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1. HBASE: la força de dades de Hadoop

1.1. Introducció a HBase

En aquest apartat, proporcionarem una introducció a HBase. HBase és un mo-

del de dades molt similar a Google’s Big Data Table i està dissenyat per pro-

porcionar un accés aleatori ràpid a enormes quantitats de dades.

Veurem diferents aspectes d’HBase: què és HBase? De quina manera es relacio-

na amb HBase HDFS? Si ja tenim HDFS, realment necessitem HBase? Veurem la

resposta a aquestes preguntes. I en respondrem també aquestes altres: quin és

el model de dades d’HBase? Quina és la descripció del model físic subjacent en

l’arquitectura d’HBase i què aporta per treballar amb big data, en el framework

Hadoop i la pila d’aquesta arquitectura? I a continuació, farem una utilització

pràctica d’HBase. En definitiva, què és HBase? HBase és un magatzem de dades

distribuït orientat a columnes i construït sobre HDFS.

Si ens fixem en la definició real que Apache fa d’HBase, es pot veure que la de-

fineix com una base de dades Hadoop, distribuïda i escalable, cosa que sovint

anomenem un gran magatzem de dades. I, si s’aprofundeix una mica més en

la pàgina web d’Apache sobre HBase, es pot veure que parlen d’HBase com un

projecte de codi obert amb l’objectiu de proporcionar emmagatzematge per a

la computació en Hadoop mitjançant un sistema d’arxius distribuït. HBase és

en codi obert, d’estil no relacional, una base de dades distribuïda seguint el

model de BigTable de Google i està escrit en Java. Recorrerem, doncs, diversos

aspectes d’HBase per conèixer amb més detall què significa realment.

No obstant això, des d’un aspecte general, sabem que encara és part d’aquest

ecosistema Hadoop sobre el qual ja hem après anteriorment. I ens adonem

que es troba, d’igual manera, a mig camí entre HDFS i MapReduce, i està
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construït en la part superior d’HDFS. Com es veurà més endavant, en realitat

s’utilitzen activitats de MapReduce per executar les seves pròpies accions. Les

dades s’emmagatzemen internament dins de l’HDFS.

Vegem una mica sobre la seva història. HDFS va aparèixer per primera vegada

el novembre del 2006, quan va sortir el primer article descrivint BigTable i tots

els aspectes interessants dels reptes a què Google tractava de fer front en aquell

moment. Això és el que inicia i desencadena tota aquesta recerca addicional i

les diferents maneres de fer front a aquests grans conjunts de dades. Al voltant

de febrer del 2007, el prototip inicial HBase ja s’havia creat i s’havia incorporat

a l’esquema Hadoop.

Avançant ràpidament fins a octubre d’aquest mateix any, va sortir el primer

model operatiu HBase utilitzable, i, el gener del 2008, Hadoop es va convertir

en el projecte de nivell superior i HBase, en un dels subprojectes. Tal com està

configurat actualment. Des de llavors hi ha hagut moltes versions d’HBase, i

és una de les aplicacions més utilitzades dins de la pila de Hadoop.

1.1.1. Per què HBase? HBase enfront d’HDFS

Hem après molt sobre com funciona MapReduce i com HDFS funciona com

una font de dades gran per a l’arquitectura Hadoop. Ara, es podria pensar, per

què necessitem HBase? Per què estem parlant d’HBase fins i tot quan tenim

HDFS? Sabem que Hadoop utilitza aquest sistema d’arxius distributiu per em-

magatzemar les dades. Sabem que MapReduce pot processar en ell. I sabem

que Hadoop és excel·lent a l’hora d’emmagatzemar i processar enormes quan-

titats de dades en diversos formats; per tant, per què, doncs, seria necessari

parlar d’HBase?

Hi ha algunes limitacions en Hadoop. Hadoop pot fer només processament

per lots i té accés a les dades d’una manera seqüencial. Això significa que s’ha

de buscar en tot el conjunt de dades, fins i tot per als treballs més simples.

Enormes conjunts de dades necessiten ser processats com a resultat del proces-

sament previ de, tal vegada, un altre gran conjunt de dades i es pot veure com

el processament seqüencial podria convertir-se en un problema, quan s’estan

intentant dur a terme operacions que són similars al tipus de coses que estem

acostumats a fer en un sistema de base de dades relacional.

HDFS realment no funciona tan bé per a cerca de registres i tampoc és molt

eficient per a actualitzacions de registres. I aquí és on entra en joc HBase. HBa-

se està dissenyat per fer front amb eficàcia a tots els aspectes negatius i tots els

problemes que estem veient amb HDFS, quan es tracta d’aquest tipus de pro-

cessament seqüencial. Així, sobre aplicacions com HBase, de vegades, sentim

a parlar de bases de dades anomenades Cassandra, Dynamo, CouchDB, Mon-

goDB. Aquestes aplicacions són molt efectives en l’accés aleatori als diferents

registres de les dades emmagatzemades dins de la nostra gran font de dades.
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Si estem tractant d’agafar grans quantitats de dades i d’accedir-hi en allò que

anomenem forma d’accés aleatori, necessitem HBase. HBase és excel·lent per

als accessos mitjançant cerca de registre de manera ràpida. I les actualitzacions

de registres es duen a terme mitjançant la creació de noves versions dels valors.

Per tant, és també bastant ràpid fer-hi canvis.

Si ens fixem en la diferència entre HDFS i HBase, podem veure que HBase és

una base de dades que es construeix en la part superior d’HDFS, o que HDFS

és només un sistema d’arxius distribuït que es troba a sota, que és subjacent

a totes aquestes capes de tecnologies, la qual cosa ens permet emmagatzemar

enormes conjunts de dades.

HDFS no suporta cerques ràpidament, HBase ens permet fer això i permet cer-

ques ràpides per a les grans taules que s’emmagatzemen en HDFS. HBase té

accés de baixa latència als registres individuals, per a milers de milions de re-

gistres, la qual cosa és un gran avantatge enfront de la forma en què HDFS té

accés internament a les grans bases de dades. HBase utilitza una cosa anome-

nada taules hash. Parlarem una mica sobre taules hash i veurem què significa

realment. HBase emmagatzema les dades en arxius indexats i HDFS permet

una ràpida acceleració per buscar una gran quantitat de dades. Per això, hem

especificat que HBase es troba damunt d’HDFS, per la qual cosa HBase pot lle-

gir i escriure en HDFS; a més, no només pot emmagatzemar les dades en HDFS,

sinó que també pot accedir-hi directament a través d’HBase. Podem imaginar

que hi haurà alguns usuaris als quals els agradarà llegir i accedir a les dades per

HBase. Poden fer-ho directament o bé poden escriure dades directament tant

en HBase com en HDFS. Tenim, doncs, una gran quantitat d’opcions.

1.1.2. Quan és recomanable emprar HBase

En aquest punt tenim els conceptes bàsics del que és HBase. I on es troba la

seva ubicació dins de l’arquitectura de pila de Hadoop. Ara sabem què és HBase

i sabem que és diferent d’HDFS.
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Normalment, ens agradaria emprar-ho quan necessitem llegir i escriure en

l’accés a grans quantitats de dades a l’atzar, en temps real. I, per molt gran, vo-

lem dir milers de milions de files i columnes. Una gran quantitat d’aplicacions

diferents tenen aquest tipus de requisits; les imatges per satèl·lit i les aplicaci-

ons de naturalesa similar en són alguns amb aquestes necessitats sobre inde-

xació web.

A més, quan pensem que HBase pot ser una gran aplicació per utilitzar? Si

hem de fer molts milers d’operacions per segon en diversos terabytes i, fins

i tot, petabytes de dades, és possible que desitgem considerar l’ús d'HBase. A

més, volem utilitzar HBase quan tenim patrons. Són bastant simples, són ben

coneguts i podrem repetir-los en grans quantitats de dades.

Ara comprenem que HBase és distribuït i s’estableix en la part superior del

sistema base distribuït en el sistema. És una base de dades orientada a colum-

nes i està desenvolupada en la part superior del sistema d’arxius Hadoop; no

obstant això, l’important és que es té orientació a columna. Això esdevindrà

realment important molt ràpid, quan comencem a veure la forma en la qual

les dades s’organitzen dins d’HBase, i com podem accedir i indexar les dades.

A més, és escalable horitzontalment a causa de la seva orientació a columna i

perquè s’estableix dins de la pila Hadoop en la part superior d’HDFS.

Ara, cal tenir en compte que HBase no és una base de dades relacional, sinó

una base de dades distribuïda, orientada a columna i que es troba en la part

superior de Hadoop.

