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REZUMAT: Deţinerea controlului asupra volumului 

ridicat de informaţii, care se regăsesc sub diferite 

forme, duce la luarea deciziilor în mod corect şi 

eficient. Dezvoltarea fără precedent a cantităţii de 

informaţii pe care organizaţiile trebuie să le 

gestioneze crează mari probleme. Experţii consideră 

că 85% dintre datele celor mai multe organizaţii sunt 

date nestructurate. Aşadar, conceptul 

(termenul/noţiunea) “Big Data” se referă mai mult la 

un volum considerabil de date, dar noutatea o 

reprezintă de fapt diversitatea datelor, caracterul lor 

nestructurat. Anul trecut au apărut două tehnologii: - 

prima se referă la un model de procesare care permite 

utilizatorului să meargă mai departe decât modelele 

tradiţionale de procesare a secvenţelor din baza de 

date; - a doua tehnologie este reprezentată de un 

sistem de fişiere polimorfice, ceea ce presupune că 

formatele acestora sunt dintre cele mai diverse. Cele 

mai multe date sunt acum într-un format standard, dar 

pe zi ce trece, datele pot fi sub forma de grafic, de text, 

document Excel sau jpeg. În acest fel, sistemul 

polimorfic de fişiere se poate adapta la diverse tipuri 

de date. “Customer Intelligence” este procesul de 

colectare şi analiză a informaţiilor privind clienţii şi 

activităţile lor detaliate, în scopul de a construi relaţii 

cu clienţii mai profunde şi mai eficiente şi de a 

îmbunătăţi luarea de decizii strategice. 

 
CUVINTE CHEIE: big data, consumer intelligence, 

tehnologie, date neomogene, fişiere polimorfice, 
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ABSTRACT: Controlling the large amount of 

information that can be found in various forms leads 

to fair and efficient decisions. The unprecedented 

amount of information organizations need to manage 

creates serious problems. Experts believe that 85% of 

the data of most organizations is unstructured data. 

Thus, the concept (term / concept) "Big Data" refers 

more to a considerable amount of data, but the novelty 

is precisely the diversity of the data, its unstructured 

character. Two new technologies appeared last year: - 

the first concerns a processing model that enables the 

user to go beyond traditional models of processing 

sequences in the database - the second technology is 

represented by a polymorphic file system, which means 

that their formats are very diverse. Most data is now in 

a standard format, but with every day that goes by the 

data can be in the form of graphics, text, Excel 

document or jpeg. Thus, the polymorphic file system 

can adapt to different data types. "Customer 

Intelligence" is the process by which information 

about customers and their detailed work are collected 

and analyzed in order to build deeper and more 

efficient relationships with customers and to improve 

strategic decision-making.  

 

 

 
KEY WORDS: big data, consumer intelligence, 

technology, heterogeneous data, polymorphic files, 

Hadoop 

 

1. INTRODUCERE 

 

Dacă anul trecut a fost anul tehnologiei cloud 

computing [1], anul acesta, noua tehnologie 

este cea cunoscută sub numele "Big Data" 

(volume mari de date neomogene şi 

nestructurate). Conţinutul nestructurat al 

organizaţiilor – documente, imagini, 

1. INTRODUCTION 

 

If last year was the year of cloud computing 

technology [1], this year the new technology 

is known as "Big Data" (large amounts of 

heterogeneous and unstructured data). The 

unstructured content of the organizations – 

documents, images, video clips, e-mails – 
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videoclipuri, e-mailuri – reflectă conversaţiile 

din cadrul organizaţiei, dezvoltarea lor fiind 

exponenţială, fiind evaluată la 60% pe an. 

Nevoia de a consolida informaţiile disparate 

este mai mare ca oricând. O lungă perioadă 

de timp, gestionarea conţinutului a fost o 

activitate departamentală şi cu obiective 

limitate cum ar fi gestionarea conţinutului 

site-ului Web sau a informaţiilor aferente 

unei anumite linii de activitate. În prezent, 

persoanele de decizie pun urmatoarea 

întrebare: cum putem gestiona conţinutul la 

nivelul organizaţiei în ansamblul ei? 

În ultima vreme, industria IT a început să 

utilizeze intens termenul “big data“, în 

contextul creşterii volumelor de date prin 

utilizarea Web 2.0, “social media”, etc. A 

apărut pentru prima dată la ediţia 2009 a 

EMC World, apoi la evenimente similare ale 

IBM şi Teradata, iar ulterior a devenit nelipsit 

din bagajul de comunicare al oricărui vendor. 

Surprinzător, mai multe persoane din 

industrie au declarat că termenul este complet 

nepotrivit, pentru că nu volumul datelor este 

problema principală în această discuţie, ci 

tiparul ascuns sau complexitatea acestora. 

Prin urmare, “big data” se referă la orice set 

de date care devine prea complex, lipsit de un 

model repetabil şi prea mare pentru a putea fi 

gestionat în cadrul bazelor de date 

tradiţionale (relaţionale). Dificultatea ţine de 

mai multe aspecte, inclusiv: captură, stocare, 

analiză, manevrare, vizualizare şi partajare. 

