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Voorwoord

Voor u ligt de scriptie die het resultaat is van mijn onderzoek bij Oxyma
B.V. in het kader van mijn afstuderen. Het is niet enkel het resultaat van 4
maanden lang hard werken bij Oxyma, maar ook de kroon op mijn inzet
om in iets meer dan 3 jaar mijn opleiding Informatica aan de Hogeschool
Rotterdam met succes te voltooien. Zowel het proces van het afstuderen als
het doen van een opleiding in het algemeen kan niet zonder enige steun
en toeverlaat, dus graag wil ik een aantal individuele mensen en groepen
persoonlijk bedanken voor hun aandeel in deze:
Mijn collega's bij Oxyma die meegewerkt hebben aan interviews met
mij: Zonder jullie had dit onderzoek niet kunnen plaatsvinden. In de
maanden dat ik bij jullie heb rondgelopen, heb ik kunnen ervaren hoe
druk jullie dagen zijn. Bedankt voor het delen van een stukje tijd en vooral
ook het enthousiasme waarmee jullie dit onderzoek hebben ontvangen en
eraan hebben meegewerkt.
Ruud Hellemons en Onno van der Beek, collega's en begeleiders:
Jullie hebben geen moment voorbij laten gaan om mij te begeleiden, mee
te denken en me nieuwe dingen te leren over statistiek, analyse, databases
en nog veel meer. Bedankt voor jullie goede dagelijkse begeleiding en de
enorme tijdsinvestering.
Jos van Loo, bedrijfsbegeleider: Bedankt voor de kans om dit onderzoek
te mogen doen, voor de begeleiding, het luisterend oor, de feedback en
bovenal het geloof in iets nieuws.
Karin Groeneveld: Bedankt voor de waardevolle tips voor het analyseren
van interviews en het doen van kwalitatief onderzoek.
Youri Tjang, eerste begeleider: Zonder onze sparringsessies, jouw
kritische blik en de gezellige discussies weet ik zeker dat ik niet zover was
gekomen. Bedankt voor je fijne begeleiding.
Daniel van Dorp, vriend en medestudent: Bedankt voor de gezelligheid
en steun de afgelopen jaren, de toffe projecten en alles wat ik van je
geleerd heb. En natuurlijk bedankt voor je kritische blik op deze scriptie.
Mijn moeder en haar man, Ingrid van der Aart en Jan Postma: Bedankt
voor het financieren van nog een opleiding, de aanhoudende steun, het
geloof en de liefde.
Joy Venis, mijn vriendin: Jij hebt me niet alleen de afgelopen maanden,
maar de afgelopen jaren gesteund zoals geen ander. Dank je voor je
geloof, je support, je zorg en je liefde.
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Samenvatting

Oxyma B.V. bevindt zich op het snijvlak van marketing en ICT. Oxyma
houdt zich vooral bezig met het beheren en uitvoeren van campagnes voor
haar opdrachtgevers. Daarbij wordt veel data verwerkt en geanalyseerd.
Zowel vanwege problemen in de huidige processen als vanuit interesse
voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van marketing en ICT is men
geïnteresseerd in manieren waarop Big Data en met name Hadoop een rol
kunnen spelen bij de dienstverlening bij Oxyma.
Er is een inventarisatie uitgevoerd onder medewerkers van Oxyma en een
van haar grotere opdrachtgevers naar de problemen en kansen op het
gebied van data. Daarbij is vooral naar voren gekomen dat men te maken
heeft met steeds meer data uit steeds meer verschillende bronnen en van
verschillende aard. Men wil deze data graag koppelen om zo een beter
klantbeeld te creëren. De mogelijkheden op het gebied van verwerking
en analyse van ongestructureerde data en grote hoeveelheden data maken
Hadoop een geschikt platform voor het koppelen van deze verschillende
databronnen.
Om inzicht te krijgen in de werking van Hadoop en de technische
haalbaarheid van het inzetten van Hadoop binnen een bestaande
omgeving te toetsen is er een cluster opgezet en zijn er enkele analyses
uitgevoerd op bestaande data die met huidige technologieën nog voor
problemen zorgt. Daaruit is gebleken dat met name Pig en Hive veel
aansluiting zullen vinden bij de huidige kennis van analisten en database
engineers en bovendien zijn deze goed te combineren met technologieën
die momenteel in gebruik zijn bij Oxyma.
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Summary

Oxyma B.V. operates on the intersection of marketing and ICT. It mostly
deals with campaign management and execution. This involves the
processing and analyses of lots of data. Both because of problems in
current business processes and because of interests in new developments
in the areas of marketing and ICT, Oxyma wants to know in what ways Big
Data and specifically Hadoop can play a role in the services that Oxyma
delivers.
An inquiry was held among employees of Oxyma and of one of it’s greater
clients to identify problems and opportunities in the area of dataprocessing
and analysis. It shows that they encounter a growing amount of data from
different sources and of different nature. They would like to combine those
different datastreams to be able to create richter customer profiles. The
possibilities Hadoop offers in the area of processing and analysing
unstructured data and large amounts of data, make it a useful platform for
combining different sources of data.
To get a better understanding of the way Hadoop operates and to assess
wether Hadoop can be applied to a pre-existing technical environment, a
small cluster was built and some small analyses were done on existing data
that wasn’t operable with the current technologies employed by Oxyma.
These analyses show that Pig and Hive show enough similarities with
technologies currently mastered by analists and database engineers, to be
familiar to them to the extend that they could operate those systems. These
technologies are also easily combined with the systems currently in use at
Oxyma.
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1 Inleiding

Deze afstudeerscriptie beschrijft mijn onderzoek in het kader van mijn
afstuderen aan de opleiding Informatica aan de Hogeschool Rotterdam.
Het onderzoek is gedaan in opdracht van Oxyma en heeft ook daar
plaatsgevonden.
Oxyma is een dienstverlener op het gebied van marketing en ICT. Zij
hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelingen rondom
Big Data en met name de technologie Hadoop. Hieruit is een
afstudeeropdracht voortgekomen met als doel bij Oxyma prototypes op
basis van Hadoop te gaan bouwen.
Om het voor Oxyma makkelijker te maken de uitkomsten van dit
onderzoek ook in de praktijk toe te passen, is het nodig om de
onderliggende problematiek bloot te leggen. Er is daarom besloten om de
focus van het onderzoek niet alleen te leggen op de technische
mogelijkheden en oplossingen die Hadoop biedt, maar ook op de
problemen en vragen die aanleiding geven tot de wens Hadoop te willen
onderzoeken. Het gaat hierbij om de problemen en vragen die spelen op
het gebied van data, zowel bij de klanten van Oxyma als in de
dienstverlening die Oxyma levert.
Zowel het bedrijf, Oxyma, de dienstverlening en de markt waarbinnen zij
opereren, zijn van invloed op de vragen die gesteld zullen worden bij het
onderzoek en de resultaten. Omdat de markt waarin Oxyma werkt,
gekoppeld aan haar dienstverlening, unieke problemen ten aanzien van
data met zich meebrengt, heeft dat invloed op de oplossingsruimte die Big
Data technologieën bieden. Daarom wordt er hierna gekeken naar Oxyma
en haar dienstverlening en de rol die data daarin speelt.

1.1 Het bedrijf
Oxyma bestaat uit ongeveer 160 medewerkers en haar core business
bevindt zich op het raakvlak tussen ICT en marketing. Oxyma helpt
bedrijven bij het creëren van klantwaarde door het optimaliseren en
uitvoeren van marketing- en salesprocessen en door de integratie daarvan
met onderliggende businessprocessen.
Oxyma is een marketing service provider die organisaties helpt hun
customer value te verhogen. Oxyma genereert customer insights en
ontwikkelt op basis daarvan klantcontactstrategieën en customer life
cycle programma’s. Deze strategieën en programma’s worden crosschannel
via
alle
gangbare
outen
inbound
kanalen
geoperationaliseerd. Oxyma integreert kanalen, processen en
systemen, waardoor een optimale klantinteractie mogelijk wordt [1].
In de basis legt Oxyma de link tussen marketing en automatisering, door
voor bedrijven en organisaties het campagne management en de
campagne executie te automatiseren, uit te voeren en de processen
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daarbij te bewaken. Al deze campagnes zijn afhankelijk van data die
Oxyma krijgt van opdrachtgevers met betrekking tot hun klanten. Om de
effectiviteit van de marketingcampagnes zoveel mogelijk te optimaliseren,
levert Oxyma marketinginzichten en adviezen op basis van deze data.
Door middel van analyses door de marketing intelligence afdeling,
worden de klantselecties voor campagnes geoptimaliseerd.

1.2 Aanleiding
Oxyma verwerkt en beheert bij haar dienstverlening grote hoeveelheden
data. Momenteel gaat het hierbij om klantdata, transactiedata en
responsdata, maar men ziet steeds vaker de wens om daar ook andere
soorten data, zoals webdata en data van social media bij te betrekken. In
haar missie om bedrijven te helpen op basis van die data betere
marketingstrategieën en campagnes te ontwikkelen, maakt Oxyma veelal
gebruik van producten van Oracle voor de opslag van gegevens en de
workflowautomation. Voor campagne management en campagne executie
maakt Oxyma gebruik van specifieke software en partners in de markt,
volgens het “best of breed” principe.
Oxyma ziet vanuit ontwikkelingen binnen haar data-analyse en campagnemanagement processen aanleiding om nieuwe technologieën en tools te
onderzoeken. Oxyma is benieuwd naar nieuwe manieren om de steeds
grotere hoeveelheden, maar ook steeds gevarieerdere data die zij van
haar klanten binnenkrijgt, efficiënt te analyseren en er betekenis uit te
trekken. Het gaat hierbij om data die qua hoeveelheid en (gebrek aan)
structuur niet meer te verwerken is met de gebruikelijke technologische
middelen [2]. Men vermoedt dat MapReduce, en de implementatie in
Hadoop daar zeer geschikte middelen voor zijn.
Zoals aangetoond zal worden, is de variëteit in data die Oxyma van haar
cliënten krijgt, vooralsnog een meer overheersend kenmerk van Big Data
dan het volume. Er vindt een ontwikkeling plaats bij marketeers waarbij zij
naast CRM data, steeds meer waarde gaan hechten aan bijvoorbeeld het
online gedrag van klanten en informatie uit social media. In de marketing
context waarbinnen dit onderzoek gedaan wordt, is het dus vooral
interessant om te kijken naar manieren waarop deze technieken kunnen
helpen bij het – eventueel ad hoc – aan elkaar knopen van verschillende
datastromen die met voorgenoemde conventionele technologieën lastig te
combineren zijn.

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen
In de geschetste context is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Op welke wijze kan Hadoop worden ingezet voor het oplossen van
problemen op het gebied van dataverwerking en analyse bij Oxyma?
Er gaat zoals gezegd niet enkel gekeken worden naar de technische
mogelijkheden van Hadoop, maar ook naar de noodzaak voor Oxyma om
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technieken als Hadoop in te gaan zetten. Dit leidt tot de volgende
deelvragen.
•

•

Welke problemen spelen er op het gebied van data verwerking en
analyse bij het leveren van de dienstverlening door Oxyma en welke
problemen en kansen identificeert Oxyma bij haar klanten op dit
gebied?
Op welke manier kan Hadoop ingezet worden om deze problemen op
te lossen en kansen te benutten?

In deze scriptie zullen deze vragen beantwoord worden. Het onderzoek
heeft vanwege bovenstaande vraagstelling in combinatie met de wens om
ook praktisch aan de slag te gaan met Hadoop bij Oxyma, een enigszins
duaal karakter. Aan de hand van een onderzoek onder de medewerkers
van Oxyma zal ik kijken naar de noodzaak om in de toekomst met Big Data
technieken als Hadoop aan de slag te gaan. Daarnaast zal ook praktisch
geëxperimenteerd worden met Hadoop om ook een technisch advies uit te
kunnen brengen. Dit praktische onderdeel zal gestuurd worden vanuit
ideeën voor een proof of concept die uit het interview voortkomen.

1.4 Leeswijzer
Deze scriptie begint met een theoretisch kader. Er wordt uitgelegd wat Big
Data inhoudt. De gebruikte technologieën worden uitgelegd en er wordt
gekeken naar eventueel bestaand onderzoek met betrekking tot dit
onderwerp. Hierna volgen de uitleg en de resultaten van het interview
onderzoek onder de medewerkers van Oxyma. In het praktische deel van
het onderzoek wordt de bouw van een Hadoop cluster beschreven en de
implementatie van een aantal prototype analyses op dat cluster, gevolgd
door het bouwen van een proof of concept op basis van een actuele casus
bij Oxyma. Daarna wordt er gekeken naar mogelijke obstakels bij het
inzetten van Big Data op basis van de conclusies uit de interviews. Als
laatste zijn er de nodige conclusies en aanbevelingen.
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2 Theoretisch kader

In dit hoofdstuk wordt er aandacht besteed aan de theorie rondom de
onderzochte technologieën en wordt er gekeken naar voorgaand
onderzoek in de literatuur met betrekking tot het onderwerp van dit
onderzoek.

2.1 Big Data
Volgens Wikipedia kan Big Data als volgt gedefinieerd worden:
“In information technology, big data is a collection of data sets so large
and complex that it becomes difficult to process using on-hand
database management tools.” [3]
Met on-hand database management tools doelt men hier op de
conventionele technologieën die op dat moment beschikbaar zijn. Dit
maakt de definitie sterk afhankelijk van de huidige staat van de
technologische ontwikkelingen. Het lastige aan de definitie is ook dat
“complex” een onduidelijk begrip is wat ook sterk afhankelijk is van de
situatie waarin de data geanalyseerd en verwerkt wordt.
De term Big Data suggereert dat het grootste probleem bij het analyseren
en verwerken van data ligt bij de grootte van de datasets. Uit een rapport
van Gartner blijkt echter dat de uitdaging van Big Data meer behelst dan
enkel het volume van data. De drie definiërende aspecten van data om
gerekend te worden tot Big Data, zijn volgens Gartner Volume, Variety en
Velocity [4].
Volume betreft de hoeveelheid data. De hoeveelheid data die vrijkomt bij
bedrijfsprocessen neemt toe. Dat vormt een uitdaging, zowel qua opslag
als bij het analyseren om zinvolle informatie uit die data te halen. Door
breedband internet en de komst van apps, genereren we steeds meer
data. Het gaat hierbij niet alleen om traditionele klantdata en
transactiedata, maar ook nieuwe soorten data.
Variety over de toenemende aantallen databronnen. Zoals gezegd komen
er naast klantdata en transactie nieuwe soorten data bij. Een hoop van die
nieuwe data is een direct gevolg van de opkomst van het internet, en later
ook mobiele telefoons met apps. Er worden grote hoeveelheden “sociale”
data gegenereerd op Social Media platformen en mobiele telefoons
genereren met sensoren ook een hoop data die middels apps opgevangen
en verspreid wordt. Deze variëteit aan data is lastig om te koppelen. Ook
zijn deze nieuwe bronnen qua structuur anders dan traditionele data wat
het ontsluiten ook lastig maakt.
Velocity draait om de snelheid waarmee data geproduceerd wordt en
organisaties en bedrijven binnenkomt. Zoals gezegd zorgen nieuwe
technologieën voor steeds meer manieren om content te creëren.
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Hierdoor neemt de snelheid waarmee data geconsumeerd moet worden,
ook toe.
Deze drie aspecten van Big Data zijn door Gartner al in 2001 benoemd met
data management in het algemeen en zijn anno 2012 synoniem geworden
met Big Data [5].

2.2 MapReduce
MapReduce is een programmeermodel dat ontwikkeld is bij Google, door
Jeffrey Dean en Sanjay Ghemawat [6]. MapReduce is tevens een
implementatie van het voorgenoemde model, ontwikkeld door dezelfde
personen bij Google. Aangezien dit onderzoek gaat om Hadoop, een open
source implementatie van het MapReduce model, welke in grote mate
overeenkomt met Google’s implementatie, zal Google’s implementatie
hier slechts kort aan bod komen.
MapReduce als model is geïnspireerd door en gebaseerd op de map en
reduce/fold functies zoals die te vinden zijn in functionele
programmeertalen als Lisp en Haskell. De werking van deze functies is als
volgt:
•

•

map [7]: deze functie neemt als parameter een andere functie, f, en
past f toe op alle elementen in een lijst, of vergelijkbare
datastructuur, zoals een array. Als middels map bijvoorbeeld
! ! = ! ! wordt toegepast op de lijst [1,2,3,4,5] dan is het resultaat
een nieuwe lijst: [1,4,9,16,25]
reduce/fold [8]: deze functie combineert een set aan waardes via
een meegegeven functie tot een eindwaarde. Via reduce worden
waardes dus geaggregeerd. Als we middels reduce een simpele
optelfunctie toepassen op de lijst [1,2,3,4,5] dan wordt als
resultaat de waarde 15 teruggegeven.