HBase és escassa. Cosa que vol dir que tenim un munt de valors NULL o va-

lors buits. Està molt ben distribuïda. És una cosa que sovint anomenem arqui-

tectura de no compartició. És persistent, multidimensional i, realment, és un

mapa ordenat, cosa que sovint anomenem magatzem de claus-valor.

El magatzem de termes clau-valor és bastant comú en una gran quantitat de

diferents aplicacions informàtiques. Un magatzem de claus-valor és un para-

digma d’emmagatzematge de dades que està dissenyat per emmagatzemar, re-

cuperar i gestionar allò que anomenem matrius associades o estructures de dades

que, sovint, reben el nom de diccionari o hash.
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Per exemple, podríem tenir tres claus diferents aquí, K1 a K3. I podríem tenir

tot tipus de valors diferents en la nostra part de les dades emmagatzemades,

cosa que podria ser una mescla de no-res, podrien ser valors reals, podria ha-

ver-hi diferents combinacions d’altres tecles qualssevol. Els diccionaris conte-

nen una col·lecció de tot tipus d’objectes o registres i, al seu torn, tenen molts

d’aquests camps de moltes característiques diferents, i contenen diferents ti-

pus de dades.

Per exemple, aquí es pot veure que tenim tres claus diferents. El realment in-

teressant d’això és que pot variar la longitud del magatzem de dades dins dels

valors. Això ens permet tenir molta més flexibilitat en dades no estructurades

o estructurades, emmagatzemades en formes interessants.

1.1.3. Introducció al model de dades en HBase

Veurem ara el model de dades HBase. Quin és el model de dades subjacent que

ens permet utilitzar totes aquestes característiques interessants sobre HBase?

Com ja hem esmentat abans, es basa en la idea de la BigTable de Google.

BigTable és un sistema distribuït d’emmagatzematge per a la gestió de dades

estructurades dissenyada per escalar a una grandària molt gran. El projecte es

va iniciar a Google i l’article original va ser publicat el 2006, ja que Google

estava recollint grans quantitats d’informació des de la web i estava tenint

greus desafiaments en la seva capacitat de processar i emmagatzemar aquesta

gran quantitat de dades.
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Per tant, aquest repte s’ha desenvolupat des del sistema RDBMS tradicional o

un sistema de gestió de base de dades relacional. Són bons per a les transac-

cions i processament, però, quan es tracta de l’elaboració d’anàlisi de grans

quantitats de dades, la solució es torna molt cara, molt especialitzada i molt

difícil d’executar-se de manera escalable amb un bon rendiment.

Així doncs, quan parlem de processament analític a gran escala, estem parlant

de consultes de grandària considerable. Aquestes, en general, estan executades

en bases de dades de l’ordre de 100 terabytes, petabytes i, ara fins i tot, es parla

de zetabytes de dades. I, quan fem aquest tipus de consultes analítiques, hem

d’establir algun tipus de rang on cal fer un recorregut dins de la taula, per

la qual cosa, si tenim aquesta gran quantitat de dades, es fa realment difícil

fer-ho d’una manera eficient. BigTable és molt similar a una base de dades,

però no és un model complet de dades relacional. Les dades s’indexen mitjan-

çant files i columnes d’aquestes taules. També s’usa MapReduce pel framework

computacional subjacent; per tant, si es pensa en grans volums de dades, és

un mapa ordenat, molt gran, amb poca densitat en la distribució, persistent

i multidimensional. Sona molt similar a la definició que acabem de veure an-

teriorment per a HBase.

Per tant, si es pensa que les taules estan dissenyades com una gran taula, lla-

vors, tenen tres dimensions. Estem parlant de files, columnes i marques de

temps. I es pot veure aquí: aquestes files, columnes i marques de temps són

molt importants per definir les tres dimensions de la taula.

Cada cel·la de la taula fa referència a una clau de fila en particular, una clau

determinada de columna i una marca de temps, quan aquest valor particular

s’ha posat en la taula. Com es pot veure en aquesta imatge, tenim una fila que

tenia la informació sobre la columna i que es troba en la marca de temps, i un

punt temporal amb un valor particular que es va inserir en aquesta taula.

1.1.4. HBase: el model de dades detalladament

Fins ara hem parlat molt de BigTable, de les tecnologies i de la idea subjacents

en el framework de BigTable; de tots els pros i contres, i tot el que aquesta idea

posa en funcionament. Ara parlarem de com es relaciona amb la HBase. Els
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magatzems de dades HBase consten d’una o més taules molt similars a big data,

que estan indexades per les claus de fila. Les dades s’emmagatzemen en files

amb columnes. I les files poden tenir diverses versions, igual com vam veure

que passa amb les marques de temps, en el cas de BigTable. De manera prede-

terminada, el control de versions de files de dades s’implementa amb marques

de temps específiques. Les columnes s’agrupen en famílies de columnes, que

han de predefinir-se quan realment es crea la taula.

Les famílies de columnes s’agrupen en el disc físic real. Així, portant a terme

aquesta agrupació amb un patró d’accés similar, es reduirà l’accés general al

disc i augmentarà el rendiment de la nostra base de dades.

El model de dades HBase és igual al de la BigTable; es compon de diverses

taules. Cada taula es compon de famílies de columnes. Sabem que aquestes

funcions es poden assignar a diferents columnes en diferents cel·les. HBase té

una cosa anomenada columnes dinàmiques. Això només significa que els noms

de columna estan codificats dins de la cel·la i que cel·les diferents poden tenir

diferents columnes, per la qual cosa tenim longitud variable. Així doncs, sa-

bem que HBase és una base de dades distribuïda. El que això significa és que

està dissenyada per executar-se en un grup de desenes, possiblement milers de

servidors. Tots els problemes típics que ens trobem en la computació distribu-

ïda operen de la mateixa manera en un entorn distribuït HBase. Tenim, doncs,

el mateix tipus de reptes en el còmput distribuït. Alguns d’aquests reptes són

la gestió dels processos remots: són capaços tant de bloquejar com distribuir

les dades i latència de la xarxa, així com el nombre de diferents aspectes que

influeixen en qualsevol tipus de sistema distribuït. Afortunadament, HBase fa

ús de diverses tecnologies madures, que pertanyen a tot l’ecosistema Apache

Hadoop. Zookeeper n’és una d’aquestes i és molt coneguda i valorada. Zooke-

eper ajuda a cuidar una gran quantitat d’aquest tipus de problemes.
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Com s’observa en la figura, es pot veure que només pot haver-hi un únic no-

de HBaseMaster amb diversos HRegionServer. És possible executar HBase en

una configuració de múltiples regions també, però, típicament, tenen un sol

mestre de l’actuació. Les taules d’HBase es reparticionen en múltiples regions

i cada regió emmagatzema una sèrie de files de la taula. I diverses regions

són assignades pel mestre als múltiples servidors de regió. HBase és un ma-

gatzem de dades orientades a columna, la qual cosa significa que les colum-

nes s’emmagatzemen preferentment en columnes, en lloc d’en files com els

RDBMS típics. I això fa que certs patrons d’accés siguin molt menys costosos

que alguns sistemes de bases de dades per files tradicionals. Podem fer un munt

d’altres coses interessants: accedir a conjunts de dades de visualització de da-

des. Per exemple, en HBase, si no hi ha dades per a una família de columna,

simplement no emmagatzema res. En contrast amb una base de dades relaci-

onal, on ha d’emmagatzemar necessàriament algun tipus de valor de forma

explícita.

A més, quan es recuperen d’HBase només s’han de demanar les famílies de les

columnes específiques que es necessiten, ja que pot tenir milions de colum-

nes d’una fila donada. Ha d'assegurar-se que només demana el que necessita

perquè, recordem, HBase s’utilitza per a aplicacions que tenen dades molt i

molt grans. Donem ara una ullada als principals components d’HBase. Hi ha

tres components principals que acabem d’esmentar: regió, servidor de regió

(que, en general, conté molts esclaus) i el mestre. Per tant, si parlem de regió,

podem pensar que és un subconjunt de files de taules. I es pot imaginar com

una partició de rang horitzontal, que es fa de forma automàtica. Tenim un

servidor de regió que, de vegades, ha d’escoltar els anomenats esclaus, ja que

aquests manegen les regions de dades i serveixen les dades per a la lectura i

escriptura utilitzant un registre.
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La peça final principal d’aquest gran trencaclosques dels components d’HBase

és el mestre. El mestre és responsable de la coordinació dels esclaus, l’assignació

de cada regió, la detecció de fallades específiques i l’establiment de les funci-

ons administratives generals d’HBase. Per tant, aquí veiem l’arquitectura lò-

gica. Els servidors de regió són els processos de programari, de vegades ano-

menats dimonis, que s’activen amb la finalitat d’emmagatzemar i recuperar

dades d’HBase. En l’entorn de producció, cadascun d’aquests servidors de re-

gió s’implementa en el seu mateix node equip. Quan la taula creix més enllà

del límit configurable del sistema HBase, poden agafar les dades i, automàti-

cament, dividir la taula i distribuir la càrrega en un altre servidor de la regió.