“Big data” reprezintă, prin excelenţă, seturi 

de date nestructurate, aflate sau nu în 

proprietatea unei companii, generate anonim 

sau nu, atât de utilizatori, via web, dar şi de 

senzori, camere, soluţii de monitorizare, 

echipamente etc., în cele mai diverse formate 

si standarde. 

Companiile IT anunţă noi completări la 

portofoliul lor de soluţii de optimizare a 

informaţiei, proiectate să ajute companiile să 

folosească în avantajul lor explozia de 

informaţie, inclusiv datele referitoare la 

operaţiuni, aplicaţii şi echipamente. Volumele 

mari de date constituie oportunităţi – şi 

reflects the conversations within the 

organization. Their development is 

exponential, estimated at 60% per year. The 

need to consolidate disparate information is 

greater than ever. For a long time, content 

management was a departmental activity with 

limited objectives such as managing the Web 

site content or the information of a certain 

business line. Currently, decision makers are 

asking themselves the following question: 

how can we manage the content at the level 

of the organization as a whole? 

 

In recent years, the IT industry has begun to 

use the term "big data" extensively in the 

context of increasing data amounts using 

Web 2.0, "social media", etc. It first appeared 

in the edition of EMC World of 2009, then in 

similar events of IBM and Teradata and then 

it became an essential part of any vendor 

communication vocabulary. Surprisingly, 

many people in the industry have declared the 

term to be completely wrong, because the 

data amount is not the key issue in this 

discussion, but their hidden pattern or 

complexity.  

Therefore, "big data" refers to any set of data 

that becomes too complex, lacking a 

repeatable pattern and too large to be 

managed within traditional (relational) 

databases. The difficulty results from several 

issues, including: capture, storage, analysis, 

handling, viewing and sharing. "Big data" 

represents, par excellence, unstructured 

datasets, which are owned or not by a 

company, generated anonymously or not, by 

users via web, but also by sensors, cameras, 

monitoring solutions, equipment and so on, in 

the most diverse formats and standards. 

IT companies announce new additions to 

their information optimization solutions 

portfolio designed to help companies use to 

their advantage the explosion of information, 

including data operations, applications and 

equipment. Large volumes of data are 

opportunities - and challenges - for 

organizations. The ever more powerful 
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provocări – pentru organizaţii. Soluţiile tot 

mai puternice de optimizare a informaţiei 

livrează tehnologiile şi expertiza necesare 

pentru a sprijini orgnizaţiile să aibă succes în 

această perioadă – acoperind orice tip, sursă 

şi mediu de date.  

Fie că este vorba despre implementare în 

centrul de date al companiei, în mediul cloud 

sau într-un mediu hibrid, aceste soluţii permit 

organizaţiilor să transforme volumele mari de 

date în avantaje competitive şi de dezvoltare, 

dar şi în oportunităţi [2]. Volumul, varietatea 

şi velocitatea informaţiilor reprezintă în 

prezent o povară fără precedent pentru 

organizaţii. Conform unei cercetări efectuate, 

numai 2% dintre managerii operaţionali şi de 

IT spun că organizaţiile lor pot să livreze 

informaţia potrivită la momentul potrivit 

pentru a obţine rezultate optime în afaceri. 

Timpul petrecut de consumatori americani la 

cumpărături pe internet sau prin intermediul 

aplicaţiilor de telefonie mobilă a crescut cu 

aproape 90% în ultimul an. Creşterea 

constantă în e-commerce, aplicaţiile mobile, 

site-urile de reţele sociale şi noile modele on-

line de vânzare cu amănuntul pe piaţa de 

retail, oferă consumatorilor modalităţi mai 

mari ca oricând pentru a face cumpărături.  

Proliferarea de canalelor de retail - combinate 

cu vânzările cu amănuntul - s-a făcut 

dramatic pentru comercianţii cu amănuntul, ei 

neputând să înţeleagă cine sunt clienţii lor şi 

modul în care aceştea interacţionează cu 

brandurile lor. Pentru a livra eficient pe 

canale încrucişate şi pentru a optimiza 

loialitatea şi satisfacţia clientului, retailerii 

trebuie să înţeleagă comportamentul clienţilor 

lor pe parcursul ciclului de viaţă de 

cumpărători. “Customer Intelligence” este o 

soluţie care combinată marketingul pentru 

vânzare cu amănuntul, cu inteligenţa în 

afaceri şi raportare analitică asupra 

comportamentului clientului. Acestă soluţie 

combină decenii de integrare a datelor despre 

client, segmentate şi expertizate analitic, cu 

puterea şi simplitatea aparatul analitic de 

conducere.  

information optimization solutions provide 

the technology and expertise necessary to 

support companies who want to be successful 

in this period - covering any type of data 

source and environment.  

