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Big data (ขอมูลขนาดใหญ)[1]

  ชุดขอมูลที่มีขนาดใหญเกินกวาความสามารถของซอฟตแวรที่ใชกันอยูทั่วไป จะจับบันทึก จัดการ และประมวลผลขอมูล
ดังกลาวไดภายในเวลาที่ยอมรับได

Big data analytics (การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ)[2]

  กระบวนการวิเคราะหเซ็ตขอมูลขนาดใหญเพื่อคนหารูปแบบความสัมพันธของขอมูลเหลานั้นที่ซอนอยูขางในหาสิ่งเชื่อม
โยงที่เชื่อมขอมูลเหลานั้นเขาไวดวยกัน

HadoopHadoop[3]

  ซอฟทแวรประเภท Open source ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนแพลตฟอรมในการจัดเก็บขอมูล มีกรอบการทํางานเพื่อการจัด

เก็บขอมูลและประมวลผล Big data ซึ่งสามารถปรับขยาย ยืดหยุน เพื่อรองรับ Big data ได เพราะมีการกระบวนการ

ประมวลผลขอมูลแบบกระจายผานเครื่องคอมพิวเตอรที่ถูกจัดอยูในรูปแบบ Cluster

Cloudera[4]

  ถูกพัฒนาตอจาก Hadoop มาเปน Platform สําหรับใชในการวิเคราะหและจัดการ Big data ทํางานบนระบบ

ปฏิบัติการCentOS

Hive[5]

  เปนระบบ Data Warehouse ซึ่งสรางอยูบน Hadoop ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูล โดยจุดเดนคือการใชคําสั่งภาษา

SQL ในการเรียกขอมูล ทั้งที่อยูในรูปแบบของ Database และไฟลบน Hadoop ได

Mapreduce[6]

  แบงออกเปน 1.Map คือการจับคูขอมูลที่มี Key เดียวกันมารวมกัน 2.Reduce คือการรวมคาของ Key นั้นๆ

Spark[7]

  ตอยอดจาก Mapreduce มีความเร็วในการประมวลผลมากกวาเนื่องจากทําการประมวลผลบนหนวยความจําสวน 
Mapreduce จะทําการประมวลผลบนพื้นที่เก็บขอมูล

Yarn[8]

  ทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากรใหแตเครื่องตางๆที่อยูในระบบ

Namenode[9]

  คอยทําหนาที่จัดการและควบคุม Datanode จะไมมีขอมูลถูกเก็บในนี้ แตจะเก็บ Metadata ไวในนี้

Datanode[9]

  เปนทีๆ่เก็บขอมูลที่ถูกแบงออกเปนบล็อกมาจาก Namenode

RapidMiner[10]

  เปนซอฟทแวรที่ใชในการวิเคราะหชุดของขอมูลตั้งแตการเตรียมการจนถึงการวิเคราะห รวมถึงชวยใหเห็น

Visual Workflow (ขั้นตอนการทํางาน) อยางเปนรูปเปนรางอีกดวย

        Since real-world data produced in this information era is not only heterogeneous  and fast generated but also large in volume, techniques and tools that can exploit them must be sufficiently 

powerful. Although existing tools such as Hadoop, Hive, and Spark together with some programming languages such as Java or Python are  a  good  combination  suite of software tools that can 

be used for this type of tasks, their complexity requires a high learning curve that substantially hampers the learning progress of non-programmer professionals.  Accordingly , to encourage data 

analyticanalytic community, a user-friendly framework for analyzing big data that combines Cloudera platform with Radoop extension of RapidMiner Studio. Cloudera platform unifies  a  number of key 

big data software components, such as Hadoop, Hive, and Spark, into a single platform and provides GUI Cloudera manager for  managing them. Moreover , RapidMiner Radoop  contains a set of 

operators that facilitates data science and big data analysis tasks much easier with minimal programming. Setup guideline are presented in this paper and examples of data analysis using machine 

learninglearning are demonstrated and implemented.The results indicated that big data analyses are no longer only accessible for highly-technical professionals,but typical technical people can do it as well.

   จากการดำเนินงาน ทำใหสรุปผลไดวา การวางระบบ Big data system โดยการใช Cloudera บนระบบปฏิบัติการ 

CentOS และมีการใช Rapidminer ในการสรางโมเดลและวิเคราะหขอมูลจากผลลัพธมีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการ

ประมวลผลที่เทียบเทากับอุปกรณคอมพิวเตอรระดับสูงและมีราคาแพง จำพวกเครื่อง server อีกทั้งจากระบบ Cloudera 

ที่มี Namenode และ Datanode โดยที่ Datanode สามารถที่มีจะนำมาตอเพิ่มได ทำใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ

ชวยลดระยะเวลาได ซึ่งจะเห็นไดวาระบบของนี้มีประสิทธิภาพที่เทียบเทาอุปกรณระดับสูง รวมทั้งยังมีตนทุนที่นอยกวา

อีกดวย ดังนั้นแลว ระบบนี้จึงเหมาะสมกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีตนทุนในการทำงานที่ไมสูงมากได รวมไปยัง

บุคคลทั่วไปก็สามารถบุคคลทั่วไปก็สามารถเขาถึงไดเชนกัน

ทําการทดสอบดวยการเปดใชงานระบบ และทําการอานเขียนขอมูลในระบบ

สามารถเปดใชงานระบบไดจริง และสามารถนําขอมูลขึ้นไปเก็บในระบบและนําออกมาใชงานไดจริง
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