan v Javi. Leta
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2021 so izvorno kodo iz Apache 2.0 licence premaknili pod licenci Elastic in
SSPL (Service Side Public License).

Elasticsearch je v funkcionalnostih zelo podoben Solrju (2.4.1). Ponuja
nam poizvedbe v skoraj realnem času nad vsemi vrstami podatkov, ki jih
Elasticsearch indeksira na podoben način kot Solr in pozna enak koncept
dokumentov ter indeksov. Za razliko od Solrja lahko v Elasticsearchu podatke
shranjujemo le v formatu JSON, ne potrebujejo pa vnaprej definirane sheme.
Komuniciranje z Elasticsearchom poteka preko REST API-ja, knjižnice za
integracijo pa so na voljo v vseh popularnejših jezikih. Delitev na drobce je
izvedena na podoben način kot pri Solrju, tako da lahko indekse, ki držijo
po vsebini podobne podatke, hranimo na istih drobcih.

Elasticsearch je sicer del odprtokodnega sklada ELK (Elasticsearch, Lo-
gstash, Kibana), ki se uporablja za centralizirano beleženje in pregled bele-
ženj v realnem času v večjih komercialnih aplikacijah.

2.4.4 Primerjava in izbira

Ena najpopularnejših baz za shranjevanje dokumentov MongoDB tudi pod-
pira indeksiranje dokumentov in iskanje po celotnem besedilu, ni pa to orodje,
ki bi v svoji osnovi služilo kot orodje za iskanje (angl. search engine). Aran-
goDB je še ena rešitev, ki vključuje orodje za iskanje po celotnem besedilu
z indeksiranjem in hkrati ponuja še vse funkcionalnosti dokumentne podat-
kovne baze in podatkovne baze grafov.

Flink, ki smo ga izbrali za prejšnjo komponento cevovoda, ima že im-
plementirano funkcijo za ponor v Elasticsearch. Po funkcionalnostih sta si
Elasticsearch in Solr skorajda enaka, izbira enega ali drugega ne bi bistveno
vplivala na razvoj cevovoda. Prednost je, kot smo že omenili, funkcija ponora
v Flinku. Vespa je relativno novo orodje in zato še nima velike skupnosti in
podpore, prav tako pa njeni indeksi predčasno potrebujejo shemo dokumen-
tov.
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2.5 Orodja za izdelavo nadzornih plošč nad
podatki

Slika 2.10: Komponenta nadzorne plošče v širši sliki cevovoda.

Veliki podatki se v različnih oblikah nahajajo porazdeljeni na strežni-
kih, upravljajo pa jih različni DBMS-ji. Če se navezujemo na upravljanje
podatkov, je pomembno, da poznamo določene lastnosti o podatkih, ki jih
shranjujemo. Take lastnosti so npr. struktura podatkov (v primeru struktu-
riranih podatkov), količina, časovne značke nastajanja podatkov ... Orodja
za izdelavo nadzornih plošč omogočajo vpogled v podatke iz različnih virov
s pomočjo vizualizacij, ki so združene v nadzorno ploščo (angl. dashboard).
Namen nadzorne plošče je, da z njo pridobimo enotno platformo za vpogled
nad podatki, ki je namenjena končnemu uporabniku, za katerega ni nujno,
da se spozna na komponente, ki so v ozadju. Ravno zato je pomembna vizu-
alizacija podatkov, saj je to neka dodana vrednost za končnega uporabnika,
ki mu surovo zapisani podatki niso koristni.

2.5.1 Kibana

Kibana je odprtokodni uporabniški vmesnik za vizualizacijo podatkov, ki
se nahajajo na Elasticsearch strežniku, torej deluje samo v kombinaciji z
Elasticsearchom. Ponuja široko paleto že vnaprej pripravljenih vizualizacij
(histogram, tortni diagrami, grafi in še mnoge druge), ki jih lahko uporabimo
nad svojimi podatki. Posamezne vizualizacije lahko sestavimo skupaj in tako
oblikujemo nadzorno ploščo za spremljanje podatkov v realnem času. Kibana
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ponuja dodatne možnosti za vizualizacijo podatkov, vezanih na lokacijo ali
na čas. S pomočjo vizualizacije grafov lahko tudi odkrijemo potencialno
neočitne povezave med podatki na Elasticsearchu.

2.5.2 Netdata

Netdata je odprtokodno orodje za vizualizacijo v realnem času in nadziranje
metrik sistema (obremenitev procesorja, poraba spomina, število
zahtevkov ...). Omogoča integracijo z metrikami različnih sistemov, vključno
z Elasticsearchom in Solrjem ter številnimi drugimi. Konfiguracija je zelo
preprosta. Platforma ima že vnaprej definiranih nekaj vizualizacij nad me-
trikami, ki jih lahko uporabimo. Netdata je orodje za nadzor metrik in tako
ne ponuja možnosti vizualizacij nad beleženjem (angl. log). Performančna
učinkovitost orodja omogoča, da ga lahko namestimo na skoraj vsak sistem,
ki ga želimo nadzirati, tudi npr. na Raspberry Pi.

2.5.3 Grafana

Grafana je odprtokodni uporabniški vmesnik za analitiko in vizualizacijo
predvsem metrik (obremenjenost procesorja, poraba spomina ... ) ter be-
leženj (angl. logs). Zaledni del Grafane je napisan v jeziku Go, čelni del
oziroma uporabniški vmesnik pa v jeziku Typescript in je prvotno temeljil
na nadzorni plošči Kibane (2.5.1). Sprva je podpirala le vizualizacijo nad
podatki, opremljenimi s časovnimi značkami (angl. time series data), nato
pa je razvila tudi podporo za podatke iz klasičnih relacijskih podatkovnih
baz.

Vir podatkov lahko v Grafani definiramo preko vtičnikov (angl. plugin),
na voljo pa so nam že implementirani vtičniki številnih popularnih podat-
kovnih virov (PostgreSQL, MongoDB, Google sheets, Elasticsearch ...). Nad
virom podatkov lahko pišemo poizvedbe v jeziku PromQL. Beleženja in me-
trike lahko vizualiziramo z grafi in diagrami ter jih skupaj sestavimo v nad-
zorno ploščo. Nastavimo lahko tudi opozorila in obveščanja ob določenih
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dogodkih ali ko vrednost neke metrike preseže vnaprej definirano vrednost.
Grafana se zelo pogosto uporablja v kombinaciji s Prometheusom. Pro-

metheus je sistem za nadziranje in časovna podatkovna baza (angl. time
series database), ker pa sam nima dovolj močnih orodij za vizualizacijo, ga
Grafana uporabi kot vir podatkov iz časovne podatkovne baze, nad katerimi
potem lahko vizualiziramo podatke.

s

Slika 2.11: Primer nadzorne plošče v Grafani [33].

2.5.4 Primerjava in izbira

Omenimo še odprtokodno orodje Redash, ki omogoča vizualizacijo nad po-
datki iz različnih virov, kjer pa ne gre za metrike. Problem je, da se nadzorne
plošče ne morejo v realnem času odzivati na spremembo podatkov, lahko
samo nastavimo čas osveževanja. Skupnost je manjša kot pri ostalih treh
opisanih orodjih.