When it comes to implementing in the 

company's data centre, in the cloud or in a 

hybrid environment, these solutions enable 

organizations to turn large volumes of data 

into developing and competitive advantages, 

as well as in opportunities [2]. At present, the 

amount, variety and velocity of information 

represents an unprecedented burden for 

organizations. According to a research, only 

2% of the operational and IT managers say 

that their organizations can deliver the right 

information at the right time to get the best 

business results. 

The time spent by U.S. consumers shopping 

on the Internet or via mobile applications has 

increased by nearly 90% over the past year. 

The steady growth in e-commerce, mobile 

applications, social networking sites and new 

online retail models on the retail market 

offers consumers more possibilities to shop 

than ever before.  

The proliferation of retail channels - 

combined with retail sales - has been 

dramatic for retailers, who cannot understand 

who their customers are and how they 

interact with their brands. To effectively 

deliver on cross-channels and improve 

customer loyalty and satisfaction, retailers 

must understand their customer behaviour 

throughout the customer lifecycle. 

"Customer Intelligence" is a solution for 

retail marketing that combines business 

intelligence and analytic reports on customer 

behaviour. This solution combines decades of 

customer segmented and analytically 

expertised data integration with the power 

and simplicity of analytical management.  
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Abordările precedente de administrare a 

informaţiei, bazate pe arhitecturi, 

infrastructură şi indici analitici 

informaţionali, nu reuşesc să descopere 

conceptele şi valoarea care se regăsesc în 

conţinutul oricărei forme de informaţie. De 

asemenea, acestea sunt incapabile să scaleze 

eficient şi să proceseze în timp real oceanele 

de informaţie colectate în volume de date 

nestructurate, structurate şi în maşini de date 

[3, 4]. 

Aceste deficienţe sunt vizibile în mod special 

în contextul unei epoci în care modificarea 

percepţiei consumatorului se realizează prin 

Twitter, YouTube, Internet, convorbiri 

telefonice şi e-mail-uri, multe dintre acestea 

desfăşurându-se în afara organizaţiei. Nivelul 

de percepţie se poate înregistra şi sub forma 

traficului pietonal detectat de senzori instalaţi 

în spaţiile comerciale. 

 

2. TEHNOLOGIA APACHE HADOOP 

 

În tehnologia informaţiei, “big data” este o 

colecţie de seturi de date atât de mare şi de 

complexă, încât devine incomodă pentru 

utilizarea uneltelor manuale de gestionare a 

bazelor de date. Atunci când lucrăm cu 

volume mari de date avem nevoie de o soluţie 

care să ne permită atât stocarea la un cost cât 

mai mic, dar şi să asigure o performanţă bună 

la procesare. Un posibil răspuns la această 

provocare este platforma de aplicaţii Apache 

Hadoop. 

Apache Hadoop este un ecosistem de unelte 

gândite pentru a funcţiona împreună ca o 

soluţie eficientă de stocare şi procesare a 

datelor. Aceste unelte sunt dezvoltate de către 

o comunitate diversificată de dezvoltatori 

într-un mod colaborativ sub umbrela Apache 

Software Foundation. Comunitatea este 

formată în special din dezvoltatori plătiţi, dar 

şi din voluntari pasionaţi de dezvoltarea de 

software. 

Nucleul Apache Hadoop este format din două 

componente: un sistem de fişiere distribuit 

(HDFS – Hadoop Distributed File System) şi 

Previous approaches to information 

management based on architecture, 

infrastructure and analytical information 

indices fail to reveal the concepts and value 

to be found in all forms of information 

content. At the same time, they are unable to 

efficiently scale and process in real time the 

huge amount of information collected as 

unstructured data, structured data and in data 

machines [3, 4]. 

These deficiencies are particularly visible in 

the context of an era in which consumer 

perception changes through Twitter, 

YouTube, Internet, phone calls and e-mails, 

many of which are carried out outside the 

organization. The level of perception can also 

be registered in the form of pedestrian traffic 

detected by sensors installed in commercial 

spaces. 

 

 

2. APACHE HADOOP TECHNOLOGY 

 

In the information technology, "big data" is 

so large and complex a collection of data sets 

that it becomes uncomfortable when it comes 

to using database management hand tools. 

When operating with large amounts of data 

we need a solution that allows us both to 

store it at the smallest possible cost, but also 

to provide good processing performance. An 

answer to this challenge is the Apache 

Hadoop application platform. 

Apache Hadoop is an ecosystem of tools 

designed to operate together as an effective 

solution for storing and processing data. 

These tools are collaboratively developed by 

a diverse community of developers under the 

umbrella of the Apache Software Foundation. 

This community consists mainly of paid 

developers, but also of volunteers passionate 

about software development. 

The Apache Hadoop nucleus consists of two 

components: a distributed file system (HDFS 

- Hadoop Distributed File System) and a 

framework for distributed processing 

(MapReduce). Hadoop was designed to 
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un framework pentru procesare distribuită 

(MapReduce). Hadoop a fost gândit să 

funcţioneze într-o arhitectură de tip cluster 

construită pe echipamente server obişnuite. 