Això es coneix com a intercanvi automàtic. Com que es divideixen les taules,

les divisions es converteixen en noves regions. I la regió emmagatzema un

rang de parells de valors clau i cada servidor de la regió gestiona un nombre

configurable de regions. Zookeeper és qui permet tot això. S’ocupa de tots els

serveis de coordinació d’HBase i de la recuperació de fallades.
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Estem veient l’arquitectura d’HBase. Fins ara hem esmentat el mestre, el Regi-

onServer i el Zookeeper. I aquestes són peces molt, molt importants. No obs-

tant això, hi ha altres components que fan que aquesta arquitectura funcioni:

emmagatzematge de memòria, l'HFile i WAL. HBase s’executa en la part supe-

rior d'HDFS. Utilitza aquesta arquitectura mestre-esclau, en què l’Hmaster serà

el node mestre i els servidors de la regió, el node esclau. Quan el client envia

una petició d’escriptura, l’Hmaster rep la sol·licitud i l’envia al servidor de la

regió específica. El servidor de la regió és un sistema que funciona de manera

similar a un node de dades en l’arquitectura HDFS. Quan el servidor de regió

rep una petició d’escriptura, la sol·licitud es dirigeix a la regió específica. Cada

regió emmagatzema un conjunt de files, com acabem d’esmentar. I les files

poden separar-se en múltiples famílies de columnes. I les dades de columna,

en concret de la família, s’emmagatzemen en Halmacen, que consisteix en un

magatzem de memòria, i el conjunt d’arxius H. El magatzem de memòria fa

un seguiment de tots els registres, i llegeix i escriu. I les operacions que s’han

fet dins del servidor de la regió en particular. A partir d’aquesta realitat, podem

imaginar que actua de forma similar a la del node principal en Hadoop. Així,

MEMSTORE, l’emmagatzematge de memòria, utilitza l’emmagatzematge en la

memòria interna de cada nota per a cadascuna de les dades i emmagatzema els

bloquejos. El servidor principal té diversos papers molt importants. Supervisa

els servidors de regió en els HBase clústers, s’encarrega de les operacions de

metadades, assigna les regions i gestiona la commutació per errors en el servi-

dor de regió. A més, supervisa l’equilibri de càrrega a través de totes les regions.

També gestiona i neteja les taules del catàleg. Buida WAL i proporciona un

framework pel coprocessador per a l’observació d’operacions del mestre. En ge-

neral, ha de tenir un servei mestre de còpia de seguretat en cada clúster HBase,

pel fet que la commutació per error del servidor mestre real augmentarà.
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HBase clúster pot ser enorme. Podem tenir grans quantitats de dades. I la co-

ordinació de totes aquestes operacions dels servidors mestres, els servidors i

els clients de la regió pot ser una tasca molt difícil. Aquí és on entra en joc

ZooKeeper. ZooKeeper és un conjunt distribuït de serveis que proporciona, de

manera col·lectiva, coordinació fiable i sincronitza tots aquests serveis ajudant

HBase a executar-se sense problemes. HBase depèn de Zookeeper al 100%. De

forma predeterminada, HBase gestiona la instància Zookeeper que realment

necessitem si desitgem que s’executi HBase.

Per resumir el paper de Zookeeper, HBase ve integrat juntament amb Zookee-

per. I, quan s’inicia una instància d’HBase, també s’inicia la instància Zookee-

per. De vegades, és possible que aparegui un error perquè no s’ha iniciat una

instància de Zookeeper. No obstant això, en la majoria de les implementaci-

ons de la infraestructura Hadoop, aquests dos s’uneixen i comencen treballant

junts. La raó és que Zookeeper ajuda a mantenir un registre de tots els servi-

dors de la regió que estan disponibles per HBase. I fa un seguiment de quants

servidors de regió són allà, quins d’aquests servidors regió posseeixen les da-

des i en quin node, i es porta a terme un seguiment de les dades més petites

que Hadoop està perdent. Disminueix la sobrecàrrega de Hadoop, ja que fa

un seguiment de la major part de les metadades, la qual cosa fa que aquest

procés estigui molt optimitzat; i es porta a terme un seguiment de totes les

metadades. Per tant, HMaster obté les dades dels servidors regió posant-se en

contacte amb ZooKeeper per recaptar aquesta informació.

1.1.5. Files i columnes en BigTable

Ara sabem quines són les tres dimensions principals dels BigTables: les files,

les columnes i les marques de temps. Vegem-les cadascuna d’elles per separat.

Primer donarem un cop d’ull a les files de BigTable. Una taula és una col·lecció

de files. Un concepte bastant simple. BigTable manté les seves dades en ordre

alfabètic per clau de fila. La clau de fila de la taula és qualsevol tipus de con-
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ceptes arbitraris, com es pot veure en la figura. I les files són la unitat de co-

herència transaccional. Això és el que ens proporciona aquesta clau per poder

tractar aquesta taula.

Quan tenim una gran quantitat d’aquest tipus de files, pot ser que es desit-

gi considerar la seva agrupació en el que anomenem comprimits (tablets). Els

comprimits es distribueixen i s’emmagatzemen l’un a prop de l’altre. En gene-

ral, són diverses files agrupades. Quan comencem a mirar el model físic sub-

jacent de BigTable i HBase, veurem que realment estan típicament emmagat-

zemats els uns a prop dels altres per a una cerca més ràpida.

Aquesta és la manera com funcionaria: tenim files i columnes, i llavors, conei-

xem la profunditat d’aquestes taules, ja que podem tenir diferents marques de

temps per a cada valor diferent en la nostra taula. I es pot veure que podem

agrupar aquestes files en les tablets. Ara parlarem una mica sobre les columnes

i veurem com podem agrupar-les. Hem esmentat abans que HBase i BigTable

s’anomenen emmagatzematges orientats a columnes. I això significa que la uni-

tat més bàsica d’HBase és una columna. Cada columna pot tenir múltiples

versions (acabem de veure que tenim aquestes marques de temps) i pot tenir

diferents versions de les seves dades per a cadascuna de les marques de temps.

Aquests valors diferents es troben en cel·les separades. I cadascuna d’aquestes

columnes es pot ajuntar en quelcom que anomenarem famílies de columnes.

Una o més columnes poden crear una fila adreçada únicament per una clau de

fila. I una taula és una col·lecció de diferents files. Si estem davant de cadascu-

na de les columnes per separat, usaríem una sintaxi del tipus family:qualifier.

Miraríem a quina família de columnes podrien pertànyer i, a continuació, po-

saríem algun tipus de classificació que ens indiqués a quina família en parti-

cular pertany aquesta columna.

Les famílies de columnes es basen normalment en les fronteres semàntiques

entre les dades i, en general, estan emmagatzemades juntes en un dispositiu

d’emmagatzematge de baix nivell anomenat HFile (parlarem amb més profun-

ditat sobre HFile tan aviat com arribem al model físic subjacent i l’arquitectura
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que suporta les funcionalitats d’HBase). Llavors, per resumir, cal dir que les

claus i les columnes s’assemblen molt a quelcom com el que es mostra en la

següent figura:

Aquí el que tenim són claus de files. Per exemple, podríem tenir alguna infor-

mació sobre dades demogràfiques personals dels nostres clients en un àmbit

professional i, tal vegada, algunes dades personals. I podem tenir aquest tipus

d’informació relacionada i posar-la en les famílies de columnes. Cada família

de columnes consisteix en una o més columnes.

Aquest és un altre exemple d’aquest tipus de taules-multiversió que HBase de

BigTable és capaç de manejar i mantenir. Es pot veure que una columna pot

tenir un nombre variable de columnes i de marques de temps, si les dades

canvien. En general, són molt escassos, per la qual cosa acostumem a tenir

una gran quantitat de valors nuls, i les cel·les es poden ordenar físicament dins

de cada columna per a una millor i més ràpida recuperació en les operacions

de cerca.

1.1.6. Les marques de temps de BigTable

La tercera dimensió de BigTable són les marques de temps. Busquem, doncs,

el que poden permetre fer en les nostres dades les marques de temps. Ens fi-

xem que cada cel·la pot contenir múltiples versions de les dades. I aquestes
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marques de temps ens permeten manejar i entendre el que és una versió més

recent o antiga d’aquest valor particular en la cel·la particular de la taula. Així,

permetem que les cel·les tinguin diverses versions de les dades.

Es poden establir marques de temps, sigui per aplicació directa de Bigtable o

per aplicació del client; i es pot fer una mica del que anomenem la recol·lecció

d’escombraries i la neteja, i només mantenir els valors més recents de les dades.