Netdata omogoča vizualizacijo metrik sistema in je bolj namenjena za
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nadzor sistema in alarmiranje oziroma obveščanje. Grafana podpira vir po-
datkov iz Elasticsearch strežnika, Kibana pa tako ali tako skupaj z Elasticse-
archom in Logstashem sestavlja sklad ELK, ki omogoča centralizirano bele-
ženje in pregled. Grafana je bila primarno narejena za vizualizacijo metrik,
čeprav je v zadnjem času dodala podporo za beleženja. Kibana je med-
tem namenjena vizualizaciji beleženj, kar potrebujemo v našem primeru, saj
bomo shranjevali besedila čivkov. Našteto in dejstvo, da je Kibana tudi lo-
gično nadaljevanje Elasticsearcha, ki je bil izbran za prejšnjo komponento,
sta razloga, da smo se odločili za Elasticsearch.
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Poglavje 3

Implementacija celostne rešitve

Za potrebe analize podatkov smo se odločili za implementacijo celostnega
sistema, ki bo omogočal sledeče:

• Zajemanje čivkov z družabnega omrežja Twitter.

• Shranjevanje čivkov v vrsto za obdelavo.

• Obdelava čivkov.

• Shranjevanje čivkov oziroma njihovih obdelav.

• Pregled vizualizacij nad čivki v obliki nadzorne plošče.

Ker gre za tok podatkov, mora celoten cevovod teči v čimbolj realnem času,
vizualizacije pa morajo biti v nadzorni plošči na voljo sproti in odražati
spremembe v času zajemanja ter obdelave.

Tok podatkov bodo predstavljali čivki, zajeti med tekmami angleške no-
gometne reprezentance v času Evropskega prvenstva v nogometu 2020, ki se
je zaradi izbruha pandemije COVID-19 odvijalo leta 2021. Čivke smo izbrali
zato, ker so to sestavki, ki jih napišejo uporabniki in so zato kot besedila
primerna za obdelavo. Razlog za izbiro tekem omenjene reprezentance je, da
so Angleži strastni ljubitelji nogometa, številni neuspehi iz preteklih let pa
so poglavitni razlog za prav poseben odnos, ki ga gojijo do reprezentančnega

33
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nogometa. Ker je skupnost nogometnih navijačev na omrežju Twitter pre-
cej velika in ker med nogometnimi reprezentancami vladajo velika rivalstva,
pričakujemo, da bodo v času angleških tekem čivkali tudi navijači drugih
evropskih velesil nogometa.

3.1 Uporabljene tehnologije

3.1.1 Docker in Docker-compose

Docker je platforma, ki omogoča virtualizacijo operacijskega sistema, kar
pomeni, da omogoča delovanje večih različnih med seboj izoliranih instanc
operacijskih sistemov naenkrat na gostiteljskem operacijskem sistemu. Doc-
ker virtualizacijo omogoča s pomočjo vsebnikov (angl. containers), v katere
zapakiramo dele naše rešitve, ki potem izolirano tečejo na našem operacij-
skem sistemu. To nam pohitri in poenostavi razvoj in uvajanje aplikacij,
saj nismo več odvisni od naše infrastrukture in operacijskega sistema. Vse
potrebno za delovanje aplikacij je namreč že nameščeno na vsebnikih.

Docker-compose je orodje, ki omogoča upravljanje rešitev, ki so sesta-
vljene iz večih, med seboj povezanih vsebnikov, ki skupaj predstavljajo eno-
tno aplikacijo. Storitve, kot pravimo vsebnikom v Docker-compose okolju,
definiramo in konfiguriramo v eni datoteki formata YAML. Celotno aplika-
cijo z vsemi vsebniki, ki jo sestavljajo, lahko nato preprosto upravljamo preko
ukazne vrstice.

3.1.2 Apache Avro

Apache Avro je odprtokoden sistem za serializacijo podatkov, ki je bil razvit
v sklopu Apache Hadoop projekta, kjer se je uporabljal za serializacijo ob-
stojnih podatkov (angl. persistent data) in za komunikacijo. Avro serializira
podatke v kompakten binaren format in jih preslika v poljuben programski
jezik, to pa počne zelo hitro. V Avru se vse vrti okoli sheme, ki jo definiramo
v formatu JSON, v posebnem jeziku za opis sheme, ki definira vrsto podat-
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kov. Avro za podatkovne tipe atributov loči med primitivnimi podatkovnimi
tipi (null, int, long, float, double, biti, string) in kompleksnimi podatkov-
nimi tipi (enumi, unije, tabele ...). Podatki se v Avro format serializirajo s
pomočjo omenjene sheme, serializira pa se tudi shema. Ko torej podatke v
formatu Avro deserializiramo, je vedno prisotna tudi shema, s katero smo
podatke serializirali.

3.1.3 Confluent register shem

Register shem je rešitev platforme za pretočne podatke Confluent. Naloga
registra shem je, da hrani in upravlja s shemami vseh različnih formatov,
ki jih podpira Kafka (Avro, JSON, Protobuf). Nudi REST vmesnik, preko
katerega lahko do shem dostopajo proizvajalci (za serializacijo podatkov) in
potrošniki (za deserializacijo podatkov). Skrbi tudi za verzioniranje shem,
saj imata lahko proizvajalec in potrošnik enaki shemi, vendar različni verziji
(npr. v novi verziji je dodano novo polje). V tem primeru zna register shem
preveriti, če sta verziji med seboj vseeno združljivi in omogoči serializacijo
oziroma deserializacijo.

3.1.4 Doccano

Doccano je odprtokodno orodje za pomoč pri ročnem označevanju (angl. an-
notation) besedil za namene obdelave naravnega jezika (angl. natural langu-
age processing). Enostavno lahko označujemo besedila za potrebe prepoznave
entitet, klasifikacije in strojnega prevajanja jezika. Omogoča nam enostavno
nalaganje besedil v različnih formatih in nato označevanje le teh. Označena
besedila lahko nato tudi izvozimo v različnih formatih in jih uporabimo za
učno oziroma testno množico. Doccano namestimo s pomočjo Docker vseb-
nika ali kot storitev v Docker-compose.
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3.1.5 Apache OpenNLP

Apache OpenNLP je Java knjižnica za obdelavo naravnih besedil (angl. natu-
ral language processing - NLP), ki vsebuje vse standardne algoritme NLP-ja,
npr. prepoznava entitet, tokenizacija, sumarizacija ... Za svoje algoritme
nam ponuja že vnaprej naučene modele, lahko pa naučimo tudi svojega. Po-
leg tega, da je na voljo kot odvisnost oziroma knjižnica v projektu, lahko
nekatere algoritme izvedemo tudi preko ukazne vrstice.

3.2 Pregled implementacije

Na sliki 3.1 je prikazan cevovod v domeni našega primera, skupaj s tehnolo-
gijami, ki se bodo uporabljale na vsakem delu cevovoda. Nekoliko drugačno
vlogo, kot ostale komponente v cevovodu ima Apache Nifi, ki je zadolžen
za orkestracijo podatkov (2.1). Nifi bo orkestriral pridobivanje podatkov in
shranjevanje v vrsto, ki bo nato na voljo naslednji komponenti v cevovodu.
Nifi v bistvu ne bi bil potreben, ampak ga bomo uporabili, da izkoristimo
nekatere prednosti orkestracije nad podatki (2.1).