In het MapReduce programmeermodel worden deze functies in
aangepaste vorm gebruikt door de programmeur om de twee
verschillende bewerkingen te definiëren waaruit een MapReduce operatie
moet bestaan. De MapReduce operatie in zijn totaliteit neemt een reeks
aan key-value pairs en geeft een reeks key-value pairs terug.
De programmeur schrijft een map functie die een key-value pair accepteert,
daar een of meerdere bewerkingen op toepast, en een of meerdere
tussenliggende key-value pairs teruggeeft. Volgens het MapReduce model
worden vervolgens van alle tussenliggende paren met gelijke key, de
values gecombineerd. Deze key wordt samen met al haar values
meegegeven aan de reduce functie die eveneens door de programmeur
geschreven is. Deze functie zal alle waardes die bij een key horen op een
door de programmeur aangegeven manier combineren tot een kleinere
set waardes. Meestal geef de reduce functie 1 of 0 waardes terug per
aanroep.
Sleutel tot het gemak van dit model is dat de programmeur bij het maken
van de map functie enkel hoeft na te denken wat er gedaan moet worden
met één enkele key-value pair. Dit is zelfs een voorwaarde van het model,
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want zoals we later zullen zien, is het deze eigenschap die het mogelijk
maakt om berekeningen makkelijk te verdelen en parallel uit te voeren.
De “Hello World” van de MapReduce wereld is het tellen hoe vaak
woorden voorkomen in een verzameling documenten. Dit ziet er in
pseudo-code als volgt uit [9]:
function:map(String:name,:String:document)::
:://:name::document:name:
:://:document::document:contents:
::for:each:word:w:in:document::
::::emit:(w,:1):
::
function:reduce(String:word,:Iterator:partialCounts)::
:://:word::a:word:
:://:partialCounts::a:list:of:counts:
::sum:=:0:
::for:each:pc:in:partialCounts::
::::sum:+=:pc:
::emit:(word,:sum):
:
De map functie krijgt als key-value de naam van een document en een string
met de inhoud mee. Voor elk woord dat de map functie tegenkomt in de

inhoud, wordt er een key-value pair afgegeven met het woord als key en de
waarde 1 als value. Zoals gezegd worden alle waardes bij een bepaalde
key gecombineerd aan de reduce functie meegegeven (partialCounts). In
dit geval worden al deze waardes behorend bij een bepaalde key (een
bepaald woord) opgeteld. Door het resultaat van de map functies is dit elke
keer de waarde 1 die opgeteld wordt. De uitkomst is wederom een
verzameling key-value pairs met als key een bepaald woord, en als value
het aantal keer dat het woord voorkomt. In de praktijk zullen zowel de
values en vaak ook de keys complexere vormen van data zijn.
2.2.1 Implementatie bij Google
Google’s implementatie is ontwikkeld voor gebruik op grote clusters van
commodity hardware [6]. Dit kan men zien als relatief goedkope “huis-tuinen-keuken” hardware welke makkelijk en goedkoop verkrijgbaar is. Dit is
een tegenstelling met het gangbare gebruik van speciale server hardware
bij grote IT-bedrijven. Deze commodity hardware biedt niet dezelfde
garanties als server hardware, maar de MapReduce implementatie is dan
ook gebouwd rond de verwachting dat bepaalde PC’s in het cluster
gegarandeerd zullen stoppen met werken.
Google’s implementatie – waarvan veel onderdelen in gewijzigde vorm
ook terug te vinden zijn in Hadoop – legt de werkelijke kracht bloot van
het MapReduce model: hun MapReduce framework handelt veel moeilijke
onderdelen van parallelle software voor de gebruiker af, zodat deze zich
enkel met het schrijven van map en reduce functies hoeft bezig te houden:
•
•

Netwerkverkeer in het cluster wordt geregeld
Inter-machine communicatie wordt afgehandeld

6

•
•

Er is voorzien in diverse fout-tolerantie mechanismen, waardoor
falende machines geen probleem vormen
Het systeem is geoptimaliseerd voor gebruik van lokale disks, zodat
netwerkverkeer ook zo optimaal mogelijk verloopt

In Google’s MapReduce implementatie wordt gebruik gemaakt van een
gedistribueerd filesysteem welke ze zelf ontwikkeld hebben: Google
Filesystem, ofwel GFS. Het gehele filesysteem is bij GFS verspreid over
alle lokale disks in alle nodes (PC’s) in het cluster. Vanuit het oogpunt van
de gebruiker bestaat er dus slechts één grote logische disk waar data van
gelezen kan worden en op opgeslagen kan worden. GFS houdt echter
nauwgezet bij welk stukje data op welke node staat. Dit maakt het mogelijk
de map operaties lokaal uit te voeren op de node waar de data voor een
specifieke map operatie zich bevindt, waardoor er op dat moment geen
netwerkverkeer
nodig
is.
Dit
heet
data
locality
[10].
Naast het gedistribueerde karakter van GFS, draagt deze ook zorg voor de
eerdergenoemde fout-tolerantie. Elk blok data – doorgaans 64MB groot –
wordt drie keer opgeslagen in het cluster, op verschillende nodes.
Wanneer een node uitvalt, is de data ook nog op een andere node te
vinden en zal GFS onmiddellijk een nieuwe replica van deze data maken,
zodat het aantal replica’s weer op drie komt te staan.
Hieronder volgt een korte uitleg van het verloop van het uitvoeren van een
MapReduce applicatie op dit systeem (zie ook Figuur 2.1):
1. Het MapReduce systeem verdeelt de input bestanden die met
MapReduce verwerkt gaan worden, en op het GFS staan in stukken
van 64MB. Dit zijn de input splits.
2. Vervolgens worden van het door de gebruiker geschreven
MapReduce programma kopieën gestart op elke node in het cluster.
3. Er is één hoofdkopie die ervoor zorgt dat de andere kopieën van het
programma aan het werk blijven. Deze coördinerende versie van de
applicatie is de master.
4. Elk programma krijgt een lokale input split toebedeeld – een stuk
data op dezelfde node als waar het programma draait – en verdeelt
dit stuk data in key-value pairs die doorgegeven worden aan de map
functie van de gebruiker die op deze node draait. De resulterende
key-value pairs worden opgeslagen in het filesysteem.
5. Wanneer er genoeg tussenliggende key-value pairs verzameld zijn,
worden deze verdeeld over het aantal reducers dat door de
gebruiker ingesteld is.
6. Elk van deze reducers sorteert en groepeert de tussenliggende data
op basis van key en geeft voor elke key deze key inclusief de
bijbehorende waardes door aan de door de gebruiker geschreven
reduce functie.
7. Het resultaat van elke reduce aanroep wordt toegevoegd aan het
totale resultaat van een reducer.
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Figuur 2.1
In sommige gevallen, zoals bij het bovenstaande “WordCount” voorbeeld,
is het wenselijk dat er maar één totale output is. Dus wordt er in dit geval
maar één reducer gebruikt.
Zoals men kan zien, levert het MapReduce systeem grote voordelen voor
de gebruikers:
•
•

Veel problemen zijn te vertalen naar het MapReduce paradigma.
Het is makkelijk te gebruiken voor programmeurs, ook als ze geen
ervaring hebben met parallel programmeren.

2.3 Hadoop en het Hadoop ecosystem
Hadoop is een open-source implementatie van het MapReduce model
geschreven in Java, ontwikkeld door Doug Cutting [10]. Hadoop is
ontstaan bij het bouwen van Apache Nutch, een open source web search
engine die onderdeel was van het Apache Lucene project, tevens
gebouwd door Doug Cutting. Door de enorme hoeveelheid data die
verzameld werd door Nutch, was er al gauw behoefte aan een
opslagsysteem dat kon meeschalen. Geïnspireerd door GFS en
MapReduce is Doug Cutting met zijn team een open source versie gaan
bouwen welke ze Hadoop hebben genoemd, naar de gele olifantknuffel
van Cutting’s zoontje. Toen Cutting in 2006 door Yahoo! werd ingehuurd,
kreeg hij daar een team tot zijn beschikking om verder te werken aan
Hadoop. Al gauw werd Hadoop ingezet bij de search engine van Yahoo!.
Hadoop is geschreven in Java en MapReduce programma’s worden ook in
Java ontwikkeld. Hierbij moet een de map functie geschreven worden, een
reduce functie en een zogenaamde Driver welke de configuratie voor het
cluster bevat, en welke map en reduce functies gebruik moeten worden.
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Hadoop bevat ook de mogelijkheid om MapReduce programma’s te
schrijven in andere talen via de Hadoop Streaming interface. Omdat
sommige ondersteunde talen weak typed zijn is er daarbij echter geen
ondersteuning voor verschillende data types, wat bij Java wel het geval is.
Dit maakt de Streaming oplossing wat mij betreft minder robust, omdat er
minder controle mogelijk is en er dus makkelijker fouten op kunnen
treden.
Hadoop’s versie van MapReduce werkt in grote lijnen hetzelfde als
Google’s MapReduce waarbij de volgende onderdelen te onderscheiden
zijn, met hun Google tegenhangers:
•

•

MapReduce: Dit zorgt net als bij Google voor het uitvoeren van de
map en reduce functies. Hierbij zorgen twee verschillende systemen
voor de coördinatie tussen en op de nodes:
o JobTracker: Dit systeem coördineert een hele MapReduce
Job en heeft dus dezelfde rol als de hoofdkopie van de
MapReduce applicatie bij Google’s variant. Hier is er één
van.
o TaskTracker: Deze bevindt zich op elke node en zorgt voor
de lokale uitvoering van map en reduce taken. Voor elke taak
wordt een aparte Java Virtual Machine gestart, zodat in geval
van falen, de overkoepelende job wel blijft draaien.
HDFS: dit is het gedistribueerde filesysteem en tegenhanger van
Google’s GFS. HDFS wordt verzorgd door de volgende systemen:
o NameNode: Hier wordt bijgehouden welke bestanden zich in
HDFS bevinden, en welke data op welke node te vinden is. Dit
is de enige single point of failure. Dat wil zeggen dat als de
NameNode niet meer werkt, HDFS onbruikbaar is. In recente
versies van Hadoop bestaat er de mogelijkheid een
Secondary NameNode in te richten die het overneemt in geval
van fouten.
o DataNode: Op elke node zorgt de DataNode voor de
daadwerkelijke uitvoer van file operaties die door de
NameNode aangevraagd worden.

In figuur 2.2 is een schematische weergave van een Hadoop cluster te zien
[11].
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Figuur 2.2: Hadoop cluster
Er is altijd maar één master en eventueel een Secondary NameNode.
Afhankelijk van de grootte van het cluster, kunnen er tientallen tot
honderden slaves zijn.
2.3.1 Batch processing en optimalisaties
Zoals duidelijk is geworden, is Hadoop MapReduce een mechanisme voor
batch-processing. Voor elke query, analyse of andere verwerkingstaak
wordt de hele dataset opnieuw verwerkt. Deze brute-force heeft in de
praktijk weinig nadelen omdat Hadoop MapReduce volledig lineair
schaalbaar is [10]: voor het verdubbelen van verwerkingssnelheid, hoeft
men simpelweg de grootte van het cluster te verdubbelen. Gekoppeld met
de focus op commodity hardware, maakt dit Hadoop Mapreduce een heel
krachtige en kosteneffectieve oplossing ten opzichte van systemen
gebaseerd op gespecialiseerde hardware.
Ook optimalisaties van de MapReduce programma’s zelf zijn – afgezien
van de optimalisatie die MapReduce al vormt ten opzichte van iteratieve
benaderingen – vaak niet meer aan de orde, want het is goedkoper om
extra nodes in te zetten, dan om een programmeur optimalisaties uit te
laten voeren.
2.3.2 Ecosysteem
Het is belangrijk te vermelden dat de naam Hadoop tegenwoordig
gebruikt wordt in twee betekenissen: enerzijds voor de voorgenoemde
MapReduce implementatie, anderzijds als naam voor een verzameling
projecten die gerelateerd zijn aan Hadoop MapReduce en HDFS. Deze
projecten hebben allen te maken met distributed computing en het op
grote schaal verwerken van data. Hierna volgt korte uitleg van de
projecten die tijdens dit onderzoek gebruikt en onderzocht zijn. Figuur 2.3
is een schematisch overzicht van deze projecten. In een later hoofdstuk
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zullen de ervaringen met deze frameworks besproken worden en zal
gekeken worden welke het meest geschikt zijn voor de behoeften bij
Oxyma.

Figuur 2.3: Hadoop Ecosysteem
2.3.3 Pig
Apache Pig is een platform dat bovenop Hadoop werkt en het mogelijk
maakt om op een hoger niveau dan via MapReduce programma’s, data te
analyseren en te verwerken. Het bestaat uit een speciale taal voor het
schrijven van data-analyse flows, genaamd Pig Latin, en een executie
platform dat deze scripts compileert naar MapReduce applicaties die op
Hadoop gedraaid worden [12].
Het schrijven van een simpel MapReduce programma is vrij eenvoudig
voor programmeurs, maar het tot uitdrukking brengen van
ingewikkeldere data-analyse problemen in (een verzameling van)
MapReduce programma’s blijkt in de praktijk vaak lastig [10]. Het vereist
meerdere MapReduce taken die achter elkaar geplaatst worden, om
simpele data bewerkingen uit te voeren als joins, aggregaties en sorteren.
Met name joins zijn erg lastig te bewerkstelligen met reguliere MapReduce
jobs geschreven in Java.
Ook is het schrijven van MapReduce applicaties in Java vaak niet
weggelegd voor analisten, statistici en andere wetenschappers. Terwijl die
groep vaak juist de data het beste kent en er nieuwe inzichten uit wil halen.
Ook voor deze groep is Pig erg geschikt.
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De procedurele taal Pig Latin wordt door de bedenkers bestempeld als
“Data Flow Language” [13]. Ontwikkelaars en analisten kunnen in deze
taal een opeenvolging van stappen opgeven waarbij elke stap één enkele
bewerking op de data is. Dit wordt gezien als de Data Flow die men
omschrijft.
Met deze procedurele manier van werken verschilt Pig Latin dus radicaal
van SQL, waar de gebruiker een aantal constraints (beperkingen) opgeeft
en op basis daarvan bepaalde data teruggegeven of bewerkt wordt. SQL is
een declaratieve taal. Bij Pig Latin is gekozen voor een procedurele aanpak
zodat het natuurlijk voelt voor ontwikkelaars die gewend zijn met
MapReduce te werken. Het werken in stappen heeft ook als voordeel dat
er niet van te voren over het exacte eindresultaat nagedacht hoeft te
worden, zoals dit bij SQL queries wel het geval is.
Pig Latin bevat ook ondersteuning voor verschillende data types die bij het
inladen van de data bepaald worden.
Ondanks het feit dat Pig Latin door de makers bedacht is vanuit de
werkwijze van programmeurs, is de taal ook makkelijk te begrijpen voor
mensen die bekend zijn met SQL, want de taal bevat variaties op een hoop
veel gebruikte SQL constructen, zoals joins, aggregaties, filtering en sorts.
Uitbreiden van Pig Latin met nieuwe functies is ook mogelijk middels het
schrijven van User Defined Functions. Sinds versie 0.10 kunnen deze UDFs
naast Java ook in Javascript, Python of Ruby geschreven worden.
Ik ben van mening dat juist de combinatie van SQL-achtige bewerkingen
en het uitdrukken van een Data Flow in stappen, de taal uitermate geschikt
maakt voor analisten. De syntax is eenvoudig te begrijpen en er kan stap
voor stap geëxperimenteerd worden met datasets van grote omvang.
Zie Bijlage C voor een voorbeeld van een Pig Latin script voor het
analyseren van serverlogs van de Apache webserver.
2.3.4 Hive
Apache Hive is een bij Facebook ontwikkeld datawarehouse systeem voor
gebruik met Hadoop, waarmee data met behulp van SQL-achtige queries
geanalyseerd en verwerkt kan worden. Hive legt structuur bovenop data
die in HDFS staat [14]. Hive is vergelijkbaar met Pig omdat het net als Pig
een hogere abstractie biedt voor het analyseren en verwerken van data.
Een groot verschil is echter dat de structuur die met Hive wordt
aangebracht in de data, wordt vast gelegd en behouden in de vorm van
traditionele tabellen met kolommen en rijen [15]. De structuur hoeft dus
niet zoals bij Pig bij elke query opnieuw gedefinieerd te worden.
Het structureren en analyseren van dat met Hive, gebeurt met behulp van
HiveQL, een subset van SQL. Een groot verschil met traditionele relationele
databases zoals MySQL en Oracle, is dat de data na het creëren van een
tabel bij het inladen niet in een aparte database-specifieke
bestandsstructuur wordt gegoten. Hive benadert de data in het formaat
waarin het oorspronkelijk in HDFS gezet is. Indien wenselijk blijft de data
ook op de plek waar het oorspronkelijk gezet is op HDFS. Dit kan
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bijvoorbeeld zijn in de vorm van traditionele CSV bestanden zijn, al dan
niet gecomprimeerd.
Om het gebruik van HiveQL mogelijk te maken, en de structuur van data te
bewaren, maakt Hive gebruik van de volgende onderelen:
•
•
•

Metastore: Dit is een traditionele relationele database waarin alle
informatie met betrekking tot tabellen in Hive worden opgeslagen
Query planner: Dit is het mechanisme dat HiveQL queries
compileert in traditionele MapReduce jobs.
Execution Engine: Deze zorgt voor het uitvoeren van het resultaat
uit de Query Planner, waarbij rekening gehouden wordt met
afhankelijkheden tussen query-onderdelen.

