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1. Fonaments sobre Hadoop

1.1. Big data: la pila de Hadoop. Fonaments

Parlarem de la gran pila de dades de Hadoop. Fins ara, hem tractat els concep-

tes bàsics necessaris per comprendre grans volums de dades, tant aspectes tèc-

nics com de negocis. No obstant això, ara passarem molt més temps bussejant

en profunditat en les qüestions tècniques i veritablement interessants: com

funciona una pila Hadoop?, com es veu l’arquitectura? I quin tipus de coses

podem fer amb aquest framework? Només com a recordatori, parlem una mica

sobre Hadoop, però parlarem de què és Hadoop. És un framework de progra-

mari de codi obert Apache per a l’emmagatzematge i el processament a gran

escala dels conjunts de dades i clústers de maquinari. Es troba sota llicència

Apache i és de codi obert. I tots som lliures per usar-lo.

Hadoop va ser creat el 2005 per Doug Cutting i Mike Cafarella. Va ser desen-

volupat originalment per donar suport a la distribució de Nutch Search Engi-

ne Project. Doug, que treballava a Yahoo en aquell moment i que ara és el

principal arquitecte a Cloudera, va anomenar aquest projecte amb el nom de

l’elefant del seu fill, Hadoop.

Veurem què fa de Hadoop tan interessant, escalable i utilitzable. Si es pensa

en això, Hadoop va començar com un simple framework de processament per

lots. MapReduce permet a les persones dur a terme càlculs sobre grans con-

junts de dades, els càlculs que no es poden fer fàcilment sense aquest tipus

d’arquitectura. És una plataforma de computació molt simple però potent. És

molt eficient. La idea darrere de Hadoop és que, en lloc de moure les dades a

la computació, movem la computació cap a les dades.
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Hadoop MapReduce proporciona una base compartida i integrada a la qual

podem incorporar eines addicionals i construir aquest framework per fer tot

tipus de coses interessants.

Ara parlem d’escalabilitat. Hem de tenir en compte que l’escalabilitat és el

nucli del sistema Hadoop. Tenim un emmagatzematge de computació barat.

Podem distribuir i escalar aquest sistema molt fàcilment i d’una manera molt

rendible.

Tots els mòduls en Hadoop estan dissenyats amb un supòsit fonamental: que

el maquinari pot fallar. Per desgràcia, això és cert. Si pensem en una màquina

individual o bastidor de màquines, o un gran clúster o superordinador, tots

fallen en algun moment, o alguns dels seus components fallaran. Aquestes

fallades són tan comunes que ens n’hem d’adonar abans que succeeixin. I tots

aquests conceptes són tractats en realitat en el framework del sistema Hadoop.

Així, components, com ara Apache Hadoop MapReduce i HTFS, es van derivar

originalment de Google MapReduce i del sistema d’arxius de Google. Una altra

cosa molt interessant que porta Hadoop és un nou enfocament sobre les dades.

Amb aquest nou enfocament podem mantenir totes les dades que ja tenim

i, a més, podem agafar aquestes dades i analitzar-les en noves i interessants

formes. Podem fer una cosa que s’anomena esquema i estil de lectura. Així que

es poden llegir les dades i anar creant l’esquema a mesura que es van llegint les

dades, en lloc de passar hores, dies o mesos creant l’esquema, tractant d’ajustar

les dades a l’esquema que hem creat anteriorment, com es feia en els vells

temps. Ara podem tenir el luxe de mantenir totes les dades en un format en

brut i, després, projectar-les sobre la marxa en l’esquema, ja que estem llegint

sobre la marxa. I, en realitat, podem permetre’ns noves anàlisis.

1.1.1. El framework Apache: mòduls bàsics

A continuació parlarem del framework Apache, dels seus components bàsics.
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Hi ha quatre components bàsics del framework:

• Hadoop Common.

• Hadoop Distributed File System, sovint anomenat HDFS.

• Hadoop MapReduce.

• Hadoop YARN, que és una mena d’addició més recent a aquesta pila bàsica.

Hadoop Common conté les biblioteques i els serveis públics que necessiten

els altres mòduls de Hadoop. Hadoop Distributed File System és un sistema

d’arxius distribuït que emmagatzema les dades en una màquina generalista.

Proporciona molt alta amplada de banda agregada a través de tot el clúster.

Hadoop YARN és una plataforma de gestió responsable dels recursos informà-

tics en el clúster amb la finalitat de programar el temps d’ús tant per als usuaris

com per a les aplicacions. Hadoop MapReduce és un model de programació

que escala les dades a través d’una gran quantitat de diferents processos.

Per a això, hem parlat de fiabilitat i de com, en el framework Hadoop, tots

els mòduls estan dissenyats amb el supòsit fonamental que hi ha fallades de

maquinari. Si ens fixem en HDFS, YARN, MapReduce, i tota la plataforma en

el seu conjunt, tots ells consisteixen en nombroses aplicacions i cadascuna

d’elles té en compte aquesta fiabilitat. Així que tenim diferents aplicacions,

com ara Apache Pig, Apache Hive, HBase i d’altres.
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Per als usuaris finals, a través del codi Java MapReduce, podem accedir a qual-

sevol d’aquestes aplicacions. I podem construir molts tipus diferents de siste-

mes, inclosos sistemes de transmissió, i posar en pràctica aquestes funcions

Map i Reduce per dur a terme la tasca en qüestió.

Un pegat de Pig i Hive, entre altres projectes relacionats, ens permet exposar

interfícies d’alt nivell, com ara Pig Latin o Sequel, i accedir a les dades a través

de diversos tipus d’interfícies d’usuari, perquè puguem tenir-hi més familiari-

tat.

El framework de Hadoop està escrit majoritàriament en llenguatge de progra-

mació Java i té algunes aplicacions d’utilitats natives escrites en C, i la línia

d’ordres que s’escriuen en Shell Scripts. Així que hi ha moltes parts dins de

l’ecosistema Apache. Anirem avançant a través de cadascuna d’aquestes parts

i donarem un cop d’ull a cadascuna de les diferències entre Hadoop 1.0 i Ha-

doop 2.0, i totes aquestes aplicacions i serveis, que estan en la part superior

del mapa del sistema bàsic produït en l’HDFS; veurem també com podem uti-

litzar-los per a diversos treballs.

En resum, hem parlat una mica sobre l’arquitectura d’alt nivell de Hadoop.

Parlem de la versió Hadoop 1.0 i parlem de dues parts principals de la mateixa

que Hadoop Distribute: el sistema d’arxiu i també de MapReduce, que és el

nostre framework de processament paral·lel per fer mapatge i reduir les dades.

Aquests són de codi obert i estan inspirats per les tecnologies desenvolupades

a Google. Si parlem d’infraestructura d’alt nivell, comencem a parlar de coses

com ara TaskTrackers i JobTrackers, NameNodes i DataNodes; i aprofundirem

en aquests termes.
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1.1.2. Què és el Hadoop Distributed File System (HDFS)

Parlarem una mica sobre Hadoop Distributed File System. En el següent mò-

dul d’aquesta classe, aprofundirem en com funciona HDFS, quins són els seus

components, i farem alguns exercicis pràctics. Però abans d’arribar a això, com-

pendrem què és el que hi ha en el nucli d’HDFS. És un sistema distribuït, es-

calable i portàtil d’arxius escrit en Java amb la finalitat de donar suport al fra-

mework de Hadoop. Cada node, en una instància Hadoop, té típicament un

únic node de nom i un grup de nodes de dades que formen aquest clúster

HDFS. Cadascun d’ells pot emmagatzemar grans arxius en l’HDFS, típicament

en rangs de gigaoctets a terabytes, i ara, fins i tot, en petabytes, a través de

múltiples màquines en el clúster. I es pot aconseguir fiabilitat mitjançant la

rèplica creuada en diversos hosts.

El sistema d’arxius distribuït Hadoop (HDFS) està dissenyat per emmagatze-

mar grans conjunts de dades amb fiabilitat i per transmetre aquestes mostres

de dades amb gran amplada de banda per a les aplicacions d’usuari. En un

gran grup, milers de servidors d’acolliment, tots dos units directament, em-

magatzemen i executen tasques de l’aplicació d’usuari. Mitjançant la distribu-

ció d’emmagatzematge i computació a través de molts servidors, els recursos

poden créixer amb la demanda sense deixar de ser econòmics en qualsevol

escala de grandària.

NameNode

L’espai de noms HDFS és una jerarquia d’arxius i directoris. Els arxius i direc-

toris estan representats en el NameNode per inodes. Els inodes registren els atri-

buts com a permisos, les modificacions i els temps d’accés, l’espai de noms i

quotes d’espai en disc. El contingut de l’arxiu es divideix en blocs grans (típi-

cament de 128 megaoctets, però la mida per arxiu pot seleccionar-se per part

de l’usuari), i cada bloc de l’arxiu es replica de forma independent en múltiples

DataNodes (normalment tres, però l’usuari pot seleccionar-ne el format). El
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NameNode manté l’arbre d’espai de noms i el mapatge de blocs per DataNo-

des. El disseny actual té un únic NameNode per a cada grup. El clúster pot te-

nir milers de DataNodes i desenes de milers de clients HDFS per clúster, ja que

cada DataNode pot executar múltiples tasques d’aplicació al mateix temps.

El NameNode és el maquinari bàsic que conté el sistema operatiu GNU/Linux i

el programari NameNode. És un programari que pot executar-se en maquinari.

El sistema que té NameNode actua com a servidor mestre i ho fa en les següents

tasques:

• Gestiona l’espai de noms del sistema d’arxius.

• Regula l’accés del client als arxius.

A més, executa les operacions del sistema d’arxius, com el canvi de nom, el

tancament i l’obertura dels arxius i directoris.

Imatge�i�diari

Els inodes i la llista de blocs que defineixen les metadades del sistema de noms

s’anomena la�imatge. NameNode manté la imatge d’espai de noms completa

en la RAM. El registre persistent de la imatge emmagatzemada en el sistema

d’arxius natiu local del NameNode s’anomena checkpoint. Els registres Name-

Node de canvis en HDFS en un registre d’escriptura anticipada anomenen la

revista en el seu sistema d’arxius natiu local. La ubicació de les rèpliques de

blocs no és part del lloc de control persistent.

Cada transacció iniciada pel client es registra en la revista. L’arxiu de diari

es buida i, sincronitzat abans de la confirmació, s’envia al client. L’arxiu de

controls no es canvia pel NameNode, sinó que s’escriu un nou arxiu quan

es crea un lloc de control en el reinici, en cas que, un cop sol·licitat per

l’administrador o pel CheckpointNode, es descriu en la següent secció. Durant

la inicialització, el NameNode inicialitza la imatge d’espai de noms des del lloc

de control i, després, es tornen a reproduir els canvis del diari. En els directo-

ris d’emmagatzematge, es tornen a escriure un nou punt de control i un diari

buit, abans que el NameNode comenci a servir els clients.

Per millorar la durabilitat, les còpies redundants del checkpoint i el diari

s’emmagatzemen normalment en diversos volums locals independents i en els

servidors NFS remots. La primera opció evita la pèrdua d’una sola fallada de vo-

lum i la segona opció protegeix contra la fallada de tot el node. Si el NameNo-

de troba, en escriure el diari, un error d’un dels directoris d’emmagatzematge,

s’exclou automàticament de la llista de directoris d’emmagatzematge. El Na-

meNode s’apaga automàticament si no hi ha un directori d’emmagatzematge

disponible.



© FUOC • PID_00241321 11 La plataforma Hadoop i el seu framework d’aplicacions

El NameNode és un sistema multiprocés que processa les sol·licituds de for-

ma simultània des de diversos clients. L’emmagatzematge d’una transacció

en el disc es converteix en un coll d’ampolla, ja que tots els altres fils han

d’esperar fins que es completa el procediment de flux i sincronització iniciat

per un d’ells. Amb la finalitat d’optimitzar aquest procés, NameNode proces-

sa transaccions en lots múltiples. Quan un dels fils de NameNode inicia una

operació de flux i sincronització, en aquest moment, totes les transaccions per

lots es comprometen juntes. Els fils restants només han de comprovar que les

seves operacions s’han desat i no és necessari per iniciar una operació de flux

i sincronització.

DataNodes

Cada rèplica en un bloc de DataNode està representada per dos arxius en el

sistema d’arxius natiu local. El primer arxiu conté les dades i el segon arxiu

registra les metadades del bloc, que inclou summes de comprovació de les

dades i el segell generació. La grandària de l’arxiu de dades és igual a la longitud

real del bloc i no requereix espai addicional per arrodonir fins a la grandària de

bloc nominal, com succeeix en sistemes d’arxius tradicionals. Per tant, si un

bloc està mig ple, necessita tan sols la meitat de l’espai de la poma completa

en la unitat local.

Durant l’inici de cada DataNode, es connecta a NameNode i duu a terme un

acord. El propòsit de l’acord és verificar l’ID d’espai de nom i la versió del

programari del DataNode. Si no coincideix amb la del NameNode, el DataNode

s’apaga automàticament.

L’ID d’espai de noms s’assigna a la instància de sistema d’arxius quan es forma-

ta. L’ID d’espai de noms s’emmagatzema persistentment en tots els nodes del

clúster. Els nodes amb un ID d’espai de nom diferent no seran capaços d’unir-

se al clúster, de manera que protegeixin la integritat del sistema d’arxius. Es

permet a un DataNode que s’inicialitza de nou i sense cap tipus d’ID unir-se

al clúster i rebre ID d’espai de l’agrupació.

Després de la salutació del DataNode, es registra amb el NameNo-

de. DataNode emmagatzema persistentment els seus identificadors únics

d’emmagatzematge. L’ID d’emmagatzematge és un identificador intern del

DataNode, la qual cosa fa que sigui recognoscible, fins i tot si es reprèn amb

una adreça IP diferent o port diferent. L’ID d’emmagatzematge s’assigna al Da-

taNode quan es registra amb el NameNode per primera vegada i mai canvia

després d’això.

Un DataNode identifica rèpliques de bloc en la seva possessió al NameNo-

de mitjançant l’enviament d’un informe de blocs. Un informe de sbloc con-

té l’identificador del bloqueig, el segell de la generació i la longitud de cada

rèplica bloc dels hosts de servidor. El primer informe de bloc s’envia imme-
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diatament després del registre DataNode. Els informes de blocs subsegüents

s’envien cada hora i proporcionen a NameNode una visió actualitzada d’on es

troben en el clúster les rèpliques de blocs.

Durant les operacions normals, DataNode envia a NameNode confirmacions

a manera de polsos per confirmar que el DataNode està funcionant i les rèpli-

ques de blocs que conté estiguin disponibles. L’interval de pols predeterminat

és de tres segons. Si el NameNode no rep un pols d’un DataNode en deu mi-

nuts, NameNode considera que DataNode està fora de servei i les rèpliques de

bloc que allotja aquest DataNode no estaran disponibles.

Els polsos d’un DataNode també aporten informació sobre la capacitat

d’emmagatzematge total, fracció d’emmagatzematge en ús i el nombre de

transferències de dades actualment en curs. Aquestes estadístiques s’utilitzen

per a les decisions d’assignació de blocs i de balanceig de càrrega del Name-

Node.

El NameNode no envia DataNodes directament a les sol·licituds. Utilitza les

respostes als batecs del cor per enviar instruccions als DataNodes. Les instruc-

cions inclouen ordres per replicar blocs a altres nodes, portar les rèpliques lo-

cals de bloc, tornar a registrar i enviar un informe immediat de bloc, i apagar

el node.

Aquestes ordres són importants per mantenir la integritat del sistema en ge-

neral i, per tant, són fonamentals per mantenir els polsos freqüents, fins i tot

en grans clústers. El NameNode pot processar milers de polsos per segon sense

afectar altres operacions NameNode.

Client�HDFS

Les aplicacions d’usuari accedeixen al sistema d’arxius usant el client HDFS,

una biblioteca que exporta la interfície del sistema de fitxers HDFS.

Com la majoria dels sistemes d’arxius convencionals, HDFS suporta les ope-

racions de llegir, escriure i esborrar arxius, i les operacions per crear i elimi-

nar directoris. L’usuari fa referència als arxius i directoris mitjançant camins

a l’espai de noms. L’aplicació d’usuari no necessita saber que les metadades i

emmagatzematge de sistema d’arxius es troben en diferents servidors o que els

blocs tenen múltiples rèpliques.

Quan una aplicació llegeix un arxiu, el client HDFS demana primer al Name-

Node la llista de DataNodes que guarden rèpliques dels blocs de l’arxiu. La

llista està ordenada per la distància i topologia de la xarxa del client. El cli-

ent contacta directament amb DataNode i sol·licita la transferència del bloc

desitjat. Quan un client escriu, primer se li demana al NameNode triar Data-

Nodes per albergar rèpliques del primer bloc de l’arxiu. El client organitza una

canonada de node a node i hi envia les dades. Quan s’omple el primer bloc, el
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client sol·licita triar nous DataNodes per albergar rèpliques del següent bloc.

Una nova canonada s’organitza i el client envia els altres bytes de l’arxiu. És

probable que l’elecció de DataNodes sigui diferent per a cada bloc. Les interac-

cions entre el client, el NameNode i dels DataNodes s’il·lustren a continuació.

A diferència dels sistemes d’arxius convencionals, HDFS proporciona una API

que permet conèixer les ubicacions d’un arxiu de blocs. Això facilita que apli-

cacions com el framework MapReduce puguin programar una tasca i sàpiguen

on es troben les dades, de manera que es millora el rendiment de lectura. Tam-

bé permet una aplicació per establir el factor de rèplica d’un arxiu. Per defecte,

el factor de rèplica d’un arxiu és de tres. Els arxius crítics o arxius als quals

s’accedeix molt sovint tenen un factor de rèplica més gran, milloren la tole-

rància enfront de fallades i augmenten l’amplada de banda.

CheckpointNode

El NameNode en HDFS, a més de la seva funció principal de servir les petici-

ons dels clients, pot executar alternativament qualsevol de les altres dues fun-

cions, sigui un CheckpointNode o un BackupNode. El paper s’especifica en

l’arrencada del node.

El CheckpointNode combina periòdicament el lloc de control i de diari exis-

tent per crear un nou punt de control i un diari buit. El CheckpointNode, en

general, s’executa en un host diferent de NameNode, ja que té els mateixos

requisits de memòria que el NameNode. És capaç de descarregar els arxius de

control i de diaris actuals del NameNode, els combina de forma local i retorna

al NameNode el nou lloc de control.

La creació de llocs de control periòdics és una manera de protegir les metada-

des del sistema d’arxius. El sistema el pot iniciar des del més recent punt de

control si totes les altres còpies persistents de la imatge d’espai de noms o diari

no estan disponibles. La creació d’un lloc de control també permet al Name-

Node truncar el diari quan el nou lloc de control es carrega en el NameNode.

Els clústers HDFS s’executen durant períodes perllongats de temps sense rei-

nicis, durant els quals el diari creix constantment. Si el diari creix massa, la

probabilitat de pèrdua o corrupció dels arxius de diari augmenta. A més, un
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diari estén el temps requerit per reiniciar el NameNode. Per a un gran clúster,

es triga una hora per processar un diari d’una setmana de durada. Una bona

pràctica és la creació d’un lloc de control cada dia.

BackupNode

Una característica d’HDFS recentment introduïda és el BackupNode. Igual com

un CheckpointNode, el BackupNode és capaç de crear llocs de control periò-

dics i, a més manté, en memòria un marge actualitzat de l’espai de noms del

sistema d’arxius que està sempre sincronitzat amb l’estat del NameNode.

El BackupNode accepta el flux diari de transaccions d’espai de noms de Name-

Node actiu, les desa en el diari en els seus propis directoris d’emmagatzematge

i aplica aquestes operacions de la seva pròpia imatge a l’espai de noms en la

memòria. Si el NameNode falla, la imatge del BackupNode en la memòria i el

lloc de control en el disc mantenen un registre dels últims avenços de l’espai

de noms.

El BackupNode pot crear un punt de control sense necessitat de descarregar

arxius de controls i diaris del NameNode actiu, perquè ja té en la seva memòria

una imatge d’espai de noms al dia. Això fa que el procés de punt de control

en el BackupNode sigui més eficient, ja que només es necessita salvar l’espai

de noms en els seus directoris d’emmagatzematge local.

El BackupNode pot ser vist com un NameNode de tan sols lectura. Conté tota

la informació del sistema de fitxers de metadades, amb l’excepció d’ubicacions

dels blocs. Pot fer totes les operacions de NameNode regular que no impliquen

la modificació de l’espai de noms o el coneixement d’ubicacions dels blocs.

L’ús d’un BackupNode ofereix l’opció d’executar el NameNode sense emma-

gatzematge persistent, delegar la responsabilitat de persistir l’estat d’espai de

noms al BackupNode.

Objectius�d’HDFS

Detecció�de�fallades�i�recuperació: HDFS inclou un gran nombre de produc-

tes de maquinari i la fallada dels components és freqüent. Per tant, HDFS ha

de tenir mecanismes per a la detecció ràpida i automàtica de fallada, i per ges-

tionar la recuperació.

Enormes�conjunts�de�dades: HDFS ha de tenir centenars de nodes per clúster

per gestionar les aplicacions que tenen enormes conjunts de dades.

Maquinari�en�les�dades: una tasca sol·licitada es pot fer de manera eficient

quan el càlcul es duu a terme prop de les dades. Especialment, quan es tracta

de grans conjunts de dades, es redueix el trànsit de xarxa i n’augmenta el

rendiment.
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1.1.3. El «zoo» de Hadoop

Hem parlat de la part inferior del framework de treball, de la pila. Hem parlat

d’HDFS i parlem de YARN o MapReduce 2.0. Com es pot veure en la part supe-

rior de la figura, hi ha diverses peces addicionals de l’arquitectura. I han evo-

lucionat amb el temps. Així doncs, donem un cop d’ull a la història i vegem

com tot l’ecosistema ha evolucionat i crescut amb el temps.