Docker-compose datoteka (3.1.1) bo vsebovala storitve, ki jih za svoje de-
lovanje potrebujejo omenjene tehnologije. Nekatere potrebujejo več storitev
(npr. vsebnik, ki predstavlja posrednika pri Apache Kafki, potrebuje za svoje
delovanje tudi storitev Apache ZooKeeper). Ogrodje omenjene datoteke je
prikazano na izvlečku kode 3.

Implementirana celostna rešitev ni namenjena klasični odloženi obdelavi
velikih podatkov, kjer imamo vse podatke shranjene in lahko obdelavo nad
njimi večkrat poženemo, mogoče prilagodimo algoritme, način obdelave ... V
našem primeru gre za obdelavo pretočnih podatkov v skoraj realnem času.
Precej nepriročno bi torej bilo, da bi obdelave izvajali kar v času posame-
zne tekme, brez shranjevanja surovih podatkov. Tako bi zelo težko ocenili
kakovost obdelave, saj bi ob naslednjem poskusu obdelovali drugo tekmo in
posledično popolnoma drugačne čivke. Zato smo tok čivkov nekaj tekem
shranili vnaprej (3.1), da lažje razvijamo in testiramo našo implementacijo.
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1 version: "2"

2 services:

3 zookeeper:

4 container_name: zookeeper

5 image: confluentinc/cp-zookeeper:6.1.0

6 ...

7 broker:

8 container_name: broker1

9 image: confluentinc/cp-server:6.1.0

10 ...

11 schema-registry:

12 container_name: schema-registry

13 image: confluentinc/cp-schema-registry:6.1.0

14 ...

15 control-center:

16 container_name: control-center

17 image: confluentinc/cp-enterprise-control-center:6.1.0

18 ...

19 nifi:

20 image: apache/nifi:latest

21 container_name: nifi

22 ...

23 node01:

24 image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.12.0

25 container_name: node01_1

26 ...

27 kibana:

28 container_name: kibana

29 image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.12.0

30 ...

Izpis 3: Ogrodje Docker-compose datoteke vseh storitev, potrebnih za im-
plementacijo cevovoda.
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Slika 3.1: Visokonivojski prikaz sistema.

Tok čivkov iz teh tekem smo lahko ponovno predvajali in obdelali. Tako nam
ni treba vedno čakati na novo tekmo, hkrati pa lahko vedno obdelujemo isti
tok čivkov in tako primerjamo učinkovitost naše obdelave in sistema samega.

Datum Del tekmovanja Tekma Število čivkov

13.6.2021 15:00 Skupinski del Anglija : Hrvaška ~287.000
29.6.2021 18:00 Osmina finala Anglija : Nemčija ~252.000
11.7.2021 21:00 Finale Italija : Anglija ~340.000

Tabela 3.1: Vnaprej zajete tekme za potrebe obdelave.
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3.3 Apache Nifi

V Docker-compose datoteki smo za storitvi Nifi izpostavili vrata 8080, na
katerih posluša spletni strežnik Nifija, kjer lahko dostopamo do nadzorne
plošče. Na gostujoči datotečni sistem smo tudi preslikali del datotečnega
sistema storitve oziroma vsebnika Nifi, da ob ponovnem zagonu vsebnika ali
morebitni okvari ne izgubimo shranjenega dela.

V razdelku 2.1.3 smo že omenili, da pretočno datoteko ustvarimo z vleče-
njem obstoječih procesorjev na platno. Na sliki 3.2 je torej prikazana ustvar-
jena pretočna datoteka s procesorji. V nadaljevanju tega razdelka bomo
opisali GetTwitter procesor (na sliki 3.2 označen z 1) in PublishKafka pro-
cesor (na sliki 3.2 označen z 2). Naloga ostalih procesorjev je enotna, zato
bomo vse skupaj opisali v razdelku 3.3.3.

Slika 3.2: Pretočna datoteka s procesorji v Nifiju.

3.3.1 Procesor GetTwitter

Procesor za pretočno pridobivanje čivkov v realnem času preko Twitter API-
ja je Nifiju že implementiran, potrebna je le njegova preprosta konfiguracija
3.3.
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Slika 3.3: Konfiguracija GetTwitter procesorja v Nifiju.

Za koriščenje Twitter API-ja moramo najprej pridobiti ključe, žetone in
skrivnosti. Način za pridobivanje ključev se sčasoma spreminja, v našem
primeru je bilo treba ustvariti nov projekt na Twitter razvijalski nadzorni
plošči in oddati vlogo, kjer smo pojasnili za kakšen namen bomo koristili
Twitter API.

Twitter pretočni API deluje tako, da klient vzpostavi pretočno HTTP po-
vezavo s Twitter strežnikom, preko katerega nato dobiva odgovore v formatu
JSON. Povezava se ne zapre, dokler prekinitve povezave ne zahteva klient.
Twitter API ima tudi politiko, s katero preprečuje preveliko obremenitev. Za
pretočni API tako velja, da lahko v katerikoli časovni enoti pridobimo največ
1 % čivkov, ki so bili v tej časovni enoti ustvarjeni.

Ostala je le še konfiguracija filtra, po katerem naj Twitter API filtrira, saj
želimo le čivke v realnem času, ki se nanašajo na določeno tematiko. Twitter
API omogoča filtriranje po največ 25 ključnih besedah, med njimi pa postavi
logični OR. V našem primeru želimo filtrirati čivke za določeno nogometno
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tekmo, torej smo vnesli uradni ključnik prvenstva (#EURO2020), ključnik
tekme (npr. #ENGITA), imena držav nasprotnic ter po nekaj najpopular-
nejših nogometašev obeh reprezentanc. Primer ključev za tekmo med Anglijo
in Italijo je prikazan na izpisu 4.

#euro2020,england,italy,#ENGITA,#ITAENG,kane,

immobile,jorginho,pickford,mount,sterling,

maguire,insigne,chiellini,stones,donnaruma,saka

Izpis 4: Ključi za filtriranje Twitter API-ja.

Ker spremljamo čivke v času nogometne tekme, nastavimo, da se proce-
sor izvaja čez celoten čas nogometne tekme (premor med vsakim izvajanjem
procesorja je enak 0 sekund).

3.3.2 Procesor PublishKafka

Podobno kot GetTwitter procesor je tudi procesor za odlaganje sporočil v
Kafka temo že implementiran. Treba je nastaviti, na katerem strežniku in
vratih se nahaja Kafka posrednik (pridobimo iz Docker-compose datoteke
(3)) in ime teme, v katero želimo odlagati sporočila. Nastavili smo tudi
ključ sporočila, in sicer kar identifikacijsko oznako čivka. Po ključu sporočila
lahko sicer Kafka razvršča sporočila v različne particije znotraj teme, vendar
v našem primeru to ni pomembno, saj imamo le eno particijo. Konfiguracija
je prikazana na sliki 3.4.