Naast standaard primitieve datatypes als integer, float en string, kent Hive
in tegenstelling tot traditionele SQL databases ook complexere datatypes
zoals List en Map. Het structureren van ongestructureerde data in HDFS om
het in een tabelvorm te kunnen gieten, gebeurt door zogenaamde
Serializers/Deserializers, ofwel SerDes. Via deze SerDes wordt aangegeven
welke vorm de data heeft die ingeladen gaat worden. Dat kan
bijvoorbeeld via reguliere expressies.
Naast standaard SQL functies kunnen er ook MapReduce jobs die door de
gebruiker geschreven zijn, opgenomen worden in een query. In
combinatie met de complexere datatypes maakt dit Hive heel flexibel. Het
is makkelijk om mee aan de slag te gaan, maar biedt de veeleisende
gebruiker ook voldoende middelen.
Wat Hive ook heel geschikt maakt als Business Intelligence oplossing, is
dat het ODBC en JDBC connectoren bevat waarmee het makkelijk te
koppelen is aan bestaande reporting en andere BI tools.
In Bijlage C is een voorbeeld te vinden van 2 queries voor het creëren van
een tabel in Hive en het doen van een analyse op Apache webserver logs.
2.3.5 Cascading
Cascading is de derde en laatste onderzochte optie voor het gebruik van
Hadoop op een hoger abstractieniveau. Ook Cascading is geschreven
vanuit het oogpunt dat complexe problemen lastig te vertalen zijn in map en
reduce primitieven [10]. In tegenstelling tot Hive en Pig is Cascading niet
voorzien van een aparte taal voor het verwerken en analyseren van data in
Hadoop. Het maakt gewoon gebruik van Java, waar standaard MapReduce
applicaties ook in gescheven worden.
Cascading is net als Pig en Hive bedoeld voor data verwerking en analyse.
Het tracht in Java een simpele interface te bieden om complexe data flows
mee te ontwikkelen [16].
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de concepten Tap, Sink en Pipe:
•

Tap: Met een Tap wordt een databron gedefinieerd. Dit kan
bijvoorbeeld een directory op HDFS zijn die als input dient, of een
bestand in het lokale filesysteem.
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•

•

Sink: Hiermee wordt de output bepaald waar het uiteindelijke
resultaat van een analyse of een dataverwerking flow naartoe
geschreven moet worden. Ook hier is er keuze uit verschillende
systemen zoals HDFS of het lokale filesysteem.
Pipe: Dit is het hart van Cascading. Alle data gaat door één of
meerdere Pipes waarbij elke Pipe een bepaalde bewerking op de
data uitvoert. Bij Cascading worden een aantal standaard
bewerkingen – bijvoorbeeld joins en aggregaties – meegeleverd,
maar er kunnen ook nieuwe Pipes gedefinieerd worden.

Het aaneenschakelen van Pipes met verschillende bewerkingen lijkt op
het procedurele model van Pig. De auteurs van Cascading raden voor
simpelere problemen dan ook Pig aan, en zien Cascading in zekere zin als
een verlengstuk daarop voor wanneer er complexere problemen
aangepakt moeten worden [17].
Een aantal voordelen van Cascading ten opzichte van andere oplossingen:
•

•

•
•

Cascading kan naast Java gebruikt worden met elke taal die op de
Java Virtual Machine draait. Dit maakt Cascading onder andere
geschikt voor: Scala, Groovy, Clojure, Python (via Jython) en Ruby
(via JRuby). Voor Scala en Clojure zijn er al Cascading API’s
geschreven, respectievelijk Scalding en Cascalog.
Cascading verwacht niet dat data vooraf bewerkt en geprepareerd
wordt om in Cascading gebruik te kunnen worden. Al deze stappen,
vanaf het kopiëren van data naar HDFS, tot het eindresultaat, maken
onderdeel uit van Cascading.
Cascading biedt uitgebreidere join operaties dan standaard SQL
[18].
Cascading werkt even goed met lokale data als met data in HDFS.
Dit maakt unit testing en debugging een stuk makkelijker dan met
standaard MapReduce.

2.3.6 Overige gebruikte en niet-gebruikte projecten
Naast de bovenstaande projecten is er ook indirect gebruik gemaakt van
een tweetal projecten uit het Hadoop ecosysteem doordat de in dit
onderzoek gebruikte Cloudera Distribution Hadoop op de achtergrond
gebruik maakt van deze producten:
• ZooKeeper [10]: Dit is een service die zorgt voor het onderhouden
en gedistribueerd synchroniseren van configuratie informatie op
een cluster en het voorzien in group services. In het kort zorgt
Zookeeper ervoor dat alle nodes in een cluster te allen tijde de
beschikking hebben over dezelfde configuratie, en onmiddellijk
zichtbaar wordt wanneer nodes falen of andere problemen hebben.
• Oozie [19]: Zoals eerder al vermeld is, kan het schrijven en beheren
van meerdere MapReduce jobs die nodig zijn om een complex
dataprobleem op te lossen, lastig zijn en onoverzichtelijk worden.
Oozie tracht dit op te lossen door de gebruiker workflows te laten
definiëren die bestaan uit acties die afhankelijk van elkaar zijn.
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Deze worden voorgesteld als gerichte acyclische grafen. Deze
acties kunnen bijvoorbeeld MapReduce jobs zijn, waarbij de input
data van de ene afhankelijk is van de output data van de ander.
Cloudera Manager maakt gebruik van Oozie voor het uitvoeren van
MapReduce applicaties die via de webinterface ingediend worden.
Daarnaast zijn er nog een aantal projecten die tijdens dit onderzoek niet
gebruikt zijn, maar in de toekomst wellicht interessant zijn voor Oxyma:
•

•

•

•

Flume [20]: Dit is een service voor het lezen, verwerken,
verplaatsen en aggregeren van grote hoeveelheden logdata met
Hadoop.
Sqoop [21]: Hiermee kan makkelijk data uit traditionele (SQL)
databases geïmporteerd worden in HDFS en data vanuit Hadoop
geëxporteerd worden naar traditionele databases.
HBase [10]: Gemodelleerd naar Google’s BigTable, is HBase een
low-latency column store. HBase differentieert zich ten opzichte van
andere Hadoop projecten omdat het willekeurige lees- en
schrijfacties in real-time ondersteunt. Data wordt hierbij opgeslagen
in een kolom-georienteerde database bovenop HDFS. HBase
ondersteunt geen SQL of andere abstracte query mogelijkheden.
Mahout [22]: Dit is een platform voor machine learning met behulp
van Hadoop.

2.4 Relevante bestaande onderzoeken en achtergronden
Voorafgaand aan het werkelijke onderzoek heb ik eerst gekeken wat de
stand van zaken is op het gebied van Big Data, voornamelijk in een
marketingcontext. Waar normaliter gezocht zou worden naar de lacunes
die door middel van het eigen onderzoek gevuld kunnen worden, is Big
Data een relatief nieuw begrip, en Hadoop ook een nieuwe technologie. Er
blijkt dan ook dat er – zeker op academisch niveau – nog weinig
geschreven is over Big Data en Hadoop, en niets over deze technologie in
een marketing context1.
Wel zijn er een hoop voorbeelden te vinden van toepassingen – zowel
praktisch als hypothetisch – van Big Data; in de vorm van academische
artikelen, maar vooral op het internet. Het gaat hier echter niet om
toepassingen in een marketingcontext, maar die wel bij (een deelgebied
van) marketing van toepassing zouden kunnen zijn, of toepassingen die
slechts zijdelings gerelateerd zijn aan marketing.
Uit een onderzoek van McKinsey komt naar voren dat Big Data op
verschillende manieren waarde kan creëren voor bedrijven [23]. Een
aantal daarvan zijn ook van toepassing in een marketingcontext:
1

Er is in de volgende databanken gezocht: ACM Digital Library, IEEE
Xplore en Google Scholar waarbij er gebruik gemaakt is van elke
combinatie van de zoekwoorden “Big Data”, “Hadoop” en “Marketing”.
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•
•
•
•

Het geven van inzicht in de prestaties van een bedrijf en de
behoeften binnen een bedrijf.
Segmenteren van de populatie om gerichte acties op uit te voeren.
Het vervangen van menselijke beslissingen door automatische
algoritmes.
Het creëren van nieuwe diensten en het verbeteren van bestaande
diensten met behulp van Big Data

Het rapport van McKinsey benadrukt de noodzaak van het inzetten op Big
Data vanuit de overtuiging dat dit de manier wordt waarop bedrijven gaan
groeien en zich gaan onderscheiden.
In een artikel dat voorspellingen doet over de toekomst van Big Data in
verschillende markten, haalt Forbes een onderzoek van Gartner aan
waaruit blijkt dat de communicatie, media en diensten sector – waar
marketing bedrijven onder vallen – de komende jaren van alle sectoren
het meeste kansen gaan vinden in Big Data [24].
Als we kijken naar huidige toepassingen – al dan niet zijdelings – te maken
hebben met marketing, dan zien we bijvoorbeeld het analyseren van
mobiele data, e-commerce [25], behavioral targeting aan de hand van
social media data [26], het koppelen van externe data bronnen aan data
binnen het bedrijf [27] en het identificeren van invloedrijke personen
binnen een (telecom)netwerk [28].
Een aantal van deze voorbeelden zullen later terugkomen in het
onderzoek naar een meer algemene definitie van de toepassing van Big
Data in een marketingcontext.
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3 Onderzoek: data problemen belicht

Oxyma wil graag inzetten op Big Data en het vermoeden bestaat dat
Hadoop voor hen mogelijk een geschikte set tools zou kunnen vormen om
hiermee aan de slag te gaan. Zoals in de inleiding echter al naar voren is
gekomen, rijst de vraag wat precies de achterliggende problemen zijn in
de dagelijkse werkzaamheden bij Oxyma, die aanleiding geven tot de
wens om Hadoop onderzocht te zien. Aansluitend op deze problemen zijn
er de kansen die geïdentificeerd en gevalideerd moeten worden. Op basis
hiervan kan pas met zekerheid gezegd worden of Big Data en Hadoop een
verdere investering in tijd en geld waard zijn.
Om meer duidelijkheid te scheppen in deze kwesties, heb ik een
onderzoek uitgevoerd in de vorm van interviews met een groot deel van
de medewerkers en enkele externe betrokkenen een van de grootste
opdrachtgevers van Oxyma. Bij deze in totaal 40 interviews is gekeken
naar de soorten data die verwerkt en gebruikt worden, de problemen die
gesignaleerd worden hierbij, en de nog niet benutte kansen die men ziet
met betrekking tot data analyse en verwerking. Ook is er onderzocht in
hoeverre de geïnterviewden bekend zijn met Big Data.
In Bijlage A zijn de interviewvragen te vinden. Daarbij zijn enkele vragen
enkel gesteld aan mensen met een technische achtergrond.

3.1 Keuze voor interviews
In de eerste verkennende gesprekken is het idee geopperd om dit deel
van het onderzoek – de oriëntatie op data verwerking en analyse binnen
het bedrijf en voor klanten – te doen in twee delen:
•

•

Enquêtes onder klanten om te informeren naar soorten data die
verwerkt en geanalyseerd worden, op welke wijze dit gebeurt en
welke problemen daarbij naar voren komen. Er zal ook worden
gevraagd naar kennis van Big Data, Hadoop en eventuele
ervaringen daarmee. Hierbij wordt ook onderzocht of er initiatieven
en/of wensen zijn om met Big Data te gaan werken in de toekomst.
Enkele interviews onder medewerkers van Oxyma om inzicht te
krijgen met welke soorten data zij werken en of daar problemen bij
optreden. Ook wordt er gevraagd naar mogelijke kansen die de
geïnterviewden zien bij hun klanten op het gebied van (Big) data.

Kort na de start van dit onderzoek is in overleg besloten om de enquêtes
onder klanten niet uit te voeren en de focus te leggen bij de interviews
onder de medewerkers. Hiervoor zijn een aantal redenen:
•

Oxyma bedient voornamelijk een relatief klein aantal grote klanten
die veel werk verschaffen. Dit zorgt ervoor dat men verwacht dat de
mogelijke respons op de enquêtes beperkt zal blijven. Enquêtes
lenen zich goed voor kwantitatief onderzoek, zeker als er
voornamelijk meerkeuze vragen gesteld worden. Het aantal klanten
is ligt rond de 15 á 20 en de contactpersonen van Oxyma bij deze
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•

klanten zitten vaak niet op de juiste positie en beschikken vaak niet
over de juiste kennis. Hierdoor zal de respons niet van een orde van
grootte zijn dat het betrouwbare resultaten voor een kwantitatief
onderzoek op zal leveren.
Oxyma’s contactpersonen bij klanten hebben vaak weinig inzicht in
hun eigen data en de kansen die daar nog liggen. Hiervoor
gebruiken zij de expertise van Oxyma. Deze bedrijven zullen dus
vaak niet op de hoogte zijn van Big Data, laat staan daar actief mee
bezig te zijn. Ook zullen ze weinig inzichten hebben in eventuele
problemen bij het verwerken en analyseren van data.

Veelal zijn de medewerkers van Oxyma beter op de hoogte van de
problemen en mogelijkheden omtrent data dan de bedrijven waarvoor ze
werken. Wel hebben deze bedrijven regelmatig vragen op het gebied van
marketing en inzichten in hun klanten die te herleiden zijn tot een
probleem met hun data, of kansen op basis van deze data. De mensen bij
Oxyma kunnen deze problemen en kansen veel beter signaleren.
Met het bovenstaande in gedachte, is besloten om het onderzoek te
beperken tot interviews onder de medewerkers van Oxyma. Daarbij is er
wel voor gekozen om een groter aantal interviews te houden – 40 in totaal
– mede ook om eventuele kwantitatieve conclusies mogelijk te maken.
Naast dit uitgebreide interview onderzoek onder medewerkers van
Oxyma, zijn er ook 2 medewerkers bij een van de grotere opdrachtgevers
van Oxyma geïnterviewd.