Les dades s’emmagatzemen de manera que les noves dades siguin més ràpides

de llegir, per la qual cosa aconseguirem l’última peça d’informació, atès que

podria ser que llegíssim aquesta dada més ràpida i al més aviat possible. Per

tant, si tornem a la nostra taula, podrem veure que ara no només hem de posar

taules i nombroses files juntes, sinó que també tenim famílies de columnes,

que ens ajuden a posar aquestes dades juntes; i, finalment, tenim aquesta ter-

cera dimensió de les marques de temps. I podem veure que podrem partir de

la més recent, fent tot un camí de retorn (en funció del que ens permeti el

nostre sistema) fins a arribar i especificar la distància en el temps en què volem

mantenir les nostres dades.

Hem parlat molt de Bigtable i HBase gairebé de manera intercanviable. Lla-

vors, quina és la diferència real de passar de la Bigtable a HBase i per què estem

usant HBase establint-la a la part superior de Hadoop com una nova aplicació?

Bé, sabem que és de codi obert. Sabem que té una gran integració amb Hado-

op. I no té cap indexació real, sinó que és capaç de fer la partició automàtica.

S’escala linealment i de forma automàtica a mesura que agrega nous nodes, la

qual cosa és una gran característica. L’escalabilitat és senzillament increïble.

Funciona en la part superior del maquinari bàsic, igual com la resta de la nos-

tra arquitectura, la infraestructura Hadoop i el framework; i s’ha incorporat la

tolerància a fallades i el processament per lots. Hem parlat sobre el model de

dades Bigtable i HBase, model de dades que és bàsicament el mateix. Ràpida-

ment, tenim cadenes que representen les claus per a les files, les columnes i les

marques de temps. Sabem que podem suportar cerques, insercions i elimina-

cions, totes aquestes diferents transaccions. I sabem que podem mantenir en

ordre lexicogràfic aquestes dades de les operacions de cerca més ràpid i utilitzar

agrupacions d’ambdues columnes i files per accelerar l’accés i la manipulació

de les dades fortes. Sabem que podem posar columnes en les famílies i files en

el que anomenem tablets. Per tant, aquí podem veure que es poden represen-

tar diferents conjunts de dades d’aquesta manera: files, columnes, tablets, les

famílies de columnes i les marques de temps.

1.2. Ús d’HBase. Què podem fer

En aquest subapartat, coneixerem HBase en més detall. I veurem quina mena

de coses podem fer amb HBase a través de l’entorn Cloudera.
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HBase ofereix una gran quantitat d’utilitats interessants en la interacció amb

les dades. Aquestes noves infraestructures de programari i capes estan assenta-

des en la part bàsica superior de MapReduce i HDFS, la qual cosa ens permeten

un gran nombre de característiques molt interessants. Això ho veurem a través

de Hue, dins de Cloudera. Podem tenir en compte els dissenys intel·ligents de

les dades, la cerca per filtratge i altres coses addicionals.

Primer, en obrir Cloudera VM anirem a la interfície de Hue. La mateixa interfí-

cie de Hue ens permet navegar a través d’un nombre de diferents exemples. Si

estem interessats a veure quina mena d’exemples ofereix la interfície de Hue,

es pot veure aquí, fent clic en els exemples. Hi ha un editor Hive, Impala, Solr,

Oozie, HBase, Pig i molts altres. Per la qual cosa, es pot fer clic en el navegador

HBase i tractar d’actualitzar qualsevol d’aquestes aplicacions i exemples.

Si, per qualsevol motiu, es produeix un error, es pot obrir un terminal i con-

nectar el reinici de l’edat base i el servidor de regió, així com el servidor secun-

dari; això resoldrà els problemes.

En cas de no tenir un error, com ja vam veure, es pot començar a buscar en els

passos d’aquests tutorials i executar a través d’ells. No obstant això, posarem

la nostra atenció en fer coses específiques amb HBase. Llavors, el que farem

serà anar a través de la barra d’eines i fer clic a HBase.
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Es pot veure que aquí tenim una interfície de Hue amb HBase, que ens permet

manipular i treballar en diverses taules diferents. Aquestes dues anàlisis de de-

mostració i avaluació de documents de demostració ja vénen amb la màquina

virtual; no obstant això, podem crear-ne el nostre. Ens familiaritzarem, doncs,

una mica més amb aquest entorn.

Una vegada que estiguem dins del navegador Hue, per navegar per un específic

HBase, es pot observar que hi ha un elevat nombre de coses diferents que

poden fer. Aquí es pot canviar a diferents grups. Per tant, només tenim una

màquina virtual amb la qual treballem específicament, però es poden tenir

grups addicionals i es pot canviar perquè les dades podrien ser en altres llocs.
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Aquí podem realment crear una nova taula.

Quan obrim la nostra pròpia màquina virtual, el més probable és que no tin-

guem aquest test. Però no us amoïneu si només teniu analítiques i documents,

ja que són les dues coses més bàsiques que, en realitat, vénen amb una mà-

quina virtual. Aquí podem crear una nova taula. Per tant, en crearem una.

L’anomenarem taula «Estudiants».

I podem anomenar la família de columnes: «dia », ja que veurem les diferents

puntuacions que aquests estudiants han rebut en les seves proves en diferents

dies.
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Tenim una nova taula definida com a «Estudiants». Ara hi podem afegir més

informació. Ara hem creat la taula i no hem afegit ni files ni columnes. Per

descomptat, podem afegir una nova fila. Podem fer clic en una nova fila. Ara

se’ns està demanant que posem una nova clau de fila. Per què no posar noms

dels estudiants com a clau de fila? Així, per exemple, posarem Bob.

I llavors, tal vegada, podem afegir una altra que s’anomeni Susan. I afegir un

camp. I, així, per a aquest estudiant en particular, anomenarem aquest camp

«qualificació de la prova». Aquest estudiant era molt intel·ligent, va obtenir

95 en les proves en aquest dia en particular.

A continuació, potser podem afegir un altre estudiant el nom del qual serà

Doug. I Doug ha rebut una qualificació de la prova de 83.

I ara podem mirar realment les dades que hem creat. Potser podem mirar Bob

i veure què ha fet fins ara. Si estem interessats en la possibilitat de penjar una

dada, sens dubte podem fer-ho. I també podem portar les dades d’altres llocs

si ens fixem en el navegador HBase que hem esmentat anteriorment.

Ara podem mirar la nostra taula.
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Mirem ara la taula d’anàlisi. Aquesta taula va venir amb la màquina virtual i

es diu demostració analítica.

Aquesta demostració d’anàlisi és un gran conjunt de dades que porta el trànsit

d’Internet per dia i l’hora de molts llocs diferents. I això és un conjunt de

dades amb el qual és molt divertit treballar. Farem alguns exercicis i jugarem

una mica amb aquest conjunt de dades.

1.2.1. Treballar amb HBase

Aquesta taula conté informació sobre el tràfic web per a molts dominis en

molts països per dia. Més específicament, duu a terme les dades d’anàlisi de

llocs web per dia, hora i total. Ens mourem, doncs, a través d’algunes de les

eines que poden ajudar a explorar les dades. Aquesta taula és bastant gran. Té

desenes de milers de columnes i files, i encara obté molt bons resultats a l’hora

de navegar a través de les dades i fer cerques, i aquesta mena de coses, que és

la bellesa d’HBase. Podem portar a terme una sèrie d’operacions.
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Tenim aquest camp de cerca que aquí s’anomena sistema de cerca intel·ligent, i

que permetrà seleccionar diferents tipus de coses. Provarem, doncs, de selec-

cionar dues files diferents i cridar les claus reals domain.20 i domain.30.

I ara podem fer cerques addicionals. Diguem que estem interessats en do-

main.30, però tal vegada, també en tot el camí fins al 40, per a les properes deu

files; i, ara, HBase no només recuperarà la fila de domain.20, sinó que seguirà

el camí cap avall des del 30 a les deu unitats següents.

Si alguna vegada hi ha alguna confusió, pel que fa al que s’està rebent o entorn

de la cerca que s’estigui fent, sempre es pot mirar en la part de sota, a l’esquerra

del navegador, i ens dirà quantes entrades, i quan va començar i quant temps

es va trigar a agafar aquestes dades.