3.3.3 Ostali procesorji

Ostali procesorji se uporabljajo za predprocesiranje odgovorov iz Twitter
API-ja. Odgovor v formatu JSON je treba transformirati, odstraniti od-
večna polja ter spremeniti imena določenih atributov. V Kafkini temi so v
našem primeru sporočila shranjena v formatu AVRO, torej moramo transfor-
miran JSON odgovor pretvoriti v format AVRO s pomočjo sheme (5), ki jo
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Slika 3.4: Konfiguracija PublishKafka procesorja v Nifiju.

pridobimo iz Registra shem. Pazimo tudi na obravnavanje napak ob neuspeli
pretvorbi, manjkajočem polju, nepravilnem formatu podatkov ...

3.4 Apache Kafka

Za vzpostavitev Apache Kafke potrebujemo v naši Docker-compose datoteki
sledeče 3 storitve (vsebnike):

• ZooKeeper, ki skrbi za upravljanje s posrednikom (v našem primeru
samo enim posrednikom).

• Register shem (angl. Schema-registry), kjer so definirane sheme naših
sporočil, ki se nahajajo v Kafkinih temah. Z njim komunicira tudi Nifi,
da pridobi shemo, s pomočjo katere lahko izvede pretvorbo v format
AVRO.
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• Posrednik, ki izpostavlja vrata, na katera pošiljamo sporočila, na-
menjena določeni temi, ali pa jih beremo iz določene teme. Odvisen
je od registra shem, saj iz njega dobi sheme svojih sporočil v temah.
Del datotečnega sistema, kjer se fizično nahajajo teme, je preslikan na
naš datotečni sistem, tako si zagotovimo varnostno kopijo podatkov v
primeru izpada ali napake.

• Kontrolni center je nadzorna plošča nad posrednikom, ki nam preko
uporabniškega vmesnika omogoča enostaven pregled nad posrednikom
(ali gručo posrednikov), enostavno spremljanje in ustvarjanje tem, spre-
minjanje nastavitve tem, urejanje shem in še bi lahko naštevali. Zaslon-
ski posnetek nadzorne plošče teme, v katero smo odlagali čivke tekme
med Anglijo in Italijo, je prikazan na sliki 3.5. Vidimo lahko velikost
teme na fizičnem spominu in pregled particij, ki jo sestavljajo (v našem
primeru samo ena particija).

3.4.1 Shema podatkov

V Avro shemi (5), ki jo definiramo kar preko kontrolnega centra za posamezno
temo, so navedeni imena in tipi atributov, ki jih vsebuje en čivk.

Atribut z imenom text predstavlja dejansko besedilo čivka, atribut id je
identifikacijska oznaka čivka in je podana s strani Twitterja. Časovna značka
created_at označuje datum kreiranja čivka. Imamo tudi dva podatka, ki se
navezujeta na uporabnika, to sta enolični identifikator in uporabniško ime.
Definirali smo tudi atribute, ki predstavljajo metapodatke čivka samega, to
so števila: kolikokrat je bil čivk poobjavljen (angl. retweet), kolikokrat je
bilo na čivk odgovorjeno, kolikokrat je bil všečkan ter kolikokrat je bil čivk
citiran.
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1 {

2 "name": "Tweet",

3 "namespace": "com.habjan.model",

4 "type": "record",

5 "fields": [

6 {"name": "id", "type": "long" },

7 {"name": "created_at", "type": "string"},

8 {"name": "user_id", "type": "long" },

9 {"name": "username", "type": "string"},

10 {"name": "text", "type": "string"},

11 {"name": "quote_count", "type": "int"},

12 {"name": "reply_count", "type": "int"},

13 {"name": "retweet_count", "type": "int"},

14 {"name": "favorite_count", "type": "int"}

15 ]

16 }

Izpis 5: Avro shema podatkov, definirana v formatu JSON.
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Slika 3.5: Nadzorna plošča kontrolnega centra v Kafki.

3.5 Apache Flink

Za namestitev Flinka v vsebniško okolje smo sledili uradni dokumentaciji [34].
Ustvarili smo dva vsebnika (JobManager in TaskManager), ki sta potrebna
za izvajanje obdelav v Flinku. Same Flink gruče nam ni treba zagnati, saj
za to že poskrbi docker slika (angl. docker image) ob zagonu.

Kodo, ki bo obdelovala čivke, smo razvijali s pomočjo Apache Mavena.
Razlog za to je, da Flink že ponuja začetni Maven projekt oziroma archetype.
Archetype je začetno ogrodje, v bistvu nekakšna predloga (angl. template)
projekta, ki v našem primeru že vsebuje vse potrebne odvisnosti in preprost
primer obdelave toka podatkov. To nam poenostavi in pohitri razvoj našega
projekta.

Obdelavo toka izvajamo s pomočjo transformacij nad tokom podatkov.
Transformacije izvajamo tako, da nad tokom kličemo metodo transformacije
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1 //Definiramo branje iz Kafka teme

2 KafkaConsumerBase<Tweet> data = new KafkaConsumer<Tweet>(...)

3 .setStartFromEarliest();

4 //Definiramo tok podatkov na podalagi podatkov iz Kafke

5 DataStream<Tweet> stream = env.addSource(kafkaData);

6 //Obdelujemo tok s tranformacijami

7 stream.map(new TweetToEsTweetMapFunction())

8 .filter(new FilterRetweetsFunction())

9 .map(new LanguageRecognitionFunction(languageModel))

10 .map(new NamedEntityRecognitionFunction(nerPersonModel,

11 tokenizerModel,

12 PLAYERS))

13 .map(new SentimentCategorizerFunction(doccatModel,

14 tokenizerModel))

15 //Ponor v Elasticsearch

16 .addSink(ESsinkBuilder().build());

Izpis 6: Obdelava toka čivkov v okolju Flink.

in kot njen parameter podamo Java razred, ki implementira podani vmesnik
transformacije. V primeru filtriranja to pomeni, da kot parameter podamo
Java razred, ki implementira vmesnik FilterFunction<T>. Obdelavo toka
v našem projektu prikazuje izvleček kode 6.

Projekt smo nato, vključno z vsemi odvisnostmi zapakirali v JAR da-
toteko z ukazom mvn clean package. JAR datoteko nato skopiramo na
JobManager vsebnik z ukazom docker cp. Obdelavo iz gostujočega sistema
zaženemo z ukazom docker exec in poženemo skripto, ki se že nahaja na
vsebniku, in ji kot parameter podamo pot do skopirane JAR datoteke. Ome-
njeni vsebnik izpostavlja vrata, na katerih lahko preko nadzorne plošče (3.6)
spremljamo obdelavo čivkov.
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Slika 3.6: Flink nadzorna plošča.

3.6 Elasticsearch

V Docker-compose datoteki (3) smo definirali storitev, ki predstavlja Ela-
sticsearch strežnik. Definirali smo gručo z le enim strežnikom, preprosto pa
bi lahko tudi definirali več strežnikov in jih povezali v gručo. Izpostavili smo
vrata 9200, preko katerih bomo z REST API-jem komunicirali z Elasticse-
arch strežnikom. Del datotečnega sistema Elasticsearch strežnika, kjer se
fizično shranjujejo indeksi, smo tudi preslikali na naš sistem, da zagotovimo
varnostno kopijo v primeru izpada ali okvare.