Com s’haurà notat, moltes d’aquestes aplicacions tenen diferents tipus de

noms divertits. I essent això així, com podem conèixer tot el zoològic i com

podem esbrinar què fa cadascuna d’aquestes aplicacions? Per a què s’usa cada

cosa? És un entorn similar a SQL? És on enviem els nostres treballs? És la forma

com accedim a les nostres dades? Què podem fer amb totes aquestes aplicaci-

ons? Vegem, doncs, cadascuna d’aquestes parts detalladament. Vam explicar

en el seu moment que les arrels de Hadoop estaven relacionades amb Bigtable

de Google i diferents tipus d’aplicacions que van començar a treballar entorn

d’aquesta idea, i sobre com es podia augmentar l’escala, i distribuir i processar

grans quantitats de dades.
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Tenim aquí la pila original de Google, ja que algunes persones s’hi referei-

xen. Van començar amb un sistema d’arxius de Google. Van pensar que se-

ria una gran idea per distribuir de manera bastant barata una gran quantitat

d’emmagatzematge i per tractar de posar una gran quantitat de dades. I van ar-

ribar a framework, que els permetia processar totes aquestes dades. Així doncs,

van tenir el seu MapReduce original, i podien emmagatzemar i processar grans

quantitats de dades. Després, van considerar que, realment, necessitaven ser

capaços d’accedir a aquestes dades mitjançant llenguatge SQL.

Així és com es va construir la porta d’accés SQL per ajustar les dades en el

clúster MapReduce i ser capaços també de consultar algunes d’aquestes dades.

A continuació, es van adonar que necessitaven un llenguatge específic d’alt

nivell per accedir a MapReduce en el clúster i presentar alguns d’aquests llocs

de treball. Així va aparèixer Sawzall.

Llavors va arribar Evenflow, que va permetre encadenar codis complexos de

treball, i coordinar esdeveniments i serveis a través d’aquest tipus de framework

o el grup específic que tenien en aquell moment.

Llavors, també va arribar Dremel, un emmagatzematge per columnes en el

gestor de metadades, que ens permet gestionar les dades i és capaç de processar

una gran quantitat de dades no estructurades.

I després, per descomptat, es necessitava alguna cosa per coordinar tot això.

Així va arribar Chubby com un sistema de coordinació per gestionar tots els

productes d’aquesta unitat, o un ecosistema que podria processar totes aques-

tes grans quantitats de dades estructurades sense problemes.
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Doncs bé, podem veure que la pila de Facebook és molt similar. Té Zookeeper,

que orquestra coses. Té HBase, té Hive i Databee, i té Scribe, que s’utilitza per

a la incorporació de grans conjunts de dades.

Si ens movem i mirem la pila de Yahoo, podem veure que s'utilitzaran alguns

dels mateixos components, que tenen, però, una cosa que s’anomena Data

Highway i Oozie; i, després, HCatalog per al catàleg de metadades. Tot i així,

segueixen sent molt similars i encara s’utilitzen per a les mateixes finalitats.

No obstant això, pot ser que tinguin noms diferents perquè tenen algunes

implementacions diferents d’aquestes eines.

Canviant de tema, podem veure que LinkedIn té la seva pròpia versió

d’aquesta pila. Una vegada més, podem comprovar que hi ha alguns dels ma-

teixos components i, després, algunes versions específiques d’aquestes eines,

que aquestes organitzacions desenvolupen pel seu compte.

Així, es pot veure que hi ha un patró que sorgeix a través de totes aquestes

piles que les diferents organitzacions utilitzen.
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I ara, podem veure que arribem a la distribució de Cloudera per Hadoop i allò

que conté cadascuna de les peces del sistema de Cloudera. En la distribució

de Cloudera per Hadoop, o Cloudera Stack com l’anomenem, tenim Sqoop i

Flume per a l’admissió. Utilitzem HBase per al magatzem comú. Tenim Oozie

com la coordinació i el motor de flux de treball. Utilitzem Pig i Hive com a

llenguatges d’alt nivell i per consultar algunes de les dades. I, després, usem

Zookeeper com un servei de coordinació en la part inferior d’aquesta pila.

Decidim utilitzar la distribució de Cloudera per Hadoop perquè aquesta tenia

un excel·lent i ràpid inici en VM, i perquè hi podem fer tot tipus d’experiments

sense haver de dedicar temps demanant una instal·lació completa de la pila

de Hadoop o fent-ho nosaltres mateixos. La màquina virtual VM de Cloudera

està estructurada de manera que ens permet executar tots aquests serveis di-

ferents i aprendre com funcionen sense haver de fer un gran treball de back-

end. Cloudera té la versió live, on es pot iniciar sessió i fer alguns d’aquests

experiments pel seu compte, sense necessitat de tenir una màquina virtual

executant-se en el seu PC.

1.1.4. El «cosistema» de Hadoop: els principals components

Vegem diverses eines que s’usen en la part superior del framework de Hadoop.

Amb l’evolució de la tecnologia informàtica, és ara possible gestionar els im-

mensos volums de dades que abans només es podien manejar per supercom-

putadores, cosa que era molt, molt car de fer. Els preus dels sistemes s’han re-

duït i els resultats en les noves tècniques de computació distribuïda han arri-

bat per quedar-se i, de fet, s’han convertit en una mena de corrent principal.

Així que el veritable avenç va donar-se quan companyies com Yahoo, Google

i Facebook es van adonar que havien de fer alguna cosa per obtenir beneficis

econòmics de la quantitat massiva de dades que recollien. Aquí és on totes

aquestes aplicacions han evolucionat amb el temps, com hem vist, a través de

moltes d’aquestes organitzacions.

La següent taula resumeix la característica fonamental de cada aplicació en la

pila de Cloudera Hadoop.
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Pig Pig és una plataforma per a l’anàlisi de grans conjunts de dades que consisteix en un llenguatge d’alt nivell per ex-
pressar els programes d’anàlisis de dades, juntament amb la infraestructura per a l’avaluació d’aquests programes.
La propietat excel·lent dels programes de Pig és que la seva estructura és susceptible d’una paral·lelització substan-
cial que, al seu torn, els permet manejar grans conjunts de dades. En el present, la capa d’infraestructura de Pig es
compon d’un compilador que produeix seqüències de programes de MapReduce. La capa del llenguatge de Pig es
compon actualment d’un llenguatge textual anomenat Pig Latin, que és fàcil d’usar, optimitzat i extensible.

Hive Hive és un sistema d’emmagatzematge de dades de Hadoop que facilita el resum de dades senzilles, consultes ad
hoc i l’anàlisi de grans conjunts de dades emmagatzemades en sistemes d’arxius compatibles Hadoop.
Proporciona un mecanisme per projectar sobre l’estructura d’aquestes dades i consultar les dades usant un llen-
guatge similar a SQL anomenat HiveQL. Hive també permet una programació tradicional MapReduce per connec-
tar els seus creadors de mapes i reductors personalitzats, quan és inconvenient o ineficient per expressar aquesta
lògica en HiveQL.

HCatalog HCatalog és una capa d’abstracció de metadades per referenciar les dades sense necessitat d’utilitzar els noms
d’arxius o formats subjacents. S’aïllen els usuaris i els guions de com i on s’emmagatzemen les dades físicament.
WebHCat proporciona una API web tipus REST per HCatalog i components relacionats de Hadoop. Els desenvo-
lupadors d’aplicacions fan peticions HTTP per accedir a Hadoop MapReduce, Pig, Hive i HCatalog DDL des de
dins de les aplicacions. Dades i codis utilitzats per WebHCat es mantenen en HDFS. Les ordres HCatalog DDL
s’executen directament quan se sol·liciten. Els treballs de MapReduce, Pig i Hive es col·loquen a la cua per WebH-
Cat i poden ser controlats en el seu progrés o poden ser aturats quan sigui necessari. Els desenvolupadors també
especifiquen posicions en HDFS, on WebHCat ha de col·locar Pig, Hive i els resultats de MapReduce.

HBase HBase (Hadoop Database) és una base de dades distribuïda, orientada a columnes. HBase utilitza HDFS per a
l’emmagatzematge subjacent. És compatible amb els càlculs d’estil per lots, amb MapReduce i consultes puntuals
(lectures aleatòries).
Els principals components d’HBase són els que es descriuen a continuació:
• HBase Master és responsable de negociar l’equilibri de càrrega entre tots els servidors de regió i mantenir l’estat

del clúster. No és part de l’emmagatzematge de dades actual o de la ruta de recuperació.
• RegionServer es desplega en cada màquina i allotja les dades i processos de sol·licitud d’I/O.

ZooKeeper ZooKeeper és un servei centralitzat per al manteniment de la informació de configuració i denominació, ja que
proporciona sincronització distribuïda, i la prestació de serveis de grup que són molt útils per a una varietat de sis-
temes distribuïts. HBase no està operatiu sense la presència de ZooKeeper.

Oozie Oozie és un sistema de flux de treball/coordinació per administrar els treballs de Hadoop.

Sqoop Sqoop és una eina dissenyada per transferir dades de manera eficient, en brut entre Hadoop i magatzems de dades
estructurades com a bases de dades relacionals.

Flume Flume és un projecte d’alt nivell de l’Apache Software Foundation. Malgrat que pot funcionar com un gerent de
propòsit general de la cua d’esdeveniments, en el context de Hadoop, s’utilitza amb més freqüència com un agre-
gador de registres. Recull dades de registre de moltes fonts diverses i les mou a un magatzem de dades centralit-
zat.

Hue El to és un conjunt d’aplicacions web que permeten interactuar amb un clúster CDH. Les aplicacions Hue perme-
ten buscar i treballar amb HDFS Hive i les consultes a Cloudera Impala, treballs de MapReduce i fluxos de treball
d’Oozie.
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2. Introducció a la pila d’aplicacions Hadoop

2.1. Una visió general de la pila de Hadoop. Descripció general

Donarem una visió general de la pila Hadoop, incloent-hi els components

bàsics de Hadoop, alguns dels frameworks de planificació i gestió de recursos. I

aplicacions que es troben en la capa de la part superior d’aquests components

bàsics.

Els components bàsics de Hadoop són:

• Les biblioteques comunes de Hadoop. Aquests són els serveis públics en la

part superior dels quals es construeix tota la resta.

• El sistema d’arxius distribuït Hadoop és el que sustenta l’emmagatzematge

de la instància de Hadoop.

• Hadoop YASN és una plataforma de gestió de recursos que en facilita també

la programació.

• Hadoop MapReduce, un model de programació per al processament de

dades a gran escala.

Com hem pogut veure anteriorment, s’ha produït una transició de Hadoop

1 a 2. En les versions anteriors de Hadoop, HDFS va ser l’emmagatzematge

i MapReduce va ser el motor sobre el qual es va assentar en la part superior

d’HDFS. I totes les aplicacions, com Pig, Hive i altres, van a través del framework

MapReduce. En Hadoop 2, les coses han canviat una mica, ja que té HDFS2,

que disposa d’algunes característiques addicionals en les quals entrarem amb

més detall en aquest mòdul.
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Tenim YARN per a la gestió de recursos de clúster. I, després, hi ha altres me-

canismes per a la gestió de l’execució, com Tez, que és una opció on les apli-

cacions es col·loquen en capes en la part superior. Les altres opcions són Spark

i MapReduce. Més endavant, veurem alguna cosa més sobre això.

Tenim, també, aplicacions i frameworks, ja que HBase és un magatzem de dades

escalable amb suport per a taules de grandària considerable. Hive, una infra-

estructura d’emmagatzematge de dades que proporciona el resum de dades i

consultes ad hoc.

Pig, que és un llenguatge de flux de dades d’alt nivell i un marc d’execució

de còmput paral·lel.

Spark, que és un motor de càlcul ràpid i propòsit general que pot utilitzar el

sistema d’arxius HDFS.

Hi ha una àmplia gamma d’aplicacions que funcionen amb Spark, ETL, apre-

nentatge automàtic, processament de flux i anàlisi gràfica.

YARN, que és un gestor de recursos, i Tez, que és un motor d’execució.

També hi ha MapReduce, Pig i altres aplicacions que s’assenten en la part su-

perior. Ara bé, cal tenir en compte una cosa: això no és uniforme a través de

diferents distribucions de Hadoop.

Per exemple, si ens fixem en la configuració de Cloudera, moltes d’aquestes

aplicacions passen per Spark. Hi ha, també, algunes aplicacions personalitza-

des que estan optimitzades específicament per a la tasca en qüestió. Per exem-

ple, Impala per a consultes SQL i coses per l’estil. Podríem tenir una capa Spark

i tenir aplicacions que treballen directament amb YARN. Després hi ha les apli-

cacions que es troben damunt de tot.



© FUOC • PID_00241321 22 La plataforma Hadoop i el seu framework d’aplicacions

2.1.1. Hadoop Distributed File System (HDFS)

Veurem els conceptes de disseny originals i metes de desenvolupament i, des-

prés, l’arquitectura HDFS que, bàsicament, es va gestionar amb aquests ob-

jectius. També veurem quines millores es van plantejar en la següent versió

d’HDFS, que està inclosa en Hadoop 2.0. Per tant, si recordem, HDFS en Ha-

doop ha passat de la versió 1.0 a 2.0. I això ha vingut amb una gran quantitat

de millores per la banda d’HDFS, en passar d’HDFS a HDFS2. I per altres coses

com la gestió de recursos i motors d’execució.

El concepte de disseny bàsic, en essència, tracta d’obtenir una gran quantitat

de rendiment de processament i la capacitat només mitjançant l’ús d’una gran

quantitat de nodes.

En essència, el que fem és agafar els arxius i emmagatzemar-los en blocs, i ta-

llar el fitxer i distribuir-lo en una gran quantitat de nodes; això podria signi-

ficar centenars de milers de nodes. Això ens dóna una gran quantitat de fo-

rats de bucle, ja que obté un rendiment afegit dels discos. Així doncs, bàsica-

ment, a mesura que agrega discos, s’obté un rendiment escalable. I, a mesu-

ra que n’agrega més, afegirà un munt de discos; d’aquesta manera, es facilita

l’actuació de l’escala, encara que ho fa, per descomptat, distribuïts en diversos

nodes.

Un altre aspecte agradable d’això és que es pot utilitzar una gran quantitat de

maquinari de característiques bàsiques i, tot i així, obtenir una gran quantitat

de rendiment mitjançant l’agregació de rendiment. Aquests van ser els con-

ceptes de disseny originals, malgrat que, en realitat, porta a una gran quantitat

de coses. El primer és que es necessita una gran quantitat de maquinari per

ser resistent al fracàs.

• Individual�NameNode: un servidor mestre que gestiona l’espai de noms

del sistema d’arxius i regula l’accés als arxius dels clients.

• Múltiples�DataNodes: típicament, un per a cada node en el clúster. Fun-

cions:

– gestionar l’emmagatzematge,

– atendre les sol·licituds de lectura/escriptura dels clients,

– crear blocs, eliminar-los i replicar-los basant-se en les instruccions de

NameNode.

És bo tenir dades esteses, però això també significa que la seva aplicació ha

de ser local i ha d’utilitzar dades locals. Perquè, en cas contrari, es tindrà

una aplicació amb constant moviment de dades entre els nodes que afectarà

l’escalabilitat de l’aplicació. Per això, les seves dades podrien escalar, però la
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seva aplicació no és molt escalable. I l’enfocament de la comercialització va ser

desenvolupat tenint en compte bàsicament això. La funció Map no necessita

necessàriament localitzar-se prop de les dades.

El darrer aspecte és la portabilitat. Quan utilitzem maquinari comercial, po-

dem tenir circulant com vulguem tot tipus de sistemes operatius diferents.

L’opció de framework més generalitzada treballa essencialment en tots els sis-

temes sense haver de modificar-ho tot cada vegada que es porti. Per això, la

portabilitat és una cosa important. Per tant, tenint en compte tot això, quina

és la solució?

Aquest és un diagrama general de l’arquitectura HDFS. Com hem esmentat,

les dades es van estendre a tots els blocs mitjançant els DataNodes. Així doncs,

veiem ja tres nodes de dades aquí. Per tant, diguem que es té un arxiu que s’ha

fraccionat al llarg d’aquests tres nodes de dades; aquests blocs de color verd

són bàsicament peces de l’arxiu que es van estendre pel sistema. Succeeix una

altra cosa: cadascun d’aquests blocs es replica i ho fa de forma predeterminada

fins a tres vegades. Aquests poden ser conscients de la seva posició en el rack.

Per tant, en realitat, es pot recuperar una fallada de bastidor i una fallada de

node. Aquest procés d’aplicació és part del procés de llegir i escriure. Així que,

en realitat, es pot veure com això n’afecta el rendiment.

Això mostra les dades estenent-se a través del sistema i, per tant, hi ha d’haver

alguna cosa que faci un seguiment d’aquesta proliferació; aquesta cosa és Na-

meNode. No perdem de vista que són essencialment metadades. Per tant, són

les dades sobre les dades en si, per la qual cosa té informació sobre l’estat del

sistema, el bloc, les dates i la informació de transaccions i bloquejos.

Per resumir, tenim un únic NameNode, això és, un disseny original i múltiples

DataNodes, per la qual cosa un DataNode té la gestió de l’emmagatzematge,

essencialment blocs de dades i aquells que resolen la sol·licitud de lectura i
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escriptura dels clients. Porten a terme la creació de blocs, l’eliminació i la rè-

plica basada en allò que NameNode els està dient. En el disseny original existia

una opció NameNode d’espera, i la commutació per error podia ser manejada

manualment. Això també es conserva en el disseny actual.

Llavors, què va canviar en Hadoop 2.0? El més important és HDFS Federation.

Per tant, què entenem per federació? Bàsicament, el que fem és tractar de tenir

múltiples nodes de dades i múltiples nodes de noms, per la qual cosa poden

augmentar les dades d’espai de nom. Per tant, des del primer disseny, té un

node únic que té bàsicament totes les responsabilitats d’espai de noms. I es

pot imaginar, a mesura que es comencen a tenir milers de nodes, que no van a

escala i, si tenim milers de milions d’arxius, hi haurà problemes d’escalabilitat.

Per fer front a això, es va considerar l’aspecte de federació. Això també com-

porta millores en el rendiment.

L’altra cosa bona és que, com que té diversos espais de noms i nodes de noms,

es poden aïllar aplicacions essencialment particulars. Si hi ha alguna cosa que

és molt intensiva en les operacions de metadades, no afectarà tota la resta en

el sistema.

Però, com es fa això? El primer que cal és tenir múltiples servidors de Name-

Nodes i, a continuació, diversos espais de noms. Les dades s’emmagatzemen

ara en estanys de blocs. Hi ha un estany associat a cada NameNode o espai

de noms. I aquests estanys s’estenen essencialment al llarg de tots els nodes

de dades.

Una altra característica que cal esmentar és l’alta disponibilitat, per la qual

cosa es té l’opció de NameNodes redundants. De nou, la commutació per error

és manual. Un altre component clau que va canviar és l’emmagatzematge,

l’heterogeni i el d’arxius. Ara, hi ha una gran quantitat de noves solucions

d’emmagatzematge i molta més memòria en els nodes. Per tant, tot això es pot

posar en l’emmagatzematge heterogeni i manejar-ho amb HDFS, per la qual

cosa es pot obtenir tot el rendiment d’aquestes millores. De manera que tot

això ho suporta Hadoop.
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Vegem un diagrama sobre la federació. Si recordem el disseny original que té

un espai de noms i un grup de nodes de dades, l’estructura és similar. Teniu

un munt de NameNodes, en lloc d’un NameNode. I cadascun d’aquests Na-

meNodes és essencialment la dreta en aquests estanys, però els estanys estan

escampats al llarg dels nodes de dades igual com abans. Aquí és on la dispersió

de les dades es va fer. Es poden passar per alt els diferents nodes de dades. Així,

l’estany de blocs és la principal diferència. Ara, quan avancem i mirem HDFS

detalladament, veurem que encara s’adhereixen al disseny original HDFS per

explicar les coses, perquè així és més fàcil. Però volem que tingueu això en

compte: l’escalabilitat s’ha millorat mitjançant aquest enfocament federat.

2.1.2. El framework MapReduce i l’aplicació YARN

Parlarem ara del framework MapReduce i de la següent generació de framework,

YARN. El framework MapReduce és essencialment un framework de programa-

ri, que va ser desenvolupat originalment per a aplicacions de processament

paral·lel dins de Hadoop. La idea bàsica era que el treball dividís les dades en

trossos i que aquests trossos estiguessin processats pel MapBus, que està distri-

buït en tots els nodes de computació. Una vegada les tasques Map es porten a

terme processant aquests trossos individuals de dades, i els seus propis trossos

independents de dades, el framework ordena la sortida. La tasca reduce utilitzarà

aquestes dades de Map classificades com a entrada i hi farà algunes operacions

de reducció per, a continuació, donar-li la sortida per a tot el programa.

Gairebé totes les aplicacions originals que s’han desenvolupat en el marc de

Hadoop utilitzen aquest enfocament. Tenia, en general, l’avantatge que els

nodes de còmput i d’emmagatzematge eren els mateixos.
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Com que les seves tasques de mapatge i les seves demandes HDFS són part dels

nodes de dades, s’executen bàsicament en els mateixos nodes. Això significa

que es poden programar tasques en nodes que ja tenen les dades presents, cosa

realment important si s’està buscant l’escalament, ja que no s’estan movent

dades entre els nodes. En realitat, estem calculant on són les dades.

Ara, com s’aconsegueix això en el framework real original? Hi havia un sol

JobTracker mestre i això podria ser un node mestre.

Els JobTrackers fan la programació de les tasques dels nodes de computació.

Controlen com les tasques estan progressant i, en cas que es produeixi una

fallada, tornen a executar la tasca i el seguiment de la tasca. Ara, en l’extrem

de còmput, en cada node hi ha un TaskTracker i el seu treball és aconseguir les

sol·licituds dels JobTrackers i processar-los. Es podrien obtenir les sol·licituds

de Map. Les tasques de mapatge es fan en aquest node, per exemple.

Posar-ho tot junt, aquest és el cor de l’arquitectura original. Té tots els compo-

nents HDFS i el conjunt de resultats produïts pels components del framework

tots junts.

Tenim el node principal amb el JobTracker i NameNode, que és bàsicament qui

maneja HDFS. I, també, els nodes de còmput i els nodes de dades. En general,

com hem esmentat, el càlcul i les dades es produeixen junts sota el mateix

node. El JobTracker és el principal dimoni de maneig per reduir el mapatge i

el treball. Per aquesta raó, es col·loca en el node mestre. I iniciarà la tasca dels

TaskTrackers. És llavors quan es comunica, bàsicament per fer un seguiment

de les tasques i de com estan progressant; i, si es produeix una fallada, es pot

reiniciar.