Podem fer altres cerques. Podem tractar de restringir per hora, per la qual cosa

ara podem fer cerques de columna també. I podem tractar de canviar aques-

ta informació en alternar el dia, total i, així, successivament, tot prement els

botons a la dreta del sistema de cerca intel·ligent. A més, aquí podem fer tot

tipus de filtratge realment genial per les columnes. Per tant, farem clic en un

d’aquests camps junts per estar una mica més familiaritzats amb allò que con-

tenen aquests camps. Podem mirar en cadascun d’aquests camps individual-
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ment i veure què hi ha aquí. Es nota que una marca de temps no apareix fins a

posar el ratolí en aquest país. Si s’està interessat específicament en la informa-

ció en aquest camp, es pot fer clic en el camp. Es mostrarà la informació. I, si

s’està interessat en les marques de temps, en realitat, es pot fer clic en l’editor

complet i es mostrarà la història de cel·les de tots els diferents moments en què

el valor de la cel·la sí que ha canviat. Això anirà tan lluny com s’especifiqui

en la configuració inicial d’HBase en què pot canviar.

Posem que hem canviat això a 944 i ho salvem. Ara, quan anem de nou a

aquest valor particular, podem veure que aquesta informació ha estat canvia-

da i podem veure quina és l’última vegada, en particular, en la qual la peça

d’informació s’ha canviat. Podem agafar nombrosos camps, mantenint pre-

mut el botó Shift, i podem classificar-los, organitzar-los; es poden eliminar

aquestes columnes, podem canviar els seus valors i, així, successivament. Po-

dem fer-ho a través de diferents files.

Ara, podríem afegir noves files; només hauríem de fer clic en una nova fila,

posar una d’aquestes claus de fila i afegir-hi també les dades. Si ens agrada, ho

acceptem sobre la marxa i tenim l’oportunitat de deixar tota la fila o de fer

també una sortida.
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Buscarem en l’altra taula. Hi havia una altra taula aquí que ve amb la màquina

virtual, que es diu document_demo. I és interessant perquè, en aquesta taula en

particular, tenim tot tipus d’informació diferent que indica una vegada més

la bellesa d’aquesta eina. Així, podem veure que aquí tenim una sèrie d’arxius

diferents, tenim informació, que és simplement el text, i sembla que hi ha

PDX addicional.

Podem veure que, si es fa clic a Editar la cel·la, es pot veure l’historial d’edició

d’aquesta cel·la. Hi ha una imatge, hi ha JSON i un munt de coses diferents,

així que es pot fer el mateix tipus de coses en aquestes dades barrejades.

Per tant, podem fer el mateix: es pot donar un cop d’ull a aquesta informació,

es pot canviar la història, es pot canviar la informació, pot organitzar-se, clas-

sificar-se per ordre ascendent o descendent, pot ordenar-se per tipus de docu-

ments, podem ordenar-la per dates. Podem ordenar-la per les files de cada co-

lumna i, així, successivament. Es poden classificar per fila i, potser, ordenar per

ordre ascendent, per la família de la columna. O, potser, estiguem interessats
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en la grandària d’aquests documents en concret. I es poden organitzar portes

per grandària de les vendes. Hi ha, doncs, una gran quantitat de coses que es

poden fer amb la finalitat de comprendre millor les nostres dades.

Ara que estem familiaritzats amb el funcionament d’HBase i, ja que podem

veure les nostres dades, seguirem endavant i generarem alguns resultats in-

teressants durant la reproducció amb aquesta eina.
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2. HIVE: el magatzem de dades basat en Hadoop

2.1. Què és HIVE. Introducció

En aquest apartat, parlarem dels conceptes bàsics necessaris per entendre una

de les grans eines d’anàlisi de dades, Hive. Veurem com es poden analitzar

grans quantitats de dades, part de la seva infraestructura de dades i com es

pot obtenir una visió més profunda en diferents tipus de formes de trobar

el significat de les dades. Per tant, veurem què ha d’oferir HIVE com a eina

que es troba en la part superior del framework de Hadoop, i aprendrem alguns

conceptes sobre com funciona, com interactua amb HDFS, quina és la seva

estructura i com funciona i interactua amb MapReduce. En general, veurem

com podem agafar aquests grans volums de dades i convertir-los en una mena

de coneixement útil. Veurem en la definició què és Hive, quin n’és el model,

model de dades subjacent, per a què serveix Hive i quines són les seves fun-

cionalitats. Veurem l’arquitectura subjacent Hive i farem algunes pràctiques,

tasques pràctiques amb Hive.

Llavors, què és Hive? Hive és una eina de la infraestructura d’emmagatzematge

de dades que ens permet processar dades estructurades en Hadoop. Resideix

en la part superior de Hadoop, i ens permet resumir grans dades, fer consultes i

anàlisi de forma una mica més fàcil que haver d’enviar tasques de MapReduce.

Va ser desenvolupat inicialment a Facebook, però, més tard, es va convertir

en un projecte d’Apache Software Foundation; ara és una de les eines més po-

pulars, utilitzada per moltes empreses diferents, incloent-hi empreses com ara

Amazon, Netflix, Google, Facebook i moltes altres. Així doncs, per què estem

pensant a usar Hive? Tenim HTFS i és genial, de manera que per què estem

parlant ara de Hive? Hadoop és ideal per al processament de dades de grandà-

ria considerable, és molt escalable, té disponibilitat, tot i que de vegades és una

mica difícil escriure programes Java per a tot; no tothom és un programador

de Java. Podria ser prolix i lent, i no tothom vol o pot escriure codi Java. Si

esteu pensant en analistes de negocis, podria no ser un ajust perfecte per a

algú que només vol fer classes ETL senzilles amb les operacions de les seves

dades. Així, MapReduce és de nivell bastant baix, encara que no tothom ho

sap. Cal certa expressivitat i podria ser difícil de programar. I, així, aquesta

necessitat va sorgir com un llenguatge de processament de dades de nivell su-

perior: la solució va ser Hive. Hive és un llenguatge de processament de dades

d’alt nivell que permet fer consultes SQL que executaran en la infraestructura

Hadoop subjacent.

Així, Hive permet la consulta mitjançant expressions en llenguatge SQL i veu-

rem allò que s’anomena Hive QL o HQL, que compila treballs de MapReduce

i, després, s’executa en Hadoop. Per tant, fa scripts per MapReduce que funci-
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onen en la part superior d’HTFS. Ara que sabem per què estem parlant de Hive

i, mentre l’estem utilitzant, podem redefinir una mica Hive. Podem dir que

és un sistema per gestionar i consultar dades estructurades i no estructurades,

i que utilitzem el MapReduce subjacent per a l’execució dels nostres treballs.

Estem utilitzant HDFS per a l’emmagatzematge sense haver d’escriure especí-

ficament el Map i el Reduce. Hive permet la consulta expressada en llenguatge

SQL i, també, l’execució d’aquests treballs MapReduce. Per tant, quines són

algunes de les característiques de Hive?

Emmagatzema les dades d’esquema de base de dades i processos en HDFS.

S’ha dissenyat específicament per OLAP (processament analític en línia; on li-

ne analytical processing). Proporciona el llenguatge SQL per fer consultes tipus

mitjançant Hive QL o HQL. És ràpid, escalable i extensible. I amb això volem

dir que en els treballs de MapReduce es pot utilitzar directament el llenguatge

que triem. És rica en menes de dades definides per l’usuari i estructures defini-

des per l’usuari. Per tant, es pot fer tot tipus de coses interessants amb aquesta

capa que executarà a sota treballs de MapReduce sense haver d’involucrar-se

en un nivell tan baix. Realment té una gran capacitat per generar estructures

en diversos formats de dades i per proporcionar una interfície senzilla, fins i

tot, per a consultes ad hoc de les dades. Tal vegada per a l’anàlisi o resum de

grans quantitats de dades.

En fer tot això, els arxius de dades d’accés estan en diversos magatzems de

dades, com ara HTFS o HBase. Coneixerem la seva història. Va començar a

Facebook i originalment va ser molt utilitzat també com un ETL. Facebook

va utilitzar la base de dades Oracle: recollia una gran quantitat d’informació

sobre el comportament de l’usuari i capturava aquesta activitat en un conjunt

de dades; a continuació, durant la nit, feia treballs d’actualització de la seva

base de dades per arribar a diferents recomanacions per a diferents usuaris.

Com que el nombre d’usuaris va anar creixent, el nombre de dades era cada

vegada més gran i els treballs simplement no estaven aconseguint res més.

Tenien més de tres-cents usuaris únics diferents, en la seva majoria analistes de

negocis i altres, que necessitaven executar aquests diferents tipus de treballs:

treballs d’ETL i de les dades per mesos; això va ser incontenible per a la base

de dades. Aquest fet va motivar tota l’evolució cap a Hive. I, així, va començar

la codificació dels seus propis llocs de treball ETL en Python i també és com

va començar Hive. Ells van escriure Hive amb la finalitat de permetre que tots

els seus analistes de negocis i enginyers funcionessin per no haver d’aprendre

codi, ni Java ni, MapReduce, perquè això no era necessàriament el que estaven

tractant d’aconseguir, sinó que semblava un excés demanar a tothom que fos

capaç d’aplicar-ho. Per tant, estaven creixent de 10 gigaoctets a 1 terabyte al

dia; aquest creixement era una bogeria amb les dades i necessitaven millors

eines per poder executar els seus treballs ETL.