Indeks ustvarimo tako, da pošljemo HTTP PUT zahtevo z imenom in-
deksa na naslov Elasticsearch strežnika, ki ga pridobimo iz naše Docker-
compose datoteke (3). V našem primeru smo poslali HTTP PUT zahtevo na
http://localhost:9200/tweets_engcro in tako ustvarili indeks z imenom
tweets_engcro, ki predstavlja čivke s tekme med Anglijo in Hrvaško.

3.6.1 Shema podatkov v Elasticsearchu

Prvotno shemo podatkov iz 3.4.1 smo v okolju Elasticsearch nekoliko razši-
rili. Razlog za to je, da v Elasticsearch shranjujemo rezultate obdelav nad
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čivki, zato v prvotni shemi potrebujemo dodatna polja, kamor bomo shranili
analize posameznega čivka. Dodali smo naslednja polja:

• detected_language, ki predstavlja ISO 639-3 kratico prepoznanega
jezika čivka.

• language_confidence, ki predstavlja verjetnost prepoznave pravilnega
jezika.

• players_mentioned, ki vsebuje imena omenjenih igralcev v čivku.

• sentiment, ki opredeljuje, kakšen je sentiment čivka (pozitiven, nega-
tiven ali nevtralen).

• sentiment_probability, ki predstavlja verjetnost pravilne prepoznave
sentimenta.

Shemo definiramo v strukturi JSON in jo dodamo v telo HTTP PUT
zahtevka, s katerim ustvarimo indeks. Shema ni obvezna. Če je ne defini-
ramo, bo Elasticsearch pri vstavljanju dokumentov sam določil imena in tipe
polj glede na vstavljene vrednosti. V primeru, da se struktura dokumenta
ne ujema s shemo, Elasticsearch vrne napako. V našem primeru sheme ni-
smo vnaprej definirali, saj za konsistentnost podatkov skrbi že Avro shema
v Kafki ter Flink, ki jo razširja z rezultati obdelav.

3.7 Kibana

V Docker-compose datoteki (3) smo definirali storitev za Kibano. Izpostavili
smo vrata, preko katerih dostopamo do uporabniškega vmesnika z nadzorno
ploščo. Določili smo tudi naslov našega Elasticsearch strežnika, iz kjer Ki-
bana črpa podatke. Datotečnega sistema nam ni treba preslikati, kajti Ki-
bana vse lastne podatke (vizualizacije, nastavitve, nadzorne plošče) hrani v
posebnem indeksu na Elasticsearch strežniku.
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Slika 3.7: Ustvarjanje vizualizacij v Kibani.

Če želimo v Kibanini nadzorni plošči vpogled nad podatki na Elasticse-
arch strežniku, moramo najprej ustvariti indeksni vzorec (angl. index pat-
tern) v Kibanini nadzorni plošči. Z indeksnim vzorcem izberemo Elasticse-
arch indekse nad katerimi hočemo vpogled nad podatki. En indeksni vzorec
lahko kaže na več Elasticsearch indeksov (s pomočjo wildcard znaka v imenu
indeksnega vzorca). Pregled nad podatki torej v Kibani ne poteka preko
indeksov na Elasticsearch strežniku, ampak preko indeksnih vzorcev, ustvar-
jenih v Kibani.

Vizualizacije ustvarjamo nad indeksnimi vzorci neposredno iz uporab-
niškega vmesnika Kibane, ki je prikazan na sliki 3.7. Atribute dokumentov
indeksnega vzorca preprosto povlečemo na platno (angl. canvas) in izberemo
vrsto vizualizacije (histogram, tortni diagram ...). Definiramo, katera koli-
čina naj se nahaja na kateri osi, lahko izbiramo med atributi dokumenta ali
pa med funkcijami nad atributi (suma, povprečje, mediana ...). V primeru,
da hočemo graf razdeliti glede na več vrednosti (kot je v našem primeru pri
5.3), lahko to preprosto storimo s konfiguracijo polja in razdelimo graf na
več različnih vrednosti naših atributov.

Posamezne vizualizacije lahko v Kibani združimo skupaj in tako obliku-
jemo nadzorno ploščo (angl. dashboard). To nam je omogočeno v preprostem
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uporabniškem vmesniku, kjer na platno vlečemo že shranjene vizualizacije,
lahko pa že ob shranjevanju vizualizacije določimo, kateri nadzorni plošči naj
pripada. V našem primeru bomo združili vse vizualizacije, ki se nanašajo na
isto tekmo 3.8. Tako lahko v času tekme sproti, v živo, spremljamo izriso-
vanje in dopolnjevanje vizualizacij, ki se odzivajo na prihod novih čivkov.
Nadzorna plošča, ki je prikazana na sliki 3.8 je končni produkt cevovoda,
ki bi bil na voljo končnemu uporabniku za spremljanje tekme, ostale kom-
ponente pa bi bile skrite v ozadju. Uporabnik lahko preko nadzorne plošče
čivke s kliki na vizualizacije filtrira, na kar se odzovejo vse vizualizacije.

Slika 3.8: Primer nadzorne plošče v Kibani.
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Analiza

Obdelavo čivkov, ki nastanejo v času nogometnih tekem, smo izbrali, ker
smo tudi sami strastni ljubitelji nogometa. Pogosto spremljamo dogajanje
na Twitterju v času nogometne tekme, zato bi bilo zanimivo zadevo analizi-
rati še iz nekoliko drugačne vidika kot zgolj ljubiteljskega. Največ 280 znakov
dolga besedila, katerih avtorji so navijači in gledalci, nastanejo v času, ko le
ti doživljajo razne emocije, jezo, stres in veselje. So plod njihovih razmišljanj
in idej ter prav zaradi tega zelo primerni, da se nad njimi izvaja obdelava
naravnega jezika (angl. natural language processing - NLP). Za tekme angle-
ške reprezentance smo se odločili, ker želimo kar največ čivkov v angleškem
jeziku, saj si s tem poenostavimo analize, predvsem analizo sentimenta.

Izvedli bomo tri osnovne analize nad besedili čivkov. Analize so preproste
in bolj predstavljajo, kaj cevovod omogoča, saj je diplomska bolj osredoto-
čena na celoten sistem kot pa na naprednejše analize. S prepoznavo jezika
(4.1) bomo ugotavljali porazdelitev čivkov glede na jezik besedila, s prepo-
znavo igralcev (4.2) bomo ugotavljali, kateri igralci so popularnejši, z analizo
sentimenta (4.3) pa bomo ugotavljali, kakšno je razpoloženje avtorjev čivkov.

51
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4.1 Prepoznava jezika

Za prepoznavo jezika smo uporabili knjižnico Apache OpenNLP, natančneje
njen vmesnik LanguageDetector. Model, ki je zmožen prepoznati 103 jezike
po standardu ISO 639-3, je že na voljo s strani Apache OpenNLP. Naučen
je bil nad korpusom besedil (Leipizig corpura), za katerega skrbi univerza
v Leipzigu in je na voljo na spletni strani omenjene univerze [35]. Gre za
tisoče besedil v različnih jezikih iz časopisov in spleta. Model ima visoko
klasifikacijsko točnost za daljša besedila (dva stavka ali več), kar je primerno
za čivke, ki so omejeni na 280 znakov.