După instalare necesită foarte puţină muncă 

de management deoarece datele sunt migrate 

şi multiplicate automat. 

Dat fiind faptul că datele sunt stocate 

distribuit, locaţia unde acestea pot să fie 

accesate nu este cunoscută aprioric, fiind 

determinată de Hadoop (HDFS). Fiecare bloc 

de informaţie este copiat pe mai multe maşini 

fizice pentru a evita orice probleme cauzate 

de defecţiuni la nivel hardware. 

 

2.1. Ce aduce nou Hadoop? 
 

Spre deosebire de sistemele tradiţionale, 

Apache Hadoop oferă un set limitat de 

funcţionalităţi pentru procesarea datelor 

(MapReduce), dar are proprietatea de a 

deveni din ce în ce mai performant şi poate să 

ofere o capacitate mai mare de stocare pe 

măsură ce este instalat pe mai multe maşini 

fizice. Creşterea performanţei este aproape 

liniară şi are ca limită superioară aproximativ 

4.000 de maşini (capacitate determinată 

empiric). O procesare de tip MapReduce 

presupune că problema care trebuie rezolvată 

poate să fie împărţită în probleme mai mici 

care pot să fie rezolvate independent (faza de 

map), într-o manieră “divide et impera”, 

fiecare fiind executată cât mai aproape de 

datele pe care trebuie să opereze urmând ca 

apoi rezultatele să fie reunite în funcţie de 

necesităţi (faza de reduce). Principiul general 

pe care se bazează este acela că este mai 

eficient să transferăm codul pentru procesare 

la date decât să transferăm datele pentru a fi 

procesate. De asemenea, se presupune că 

datele intermediare şi rezutatele finale au o 

dimensiune mult mai mică faţă de datele de 

intrare. 

2.2. Integrare şi utilizare 
 

Pentru a utiliza efectiv Apache Hadoop în 

producţie trebuie parcurse mai multe etape. 

operate in a cluster-type architecture built on 

common server equipment. Once installed it 

requires little effort, as the data is 

automatically migrated and multiplied. 

 

Since data is stored in a distributed manner, 

the location where they can be accessed is not 

known a priori, being determined by Hadoop 

(HDFS). Each block of information is copied 

across several physical machines to avoid any 

problems due to defects in the hardware. 

 

 

 

 

2.1. What is the novelty introduced by 

Hadoop? 

 

Unlike traditional systems, Apache Hadoop 

provides a limited set of features for data 

processing (MapReduce), but has the ability 

to become more efficient and can provide 

greater storage capacity as it is installed on 

several physical machines. The increase in 

performance is almost linear and its upper 

limit is set around 4,000 machines 

(empirically determined capacity). 

A MapReduce processing model presupposes 

that the problem to be solved can be divided 

into smaller problems that can be solved 

independently (the phase map), in a "divide et 

impera" manner, each as close to the data that 

it must operate as possible. 

The results will then be reunited whenever 

needed (reduction phase). The general 

underpinning principle is that it is more 

efficient to transfer the code to process the 

data than to transfer the data to be processed. 

At the same time, it is also assumed that the 

intermediate data and the final results have a 

much smaller size than the input data. 

 

 

2.2. Integration and use 
 

To effectively use Apache Hadoop in 

production several steps have to be taken. 
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Procesul începe prin estimarea volumului de 

date care urmează să fie procesate şi a ratei 

de creştere. În baza acestei analize sunt 

cumpărate echipamente hardware sau 

rezervate maşini virtuale într-un cloud public 

sau cloud privat pe care este instalată o 

distribuţie Hadoop.  

Pentru instalare există deja unelte puternice, 

proceduri clar definite şi companii care pot să 

ofere suport comercial. Problema cea mai 

complicată rămâne integrarea cu sistemele 

interne pentru furnizarea datelor care 

urmează să fie procesate. Din fericire, cei mai 

mulţi manageri IT înţeleg procesul şi etapele 

prin care trebuie să treacă pentru a aduna şi 

integra toate datele relevante din organizaţie 

într-un singur sistem care să poată să fie 

folosit apoi pentru business intelligence [5]. 

Acest proces este acelaşi fie că vorbim de 

Apache Hadoop sau de o altă soluţie de data 

warehousing.  

Utilizarea efectivă pentru analiză şi raportare 

presupune în general execuţia de algoritmi 

MapReduce sau de interogări similare SQL 

folosind Apache Hive acestea putând să fie 

coordonate printr-o aplicatie precum Apache 

Oozie care permite definirea de workflow-uri 

complexe. 

 

 

2.3. Ce este Apache Oozie? 

 

În cadrul ecosistemului Hadoop, există o 

componentă relativ nouă, Apache Oozie, care 

permite combinarea mai multor elemente 

într-o unitate logică de lucru. Apache Oozie 

este o aplicaţie Java Web, care rulează într-un 

servlet Java Tomcat şi foloseşte o bază de 

date pentru a stoca: 

 Definiţii ale fluxului de lucru 

 Execuţii curente ale fluxului de lucru, 

inclusiv instanţe şi variabile. 