3.2 Selectie van geïnterviewden
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de processen binnen
Oxyma en de rol die (Big) data daarin speelt, is het noodzakelijk om
mensen te interviewen vanuit verschillende functies en lagen uit de
organisatie. Mensen met verschillende functies komen op andere wijze
met data in aanraking en hebben op verschillende wijze contact met de
klanten. Door mensen te interviewen uit verschillende lagen van de
organisatie, komen er verschillende detailniveaus naar voren in de
interviews. Een teamleider heeft minder direct te maken met het uitvoeren
van bepaalde processen dan de mensen die direct op die processen zitten.
Daarnaast is ervoor gekozen om de geïnterviewden te selecteren uit de
verschillende klantteams – Rood, Groen en Paars – om de situatie bij
zoveel mogelijk verschillende klanten te kunnen belichten.
Samen met Ruud Hellemons van de afdeling Marketing Intelligence, is een
lijst opgesteld van mogelijke mensen om te interviewen binnen Oxyma.
Hierbij is op bovenstaande punten onderscheid gemaakt. Er is een selectie
gemaakt die een goede reflectie is van het totale personeelsbestand bij
Oxyma. Dhr. Hellemons heeft daarbij zijn eigen kennis met betrekking tot
zijn collega’s gebruikt om in te schatten welke mensen nuttige informatie
hebben voor dit onderzoek. Op enkele uitzonderingen na, hebben al deze
mensen hun medewerking verleend aan de interviews.
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3.2.1 Functies en werkzaamheden binnen Oxyma
Er volgt nu een overzicht van de verschillende functies waarin
geïnterviewde medewerkers werkzaam zijn. Dit overzicht is gebaseerd op
de omschrijving die de geïnterviewde medewerkers zelf gegeven hebben
met betrekking tot hun werkzaamheden.
Customer Process Manager: Deze zijn verantwoordelijk voor het
beheren en uitvoeren van processen en applicaties in het kader van de
dienstverlening aan de klant. Het gaat hierbij dus voornamelijk om
processen die onderdeel uitmaken van de campagne management en
executie. Hun werk bestaat voornamelijk uit:
•
•
•
•

Beheer proces/applicatie
Campagnes uitvoeren
Financiële administratie rondom werkzaamheden voor klant
Advies

Client Service Manager: CSM’ers zijn de schakel tussen de klant en het
team. Ze hebben contact met de klant en sturen het team bij het uitvoeren
van werkzaamheden voor de klant. Ook zijn ze commercieel
verantwoordelijk en houden ze zich bezig met de financiële afhandeling
van het werk voor de klant.
Client Service Director: De CSD’ers staat aan het hoofd van een klantteam. Ze houden zich bezig met het sturen van het team en moeten als
eindverantwoordelijken toezien op de kwaliteit van de dienstverlening.
Ze hebben dan ook veel contact met de klant, mede om de tevredenheid
in de gaten te houden en daarnaast houden zij zich ook bezig met
acquisitie.
Capability Consultant: Zij geven adviezen over de technische zaken die
nodig zijn voor het inrichten van campagnes. Soms begeleiden ze de
technische implementatie van die campagnes ook. Een greep uit hun
werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•

Functioneel ontwerp
Advies
Klant contact
Acquisitie
Schakel tussen klant en team
Testen

Marketing Consultant: MC’s worden gebruiken hun kennis op het
gebied van marketing voor het verbeteren van campagnes met behulp van
Marketing Intelligence tools. Ze adviseren klanten over de mogelijkheden
voor het optimaliseren van campagnes om zo betere resultaten te
bereiken. Daarnaast richten ze klantcontact strategieën in. Dat houdt in dat
er bepaald wordt hoe vaak, op welke wijze en op welke momenten de
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klanten van hun klanten benaderd moeten worden. Ook houden ze zich
bezig met het binnenhalen van nieuwe opdrachten voor hun team.
In figuur 3.1 is de verdeling te zien van de functies onder de
geïnterviewde medewerkers

Figuur 3.1: Functieverdeling geïnterviewden
Het belang van deze verschillende functies voor dit onderzoek zijn de
verschillende perspectieven op data en de wijze waarop met data wordt
omgegaan. De Customer Process Managers zijn het meest direct
betrokken bij processen. Doordat ze dicht op deze processen zitten,
komen ze snel in aanraking met directe data-gerelateerde problemen in
de operatie. Aan de andere kant zullen ze minder inzicht hebben in nieuwe
kansen die bij de klant liggen.
De Client Service Managers en Client Service Directors zijn daarentegen
meer bezig met het uitvoeren en uitdenken van nieuwe proposities voor
de klant. Ze hebben contact met de klant over de problemen die de klant
heeft en halen nieuwe opdrachten binnen. Ze hebben dus goede inzichten
in nieuwe kansen vanuit de data die de klant tot zijn beschikking heeft.
De Capability Consultants hebben met hun technische rol en hun functie
als adviseur naar de klant toe, de mogelijkheid om nieuwe technologieën
te introduceren in de dienstverlening voor klanten. Zij kunnen de klanten
helpen met het inzetten van nieuwe technologieën bij problemen die
ondervonden worden op het gebied van data of nieuwe kansen met die
data.
De Marketing Consultants hebben vaak het beste inzicht in welke data
gebruikt kan worden – en nog niet gebruikt wordt – door klanten om meer
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inzichten te creëren in hun klanten. Dit kan weer leiden tot meer omzet
voor de klant. Het gebruiken van meer data kan leiden tot technische
problemen waarvoor dit onderzoek een oplossing tracht te geven. De
Marketing Consultants hebben daarmee dus inzicht in mogelijke
toepassingen van Big Data technologieën zonder per se kennis te hebben
van de technologieën zelf.

3.3 Bewustzijn Big Data
Om inzicht te krijgen in de achtergrondkennis waarmee de vragen over
Big Data beantwoord worden, is eerst gevraagd naar de bekendheid met
Big Data. Het is interessant om te weten in hoeverre mensen zich bewust
zijn van het bestaan van Big Data of niet. Daarbij is ook gevraagd naar
situaties, tools, applicaties of technologieën die men kan benoemen
waarbij Big Data een rol speelt. Figuur 3.2 laat zien hoeveel
geïnterviewden bekend zijn met Big Data.

Figuur 3.2: Bekendheid Big Data
Hierbij vallen onder “Ja, kent concept” alle antwoorden waar uit blijkt dat
de geïnterviewde erover gelezen heeft, maar er zelf niet mee in aanraking
is gekomen. “Ja, van horen zeggen” houdt in dat men bekend is met de
term, maar niet precies weet wat het inhoudt.
Volgend op deze vraag heb ik aan de geïnterviewden een korte definitie
gegeven van Big Data. Omdat het voorkomt dat mensen bekend zijn met
het concept, maar het niet onder de naam Big Data kennen, zorgt dit voor
een gelijke context tussen interviewer en geïnterviewde. Hierna is
gevraagd of men bekend is met situaties waarbij Big Data een rol speelt.
Dat levert de volgende antwoorden op:
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Figuur 3.3: Bekend met Big Data situaties
Ook is gevraagd of men Big Data wel eens tegenkomt. Daarbij is niet
specifiek gevraagd om situaties binnen Oxyma, dus de antwoorden
betreffen ook meer algemene situaties. Samen met de vorige vraag komen
hier een aantal scenario’s uit die onder een aantal categorieën zijn
ondergebracht. In figuur 3.4 (op de volgende pagina) is een overzicht te
zien van deze categorieën. Per geïnterviewde zijn soms meerdere
antwoorden gegeven. Niet alle geïnterviewden hebben echter een
antwoord gegeven op deze vraag; een aantal zijn ook na het geven van
een definitie van Big Data niet bekend genoeg met het concept om zich
een voorstelling te kunnen maken waar het een rol speelt.
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Figuur 3.4: Big Data situaties – algemeen
Twee algemene situaties die voortkomen uit de definitie van Big Data
komen vaak naar voren: het verwerken en analyseren van grote
hoeveelheden data. De grote uitschieter is daarnaast “Web
Analytics/Behaviour”. Hierbij kan men denken aan het gebruik van
Google Analytics of vergelijkbare pakketten. Oxyma maakt als marketing
bedrijf vaak gebruik van deze tools en Oxyma, dan wel haar klanten, zijn
regelmatig geïnteresseerd in het surfgedrag op websites. Het is dan ook
niet vreemd dat deze situatie leeft bij medewerkers van Oxyma. Bij het
analyseren van dit surfgedrag krijgt men te maken met problemen die Big
Data gerelateerd zijn, zoals later zal blijken.
Het koppelen van data komt voort uit de moeilijkheid om verschillende
databronnen van uiteenlopende vorm – variety – aan elkaar te knopen. Dit
is een probleem dat – zoals later blijkt – regelmatig voorkomt in de
dienstverlening bij Oxyma. Het koppelen van deze data is vaak nodig om
profielen die men heeft van klanten uit te breiden met nieuwe informatie:
het creëren van een compleet klantbeeld.
Wat verder genoemd wordt, zijn een aantal situaties waarmee men – al dan
niet op het werk – mee in aanraking komt en die vaak geassocieerd
worden met Big Data.
“Ongespecificeerd” duidt op antwoorden waaruit blijkt dat men wel
situaties kent, maar ze niet specifiek kan noemen.
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3.4 Data problemen en kansen bij Oxyma
Het belangrijkste deel van het interview behandelt de werkzaamheden die
men voor klanten uitvoert, de data die men daarbij tegenkomt en de
problemen met betrekking tot die data in het kader van de
werkzaamheden. De werkzaamheden van de geïnterviewden betreffen
veelal de werkzaamheden die bij hun respectievelijke functies horen en
welke eerder in dit hoofdstuk reeds ter sprake zijn gekomen. Die
informatie is gebaseerd op de antwoorden uit deze interviews. De
geleverde dienstverlening verschilt per klant, maar valt binnen de
werkzaamheden die in het bedrijfsprofiel van Oxyma terug te vinden zijn.
3.4.1 Verwerkte data
In figuur 3.5 is te zien welke soorten data er verwerkt worden bij Oxyma
en hoe vaak deze soorten data genoemd zijn tijdens de interviews. Dit
geeft een goed beeld van de meest voorkomende soorten data.

Figuur 3.5: Verwerkte soorten data
Zoals te zien is, wordt klantdata het meest verwerkt bij Oxyma. Klantdata
betreft hier contactgegevens over personen, zoals emailadressen, en basis
persoonsgegevens zoals leeftijd en geslacht. Deze data – en dan met name
de contactgegevens – zijn essentieel voor het draaien van campagnes. Het
is dan ook niet vreemd dat men deze soort data veel tegenkomt.
Verder komt er regelmatig orderdata langs. Dit betreft data die vrijkomt
wanneer er bestellingen geplaatst worden bij klanten van Oxyma, waarbij
de bestelprocessen al dan niet door Oxyma zijn ingericht. Orderdata
wordt gebruikt bij het beslissen welke mensen een bepaalde campagne
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uiting moeten ontvangen. Zo kan er een mail worden gestuurd naar
mensen die net een bestelling hebben afgerond.
De ruime aanwezigheid van responsdata is dan ook logisch te verklaren
vanuit de dienstverlening bij Oxyma. Responsdata beslaat de reacties van
mensen op gestuurde campagne uitingen. Deze data laat zien hoe vaak
een mail geopend is en of er geklikt is op links in de mail. Deze data hangt
samen met campagnedata, die meer gaat over de eigenschappen van
campagnes zelf.
De rest van de soorten data komen aanzienlijk minder voor. Uit de
interviews blijkt dat men dit vaak als een gemiste kans beschouwt. Door
meer databronnen aan te boren, kan men gerichter beslissingen nemen
met betrekking tot het uitsturen van campagne uitingen. Een uitgebreider
profiel van de klanten van Oxyma’s klanten waarbij aankoop gedrag,
online activiteiten, social media data en gebruiksdata zijn opgenomen, kan
leiden tot beter gerichte campagnes met betere respons.
3.4.2 Problemen en kansen
Een aantal vragen bij het interview zijn toegespitst op het identificeren van
problemen en kansen op het gebied van dataverwerking en –analyse. Om
deze problemen en kansen zo effectief mogelijk naar boven te halen, is de
vraag vanuit een aantal verschillende hoeken gesteld:
•

•

•
•

Kom je wel eens Big Data tegen? Deze vraag is al eerder aan bod
gekomen en hangt samen met de mate waarin de geïnterviewde
bekend is met Big Data in het algemeen.
Welke mogelijkheden zie je binnen Oxyma? Deze vraag is nog niet
gesteld in de context van de werkzaamheden van de klant, maar
meer algemeen.
Krijg je wel eens vraag van de klant met betrekking tot Big Data?
Zie je zelf problemen en/of kansen op het gebied van data bij de
klant? Deze vraag is belangrijk omdat klanten – zoals eerder
aangegeven – vaak zelf geen zicht hebben op de kansen die er
liggen in hun data en problemen die er spelen in het verwerken en
analyseren van die data. De medewerkers van Oxyma hebben dat
vaak wel.

Op het eind van het interview zijn er nog enkele ideeën voor het inzetten
van Big Data technologieën genoemd voor zover die nog niet voorbij zijn
gekomen.
De antwoorden op bovenstaande vragen hebben allemaal betrekking op
mogelijke kansen voor het inzetten van Big Data technieken bij Oxyma. Ze
zijn gecombineerd tot het overzicht dat op de volgende pagina te vinden is
in Figuur 3.6.
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Figuur 3.6: Inzetten Big Data bij Oxyma

Een veel voorkomend scenario voor het inzetten van Big Data
technologieën is wanneer er teveel data is om te verwerken. Dit is de
archetypische Big Data casus, en ook bij Oxyma gaat het hierbij om
hoeveelheden die met gebruik van conventionele technieken niet meer
haalbaar zijn. In de praktijk blijkt dat zelfs met het beperkte aantal
databronnen dat bij de dienstverlening gemeengoed is – klantdata,
orderdata en responsdata – er situaties zijn waarin bepaalde processen
teveel tijd in beslag nemen door de grote hoeveelheden data. Het gaat
hier vaak om datapreparatie processen – ETL ofwel Extract Transform Load
– die de data vanuit de aangeleverde vorm in een formaat moet krijgen dat
geschikt is om in de Oracle Database te geladen te worden. Dit is een
proces waarvoor Hadoop goed ingezet kan worden. Datapreparatie met
behulp van Hadoop in combinatie met dataflow systemen als Pig of
Cascading kunnen het datapreparatie dan wel ETL proces aanzienlijk
versnellen.
Web Analytics en Behaviour worden ook hier weer veel genoemd. Alle
grote klanten van Oxyma maken gebruik van websites waarop interacties
plaats vinden met hun klanten, en waar die klanten in veel gevallen ook
bestellingen kunnen doen. Daar ligt een schat aan informatie waarmee het
gedrag van klanten in kaart gebracht kan worden. Web Analytics data is
echter vaak slecht gestructureerd en dat maakt het bij uitstek geschikt om
benaderd te worden middels Big Data technieken zoals Hadoop.
Uiteindelijk is het betrekken van een nieuwe databron als deze een
voorbeeld van het analyseren van extra data om meer inzichten te krijgen
in de klant. Zoals gezegd kunnen deze inzichten leiden tot betere
beslissingen bij het bedenken en uitvoeren van campagnes. Om deze data
operabel te maken, moeten er wel wat technische problemen overwonnen
worden. De grootste daarin is het koppelen van deze nieuwe databronnen
aan bestaande bronnen zoals klantdata.

3.5 Koppelen van data tot een compleet klantbeeld: Fusion
Het analyseren van extra data kan leiden tot het verkrijgen van extra
inzichten in klanten. Dit is zeer waardevol in het vakgebied van direct
marketing waar Oxyma zich mee bezig houdt. Bij direct marketing wordt
de klant persoonlijk benaderd, in tegenstelling tot het gebruik van
algemene advertenties zoals in kranten of op TV. Dit kan via verschillende
kanalen zoals per email, per sms, via persoonlijk gerichte advertenties op
het internet of bijvoorbeeld via een persoonlijke brief. Hoe meer
informatie er over de klant beschikbaar is, hoe beter deze uitingen gericht
kunnen worden op de juiste personen en aangepast kunnen worden aan
persoonlijke voorkeuren om zo de effectiviteit te verhogen.
Er zijn bij de interviews diverse nieuwe databronnen naar voren gekomen
die men graag zou willen betrekken bij de dienstverlening, waarvan
sommige al genoemd zijn: Web Analytics/Behaviour, Social Media, Mobile
(app) data en Callcenter data. Om deze data effectief in te zetten, zal deze
gekoppeld moeten worden aan bestaande data, en dan met name de
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klantdata waarop campagnes draaien. Het inzetten van al deze extra data
is niet alleen een probleem waar bij Oxyma mee geworsteld wordt, maar
waar ook hun klanten zelf veel mee bezig zijn en nog niet altijd een
oplossing voor hebben. Uit een interview met de hoofdverantwoordelijke
voor Customer Value Management bij een van de grootste opdrachtgevers
van Oxyma, blijkt bijvoorbeeld dat zij graag het belgedrag van klanten
zouden willen analyseren om op basis daarvan beter gerichte
aanbiedingen te kunnen doen.
Het feit dat het koppelen van data bij de interviews veel genoemd is met
betrekking tot het inzetten van Big Data technieken, geeft aan dat het
gezien wordt als een urgent probleem of wenselijke ontwikkeling. Een
aantal geïnterviewden gaat zelfs een stap verder en benoemt ook het
“compleet klantbeeld” dat met het koppelen van al deze data tot stand
komt. Dit complete klantbeeld is misschien wel de belangrijkste factor in
het verbeteren van direct marketing. In een interview met Director of
Business Development bij Oxyma, Dick Vanderzaken, wordt het koppelen
van al deze data onder een andere naam ook naar voren gebracht als de
toekomstvisie voor Oxyma: Fusion. Oxyma moet klanten gaan helpen met
het aanboren van extra databronnen en het koppelen van al deze data tot
het complete klantbeeld. Dit is iets wat hun klanten vaak zelf niet kunnen;
bijvoorbeeld omdat het lastig is de IT afdeling daarin mee te krijgen om
de nodige technische vereisten daarvoor door te voeren.
Dat Oxyma en haar klanten hierin niet alleen zijn, blijkt uit een onderzoek
van IBM onder meer dan 1700 Chief Marketing Officers wereldwijd [29]. Als
gevraagd wordt naar de grootste uitdagingen op marketing gebied voor
de komende vijf jaar, staat de data explosion op de eerste plaats. Men voelt
zich enerzijds slecht voorbereid op de enorme groei aan data. Anderzijds
wil men deze data graag aanboren voor het verrijken van klantprofielen.
Men wil informatie uit bijvoorbeeld social media data gebruiken om beter
in te kunnen spelen op de wensen van de klant.
3.5.1 Big Data & Hadoop, een mogelijk antwoord
Wanneer deze nieuwe databronnen aangeboord gaan worden, en ze
gekoppeld moeten worden, zullen er een aantal technische problemen
optreden:
•
•
•

Er is teveel data voor bestaande Database oplossingen (Oracle in dit
geval)
De data is slecht gestructureerd waardoor het slecht past in het
model van een Relationele Database
De data sluit slecht op elkaar aan, waardoor het lastig is relaties te
leggen