Vsakič, ko torej pride v toku čivkov nov čivk, v funkciji preslikave (map)
ustrezni metodi vmesnika LanguageDetector podtaknemo čivk, ki ga pred-
procesiramo na enak način, kot to storimo za klasifikacijo sentimenta (4.3).
Pridobimo kodo jezika po že omenjenem standardu ter verjetnost pravilne
prepoznave. Obe vrednosti shranimo kot atributa v objekt in ga vrnemo
(ker gre za funkcijo preslikave). Ta objekt se potem preko ponora zapiše v
Elasticsearch.

4.2 Prepoznava igralcev

Z identifikacijo oziroma prepoznavo igralcev v čivkih ugotovimo, kateri igralci
so bili omenjeni v določenih čivkih. Njen namen je, da lahko v času tekme
spremljamo, kateri igralci se v določenem časovnem obdobju večkrat poja-
vljajo v čivkih in iščemo razloge za to v dogodkih tekme. Dobimo tudi pregled
nad tem, kateri igralci se največkrat pojavljajo v čivkih.

Izvorna koda algoritma za prepoznavo igralcev je prikazana na izpisu 7.
Za vsako tekmo smo najprej pridobili seznam vseh igralcev obeh ekip (25 na
ekipo), in ga shranili v podatkovno strukturo seznama. Ko je nov čivk v toku
podatkov prišel na vrsto za obdelavo, smo čivk najprej predprocesirali na
enak način kot za klasifikacijo sentimenta (4.3). Nato smo se z zanko zapeljali
čez besede čivka in preverjali ujemanja z našim seznamom vseh igralcev
tekme. Tu smo morali paziti, saj v čivkih, velikokrat pa tudi v pogovorih, ko
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1 String cleanTweetText = CleanForLanguageAnalysis(esTweet.getText());

2 ArrayList<String> playersMentioned = new ArrayList<String>();

3 for (String player: PLAYERS) {

4 if(cleanTweetText.indexOf(player.toLowerCase()) > -1){

5 playersMentioned.add(player);

6 } else {

7 String[] playerNames = player.split(" ");

8 if(playerNames.length > 1){

9 if(cleanTweetText.indexOf(playerNames[1].toLowerCase()) > -1)

10 playersMentioned.add(player);

11 }

12 }

13 }

Izpis 7: Algoritem za prepoznavanje igralcev.

se navezujemo na določenega igralca, ne navajamo njegovega polnega imena
(Harry Kane), ampak samo njegov priimek (Kane) ali več priimkov, če jih
ima (Calvert-Lewin). Igralce, za katere smo našli ujemanje, smo dodali v nov
seznam prepoznanih igralcev ter ga shranili v atribut objekta, ki se zapiše
na Elasticsearch.

4.3 Sentiment

Za klasifikacijo sentimenta čivkov v angleškem jeziku smo uporabili Apache
OpenNLP knjižnico, natančneje vmesnik DocumentCategorizer, ki za svoje
delovanje potrebuje model. Ker so čivki o nogometni tekmi precej specifična
besedila, hkrati pa nismo našli uporabnega modela, smo se odločili, da model
izdelamo in naučimo sami na podlagi ročno označene množice čivkov.

Iz tekme med Anglijo in Nemčijo smo torej izbrali naključnih 300 čivkov
v angleškem jeziku iz celotne tekme ter jih najprej predprocesirali na sledeč
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način:

• Odstranili smo poobjave (angl. retweet).

• Odstranili smo omenitve oseb (@), ključnike (#), posebne znake in
hiperpovezave.

• Več presledkov smo zamenjali z enim presledkom.

• Besedilo čivka smo pretvorili v male črke.

Očiščene čivke smo nato uvozili v orodje Doccano, in jih preko uporabniku
prijaznega uporabniškega vmesnika klasificirali v tri kategorije sentimenta
(negativen, pozitiven, nevtralen). Učno množico smo nato iz Doccana izvozili
in uporabili pri učenju našega modela za klasifikacijo sentimenta v Apache
OpenNLPju.

Slika 4.1: Klasifikacija čivkov v orodju Doccano.

Pri učenju modela moramo definirati 3 parametre:

• Algoritem, po katerem naučimo model (v našem primeru Naivni Ba-
yes).

• Število iteracij algoritma (izbrali smo vrednost 10).
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• Rezalni parameter (angl. cutoff param), ki pove, vsaj kolikokrat se
mora določena lastnost pojaviti, da je ne ignoriramo. Izbrali smo vre-
dnost 2.

Lastnosti čivkov smo pri učenju generirali s pomočjo vreče besed (angl.
bag of words). Model lahko nato shranimo v datoteko, da samo učenje ob
naslednjih obdelavah ni več potrebno.

Ko torej v toku čivkov pride čivk, za katerega je po 4.1 prepoznan angleški
jezik, se zgodi sledeče:

1. Čivk predprocesiramo oziroma očistimo na enak način, kot smo to sto-
rili za učno množico.

2. Očiščen čivk razdelimo na tokene s pomočjo modela za tokenizacijo
angleškega jezika, ki nam je na voljo s strani Apache OpenNLP.

3. S pomočjo modela za klasifikacijo sentimenta in metode vmesnika
DocumentCategorizer pridobimo sentiment in verjetnost sentimenta.̧

4. Obe vrednosti shranimo kot atributa v objekt, ki se potem preko Flink
ponora zapiše na Elasticsearch.
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Poglavje 5

Rezultati

V tem poglavju bomo prikazali rezultate analiz nad čivki. Končni rezultat je
sicer nadzorna plošča, ki združuje vse vizualizacije rezultatov analiz posame-
zne tekme in je prikazana na sliki 3.8. Posamezne rezultate analiz v obliki
vizualizacij (grafov in diagramov), vzetih iz nadzornih plošč, bomo v tem po-
glavju na kratko opisali. Opisane in prikazane so končne analize nad čivki,
to pomeni, da so bile vizualizacije zajete po koncu tekme in so vanje zajeti že
vsi čivki. Glede na to, da se ukvarjamo z obdelavo v skoraj realnem času, bi
jih lahko sicer zajeli tudi med potekom tekme in dobili rezultate do tistega
trenutka. Pri obdelavi toka podatkov namreč ne potrebujemo vnaprej znanih
vseh surovih podatkov, kot je to recimo pri odloženi obdelavi. Vizualizacije
rezultatov analiz so razdeljene na razdelke glede na vrsto analiz, v zadnjem
razdelku pa so prikazane kombinacije več analiz v isti vizualizaciji.

5.1 Vizualizacija prepoznave jezika

Prepoznave jezika (4.1) so vizualizirane v obliki tortnih diagramov, kjer ve-
likost kosa predstavlja količino čivkov v pripadajočem jeziku, izraženo v od-
stotkih. Ker je prepoznanih jezikov veliko, so jeziki, ki v odstotkih predsta-
vljajo zelo majhne vrednosti, združeni v en kos pod oznako Other.

Na sliki 5.1 je prikazana prepoznava jezika za finalno tekmo med repre-
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Slika 5.1: Anglija : Italija, prepo-
znava jezika.

Slika 5.2: Anglija : Nemčija, pre-
poznava jezika.

zentancama Anglije in Italije. Razvidno je, da je največji delež čivkov v
angleškem jeziku, sledi pa italijanski jezik.