Oozie este o colecţie de acţiuni, dispuse într-

un control de dependenţă DAG (Direct 

Aciclic Graphic), specificând o secvenţă de 

acţiuni ce trebuie executate. Acest grafic 

(secvenţă de acţiuni) este specificată în 

The process begins by estimating the amount 

of data to be processed and the growth rate. 

This analysis represents the basis on which 

hardware equipment is purchased or virtual 

machines are booked in a public or private 

cloud on which a Hadoop distribution is 

installed.  

There already exist strong tools for 

installation, clearly defined procedures and 

companies that can offer commercial support. 

The most complicated problem remains the 

integration with internal systems to provide 

the data to be processed. Fortunately, most IT 

managers understand the process and steps to 

be taken in order to collect and integrate all 

relevant data of the organization into a single 

system that can be subsequently used for 

business intelligence [5]. This process is the 

same regardless of whether we are discussing 

Apache Hadoop or other data warehousing 

solution.  

The actual use for analysis and reporting 

generally involves the execution of 

MapReduce algorithms or similar SQL 

queries using Apache Hive, which can be 

coordinated through an application such as 

Apache Oozie which allows the definition of 

complex workflows. 

 

 

2.3. What is Apache Oozie? 

 

In the Hadoop ecosystem, there is a relatively 

new component, Apache Oozie, which allows 

you to combine multiple items into a logical 

operation unit. Apache Oozie is a Java Web 

application that runs in a Java Tomcat servlet 

and uses a database to store: 

 Workflow definitions 

 Current workflow executions, including 

instances and variables. 

 

Oozie is a collection of actions arranged in a 

DAG (Direct Acyclic Graphic) dependency 

control specifying a sequence of actions to be 

executed. This graph (sequence of actions) is 

specified in hPDL language (XML language). 
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limbajul hPDL (limbaj de tip XML). hPDL 

este un limbaj destul de compact, cu o 

capacitate limitată de control al volumului de 

noduri în acţiune. Nodurile de control 

definesc fluxul de execuţie şi sunt începutul 

şi sfârşitul unui flux de lucru şi mecanismele 

pentru a controla calea executării fluxului de 

lucru. Nodurile de acţiune sunt mecanismul 

prin care un flux de lucru declanseaza 

executarea unei sarcini de calcul sau 

prelucrare. 

Toate sarcinile de calcul sau de prelucrare 

declanşate de acţiunea dintr-un nod sunt la 

distanţă pentru Apache Oozie - acestea sunt 

executate de Hadoop MapReduce. 

Majoritatea sarcinilor sunt executate asincron 

(excepţie este sistemul de fişiere de acţiune, 

care este manipulat sincron). Acest lucru 

înseamnă că, pentru majoritatea tipurilor 

sarcinilor de calcul sau prelucrare declanşate 

de acţiunea fluxului de lucru, fluxul de lucru 

trebuie să aştepte până când sarcina de calcul 

sau prelucrare se încheie înainte de trecerea la 

următorul nod în fluxul de lucru. Oozie poate 

detecta finalizarea sarcinilor de calcul sau 

prelucrare prin două mijloace diferite. Atunci 

când o sarcină de calcul sau de prelucrare este 

începută de Oozie, Oozie oferă o adresă URL 

pentru apel invers unic la sarcină. Sarcina ar 

trebui să invoce URL-ul dat pentru a notifica 

finalizarea sarcinii. Pentru cazurile în care 

sarcina nu poate invoca URL-ul de apel 

invers pentru orice motiv (de exemplu, o 

cădere tranzitorie de reţea), sau în cazul în 

care tipul de sarcina nu poate invoca URL-ul 

de apel invers la încheierea sarcinii, Oozie are 

un mecanism de sondare a sarcinii de calcul 

sau prelucrare pentru a determina finalizarea.  

Fluxurile de lucru Oozie pot fi parametrizate 

folosind variabile (de exemplu definiţiile 

${inputDir} din definiţia fluxului de lucru). 

La depunerea unei valori în fluxul de lucru 

pentru execuţie, valorile parametrilor trebuie 

să fie furnizate. Unele dintre fluxurile de 

lucru sunt invocate la cerere, dar majoritatea 

ori de câte ori este necesar pentru a le rula pe 

intervale regulate de timp şi/sau în funcţie de 

hPDL is a very compact language with a 

limited capacity to control the amount of 

nodes in action. Control nodes define the 

flow of execution and are the beginning and 

end of a workflow, as well as the mechanisms 

to control the workflow execution path. 

Action nodes are the mechanism by which a 

workflow task triggers the execution of a 

computation or processing task. 