Ara, en cadascun dels nodes de còmput també té components HDFS, perquè

aquests són els nodes de dades. Un arxiu normalment es divideix en blocs, que

s’emmagatzemen en aquests nodes de dades, i les metadades per controlar per

a això es manegen pel NameNode. Per tant, el punt clau és que sempre s’ha

de tractar de situar conjuntament el càlcul amb les dades, perquè no s’estigui

movent entorn de les dades.
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Així doncs, passem ara a la següent generació d’aquest framework MapReduce,

que s’anomena YARN. La idea principal és la de separar la gestió de recursos i

la planificació de tasques i seguiment. Per la qual cosa té un ResourceManager

global i un NodeManager en cada node. La diferència és que té un AppMaster

en certs nodes i un ApplicationManager màster per a cada aplicació.

Si ens fixem en el diagrama d’arquitectura, això és el que apareix. Tenim un

ResourceManager i un NodeManager en cada node. El ResourceManager acon-

segueix dels clients bàsicament sol·licituds de treball i en notifica l’estat al No-

deManager. Si ens fixem en la imatge, tenim els dos clients, vermell i porpra.

Es podrien enviar algunes sol·licituds de treball al ResourceManager, de mane-

ra que el ResourceManager també recupera l’estat dels NodeManager per saber

quins recursos estan disponibles. I es comunica també amb els AppMaster pel

que fa a l’estat de les sol·licituds.

Existeixen dos components principals en el ResourceManager:

• Hi ha un programador, que és responsable de l’assignació de recursos a les

diferents aplicacions que s’estan executant. Aquests són les limitacions de

les capacitats, les cues i coses per l’estil. I hi ha plugins de política de pro-

gramació que estan disponibles per a l’efecte de la programació d’aspecte,

per la qual cosa podrien tenir un planificador de capacitat o un programa-

dor de repartiment just.

• Hi ha un component denominat AplicationManager, la funció del qual és

negociar el primer contenidor per a l’aplicació.
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També es reinicien aquests components si hi ha una fallada. Però la gestió real

de treball s’està fent ara per l’AppMaster. Per tant, veurem treballar totes les

caselles de color porpra en el diagrama. En aquest cas, l’AppMaster funciona

en el primer node i va negociar-se un contenidor de recursos en el segon node.

Es farà també un seguiment de l’execució i, si hi ha més contenidors i altres

nodes, mantindrà un seguiment de tots ells. Aquest model de treball d’un únic

JobTracker es va trencar i ara tenim aquests AppMaster en certs nodes.

Aquest va ser un gran canvi en disseny que permet fer coses addicionals, en

funció dels tipus de treballs que es poden executar.

Ara bé, hi ha altres característiques originals de YARN, una alta disponibilitat

del ResourceManager. Sembla que tenim un únic punt de fallada amb un Re-

sourceManager. Així que, si un dels ResourceManagers cau, un altre Resource-

Manager s’aixecarà i n’assumirà la gestió. També hi ha una línia de temps del

servidor que permet bàsicament l’emmagatzematge i recuperació de la infor-

mació històrica d’aplicacions i la informació actual. Això pot ser específic en

l’aplicació o generar-se per sol·licituds completades.

2.2. L’entorn d’execució de Hadoop

Anteriorment hem après els components bàsics d’un clúster Hadoop, HDFS,

MapReduce i framework YARN. Coneguem ara més coses sobre els principals

conceptes i components per a l’execució d’aplicacions en clústers Hadoop.

Veurem algunes altres qüestions tècniques que puguin sorgir, sobretot en

l’entorn d’execució. Ens centrarem en el medi ambient MapReduce YARN per

començar, però, més endavant, veurem alguns dels nous entorns de treball.

Ens centrarem, bàsicament, en els entorns d’execució bàsics en Hadoop. Li-

mitacions d’allò que s’anomena el framework MapReduce clàssic. I, llavors, de

quina manera els nous marcs, com YARN, Tez i Spark, estan tractant de com-

plementar aquest MapReduce clàssic, però amb un rendiment molt més alt.

Tal com hem comentat en el mòdul sobre HDFS, els arxius es divideixen en

blocs. I aquests s’emmagatzemen en discos diferents, repartits en una gran

quantitat de nodes. Així es pot veure en la figura. Ara, l’avantatge de tot això

és que estan posant en comú els recursos de dades a través de centenars o, fins

i tot, milers de nodes, cosa que ens dóna molt rendiment.
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Bàsicament, estem afegint el rendiment dels discos i tots els nodes. I es pot

veure que cada node tindrà blocs corresponents als diferents arxius. Per tant,

en aquest cas, un dels arxius s’ha dividit i repartit entre n nodes. I es mostra en

verd en els blocs de la figura. Els altres blocs en groc podrien correspondre a

altres arxius o podrien ser blocs de rèplica del mateix arxiu que estem tractant.

Per obtenir un bon rendiment durant el processament d’aquestes dades, cal

assegurar-se que les diferents parts de còmput per al processament es fan en els

nodes que ja contenen les dades. L’ideal seria posar la tasca u (T1) en el bloc u

(B1), en el node 1: la tasca dos en el bloc dos del node 2 i, així, successivament

per a la tasca n en el bloc n en el node n.

Això serà fàcilment escalable, ja que cada tasca està treballant en una peça

d’informació que és local en el node, per la qual cosa les dades no s’estan

movent.

Ara, en l’arquitectura original Hadoop, s’executaran totes les aplicacions a tra-

vés del que s’anomena un framework MapReduce. Per tant, el framework li per-

met, essencialment, executar aquestes tasques prop de les dades, sense haver

de preocupar-se de com es fa. Això es fa en el framework de manera que els

fragments de dades s’emmagatzemen, el framework sap on s’emmagatzemen i

fa la tasca prop de les dades.

I també ho fa la gestió de l’execució, el seguiment de la tasca i el reinici d’alguns

si tenen fallades.

La clau aquí era que totes les aplicacions havien de mantenir l’ajust de

l’enfocament MapReduce. Així que calia tenir aquestes cadenes de dades dis-

tribuïdes i independents entre elles, executar les tasques en aquestes cadenes

de dades i aplicar el procés aleatori, que finalment alimentaria amb dades en

el procés de reduir. Això funciona bé per a una gran quantitat de processament

de dades, però, i si la sol·licitud no s’ajusta a aquest paradigma particular, o es

pot fer en aquest paradigma però no és eficient? La solució la discutirem una

mica més tard. Això pot succeir si s’està fent l’exploració interactiva de dades i

es busca el mateix conjunt de dades una vegada i una altra. Ara bé, en el marc

tradicional, això significaria carregar les dades des del disc cada vegada que es

prova de mirar, cosa que, òbviament, no és eficient. Si es pogués emmagatze-

mar en la memòria, es podria obtenir una gran quantitat de rendiment. També

podria succeir això si, fins i tot, pot desfer-se d’algorisme de processament de

dades, cosa que succeeix en alguns algorismes d’aprenentatge automàtic.
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Aquí és on els frameworks de la següent generació, com YARN, Tez i Spark, en-

tren en joc. Donen suport a tasques complexes basades en grafs acíclics diri-

gits. Per acíclics, entenem que no hi hagi bucles en el gràfic.

I també, algunes d’aquestes eines, com Tez i Spark, però especialment Spark,

permetran emmagatzemar en cau les dades en la memòria, de manera que

s’obtingui un rendiment molt més alt.

2.2.1. Aplicacions principals: YARN, Tez i Spark

Veurem el disseny d’alguns d’aquests nous frameworks, com són i com encai-

xen en l’entorn Hadoop; també algunes de les estratègies d’optimització que

s’han estat utilitzant. Tots aquests frameworks són bastant complexos. Veurem

alguns exemples en Tez i Spark per mostrar com es milloren certes coses mit-

jançant el seu ús.

Així que si s’està buscant en aquest, s'inscriu en el marc de Hadoop, per la qual

cosa té la capa d’HDFS en la part inferior, que és la capa d’emmagatzematge

en essència.

Per tant, en la inserció en la part superior està YARN, que és essencialment el

motor d’execució bàsic en la següent generació de Hadoop.

Hi ha algunes aplicacions que es fixen correctament en YARN. HBase és un

exemple d’un munt d’altres aplicacions que només funcionen a través de

YARN i que permet fer les tasques.

Hi ha altres aplicacions, com ara Pig i Hive, que podrien utilitzar els nous

agents optimitzats com per exemple Tez, que, al seu torn, funciona a través de

YARN. Es podrien utilitzar aplicacions que tenen back-ends que treballen sigui

amb Tez o amb Spark, i a través de YARN.

Sigui com sigui, hi ha un munt d’opcions. La bona notícia és que, si s’és un

usuari final acostumat a la programació amb Hive, en realitat no s’ha de can-

viar res, ja que l’aplicació back-end és l’única cosa que canvia, pel que fa a Hive.

Totes les ordres i l’aspecte general són els mateixos.
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Una altra cosa que cal esmentar, en aquest punt, és que Spark, en realitat, pot

funcionar, fins i tot, sense YARN. Podria executar-se directament en HDFS. De

fet, es pot executar en altres formes d’emmagatzematge també.

En primer lloc, anirem a la base de YARN. És compatible amb el framework

MapReduce clàssic, al qual ja estem acostumats. Per aquest motiu, si les apli-

cacions es troben còmodes amb aquest model, treballaran en YARN sense pro-

blema. Però l’aspecte positiu és que hi ha una rica font d’aplicacions en la part

superior de YARN, Storm i Impala, que treballa a través de YARN. Així doncs,

si ja s’hi està acostumat, no cal canviar res. Per descomptat, podem escriure

la nostra pròpia aplicació d’usuari desenvolupada perquè s’executi a través de

YARN. Haurem d’escriure l’AppMaster client i la gestió de totes les tasques i

coses per l’estil, però, de totes maneres, es pot carregar una aplicació.

L’altra cosa que permet YARN és que frameworks, com ara Tez i Spark, s’hi

col·loquin en la part superior i es comuniquin amb YARN per a les necessitats

de recursos. A banda d’això, tenen els seus propis mecanismes i aplicacions

autoportables.

Començarem, doncs, amb Tez. Tez és un framework extensible per a la cons-

trucció d’aplicacions de processament de dades interactives i per lots d’alt ren-

diment, coordinat per YARN en Apache Hadoop. Tez millora el paradigma

MapReduce i la seva velocitat, mantenint, al mateix temps, la seva capaci-

tat per escalar a petabytes de dades. Projectes importants d’ecosistemes Hado-

op, com ara Hive i Pig, usen Tez, així com un nombre cada vegada més gran

d’aplicacions d’accés a dades de tercers desenvolupades per a l’ecosistema més

ampli de Hadoop.

Tez proporciona una API de desenvolupador i un framework per escriure apli-

cacions natives de YARN que uneixen l’espectre de càrregues de treball interac-

tives i per lots. A les aplicacions, permet l’accés a dades per treballar amb pe-

tabytes de dades a través de milers nodes. La biblioteca de components Tez

permet als desenvolupadors crear aplicacions de Hadoop que s’integren de

forma nativa amb Hadoop YARN i donen un bon rendiment dins dels grups

de càrregues de treball mixtes.

Com funciona Tez? Tez modela el processament de dades com un gràfic de flux

de dades, amb els vèrtexs del gràfic representant la lògica d’aplicació i les seves

vores, que representen el moviment de les dades. Una API amb una definició

rica del flux de dades permet als usuaris expressar-se de manera intuïtiva i

lògica en consultes complexes. L’API encaixa bé amb els plans de consulta

produïts per aplicacions declaratives de nivell superior, com Hive i Pig.

Tez modela la lògica d’usuari que s’executa en cada vèrtex de la gràfica de flux

de dades com una composició de mòduls d’entrada, de sortida i processador.

Entrada i sortida determinen el format de dades, i com i on es llegeix o s’escriu.
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El processador manté la lògica de transformació de dades. Tez no imposa cap

format de dades i només requereix que els formats d’entrada, de processador

i de sortida siguin compatibles entre ells.

El processament de dades distribuïdes és dinàmic i és difícil determinar amb

antelació els mètodes òptims de moviment de dades. Hi ha disponible més in-

formació en temps d’execució, la qual cosa pot ajudar encara més a optimitzar

el pla d’execució. Tez inclou suport per a mòduls de gestió vèrtex plugin, per

recollir informació en temps d’execució i canviar el gràfic de flux de dades de

forma dinàmica per tal d’optimitzar el rendiment i la utilització de recursos.

YARN gestiona els recursos d’un clúster Hadoop, basat en la capacitat del clús-

ter i la càrrega. El framework del motor d’execució de Tez adquireix de manera

eficient els recursos a partir de YARN i reutilitza tots els components de la ca-

nonada de tal manera que cap operació es duplica innecessàriament.

Tez defineix una senzilla API de Java per expressar un DAG de processament

de dades. L’API té tres components:

• DAG: defineix el treball general. L’usuari crea un objecte DAG per a cada

treball de processament de dades.

• Vertex: defineix la lògica d’aplicació i dels recursos, i l’ambient necessari

per executar la lògica d’usuari. L’usuari crea un objecte Vertex per a cada

pas en el treball i l’agrega al DAG.

• Edge: defineix la connexió entre productors i consumidors vèrtexs.

L’usuari crea un objecte Edge i en connecta els productors i consumidors

vèrtexs.

Vegem un senzill exemple de subarbre en Tez. Estem fent una selecció en «a» i

una unió a partir d’una segona taula «b», basada en la identificació, i, a conti-

nuació, una altra unió amb la taula «c» basada en Itemid; finalment, fem una

agrupació sobre el resultat.

SELECT a.vendor, COUNT(*), AVG(c.cost) FROM a

JOIN b ON (a.id = b.id)

JOIN c ON (a.itemid = c.itemid)

GROUP BY a.vendor

Així doncs, si se n’hagués anat i escrit això en la implementació original de

MapReduce Hive, això s’hauria convertit en un munt de tasques MapReduce.
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Per la qual cosa, tindria un treball a seleccionar a.vendor. Es tindria una tasca

per a la unió d’«a» i «c», i després una altra tasca per seleccionar c.cost. A

continuació, tindrem també una altra unió en l’extrem on estem agafant les

dades d’«a» i «b» per després unir-les. Després, hi ha una tasca de selecció de

la taula «b». D’aquesta manera, es pot veure que això ha acabat en una gran

quantitat de treballs de MapReduce. Això també escriurà en HDFS en tots els

passos intermedis. Es poden veure gràficament les ineficiències.

Ara, si escrivim nosaltres el mateix en Tez, s’acabarà amb el conjunt de passos

intermedis de mapatge. No estem escrivint en el disc, ja que tornem a utilitzar

alguns dels contenidors i dades. Per tant, acabem amb molt millor rendiment.

Aquest és un exemple de com funciona essencialment Tez i, com hem esmen-

tat, existeixen aquests frameworks, que tenen un ric conjunt de característiques

i un munt d’avantatges en el seu ús.

Un altre exemple és Spark, un avançat motor d’execució DAG.

El seu avantatge és la seva alta flexibilitat. Gran quantitat de funcions, com el

mapatge, filtres, combinacions, agrupaments, etc. són fàcils de manejar. Pot

manejar els fluxos de dades cícliques, que és molt important, ja que, si es té un

algorisme gràfic integrat com en els casos d’aprenentatge automàtic o proces-

sament de fluxos, serà molt més eficient, a diferència d’altres motors en què

es podia fer, però que resulten tediosos i ineficients.
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Spark també farà un seguiment de les dades produïdes durant les operacions,

per la qual cosa permet emmagatzemar piles de dades de treball en la memòria

i és bastant elegant quan se sobreestén en el disc si es queda sense memòria.

Així doncs, les dades poden ser compartides a través dels DAG i entre iteraci-

ons, i reutilitzades. Això fa que sigui molt més ràpid que MapReduce o, fins i

tot, que altres motors de DAG, essencialment a causa de la computació en me-

mòria. L’altra cosa bona de Spark és la funcionalitat: es pot accedir des de Java,

Scala, Python i R, que són tots els llenguatges d’alt nivell als quals molta gent

està acostumada. Hi ha un ric conjunt de biblioteques existents que poden

manejar coses, com l’aprenentatge gràfic automàtic, aplicacions de streaming

i tot tipus de coses, com ara el processament intensiu de dades disponibles

que produïm de forma aïllada o en combinació. És, doncs, molt generalitzada

i molt poderosa, especialment quan s’escriu en llenguatges d’alt nivell.

Veurem un exemple simple de regressió logística. I, si no s’està familiaritzat

amb Python, està bé. Tan sols assenyalem algunes coses en aquest exemple:

points = spark.textFile(...).map(parsePoint).cache()

w = numpy.random.ranf(size = D) # current separating plane

for i in range(ITERATIONS):

gradient = points.map(

lambda p: (1 / (1 + exp(-p.y*(w.dot(p.x)))) - 1) * p.y * p.x

).reduce(lambda a, b: a + b)

w -= gradient

print "Final separating plane: %s" % w

Aquest exemple està escrit en Python. L’única cosa que estem fent és un al-

gorisme d’aprenentatge automàtic iteratiu, que està passant pel mateix con-

junt de dades de punts, a través d’un procés de MapReduce, i està bàsicament

tractant de trobar un gradient òptim. Per tant, si ens fixem en el codi, estem

portant a terme un procés iteratiu sobre els bucles durant diverses iteracions,

que té uns processos MapReduce similars que operen, essencialment, en el

mateix conjunt de dades. Això significa que podríem emmagatzemar en cau

aquests punts de dades en la memòria RAM a través d’iteracions i, per tant,

faria les coses molt més ràpidament. Així, com es pot veure, està la declaració

de cau () en la primera línia quan estem carregant les dades. Manté les dades

i la memòria RAM a través d’iteracions. Veiem també com és de fàcil definir

les funcions Map i Reduce.

Estem davant dues coses: computació dinàmica i facilitat d’expressar el seu

algorisme de processament de dades.

Per tant, si s’executa aquest nucli, i aquest és un exemple típic del lloc Spark,

s’executa al voltant de cent vegades més ràpid en Spark en comparació del que

hi ha; cosa que és un gran avantatge en l’ús de la memòria.
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2.2.2. La programació de recursos en Hadoop

Hem vist que els motors d’execució poden treballar a través de YARN o que al-

gunes coses podrien treballar directament amb HDFS i les dades. Hi ha motors

d’execució que s’assenten en la part superior de YARN i, després, aplicacions

que es troben damunt de les d’execució. Hi ha múltiples maneres d’utilitzar

les aplicacions de Hadoop. Això ens porta a la qüestió de la gestió dels recursos

i com es programa la capacitat disponible en un clúster. A continuació, parla-

rem de gestió de recursos, de diferents tipus d’algorismes de planificació i dels

tipus de paràmetres que es poden controlar en aquests ambients.

Quina és la motivació per a aquesta planificació? Hi ha diverses opcions

d’execució, i motors i formes d’accedir als recursos, de manera que, si s’acaba

per deixar la planificació segons el seu mecanisme per defecte, podríem tenir

problemes amb la programació, com ara acabar esperant molt temps amb un

treball important que necessita recursos dedicats.

Podria també afectar la finalització del treball, ja que es poden trobar alguns

recursos fora de la memòria, per exemple. Això pot afectar el rendiment a

causa de la forma, ja que els recursos estan sent compartits, motiu pel qual és

important tractar de programar les coses d’una manera eficient.

Volem ser capaços de controlar la quantitat de recursos utilitzats, la quantitat

dels recursos que s’utilitzen entre els components. En termes de programació

en Hadoop, l’opció per defecte és fer «First In First Out», FIFO. Per la qual cosa

acaben amb un munt de treballs a la cua. Podríem arribar a tenir un petit treball

esperant molt temps, perquè hi ha un treball més llarg per davant, malgrat

que hi ha un recurs disponible.

El framework YARN té programació FairShare o programació de capacitat. En

FairShare, es tracta d’equilibrar l’assignació de recursos a través de les aplica-

cions i a través del temps. Amb la planificació de capacitat es pot tenir una

capacitat garantida per a cada aplicació o grup, i hi ha salvaguardes per evitar

que un usuari o una aplicació enderroquin tot el clúster mitjançant l’execució

dels recursos.
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Veurem alguns detalls del planificador de capacitat. El principal mecanisme de

control són les cues. Cada cua té entrada de fluxos de capacitat dels recursos.

Pot establir-hi límits durs i tous. Tal com es pot veure en la figura, tenim quatre

cues amb diferents fluxos de la capacitat dels recursos. I, com es pot veure, es

poden tenir en cada cua diferents usuaris limitats. Podem, doncs, tenir llistes

de control d’accés que permetin restringir l’accés a usuaris particulars. I també

es pot restringir a altres usuaris, veure i canviar de treball d’altres usuaris. Per

tant, també es poden fer limitacions de recursos.

Resumint, tenim cues, però també són possibles subcues. Es pot fer una garan-

tia de capacitat i hi ha una opció per fer expansió elàstica, si hi ha recursos

disponibles. Es pot utilitzar ACL per a la seguretat.

Tot això es pot fer en temps d’execució i també es poden drenar aplicacions.

El que això significa és que, si es té un munt d’aplicacions en execució i es

vol fer un canvi, es podria dir que no començaran noves aplicacions, però que

les aplicacions existents s’executaran. Quan hagin acabat, llavors podem fer

el canvi. També es pot fer la programació basada en els recursos amb els límits

de la memòria i la CPU.

L’altra opció és utilitzar un planificador FairShare. I això equilibra essencial-

ment l’assignació de recursos entre les diferents aplicacions o el temps. FairS-

hare es basa en la memòria, però podem afegir CPU com un recurs. Heus aquí

un exemple:
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Anant d’esquerra a dreta, veiem bàsicament una línia de temps. Així que, quan

comencem una aplicació i no hi ha res més executant-se, l’aplicació pot utilit-

zar un grup. Diguem que ara s’envia una segona sol·licitud com a tasca com-

pleta, com a part de l’aplicació d’una eina d’aplicació que pot recollir alguns

dels recursos. El programador FairShare tractarà d’equilibrar les coses. Així,

com el tercer pas, veurà que App1 és ara tan sols el 75% i App2 el 25%. Una ve-

gada ha enviat una altra aplicació i el programador de FairShare intenta equi-

librar les coses, la idea és, a la llarga, intentar igualar la quantitat de recursos

que cada aplicació obté.

Per resumir, en essència, equilibra l’assignació de recursos a través del temps.

Pot organitzar-los en cues i subcues. I es poden garantir accions mínimes. Pot

establir límits per usuari o aplicació. També pot fer que les prioritats siguin

ponderades entre les aplicacions, per la qual cosa no totes les aplicacions ob-

tenen la mateixa acció.