Na sliki 5.2 je prikazana enaka vizualizacija kot na 5.1, le da gre za tekmo
osmine finala med Anglijo in Nemčijo, kjer je razvidno, da je po jeziku čivkov
na drugem mestu nemški jezik.

Predpostavljali smo, da bo daleč največ čivkov v angleškem jeziku, kar
rezultati potrjujejo. Ne gre le za čivke angleških navijačev, ampak tudi nev-
tralnih uporabnikov oziroma profilov, ki spremljajo tekmo in čivkajo v an-
gleškem jeziku za boljši doseg. Pozabiti ne smemo tudi na t. i. komercialne
čivke medijev, časopisnih hiš, posebnih profilov, ki spremljajo nogomet itd.
Na drugem mestu je vedno jezik nasprotne reprezentance, kjer pa lahko opa-
zimo, da so bili glede na porazdelitev Nemci v času tekme na Twitterju bolj
aktivni kot Italijani, kljub temu da je bila tekma med Anglijo in Italijo fi-
nalna, med Anglijo in Nemčijo pa »le« osmina finala.

5.2 Vizualizacija prepoznave igralcev

Prepoznave igralcev (4.2) so vizualizirane, podobno kot prepoznave jezika,
v obliki tortnih diagramov, kjer velikost kosa predstavlja količino čivkov, v
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katerih je bil omenjen določen igralec, izraženo v odstotkih. Ker je prepozna-
nih igralcev več, kot bi jih lahko na lep način prikazali v tortnem diagramu,
so igralci, ki v odstotkih predstavljajo zelo majhne vrednosti, združeni v en
kos pod oznako Other.

Druga oblika vizualizacije prepoznave igralcev je graf, kjer os x predsta-
vlja uro, os y pa predstavlja količino čivkov. Tako dobimo graf spreminjanja
omenitev igralcev v čivkih skozi čas tekme. Graf je razdeljen na več krivulj,
vsaka od njih pa predstavlja enega igralca.

Slika 5.3: Anglija : Hrvaška, prepoznava igralcev.

Na sliki 5.3 gre za prikaz tortnega diagrama omenitev igralcev na tekmi
skupinskega dela med Anglijo in Hrvaško. Vidimo, da je bil v največ čivkih
omenjen Anglež Jack Grealish, ki sicer ni igral. Razlog za številčne omenitve
je, da si ga je po dobri sezoni veliko ljudi želelo videti v začetni postavi ali
pa vsaj, da bi vstopil kot rezerva. Velikokrat je omenjen tudi strelec edinega
zadetka, Raheem Sterling. Na drugem mestu po omenitvah se je znašel Harry
Kane, od katerega se je pričakovalo več, kar dokazuje tudi graf 5.6, kjer lahko
opazimo povečanje čivkov z negativnim sentimentom, ki omenjajo ime Harry
Kane.
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Med največkrat omenjenimi igralci, ki so našli mesto na vizualizaciji, je
izmed hrvaških reprezentantov le Luka Modrić. Twitter na Hrvaškem ni tako
razširjen kot drugje po Evropi. Luka Modrić je igralec s svetovnim slovesom
v svetu nogometa, zmagovalec nagrade Zlata žoga, večkratni zmagovalec Lige
prvakov in član Reala iz Madrida. Zagotovo ta dejstva pripomorejo, da je na
tortnem diagramu zavzel velik kos.

Slika 5.4: Anglija : Italija, prepoznava igralcev.

Slika 5.4 prikazuje število čivkov v določeni časovni enoti glede na najbolj
omenjene igralce v času finalne tekme med Anglijo in Italijo. Zanimivi so
časi in količina čivkov, ki omenjajo igralca Angležev Bukayja Sako, ki je v
igro vstopil v 70. minuti srečanja, kar se sklada s prvim skokom na grafu
(med 22:00 in 22:30). Njegov drugi skok v času med 23:30 in 24:00, je posle-
dica zgrešene odločilne enajstmetrovke, ki je Italiji prinesla naslov evropskih
prvakov.
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5.3 Vizualizacija sentimenta

Analiza sentimenta (4.3) je vizualizirana s pomočjo grafa, kjer os x predsta-
vlja uro, os y pa predstavlja količino čivkov. Graf je razdeljen na tri krivulje,
od katerih vsaka predstavlja eno od 3 kategorij sentimenta (pozitiven, nevtra-
len, negativen). Tako dobimo graf spreminjanja kategorije sentimenta skozi
čas tekme.

Slika 5.5: Anglija : Nemčija, sentiment.

Slika 5.5 prikazuje gibanje sentimenta števila čivkov na časovno enoto čez
čas tekme med Anglijo in Nemčijo. Tik pred tekmo je moč opaziti skok čiv-
kov s pozitivnim in negativnim sentimentom, kar bi lahko pripisali odzivom
na začetni postavi obeh reprezentanc in napovedi za tekmo. Poskoka pozitiv-
nega in negativnega sentimenta se zgodita okoli 19.00, kar je glede na potek
tekme ravno začetek drugega polčasa. Opazimo lahko tudi, da analiza senti-
menta ni preveč točna oziroma da model ni naučen najbolje. Vidimo, da sta
krivulji negativnega in pozitivnega sentimenta čez čas tekme precej podobni.
Krivulja nevtralnega sentimenta je po obliki tudi podobna že omenjenima,
le da je količina čivkov precej večja.
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5.4 Vizualizacije kombinacij in ostalih analiz

Slika 5.6: Anglija : Italija, kombinacija analize sentimenta in prepoznave
igralcev.

Kombinacije analiz vizualizirajo povezave med analizami. Ker se vse ana-
lize izvajajo čez čas tekme (graf količine čivkov skozi čas), lahko analize med
seboj povežemo in dobimo delne vizualizacije analiz, ki so odvisne samo od
enega dela neke druge analize.

Na sliki 5.6 je prikazana kombinacija analiz. Gre za kombinacijo senti-
menta in prepoznave igralca Harryja Kanea v času tekme med Anglijo in
Hrvaško. Graf nam prikazuje sentiment, ki ga glede na potek tekme do Har-
rya Kanea občutijo avtorji čivkov. Kane je glede na formo čez celotno sezono
odigral slabo tekmo, kar potrjuje tudi ocena njegove igre znanega nogome-
tnega portala, ki ocenjuje igralce na podlagi njihovih statistik čez tekmo [36].
To je tudi eden od poglavitnih razlogov, da število čivkov z negativnim sen-
timentom, ki imajo omenjenega Kanea, začne naraščati z začetkom tekme,
pade pa šele, ko v 82. minuti zapusti igro.
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Slika 5.7: Anglija : Italija, poseben dogodek.

Slika 5.7 prikazuje vizualizacijo števila čivkov glede na časovno enoto, v
katerih je omenjen angleški levi bočni branilec Luke Shaw na finalni tekmi
med Angleži in Italijani. Omenjeni igralec je že v drugi minuti tekme poskrbel
za vodstvo Angležev, zato je viden skok v količini čivkov na grafu takoj po
začetku tekme ob 21:00.