Per tant, tinguem això present a mesura que avancem i comencem a parlar

més de Hive. Hive s’ha convertit en un projecte d’Apache sota Hadoop i és part

d’Open Source. S’hi pot trobar més informació a hive.apache.org. Però, què pot
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fer Hive per mi? Doncs bé, proporciona la infraestructura d’emmagatzematge

de dades a la part superior de Hadoop; així doncs, si ja tenim les nostres dades

en HTFS i estem buscant la utilització de la infraestructura i necessitem el ma-

gatzem de dades, Hive és el nostre amic. Se li permet el processament de tipus

SQL, si ja estem familiaritzats amb les bases de dades i sabem com fer-ho, i la

gent en el nostre equip està familiaritzada amb les sentències SQL. Permet als

desenvolupadors utilitzar els creadors personalitzats per Map i Reduce.

2.1.1. Com funciona HIVE

Vegem l’arquitectura de Hive i de què es compon. Quines són les principals

parts de Hive i de quina manera funciona? Sabem que Hive és una infraes-

tructura d’emmagatzematge de dades que es construeix en la part superior de

Hadoop i usa SQL com a consultes en bases de dades, habilitada mitjançant

la compilació de sentències SQL en el mapa, produint treballs i, després, exe-

cutant-los en el clúster.

El següent diagrama de components mostra l’arquitectura de Hive:

Este diagrama de componentes contiene diferentes unidades. La siguiente ta-

bla describe cada unidad:

Nombre de la unidad Operación

User�Interface Hive es un software de infraestructura de al-
macenamiento de datos que puede crear in-
teracción entre el usuario y HDFS. Las interfa-
ces de usuario que Hive soporta son Hive Web
Gui, Hive command line, y Hive HD Insight
(En el servidor de Windows).

Meta�Store Hive elige respectivos servidores de bases de
datos para almacenar el esquema de metada-
tos o de tablas, bases de datos, las columnas
de una tabla, sus tipos de datos, y la cartogra-
fía de HDFS.
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Nombre de la unidad Operación

HiveQL�Process�Engine HiveQL es similar a SQL para la consulta de in-
formación sobre el esquema en el MetaSto-
re. Es una de las sustituciones de enfoque tra-
dicionales para el programa de MapReduce.
En lugar de escribir programa de MapReduce
en Java, se puede escribir una consulta para el
trabajo MapReduce y procesar esta.

Execution�Engine La parte conjunción de motor de proceso en-
tre HiveQL y MapReduce es Hive Execution
Engine. Este procesa la consulta y genera re-
sultados iguales a los obtenidos con MapRedu-
ce.

HDFS�o�HBase Hadoop distributed file system o HBASE son
las técnicas de almacenamiento de datos para
almacenar datos en el sistema de archivos.

El siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo entre Hive y Hadoop.

La siguiente tabla define cómo interactúa Hive con el framework de Hadoop:

Paso No. Operación

1 Ejecutar�consulta
La interfaz de Hive, como la línea de coman-
dos o la interfaz de usuario web envía la con-
sulta al controlador (cualquier controlador de
base de datos como JDBC, ODBC, etc.) para
ejecutar.

2 Obtener�el�plan
El driver toma la ayuda del compilador de
consultas que parsea la consulta para compro-
bar la sintaxis y consulta el plan o los requisi-
tos de la consulta.

3 Obtener�metadatos
El compilador envía la solicitud de metadatos
para Metastore (cualquier base de datos).
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Paso No. Operación

4 Enviar�metadatos
Metastore envía metadatos como respuesta al
compilador.

5 Enviar�plan
El compilador comprueba el requisito y reen-
vía el plan para el driver. Hasta aquí, el análisis
y la compilación de una consulta está comple-
ta.

6 Ejecutar�el�plan
El controlador envía el plan de ejecución para
el motor de ejecución.

7 Ejecutar�Trabajo
Internamente, el proceso de trabajo de ejecu-
ción es un trabajo MapReduce. El motor de
ejecución envía el trabajo al JobTracker, que
está en el nodo Name y asigna este trabajo a
TaskTracker, que está en el nodo de datos. En
este caso, la consulta se ejecuta el trabajo Ma-
pReduce.

7.1 Operaciones�con�metadatos
Mientras tanto, en la ejecución, el motor de
ejecución puede ejecutar operaciones de me-
tadatos con Metastore.

8 Resultado�de�la�recuperación
El motor de ejecución recibe los resultados de
los nodos de datos.

9 Enviar�resultados
El motor de ejecución envía los valores resul-
tantes para el driver.

10 Enviar�resultados
El controlador envía los resultados a la Inter-
fazs. De Hive

2.2. Arquitectura de HIVE

2.2.1. Arquitectura y Componentes

Hive se desarrolla en la parte superior de Hadoop como framework de almace-

namiento de datos para la consulta y el análisis de los datos que se almacenan

en HDFS. Hive es una fuente de software abierto que permite a los programa-

dores analizar grandes conjuntos de datos en Hadoop. Hive hace el trabajo

fácil para llevar a cabo operaciones como la encapsulación de datos, consultas

ad hoc y análisis de grandes conjuntos de datos.

El diseño de Hive refleja su uso dirigido como un sistema para gestionar y

consultar los datos estructurados. Mientras que se dirige preferentemente a los

datos estructurados en general, MapReduce no tiene funciones de optimizaci-

ón y facilidad de uso, pero el framework de Hive proporciona estas caracterís-

ticas. El lenguaje SQL-inspirado de Hive separa al usuario de la complejidad
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de la programación MapReduce. Se vuelven a utilizar conceptos familiares del

mundo de bases de datos relacionales, tales como tablas, filas, columnas y es-

quemas, para facilitar el aprendizaje.

La programación en Hadoop trabaja en archivos planos. Hive puede utilizar

las estructuras de directorios para partir los datos y así mejorar el rendimiento

en algunas consultas. Para apoyar estas características mejoradas, un nuevo e

importante componente de Hive, es decir, Metastore se utiliza para almacenar

información de esquema. Este Metastore normalmente reside en una base de

datos relacional.

Podemos interactuar con Hive utilizando varios métodos; esos son GUI Web y

el interfaz Java Database Connectivity (JDBC). La mayoría de las interacciones

tienden a tener lugar sobre una interfaz de línea de comandos (CLI). Hive

proporciona una CLI para escribir consultas utilizando Hive Query Language

(HQL). En general, la sintaxis HQL es similar a la sintaxis SQL con la que la

mayoría de los analistas de datos están familiarizados.

Hive soporta cuatro formatos de archivo como son los TEXTFILE, SEQUEN-

CEFILE, ORC y RCFile (Registro de archivos en columnas). En un único esce-

nario de usuario, Hive utiliza la base de datos Derby para el almacenamiento

de metadatos y para el escenario de múltiples usuarios, Hive utiliza MySQL

para almacenar los metadatos o datos compartidos.

La mayor diferencia entre HQL y SQL es que la consulta en Hive se ejecuta en

la infraestructura Hadoop en lugar de la base de datos tradicional. Hadoop es

un almacenamiento distribuido, así que cuando nos enviamos una consulta

Hive, esta se aplicará en grandes conjuntos de datos. Los conjuntos de datos

son tan grandes que las bases de datos tradicionales, de gama alta y costosas,

no serían capaces de realizar estas operaciones.

La ejecución de la consulta Hive va a ser una serie de operaciones MapReduice

automáticas. Hive es compatible con particiones y buffers conceptos para una

fácil recuperación de datos cuando el cliente ejecuta la consulta. Hive es com-

patible con UDF a medida específicas (funciones definidas por el usuario) para

la limpieza de datos y filtrado. De acuerdo con los requisitos del proyecto, los

programadores pueden definir Hive UDF.
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En examinar els elements d’Apache Hive que mostren, es pot veure en la part

inferior de Hive que s’assenta en la part superior del sistema Hadoop Distribu-

ted File (HDFS) i els sistemes de MapReduce.

En el cas de MapReduce, la figura mostra tant els components Hadoop 1 com

Hadoop 2. Amb Hadoop 1, les consultes de Hive es converteixen en codi de

MapReduce i són executades utilitzant la infraestructura de MapReduce v1

(MRv1), igual que el JobTracker i TaskTracker.

Amb Hadoop 2, el fil s’ha desvinculat de la gestió de recursos i la programació

del framework MapReduce. Les consultes Hive encara es poden convertir en

codi MapReduce i executar-se, ara amb MapReduce v2 (MRv2) i la infraestruc-

tura de fil.