Het gebrek aan structuur in databronnen, de verschillen in structuur en
natuurlijk de hoeveelheid data, maken dat het hier gaat over Big Data, met
de eerder beschreven problematiek. Hadoop biedt een geschikte
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oplossing voor deze problemen. Een mogelijke aanpak voor het
verwerken en analyseren van al deze data, waarbij de data gekoppeld
wordt aan bestaande systemen, is de volgende:
1. De data kan opgeslagen worden in oorspronkelijke, eventueel
ongestructureerde vorm, in HDFS.
2. De data kan geprepareerd, bewerkt en geanalyseerd worden door
middel van data flow talen als Pig en Cascading.
3. Data waarbij een meer permanente structuur wenselijk is, kan in
tabellen in Hive opgeslagen worden. Dit biedt ook mogelijkheden
voor analisten die bekend zijn met SQL.
4. Het Hadoop ecosysteem biedt diverse oplossingen, waaronder de
eerder genoemde Pig, Cascading en Hive, om het ad hoc koppelen
van data makkelijk te maken.
5. Aggregaten en andere uitkomsten die voortkomen uit analyses op
de oorspronkelijke data, kunnen via een tool als Sqoop in bestaande
Oracle databases geladen worden zodat de data in bestaande
processen en met behulp van bestaande tools gebruikt kan worden.
Ook kunnen hier tools van Oracle voor gebruikt worden:
a. Oracle Loader for Hadoop maakt het mogelijk om efficiënt
data vanuit Hadoop in de Oracle database te laden
b. Oracle Direct Data Integrator biedt de mogelijkheid om
vanuit Oracle direct data in HDFS aan te spreken via External
Tables.
Hadoop biedt veel voordelen wanneer het op deze manier als een Data
Warehouse gebruikt wordt. Naast dat deze manier van werken goed
horizontaal schaalbaar is, wordt het probleem van structuur aanbrengen in
de data verlegd naar het moment van analyse. Er zijn geen tijdsintensieve
ETL processen meer nodig. Een van de grootste problemen bij het
implementeren van het “Fusion” model is ook het moeten koppelen van
data uit verschillende (legacy) systemen. Hadoop biedt met HDFS een
praktisch oneindig schaalbaar systeem om alle data in op te slaan, zodat er
geen potentieel waardevolle data weggegooid hoeft te worden. Deze
manier van werken heeft zich reeds bewezen bij grote data-gerichte
bedrijven als LinkedIn, Facebook, Twitter en natuurlijk Google.
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4 Hadoop in de praktijk

Nu duidelijk is dat Hadoop een zeker een nuttige bijdrage kan leveren in
de bedrijfsprocessen bij Oxyma en voor nieuwe inzichten kan zorgen in
data, is de volgende stap de technische implementatie van Hadoop. Om
Oxyma een beeld te geven van wat er komt kijken bij het gebruik van
Hadoop in de praktijk, heb ik een test-cluster van 3 computers opgezet
met daarop Hadoop en bijbehorende componenten. Op dit cluster zijn in
eerste instantie een aantal simpele analyses gedaan op serverlogs
afkomstig van een Apache2 webserver. Daarbij is vooral gekeken naar de
verschillende manieren waarop zo’n analyse aangepakt kan worden, door
middel van Pig, Hive, Cascading en standaard MapReduce in Java.
Ook is er een proof of concept gebouwd waarmee getracht is een
bestaand probleem bij het verwerken en/of analyseren van data op te
lossen met behulp van het ingerichte Hadoop cluster. Daarbij moet
opgemerkt worden dat het qua tijd en scope niet haalbaar was om
daadwerkelijk een totale koppeling van data te maken zoals omschreven
in Hoofdstuk 3. Bovendien vereist dat bereidheid van een klant om al zijn
data open te stellen aan mij, wat op korte termijn geen haalbare kaart
blijkt, mede in verband met de privacy-gevoeligheid van veel data.
Daarom is ervoor gekozen om een specifiek verwerkings- en
analyseprobleem dat speelt bij Oxyma op te lossen met Hadoop.

4.1 Opzetten van een cluster
Voor het opzetten van een Hadoop cluster heb ik de beschikking
gekregen over 3 computers en de nodige netwerkapparatuur. In plaats
van het zelf uitrollen van een cluster, kan men ook kiezen voor bestaande
infrastructuur die te huren is. Een voorbeeld daarvan is Amazon
Webservices met hun Elastic MapReduce optie of de Google Compute
Engine. In dit onderzoek is ervoor gekozen om zelf een cluster op te zetten
om zo beter een beeld te krijgen van de complexiteit en werking van een
Hadoop cluster. Daarnaast kan het in de toekomst zo zijn dat Oxyma bij het
in productie nemen van Hadoop vanwege veiligheidsoverwegingen het
cluster niet in de cloud wil uitrollen. Dan is het handig als zij de expertise
in huis hebben om zelf een cluster op te zetten, intern of bij hun hostingpartner, ASP4ALL.
Er zijn diverse Hadoop distributies om uit te kiezen bij het implementeren
van een Hadoop cluster: naast de originele Apache Hadoop zijn de
bekendste drie distributies die van Cloudera, Hortonworks en MapR.
MapR is af te raden vanwege de afwijkende architectuur: er is door MapR
gekozen om HDFS te vervangen voor hun eigen oplossing en daarmee
wordt er in compatibiliteit met externe systemen ingeboet.
Cloudera is de oudste van de drie genoemde commerciële distributies en
heeft het meeste aansluiting op externe tools die samenwerken met
Hadoop, zoals reporting en business intelligence applicaties. Veel van
deze tools, zoals MicroStrategy en Qlikview kunnen direct bestanden uit
HDFS lezen. Oracle biedt een aantal Connectors om hun database aan te
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sluiten op een cluster en data heen en weer te schuiven tussen deze
systemen. Voor hun eigen Big Data Appliance maakt Oracle ook gebruik
van de Cloudera distributie van Hadoop. Hun Big Data Connectors zijn dan
ook geschreven om samen te werken met deze distributie. Ook heeft het
een handige cluster management applicatie die veel werk uit handen kan
nemen. Als laatste is er een grote community die de gratis versie van
Cloudera’s Hadoop ondersteunt. Dit zijn onder meer de redenen waarom
bij dit onderzoek is gekozen voor het installeren van de Cloudera
distributie van Hadoop.
In Bijlage B is een uitgebreid verslag te vinden van het installeren en
configureren van het cluster.

4.2 Bediening van het cluster
De eerste stappen met het Hadoop cluster bestaan voornamelijk uit het
inzicht krijgen in de werking van Hadoop en HDFS en het bedienen ervan.
In dit geval is de eerste tool die daarbij gebruikt wordt, Cloudera
Manager. Cloudera Manager biedt een overzicht van alle aangesloten
nodes op het cluster en de gezondheid van die nodes. Wanneer er een
node uitvalt of traag reageert, is dat meteen zien. Ook kunnen via
Cloudera Manager de webinterfaces van de diverse onderdelen van deze
Hadoop distributie bereikt worden: Cloudera’s Hadoop distributie wordt
geleverd met Zookeeper, Hue, Hive en Pig. Hue vormt daarbij een
grafische schil om Hadoop heen, waarmee onder andere queries
afgevuurd kunnen worden op Hive – dit onderdeel heet Beeswax – en via
een shell Pig benaderd kan worden. Ook is het mogelijk om via Hue
eenvoudig door HDFS te browsen en standaard filesysteem acties uit te
voeren via een grafische interface, zoals het aanmaken van mappen en het
verwijderen van bestanden en mappen. Naast Hue zijn via Cloudera
Manager ook de simpele overzichtspagina’s van de JobTracker, de
NameNode, de TaskTrackers en de DataNodes te vinden die standaard
onderdeel uitmaken van Hadoop.
Alle software uit het Hadoop ecosysteem die op het cluster staat, is op
verschillende manieren te benaderen en aan te sturen:
1. Via de command line shell op de node waarop ook Cloudera
Manager draait. Dit kan ook vanuit een client via SSH.
2. Met behulp van een Hadoop installatie op een aangesloten client.
Deze Hadoop installatie moet geconfigureerd zijn om met het cluster
te kunnen communiceren. Als men op dezelfde manier Hive of Pig
wil bedienen, moeten deze ook op de client aanwezig zijn.
3. Door gebruik van de Hue webinterface.
Tijdens het onderzoek heb ik van deze verschillende opties gebruik
gemaakt om als volgt de verschillende applicaties te benaderen:
HDFS: Het navigeren door het filesysteem gaat heel makkelijk met Hue,
evenals het verwijderen en verplaatsen van bestanden en het regelen van
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permissies. Voor het kopiëren van bestanden van en naar HDFS is gebruik
gemaakt van de command line tool, evenals voor configuratie van HDFS.
Voor statistieken is de webinterface van de NameNode gebruikt.
Hadoop MapReduce en Cascading: Het starten van MapReduce
programma’s is voornamelijk via de command line gedaan, omdat het
weinig voordelen biedt dit via de webinterface te doen. Wel is veel
gebruik gemaakt van de webinterface van de JobTracker om het verloop
van MapReduce programma’s te kunnen volgen.
Pig: Aangezien het cluster te klein is om snel resultaten te krijgen met
grote datasets, heeft het weinig zin om met Pig te experimenteren in de
shell omgeving in Hue waarin elk commando los geëvalueerd wordt.
Daarom zijn de Pig scripts die tijdens dit onderzoek gemaakt zijn, via de
command line op de client gestart.
Hive: Dit is waar de Hue webinterface heel goed tot zijn recht komt.
Beeswax – de applicatie binnen Hue die een grafische schil om Hive vormt
– laat de gebruiker makkelijk queries draaien op tabellen in Hive. Ook zijn
tabellen makkelijk op basis van files in HDFS te modelleren, in te zien en
kan men simpel door de data heen bladeren. Op deze manier met Hive
werken voelt niet als een technische aangelegenheid en is daarmee ook
heel geschikt voor analisten.

4.3 Eerste tests: Apache log analyse
Om een goed beeld te krijgen van de verschillende manieren waarop
analyses gedaan kunnen worden op het Hadoop platform, heb de access
logs van een Apache2 webserver over ongeveer 1 jaar ingeladen op het
Hadoop cluster. In access logs zijn alle requests te vinden die de server
ontvangen heeft. Het betreft hier requests op verschillende domeinen,
aangezien de webserver verschillende websites serveert. Vanwege het
ontbreken van een duidelijke structuur – zoals CSV bestanden
bijvoorbeeld wel hebben – zijn log bestanden erg geschikt om met
Hadoop te verwerken en analyseren. Een regel uit een Apache access log
ziet er als volgt uit:
www.example.com+153.47.0.88+3+3+[12/Aug/2012:06:27:01++0200]+"GET+
/file/test3jpg+HTTP/1.1"+302+129+
"http://www.example.com/en/page/team.html"+"Mozilla/4.0+(compatible;+
MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+
2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.3;+
MS3RTC+LM+8;+.NET4.0C;+.NET4.0E)"+

Niet alle velden per regel uit de logs zijn gebruikt bij het experimenteren
met Hadoop. Doel van de tests met deze Apache logs is namelijk om
kennis te maken met de verschillende tools uit het Hadoop ecosysteem:
Java MapReduce, Pig, Hive en Cascading. Met dat uitgangspunt heb ik één
simpele analyse bedacht en deze gebouwd op elk van de voorgenoemde
platformen: hoeveel hits zijn er in totaal gedaan per hostname (domein) in
alle logbestanden bij elkaar. Deze analyse is simpel in MapReduce te
implementeren omdat het een variatie is op het bekende WordCount (zie
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paragraaf 2.2). In Bijlage C is de broncode te vinden voor de verschillende
implementaties.
Het resultaat van de analyse is in alle gevallen een overzicht van alle
verschillende domeinen die in de logs voorkomen met het aantal keer dat
ze voorkomen. In alle gevallen behalve Hive staan deze uitkomsten in een
bestand met door tabs gescheiden waarden. Bij Hive komt er een tijdelijke
“query result” terug die opgeslagen kan worden als CSV of Excel bestand,
of weggegooid kan worden. De precieze resultaten zijn niet relevant voor
dit onderzoek.
Op basis van deze tests is een redelijke inschatting te maken welke
technieken het meest geschikt zijn om bij Oxyma in te zetten en op welke
wijze:
•

•

•

•

Java MapReduce is voor alles behalve de meest simpele scenario’s
erg inefficiënt. Er is in vergelijking met de andere technologieën
veel code nodig om simpele dingen als joins te bewerkstelligen
[30]. Daarnaast zijn de analisten bij Oxyma over het algemeen geen
programmeurs en niet bekend met Java.
Hive is vanwege de overeenkomsten tussen Hive Query Language
en SQL heel geschikt voor zowel de analisten die over het algemeen
bekend zijn met SQL als de database engineers. Wel is het zo dat
vooraf nagedacht moet worden over de vorm waarin data gegoten
moet worden, waarmee een van de voordelen van Hadoop als ad
hoc analyse platform verdwijnt. Hive kan bij Oxyma vooral goed
ingezet worden als Data Warehouse.
Pig vereist dat er een nieuwe syntax geleerd wordt, maar de
constructies in Pig lijken veel op wat SQL biedt en de procedurele
vorm is herkenbaar voor analisten die met R werken. Het
procedurele karakter heeft bovendien als voordeel dat data analyse
stap voor stap kan worden gedaan [30]. Voor situaties waar Hive
zich minder goed voor leent, zoals ad hoc analyse, of voor data
preparatie, is Pig heel geschikt.
Cascading heeft met een Java achtergrond sommige problemen
gemeen met standaard MapReduce. Omdat het echter gemaakt is
met data analyse en verwerking in gedachte, is er veel minder code
nodig dan bij MapReduce. Het hele MapReduce formaat kan bij
Cascading losgelaten worden. Cascading kan bij Oxyma goed
ingezet worden bij procesautomatisering waar momenteel ook al
Java gebruikt wordt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld data
preparatie en het automatisch inladen van bestanden in HDFS.

Een vergelijking in performance tussen deze oplossingen is mijns inziens
minder interessant vanwege het lineair schaalbare karakter van het
Hadoop platform. Door het gemak waarmee een analyse opgeschaald kan
worden door het inzetten van extra nodes en vanwege de beperkte kosten
omdat het hier commodity hardware betreft, zal de keuze tussen deze
oplossingen eerder gedreven worden door bedieningsgemak,
ontwikkelsnelheid en affiniteit van de gebruikers. Indien men toch
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geïnteresseerd is in onderlinge performance vergelijkingen, verwijs ik
graag door naar het uitstekende onderzoek van Stewart et al [31].

4.4 Proof of concept
Zoals eerder aangegeven zijn er diverse praktische obstakels bij het voor
dit onderzoek praktisch realiseren van de koppeling van data om een
compleet klantbeeld te creëren zoals aangegeven in de conclusie van
hoofdstuk 3. Om toch aan te kunnen tonen wat Hadoop in de praktijk kan
betekenen voor Oxyma, is er gekozen om een vraagstuk op kleinere
schaal op te lossen. Naar aanleiding van de interviews zijn er twee
mogelijke casussen naar voren gekomen om aan te pakken met behulp
van Hadoop:
1. Een grote telecom provider levert dagelijks rond de 2GB aan web
analytics data aan Oxyma. Hier zouden middels Hadoop veel
inzichten over het online gedrag van klanten uit gehaald kunnen
worden.
2. Voor een grote retailer worden dagelijks email campagnes
uitgevoerd waarbij rond de 700.000 klanten aanbiedingen
ontvangen. Ook is er een wekelijkse campagne met 1,2 miljoen
ontvangers. Oxyma wil aan haar klant inzicht geven over de respons
op deze campagnes op de langere termijn en dat is momenteel niet
mogelijk.
Omdat de tweede casus duidelijker omlijnd is dan de eerste en omdat de
verwachting is dat de klant in de eerste casus niet makkelijk toestemming
zal geven voor het gebruik van hun data voor dit onderzoek, is gekozen
voor het uitwerken van de tweede casus.
Voor het versturen van deze email campagnes, wordt gebruik gemaakt
van de diensten van een business partner. De hoeveelheid responsdata
die daarbij gegenereerd wordt, is dusdanig groot dat deze partij moeite
heeft de data te ontsluiten voor analyse. Momenteel wordt de responsdata
dan ook na ongeveer drie maanden gearchiveerd om de systemen te
ontlasten. Dit betekent dat Oxyma aan haar klant wel rapportages over de
respons kan leveren op de korte termijn – bijvoorbeeld per verstuurde
campagne, zoals nu gebeurt – maar niet over een langere periode. Oxyma
is van mening dat deze data zeer interessant kan zijn voor haar klant en
heeft in dit kader een propositie neergelegd bij de klant voor het
analyseren van de respons op langere termijn. De klant heeft toestemming
gegeven om de respons data in het kader van dit onderzoek op te vragen
bij de externe partij om daar trends uit te halen.
4.4.1 Opzet
De data is aangeleverd in de vorm van CSV bestanden die overeenkomen
met de tabellen uit de oorspronkelijke database. Daarbij zijn er twee
tabellen van belang:
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•

•

ActionQueue: Deze tabel bevat een regel voor elke verstuurde
email met daarin een statuscode die aangeeft of de email succesvol
afgeleverd is of niet.
Flags: In deze tabel staat een regel voor elke actie die op een mail
ondernomen is, zoals een open of een click.