Slika 5.8 vizualizira najpogosteje pojavljene besedne zveze čivkov v obliki
besednega oblaka (angl. word cloud). Vidimo lahko, da se veliko pojavljajo
simboli (t. i. emojiji) in bodrenje angleške ter italijanske reprezentance.
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Slika 5.8: Anglija : Italija, besedni oblak.
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5.5 Metrike sistema

V razdelku bomo prikazali določene sistemske metrike in statistične podatke
našega sistema kot celote. Metrike so razdeljene glede na komponente ce-
vovoda. Kar se tiče sistemskih metrik, bomo prikazali porabo procesorja,
delovnega spomina in diska. Metrike smo merili v času obdelave čivkov iz
vnaprej zajete tekme med Italijo in Anglijo, katere čivke smo imeli na raz-
polago za ponovno predvajanje v Kafkini vrsti. Omeniti je treba, da se v
prvotnem primeru uporabe cevovoda čivki obdelujejo sproti, torej v času
tekme. Za potrebe zbiranja metrik pa smo obdelovali že zbrane čivke iz Ka-
fkine vrste. Vse meritve so bile izvedene v vsebniškem okolju, ki je gostovalo
na napravi z Intel Core i7-7500U procesorjem z 2 jedroma in frekvenco 2.70
GHz ter 16 GB delovnega spomina.

Za začetek predstavimo nekaj statističnih podatkov. V tabeli 5.1 in 5.2
so prikazani podatki o številu zapisov in velikosti, ki jo ti zapisi tvorijo na
Elasticsearch strežniku in Kafka posredniku glede na tekmo. Dokument je
oblika zapisa v Elasticsearchu, v Kafki pa gre za sporočilo, ki stoji v vrsti
sporočil. Shema zapisa na Elasticsearchu je večja kot v Kafki, saj vsebuje še
dodatna polja rezultatov analiz nad čivkom. V Elasticsearch smo pošiljali le
čivke, ki so bili ustvarjeni v času tekme, med tem, ko smo jih preko Twitter
API-ja v Kafkino vrsto začeli odlagati že nekaj časa pred in tudi nekaj časa
po tekmi. Od tod tudi velike razlike v številu in posledično velikosti.

Tekma Število sporočil Velikost v pomnilniku

Anglija : Hrvaška 532.502 134,34 MB
Anglija : Nemčija 409.704 93,83 MB
Italija : Anglija 620.880 128,74 MB

Tabela 5.1: Količina in velikosti čivkov pripadajočih tekem v Kafki.
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Tekma Število dokumentov Velikost indeksa

Anglija : Hrvaška 287.075 150,55 MB
Anglija : Nemčija 252.641 115,15 MB
Italija : Anglija 339.882 155,11 MB

Tabela 5.2: Število dokumentov in skupna velikost indeksa pripadajoče tekme
v Elasticsearchu.

Nadaljujemo s predstavitvijo sistemskih metrik nekaterih komponent sis-
tema. Grafa na sliki 5.9 prikazujeta obremenjenost procesorja in število niti
v času izvajanja obdelave. Gre za Flinkov vsebnik, ki izvaja obdelavo (task
manager), prvi skok procesorja predstavlja zagon vsebnika, konec obdelave
pa je viden z umirjanjem obremenjenosti procesorja. Vsebniku je na voljo
približno 53 niti, ki jih zagotavlja gostiteljski sistem.

Slika 5.9: Obremenitev in število niti procesorja v Flinku.

Naslednji graf na sliki 5.10 prikazuje spomin kopice javanskega virtual-
nega stroja (angl. Java virtual machine - JVM ), kjer se v času izvajanja
shranjujejo Java objekti. V času obdelave je graf ozko nazobčan, kar po-
meni hitro ustvarjanje in čiščenje javanskih objektov za potrebe obdelave.
V nasprotju s časom obdelave, pa po koncu obdelave graf postane široko
nazobčan.
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Slika 5.10: JVM kopica v času obdelave v Flinku.

Graf na sliki 5.11 prikazuje obremenjenost procesorja na Elasticsearch
vsebniku, kamor shranjujemo obdelane čivke, opazimo majhno obremenje-
nost procesorja v času obdelave. Grafa na sliki 5.12 prikazujeta naraščanje
števila dokumentov v času obdelave (graf je stopničast zaradi kratkega osve-
ževanja te metrike) in hitrost indeksiranja dokumentov. Hitrost preseže 100
indeksiranih elementov v sekundi.

Slika 5.11: JVM kopica v času obdelave v Flinku.
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Slika 5.12: Število dokumentov in hitrost indeksiranja v Elasticsearchu.



Poglavje 6

Zaključek

V diplomskem delu smo se ukvarjali z izdelavo končnega sistema (cevovoda)
za obdelavo pretočnih podatkov. Opravili smo pregled in raziskali prednosti
ter slabosti najpopularnejših orodij, ki se trenutno uporabljajo za posame-
zne dele cevovoda, to so: orkestracija, tok podatkov, obdelava, shranjevanje
in vizualizacija. Na podlagi raziskav smo se utemeljeno odločili za sklad
tehnologij cevovoda, ki bi bili najprimernejši za naš primer uporabe.

Za primer uporabe smo obdelovali tok čivkov (angl. tweet) iz družabnega
omrežja Twitter, ki so ustvarjeni v času nogometne tekme reprezentance
Anglije na Evropskem prvenstvu v nogometu leta 2020. Tok čivkov nekaj
tekem smo shranili in s ponovnim predvajanjem toka podatkov preizkušali
različne algoritme analize nad čivki. Šlo je za analize sentimenta, jezika in
prepoznave igralcev v čivkih. Omenjene analize smo vizualizirali v obliki
grafov in tortnih diagramov ter jih združili v nadzorno ploščo. Tako smo
dobili pregled nad vsemi vizualizacijami tekme, ki se v času le te spreminjajo
in odzivajo glede na prihod novih čivkov.

Glede na to, da je vsak del cevovoda tekel lokalno na enem strežniku,
ki je bil kar naša naprava, bi bila definitivno možna namestitev posameznih
delov na gručo strežnikov. S tem bi obdelavo pohitrili z vzporednostjo (para-
lelizmom), v primeru shranjevanja podatkov pa bi zagotovili večjo odpornost
pred izpadom in varnostne kopije. Ker smo celoten cevovod razvili v vseb-
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niškem okolju, vsi deli cevovoda pa omogočajo delovanje na gruči, bi bila
nadgradnja na uporabo gruče trivialna. Možnost izboljšave je tudi pri mo-
delu za klasifikacijo sentimenta, saj je učna množica relativno majhna, (~500
čivkov) in sestavljena samo iz čivkov v angleškem jeziku. Na splošno bi lahko
uporabili tudi kakšno drugo knjižnico za obdelavo besedil, npr. Stanfordova
Stanza in primerjali rezultate.

Prikazali smo en primer uporabe celostnega sistema nad čivki iz družab-
nega omrežja Twitter. Seveda bi lahko sistem obdeloval tudi kakšne druge
podatke, ki vsebujejo besedila, ki jih je ustvarila človeška roka. V primeru,
da bi želeli obdelovati drugačno vrsto podatkov, pa bi morali določene kom-
ponente sistema zamenjati z ustreznejšimi.
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