 

All computing or processing tasks triggered 

by the action of a node are remote in relation 

to Apache Oozie - these are executed by 

Hadoop MapReduce. Most tasks are executed 

asynchronously (with the exception of the 

action system file which is handled 

synchronously). This means that, for most 

computing or processing tasks triggered by 

the workflow action, the workflow must wait 

until the computing or processing task has 

been completed before moving on to the next 

node in the workflow. Oozie can detect the 

completion of computation and processing 

tasks in two different ways. When a 

computing task or process is started by Oozie, 

Oozie provides an URL address for a unique 

task call back. The task should invoke the 

given URL to notify the completion of the 

task. For the cases in which the task cannot 

invoke callback URL for any reason (for 

example, due to a transient network failure), 

or in case the type of task cannot invoke 

callback URL upon the completion of the 

task, Oozie has a computation or processing 

task monitoring mechanism to detect task 

completion.  

Oozie workflows can be parameterized using 

variables (for example the definitions: 

${inputDir} in workflow definition). When 

submitting a value in the workflow for 

execution, the parameter values must also be 

provided. Some workflows are invoked on 

demand, but most of them are invoked 

whenever they are necessary to run them on 

regular time intervals and / or depending on 

the availability of data and / or according to 

external events. The Oozie system 
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disponibilitatea datelor şi/sau în funcţie 

evenimente externe. Coordonatorul 

sistemului Oozie permite utilizatorului să 

definească programe de executare a fluxului 

de lucru pe baza acestor parametri. 

De asemenea, este adesea necesar să 

conectăm noduri de executie la fluxul de 

lucru care se execută în mod regulat, dar la 

intervale variabile de timp. Rezultatele de la 

mai multe execuţii (rulări) anterioare ale unui 

flux de lucru devin date de intrare pentru 

fluxul de lucru următor. Înlănţuirea acestor 

fluxuri de lucru, este menţionată ca o linie de 

cerere de date. Coordonatorul Oozie sprijină 

crearea al unor astfel de linii de cereri de 

date.  

 

3. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI 

VOLUMELOR MARI DE DATE 
 

Companiile IT au investit în inovaţie pentru a 

realiza cel mai complet portofoliu de soluţii 

de optimizare a informaţiei cu ajutorul unor 

patente şi tehnologii capabile să rezolve 

problemele cu care se confruntă clienţii în 

ceea ce priveşte volumele mari de date (big 

data). De exemplu, HP permite organizaţiilor 

să administreze, să înţeleagă şi să acţioneze  

asupra întregii cantităţi de informaţii deţinute. 

Acest lucru este posibil cu noile soluţii pentru 

infrastructură convergentă, precum şi cu 

tehnologie de la Autonomy şi Vertica, 

precum şi cu servicii de management al 

datelor.  

Numeroase organizaţii care se confruntă cu o 

creştere dramatică a volumului de informaţie 

apelează la Apache Hadoop, o tehnologie de 

tip open-source pentru procesare de date de, 

pentru a soluţiona nevoia de stocare şi 

administrare a unei cantităţi foarte mari de 

informaţie. De exemplu, HP App System for 

Apache Hadoop este primul instrument 

complet pentru organizaţii din industrie care 

simplifică şi accelerează implementarea în 

paralel cu optimizarea performanţei şi 

analizei încărcării de lucru extinse Hadoop. 

Prin Vertica 6, soluţia combină Infrastructura 

coordinator allows the user to define 

workflow execution programmes based on 

these parameters. 

 

We often have to connect execution nodes to 

the workflow to be executed regularly, but at 

varying intervals of time. The results from 

several executions (runs) of a previous 

workflow become input to the next workflow. 

The connection of these workflows is referred 

to as a data request line. The Oozie 

coordinator supports the creation of such data 

request lines.  

 

 

 

 

3. USINF THE POTENTIAL OF LARGE 

AMOUNT OF DATA 
 

 

IT companies have invested in innovation to 

make the most comprehensive portfolio of 

solutions to optimize information by means 

of patents and technologies able to solve the 

problems faced by customers in terms of 

large amount of data (big data). For example, 

HP allows the organizations to manage, 

understand and act on all of the information 

held. This is made possible by the new 

solutions adopted for convergent 

infrastructure as well as by the technology 

offered by Autonomy and Vertica, and by the 

data management services.  

Many organizations facing a dramatic 

increase in the volume of information appeal 

to Apache Hadoop, an open-source 

technology for data processing, to address the 

need for storage and management of large 

amounts of information. For example, HP 

App System for Apache Hadoop is the first 

complete tool for the organizations in the 

industry that simultaneously simplifies and 

accelerates Hadoop implementation, 

optimization of the performance and 

extended workload analysis. By Vert 6, the 

solution combines the HP convergent 
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Convergentă HP, administrarea uzuală şi 

integrarea avansată pentru a livra procesare 

de volume masive de date şi indici analitici în 

timp real [6]. 

 

 

3.1. Exemplu: HP Vertica Analytics 
 

O dată cu introducerea Vertica 6, cea mai 

recentă versiune a platformei HP Vertica 

Analytics, companiile au abilitatea de a se 

conecta, de a analiza şi de a administra orice 

tip de informaţie din orice locaţie, utilizând 

orice interfaţă. Arhitectura unică 

VerticaFlexStore oferă un cadru de lucru 

flexibil pentru indicatorii analitici referitori la 

volumele mari de date, inclusiv integrarea sau 

colectarea avansată prin tehnologiile Hadoop 

şi Autonomy, sau pentru orice sursă de date 

structurate, nestructurate sau semi-structurate. 

