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Hovoríme	  o	  veľkom	  objeme	  dát	  



Aplikácie	  spracovania	  prúdu	  údajov	  

•  Okamžitá	  reakcia	  v	  závislosP	  od	  meniacich	  sa	  
dát,	  či	  udalosS	  

•  Detekcia	  trendov	  na	  sociálnej	  sieP	  
•  IdenPfikácia	  chýb,	  či	  anomálií	  v	  prúde	  
•  Filtrovanie	  prúdu	  
	  
	  



Požiadavky	  na	  prúdové	  spracovanie	  	  

•  Odolnosť	  voči	  chybám	  
•  Distribuované	  riešenie	  
•  Horizontálna	  škálovateľnosť	  
•  Spracovanie	  v	  (takmer)	  reálnom	  čase	  
•  Rovnomerné	  zaťaženie	  sytému	  



Filtrovanie	  prúdu	  údajov	  v	  reálnom	  čase	  na	  
základe	  používateľského	  dopytu	  

•  Čas	  odovzy	  je	  kriPcký,	  rádovo	  desiatky	  ms	  
•  KriPcké	  je	  Pež	  kritérium	  doručenia	  každej	  
správy	  aspoň	  raz	  

•  Zdroj	  generuje	  masívny	  objem	  dát,	  preto	  má	  
zmysel	  filtrovanie	  

•  Tradičné	  prístupy	  niesú	  postačujúce	  



Dávkové	  spracovanie	  



Prúdové	  spracovanie	  

•  Na	  údaje	  sa	  pozeráme	  ako	  neohraničenú	  
sekvenciu	  n-‐Sc	  generovanú	  konPnuálne	  v	  čase	  

	  



Navrhujeme	  sofvérovú	  súčiastku	  na	  filtrovanie	  
prúdu	  podľa	  dopytu	  v	  reálnom	  čase	  



Prvotný	  návrh	  topológie	  pre	  filtrovanie	  

•  PoužiPe	  programovacieho	  rámca	  Storm	  
•  Integrácia	  s	  ďalšími	  systémami	  



Overovanie	  sme	  vykonávali	  iteraSvne	  
a	  metodologicky	  

•  IdenPfikovanie	  úzkych	  hrdiel	  navrhnutej	  
topológie.	  

•  IdenPfikácia	  špecifických	  a	  okrajových	  prípadov.	  
•  Komplexné	  experimentovanie	  vo	  viacerých	  
scenároch.	  

•  V	  každej	  iterácii	  navrhujeme	  riešenie	  
idenPfikovaných	  problémov.	  



Smerovanie	  správ	  naprieč	  topológiou	  
na	  základe	  dopytu	  

	  
•  Najstabilnejšia	  topológia	  z	  poslednej	  iterácie	  
experimentovania.	  

•  Každý	  uzol	  topológie	  filtruje	  len	  určitú	  
množinu	  správ.	  



Výsledky	  a	  zhodnotenie	  
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Ďalšie	  smery	  a	  možnosP	  

•  Kombinácia	  prúdového	  a	  dávkového	  
spracovania,	  Pež	  známa	  ako	  Lambda	  
architektúra	  

•  Detekcia	  trendov	  a	  strojové	  učenie	  sa	  v	  
reálnom	  čase	  s	  pohľadom	  na	  historické	  dáta	  

•  Implementácia	  klientskej	  aplikácie	  so	  snahou	  
získať	  prístup	  k	  prúdu	  údajov	  reálneho	  sveta	  