El valor predeterminat establert en Hadoop és fer FIFO. Tenim els programa-

dors FairShare i de capacitat. Com ja hem vist, poden fer restriccions basades

en cues i subcues, fer límits per a usuari i límits basats en aplicació, i pot es-

tablir límits de recursos. En general, això s’aplica a la memòria, però es pot

afegir la CPU.
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2.3. Visió general de Hadoop amb base en el conjunt

d’aplicacions i serveis

2.3.1. Les aplicacions basades en Hadoop

Farem un cop d’ull ràpid a les aplicacions de Hadoop o aplicacions basades

en Hadoop. Hi ha un ric conjunt d’aplicacions de Hadoop i, en realitat, no

les podem descobrir totes d’una sola ullada, però només volem fer un repàs

general perquè es pugui entendre quin tipus d’aplicacions hi ha per a les per-

sones que utilitzen Hadoop.

Els tipus bàsics són, en general, les bases de dades i magatzems; per tant, una

cosa com HBase. I una gran quantitat d’aplicacions que fan consultes de dades

s’assenten en HDFS o en HBase, una cosa semblant a Hive i Impala. També

tenim aplicacions per a la màquina d’aprenentatge i del tipus de processament

gràfic.

Esmentarem i donarem alguns exemples de cadascuna d’elles i, després, pas-

sarem a parlar d’alguns en particular.

Alguns exemples de base de dades de magatzematge són:

• Avro: se li permet utilitzar estructures de dades en el framework dels treballs

de Hadoop MapReduce i dades de procés d’una manera eficient.

• Hbase és una base de dades no relacionals distribuïda.

• Cassandra és un sistema de gestió de dades distribuïdes, que és molt efi-

cient i treballa amb dades Hadoop.

Una vegada tenim les dades, hi ha una gran quantitat de consultes i gestió

d’aplicacions. Pig és una plataforma que permet analitzar conjunts de dades

en HDFS; té el seu propi llenguatge d’alt nivell que permet fer això fàcilment.

Hive permet consultar i gestionar grans conjunts de dades en HDFS o en Hbase.

Té una interfície de tipus SQL. Impala és una altra interfície similar a SQL amb

alt rendiment i baixa latència, ve de la pila de Cloudera. I Spark és un motor de

processament general que permet fer streaming, SQL, aprenentatge automàtic

i processament gràfic. És molt versàtil i també permet fer complexos fluxos de

treball amb molta facilitat.

I hi ha un munt d’opcions de procés d’aprenentatge automàtic i gràfic, a con-

tinuació només en considerem tres:

• Giraph és un motor de processament gràfic interactiu que funciona utilit-

zant el framework de Hadoop.
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• Mahout té un ric conjunt d’algorismes d’aprenentatge automàtic.

• Spark és un motor de processament en general, vàlid per streaming, SQL,

aprenentatge automàtic i processament gràfic.

2.3.2. Introducció a Apache Pig

Apache Pig és una abstracció sobre MapReduce. És una eina/plataforma que

s’utilitza per analitzar grans conjunts de dades que es representen com a fluxos

de dades. Pig s’utilitza generalment amb Hadoop: podem fer totes les operaci-

ons de manipulació de dades en Hadoop utilitzant Pig.

Per escriure programes d’anàlisis de dades, Pig proporciona un llenguatge d’alt

nivell conegut com a Pig Latin. Aquest llenguatge proporciona diversos ope-

radors; utilitzant-los, els programadors poden desenvolupar les seves pròpies

funcions per a la lectura, l’escriptura i el processament de dades.

Per analitzar les dades utilitzant Pig, els programadors necessiten escriure

scripts en el llenguatge Pig Latin. Tots aquests scripts es converteixen interna-

ment en tasques MapReduce. Pig té un component conegut com a Pig Engine,

que accepta els scripts de Pig Latin com a entrada i converteix aquests guions

en treballs de MapReduce.

Per�què�necessitem�Apache�Pig?

Els programadors que no són tan bons en Java normalment l’utilitzen per tre-

ballar amb Hadoop, especialment en l’acompliment de les tasques MapRedu-

ce. Pig és una gran ajuda per a tots els programadors d’aquest tipus.

• Amb l’ús de Pig Latin, els programadors poden fer fàcilment tasques de

MapReduce, sense haver d’escriure codis complexos en Java.

• Apache Pig utilitza enfocament multicerca, reduint així la longitud dels

codis. Per exemple, una operació, que requereix que escrigui 200 línies de

codi en Java, es pot fer fàcilment escrivint tan sols 10 línies de codi (LoC)

en Pig. En darrera instància, Pig redueix el temps de desenvolupament en

gairebé 16 vegades.

• Pig Latin és un llenguatge similar a SQL i és fàcil d’aprendre’l quan s’està

familiaritzat amb SQL.

• Apache Pig ofereix molts operadors integrats per donar suport a les ope-

racions de dades, com ara unions, filtres, ordenacions, etc. A més, també

proporciona tipus de dades imbricades, com ara tuples, borses i mapes que

falten en MapReduce.
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Característiques�de�Pig

Pig té les següents característiques generals:

• Ric�conjunt�d’operadors: Proporciona molts operadors per fer operacions,

com ara unions, classificacions, filtres, etc.

• Facilitat�de�programació: Pig Latin és similar a SQL i és fàcil d’escriure

un script en Pig si s’és bo en SQL.

• Oportunitats�d’optimització: les tasques de Pig permeten la seva execució

de forma automàtica, per la qual cosa els programadors han de centrar-se

únicament en la semàntica del llenguatge.

• Extensibilitat: ús dels operadors existents. Els usuaris poden desenvolupar

les seves pròpies funcions per llegir, processar i escriure dades.

• UDF: Pig proporciona facilitat per crear funcions definides per l’usuari en

altres llenguatges de programació, com ara Java, i invocar o incrustar-los

en scripts de Pig.

• Maneja�tots�els�tipus�de�dades: Pig analitza tot tipus de dades, tant es-

tructurades com no estructurades. N’emmagatzema els resultats en HDFS.

MapReduce�enfront�de�Pig

A continuació, s’enumeren les principals diferències entre Pig i MapReduce.

Pig MapReduce

Apache Pig és un llenguatge de flux de dades. MapReduce és un paradigma de processa-
ment de dades.

És un llenguatge d’alt nivell. MapReduce és de baix nivell i rígid.

La realització d’una operació de combinació
en Pig és bastant simple.

És bastant difícil fer una operació de combina-
ció entre els conjunts de dades en MapRedu-
ce.

Qualsevol programador novell amb un conei-
xement bàsic de SQL pot treballar còmoda-
ment amb Pig.

Per treballar amb MapReduce, és imprescindi-
ble conèixer àmpliament Java.

Pig utilitza enfocament de cerca múltiple, re-
duint així, en gran mesura, la longitud dels co-
dis.

MapReduce requerirà gairebé vint vegades
més nombres de LoC per dur a terme la ma-
teixa tasca.

No cal fer compilació. En l’execució, tots els
operadors de Pig es converteixen internament
en un treball MapReduce.

Els treballs de MapReduce tenen un llarg pro-
cés de compilació.

Pig�enfront�de�SQL
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A continuació, s’enumeren les principals diferències entre Pig i SQL.

PIG SQL

Pig Latin és un llenguatge de procediments. SQL és un llenguatge declaratiu.

En Pig, l'esquema és opcional. Podem emma-
gatzemar dades sense el disseny d’un esque-
ma.

L'esquema és obligatori en SQL.

El model de dades en Pig està niat�i�és�relaci-
onal.

El model de dades utilitzat en SQL és�relacio-
nal�pla.

Pig ofereix una oportunitat limitada per a
l’optimització�de�la�consulta.

Hi ha més oportunitats per a l’optimització de
consultes en SQL.

Permet escissions en la canonada.  

Permet als desenvolupadors emmagatzemar
dades en qualsevol lloc de la canonada.

 

Declara plans d’execució.  

Proporciona als operadors portar a terme fun-
cions ETL (extract, transform, load).

 

Pig�enfront�de�Hive

Tant Pig com Hive s’utilitzen per crear tasques MapReduce. I en alguns casos,

Hive opera en HDFS d’una manera similar a com ho fa Pig. En la següent tau-

la, hem enumerat alguns punts importants que estableixen correspondències

entre Pig i Hive.

PIG Hive

Apache Pig utilitza un llenguatge denominat
Pig Latin. Va ser creat originalment a Yahoo.

Hive utilitza un llenguatge anomenat HiveQL.
Va ser creat originalment a Facebook.

Pig Latin és un llenguatge de flux de dades. HiveQL és un llenguatge de processament de
consultes.

Pig Latin és un llenguatge de procediments i
encaixa en el paradigma de canonades.

HiveQL és un llenguatge declaratiu.

Pig pot manejar dades estructurades, no es-
tructurades i semiestructurades.

Hive és principalment per a dades estructura-
des.

Aplicacions�bàsiques�de�Pig

Pig és utilitzat generalment pels científics de dades per a tasques que involu-

cren el processament ad hoc i prototipatge ràpid.

• Per processar enormes fonts de dades, com ara registres web.

• Per dur a terme el processament de dades per a les plataformes de cerca.

• Per processar les càrregues de dades sensibles al temps.
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L’arquitectura�de�Pig

El llenguatge que s’utilitza per analitzar les dades en Hadoop usant Pig es co-

neix com a Pig Latin. És un llenguatge de processament de dades d’alt nivell

que proporciona un ampli conjunt de tipus de dades i operadors per fer diver-

ses operacions sobre les dades.

Per dur a terme una tasca en particular mitjançant Pig, els programadors neces-

siten escriure un script usant Pig Latin i executar-lo mitjançant qualsevol dels

mecanismes d’execució (Grunt Shell, UDF, Embedded). Després de l’execució,

aquestes seqüències d’ordres es passen per una sèrie de transformacions apli-

cades pel framework Pig, per produir la sortida desitjada.

Internament, Pig converteix aquestes seqüències d’ordres en una sèrie de tre-

balls de MapReduce i, per tant, el treball del programador es fa més fàcil.

L’arquitectura general de Pig es mostra a continuació:

Com es mostra en la figura, hi ha diversos components en el framework Pig.

Donarem un cop d’ull als components principals.

Analitzador

Inicialment, les seqüències d’ordres de Pig són manejades per l’analitzador. Es comprova la sintaxi de la seqüència d’ordres, fa la com-
provació de tipus i altres controls diversos. La sortida de l’analitzador serà un DAG (gràfic acíclic dirigit), que representa els estats de
Pig Latin i operadors lògics. En el DAG, els operadors lògics de la seqüència d’ordres es representen com els nodes, i els fluxos de da-
des es representen com a vores.

Optimitzador
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El pla lògic (DAG) es passa a l’optimitzador de lògica, que porta a terme les optimitzacions lògiques, com ara projecció i pushdown.

Compilador

Compila el pla lògic optimitzat en una sèrie de treballs de MapReduce.

Motor�d’execució

Els treballs de MapReduce se sotmeten a Hadoop d’una manera ordenada. Finalment, aquests treballs s’executen en MapReduce Ha-
doop per produir els resultats desitjats.

Breu�exemple�d’ús�de�Pig�en�Cloudera

Veurem un exemple senzill per tenir clar com funciona això. Cal obrir

cloudera@quickstart, obrir un terminal i agafar l’arxiu local de password Linux;

així veurem què podem fer amb ell. Comencem per enganxar les dades en

HDFS. Si recordem les ordres d’HDFS, és: hdfs�dfs�-put�/etc/passwd�/user/

cloudera. Cloudera pot ser usat ara? No, això és una ordre que només es pot

copiar i enganxar.

Amb el que estem fent ara, tenim les dades en HDFS; mirarem ràpidament com

utilitzar Pig per analitzar algunes d’aquestes dades. No se sol utilitzar l’opció de

MapReduce, per la qual cosa podem utilitzar la instrucció: pig�-x�mapreduce,

i s’ha de posar en la consola interactiva de Pig.

Hem de fer una crida a grunt i que aparegui el símbol de sistema en el shell, que

és l’intèrpret interactiu de Pig. Per tant, és possible veure una gran quantitat de

missatges d’informació i d’alerta perquè estem utilitzant MapReduce de fons.

Podem netejar la pantalla escrivint tan sols clear.

Ara carreguem l’arxiu que acabem de copiar a HDFS:

A = load '/user/cloudera/passwd' using PigStorage(':');

B = foreach A generate $0, $4, $5; dump B;

dump B;

Una vegada fem això, el que estem fent és subajustar part de les dades, per

la qual cosa estem rebent, essencialment, per a cadascuna d’aquestes línies, la

generació del primer, cinquè i sisè valor, i, també, quatre i cinc, en aquest con-

text. I amb l’expressió dump, tan aviat com es faci, es veurà una gran quantitat

d’informació en la pantalla.
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Bàsicament, s’ha posat en marxa l’execució de Hadoop de fons i es poden veure

tots els detalls allà; es pot veure el treball Hadoop executat. I, una vegada acabi,

es veurà la seva sortida de la ruta del nom d’usuari, nom complet i el directori

home. I, essencialment, si tornem cap enrere i mirem l’arxiu de contrasenyes,

els primers cinquè i sisè camps corresponen essencialment a això. Vosaltres

heu utilitzat bàsicament objectes MapReduce; feu un seguiment de les vostres

dades i imprimiu-les.

Com es pot veure, en el back-end passa una gran quantitat de processament

i una gran quantitat de funcionalitat de simulacre està sent invocada. Però,

en el front-end, era una càrrega molt simple, com també ho eren les ordres

d’execució. Aquesta és la part agradable d’usar un llenguatge d’alt nivell: poder

desenvolupar el seu processament amb molta facilitat.
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Una vegada el seu processament es fa, en realitat es pot presentar la sortida

d’HDFS2. L’ordre és bastant simple: store�B�into� ‘userinfo.out’;. I crearà el

nostre directori.

Si tornem cap enrere i fem un�hdfs�dfs�–ls�/user/cloudera, es veurà que el

directori i les dades accessibles que té s’estan creant.

2.3.3. Introducció a Apache Hive

Hive és una eina de la infraestructura d’emmagatzematge de dades per proces-

sar dades estructurades en Hadoop. Resideix a la part superior de Hadoop per

resumir grans volums de dades, i fa fàcils la consulta i l’anàlisi.

Inicialment, Hive va ser desenvolupat per Facebook, més tard, l’Apache Pro-

gramari Foundation va agafar-lo i va desenvolupar-lo encara més com una font

oberta. És utilitzat per diferents empreses. Per exemple, Amazon la utilitza en

Amazon Elastic MapReduce.

Característiques�de�Hive

• No és una base de dades relacional.

• Tampoc respon a un disseny per a Online Transaction Processing (OLTP).

• No és un llenguatge de consultes en temps real i actualitzacions en un

àmbit de fila.

• S’emmagatzema en una base de dades d’esquema i les dades processades,

en HDFS.

• Està dissenyat per OLAP.

• Proporciona el llenguatge SQL per fer consultes del tipus anomenat Hi-

veQL o HQL.

• És familiar, ràpid, escalable i extensible.

Arquitectura�de�Hive

El següent diagrama de components mostra l’arquitectura de Hive:
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Aquest diagrama de components conté diferents unitats. La següent taula des-

criu cada unitat:

Nom de la unitat Operació

Interfície d’usuari Hive és un programari d’infraestructura d’emmagatzematge de
dades que pot crear interacció entre l’usuari i l’HDFS. Les inter-
fícies d’usuari que són suportades per Hive són: Hive interfície
d’usuari web, la línia d’ordres de Hive, i Hive HD Insight (en el ser-
vidor de Windows).

MetaStore Hive tria servidors de bases de dades respectives per emmagatze-
mar l’esquema de metadades o de taules, bases de dades, colum-
nes d’una taula, els seus tipus de dades i la cartografia d’HDFS.

HiveQL Process Engine HiveQL és similar a SQL per a la consulta d’informació so-
bre l’esquema en el MetaStore. És una de les substitucions
d’enfocament tradicional per al programa de MapReduce. En lloc
d’escriure programa de MapReduce en Java, es pot escriure una
consulta per al treball i el procés de MapReduce.

Motor d’execució La part de conjunció entre el motor de procés de HiveQL i MapRe-
duce és Hive Execution Engine. El motor d’execució processa la
consulta i genera resultats iguals als obtinguts amb MapReduce.

HDFS o Hbase El sistema d’arxius distribuïts Hadoop o Hbase són les tècniques
d’emmagatzematge de dades per emmagatzemar dades en el sis-
tema d’arxius.

Com�funciona�Hive

El següent diagrama mostra el flux de treball entre Hive i Hadoop.
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La següent taula defineix com interactua Hive amb el framework Hadoop:

Pas
núm.

Operació

Executar�consulta1

La interfície del rusc, com la línia d’ordres o la interfície d’usuari web, envia la con-
sulta al controlador (qualsevol controlador de base de dades com JDBC, ODBC, etc.)
per executar.

Obtenir�el�pla2

El conductor agafa l’ajuda del compilador de consultes, que analitza la consulta per
comprovar el pla de la sintaxi i la consulta, o el requisit de la consulta.

Obtenir�metadades3

El compilador envia la sol·licitud de metadades per MetaStore (qualsevol base de da-
des).

Enviar�metadades4

MetaStore envia metadades com a resposta al compilador.

Enviar�pla5

El compilador comprova el requisit i reenvia el pla per al conductor. Fins aquí,
l’anàlisi i la compilació d’una consulta són completades.

Executar�el�pla6

El controlador envia el pla d’execució per al motor d’execució.

Executar�treball7

Internament, el procés de treball d’execució és un treball MapReduce. El motor
d’execució envia el treball al JobTracker, que està en el node nombre, i assigna
aquest treball a TaskTracker, que està en el node de dades. En aquest cas, la consulta
executa la tasca MapReduce.

Operacions�de�metadades7.1

Mentrestant, en l’execució, el motor d’execució pot executar operacions de metada-
des amb MetaStore.
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Pas
núm.

Operació

Resultat�Fetch8

El motor d’execució rep els resultats dels nodes de dades.

Enviar�resultats9

El motor d’execució envia els valors resultants al conductor.

Enviar�resultats10

El controlador envia els resultats al rusc interfícies.

Breu�exemple�amb�Hive

Tornem a l’exemple del fitxer /etc/passwd de la lliçó de Pig. Carreguem el fitxer

amb la instrucció: hdfs dfs -put /etc/passwd /tmp/

Executem beeline amb la següent ordre per entrar-hi de manera interactiva:

beeline -o jdbc:hive2://

Apliquem les següents instruccions en Hive:

CREATE TABLE userinfo ( uname STRING, pswd STRING, uid INT, gid INT, fullname STRING, hdir 

STRING, shell STRING ) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ':' STORED AS TEXTFILE;

LOAD DATA INPATH '/tmp/passwd' OVERWRITE INTO TABLE userinfo;

SELECT uname, fullname, hdir FROM userinfo ORDER BY uname ;

Creem la taula, llegim les dades i en fem una selecció. El resultat produirà una

sortida de resposta interactiva en el Shell com la següent:
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2.3.4. Introducció a Apache HBASE

HBase és un model de dades similar a la BigTable de Google, dissenyat per

proporcionar accés aleatori ràpid de grans quantitats de dades estructurades.

Aquesta és una introducció a HBase, els procediments per establir HBase en

sistemes d’arxius de Hadoop i formes d’interactuar amb el Shell d’HBase.

Hadoop pot fer només processament per lots i es tindrà accés a les dades tan

sols d’una manera seqüencial. Això significa que hom ha de buscar en tot el

conjunt de dades, fins i tot per a la més simple de les tasques.

També ha de processar-se seqüencialment un gran conjunt de dades, quan

processa els resultats en un altre gran conjunt de dades. En aquest punt, es

necessita una nova solució per accedir a qualsevol punt de dades en una sola

unitat de temps (d’accés aleatori).

Les aplicacions, com HBase, Cassandra, Couchdb, Dynamo i MongoDB, són

algunes de les bases de dades que emmagatzemen grans quantitats de dades i

accedeixen a les dades d’una manera aleatòria.

HBase és una base de dades distribuïda orientada a columnes, assentada en la

part superior del sistema d’arxius Hadoop. És un projecte de codi obert i és

escalable horitzontalment.

HBase és un model de dades similar a BigTable de Google, dissenyat per

proporcionar accés aleatori ràpid de grans quantitats de dades estructurades.

S’aprofita la tolerància a fallades proporcionada pel sistema d’arxius de Hado-

op (HDFS).



© FUOC • PID_00241321 50 La plataforma Hadoop i el seu framework d’aplicacions

És una part de l’ecosistema Hadoop que proporciona l’accés de lectura/escrip-

tura a les dades en el sistema d’arxius de Hadoop, a l’atzar i en temps real.

Hom pot emmagatzemar les dades en HDFS, sigui directament o a través

d’HBase. El consumidor de dades llegeix/accedeix a les dades en HDFS uti-

litzant HBase aleatòriament. HBase s’assenta a la part superior del sistema

d’arxius Hadoop i proporciona accés de lectura i escriptura.

HBase�i�HDFS

HDFS HBase

HDFS és un sistema d’arxius distribuït adequat
per emmagatzemar arxius de gran grandària.

HBase és una base de dades integrada en la
part superior d'HDFS.

HDFS no suporta cerques ràpides de registres
individuals.

HBase ofereix cerques ràpides per a les taules
més grans.

Proporciona el processament per lots d’alta
latència; cap concepte de processament per
lots.

Proporciona accés de baixa latència a les files
individuals de milers de milions de registres
(d’accés aleatori).

Es proporciona només accés seqüencial de les
dades.

HBase utilitza internament taules hash i pro-
porciona accés aleatori, i emmagatzema les
dades en arxius HDFS indexats per a cerques
més ràpides.

Mecanisme�d’emmagatzematge�en�HBase

HBase és una base de dades orientada a columnes i les taules estan ordenades

segons files. L’esquema de la taula defineix només famílies de columnes, que

són els parells de valors clau. Una taula té múltiples famílies de columnes i

cada família de columnes pot tenir qualsevol nombre de columnes. Valors de

les columnes subsegüents s’emmagatzemen de forma contigua en el disc. Cada

valor de la cel·la de la taula té una marca de temps. En resum, en HBase:

• Taula és una col·lecció de files.

• Fila és una col·lecció de famílies de columna.

• Família de columnes és una col·lecció de columnes.

• La columna és un conjunt de parells de clau-valor.
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Orientat�a�columna�i�orientat�a�files

Les bases de dades orientades a columnes són les que emmagatzemen les taules

de dades com a seccions de columnes de dades, i no com a files de dades. Aviat,

tindran les famílies de les columnes.

Base�de�dades�orientada�a�files Base�de�dades�orientada�a�columnes

És convenient per al procés de transaccions en
línia (OLTP).