Vertica îşi extinde cadrul de lucru astfel încât 

să includă suport nativ pentru execuţia în 

paralel a limbajului analitic avansat R. 

Beneficiind de suport îmbunătăţit pentru 

implementări cloud computing-ului şi 

software-ului ca serviciu (Software-as-a-

Service SaaS), precum şi de funcţii avansate 

pentru medii cu încărcări de lucru mixte, 

Vertica 6 oferă cea mai robustă şi 

cuprinzătoare platformă din industrie pentru 

indicatori analitici referitori la volume mari 

de date. 

Ca parte a strategiei HP de a înţelege în 

proporţie de 100% datele unei organizaţii, HP 

a anunţat noi funcţii de integrare a motorului 

Autonomy Intelligent Data Operating Layer 

(IDOL) 10 în cadrul fiecărui nod 

Hadoop,astfel încât utilizatorii să poată 

profita de peste 500 de funcţii HP IDOL, 

inclusiv categorisire, grupare, educare şi 

hyperlink-uri automate. Combinaţia dintre 

Autonomy IDOL, Vertica 6 şi sistemul HP 

App pentru Apache Hadoop permite clienţilor 

să acceseze o platformă unică de procesare şi 

înţelegere a diferite seturi masive de date. 

Extinzându-şi cea mai performantă platformă 

digitală de marketing din industrie, HP a 

infrastructure, common administration and 

advanced integration in order to provide 

massive data amount processing and 

analytical indices in real-time [6]. 

 

 

3.1. Example: HP Vertica Analytics 

 

With the introduction Vertica 6, the latest 

version of the HP Vertica Analytics platform, 

companies have the ability to log, analyze 

and manage all types of information from any 

location, using any interface. The 

VerticaFlexStore unique architecture 

provides a flexible framework for the 

analytical indicators of large amounts of data, 

including integration and advanced collection 

using Hadoop technology and Autonomy, or 

for any source of structured, unstructured or 

semi-structured data. 

Vertica extends the framework to include a 

native support for parallel execution of 

advanced analytical language R. Thanks to its 

enhanced support for cloud computing 

implementations and software as a service 

(Software-as-a-Service SaaS) and to its 

advanced features for environments with 

mixed workloads, Vertica 6 offers the most 

robust and comprehensive platform in the 

industry for analytical indicators relating to 

large amounts of data. 

As part of HP's strategy to completely 

understand an organization's data, HP 

announced new features to integrate 

Autonomy Intelligent Data Operating Layer 

Engine (IDOL) 10 into each Hadoop node in 

order to allow users to take advantage of over 

500 HP IDOL functions, including 

categorization, clustering, education and 

automatic hyperlinks. The combination 

between Autonomy IDOL, Vertica 6 and the 

HP App for Apache Hadoop enables 

customers to access a unique platform of 

processing and understanding different 

massive data sets. 

Expanding the most advanced digital 

marketing platform in the industry, HP has 
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lansat şi Optimost Clickstream Analytics, o 

nouă soluţie Autonomy, oferindu-le 

specialiştilor în marketing o viziune unică şi 

consistentă asupra vizitelor, conversiilor şi 

acţiunilor acestora prin e-commerce. 

Autonomy Optimost Clickstream Analytics 

utilizează platforma Vertica Analytics şi 

Autonomy IDOL cu scopul de a oferi 

marketerilor accesul la informaţii detaliate cu 

privire la secvenţele de link-uri accesate, ceea 

ce le permite să cumuleze, să combine şi să 

analizeze informaţiile în orice manieră îşi 

doresc. 

 

4. CONCLUZII 

 

Abordările precedente de administrare a 

informaţiei, bazate pe arhitecturi, 

infrastructură şi indici analitici informaţionali 

depăşiţi, nu reuşesc să descopere conceptele 

şi valoarea care se regăsesc în conţinutul 

oricărei forme de informaţie. De asemenea, 

acestea sunt incapabile să scaleze efficient şi 

să proceseze în timp real oceanele de 

informaţie colectate în volume de date 

nestructurate, structurate şi în maşini de date. 

În mod natural, apare întrebarea “qui 

prodest“? Miza big data o reprezintă captarea 

informaţiilor despre piaţă, clienţi, produse şi 

servicii, analiza acestora şi obţinerea unui 

avantaj competitiv. Deocamdată, companiile 

îşi pot derula activitatea şi ignorând 

fenomenul big data, însă, dacă vor să afle ce 

gândeşte piaţa despre produsele lor şi unde 

sunt clienţii lor activi, abordarea trebuie 

schimbată. Big data nu este o ameninţare, 

pentru că nu este un potop informaţional care 

să blocheze aplicaţiile operaţionale, 

tranzacţiile etc. Big data reprezintă o 

oportunitate, un catalizator pentru o strategie 

de marketing bazată pe date de o acurateţe şi 

granularitate altă dată imposibile. În mod 

curent, big data este mai degrabă un lac 

imens în care pot pescui doar cei care au 

uneltele necesare, decât un val ameninţător. 