In eerste instantie is enkel het gearchiveerde deel aangeleverd en niet het
recentere deel. Deze bestanden zijn samen ongeveer 30GB groot. In
samenspraak met degene die bij Oxyma verantwoordelijk is voor deze
campagnes, is bepaald welke data relevant is en niet. Nadat de CSV
bestanden in het cluster zijn geladen, heb ik Pig scripts gemaakt om de
data schoon te maken en alle onnodige regels eruit te halen. Deze scripts
zijn te vinden in Bijlage D.
De volgende stap is het werkbaar maken van de data uit de Flags tabel.
Voor analisten is het minder relevant hoe vaak één persoon een email
geopend heeft of hoe vaak er door één persoon geklikt is. Dit maakt het
mogelijk om alle regels uit de tabel die betrekking hebben op één
persoon en één campagne te consolideren tot één regel met kolommen
voor elke mogelijk actie zoals open en click. Deze kolommen bevatten een
0 of een 1. Hiermee wordt het ook makkelijk een join tussen de Flags tabel
en de ActionQueue tabel te maken, zodat in één oogopslag te zien is of de
mail ook succesvol afgeleverd is, de mail geopend is en of er geklikt is.
Omdat het in dit stadium makkelijker is om aan de slag te gaan met SQL –
waar ook de analisten mee bekend zijn – is de opgeschoonde data
ingeladen in Hive. Met de volgende query is de tabel volgens
voorgenoemd principe “plat geslagen”:
CREATE+TABLE+flattened_flags+AS+
SELECT+campaignid,+userid,+
+
CAST(MAX(CASE+WHEN+probeid=0+THEN+1+ELSE+0+END)+AS+tinyint)+AS+
sent,+
++++CAST(MAX(CASE+WHEN+probeid=31+OR+probeid=310+THEN+1+ELSE+0+END)+
AS+tinyint)+AS+opened,+
++++CAST(MAX(CASE+WHEN+probeid>0+THEN+1+ELSE+0+END)+AS+tinyint)+AS+
clicked,+
++++CAST(MAX(CASE+WHEN+probeid=200+THEN+1+ELSE+0+END)+AS+tinyint)+AS+
activateclick+
FROM+flags+
WHERE+campaignid+IS+NOT+NULL+AND+userid+IS+NOT+NULL+
GROUP+BY+campaignid,+userid+

De probeid is hierbij het type actie: 0 staat voor verzonden (deze
informatie is ook uit de ActionQueue te halen), -1 voor geopend, -10 voor
geopend in de browser en alles groter dan 0 staat voor een click waarbij
200 een voor de campagne specifieke activatie-click is.
Om de data klaar te maken om er makkelijk trends uit te halen, zijn de 2
tabellen aan elkaar gekoppeld via onderstaande query:
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CREATE+TABLE+action_flags+AS+
SELECT+action_queue.campaignid,+action_queue.userid,+
action_queue.mailid,+
+
CAST((CASE+WHEN+action_queue.state=30+THEN+1+ELSE+0+END)+AS+
tinyint)+AS+delivered,+action_queue.sentcount,+
+
flattened_flags.sent,+flattened_flags.opened,+
flattened_flags.clicked,+flattened_flags.activateclick+
FROM+
action_queue+LEFT+OUTER+JOIN+flattened_flags+ON+
(action_queue.campaignid+=+flattened_flags.campaignid+AND+
action_queue.userid+=+flattened_flags.userid)+
WHERE+action_queue.campaignid+IS+NOT+NULL+AND+action_queue.userid+IS+
NOT+NULL+
ORDER+BY+campaignid+ASC,+userid+ASC+

4.4.2 Resultaten
Bij pogingen om simpele trends op het gebied van opens en clicks naar
boven te halen, blijkt al snel dat er mogelijk data mist. Om er zeker van te
zijn dat dit probleem niet veroorzaakt wordt doordat de twee tabellen op
verschillende momenten gearchiveerd zijn, is ook de recente data
opgevraagd en in het cluster geladen via voorgenoemde stappen. Het
toevoegen van data aan een bestaande tabel in Hive, is een kwestie van
het plaatsen van nieuwe CSV bestanden in de data map van Hive.
Op aanraden van een van de analisten is vervolgens een overzicht
gemaakt van elke mogelijke combinatie van sent, delivered, opened,
clicked en activateclick met daarbij de aantallen waarin ze voortkomen,
gegroepeerd per campagne:
SELECT+campaignid,+sent,+opened,+delivered,+clicked,+activateclick,+
COUNT(*)+FROM+action_flags+GROUP+BY+campaignid,+sent,+opened,+
delivered,+clicked,+activateclick+ORDER+BY+campaignid+
+

Hieruit is gebleken dat er van een periode van ongeveer 4 maanden het
merendeel van de open- en clickdata mist (zie figuur 4.1). Het is ten tijde
van het schrijven van deze scriptie dan ook niet mogelijk om verdere
analyses te doen op deze data. Toch heeft dit proof of concept een nuttig
resultaat opgeleverd. Nu is duidelijk dat er een probleem met het opslaan
of archiveren van data speelt bij de externe partij en kan er hierop actie
worden ondernomen.
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Figuur 4.1: Missende data
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5 Discussie

Er is in het interview onderzoek gekeken naar de rol die Big Data en
Hadoop kunnen spelen bij de bedrijfsprocessen van Oxyma. Daaruit is een
mogelijke visie ontstaan over het uitbreiden van de huidige
dienstverlening waarbij Hadoop de stuwende kracht zou kunnen zijn. Ook
is er getracht een praktisch actueel probleem op te lossen met behulp van
deze technologie. Toch zijn er ook bezwaren aan te tekenen, zowel bij het
aanboren van extra databronnen als het praktisch implementeren van
Hadoop binnen Oxyma. Deze bezwaren kunnen zowel bij de klant als
binnen de organisatie zelf spelen. Ik wil in dit hoofdstuk een aantal van
deze bezwaren zoals naar voren gekomen uit de interviews ter discussie
stellen en kijken naar mogelijke oplossingen.

5.1 Technische aansluiting op bestaande tools
Een van de mogelijke problemen bij het introduceren van Hadoop in de
processen bij Oxyma, is dat er geen of slechte aansluiting is op bestaande
tools. Binnen Oxyma worden momenteel een aantal verschillende tools
gebruikt voor het managen en uitvoeren van campagnes. Deze tools zullen
veelal niet in staat zijn selecties in te lezen uit een Hadoop cluster. Toch
hoeft dit geen bezwaar te zijn. Er zijn een aantal integratie mogelijkheden:
•

•

Zoals aan het eind van hoofdstuk 3 al aangegeven is, kan de data die
nodig is voor bestaande systemen na bewerking en analyse in
Hadoop ingeladen worden in een traditionele Oracle database.
Aangezien er de nodig expertise op dit gebied aanwezig is en
bestaande systemen hier wel mee kunnen integreren, is daarmee
een mogelijke brug geslagen. Oracle biedt hiervoor zoals in
hoofdstuk 3 genoemd, een aantal opties.
Bij Oxyma is momenteel een zelf ontworpen systeem in gebruik
welke zorgt voor de automatisering van veel processen en de
integratie tussen verschillende systemen. Dit systeem – CHIPS
genaamd – is gebouwd in Java en zou uitgebreid kunnen worden
met analyse en dataverwerkingsroutines geschreven in Cascading
om op deze wijze Hadoop naadloos te betrekken in de bestaande
processen.

5.2 Bescherming van data door klant
Het koppelen van data om een completer klantbeeld te creëren, zoals
omschreven in hoofdstuk 3, is enkel mogelijk indien klanten Oxyma de
beschikking geven over hun data. Veel klanten gaan vanzelfsprekend heel
beschermend om met hun data en zullen niet snel toegang geven tot die
data. Het is dus aan Oxyma om aan te tonen dat het koppelen van deze
data leidt tot veel meer inzichten in de klanten van hun klanten, wat
uiteindelijk weer een grote meerwaarde betekent voor de business van
hun klanten. Met de groei van de beschikbare data komt er een punt
waarop de klanten van Oxyma zullen beseffen dat ze het halen van
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inzichten uit die data niet alleen afkunnen. Daarop zou Oxyma kunnen
inspelen.

5.3 Privacy
Aansluitend op het voorgaande punt, spelen er bij het gebruiken van
persoonsgegevens veel bezwaren op het gebied van privacy. Hierbij gaat
het enerzijds om privacywetgeving en anderzijds om het maatschappelijk
bewustzijn omtrent het gebruik van persoonsgegevens. Bij het koppelen
van data uit verschillende bronnen, worden er nog veel meer gegevens
blootgelegd die potentieel als privé beschouwd kunnen worden.
Er zal dus zowel door Oxyma als hun klanten goed gekeken moeten
worden naar de wet- en regelgeving omtrent het verwerken van
persoonsgegevens. Daarnaast moet er gekeken worden in hoeverre de
maatschappij al klaar is voor bepaalde marketing initiatieven.

5.4 Gescheiden afdelingen
De verschillende databronnen waarover gesproken is, zijn binnen de
bedrijven die Oxyma bedient vaak in handen van verschillende
afdelingen, ook wel silo’s genoemd. Online data zoals web analytics wordt
bijvoorbeeld vaak door andere mensen beheerd dan klantdata en
orderdata. Het samenbrengen van deze data vereist dan ook
samenwerking tussen deze afdelingen, wat bemoeilijkt kan worden door
rivaliteit die traditioneel vaak te zien is tussen afdelingen. Het voorstel wat
uit dit onderzoek voortkomt, vereist dus niet enkel een omslag in technisch
denken, maar ook aanpassingen op het gebied van interne organisatie.
Hier ligt een grote kans voor Oxyma, die als externe partij het koppelen
van deze data op zich kan nemen zonder dat de interne
organisatiestructuur bij deze bedrijven hoeft te veranderen.

5.5 Visie vanuit management en organisatie
De bovengenoemde omslagen – zowel op technisch gebied als in de
organisatie structuur – vereisen een bepaalde visie vanuit de organisatie
en het management. De nieuwe manier van kijken naar data die voortkomt
uit de opkomst van Big Data kan alleen aansluiting vinden binnen
bedrijven als het management bereidt is tot het faciliteren van
veranderingen binnen de organisatie.

5.6 Capaciteit, resources en tijd
Het onderzoeken en inzetten van nieuwe technologieën kost altijd geld en
tijd. Ook bij Big Data is dit het geval, zowel bij Oxyma als bij haar klanten.
Ik denk dat het ontwikkelen van nieuwe strategieën en business
propositites met behulp van Big Data enkel kan slagen als daar constructief
en consequent tijd en resources voor vrij gemaakt worden. In de conclusie
zullen hierover aanbevelingen gedaan worden.
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6 Conclusie en aanbevelingen

Bij Oxyma beheert men campagnes en voert men campagnes uit voor
klanten. De data verwerking en analyse die hierbij plaatsvindt, levert
regelmatig problemen op en daarnaast is er ook data die nog niet
ontsloten wordt, maar wel nieuwe inzichten zou kunnen bieden. In de data
waar Oxyma mee te maken heeft, is vooralsnog vooral het variety aspect
van Big Data terug te vinden, en in mindere mate het volume aspect.
Om inzicht te krijgen in deze problemen en om nieuwe kansen te
identificeren, zijn er interviews gehouden met een aantal medewerkers
van Oxyma en twee mensen bij een van de grootste opdrachtgevers van
Oxyma. Om een goed beeld te krijgen in de technische werking van
Hadoop, is er een klein cluster opgezet waar enkele simpele analyses op
uitgevoerd zijn. Ook is er getracht om een bestaand analyseprobleem op
te lossen door middel van Hadoop.

6.1 Conclusie
Uit het onderzoek onder medewerkers van Oxyma blijkt dat centraal in de
problematiek met betrekking tot data de wens staat – en huidige onmacht
– de verschillende beschikbare databronnen te koppelen om het inzicht in
klanten te verhogen. Doordat meer informatie over klanten leidt tot
preciezere selecties, zou dit het koppelen van data kunnen leiden tot
betere resultaten bij campagnes: Fusion. Er moet daarbij wel gekeken
worden in hoeverre het bouwen van deze uitgebreide klantprofielen
wettelijk toegestaan en maatschappelijk wenselijk en geaccepteerd is.
De technologieën uit het Hadoop ecosysteem zouden ingezet kunnen
worden bij een nieuwe manier van werken waarbij het koppelen van al
deze data eenvoudiger wordt. Daarnaast kan Hadoop plaatselijk ingezet
worden om verschillende processen in de dienstverlening te verbeteren
en te versnellen. Te denken valt hierbij aan het vervangen van bestaande
ETL processen en het uitvoeren van grote aggregaties en analyses die
momenteel vanwege de hoeveelheid data moeilijk uitvoerbaar zijn.
Bij het Proof of Concept is gebleken dat de aangeboden hoeveelheid data
in de geselecteerde casus blijkt goed te verwerken door middel van
Hadoop, maar door het ontbreken van een deel van de data is de
gewenste analyse uiteindelijk niet uitgevoerd. Door verwerking van de
data op het cluster is dit gat in de data uiteindelijk wel naar boven
gekomen.
Van de geteste technologieën bovenop het Hadoop platform blijken Pig en
Hive het meest geschikt voor de analyseomgeving bij Oxyma:
Hive biedt met zijn SQL dialect een directe ingang voor de analisten en
database engineers bij Oxyma. Het werken met tabellen in Hive zal voor
hen natuurlijk aanvoelen vanuit hun ervaringen met Oracle. Wel vereist
Hive in zekere mate net als traditionele Relationele Databases dat er vooraf
nagedacht moet worden over de vorm van de data, met als grote verschil
de goede schaalbaarheid. Hierdoor is het minder geschikt voor ad-hoc
analyses.
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Pig heeft herkenbare SQL-achtige constructen die voor de analisten
herkenbaar zijn en makkelijk te begrijpen. Het grote voordeel is
bovendien het procedurele karakter van Pig Latin waardoor data
stapsgewijs onderzocht en geanalyseerd kan worden.
Naast deze technologieën zou Cascading nog een rol kunnen spelen voor
bestaande ETL systemen die in Java geschreven zijn, waarbij door middel
van Cascading ook data uit Hadoop meegenomen kan worden zonder dat
ontwikkelaars zich daarvoor hoeven te verdiepen in MapReduce.