És convenient per al processament analític en
línia (OLAP).

Aquestes bases de dades estan dissenyades per
a un petit nombre de files i columnes.

Les bases de dades orientades a columnes es-
tan dissenyades per a grans taules.

Característiques�d’HBase

• HBase és linealment escalable.

• Té suport automàtic d’errors.

• Proporciona lectura i escriptura consistents.

• S’integra amb Hadoop, tant en origen com en destinació.

• Té el client API de Java de fàcil utilització.
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• Proporciona rèplica de dades a través de les agrupacions.

On�utilitzar�HBase

• Apache HBase s’utilitza per tenir l’accés de lectura/escriptura de dades

grans a l’atzar, en temps real.

• Emmagatzema taules molt grans en la part superior de les agrupacions de

maquinari de consum.

• HBase és una base de dades no relacionals modelades sobre el concepte

de Bigtable de Google. Bigtable actua cap amunt en Google File System, i

HBase funciona per sobre de Hadoop i HDFS.

Aplicacions�d’HBase

• S’utilitza cada vegada que és necessari escriure aplicacions pesades.

• HBase s’utilitza, sempre que ho necessitem, per proporcionar un accés ale-

atori ràpid a les dades disponibles.

• Empreses com Facebook, Twitter, Yahoo i Adobe utilitzen HBase interna-

ment.

Arquitectura�d’Hbase

En HBase, les taules es divideixen en regions i són servides pels servidors de

regió. Les regions estan dividides verticalment per les famílies de columnes

en «tendes». Les tendes es guarden com a arxius en HDFS. A continuació es

mostra l’arquitectura d’HBase:
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HBase té tres components principals: la biblioteca de client, un servidor mes-

tre i servidors regió. Els servidors regió poden ser afegits o eliminats segons

necessitats.

MasterServer

Assigna regions als servidors regió, que reben l’ajuda d’Apache ZooKeeper per a aquesta tasca.
Maneja l’equilibri de càrrega de les regions a través dels servidors regió. Descarrega els servidors ocupats i desplaça els servidors menys
ocupats a les regions.
Manté l’estat de l’agrupació per la negociació de l’equilibri de càrrega.
És responsable dels canvis d’esquema de metadades i altres operacions, com la creació de les taules i les famílies de les columnes.

Regions

Les regions no són altra cosa que les taules que es divideixen i es propaguen a través dels servidors regió.
Servidor de la regió:
Es comuniquen amb el client i manegen les operacions relacionades amb les dades.
Llegeixen i escriuen sol·licituds de totes les regions.
Decideixen la grandària de la regió seguint els límits de la regió.
Servidor regional:
La tenda conté emmagatzematge de memòria i HFiles. MEMSTORE és com una memòria cau. Qualsevol cosa que s’introdueix en
l’HBase s’emmagatzema aquí al principi. Posteriorment, les dades es transfereixen i es guarden en Hfiles com a blocs, i la MEMSTORE
es buida.

Zookeeper

Zookeeper és un projecte de codi obert que proporciona serveis, com ara el manteniment de la informació de configuració, la denomi-
nació, que proporciona la sincronització distribuïda, etc.
Zookeeper té nodes efímers que representen diferents servidors regió. Els servidors mestres utilitzen aquests nodes per descobrir servi-
dors disponibles.
A més de la disponibilitat, els nodes també s’utilitzen per fer un seguiment d’errors de servidor o particions de la xarxa.
Els clients es comuniquen amb els servidors de la regió a través de l’empleat del zoològic.
En els modes de pseudoindependents, HBase es farà càrrec del guardià del zoològic.
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3. Introducció al Hadoop Distributed File System
(HDFS)

3.1. HDFS: arquitectura i configuració

Aquest apartat és una introducció al sistema d’arxius distribuïts Hadoop,

HDFS. Hem dividit el mòdul en tres parts. La primera lliçó se centra en

l’arquitectura HDFS, en els objectius de disseny, en el rendiment i en una des-

cripció de com un procés de lectura i escriptura passa per HDFS.

La segona lliçó se centra en la consideració sobre l’afinació, el rendiment, els

impactes en l’afinació i la robustesa del sistema d’arxius HDFS.

La lliçó tres se centrarà en el moviment de dades cap a/des d’HDFS: les API

que estan disponibles per a l’aplicació, l’accés i moviment de dades. Aquesta

lliçó, doncs, ofereix una visió general de l’arquitectura HDFS. Serem capaços

d’explicar els objectius de disseny HDFS.

El sistema d’arxius de Hadoop s’ha desenvolupat utilitzant el disseny del sis-

tema d’arxius distribuït. A diferència d’altres sistemes distribuïts, HDFS és al-

tament tolerant a fallades i s’ha dissenyat utilitzant maquinari de baix cost.

HDFS té una gran quantitat de dades i proporciona un accés més fàcil. Per

emmagatzemar enormes quantitats de dades, els arxius s’emmagatzemen en

diversos equips. Aquests arxius s’emmagatzemen en forma de redundància per

rescatar el sistema de possibles pèrdues de dades en cas de fallada. HDFS també

està disponible per al processament en paral·lel, per a les aplicacions.

Característiques�d’HDFS

• És adequat per a l’emmagatzematge i processament distribuït.

• Hadoop proporciona una interfície d’ordres per interactuar amb HDFS.

• Els servidors incorporats NameNode i DataNode ajuden els usuaris a veri-

ficar fàcilment l’estat del clúster.

• Streaming d’accés a les dades del sistema.

• HDFS proporciona els permisos d’arxius i autenticació.

Arquitectura�HDFS

A continuació, s’analitza l’arquitectura d’un sistema d’arxius Hadoop.
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HDFS segueix l’arquitectura mestre-esclau i té els següents elements:

NameNode

El NameNode és el maquinari de baix cost que conté el sistema operatiu GNU/Linux i el programari NameNode. És un programari que
pot executar-se en maquinari de baix cost. El sistema que té NameNode actua com a servidor mestre i fa les següents tasques:
• Gestiona l’espai de noms del sistema d’arxius.
• Regula l’accés del client als arxius.
• A més, executa les operacions del sistema d’arxius, com el canvi de nom, el tancament i l’obertura dels arxius i directoris.

DataNode

El DataNode és un maquinari de baix cost que té el sistema operatiu GNU/Linux i el programari DataNode. Per cada node en un clús-
ter, hi haurà un DataNode. Aquests nodes gestionen l’emmagatzematge de dades del seu sistema.
DataNode fa les operacions de lectura i escriptura en els sistemes d’arxius, segons la petició del client.
També fa operacions com ara la creació de blocs, l’eliminació i la replicació d’acord amb les instruccions del NameNode.

Bloc

En general, les dades d’usuari s’emmagatzemen en els arxius d’HDFS. L’arxiu en qüestió es divideix dins un sistema d’arxius en un o
més segments, i/o és emmagatzemat en els nodes de dades individuals. Aquests segments d’arxius s’anomenen blocs. En altres parau-
les, la quantitat mínima de dades que HDFS pot llegir i escriure s’anomena bloc. La grandària de bloc és, per defecte, de 64 MB, però
pot incrementar-se per la necessitat de canviar la configuració d’HDFS.

Objectius�d’HDFS

• La�detecció�de�fallades�i�recuperació: HDFS inclou un gran nombre de

maquinari de baix cost, per la qual cosa la fallada dels components és fre-

qüent. Per tant, HDFS ha de tenir mecanismes per a la detecció ràpida i

automàtica de fallades i per a la recuperació.

• Enormes�conjunts�de�dades: HDFS ha de tenir centenars de nodes per

clúster, per gestionar les aplicacions que tenen enormes conjunts de dades.

• Maquinari�en�les�dades: una tasca sol·licitada es pot fer de manera eficient

quan el càlcul es duu a terme prop de les dades. Especialment, quan es
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tracta de grans conjunts de dades, es redueix el trànsit de xarxa i augmenta

el rendiment.

3.1.1. Com funciona HDFS

Un clúster HDFS es compon d’un NameNode, que gestiona les metadades clús-

ter, i DataNodes, que emmagatzemen les dades. Els arxius i directoris estan re-

presentats en el NameNode per inodes. Els inodes registres atributs, com per-

misos, modificació i els temps d’accés, o espai de noms i quotes d’espai en disc.

El contingut de l’arxiu es divideix en grans blocs (típicament de 128 megaoc-

tets) i cada bloc de l’arxiu es replica de forma independent en múltiples Data-

Nodes. Els blocs s’emmagatzemen al sistema d’arxius local en els DataNodes.

El NameNode supervisa activament el nombre de rèpliques d’un bloc. Quan

una rèplica d’un bloc es perd a causa d’una fallada de la insuficiència DataNode

o disc, NameNode crea una altra rèplica del bloc. El NameNode manté l’arbre

d’espai de noms i el mapatge de blocs a DataNodes, que sosté tota la imatge

d’espai de noms en la memòria RAM.

El NameNode no envia directament les sol·licituds als DataNodes. S’envien

instruccions als DataNodes responent als polsos que s’han enviat per aquells

DataNodes. Les instruccions inclouen ordres per a:

• replicar blocs a altres nodes,

• treure les rèpliques locals de bloc,

• tornar a registrar i enviar un informe de bloc immediatament, o

• tancar el node.
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3.1.2. Arxiu de lectura i escriptura

Una aplicació afegeix dades a HDFS mitjançant la creació d’un nou arxiu i hi

escriu les dades. Després que l’arxiu es tanca, els bytes escrits no poden ser

alterats o remoguts, sinó que les noves dades es poden afegir a l’arxiu tornant

a obrir l’arxiu per annexats. HDFS implementa un model d’un sol escriptor,

múltiples lectors.

El client HDFS que obre un arxiu per a escriptura s’atorga un contracte d’accés

per a l’arxiu: cap altre client pot escriure en l’arxiu. El client d’escriptura reno-

va periòdicament el contracte d’accés mitjançant l’enviament d’un pols a Na-

meNode. Quan es tanca l’arxiu, el contracte d’accés és revocat. La durada de la

concessió està obligada per un límit tou i un límit dur. Fins a l’esgotament del

límit tou, l’escriptor està segur del seu accés exclusiu a l’arxiu. Si el límit tou

venç i el client no pot tancar l’arxiu o renovar el contracte d’accés, un altre cli-

ent pot avançar-se al contracte d’accés. Si, després que el límit dur expira (una

hora), el client ha deixat de renovar el contracte d’accés, HDFS suposa que el

client ha acabat i es tancarà automàticament l’arxiu en nom de l’escriptor, i

es recupera el contracte d’accés. L’accés de l’escriptor no impedeix que altres

clients puguin accedir a l’arxiu en mode de lectura: un arxiu pot tenir molts

lectors simultanis.

Un arxiu d’HDFS consisteix en blocs. Quan es necessita un nou bloc, el Na-

meNode assigna un bloc amb un identificador de bloc únic i determina una

llista de DataNodes per contenir rèpliques del bloc. Els DataNodes formen una

canonada, i l’ordre minimitza la distància total de la xarxa des del client fins

a l’últim DataNode. Els bytes són empesos a la canonada com una seqüència

de paquets. Els bytes, que una aplicació escriu primer, obstrueixen en el costat

client. Després que una memòria intermèdia de paquets està buida (en general

64 kB), les dades són empeses a la canonada. El següent paquet pot ser empès

a la canonada abans de rebre el justificant de recepció dels paquets anteriors.

El nombre de paquets pendents està limitat per la grandària de la finestra del

client.
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Després que les dades s’escriuen en un arxiu d’HDFS, HDFS no proporciona

cap garantia que les dades siguin visibles per a un nou lector fins que l’arxiu

està tancat. Si una aplicació d’usuari necessita la garantia de visibilitat, podem

anomenar l’operació hflush. A continuació, el paquet actual és empès imme-

diatament a la canonada i l’operació hflush esperarà fins que tots els DataNo-

des en la canonada reconeguin la transmissió amb èxit del paquet. Llavors,

és segur que totes les dades escrites abans de l’operació hflush seran visibles

per als lectors.

Si no es produeix cap error, la construcció del bloc passa per tres etapes, com

es mostra en la figura, que il·lustra una canonada de tres DataNodes (DN) i un

bloc de cinc paquets. En la imatge, les línies gruixudes representen els paquets

de dades, les línies de traços representen missatges de reconeixement, i les

línies fines representen missatges de control a la configuració i tancament de

la canonada. Les línies verticals representen l’activitat en el client i els tres

DataNodes on el temps procedeix de dalt a baix. Des de t0 a t1, és l’etapa

d’instal·lació de canonades. L’interval t1 a t2 és l’etapa flux de dades, on t1 és el

temps en el qual el primer paquet de dades és enviat i t2 és el temps en el qual

el justificant de recepció es va rebre a l’últim paquet. Aquí una operació hflush

transmet «packet 2». La indicació hflush viatja amb els paquets de dades i no

és una operació separada. L’interval final t2 a t3 és l’etapa prop de canonades

per a aquest bloc.

En un grup de milers de nodes, les fallades d’un node (en general, les fallades

d’emmagatzematge) estan a l’ordre del dia. Una rèplica emmagatzemada en

un DataNode es pot malmetre a causa de fallades en la memòria, disc o xarxa.

HDFS genera i emmagatzema els checksums per a cada bloc de dades d’un arxiu

d’HDFS. Les sumes de comprovació són verificades pel client HDFS durant

la lectura per ajudar a detectar qualsevol corrupció causada sigui pel client,

DataNodes o xarxa. Quan un client crea un arxiu HDFS, calcula la seqüència de

suma de comprovació per a cada bloc i l’envia a un DataNode, juntament amb

les dades. Un DataNode emmagatzema sumes de comprovació en un arxiu

de metadades separades dels arxius de dades del bloc. Quan HDFS llegeix un
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arxiu, les dades i les sumes de comprovació de cada bloc s’envien al client. El

client calcula la suma de comprovació de les dades rebudes i comprova que

les sumes de comprovació calculades corresponen a la suma de comprovació

que ha rebut. Si no és així, el client notifica al NameNode la rèplica corrupta

i, després, obté una rèplica diferent del bloc d’un altre DataNode.

Quan un client obre un arxiu per llegir, s’obté la llista de blocs i la ubicació

de cada rèplica del NameNode. Les ubicacions de cada bloc s’ordenen per la

seva distància des del lector. En llegir el contingut d’un bloc, el client intenta,

primer, la rèplica més propera. Si l’intent de lectura falla, el client ho intenta

amb la següent rèplica seqüencialment. Una lectura pot fallar si el DataNode

de destinació no està disponible, el node ja no allotja una rèplica del bloc o,

quan es proven les sumes de comprovació, es troba que la rèplica és corrupta.

HDFS permet a un client llegir un arxiu que està obert per a escriptura. Quan es

llegeix un fitxer obert per a escriptura, el NameNode desconeix la longitud de

l’últim bloc que encara s’està escrivint. En aquest cas, el client demana una de

les rèpliques de l’última longitud abans de començar a llegir el seu contingut.

El disseny d’HDFS d’I/S està optimitzat especialment per als sistemes de pro-

cessament per lots, com MapReduce, que requereixen alt rendiment per a lec-

tures i escriptures seqüencials. Els esforços en curs milloraran el temps de res-

posta de llegir/escriure per a aplicacions que requereixen transmissió de dades

en temps real o d’accés aleatori.

3.1.3. Reemplaçament de blocs

Per a un gran grup, pot no ser pràctic connectar tots els nodes a una topolo-

gia plana. Una pràctica comuna és difondre els nodes a través de múltiples

bastidors (racks). Els nodes d’un rack comparteixen un interruptor i els inter-

ruptors de bastidor estan connectats per un o més commutadors de nucli. La

comunicació entre dos nodes en diferents bastidors ha de passar per diversos

commutadors. En la majoria dels casos, l’amplada de banda de xarxa entre els

nodes en el mateix rack és més gran que l’amplada de banda de xarxa entre

nodes en diferents bastidors. La figura descriu un clúster amb dos bastidors,

cadascun dels quals conté tres nodes.
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HDFS estima l’amplada de banda de xarxa entre dos nodes per la seva distàn-

cia. La distància des d’un node al seu node pare se suposa que és 1. Una distàn-

cia entre dos nodes pot calcular-se sumant les distàncies al seu ancestre comú

més proper. Una distància més curta entre dos nodes significa més amplada

de banda que poden utilitzar per transferir dades.

HDFS permet a un administrador configurar una seqüència d’ordres que retor-

na la identificació rack d’un node donada l’adreça d’un node. El NameNode és

el lloc central que resol la ubicació de cada rack DataNode. Quan un DataNo-

de es registra amb el NameNode, NameNode executa el script configurat per

decidir a quin bastidor pertany el node. Si no es configura cap tipus de script,

NameNode suposa que tots els nodes pertanyen a un únic rack predeterminat.

La col·locació de rèpliques és fonamental per a la fiabilitat de les dades i el ren-

diment de lectura/escriptura. Una bona política de col·locació de rèpliques ha

de millorar la fiabilitat de les dades, la disponibilitat i la utilització d’amplada

de banda de la xarxa. Actualment, HDFS proporciona una política d’interfície

configurable per a la col·locació de blocs, de manera que els usuaris i els in-

vestigadors poden experimentar i provar alternatives de polítiques que són

òptimes per a les seves aplicacions.

La norma d’assignació de bloc per defecte en HDFS proporciona una solució

de compromís entre minimitzar el cost d’escriptura i maximitzar la fiabilitat

de les dades, la disponibilitat i l’amplada de banda de lectura agregada. Quan

es crea un nou bloc, HDFS col·loca la primera rèplica en el node on es troba

l’escriptor. La segona i la tercera rèpliques es col·loquen en dos nodes diferents

en un rack diferent. La resta es col·loca en nodes a l’atzar, amb les restriccions

que hi hagi més d’una rèplica que es col·loqui en qualsevol node i que no més

de dues rèpliques es col·loquin en el mateix bastidor, si és possible. L’elecció

per col·locar la segona i tercera rèpliques en un prestatge diferent distribueix

millor les rèpliques de blocs per a un sol arxiu a través del clúster. Si les dues

primeres rèpliques van ser col·locades en el mateix bastidor, per a qualsevol

arxiu, dos terços de les seves rèpliques de blocs estarien en el mateix bastidor.

Després, se seleccionen tots els nodes de destinació; els nodes s’organitzen com

una canonada d’acord amb la seva proximitat a la primera rèplica. Les dades

són empeses als nodes en aquest ordre. Per a la lectura, primer, el NameNode

testa si el host del client es troba en el clúster. En cas afirmatiu, ubicacions dels

blocs es retornen al client en l’ordre de la seva proximitat al lector. El bloc

llegeix els DataNodes en aquest ordre de preferència.

Aquesta política redueix el trànsit d’escriptura entre racks i nodes, i general-

ment millora el rendiment d’escriptura. Pel fet que la probabilitat d’una falla-

da de bastidor és molt més petita que la d’una fallada de node, aquesta políti-

ca no afecta la fiabilitat de les dades i en garanteix la disponibilitat. En el cas
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habitual de tres rèpliques, es pot reduir l’amplada de banda agregada utilitza-

da, quan la lectura de dades des d’un bloc es col·loca en només dos bastidors

únics en lloc de tres.

3.1.4. Gestió de la rèplica

Els NameNode s’esforcen per assegurar que cada bloc té sempre el nombre pre-

vist de rèpliques. El NameNode detecta que un bloc està infra o sobrereplicat

quan arriba un informe d’un bloc a un DataNode. Quan es converteix en un

bloc sobrereplicat, NameNode tria una rèplica per eliminar. El NameNode pre-

ferirà no reduir el nombre de bastidors que allotgen rèpliques i, en segon lloc,

prefereix treure una rèplica del DataNode amb la quantitat més petita d’espai

disponible en disc. L’objectiu és equilibrar la utilització de l’emmagatzematge

a través de DataNodes, sense reduir la disponibilitat del bloc.

Quan es converteix en un bloc infrareplicat, es posa a la cua de prioritat de

rèplica. Un bloc amb una sola rèplica té la prioritat més alta, mentre que un

bloc amb un nombre de rèpliques que és més gran a dos terços del seu factor

de rèplica té la prioritat més baixa. Un subprocés de fons explora periòdica-

ment el cap de la cua de duplicació per decidir on col·locar les noves rèpliques.

Bloquejar la rèplica segueix una política similar a la d’una nova col·locació de

blocs. Si el nombre de rèpliques existents és 1, HDFS col·loca la següent rèplica

en un rack diferent. En cas que el bloc tingui dues rèpliques existents, si les du-

es rèpliques existents estan en el mateix bastidor, la tercera rèplica es col·loca

en un rack diferent; d’una altra manera, la tercera rèplica es col·loca en un

node diferent en el mateix bastidor que una rèplica existent. Aquí, l’objectiu

és reduir el cost de la creació de noves rèpliques.

El NameNode també s’assegura que no totes les rèpliques d’un bloc es troba-

ran en un rack. Si el NameNode detecta que les rèpliques d’un bloc acaben

en un rack, NameNode tracta el bloc com a sobrereplicat i es replica el bloc

a un prestatge diferent, utilitzant la mateixa norma d’assignació de blocs des-

crita anteriorment. Després que el NameNode rep la notificació que es crea

la rèplica, el bloc es converteix en un excés de rèplica. El NameNode, llavors,

decideix retirar una vella rèplica perquè la política sobrerèplica prefereix no

reduir el nombre de bastidors.

3.2. HDFS: rendiment i ajust

3.2.1. Balanceig

L’estratègia de col·locació de blocs HDFS no té en compte la utilització de

l’espai en disc per DataNode. Això és per evitar, de nou, la col·locació més

probable que sigui de dades referenciades a un petit subconjunt dels DataNo-
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des amb una gran quantitat d’espai d’emmagatzematge gratuït. Per tant, les

dades no sempre poden ser col·locades de manera uniforme en DataNodes. El

desequilibri es produeix també quan s’afegeixen nous nodes al clúster.

El modulador equilibrat és una eina que equilibra l’ús d’espai en disc en un

clúster d’HDFS. Es necessita un valor llindar, com un paràmetre d’entrada, que

és una fracció entre 0 i 1. Un clúster és equilibrat si, per cada DataNode, la

utilització del node es diferencia de la utilització de tot el conjunt en no més

del llindar valor.