Pe de altă parte, însă, dacă avem în vedere că 

aproximativ 90% din datele disponibile astăzi 

also launched Optimost Clickstream 

Analytics, a new solution from Autonomy, 

offering marketing specialists a unique and 

consistent perspective on their visits, 

conversions and actions through e-commerce. 

Autonomy Optimost Clickstream Analytics 

uses Vertica Analytics and Autonomy IDOL 

in order to give marketers access to detailed 

information on the sequences of the links 

accessed, allowing them to accumulate, 

combine and analyze information in any way 

they want. 

 

 

4. CONCLUSIONS 
 

Previous approaches to information 

management based on superseded 

information architecture, infrastructure and 

analytical indices fail to reveal the concepts 

and value to be found in all forms of 

information content. At the same time, they 

are unable to efficiently scale and process in 

real-time the large amounts of information 

collected in unstructured data, structured data 

and in data machines. 

Naturally, there is the question “qui prodest“? 

The challenge faced by Big data is to collect 

the market, customers, products and services 

information, to analyze it and gain 

competitive advantage. For now, companies 

can still perform their work while ignoring 

the phenomenon of big data, but if they want 

to know what the market thinks about their 

products and where their active customers 

are, they must choose a different approach. 

Big data is not a threat, because it is not a 

flood of information blocking operational 

applications, transactions, etc. Big data is an 

opportunity, a catalyst for a marketing 

strategy based on accurate and granular data 

which would have been impossible before. At 

present, big data is rather a huge lake where 

only those who own the necessary tools can 

fish, than a threatening wave. On the other 

hand, however, if we consider that 

approximately 90% of the data available in 
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în lume au fost create în ultimii doi-trei ani, 

imaginea viitorului apropiat devine tot mai 

neclară [7]. Big data va permite pe viitor 

companiilor, echipelor de marketing şi 

vânzări să obţină răspunsuri la întrebări 

considerate astăzi imposibile.  

Ceea ce urmează după Big Data este ceea ce 

se numeşte ”consumer intelligence”. Până 

acum ne-am axat pe Business Intelligence, s-

au creat spaţii de depozitare de date pentru 

clienţi, la care aveau acces şi partenerii lor. 

Următoarea fază implică şi accesul 

consumatorilor. Acesta este deja un vis care 

începe să se îndeplinească. Există bănci în 

Statele Unite şi în UK unde clienţii din retail 

au un cuvânt de spus în ceea ce priveşte 

construirea şi administrarea datelor. 

Bineînţeles, nu poţi avea acces decât la datele 

tale. Mai mult, acest sistem este accesibil şi 

pe mobile, acesta fiind până la urmă viitorul 

internetului. În concluzie, următoarea etapă o 

reprezintă combinaţia dintre Business 

Intelligence şi mobilitate. Deocamdată, acest 

fenomen este întâlnit doar în cadrul câtorva 

zone, dar în curând se va integra şi în 

sistemul de sănătate, cel de asigurari 

sociale/medicale şi nu numai [8].În era big 

data, organizaţiile doresc să obţină informaţii 

utile din volumul mare de date pentru a 

transforma operaţiunile de business şi pentru 

a rămâne competitivi în sectoarele lor de 

activitate. Provocarea este agravată de noile 

aplicaţii avansate ce necesită acces instant la 

noi tipuri şi la volume mari de date generate 

de reţele sociale, senzori şi dispozitive 

mobile, precum şi de creşterea exponenţială a 

datelor în cadrul aplicaţiilor business. 
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the world today was created in the last two or 

three years, the image of the near future 

becomes more and more blurred [7]. In the 

future, Big data will allow companies, 

marketing and sales teams to obtain answers 

to questions that for now are considered 

impossible.  

Big Data is followed by the so called 

”consumer intelligence”. So far we have 

focused on Business Intelligence, have 

created data storage spaces for clients which 

could also be accessed by their partners. The 

next phase involves consumer access. This is 

already a dream about to come true. There are 

banks in the U.S.A. and the UK where retail 

customers have a say in the data construction 

and management. Of course, you can only 

access your data. Moreover, this system is 

accessible via mobile, which is ultimately the 

future of the Internet. In conclusion, the next 

step is a combination between Business 

Intelligence and Mobility. So far, this 

phenomenon is only found in a few areas, but 

it will soon be integrated into the health 

system, the social / health security system and 

not only [8]. 

In the era of big data organizations seek to 

obtain useful information from large volumes 

of data in order to transform business 

operations and remain competitive in their 

sector. The challenge is even greater thanks 

to the new advanced applications that require 

instant access to new types and large amounts 

of data generated by social networks, sensors 

and mobile devices, and by the exponential 

growth of data in business applications. 
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