Si ajuda el fet de visualitzar com totes les peces encaixen entre elles, pen-

sem en els sistemes HDFS i MapReduce com a parts del sistema operatiu

Apache Hadoop, amb Hive –així com altres components, com per exemple

HBase– com a funcions de nivell superior o aplicacions. HDFS proporciona

l’emmagatzematge i MapReduce, la capacitat de processament paral·lel de fun-

cions de nivell superior dins de l’ecosistema Hadoop.

Avançant en el diagrama, es troba el controlador de Hive, que compila, opti-

mitza i executa el HiveQL. El controlador de Hive pot optar per executar ins-

truccions i ordres HiveQL localment, o generar un treball MapReduce, depe-

nent de la tasca en qüestió. El driver Hive emmagatzema taules de metadades

en el Metastore i la seva base de dades.
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El següent diagrama representa clarament l’arquitectura interna de Hadoop

Hive:

El diagrama anterior mostra com una consulta típica flueix a través del sistema:

• Pas�1: la interfície d’usuari crida a la interfície d’executar per al controla-

dor.

• Pas�2: el controlador crea un identificador de sessió per a la consulta i

envia la consulta al compilador per generar un pla d’execució.

• Passos�3�i�4: el compilador necessita les metadades, per la qual cosa en-

via una sol·licitud de getMetaData i rep la sol·licitud de sendMetaData de

MetaStore.

• Pas�5: aquestes metadades s’utilitzen per comprovar la mena d’expressions

en l’arbre de cerca, així com per podar particions basades en predicats de

consulta. El pla generat pel compilador és un DAG d’etapes amb cada eta-

pa, sigui un treball MapReduce, una operació de metadades o una operació

en HDFS. Per a les etapes MapReduce, el pla conté arbres d’operacions Map

(operador d’arbres que s’executen en els creadors de mapes) i un arbre per

a operacions Reduce (per a les operacions que necessiten reductors).

• Pas�6: el motor d’execució d’aquestes etapes se sotmet als components

apropiats (passos 6, 6.1, 6.2 i 6.3). S’utilitzen en cada tasca (mapejador/re-

ductor) del deserialitzador associat amb les sortides de taula o intermedis

per llegir les files d’arxius HDFS, i es transmeten a través de l’arbre opera-

dor associat. Una vegada que la sortida s’ha generat, s’escriu en un arxiu

temporal HDFS. Els arxius temporals s’utilitzen per proporcionar les sub-
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següents etapes de MapReduce de les operacions del pla. Per a les operaci-

ons de DML, l’arxiu temporal final es trasllada a la ubicació de la taula.

• Passos�7�i�8�i�9: per a les consultes, el contingut de l’arxiu temporal és

llegit pel motor d’execució directament d’HDFS com a part de la trucada

FETCH des del controlador.

2.2.2. Hive enfront de bases de dades relacionals

Mitjançant l’ús de Hive, podem portar a terme algunes funcions peculiars que

no poden aconseguir-se mitjançant bases de dades relacionals. Per a grans

quantitats de dades que es troben en petabytes, la consulta i l’obtenció de re-

sultats en qüestió de segons és important. En aquest escenari, Hive aconsegui-

rà una consulta ràpida i produirà resultats ràpidament.

Algunes diferències clau entre Hive i bases de dades relacionals són les se-

güents:

• Les bases de dades relacionals són d’«esquema de lectura» i «esquema

d’escriptura». En primer lloc, la creació d’una taula i, després, la inserció

de les dades en la taula en particular. Es poden fer, en aquesta taula de base

de dades relacional, insercions, actualitzacions i modificacions.

• Hive és «esquema de tan sols lectura». Aquí no es treballen actualitzacions

ni modificacions perquè la consulta Hive típica en clúster està configurada

per executar-se en múltiples nodes de dades. Per tant, no és possible actu-

alitzar i modificar les dades a través de múltiples nodes. Hive proporciona

moltes lectures, però només una escriptura.

2.2.3. Maneres de treball en Hive

Hive funciona de dues maneres: manera interactiva i manera no interactiva.

En la manera interactiva, que va directament al mode Hive (Hive Shell), quan

s’escriu Hive en la consola d’ordres. La manera no interactiva es tracta de

l’execució de codi directament en la manera d’arxiu de consola. En les dues

maneres, podem crear dos tipus de taules: taula interna i externa.

2.2.4. Modelatge de dades en Hive

Arribem a les taules, que és igual que la forma en la qual hem creat una taula

en bases de dades relacionals tradicionals. Les funcionalitats, com el filtratge,

es poden fer en les taules. Hive ofereix dos tipus d’estructures de taula –inter-

na i externa–, depenent del disseny de l’esquema i de com les dades s’estan

carregant a Hive.
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La taula interna hi està estretament unida amb naturalitat. En primer lloc,

hem de crear taules i carregar les dades. Podem anomenar a això com dades en

l’esquema. En esborrar aquesta taula, s’eliminaran les dades i el seu esquema.

La ubicació emmagatzemada d’aquesta taula serà a /user/hive/warehouse.

La taula externa hi està vinculada amb menys naturalitat. Les dades esta-

ran disponibles en HDFS; la taula es crearà amb les dades HDFS (podem dir

que amb la creació d’esquemes de dades). En el moment d’esborrar la taula,

s’esborra tan sols l’esquema; les dades estaran disponibles en HDFS com abans.

Les taules externes proporcionen una opció per crear diversos esquemes per a

les dades emmagatzemades en HDFS, en lloc d’eliminar les dades cada vegada

que s’actualitza l’esquema.

Particions

Les particions agafen el seu lloc quan la taula té una o més claus de partició,

que és la base per determinar com s’emmagatzemen les dades.

Per exemple: «El client té algunes dades de comerç electrònic que pertanyen a les opera-
cions de l’Índia en les quals les operacions de cada Estat (29 estats) s’esmenten en el seu
conjunt. Si agafem l’Estat com a clau de partició, un cop fetes les particions en les dades
de l’Índia com un tot, serem capaços d’obtenir un nombre de particions (29 particions)
que és igual al nombre d’estats (29) presents a l’Índia. Cada dada d’Estat es pot veure per
separat en les taules de particions».

Galledes

Les galledes s’utilitzen per a una consulta eficient. La divisió es fa a partir de

hash d’una columna en particular que havíem seleccionat en la taula.

2.3. Treballant amb les dades en HIVE

2.3.1. HiveQL, el llenguatge d’ordres de Hive

Llenguatge�de�definició�de�dades�(DDL)

Les instruccions DDL s’utilitzen per crear i modificar les taules i altres objectes

en la base de dades.

Exemple:

CREATE, DROP, TRUNCATE, ALTER, SHOW, DESCRIBE declaracions.

Anar a Shell de Hive i introduir l’ordre create�database�<data�base�name> per crear la
nova base de dades en Hive.
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Per fer una llista de les bases de dades en el magatzem de Hive, cal introduir

l’ordre show�databases.

La base de dades es crea en una ubicació predeterminada del magatzem de Hi-

ve. A Cloudera, emmagatzemar la base de dades Hive en /user/hive/warehouse.

L’ordre per usar la base de dades és USE�<data�base�name>.

Cal copiar les dades d’entrada a l’HDFS des del nivell local, mitjançant l’ús de

la còpia d’ordre local.

Quan hem creat una taula a Hive, es crea en la ubicació predeterminada del

magatzem Hive, /user/hive/warehouse. Després de la creació de la taula, les

dades es poden moure a partir de la taula Hive HDFS.
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L’ordre següent crea una taula en /user/hive/warehouse/retail.db.

DESCRIBE proporciona informació sobre l’esquema de la taula. La�manipu-

lació�de�dades�d'idioma�(DML), sentències DML, s’utilitza per recuperar, em-

magatzemar, modificar, esborrar, inserir i actualitzar dades en la base de dades.

Exemple: LOAD, INSERT sentència. Sintaxi:

Data manipulation language (DML). DML s’utilitza per recuperar, emmagat-

zemar, modificar, esborrar, inserir i actualitzar dades en les bases de dades.

Exemple: LOAD, INSERT Statements.Syntax: LOAD data <LOCAL> inpath <fi-

le path> into table [tablename].

L’operació de càrrega s’utilitza per moure les dades a la taula corresponent

de Hive. Si la paraula clau local s’especifica, a continuació, amb l’ordre de

càrrega li donarà la ruta del sistema d’arxius local. Si la paraula clau local no

s’especifica, hem d’utilitzar la ruta de l’arxiu d’HDFS.

Aquí estan alguns exemples per a l’ordre de dades locals de càrrega.