6.2 Aanbevelingen
Teneinde Hadoop succesvol op deze manier in te zetten en aansluiting te
vinden op de huidige bedrijfsprocessen, zullen klanten overtuigd moeten
worden en tijd en resources vrij gemaakt moeten worden. Het inzetten van
tijd en resources hiervoor werkt het beste met een gedegen plan
vervolgonderzoek. Klanten overtuigen zal het beste gaan door middel van
een Proof of Concept dat getoond kan worden.
Het is mijn aanbeveling om Hadoop nader te onderzoeken en een aantal
medewerkers bij Oxyma beter bekend te maken met deze technologie,
door Hadoop in eerste instantie in te zetten op een aantal kleine
(deel)problemen in de operatie, zoals ook getracht is in het proof of
concept. Daarbij kunnen delen uit dit onderzoek als leidraad gebruikt
worden. Zoals in de conclusie al genoemd is, zijn Pig en Hive geschikt voor
de analisten om mee aan de slag te gaan in het toepassen van Hadoop
binnen hun werkzaamheden. De uitkomsten uit de proeven kunnen
aanleiding geven tot een nieuw onderzoek waarbij gekeken gaat worden
naar de verschillende manieren waarop een Hadoop infrastructuur
gerealiseerd kan worden:
•
•
•

Via een cloudprovider als Amazon Web Services of Google
Compute Engine (momenteel nog in besloten Beta)
Het op laten zetten van een cluster bij hostingpartner ASP4ALL
Het begeleiden van de bouw van een cluster bij de klant zelf

Uiteindelijk zullen deze experimenten moeten evolueren tot een proof of
concept – eventueel in samenwerking met een klant – waarbij getracht
wordt alle beschikbare data te koppelen om daarmee nieuwe inzichten te
creëren. Vanuit de aangetoonde meerwaarde die hieruit voortvloeit, zal
een nieuwe business propositie ontwikkeld kunnen worden.
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Bijlage A: Interviewvragen

Aanvang: <Korte uitleg over wat ik kom onderzoeken en bouwen>
Vragen:
1. Wat is je functie binnen Oxyma?
2. Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?
-> <Korte uitleg/definitie BigData en Hadoop>
Ben je bekend met BigData zoals deze net omschreven is?
[Technisch] Ben je bekend met MapReduce/Hadoop?
Heb je een beeld van de situaties waarbij BigData een rol speelt?
Kom je zelf wel eens BigData tegen?
Welke mogelijke aansluitingen van Hadoop op bestaande
technologieën en processen zie je binnen Oxyma?
8. [Technisch] Heb je buiten de combinatie met bestaande technieken,
nog andere ideeën waarbij deze technologieën binnen Oxyma een
rol zouden kunnen spelen?
-> Vragen gericht op klanten
9. Wat zijn de grootste klanten waar je momenteel mee bezig bent,
en/of de afgelopen 6 maanden mee bezig bent geweest? (max.
grootste 2)
10. Vertel kort wat je allemaal voor deze klanten doet.
11. Welke soorten data worden er allemaal verwerkt voor deze klanten?
12. [Technisch] Is er wel eens specifieke vraag vanuit de klanten naar
het gebruik van BigData technologieën?
13. Komen klanten wel eens met data waar momenteel nog niks mee
gedaan kan worden?
14. Zie je, los van de vraag/probleemstelling vanuit de klant, zelf wel
eens data voorbij komen bij klanten, die momenteel nog niet
gebruikt wordt, maar waar je een potentieel interessante nieuwe
bron in ziet?
-> <Noem enkele proposities met BigData die nog niet voorbij zijn
gekomen>
15. Zie je met betrekking tot voorgenoemde proposities mogelijkheden
bij klanten?
16. Heb je contactpersonen bij klanten om mee te praten?
17. Heb je zelf nog vragen of opmerkingen?
3.
4.
5.
6.
7.
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Bijlage B: Opzetten Hadoop cluster

In deze bijlage staat beschreven welke stappen ik heb ondernomen bij het
opzetten, installeren en configureren van een volledig werkend Hadoop
cluster. Naast het inzichtelijk maken van het proces dat ik tijdens mijn
onderzoek doorlopen heb, dient deze beschrijving tevens als een set
instructies voor Oxyma en andere geïnteresseerde partijen om een
omgeving te creëren waarbinnen mijn resultaten gerepliceerd kunnen
worden en met Hadoop geëxperimenteerd kan worden.
Bij het opzetten van het Hadoop cluster is gekozen voor de Hadoop
distributie van Cloudera. Dit is gedaan vanwege de grote community
erachter en daarmee gepaard de enorme hoeveelheid informatie die
beschikbaar is bij de installatie en het gebruik van de Cloudera
distributie. Ook biedt Cloudera betaalde ondersteuning aan bedrijven,
wat voor Oxyma met het oog op te toekomst interessant is. Naast het
gebruik van de Cloudera Hadoop Distributie (CDH), heb ik ook de
Cloudera Manager Free Edition ingezet om de installatie en het
management van het cluster aanzienlijk te vereenvoudigen. Deze
handleiding zal dan ook uitgaan van het gebruik van Cloudera Manager.

Cluster samenstelling
De afdeling Systeembeheer bij Oxyma heeft mij voorzien van 3 PC's met
de volgende configuraties:
1x Dell Optiplex 745 met:
• CPU: Core2Duo 2,13 Ghz
• RAM: 3GB
• HDD: 80GB
2x Dell Optiplex 745 met:
• CPU: Core2Duo 1,86Ghz
• RAM: 1GB
• HDD: 80GB
Hierbij moet opgemerkt worden dat dit als testopstelling prima voldoet,
maar voor serieus gebruik van Hadoop niet toereikend is. Cloudera
beveelt zelf per machine de volgende specificaties aan2:
• CPU: 2 quad core CPUs 2-2.5GHz
• RAM: 16-24GB RAM (24-32GB als je HBase gaat gebruiken)
• HDD: 4 1TB hard disks in JBOD (Just a Bunch Of Disks) configuratie
Naast de geleverde PCs die het Hadoop cluster gaan vormen, is ook mijn
Macbook Pro aangesloten op het netwerk als client om de Cloudera
Manager te bedienen en om Hadoop jobs te schrijven en in te dienen bij
het cluster. De client moet over een POSIX-compatible terminal
beschikken. Mac OS X of Linux werken goed, of een Windows machine
met Cygwin. Alle machines zijn op elkaar aangesloten middels een

2

http://www.cloudera.com/blog/2010/03/clouderas-support-team-sharessome-basic-hardware-recommendations/
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netwerk switch. In onderstaand schema (figuur 1) is het cluster
weergegeven dat middels deze instructies opgezet kan worden.
Netwerk configuratie
Bij het opzetten en configureren van het netwerk zijn een aantal keuzes
gemaakt:
• Elke node is voorzien van een statisch IP adres
• Het cluster is niet direct op het internet aangesloten
Er wordt dus geen gebruik gemaakt van een DHCP server voor het
uitdelen van IP adressen. Dit houdt de configuratie simpel, maar zal in de
praktijk met grote clusters niet meer houdbaar zijn. Aangezien voor de
installatie wel internet nodig is op alle nodes, wordt in die behoefte
voorzien door de draadloze internetverbinding van de laptop te delen
door deze in te stellen als gateway. Dit is ook terug te zien in figuur A.1.
Indien je dat niet wilt, zul je de nodes op andere wijze van een internet
verbinding moeten voorzien.
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Figuur A.1
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Installatie Linux
Hadoop in clustermodus draait enkel op Linux varianten. In deze
handleiding is gekozen voor CentOS 6.3, wat op moment van schrijven de
laatste versie is. CentOS is de gratis beschikbare, door de open source
community ondersteunde variant van Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Bij
ASP4ALL, de hostingpartner van Oxyma, wordt gebruik gemaakt van
RHEL, dus was het met het oog op een mogelijk vervolg op dit onderzoek,
waarbij er een cluster opgezet zou kunnen worden bij ASP4ALL, een
logische keuze om een compatible Linux distributie te kiezen. CentOS is
tevens voorzien van een goede package manager genaamd yum, welke de
installatie van extra software makkelijk maakt.
Volg de volgende stappen om op elke node Linux te installeren en het
netwerk te configureren naar bovengenoemd voorbeeld:
1. Download hier de CentOS 6.3 Minimal installatie ISO:
http://isoredirect.centos.org/centos/6/isos/x86_64/CentOS-6.3x86_64-minimal.iso (let wel: Cloudera Manager werkt enkel op een 64
bits operating system3).
2.

Brand deze ISO op een CD of maak een bootable USB drive4 met de
CentOS installatie bestanden.

Op elke node:
3. Configureer de BIOS zodat het systeem vanaf CD of USB zal booten.
4.

Start het systeem op met CD of USB aanwezig.

5.

Volg de instructies op het scherm voor het doen van een nieuwe
CentOS installatie. Zorg dat je maar 1 partitie hebt op de harde schijf.

6.

Zodra de installatie klaar is, en het systeem opnieuw is opgestart, log
in met gebruikers naam root en het wachtwoord welke je bij installatie
gekozen hebt.

7.

Bewerk het bestand /etc/sysconfig/network in een editor,
bijvoorbeeld vi (in dit geval: vi+/etc/sysconfig/network). Bedenk
een zinvolle HOSTNAME. Dit moet een Fully Qualified Domainname zijn,
dus in de vorm van een standaard domeinnaam. Deze hostname moet
op elke node anders zijn. Indien je internet van bijvoorbeeld een
aangesloten client wil delen, geef het IP van deze client dan aan als
GATEWAY. Het gaat hier om het IP adres dat op de client gegeven is aan
de poort waarmee deze met de cluster verbonden is (in mijn geval
en0). De uiteindelijke configuratie moet er zo uitzien:

+

NETWORKING=yes+
HOSTNAME=node1.oxyma.local+
GATEWAY=192.168.2.1+

3

https://ccp.cloudera.com/display/FREE4DOC/Requirements+for+Cloude
ra+Manager
4
http://xztech.blogspot.nl/2012/07/using-livecd-tools-to-create-centos6.html
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8.

Bewerk het bestand /etc/sysconfig/network3scripts/ifcfg3eth0
(afhankelijk van de poort waarmee de PC met het netwerk verbonden
is). ONBOOT zorgt ervoor dat de poort elke keer bij opstarten
geconfigureerd wordt en moet dus op yes. Voeg indien deze nog niet
bestaat een NETMASK toe, en stel deze in op 255.255.255.0. Dit is
afhankelijk van de grootte van je cluster, en dus je subnet. Wil je meer
dan 255 nodes, dan zul je een groter subnet moeten creëren met
bijbehorend netmask. Configureer ook voor elke node een apart ipadres met behulp van IPADDR, waarbij elke node in hetzelfde subnet
zit. In geval van internet delen met een client hoort elke node ook in
hetzelfde subnet als de client. Kies IP adressen die achter elkaar
liggen en makkelijk te onthouden zijn. Uiteindelijke configuratie:

+

DEVICE="eth0"+
BOOTPROTO=no+
HWADDR="00:1A:A0:51:BA:FC"+(MAC3adres,+verschilt+per+systeem,+ni
et+wijzigen)+
ONBOOT="yes"+
TYPE="Ethernet"+
NETMASK=255.255.255.0+
IPADDR=192.168.2.10+
UUID="80418bc3374bb340a73a759302c86010ebc5"+

9.

[Optioneel, enkel in geval van internet delen] Bewerkt het bestand
/etc/resolv.conf en voeg daar het volgende toe: nameserver+8.8.8.8
Dit is de DNS server van Google.

10. Herstart de netwerk service: /etc/init.d/network+restart
11. Om te testen of de netwerk configuratie werkt: ping+{ip3adres+van+
andere+node}. In mijn geval bijvoorbeeld: ping+192.168.2.11 Als het
goed is, en alle PCs zijn goed op elkaar aangesloten, krijg je nu geen
timeouts.
12. [internet delen] Als internet delen op de client goed geconfigureerd
is, kun je door middel van ping+google.com controleren of verbinding
met het internet aanwezig is, en de nameserver gevonden kan
worden.
13. Alle nodes zijn kunnen nu via hun respectivelijke IP-adressen met
elkaar communiceren. We hebben echter Fully Qualified
Domainnames ingesteld en het is prefereerbaar als we nodes kunnen
benaderen via deze FQDN's. Om hiervoor te zorgen, bewerk je het
bestand /etc/hosts op elke node. Hierin wordt de FQDN van elke
node gezet, met het bijbehorende ip-adres van elke node. Het hosts
bestand moet op elke node gelijk zijn:
+

127.0.0.1+++++++localhost+
192.168.2.10++++node1.oxyma.local+
192.168.2.11++++node2.oxyma.local+
192.168.2.12++++node3.oxyma.local+
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14. Herstart de netwerk service opnieuw /etc/init.d/network+restart
15. Zorg nu dat het operating system op elke node up-to-date is door
gebruik te maken van de package manager: yum+update. Let op:
hiervoor is verbinding met het internet nodig.
Voor het gebruik van Cloudera Manager moeten bepaalde restricties in
Linux opgeheven worden. Ook moet een eventuele firewall uitgeschakeld
worden.
Op elke node:
16. Schakel Secure Linux uit door in het bestand /etc/selinux/config de
volgende regel toe te voegen of aan te passen: SELINUX=disabled
17. Nu SELinux niet meer zal opstarten, zal het ook in de huidige sessie
uitgeschakeld moeten worden met: setenforce+0
18. Schakel de firewall (iptables) voor zowel IPv4 als IPv6 uit door middel
van de volgende commandos: chkconfig+iptables+off en chkconfig+
ip6tables+off

19. Schakel iptables ook in de huidige sessie uit: /etc/init.d/iptables+
stop en /etc/init.d/ip6tables+stop
Enkel op de node waar Cloudera Manager (het control panel) gaat
draaien:
20. Als laatste installeren we een package waardoor we zo vanaf de client
bestanden op de node kunnen kopieren: yum+install+openssh3
clients

Installatie Cloudera Manager
De Cloudera Manager software draait als een achtergrond service
(Cloudera Manager Server) op een server en is vervolgens door
aangesloten systemen te benaderen via een webbrowser. In geval van een
groot cluster kan ervoor gekozen worden om hiervoor een aparte machine
te reserveren. In mijn geval draait Cloudera Manager Server op een van
de nodes van het Hadoop cluster. Voer hiertoe de volgende stappen uit:
Op Client:
1. Installeer indien nodig het scp package.
2.

Download hier Cloudera Manager Free Edition 4:
https://ccp.cloudera.com/display/SUPPORT/Cloudera+Manager+Do
wnloads#ClouderaManagerDownloadsClouderaManager4.0FreeEdition

3.

Ga in de terminal naar de directory waar het installatie bestand
gedownload is, en kopieer het door middel van het volgende
commando naar de node waar je Cloudera Manager wil installeren (in
mijn geval node1): scp+cloudera3manager3installer.bin+
root@node1.oxyma.local:cloudera3manager3installer.bin

Op node waar Cloudera Manager geïnstalleerd moet worden:
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4.

Ga naar de directory /root

5.

Maak het installatie bestand executable door de permissies te
veranderen: chmod+u+x+cloudera3manager3installer.bin

6.

Start de installatie met ./cloudera3manager3installer.bin en volg de
instructies

Cloudera Manager zal nu op de gekozen node geïnstalleerd worden. Dit
kan een tijdje duren omdat er diverse packages gedownload en
geïnstalleerd worden door het installatie proces, waaronder de Java JDK.

Installatie Hadoop cluster
Nu de installatie van Cloudera Manager voltooid is, kun je deze benaderen
door op je client in een webbrowser naar de hostname te gaan van de
node waarop Cloudera Manager Server geïnstalleerd is, op poort 7180 (in
mijn geval node1.oxyma.local:7180). Benaderen kan ook via ip-adres. Als
alles goed gegaan is, krijg je hier de keus om een cluster te in te richten
door CDH4 op elke gewenste node te installeren. Cloudera Manager zal
zelf een voorstel doen welke services op welke nodes geïnstalleerd
moeten worden. Daarbij is minimaal 1 van elk van de volgende services
nodig: NameNode, DataNode, JobTracker, TaskTracker. Door het extra
geheugen en de krachtigere CPU van node1 in mijn cluster, zijn de
NameNode en JobTracker op deze node terecht gekomen, naast de
Cloudera Manager Server. Tevens zal Cloudera Manager extra
onderdelen uit het Hadoop ecosysteem installeren: HBase, Oozie,
ZooKeeper, Hive, Hue en Pig.
Je moet Cloudera Manager helpen om alle kandidaat-nodes in je netwerk
te vinden. Dit doe je door, wanneer erom gevraagd wordt, de ip-adressen
of hostnames van alle beschikbare nodes in te geven. Hierbij is het
aangeven van reeksen ook mogelijk, bijvoorbeeld: node[133].oxyma.local
of 192.168.2.[10312]
Na installatie van het cluster - wat volledig automatisch gebeurt - zullen
alle services gestart worden en is het cluster klaar voor gebruik. Cloudera
Manager biedt nu inzicht in de gezondheid van je cluster en al haar nodes.
Ook kun je in Cloudera Manager diverse configuratie-opties voor alle
services vinden, en links naar de diverse Web UI's. De handigste daarvan
is de Web UI van Hue, te vinden met de browser van de client, op de
hostname van de node waar Cloudera Manager op draait, en dan poort
8888. Bijvoorbeeld: node1.oxyma.local:8888

Tips met betrekking tot gebruik Hue
Hue biedt een handige gebruikersinterface voor het werken met het HDFS
bestandssysteem en het uitvoeren van Hive Queries. Het goed werkend
krijgen van Beeswax - de Hive gebruikersinterface die onderdeel is van
Hue - met eigen data is in verband met het permissie management op
HDFS soms lastig.
HDFS maakt gebruik van een eigen permissie systeem, losstaand van het
onderliggende besturingssysteem. Om ervoor te zorgen dat je als
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gebruiker in Hue makkelijk bij je data kunt in HDFS, is het aan te bevelen
de volgende stappen te ondernemen:
1. Ga in Hue naar User Admin en maak daar een gebruiker aan naast de
bestaande admin gebruiker.
2.

Log in op een van de nodes en voer daar het volgende commando uit
om voor de hierboven gemaakte gebruiker een eigen directory op
HDFS te creëren: sudo+3u+hdfs+hadoop+fs+3mkdir+/user/{username}
waarbij {username} de naam is van de gebruiker die je in Hue hebt
aangemaakt.

3.

Voer hierna het volgende commando uit om de permissies van die
directory goed te zetten: sudo+3u+hdfs+hadoop+fs+3chown+{username}+
/user/{username}.

4.

Ga in Hue naar de File Browser.

5.

Navigeer naar /user/beeswax/

6.