L’eina s’implementa com un programa d’aplicació que pot ser executat per

l’administrador del clúster. Es mou de forma iterativa movent rèpliques des de

DataNodes, amb una utilització més gran, a DataNodes amb utilització més

petita. Un dels requisits clau pel modulador equilibrat és mantenir la disponi-

bilitat de les dades. En triar una rèplica per moure’s i decidir la seva destinació,

l’equilibrador garanteix que la decisió no redueix ni el nombre de rèpliques

ni el nombre de bastidors.

El modulador equilibrat optimitza el procés d’equilibratge reduint al mínim

la còpia de dades entre racks. Si l’equilibrador decideix que una rèplica A ne-

cessita ser moguda a un rack diferent i el bastidor de destinació passa a tenir

una rèplica B del mateix bloc, les dades es copien de la rèplica B, en comptes

de rèplica A.

Un paràmetre de configuració limita l’amplada de banda consumida per les

operacions de reequilibri. Com més gran sigui l’amplada de banda permesa,

més ràpid pot aconseguir un clúster l’estat d’equilibri, però amb una compe-

tència més gran amb els processos d’aplicació.

3.2.2. Escaneig de blocs

Cada DataNode executa un escàner de bloc que analitza periòdicament les se-

ves rèpliques de bloc i verifica que les sumes de comprovació emmagatzemades

coincideixen amb les dades del bloc. En cada període d’exploració, l’escàner

de bloc ajusta l’amplada de banda de lectura amb la finalitat de completar la

verificació en un període configurable. Si un client llegeix un bloc complet i

la verificació de suma de comprovació té èxit, se n’informa el DataNode. El

DataNode ho tracta com una verificació de la rèplica.

El temps de verificació de cada bloc s’emmagatzema en un arxiu de registre lle-

gible per humans. En qualsevol moment hi ha fins a dos arxius en el directori

DataNode de nivell superior, els registres actuals i anteriors. Els nous temps de

verificació s’afegeixen a l’arxiu actual. En conseqüència, cada DataNode té una

llista d’exploració en memòria ordenada per temps de verificació de la rèplica.
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Cada vegada que un client de lectura o un escàner de bloc detecten un bloc

danyat, ho notifica al NameNode. El NameNode marca la rèplica com a cor-

rupta, però no programa la supressió de la rèplica de forma immediata. En el

seu lloc, comença a replicar una còpia correcta del bloc. Tan sols quan el re-

compte de rèpliques correctes aconsegueix el factor de rèplica, llavors el bloc

es programa per ser eliminat de la rèplica corrupta. Aquesta política té com a

objectiu preservar les dades, sempre que sigui possible. Així que, fins i tot si

totes les rèpliques d’un bloc són corruptes, la política permet a l’usuari recu-

perar les seves dades de les rèpliques corruptes.

3.2.3. Desmantellament

L’administrador del clúster especifica la llista de nodes per posar fora de servei.

Una vegada un DataNode està marcat per a la clausura, no serà seleccionat

com a objectiu de col·locació de rèpliques, però seguirà servint peticions de

lectura. El NameNode comença a programar la rèplica dels seus blocs a altres

DataNodes. Una vegada el NameNode detecta que tots els blocs del DataNode

per a desmantellament s’han replicat, el node passa a l’estat fora de servei.

Llavors, es pot retirar amb seguretat del clúster sense posar en perill tota la

disponibilitat de dades.

3.2.4. Característiques per a ús compartit d’HDFS

A mesura que l’ús d’HDFS ha crescut, el sistema d’arxius ha hagut d’introduir

mitjans per compartir els recursos entre un gran nombre de diversos usuaris.

La primera d’aquestes característiques era un framework de permisos semblant

al model de l’esquema de permisos d’Unix per a arxius i directoris. En aquest

framework, els arxius i directoris tenen permisos d’accés separats per al propi-

etari, per a altres membres del grup d’usuaris associat amb l’arxiu o directori,

i per tots els altres usuaris. Les principals diferències entre UNIX (POSIX) i

HDFS són que els fitxers ordinaris en HDFS no tenen ni permisos d’execució

ni sticky bit.

En la versió anterior d’HDFS, la identitat de l’usuari era feble. Quan s’accedeix a

HDFS, el client de l’aplicació simplement consulta el sistema operatiu local per

a la identitat de l’usuari i la pertinença al grup. En el nou framework, l’aplicació

client ha de presentar les credencials del sistema de noms obtinguts d’una font

fiable. Diferents administradors de credencials són possibles: la implementació

inicial utilitza Kerberos. L’aplicació d’usuari pot utilitzar el mateix framework

per confirmar que el sistema de noms també té una identitat de confiança.

I el sistema de noms també pot exigir credencials de cadascun dels nodes de

dades que participen en el clúster.

L’espai total disponible per a l’emmagatzematge de dades es defineix pel nom-

bre de nodes de dades i l’emmagatzematge aprovisionat per a cada node. Les

primeres experiències amb HDFS van demostrar una necessitat d’algun mit-

jà per fer complir la política d’assignació de recursos entre les comunitats
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d’usuaris. No només ha de fer-se complir l’equitat de la distribució, sinó que

també és important, quan una aplicació d’usuari podria involucrar milers de

hosts d’escriptura de dades, la protecció contra aplicacions que distretament

esgoten els recursos. Atès que les metadades del sistema estan sempre en la me-

mòria RAM, per HDFS la grandària de l’espai de noms (nombre d’arxius i direc-

toris) també és un recurs finit. Per administrar els recursos d’emmagatzematge

i espai de noms, es pot assignar a cada directori una quota per l’espai total ocu-

pat per arxius en el subarbre de l’espai de noms, a partir de les d’aquest direc-

tori. També pot configurar-se un altre contingent per al nombre total d’arxius

i directoris en el subarbre.

Mentre que l’arquitectura d’HDFS suposa que la majoria de les aplicacions

transmetran grans conjunts de dades com a entrada, el framework de progra-

mació MapReduce pot tendir a generar molts arxius de sortida petits (un per

a cada tasca Reduce), destacant, a més, el recurs d’espai de noms. Per a la seva

conveniència, un directori subarbre es pot plegar en un sol Hadoop Arxive

file. Un arxiu HAR és similar a un arxiu familiar, com TAR, JAR o ZIP, però les

operacions del sistema d’arxius poden fer front als arxius individuals dins de

l’arxiu, i un arxiu HAR es pot utilitzar de forma transparent com l’entrada a

un treball MapReduce.

3.2.5. Escalat i Federació HDFS

L’escalabilitat de NameNode ha estat una lluita clau. Com que el NameNode

manté tots els llocs d’espai de noms i de bloc en la memòria, la grandària del

heap en el NameNode limita el nombre d’arxius i, també, el nombre de blocs

que es poden encaminar. Això també limita l’emmagatzematge de clúster total

que pot ser sostingut pel NameNode. S’anima els usuaris a crear arxius més

grans, però això no ha succeït, ja que requeriria canvis en el comportament

de l’aplicació. D’altra banda, estem veient noves classes d’aplicacions d’HDFS

que necessiten emmagatzemar un gran nombre d’arxius petits. Es van afegir

quotes per administrar l’ús i es va proporcionar una eina d’arxiu, però aquestes

no aborden fonamentalment el problema d’escalabilitat.

Una nova característica permet que diversos espais de noms independents (i

NameNodes) comparteixin l’emmagatzematge físic dins d’un grup. Els espais

de noms utilitzen blocs agrupats en una piscina de blocs. Les piscines de blocs

són anàlogues a les unitats lògiques (LUN) en un sistema d’emmagatzematge

de xarxa d’àrea d’emmagatzematge, i un espai de noms amb la seva piscina de

blocs és anàleg a un volum de sistema d’arxius.

Aquest enfocament ofereix un seguit d’avantatges, a més de l’escalabilitat: es

poden aïllar de la millora de la disponibilitat general de l’agrupació espais de

noms de diferents aplicacions. L’abstracció de la piscina de blocs permet a

altres serveis utilitzar l’emmagatzematge en bloc, potser amb una estructura

d’espai de noms diferent.
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Les aplicacions prefereixen seguir utilitzant un únic espai de noms. Els espais

de noms es poden muntar per crear una vista unificada. Una taula de muntatge

del costat del client proporciona una forma eficaç de treballar, en comparació

amb una taula en el costat del servidor: és tolerant a fallades. L’enfocament

més simple és haver compartit espai de noms en tot el clúster.

3.2.6. Un exemple d’HDFS

Penseu en un arxiu que contingui els números de telèfon de tots als Estats

Units; les persones amb un cognom que comenci per A podrien ser emmagat-

zemades en el servidor 1, amb un que comenci per B, en el servidor 2 i, així,

successivament. En un món Hadoop, parts d’aquesta agenda s’emmagatzemen

en el clúster i, per reconstruir tota l’agenda, el programa tindria els blocs de

tots els servidors de l’agrupació. Per aconseguir la disponibilitat per fallades

de components, HDFS replica aquests trossos més petits en dos servidors ad-

dicionals per defecte. (Aquesta redundància pot ser augmentada o disminuïda

en una base per arxiu o per a un entorn de conjunt; per exemple, un clúster

Hadoop desenvolupat normalment no necessita cap redundància de dades.)

Aquesta redundància ofereix múltiples beneficis, ja que és òbvia una disponi-

bilitat més gran.

A més, aquesta redundància permet que el clúster Hadoop trenqui les tasques

en trossos més petits i executi les tasques de tots els servidors del clúster per a

una millor escalabilitat. Finalment, s’obté el benefici de la localitat de dades,

cosa que és crítica quan es treballa amb grans conjunts de dades.

3.3. HDFS: accés, ordres, API i aplicacions

3.3.1. Vista general

En els anteriors apartats hem vist l’arquitectura, els objectius de disseny, el

rendiment, com funciona el procés de tornar a encaminar i tot el relacionat

amb les conservacions d’ajust i coses per l’estil. Mirarem, ara, més aviat els

aspectes pràctics i com es pot utilitzar HDFS de forma interactiva.

L’atenció se centra, fonamentalment, en les dades cap a i des de l’HDFS, així

com les API que estan disponibles per a l’accés basat en aplicacions mòbils.

El primer que farem serà tenir una visió general de totes les opcions d’accés i

parlarem, també, d’algunes de les aplicacions que estan disponibles per a l’ús

d’HDFS. I perquè quedi clar, la majoria de les aplicacions que utilitzen Hadoop

passaran a través d’HDFS.

Per tant, el mecanisme bàsic d’accés a HDFS és a través d’ordres HDFS. Es

poden invocar a través de la línia d’ordres. Podem utilitzar ordres de nivell

d’usuari, com la creació de directoris, l’intercanvi d’arxius d’entrada i sortida,
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l’eliminació d’arxius, etc. Hi ha ordres d’administrador que permeten fer tas-

ques d’administració HDFS, com ara operacions d’equilibrat o operacions Da-

taNode. També ordres d’administració de DFS.

Hi ha ordres de depuració que ajuden a passar pels problemes de depuració.

L’altre mecanisme per accedir a HDFS és a través d’interfícies de programació

d’aplicacions, API essencialment. Per tant, hi ha una API nativa Java, que té

una classe base denominada org.apache.hadoop.fs.FileSystem.

Hi ha una API de C que funciona a través de la biblioteca libHDFS i hi ha un

arxiu de capçalera, hdfs.h, que conté informació sobre les trucades a l’API.

També hi ha una API REST, que permet accedir a través d’operacions HTTP,

GET, PUT, POST i DELETE.

Una altra opció interessant per accedir a HDFS és que, en la versió més recent,

en realitat, es pot muntar HDFS com un sistema d’arxius del client. En aquest

punt, es veu com un sistema d’arxiu normal i s’hi poden penjar arxius, des-

carregar-los d’HDFS i transmetre les dades a l’HDFS.

Hi ha també Sqoop, que permet fer transferències en brut entre magatzems de

dades, per la qual cosa podria tenir bases de dades relacionals que es trobessin

fora del seu framework de Hadoop i podria transferir dades entre elles i HDFS.

Una vegada més, aquestes són aplicacions amb molts detalls. Es poden buscar

més detalls si es desitja utilitzar-les.

Ara, en general, les aplicacions que utilitzen HDFS poden utilitzar les API per

interactuar amb HDFS. És un component de nucli de la pila HDFS, així que

qualsevol cosa que s’executa en un bucle acaba essencialment amb HDFS. HBa-

se és un molt bon exemple d’una aplicació que s’executa en la part superior

d’HDFS, però fa una molt bona integració. També hi ha Spark, que, en reali-

tat, pot executar-se directament fora d’HDFS i no necessita utilitzar els altres

components de Hadoop.

3.3.2. Ordres en HDFS

En la següent part, veurem les ordres HDFS i obtindrem informació detalla-

da sobre quins arxius estan en HDFS. Donarem un cop d’ull ràpid als ordres

d’administrador per obtenir una informació sobre l’estat d’HDFS.

Començarem amb l’obertura d’una finestra de terminal VM Cloudera i la seva

ordre d’inici ràpid. Farem una cosa simple, una llista d’arxius en HDFS. L’ordre

és bastant simple: hdfs�DFS�-ls�/. Només s’enumeren tots els directoris en el

directori arrel de Hadoop.
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Així, es pot veure que hi ha entrades per hbase i solr, en aquest cas, i que hi ha

un directori tmp i un directori d’usuari. Per tant, l’ordre ls s’assembla molt a

allò que es pot fer en una màquina Linux.

La propera cosa que farem és veure si podem generar un directori. De nou,

l’ordre seria: hdfs�dfs�–mkdir�/user/test, i estem creant un directori anome-

nat /user/test.

El següent que farem és mirar de crear un arxiu local i, després, copiar-lo

en HDFS. El que estem usant per crear aquest arxiu local és la nostra utili-

tat dd de Linux. Això es fa mitjançant la instrucció: dd� if=/dev/urandom

of=sample.txt�bs=64M�count=16.

En aquesta ordre es pot veure una opció bs = 64 megaoctets, que és bàsicament

la grandària d’un bloc. I estem fent 16 d’aquests blocs. Així que acaben amb

l’essència més o menys 1 GB d’arxius.

Hem creat l’arxiu. Així es veu com l’arxiu local es crea. És al voltant d’1,1

gigaoctets.

I una vegada que és aquí, farem una còpia en HDFS: hdfs�dfs�–put�sample.txt�/

user/test.

Cal recordar que s’estan creant arxius d’inici ràpid que no estan en HDFS; són

en un sistema d’arxius local, en el node. Per tant, cal activar l’etiquetatge de

port per al sistema d’arxius HDFS.

Recordem que hem creat el directori de prova d’usuari, per la qual cosa el

posarem en aquest directori, i quan el fa aquesta ordre, fer un hdfs�DFS�-ls per

llistar el contingut del directori o l’arxiu. Veurem, en essència, que l’arxiu que

s’ha creat té la mateixa grandària que l’arxiu local, i la data i hora actuals.
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Una cosa que volem assenyalar és un cercle vermell en la figura. És el que està

assentat al costat de la part de permisos de la sortida. El número 1 es refereix a

la rèplica per a l’arxiu. Ara, podem preguntar-nos: la rèplica predeterminada se

suposa que és 3, llavors, per què és aquest conjunt a 1? Recordem que aquesta

màquina virtual s’està fent funcionar de manera especial en un sol node.

Estem fent una instància local de Hadoop, per la qual cosa només es té un

node. Així que no hi ha capacitat de replicar-lo. Ara bé, si això fos un veritable

HDFS, un clúster Hadoop amb una gran quantitat de nodes i amb el conjunt

de rèplica a tres, aquest nombre es mostraria com a tres.

Una ordre interessant és l’ordre fsck, que és part de la seqüència d’ordres HDFS.

Si s’executa aquesta ordre en un arxiu, s’obté una gran quantitat de detalls

sobre l’arxiu: si és segur, el nombre total de blocs, etc. L’ordre per a això seria:

hdfs�fsck�/user/test/sample.txt.

I es pot veure que s’obtenen una gran quantitat de detalls. S’obté la grandària

total, la qual cosa és consistent amb el que posem. El nombre total de blocs es

mostra com a 8. Recordem que va ser un arxiu d’un gigaoctet, més o menys, i

la nostra grandària del bloc és de 128 megaoctets en aquesta màquina virtual,

per la qual cosa acaben amb vuit blocs.

I tenim informació sobre les rèpliques i els nodes de dades y. Per tant, totes

aquestes coses són realment bones per conèixer, en cas que cerquem en un

gran clúster, si les coses han quedat com s’esperava.

Ordre Descripció

-ls path Enumerar el contingut del directori

-lsr path Visualització de continguts recursiva
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Ordre Descripció

-du path Mostrar l’ús de disc en bytes

-dus path Resum d’ús de disc

-mv src dest Moure arxius o directoris dins d’HDFS

-cp src dest Copiar arxius o directoris dins d’HDFS

-rm path Eliminar l’arxiu o directori buit en HDFS

-rmr path Extreu de manera recursiva l’arxiu o directori

(També -copyFromLocal)-put localSrc dest

Còpia d’arxius de sistema d’arxius local en HDFS

-get src localDest Còpia d’HDFS al sistema d’arxius local

-cat filename Mostra el contingut de l’arxiu d’HDFS

-tail file Mostra l’últim arxiu d’1 kB d’HDFS en stdout

-chmod [-R] Canviar els permisos d’arxiu en HDFS

-chown [-R] Canviar la propietat en HDFS

-help Retornar informació d’ús

En la taula anterior hi ha, bàsicament, un resum d’algunes de les ordres

d’usuari HDFS.

L’últim que veurem és un sistema d’administrador HDFS. I això, en realitat,

és quelcom que un administrador pot executar. L’ordre és hdfs�dfsadmin�–

report.
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I dóna un breu informe sobre el sistema d’arxius, de manera que es pot veure

la capacitat del sistema d’arxius, l’espai utilitzat i si hi ha algun bloc replicat.

En el VMWare de 54 gigaoctets de capacitat configurada, podem veure que no

hi ha ús d’aproximadament el 3%, perquè tenim aquest arxiu d’1 gigaoctet

d’allà.

No tenim cap bloc replicat perquè la nostra rèplica s’estableix en 1. I ara,

l’interessant és que s’obté un informe de cadascun dels nodes de dades en viu.

Així doncs, en aquest cas, només hi ha un node de dades, per la qual cosa es

veurà la informació i, a continuació, es veuran els detalls de la capacitat en

aquest node particular, les dades que s’estan utilitzant. Per tant, és una molt

bona manera d’obtenir un informe sobre l’estat del nostre grup d’HDFS.

3.3.3. L’API nativa de Java per a HDFS

Ara buscarem la forma d’utilitzar una API de Java per accedir a HDFS.

El més important és saber quines són les principals classes necessàries per a

l’accés HDFS, i algunes de les classes i mètodes addicionals, com la configuració

i la informació de la ruta I/O. Veurem fragments que donen una visió general

de com utilitzar l’API de Java.

Classe�base org.apache.hadoop.fs.FileSystem

Classes�més�importants FSDataInputStream FSDataOutputStream

Mètodes�principals get, open, create

La classe base és essencialment la classe de sistema d’arxius que ja hem es-

mentat anteriorment; es tracta d’una classe general de sistema d’arxius, que

inclou, però, un sistema d’arxius local, la implementació i aplicació d’un sis-

tema d’arxius distribuït. Les classes importants que necessitem són FSDataIn-

putStream i FSDataOutputStream. I, a continuació, alguns dels mètodes per

obtenir informació essencialment oberta, obtenir fluxos d’arxius oberts i crear

arxius.

Així que, si estem familiaritzats amb Java I/O amb DataInputStream i Data-

OutputStream, que s’utilitzen per llegir/escriure tipus de dades primitives, les

classes FSDataInput i OutputStream s’igualen essencialment. Hi ha, doncs, un

mètode de lectura que permet llegir essencialment bytes des de la posició do-

nada i per a una memòria intermèdia particular.

read Llegeix bytes

readFully Llegeix des d’un stream cap a un buffer

seek Busca l’offset indicat
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getPos Retorna la posició actual en l’stream

hflush Elimina les dades en el buffer del client

close Tanca l’stream de sortida indicat

Com funcionen aquestes classes i mètodes si estem tractant, en realitat, de

llegir o escriure un arxiu? Donem un cop d’ull a les dues opcions. La lectura

d’HDFS usa l’API. Llavors, es pot obtenir una instància de sistema d’arxius, en

essència, la qual cosa necessita la informació de configuració des d’aquí i la

informació de l’URL. S’obre un flux d’entrada amb aquest path i, llavors, po-

dem utilitzar la base de dades estàndard de IO per copiar el byte d’aquest flux a

qualsevol lloc que es desitgi i, a continuació, es tanca el flux. Així que, essen-

cialment, basat en la classe de sistema d’arxius i l’URI, que tindrà la informació

HDFS, acabarà amb la ubicació correcta i podrà copiar les dades en essència.

De la mateixa manera, quan s’està escrivint de nou s'ha de crear una instància.

Lectura des d’HPFS usant l’API

Get an instance of FileSystem FileSystem fs = FileSystem.get(URI.create(uri),conf);

Open an input stream in = fs.open(new Path (uri));

Use IO utilities to copy from input stream IOUtils.copyBytes(in, System.out,4096,false);

Close the stream IOUtils.closeStream(in);

I ara podem crear un nou path amb la ubicació de sortida, escriure en el flux

de sortida i, a continuació, tancar l’arxiu.

Escriptura cap a HPFS usant l’API

Get an instance of FileSystem FileSystem fs = FileSystem.get(URI.create(outuri),conf);

Create a file out = fs.create(new Path (outuri));

Write to output stream out.write(buffer, 0, nbytes);

Close the file out.close();

És bastant simple una vegada sabem què són els components de l’API en essèn-

cia. Ara, per descomptat, hi ha coses molt més complicades que es poden fer.

Estem tractant d'utilitzar alguna cosa una mica més complicada. Però això era

tan sols per donar una visió general de com es veu l’API.

3.3.4. Utilització de REST API per a HDFS

Hadoop proporciona biblioteques natives per accedir a HDFS. No obstant ai-

xò, alguns usuaris prefereixen utilitzar HDFS remot a través de les biblioteques

natives del costat del client. Per exemple, algunes aplicacions necessiten car-
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regar dades dins i fora del clúster, o per interactuar amb les dades externament.

WebHDFS aborda aquests problemes proporcionant una API REST HTTP com-

pletament funcional per accedir a HDFS.

WebHDFS ofereix les següents característiques:

• Proporciona accés de lectura i escriptura. Suporta totes les operacions

HDFS (com la concessió de permisos, la configuració de factor de rèplica,

l’accés a la ubicació de blocs, etc.).

• És compatible amb tots els paràmetres HDFS amb valors predeterminats.

• Permet als clients accedir a Hadoop amb múltiples llenguatges sense haver

d’instal·lar Hadoop. També pot utilitzar eines comunes, com el curl/wget,

per accedir a HDFS.

• Utilitza l’amplada de banda completa del clúster Hadoop per a la trans-

missió de les dades: l’arxiu de lectura i escriptura d’arxius cridats es rediri-

geixen al DataNodes corresponent.

• Utilitza tokens de delegació Kerberos (SPNEGO) i Hadoop per a

l’autenticació.

• WebHDFS és completament de codi obert Apache. Pivotal va contribuir al

codi per a Apache Hadoop com una primera classe de component integrat

Hadoop.

• No requereix servidors addicionals. No obstant això, un proxy WebHDFS

(per exemple, Httpfs és útil en certs casos i és complementari a WebHDFS).

La màquina VM permet WebHDFS; bàsicament, hi ha tres paràmetres, només

un dels quals és realment necessari; els altres dos es recomanen per a finalitats

de seguretat.

Aquestes opcions s’estableixen en hdfs-site.xml.

Enabling WebHDFS

dfs.webhdfs.enabled

dfs.web.authentication.kerberos.principal

In hdfs-site.xml:

dfs.web.authentication.kerberos.keytab
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Ara bé, en general tenen una consola basada en GUI per administrar totes

aquestes opcions. Per tant, es pot establir allà, però volíem mostrar on encaixa

en els arxius de configuració reals. Així que els tres paràmetres s’estableixen

com a dfs.webhdfs.enabled. Això es pot establir en veritable o fals i, essenci-

alment, activa o desactiva les opcions.

Kerberos té dos paràmetres d’autenticació, un d’ells és «principal» i «keytab».

Per tant, anirem al nostre terminal d’inici ràpid i veurem què hi ha en l’hdfs-

site.xml. L’ordre que estem executant és la següent: habiti�/etc/hadoop/conf/

hdfs-site.xml. L’arxiu es troba en /etc/hadoop/conf. En essència, es pot veure

el seu contingut i teclejar la barra d’espai si volem desplaçar-nos cap avall, o

simplement prémer enter si desitgem desplaçar-nos lentament; en qualsevol

cas, es pot empènyer cap avall i trobar que només hi ha un conjunt de parà-

metres en aquest particular, per exemple, dfs.webhdfs.enable, i està establert

en true, de manera que és una bona notícia que, en realitat, podem utilitzar

el protocol HTTP.

Per tant, abans de saltar a algunes ordres, vegem els usos importants de

l’autenticador.

Autenticació

If security is off curl -i "http://<HOST>:<PORT>/webhdfs/v1/
<PATH>? [user.name=<USER>&]op=...”

Security on with Kerberos curl -i --negotiate -o : "http://<HOST>:<PORT>/
webhdfs/v1/<PATH>?op=...”

Security on using Hadoop delegation
token:

curl -i "http://<HOST>:<PORT>/webhdfs/v1/
<PATH>? delegation=<TOKEN>&op=..."
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Per tant, si la seguretat està apagada, que aquest és el cas, tot el que s’ha de fer

és especificar un nom d’usuari en essència. Si ho fa user.name, és igual al nom

d’usuari en particular. Si es desitja més seguretat, hi ha un parell d’opcions.

Es pot utilitzar Kerberos, amb l’opció --negotiate. Queda ressaltat en vermell

en aquesta ordre.

I, si s’està fent l’opció de delegació, a continuació, es pot agregar aquesta de

peça delegació.

Així, en el nostre cas, com ja hem dit, l’autenticació està desconnectada, per

la qual cosa tot el que fem és especificar un nom d’usuari. Així que vegem una

petició GET HTTP senzilla.

curl -i "http://quickstart.cloudera:14000/webhdfs/v1/user/cloudera?user.name=cloudera& 

op=GETFILESTATUS"

Estem usant, doncs, l’ordre de trucada per iniciar aquesta sol·licitud, estem

donant l’adreça. Així, es pot veure http://quickstart.cloudera i aquest és el

nombre de port on es tracta; i, després, hi ha la webHDFS. El camí que ens

preocupa és /user/cloudera. Per tant, el que estem fent és obtenir l’estat en

aquest directori en particular. L’operació que estem sol·licitant a l’API REST

és op�=�GETFILESTATUS, per la qual cosa dirà essencialment l’estat d’aquest

arxiu. Així que això és com fer NLS. Per tant, un cercle és bàsicament la sortida

que es veu des d’aquesta ordre en particular.

Tenim una propietat de Cloudera i un grup de Cloudera, i el permís s’estableix

en 755; 755 es tradueix com llegir + escriure + executar per a l’usuari, i llegir

+ escriure + executar per als altres. No hi ha més informació sobre els blocs i

repeticions. Per tant, és bastant simple d’usar.

De la mateixa manera, en realitat es pot fer un directori; així doncs, hi torna-

rem de nou, al nostre terminal, i executarem aquesta ordre, que ara és una

ordre de port perquè en realitat estem demanant que es faci alguna cosa.

curl -i -X PUT "http://quickstart.cloudera:14000/webhdfs/v1/user/test?user.name=cloudera
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&op=MKDIRS& permssion=755"

Tenim el port -X en les nostres opcions. I de nou, tota l’adreça HTTP. I

l’operació, si ens hi fixem, ara diu op�=�mkdirs, de manera que això és bàsi-

cament el que crea el nostre directori. I estem establint el permís a 755.

Per tant, farem alguna altra operació. Inicialment, es podria crear l’arxiu local

igual que el mòdul anterior, ja que, bàsicament, tot ho fa l’ordre dd.

dd if=/dev/urandom of=sample.txt bs=64M count=16

Aquesta és, doncs, una utilitat de Linux que permet transmetre les dades, per la

qual cosa estan fluint des de /dev/urandom en l’arxiu sample.txt; essencialment,

estem creant un arxiu local d’un gigaoctet aquí. Per tant, de nou tenim una

instantània de la màquina virtual d’inici ràpid. Executem l’ordre dd i es crea

un fitxer que és aproximadament d’1,1 gigaoctets.

Hi ha una àmplia gamma d’operacions HTTP. Es poden obtenir ordres per com-

provar l’estat de l’arxiu, les sumes de comprovació i els atributs, manejar or-

dres per crear la propietat de canvi, canviar el nom d’arxius, permisos, instan-

tànies. Podem fer ordres post, per afegir, i de concatenació. Podem eliminar

arxius o instantànies. Per tant, hi ha una gran quantitat d’opcions a través de

l’API REST.

Amb això, conclouen els mòduls HTFS. Amb sort, tindrem una bona visió

general de les arquitectures, alguns dels paràmetres d’ajust. Això és, doncs,

una mena de resum del que es pot fer amb HDFS.
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4. Introducció a les funcions MapReduce

4.1. Introducció a MapReduce

En aquest apartat, aprendrem el concepte del framework MapReduce i les es-

tratègies per a l’ús de MapReduce.

Volem configurar el context i motivar la necessitat de l’ús de MapReduce. Re-

cordem quin és el problema. Imaginem que tenim una gran quantitat de da-

des. I suposem que les dades estan creixent. Potser són no estructurades i el

procés vulgui, d’alguna manera, aquestes dades.

Tenir grans volums de dades significa que necessitarem una gran quantitat de

discos durs i, potser, aquestes dades ja repartides entre moltes unitats de discos

durs. I podem imaginar que som una empresa o un projecte que recopila dades

d’Internet. És necessari per processar les dades, però no ens preocuparem de

tots els detalls sobre paral·lelització i de la comunicació entre els processos, i

de tots els detalls que això comporta.

De fet, això és com el problema que Google enfronta amb la cerca a Internet. Es

va desenvolupar un enfocament per resoldre el seu problema, que és portar el

càlcul cap a les dades. D’altra banda, com veurem, volien fer més fàcil desen-

volupar un codi sense haver de preocupar-se per tots els detalls complexos.

Abans de seguir endavant, siguem clars en una cosa. Si tenim una gran quan-

titat de dades distribuïdes al llarg de molts discos i si les nostres dades són

de tipus transaccional, cosa que significa que tenim potser una gran quanti-

tat de registres de clients, aquells registres aconsegueixen recuperar-los, que

s’actualitzin, es processin per a la facturació i, així, successivament, és possible

que desitgem acudir a la base de dades d’esquema tradicional, on tenim un

sistema de gestió de base de dades, es generen índexs, esquemes establerts i

s’organitzen les dades en taules.

Però si cal fer un munt d’escombratge a través de dades i portar a terme algun

tipus de processament relativament simple, llavors seria millor tenir un siste-

ma que ajudi a aplicar funcions a les parts de les dades que es van distribuir
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al llarg del sistema de fitxers i, després, organitzar la sortida. Això, en poques

paraules, és el framework MapReduce. És una capa de programari que ajudarà

a portar la computació a les dades i organitzar la sortida.

4.1.1. El framework MapReduce

L’ús del framework MapReduce ajudarà a processar grans volums de dades, però

hem d’adoptar els requisits de MapReduce. En altres paraules, en un MapRe-

duce s’espera que nosaltres escriguem certs tipus de funcions a canvi de la cura

de la logística.

El primer requisit és que totes les nostres dades es col·locaran en parells de

clau-valor. Podríem pensar que un parell clau-valor es convertirà en la nostra

unitat bàsica de dades i la unitat d’anàlisi.

L’altre requisit és que l’usuari ha d’especificar les funcions de l’assignador i el

reductor. L’assignador és la funció que s’aplica a les dades i el reductor és la

funció que s’aplica als resultats intermedis que vindran de Hadoop.

Hadoop s’encarrega de tota la logística, de l’execució en paral·lel, de les fun-

cions Map i Reduce, la producció dels resultats intermedis, i de comunicar els

resultats als reductors.

En cert sentit, Hadoop és com un repartidor de cartes. Distribueix les funcions

de Map per a les dades. I potser la característica més distintiva és que Hadoop

està barrejant i agrupant dades d’acord amb els parells de clau-valor perquè

s’agrupin junts tots els parells amb la mateixa clau i passin a la mateixa funció

Reduce. Dibuixarem el diagrama de flux del framework MapReduce.

• L’usuari defineix una funció, i la funció llegirà les dades i donarà una sor-

tida amb un parell clau-valor.

• L’usuari també defineix una funció Reduce. La funció Reduce llegeix els

parells de clau-valor i dóna com a sortida un resultat.
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• Hadoop es farà càrrec de la logística. Es prendrà la funció Map, que s’aplica

on les dades estan assentades, i notarem que la funció Map es replicarà i

distribuirà.

• Hadoop agafarà la sortida de Map, i barrejarà i agruparà les dades d’acord

amb la clau per produir els resultats intermedis.

• Finalment, Hadoop replicarà i distribuirà la funció Reduce, en processar

aquests resultats intermedis.

4.2. Principis i exemples de MapReduce

En aquest mòdul, veurem més exemples de com s’usa MapReduce. Com que

es presenten els exemples, identificarem algunes de les principals estratègies

generals de disseny, així com algunes compensacions. Al final, ho posarem tot

junt i farem una vista prèvia del que està per davant, més enllà de MapReduce.

Recordem que en el framework MapReduce l’usuari defineix un parell clau-

valor, una funció map() i una funció reduce(). Hadoop maneja els detalls interns

de paral·lelització, i la mescla i l’agrupació de parells clau-valor. Hi ha algunes

regles per al nombre de creadors de funcions map() i reduce(). Hadoop utilitzarà

un assignador de dades dividides per defecte, però que pot ser afectat per la

grandària del bloc, i la informació de configuració.

Hadoop també suggereix l’ús d’una funció reduce() per a cada nucli.

No obstant això, el nombre òptim podria dependre de la grandària de bloc

en la mateixa tasca. És bo tenir un nombre més petit d’arxius de sortida, per

exemple, i també que les tasques no s’executin massa temps, per la qual cosa

l’equilibri òptim no és molt senzill d’obtenir. No obstant això, tenir un reduc-

tor per nucli implicarà, almenys, garantir l’execució en paral·lel.

Què fa que siguin bons els parells clau-valor? Els valors fonamentals hauri-

en de ser les peces simples de les dades que permeten obtenir fàcilment la

sortida correcta. Però, com abans, hi ha un equilibri entre Hadoop, barrejant

l’agrupació, i la simplicitat del parell clau-valor.

També hem de considerar que fa una bona descomposició en tasques. Hadoop

ajudarà a resoldre la tasca. Per descomptat, hem de mirar exemples per veure

com aquests principis s’aconsegueixen posar en pràctica.

4.2.1. MapReduce: exemple d’unió de dades

Seguim construint els nostres exemples de MapReduce examinant la unió de

dades.
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Com ja sabem, la unió de dades és una funció comuna en els sistemes de gestió

de base de dades.

En llenguatge de consulta, en general, hi ha una instrucció de selecció que in-

dica com es relacionaran diferents taules de dades. Per exemple, Select�*�from

table�A,�table�B,�where�A.key=B.key. La sortida de la unió pot variar depe-

nent de com es tracten els casos no coincidents. Considerarem la unió interna,

on se seleccionen els casos només si s’aparellen per a la seva recuperació. És a

dir, casos a joc tant en la primera taula com en la segona.

Suposem que tenim dos conjunts de dades. L’arxiu A té un comptador de pa-

raules total. L’arxiu B té un recompte de paraules per combinació de data i

paraula.

Per a aquesta tasca, és necessari que coincideixi amb una paraula en un arxiu A,

amb la paraula en l’arxiu B. I fusionar aquestes coincidències perquè el resultat

tingui una paraula, una data, el compte dels dies i el recompte total.

Observeu que l’objectiu podria ser alguna cosa així com destacar les paraules

que apareixen en alguns dies molt més de l’esperat.

Per exemple, una hamburguesa podria aparèixer el 4 de juliol un nombre re-

lativament gran de vegades, perquè la gent està menjant hamburgueses el Dia

de la Independència.

Tingueu en compte que la informació que es necessita podria estendre’s al llarg

de les diferents parts. Especialment, quan es tracta d’un gran conjunt de dades.
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I aquest podria ser el cas de tots dos conjunts de dades. Sorgeix la següent

pregunta: com recollim les diferents peces de dades per produir la sortida con-

junta?

La consideració principal és que el disseny de l’operació d’unió depèn de pa-

raules coincidents. Així que, si les paraules s’agrupen, a continuació, podria

dur-se a terme tota la informació per a la combinació.

Això suggereix que la clau ha de consistir en la paraula. El valor pot ser qual-

sevol altra cosa que necessitem. De manera que l’assignador ha de reposar la

paraula per ser la clau. Però recordem que per a l’arxiu A la clau ja és la paraula.

Però per a l’arxiu B, la data ha de ser filtrada.

Per tant, quan hauria d’anar aquesta informació de la data? Encara volem que

sigui en la sortida final. Podem posar la informació de data en la part del valor

del camp i deixar simplement que Hadoop manegi aquesta informació addi-

cional.

Així que, després de la filtració i movent el camp de data, tenim els següents

conjunts de dades.

Un, l’arxiu A, serà la paraula i el comptador total, i l’arxiu B, la paraula. Tindrà

la data i el recompte. El recompte total d’aquesta paraula, en la part del valor

del camp valor de la clau.

Ara podem preguntar què hem de subministrar als reductors, com barrejarà i

agruparà, per exemple.
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Simplifiquem aquesta qüestió, centrant-nos en tan sols una clau. Per exemple,

la paraula actor.

Hi haurà una línia d’arxiu A i diverses línies d’arxiu B. Aquestes seran agrupa-

des juntes com una clau en un cert valor.

El punt important és que el reductor té totes les dades en un lloc que es pot

utilitzar.

Es pot utilitzar el camp de valor per indicar si la font de les dades va ser de

l’arxiu A o B, per la qual cosa també sap com fer-los coincidir. Quin està en

correspondència a partir de l’arxiu A, quins s’aparellen a partir de l’arxiu B i

quins són les últimes files que estaran a la sortida final.

Pel que també podria fer unir el correcte, el resultat final tindrà tots els resultats

i només necessiten ser fusionats.

Finalment, es podrien, fins i tot, ordenar les dades de diferents maneres, de-

penent de què farem amb aquestes dades, cosa que l’anàlisi farà.

4.2.2. MapReduce: exemple de multiplicació de vectors

Seguirem construint els nostres exemples de MapReduce. Aviat ens ocuparem

de la multiplicació del vector utilitzant la informació de context Hadoop.
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Un vector és simplement un conjunt de nombres. La multiplicació de vectors

és una operació bàsica en l’anàlisi matemàtica. Imagineu que tenim dos con-

junts de nombres que tan sols multiplicarem.

El procés de multiplicació del vector és prendre els elements i multiplicar-los.

Per a aquest exemple, el primer element del vector A es multiplica pel primer

element del vector B. El segon element d’A es multiplica pel segon element de

B. I, així, successivament, fins a l’últim element, indexats per N en els nostres

exemples. I, al final, se sumen tots aquests termes.

Imaginem que tenim dos arxius que contenen vectors molt grans i que els

arxius estan dividits en HDFS.

Per dur a terme la multiplicació del vector en MapReduce, la nostra consi-

deració de disseny principal és que els elements amb el mateix índex han

d’agrupar-se amb la finalitat de ser multiplicats.

Let <key, value> = <index, number>

El valor de la clau ha de ser una cosa com l’índex i el nombre, a partir de la

matriu.

Però hi ha un problema: els arxius són només nombres. Després de la partició,

no hi ha informació d’índex, així que és un trencaclosques. No és obvi com

saber d’on vénen les dades en l’arxiu original.

Resulta que l’aplicació Hadoop MapReduce té algunes maneres d’obtenir in-

formació addicional, des de l’entorn d’execució o dels ajustos de configuració.
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Aquesta informació està disponible per l’assignador amb trucades a funcions

especials. Aquesta informació addicional pot ser transmesa al llarg de la sortida

de clau-valor o pot ser utilitzada com un efecte secundari en què l’assignador

posa algunes dades fora del sistema de Hadoop.

Per a aquest exemple, assumim que cada línia té ja una organització per a clau-

valor.

Com que l’assignador només ha de passar les dades al llarg, tingueu en compte

que pot agafar-ne de tots dos arxius i donar com a sortida un sol arxiu.
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El sistema de Hadoop MapReduce serà qui després barregi i agrupi els índexs.

I, a continuació, els reductors seran capaços de fer la multiplicació. Com és

que passarà això? S’han d’aconseguir parells de dades amb el mateix nombre

d’índex, multiplicar cada parell i, després, afegir cap amunt.

El reductor produirà un subtotal en la seva sortida. Així que, depenent de la

quantitat de reductors, encara es podrien necessitar sumar totes les dades. No

obstant això, en aquest punt, les dades originals poden quedar reduïdes a un

petit nombre de subtotals, per la qual cosa podria cabre en la memòria i no

necessitar un altre treball MapReduce.

4.2.3. MapReduce: resum

Resumirem els exemples que hem estat veient i bastirem alguns punts impor-

tants.
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En primer lloc, un MapReduce funciona millor quan les tasques es poden des-

compondre. Les principals característiques són que els Map han d’estar sepa-

rats i independents. Els Map només veuen parts de les dades. Això pot ser una

restricció útil o, a vegades, pot ajudar a fer les coses difícils, depenent de la

tasca.

Si tenim una tasca que es descompon, a continuació, la qüestió principal és

el disseny, allò que ha de ser el parell clau-valor. I això determinarà què farà

Hadoop per nosaltres. I, per descomptat, sempre hi ha compensacions.

Fixeu-vos que, en els nostres exemples, hem vist diverses funcions

d’assignador comú. De fet, aquest tipus de funcions s’estan afermant suficient-

ment com per convertir-se en les seves pròpies funcions, construïdes, sobretot

quan comencem a mirar les eines que es construeixen en la part superior de

MapReduce.

També utilitzem el camp de valor per transportar informació.

També hem vist que fer tasques en cascada o encadenar les tasques MapReduce

pot ser molt útil.

I que l’ús d’amplitud en els intervals pot reduir el treball per Hadoop. Però,

per descomptat, en això també hi ha compensacions.

Esmentem que la combinació de la sortida de Map, abans de barrejar, també

pot ser molt útil i molt important.

També ens trobem amb algunes limitacions potencials que podrien disminuir

els beneficis de MapReduce. En primer lloc, les tasques han d’encaixar en el

paradigma de clau-valor. A més, les dades intermèdies de les tasques MapRe-

duce no pengen al voltant, tot i que de vegades volem que ho facin.

MapReduce sí que requereix programació i, també, alguns algorismes o tasques

requereixen un procés iteratiu. O, en alguns casos, és útil mirar les dades de

forma interactiva, i això no és el millor de MapReducer.

Finalment, cal només esmentar com això condueix a temes en altres mòduls.

La idea principal és que altres eines poden estendre MapReduce i fer un pro-

cessament de nivell més gran. Així, per exemple, Pig i HiveSQL proporcionen

una interfície similar.

Altres eines poden millorar MapReduce, com Spark, que té dades persistents i

permet veure les dades de forma interactiva.
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5. Introducció a Spark

5.1. Introducció a Apache Spark

Les indústries estan utilitzant àmpliament Hadoop per analitzar les bases de

dades. La raó és que el framework Hadoop es basa en un senzill model de pro-

gramació (MapReduce) i permet una solució de computació escalable, flexible,

tolerant a fallades i rendible. Aquí, la principal preocupació és mantenir la

velocitat en el processament de grans conjunts de dades, en termes de temps

d’espera entre les consultes i temps d’espera per executar el programa.

Spark va ser introduït per l’Apache Software Foundation per accelerar el procés

de programari de càlcul computacional en Hadoop.

En contra de la creença comuna, Spark no és una versió modificada de Hadoop

i, en realitat, no depèn de Hadoop perquè té la seva pròpia gestió de clústers.

Hadoop és només una de les maneres d’implementar Spark.

Spark utilitza Hadoop de dues maneres:

• com a emmagatzematge,

• com a processament.

Quan Spark té la seva pròpia gestió de còmput de clúster, s’utilitza Hadoop

únicament per a propòsits d’emmagatzematge.

Spark és una tecnologia de computació en clúster extremadament ràpida. Es-

tà basada en Hadoop MapReduce i estén el model MapReduce per utilitzar

eficientment més tipus de càlculs, els quals inclouen consultes interactives i

processament de flux de dades. La característica principal de Spark és el seu

clúster de computació en memòria interna, que augmenta la velocitat de pro-

cessament de cada tasca.

Spark està dissenyat per cobrir una àmplia gamma de càrregues de treball, com

ara aplicacions per lots, algorismes iteratius, consultes interactives i streaming.