Klik naast de warehouse directory op Options en kies voor Change
Permissions. Schakel alle permissies aan

Nu kun je data in je eigen gebruikersdirectory plaatsen, en deze wanneer
nodig door Hive laten importeren en er queries op draaien.
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Bijlage C: Apache log analyse sources
Java
URLMapper.java
package+combined;+
+
import+java.io.IOException;+
import+java.util.regex.Matcher;+
import+java.util.regex.Pattern;+
import+org.apache.hadoop.io.IntWritable;+
import+org.apache.hadoop.io.Text;+
import+org.apache.hadoop.mapreduce.Mapper;+
/*+
+*+Mapper+geeft+voor+elke+regel+de+hostname,+1+terug+
+*/+
public+class+URLMapper+extends+Mapper<Object,+Text,+Text,+
IntWritable>+{+
+
//+Definieer+1+als+constante,+leest+makkelijker+i.v.m.+gebruik+
van+speciale+Hadoop3types+
+
private+final+static+IntWritable+one+=+new+IntWritable(1);+
+
//+RegEx+voor+parsen+log3regel,+waarbij+de+groups+de+
verschillende+waardes+in+de+regel+zijn+
++++private+static+final+Pattern+regex+=++
++++
+
Pattern.compile("(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s\"(.*
?)\"\\s(.*?)\\s(.*?)\\s\"(.*?)\"\\s(.*?)");+
+
+
@Override+
+
protected+void+map(Object+key,+Text+value,+Context+context)+
+
+
+
throws+IOException,+InterruptedException+{+
+
+
Matcher+m+=+regex.matcher(value.toString());+
+
+
if+(m.matches()){+
+
+
+
//+Group+1+is+de+hostname,+ofwel+bezochte+url+
+
+
+
String+url+=+m.group(1);+
+
+
+
Text+urlStr+=+new+Text(url);+
+
+
+
context.write(urlStr,+one);+
+
+
}+
+
}+
+
+++++
++++//+Enkel+voor+test+doeleinden.+Voorbeeldregel+komt+uit+echte+log+
++++public+static+void+main(String[]+args){+
+++++ String+test+=+"www.example.com+153.47.0.77+3+3+
[12/Aug/2012:06:27:01++0200]+\"GET+/file/test3jpg+HTTP/1.1\"+302+129+
\"http://www.example.com/en/page/team.html\"+\"Mozilla/4.0+
(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+
1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+
3.5.30729;+InfoPath.3;+MS3RTC+LM+8;+.NET4.0C;+.NET4.0E)\"";+
+++++ Pattern+pattern+=+
Pattern.compile("(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s\"(.*?)\"\\
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s(.*?)\\s(.*?)\\s\"(.*?)\"\\s(.*?)");+
+
+
+++++ Matcher+m+=+pattern.matcher(test);+
+++++ if+(m.matches()){+
+++++ +
int+count+=+m.groupCount();+
+++++ +
for(int+i+=+1;i+<=+count;i++)+{+
+++++ +
+
System.out.println(m.group(i));+
+++++ +
}+
+++++ }+else+{+
+++++ +
System.out.println("No+match");+
+++++ }+
++++}+
++
}+

URLSumReducer.java
package+combined;+
+
import+java.io.IOException;+
import+org.apache.hadoop.io.IntWritable;+
import+org.apache.hadoop.io.Text;+
import+org.apache.hadoop.mapreduce.Reducer;+
+
/*+
+*+Reducer+telt+per+hostname+alle+getelde+waardes+op+
+*/+
public+class+URLSumReducer+extends+
Reducer<Text,IntWritable,Text,IntWritable>+{+
+
private+IntWritable+result+=+new+IntWritable();+
+
@Override+
+
public+void+reduce(Text+key,+Iterable<IntWritable>+values,+
Context+context)+
+
+
throws+IOException,+InterruptedException+{+
+
+
int+sum+=+0;+
+
+
for+(IntWritable+val+:+values)+{+
+
+
+
sum++=+val.get();+
+
+
}+
+
+
result.set(sum);+
+
+
context.write(key,+result);+
+
}+
}+

LogProcessor.java (Driver)
package+combined;+
+
import+org.apache.hadoop.conf.Configured;+
import+org.apache.hadoop.util.Tool;+
import+org.apache.hadoop.util.ToolRunner;+
import+org.apache.hadoop.fs.Path;+
import+org.apache.hadoop.io.IntWritable;+
import+org.apache.hadoop.io.Text;+
import+org.apache.hadoop.mapreduce.Job;+
import+org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat;+
import+org.apache.hadoop.mapreduce.lib.output.FileOutputFormat;+

55

+
/*+
+*+Driver+voor+de+MapReduce+job+
+*/+
public+class+LogProcessor+extends+Configured+implements+Tool+{+
+
+
//+Door+Tool+interface+te+gebruiken,+krijg+je+er+automatisch+
configuratie+afhandeling+bij+via+commandline+
+
public+int+run(String[]+args)+throws+Exception+{+
+
+
//+Verwacht+dat+input+directory+en+output+directory+
opgegeven+worden,+mag+zowel+lokaal+als+op+HDFS+
+
++++if+(args.length+!=+2)+{+
+
++++++System.err.printf("Usage:+%s+[generic+options]+<input>+
<output>\n",+
+
++++++++++getClass().getSimpleName());+
+
++++++ToolRunner.printGenericCommandUsage(System.err);+
+
++++++return+31;+
+
++++}+
+
+++++
+
++++//+Naam+komt+in+Hadoop+logs+en+WebUI+terug+
+
++++Job+job+=+new+Job(getConf(),+"Log+Processor");+
+
++++job.setJarByClass(LogProcessor.class);+
+
++++job.setMapperClass(URLMapper.class);+
+
++++job.setReducerClass(URLSumReducer.class);+
+
+++++
+
++++//+De+combiner+wordt+na+de+mapper+aangeroepen,+per+node,+
en+aggregeert+alvast+de+tussenwaardes+van+de+mapper+
+
++++//+Is+doorgaans+hetzelfde+als+reducer+
+
++++job.setCombinerClass(URLSumReducer.class);+
+
++++job.setOutputKeyClass(Text.class);+
+
++++job.setOutputValueClass(IntWritable.class);+
+
++++FileInputFormat.addInputPath(job,+new+Path(args[0]));+
+
++++FileOutputFormat.setOutputPath(job,+new+Path(args[1]));+
+
++++return+job.waitForCompletion(true)+?+0+:+1;+
+
}+
+
+
+
public+static+void+main(String[]+args)+throws+Exception+{+
+
++++int+exitCode+=+ToolRunner.run(new+LogProcessor(),+args);+
+
++++System.exit(exitCode);+
+
}+
+
}+
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Pig Latin
33+Registreer+User+Defined+Functions+
REGISTER+/Users/daan/pig30.9.23
cdh4.0.1/contrib/piggybank/java/piggybank.jar;+
REGISTER+/Users/daan/projects/java/pigudfs/target/pigudfs.jar;+
+
33+Definieer+aliassen+voor+UDF's+
DEFINE+LogLoader+oxyma.VCombinedLogLoader();+
DEFINE+DayExtractor+
org.apache.pig.piggybank.evaluation.util.apachelogparser.DateExtract
or('yyyy3MM3dd');+
+
33+Gebruik+UDF+'VCombinedLogLoader'+om+Apache+vcombined+logdata+te+
laden+volgens+aangegeven+schema,+via+RegEx+
logs+=+LOAD+'input/mologs/combined'+USING+LogLoader()+AS+(hostName,+
remoteAddr,+remoteLogname,+user,+time,+method,+uri,+proto,+status,+
bytes,+referer,+userAgent);+
+
33+Alle+HEAD+requests+eruit+filteren+door+te+checken+op+'3'+bytes+
filtered_logs+=+FILTER+logs+BY+bytes+!=+'3';+
+
33+Alleen+kolommen+die+we+nodig+hebben+projecteren+waarbij+we+uit+
time+kolom+enkel+de+datum+halen+
projected_logs+=+FOREACH+filtered_logs+GENERATE+hostName,+
remoteAddr,+DayExtractor(time)+as+day,+uri,+bytes,+userAgent;+
+
33+Groeperen+per+hostname+
bywebsite+=+GROUP+projected_logs+BY+hostname;+
+
33+Alle+regels+per+hostname+tellen+
sitehits+=+FOREACH+bywebsite+GENERATE+group+AS+hostname,+COUNT(logs)+
as+hits;+
+
33+Sorteren+op+hits+
orderedhits+=+ORDER+sitehits+BY+hits+DESC;+
+
33+Opslaan+
STORE+orderedhits+INTO+'output/pig/ApacheLogHitsByDay';+
+
+
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Hive
Tabel creatie
CREATE+TABLE+`apache_log`+
(+
++`hostname`+string+,+
++`ip`+string+,+
++`remote_logname`+string+,+
++`user`+string+,+
++`time`+string+,+
++`method`+string+,+
++`uri`+string+,+
++`proto`+string+,+
++`status`+string+,+
++`bytes`+bigint+,+
++`referer`+string+,+
++`ua`+string+)++
ROW+FORMAT+SERDE+
"org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.RegexSerDe"+
++WITH+SERDEPROPERTIES+("input.regex"+=+
"(\\S+)\\s+(\\S+)\\s+(\\S+)\\s+(\\S+)\\s+.(\\S+\\s+\\S+).\\s+\
"(\\S+)\\s+(.+?)\\s+(HTTP[^\"]+)\"\\s+(\\S+)\\s+(\\s+)\\s+\"([
^\"]*)\"\\s+\"(.*)\"",+"output.format.string"+=+"%1$s+%2$s+
%3$s+%4$s+%5$s+%6$s+%7$s+%8$s+%9$s+%10$s,+%11$s,+%12$s")+
++STORED+AS+TextFile
Query voor verkrijgen aantal hits
SELECT+hostname,+COUNT(*)+AS+hits+FROM+apache_log+WHERE+
bytes<>”3“+GROUP+BY+hostname+ORDER+BY+hits+DESC+

+
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Cascading
package+vcombined;+
+
import+java.util.Properties;+
+
import+cascading.flow.FlowDef;+
import+cascading.flow.hadoop.HadoopFlowConnector;+
import+cascading.operation.aggregator.Count;+
import+cascading.operation.regex.RegexParser;+
import+cascading.pipe.Each;+
import+cascading.pipe.Every;+
import+cascading.pipe.GroupBy;+
import+cascading.pipe.Pipe;+
import+cascading.property.AppProps;+
import+cascading.scheme.hadoop.TextDelimited;+
import+cascading.scheme.hadoop.TextLine;+
import+cascading.tap.Tap;+
import+cascading.tap.hadoop.Hfs;+
import+cascading.tuple.Fields;+
+
public+class+Main+{+
+
public+static+void+main(String[]+args)+{+
+
+
//+Input+en+ouput+directories+als+argumenten+mee+te+
geven+op+commandline+
+
+
String+inPath+=+args[0];+
+
+
String+outPath+=+args[1];+
+
+
+
//+Configuratie+
+
+
Properties+properties+=+new+Properties();+
+
+
AppProps.setApplicationJarClass(properties,+Main.class);+
+
+
+
+
+
//+We+willen+graag+op+Hadoop+cluster+werken,+niet+lokaal+
+
+
HadoopFlowConnector+flowConnector+=+new+
HadoopFlowConnector(properties);+
+
+
+
//+Log+bestaat+uit+simpele+tekstregels+
+
++++TextLine+scheme+=+new+TextLine(+new+Fields(+"line"+)+);+
+
+
++++//+Bepaal+de+veldnamen+van+de+waardes+in+een+logregel+
+
++++Fields+apacheFields+=+new+Fields(+"hostName",+"ip",+
"remoteLogname",+"user",+"time",++
+
+++++ +
"proto",+"status",+"bytes",+"referer",+"userAgent"+
);+
+
+
++++//+Regex+waarbij+de+verschillende+groepen+de+hiervoor+
gedefinieerde+velden+voorstellen+
+
++++String+apacheRegex+=+
"(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s(.*?)\\s\"(.*?)\"\\s(.*?)\\s(.*?)\\
s\"(.*?)\"\\s(.*?)";+
+
+
++++//+Welke+groepen+we+willen+meenemen+(in+dit+geval+
allemaal)+
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+
++++int[]+allGroups+=+{1,+2,+3,+4,+5,+6,+7,+8,+9,+10};+
+
+
++++RegexParser+parser+=+new+RegexParser(+apacheFields,+
apacheRegex,+allGroups+);+
+
+
++++//+Input+van+de+"pijpleiding"+
+
+
Tap+inTap+=+new+Hfs(scheme,+inPath);+
+
+
+
//+Output+van+de+"pijpleiding"+
+
+
Tap+outTap+=+new+Hfs(new+TextDelimited(true,+"\t"),+
outPath);+
+
+
+
//+De+dataflow+zelf:+
+
+
//+Parse+met+regex+elke+regel+uit+de+input+
+
+
Pipe+assembly+=+new+Each(+"import",+new+Fields(+"line"+
),+parser,+Fields.RESULTS+);+
+
+
//+Groepeer+de+regels+op+het+veld+'hostName'+
+
+
assembly+=+new+GroupBy(assembly,+new+
Fields("hostName"));+
+
+
//+Voor+elke+groep:+tel+het+aantal+regels+(per+hostname+
dus)+
+
+
assembly+=+new+Every(+assembly,+Fields.GROUP,+new+
Count()+);++
+
+
+
//+Koppel+de+flow+aan+de+input+en+output+
+
+
FlowDef+flowDef+=+FlowDef.flowDef().addSource(assembly,+
inTap)+
+
+
+
+
.addTailSink(assembly,+outTap);+
+
+
+
flowConnector.connect(flowDef).complete();+
+
+
+
}+
}+
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Bijlage D: Proof of concept sources
Cleaning scripts
CleanActionQueue.pig
REGISTER+/Users/daan/pig30.9.23
cdh4.0.1/contrib/piggybank/java/piggybank.jar;+
+
DEFINE+CsvLoader+org.apache.pig.piggybank.storage.CSVLoader();+
+
33+Load+ActionQueue+with+CsvLoader+
actions+=+LOAD+'aswatson/actionqueue.csv'+USING+CsvLoader()+AS+
(id,userid,listid,actionid,campaignid,mailid,triggerid,state,+
+
sentcount,smtperr,sent_dt,priority,dlistid,ditemid,viralid,que
ueid,engineid,ipid,inqueueid,slotid);+
+
+
33+Filter+out+header+
filtered_actions+=+FILTER+actions+BY+id+!=+'ID';+
+
33Filter+out+everything+but+list+3,+which+is+from+the+daily+campaign+
filtered_actions2+=+FILTER+filtered_actions+BY+listid+==+'3';+
+
33Filter+out+everything+with+campaignid+under+152+
filtered_actions3+=+FILTER+filtered_actions2+BY+campaignid+>=+'152';+
+
33+Project+only+columns+we+need,+truncate+last+part+of+datetime+
field+and+normalize+seconds+(they're+needed+by+Hive)+
projected_actions+=+FOREACH+filtered_actions3+GENERATE+(int)userid,+
(int)actionid,+(int)campaignid,+(int)mailid,state,(int)sentcount,+
CONCAT(SUBSTRING(sent_dt,+0,+16),+':00')+as+sdate;+
+
ordered_actions+=+ORDER+actions+BY+campaignid+ASC,+userid+ASC+
PARALLEL+1;+
+
STORE+ordered_actions+INTO+'output/pig/ASWatson/ActionQueueNew'+
USING+PigStorage(',');+
+

CleanFlagsArchive.pig
REGISTER+/Users/daan/pig30.9.23
cdh4.0.1/contrib/piggybank/java/piggybank.jar;+
+
DEFINE+CsvLoader+org.apache.pig.piggybank.storage.CSVLoader();+
+
33+Load+ActionQueue+with+CsvLoader+
flags+=+LOAD+'aswatson/flags.csv'+USING+CsvLoader()+AS+
(id,userid,listid,campaignid,actionid,probeid,triggerid,dt,value,+
+
clistid,citemid,psid,dlistid,ditemid,viralid);+
+
33+Filter+out+header+
filtered_flags+=+FILTER+flags+BY+id+!=+'ID';+
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+
33Filter+out+everything+but+list+3,+which+is+from+the+daily+campaign+
filtered_flags2+=+FILTER+filtered_flags+BY+listid+==+'3';+
+
33Filter+out+everything+with+campaignid+under+152+
filtered_flags3+=+FILTER+filtered_flags2+BY+campaignid+>=+'152';+
+
33+Project+only+columns+we+need,+truncate+last+part+of+datetime+
field+and+normalize+seconds+(they're+needed+by+Hive)+
projected_flags+=+FOREACH+filtered_flags3+GENERATE+(int)userid,+
(int)campaignid,+(int)actionid,+(int)probeid,+CONCAT(SUBSTRING(dt,+
0,+16),+':00')+as+sdate,+(int)clistid,+(int)citemid;+
+
ordered_flags+=+ORDER+projected_flags+BY+campaignid+ASC,+userid+ASC+
PARALLEL+1;+
+
STORE+ordered_flags+INTO+'output/pig/ASWatson/CleanedFlagsNew'+USING+
PigStorage(',');+
+
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