A part de recolzar totes aquestes càrregues de treball en el seu sistema respectiu,

es redueix la càrrega de gestió del manteniment d’eines separades.

Evolució�de�Spark
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Spark és un dels subprojectes de Hadoop desenvolupat el 2009 a la Universitat

de Berkeley AMPLab. Era de codi Open Source l’any 2010 sota una llicència

BSD. Va ser donat a la fundació del programari d’Apache el 2013 i, ara, des de

febrer de l’any 2014, Spark s’ha convertit en un projecte d’alt nivell d’Apache.

Característiques�de�Spark

Spark té les característiques següents:

• Velocitat: Spark ajuda a executar una aplicació en el clúster Hadoop fins a

100 vegades més ràpid en memòria, i 10 vegades més ràpid, quan s’executa

en el disc. Això és possible mitjançant la reducció de nombre d’operacions

de lectura/escriptura en el disc. S’emmagatzemen les dades de processa-

ment intermedi en la memòria.

• Suporta�múltiples�llenguatges: Spark proporciona API integrades per Ja-

va, Scala o Python. Per tant, es poden escriure aplicacions en diferents

llenguatges. Spark ve amb 80 operadors d’alt nivell per a la consulta in-

teractiva.

• Advanced�Analytics: Spark no només és compatible amb Map i Redu-

ce, també ho és amb les consultes SQL, el flux de dades, la màquina

d’aprenentatge (ML) i algorismes de grafs.

5.1.1. Arquitectura de Spark

El següent diagrama mostra tres formes de com l’espurna pot ser construïda

amb components de Hadoop.

Hi ha tres formes de desplegament de Spark, tal com s’explica a continuació.

• Autònom: el desplegament autònom de mitjans de Spark ocupa el lloc en

la part superior d’HDFS (Hadoop Distributed File System) i s’assigna espai

per part d’HDFS de forma explícita. Aquí, Spark i MapReduce s’executaran

un al costat de l’altre per cobrir totes les tasques de Spark en el clúster.
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• Hadoop�YARN: el desplegament en Hadoop YARN significa, simplement,

que Spark s’executa en YARN sense accés, preinstal·lació o accés al sistema.

YARN ajuda a integrar a Spark en l’ecosistema Hadoop o en la pila Hadoop.

Permet a altres components que s’executin en la part superior de la pila.

• Spark�en�MapReduce� (SIMR): s’utilitza per posar en funcionament les

tasques de Spark en col·laboració amb la implementació autònoma. Amb

SIMR, l’usuari pot iniciar Spark i utilitzar el seu Shell sense accés adminis-

tratiu.

Els�components�de�Spark

La següent il·lustració mostra els diferents components de Spark.

Spark�Core

Spark Core és el motor d’execució general subjacent per a la plataforma Spark en el qual es basa tota una altra funcionalitat. S’ofereix
computació en memòria interna i referència a conjunts de dades en sistemes d’emmagatzematge extern.

Spark�SQL

Spark SQL és un component en la part superior del nucli Spark que introdueix una nova abstracció de dades anomenada SchemaRDD,
que proporciona suport per a dades estructurades i semiestructurades.

Spark�Streaming

Spark Streaming aprofita la capacitat de programació ràpida en nucli per fer anàlisi mitjançant streaming. Es devoren dades en minilots
i fa RDD (conjunts de dades distribuïdes resilients), transformacions en aquests minilots de dades.

MLlib�(biblioteca�de�màquina�d’aprenentatge)

MLlib és un framework de màquina d’aprenentatge distribuït per sobre de Spark a causa de l’arquitectura de Spark basada en memòria
distribuïda. Spark MLlib és nou vegades més ràpid que la versió basada en disc Hadoop d’Apache Mahout.

GraphX

GraphX és un framework de processament gràfic distribuït en la part superior de Spark. Proporciona una API per expressar computa-
ció gràfica, que pot modelar els gràfics definits per l’usuari mitjançant l’ús de l’API d’abstracció Pregel. També proporciona un temps
d’execució optimitzat per a aquesta abstracció.

Els�conjunts�de�dades�distribuïdes�flexibles

Els conjunts de dades distribuïdes flexibles (RDD, resilient distributed datasets)

són una estructura de dades fonamental de Spark. És una col·lecció distribuïda

immutable d’objectes. Cada conjunt de dades en el RDD es divideix en parti-
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cions lògiques, en les quals es poden fer còmputs en diferents nodes del clús-

ter. RDD pot contenir qualsevol tipus d’objecte Python, Java o objectes Scala,

incloent-hi classes definides per l’usuari.

Formalment, un RDD és tan sols de lectura, col·lecció de registres particio-

nats. Es poden crear RDD a través d’operacions deterministes, en qualsevol

de les dades, en l’emmagatzematge estable o en altres tipus de RDD. RDD és

una col·lecció d’elements amb tolerància a fallades que poden funcionar en

paral·lel.

Hi ha dues maneres de crear els RDD:

• paral·lelització, una col·lecció existent en el seu programa controlador,

• fent referència a un conjunt de dades en un sistema d’emmagatzematge

extern, com un sistema compartit d’arxius, HDFS, HBase, o qualsevol font

de dades que ofereixi un format d’entrada Hadoop.

Spark fa ús del concepte de RDD per aconseguir operacions MapReduce més

ràpides i eficients. Primer, discutirem com les operacions es duen a terme de

MapReduce i per què no són tan eficients.

Compartir�dades�és�lent�en�MapReduce

MapReduce està àmpliament adoptat per al processament i la generació de

grans conjunts de dades amb un algorisme distribuït i de treball en un clúster.

Permet als usuaris escriure càlculs paral·lels, utilitzant un conjunt d’operadors

d’alt nivell, sense haver de preocupar-se de la distribució del treball i la tole-

rància a fallades.

Desafortunadament, en la majoria dels frameworks actuals, l’única manera de

reutilitzar dades entre càlculs (per exemple, entre dos treballs MapReduce) és

per escriure-ho en un sistema d’emmagatzematge extern estable (per exem-

ple, en HDFS). Malgrat que aquest framework ofereix nombroses abstraccions

d’accés als recursos computacionals d’un clúster, els usuaris encara volen més.

Tant les aplicacions iteratives com les interactives requereixen l’intercanvi de

dades més ràpidament a través de treballs paral·lels. L’intercanvi de dades és

lent en MapReduce a causa de la rèplica, la serialització i les operacions d’I/O

de disc. Quant al sistema d’emmagatzematge, la majoria de les aplicacions de

Hadoop empren més del 90% del temps fent operacions de lectura i escriptura

en HDFS.

Operacions�iteratives�en�MapReduce
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Reutilitzar els resultats intermedis a través de múltiples càlculs en aplicacions

multietapa. En la figura següent, s’explica com funciona el framework actual

mentre fa les operacions iteratives en MapReduce. Això incorre en despeses

substancials a causa de la rèplica de dades, operacions d’I/O en disc i la seria-

lització, la qual cosa fa que el sistema sigui lent.

Operacions�interactives�en�MapReduce

Cada usuari executa les consultes ad hoc sobre el mateix subconjunt de dades.

Cada consulta farà operacions de consulta I/O sobre disc en l’emmagatzematge

estable, que pot ser prevalent sobre el temps d’execució de les aplicacions.

En la següent figura, s’explica com funciona el framework actual mentre es fan

les consultes interactives sobre MapReduce.

Intercanvi�de�dades�usant�Spark�RDD

L’intercanvi de dades és lent en MapReduce a causa de la rèplica, la serialització

i la I/S de disc. La major part de les aplicacions de Hadoop empren més del

90% del temps fent HDFS, operacions de lectura i escriptura.

En adonar-se d’aquest problema, els investigadors van desenvolupar un fra-

mework especialitzat anomenat Spark. La idea clau de Spark és resilient distribu-

ted datasets (RDD), que suporta la computació en memòria interna. Això sig-

nifica que emmagatzema l’estat de la memòria com un objecte a través de les
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tasques i que l’objecte és compartible entre les diferents tasques. L’intercanvi

de dades en memòria és de 10 a 100 vegades més ràpid que usant la xarxa o

accés a disc.

Mirarem d’esbrinar com les operacions iteratives i interactives tenen lloc en

RDD Spark.

Operacions�iteratives�en�RDD�Spark

La següent figura mostra les operacions iteratives sobre RDD Spark. Serà em-

magatzemar resultats intermedis en una memòria distribuïda en lloc d’en un

emmagatzematge estable (disc) i, d’aquesta manera, farà el sistema més ràpid.

Si la memòria distribuïda (RAM) no és suficient per emmagatzemar els resultats

intermedis (estat del treball), llavors s’emmagatzemaran els resultats en disc.

Operacions�interactives�en�RDD�Spark

Aquesta figura mostra les operacions interactives en RDD Spark. Si en diverses

ocasions s’executen diferents consultes en el mateix conjunt de dades, aques-

tes dades en particular poden ser mantingudes en la memòria per obtenir mi-

llors temps d’execució.

Per defecte, cada RDD transformada pot tornar a calcular cada vegada que exe-

cuti una acció. No obstant això, una RDD també pot persistir en la memòria;

en aquest cas, Spark mantindrà els elements al voltant de l’agrupació per a un

accés molt més ràpid, la pròxima vegada que es consultin. També se suporta

la persistència de RDD en disc o la rèplica en múltiples nodes.
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5.2. La planificació de tasques, accions, emmagatzematge en

memòria cau i variables compartides

5.2.1. El planificador DAG

DAGScheduler és la capa de la programació de Spark que implementa la pro-

gramació orientada a etapa, és a dir, després que una acció RDD ha estat crida-

da, es converteix en una tasca que es transforma, llavors, en una sèrie d’etapes

que es presenten com a TaskSets per a la seva execució.

Els conceptes fonamentals de DAGScheduler són les tasques i les etapes.

DAGScheduler treballa en un driver. Es crea com a part de la inicialització de

l’SparkContext, just després que estiguin preparats TaskScheduler i Scheduler-

Backend.
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DAGScheduler fa tres coses en Spark:

• Calcula una execució DAG, és a dir, etapes DAG per a una tasca.

• Determina els llocs preferits per executar cada tasca successivament.

• Maneja fallades degudes a la mescla dels arxius de sortida que s’estan per-

dent.

Calcula un graf dirigit acíclic (DAG) d’etapes per a cada treball, fa un seguiment

de quin RDD i etapes de sortides es materialitzen, i troba un horari mínim per

executar treballs. A continuació, envia les etapes al TaskScheduler.

A banda de continuar amb l’execució DAG, DAGScheduler també determina

els llocs preferits per executar cada tasca, basant-se en l’estat de memòria cau

actual, i passa la informació al TaskScheduler.

A més, s’encarrega de les fallades degudes a la mescla dels arxius de sortida

quan es perden, en aquest cas, les etapes més antigues poden tornar a reexpe-

dir-se. Les fallades dins d’una etapa que no són causades per la pèrdua aleatòria

d’arxius es manegen per la mateixa TaskScheduler, que torna a intentar cada

tasca un petit nombre de vegades abans de cancel·lar tota l’etapa.
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DAGScheduler utilitza una arquitectura d’esdeveniments de cues en què un

fil pot publicar un esdeveniment DAGSchedulerEvent, que llegeix i executa

seqüencialment.

DAGScheduler executa etapes en ordre topològic.

Consell

Habilitar DEBUG o TRACE nivell d’entrada per
org.apache.spark.scheduler.DAGSchedule, accedint-hi per veure què succeeix a l’interior.

Afegir la següent línia a conf/ log4j.properties:

log4j.logger.org.apache.spark.scheduler.DAGScheduler = TRACE

DAGScheduler necessita SparkContext, Task Scheduler, LiveListenerBus, Ma-

pOutputTracker i Block Manager per treballar. No obstant això, com a mínim,

DAGScheduler necessita únicament SparkContext.

DAGScheduler informa de mètriques sobre la seva execució.

Quan DAGScheduler programa una tasca com a conseqüència de l’execució

d’una acció en un RDD o anomenant un mètode SparkContext.runJob(), ge-

nera tasques paral·leles per calcular resultats (parcials) per partició.

5.2.2. Les accions en Spark

A diferència de les transformacions que produeixen els RDD, les funcions

d’acció produeixen un valor nou de tornada al driver de Spark. Les accions po-

den desencadenar un prèviament construït RDD per avaluar.

reduce(func)

Agregar els elements d’un conjunt de dades a través de func.

scala> val names1 = sc.parallelize(List("abe", "abby", "apple"))

names1: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[1467] at parallelize at 4

 <console>:12

scala> names1.reduce((t1,t2) => t1 + t2)

res778: String = abbyabeapple

scala> names1.flatMap(k => List(k.size) ).reduce((t1,t2) => t1 + t2)

res779: Int = 12

// another way to show

scala> val names2 = sc.parallelize(List("apple", "beatty", "beatrice")).map(a => (a, a.size))

names2: org.apache.spark.rdd.RDD[(String, Int)] = MappedRDD[1473] at map at 16 <console>:14

scala> names2.flatMap(t => Array(t._2)).reduce(_ + _)

res783: Int = 19

collect(func)
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collect() retorna de nou al programa pilot els elements del conjunt de dades

com una matriu.

collect() sovint s’utilitza en els exemples proporcionats anteriorment com a

exemples d’espurna de transformació amb la finalitat de mostrar els valors de

la devolució. El REPL, per exemple, imprimirà de nou els valors de la matriu a

la consola. Això pot ser útil en la depuració de programes.

scala> sc.parallelize(List(1,2,3)).flatMap(x=>List(x,x,x)).collect

res200: Array[Int] = Array(1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3)

scala> sc.parallelize(List(1,2,3)).map(x=>List(x,x,x)).collect

res201: Array[List[Int]] = Array(List(1, 1, 1), List(2, 2, 2), List(3, 3, 3))

count()

Nombre d’elements en RDD

scala> val names2 = sc.parallelize(List("apple", "beatty", "beatrice"))

names2: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[1476] at parallelize at 4

 <console>:12

scala> names2.count

res784: Long = 3

first()

Retorna el primer element en RDD.

scala> val names2 = sc.parallelize(List("apple", "beatty", "beatrice"))

names2: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[1477] at parallelize at

 <console>:12

scala> names2.first

res785: String = apple

take(n)

Retorna un array amb els primers n elements del dataset.

scala> val names2 = sc.parallelize(List("apple", "beatty", "beatrice"))

names2: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[1478] at parallelize at

 <console>:12

scala> names2.take(2)

res786: Array[String] = Array(apple, beatty)

takeSample(withReplacement:�Boolean,�n:Int,�[seed:Int]):�Array[T]
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Similar a take(), retorna un tipus d’array amb grandària n. Inclou una opció

booleana per incloure amb reemplaçament o sense, i una llavor de generació

aleatòria.

scala> val teams = sc.parallelize(List("twins", "brewers", "cubs", "white sox", "indians",

 "bad news bears"))

teams: org.apache.spark.rdd.RDD[String] = ParallelCollectionRDD[1482] at parallelize at

 <console>:12

scala> teams.takeSample(true, 3)

res789: Array[String] = Array(white sox, twins, white sox)

scala> teams.takeSample(true, 3)

res790: Array[String] = Array(cubs, white sox, twins)

saveAsTextFile(filepath)

Escriu els elements del conjunt de dades com un arxiu de text en un directori

de la ruta de l’arxiu en el sistema d’arxius, HDFS, o qualsevol altre sistema

d’arxius compatible Hadoop.

scala> val onlyInterestedIn = sc.textFile("baby_names.csv").map(line => line.split(",")).map(n =>

 (n(1), n(4)))

onlyInterestedIn: org.apache.spark.rdd.RDD[(String, String)] = MappedRDD[27] at map at

 <console>:12

scala> onlyInterestedIn.saveAsTextFile("results.csv")

Sortida:

todd-mcgraths-macbook-pro:spark-1.1.0-bin-hadoop2.4 toddmcgrath$ ls -al results.csv/

total 824

drwxr-xr-x8 toddmcgrath  staff272 Dec  3 06:53 .

drwxr-xr-x@ 17 toddmcgrath  staff578 Dec  3 06:54 ..

-rw-r--r--1 toddmcgrath  staff 8 Dec  3 06:53 ._SUCCESS.crc

-rw-r--r--1 toddmcgrath  staff 1600 Dec  3 06:53 .part-00000.crc

-rw-r--r--1 toddmcgrath  staff 1588 Dec  3 06:53 .part-00001.crc

-rw-r--r--1 toddmcgrath  staff 0 Dec  3 06:53 _SUCCESS

-rw-r--r--1 toddmcgrath  staff  203775 Dec  3 06:53 part-00000

-rw-r--r--1 toddmcgrath  staff  202120 Dec  3 06:53 part-00001 

5.2.3. L’emmagatzematge en memòria cau en Spark

L’emmagatzematge en cau o la persistència són tècniques d’optimització per

als càlculs de Spark (iteratius i interactius). Ajuden a guardar els resultats par-

cials provisionals perquè puguin ser reutilitzats en etapes posteriors. Aquests

resultats provisionals, com RDD, es mantenen així en la memòria (per defecte)

o en emmagatzematge sòlid, com a disc i/o mitjançant rèplica.
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Els RDD poden ser en memòria cau utilitzant l’operació cache. També poden

ser persistents usant l’operació persist.

La diferència entre les operacions d’escorcoll i persistència és purament sin-

tàctica. Cache és sinònim de persist o persist(MEMORY_ONLY), és a dir, la me-

mòria cau es limita a persistir amb el nivell d’emmagatzematge per defecte

MEMORY_ONLY.

RDD també es pot gestionar sense persistència per eliminar RDD d’un emma-

gatzematge permanent, com de la memòria i/o del disc.

5.2.4. Variables de difusió

Les variables de difusió permeten al programador mantenir una memòria cau

de variables de només lectura en cada màquina, en comptes d’enviar-ne una

còpia amb les tasques.

Explícitament, la creació de les variables de transmissió només és útil quan les

tasques, a través de múltiples etapes, necessiten les mateixes dades o quan és

important l’emmagatzematge en cau de les dades en forma deserialitzada.

Per utilitzar un valor broadcast en una transformació, s’ha de crear primer usant

SparkContext.broadcast() i, després, utilitzar el mètode value per accedir al valor

compartit.

Nota

A causa d’una molt petita i pu-
rament sintàctica diferència
entre l’emmagatzematge en
memòria cau i la persistència
de RDD, els dos termes s’usen
indistintament.
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La característica de difusió en Spark utilitza SparkContext per crear valors de

difusió, i BroadcastManager i ContextCleaner per gestionar el seu cicle de vida.

Comencem amb un exemple d’introducció per revisar com utilitzar les varia-

bles de difusió i construir la seva comprensió inicial.

Utilitzarem una assignació estàtica de projectes interessants amb els seus llocs

web, és a dir, Map[String, String] que usin les tasques.

scala> val pws = Map("Apache Spark" -> "http://spark.apache.org/", "Scala" -> 

"http://www.scala-lang.org/")

pws: scala.collection.immutable.Map[String,String] = Map(Apache Spark -> 

http://spark.apache.org/, Scala -> http://www.scala-lang.org/)

scala> val websites = sc.parallelize(Seq("Apache Spark", "Scala")).map(pws).collect

...

websites: Array[String] = Array(http://spark.apache.org/, http://www.scala-lang.org/)

Funciona, però és molt ineficaç, ja que el mapa pws s’envia a través de la ca-

nonada als executors, mentre que podria haver estat ja allà. Si hi hagués més

tasques que necessitessin el mapa pws, podríem millorar el seu rendiment re-

duint al mínim el nombre de bytes que seran enviats a través de la xarxa per

a l’execució de la tasca.

val pwsB = sc.broadcast(pws)

val websites = sc.parallelize(Seq("Apache Spark", "Scala")).map(pwsB.value).collect

// websites: Array[String] = Array(http://spark.apache.org/, http://www.scala-lang.org/)

Semànticament, els dos càlculs –amb el valor d’emissió i sense– són exacta-

ment els mateixos, però el basat en la difusió ha millorat pel que fa al rendi-

ment, quan hi ha més executors que estan executant moltes tasques que uti-

litzen el pws map.
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Broadcast és la part de Spark que s’encarrega de transmetre informació a través

dels nodes d’un clúster.

S’utilitza la variable de difusió per posar en pràctica una combinació utilitzant

un map(). Per a això, les taules de cerca es distribueixen en els nodes d’un

clúster mitjançant la broadcast i, després, miren cap amunt dins de map (per

fer la combinació implícitament).

Quan emetem un valor, aquest es copia en executors només una vegada (men-

tre que es copia diverses vegades per a les tasques d’una altra manera). Això sig-

nifica que l’emissió pot ajudar a obtenir la seva sol·licitud de Spark més ràpid

si té un gran valor per al seu ús en tasques o hi ha més tasques que executors.

El llenguatge Spark utilitza broadcast amb collectAsMap per crear un map per a la

seva difusió. Quan un RDD és map en un petit conjunt de dades, collectAsMap

i broadcast usen el RDD més gran per fer un mapatge dels seus elements en la

difusió dels RDD, la qual cosa és computacionalment més ràpida.

val acMap = sc.broadcast(myRDD.map { case (a,b,c,b) => (a, c) }.collectAsMap)

val otherMap = sc.broadcast(myOtherRDD.collectAsMap)

myBigRDD.map { case (a, b, c, d) =>

  (acMap.value.get(a).get, otherMap.value.get(c).get)

}.collect

Cal fer ús de grans HashMaps difosos sobre els RDD, sempre que sigui possible,

i deixar RDD amb una clau per buscar les dades necessàries.

5.2.5. Acumuladors

El segon tipus de variables compartides són acumuladors.

Els acumuladors són variables que només s’«afegeixen» a través d’una operació

associativa i, per tant, són suportats de manera eficient en paral·lel. Es poden

utilitzar per implementar comptadors (com en MapReduce) o sumes. Spark

suporta de forma nativa els acumuladors de tipus numèric i els programadors
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poden afegir suport per a nous tipus. Si els acumuladors es creen amb un nom,

es mostraran en la interfície d’usuari de Spark. Això pot ser útil per entendre

el progrés de l’execució en etapes.

Un acumulador es crea a partir d’un valor inicial v cridant

SparkContext.accumulator(v). Les tasques que s’executen en el clúster es poden

afegir mitjançant l’ús del mètode add o l’operador +=. No obstant això, no

poden llegir el seu valor. Tan sols el driver del programa pot llegir el valor de

l’acumulador, utilitzant el seu mètode value.
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