Nota:

retail.db és la base de dades
creada en el magatzem de Hi-
ve.
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Després de carregar les dades en la taula de Hive, podem aplicar les instruccions

de manipulació de dades o funcions d’agregat de recuperar les dades. Exemple

d’explicar el nombre de registres: la funció agregada utilitza el recompte del

nombre total de la taula. Registres en una taula «creen extern»:

Create�external�table: aquesta paraula clau s’utilitza per crear una taula i pro-

porciona un lloc on la taula es crearà, per la qual cosa Hive no utilitza una

ubicació predeterminada per a aquesta taula.

Ordre�inserir:
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L’ordre insert s’utilitza per carregar la taula de dades de Hive. Els insert es poden

fer en una taula o una partició.

• INSERT OVERWRITE s’utilitza per sobreescriure les dades existents en la

taula o partició.

• INSERT INTO s’utilitza per annexar les dades a les dades existents en una

taula (nota: INSERT INTO sintaxi és el treball de la versió 0.8).
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3. PIG: un motor de flux de dades per a Hadoop

3.1. Raons de l’ús de PIG

3.1.1. Una interfície d’ordre superior per a map/reduce

En aquest subapartat, s’aprendrà sobre el framework de Pig i les tècniques de

tractament de dades. En el mòdul anterior, vam veure que Pig és una de les ei-

nes que solen formar part de l’ecosistema Hadoop. En aquest subapartat, veu-

rem Pig detalladament i el veurem com una eina per ajudar a fer el processa-

ment i anàlisi de consultes. En cert sentit, està més connectat amb MapRedu-

ce, HD i altres eines, però no és tan general com quelcom semblant a Spark.

Descriurem breument Pig i establirem els continguts per a la resta del suba-

partat. També mostrarem les operacions de Pig amb més detall. El motor de

Pig proporciona un llenguatge d’alt nivell anomenat Pig Latin i les ordres Pig

es tradueixen en treballs MapReduce. Pig s’utilitza sovint per processar dades,

sigui per a la seva posterior anàlisi o altres eines de dades.

El llenguatge de script Pig Latin és molt més fàcil de programar. Un programa

que podria fer servir hores per escriure en Python o Java, pot trigar minuts per

escriure en Pig.

Pig també ha aconseguit molt bons rendiments en el joc MapReduce. En altres

paraules, el motor de Pig es traduirà en l’escriptura de treballs MapReduce que

s’executen. Gairebé tan ràpid com si els hagués programat en Python o Java.

Però Pig no és un llenguatge de programació general, per la qual cosa el seu

inconvenient és que no té tota la flexibilitat per al control del programa.

Potser, la força més gran de Pig és ser capaç de funcionar malgrat que les dades

no siguin estructurades o no hi hagi informació sobre els camps d’esquema.

Pig generalment prova de processar les dades i adapta els tipus de dades, si es

pot. Es podria pensar en això tan sols quan es necessiti. Pig també és interactiu,

a diferència de la codificació en Java o quan s’utilitza Python amb l’aplicació

de streaming reduir. I la conseqüència és que els casos d’ús comuns per Pig són

les canonades de dades, com ara la preparació de dades per a la càrrega en un

magatzem de dades o ajudar a aconseguir un anàlisi ad hoc en les dades sense

processar.

En una seqüència d’ordres de PIG, l’usuari programa un flux de dades. Un flux

de dades indica l’ordre de les operacions de tractament de dades. Es pot pensar

en un flux de dades com una ruptura de SQL, structured query language, en
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trossos. En altres paraules, quan SQL pot crear una consulta, es creen un seguit

de passos en Pig. Així doncs, una declaració en SQL podria ser l’equivalent

a quatre estats de Pig. Que té quatre estats significa que els usuaris han de

ser més explícits, però també tenen un control més gran sobre el procés de

consulta. Això també significa que Pig té més flexibilitat sobre SQL estàndard,

com veurem més endavant. I això és molt important per a la creació de sèries

de treballs mal produïts que s’executen bé. Primer, donarem un cop d’ull molt

ràpid a allò que s’assemblen les ordres de Pig.

Els estats de càrrega indiquen la font de dades. El costat esquerre es diu relació,

ja que són, en cert sentit, la definició d’algunes dades i la relació entre les

peces en aquestes dades. És una cosa anàloga a un sistema de gestió de base

de dades, en el qual una relació defineix un esquema. No obstant això, com

veurem més endavant, les dades no es carreguen realment en el moment en

el qual s’executa aquesta ordre. Es carregaran les dades Note, i l’ordre LOAD

buscarà les dades en el sistema HDFS. Pot especificar esquemes i la informació

de camp com a part del mandat LOAD, o pot ser inespecífica. La instrucció

de filtre indica el subconjunt de dades per mantenir sobre la base d’alguna

condició lògica. És quelcom anàleg a una clàusula WHERE en SQL. Cal tenir

en compte que el costat esquerre és també la relació. De fet, podem pensar

en Pig com quelcom que proporciona ordres per manejar les nostres relacions

en les dades HDFS, de forma anàloga al que fa SQL amb un sistema de base

de dades relacional. La declaració FOREACH opera en una relació i s’utilitza

per transformar les dades, la generació de noves variables o combinacions de

les anteriors.

Això és molt diferent de SQL. No és absolutament com un FORLOOP a la

programació, és quelcom intermedi. És millor pensar en ella com si es traduís

en una certa funció de mapatge. Així, FOREACH és realment com si diguéssim

«Aquí hi ha una mica de mapatge». El GENERATE s’assembla una mica a dir

que aquí hi ha algunes dades que possiblement incorporaran reductors. En

aquest sentit, és una mica més com una projecció, en termes bases de dades

relacionals, que recull columnes i, potser, les transforma. Considereu una sèrie

d’ordres de dades Pig; l’intèrpret de Pig és la construcció d’un pla de treball de

MapReduce. La seqüència de treballs es pot mostrar com un gràfic.
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De vegades, això s'anomena graf dirigit acíclic o DAG, per abreujar. Veurem que

més endavant també podem mirar els detalls de la gràfica; de fet, és anàleg a

moure el pla SQL als sistemes relacionals.

Una gran diferència és que res se sotmet a MapReduce fins que hi hagi un ma-

gatzem o una ordre de bolcat; en realitat, es tracta de sol·licituds per recopilar

les dades.

Això significa que les operacions es poden connectar en cascada de forma més

flexible que en SQL. Podríem caracteritzar Pig com quelcom entre SQL i llen-

guatge de programació.

3.1.2. Una sessió de PIG

En primer lloc, aclarirem alguns termes: el Shell interactiu en PIG es diu grunt

i el llenguatge de script es diu Pig Latin.

En el núvol o VM, cal escriure alguna cosa semblant a això:

pig -x mapreduce 

or 

pig -x local

Hadoop es posa en marxa i s’obté el Shell interactiu grunt. A continuació,

s’entra a ordres de Pig. També es pot introduir ajuda. Es pot introduir quit per

acabar o Ctrl + C per acabar-ho. També hi ha editor de Pig sota Cloudera Hue,

però suposarem que estem treballant amb la consola interactiva, només per

ser més genèrics.

Pig's interactive shell starts ... 

grunt > 

-- comment 

> help 

> quit or ctrl-C
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En aquesta sessió, es pot recórrer a Cloudera; no obstant això, anem a les ordres

presents en quadres de text, no a una finestra de terminal, per la qual cosa

podem centrar-nos en els aspectes de les ordres.

Vegem les ordres per fer un recompte de paraules. En primer lloc, utilitzarem

els conjunts de dades simples que tenen una sola línia de text cadascun; de fet,

els hem vist anteriorment quan estàvem fent la introducció de MapReduce.

Suposarem que ja són en HDFS.

testfile1: A long time ago in a galaxy far far away 

testfile2: Another episode of Star Wars

Es poden introduir ordres directament en grunt, o es pot crear un arxiu d’ordres

i enviar-lo. Aquí estem mostrant que es poden introduir les ordres en grunt.

Però no mostrarem la paraula grunt que apareix en l’indicador. Estem escrivint

les paraules clau de Pig en majúscules, malgrat que Pig no és sensible per a

les paraules clau. Però ajuda a la llegibilitat. Tinguem en compte que algunes

funcions de Pig, en realitat, podrien ser específiques, pel que fa al vostre cas.

> wordfile = LOAD '/user/cloudera/pigin/testfile*' USING PigStorage('\n') AS (linesin:chararray);

L’ordre de càrrega crea una relació. En aquest cas, l’anomenem wordfile. De ve-

gades, s’anomena àlies. Tinguem en compte que la sintaxi requereix un espai

en blanc abans o després del signe igual, i un punt i coma al final. La ubicació

de l’arxiu és la ruta HDFS i es poden utilitzar comodins o els noms de directori.

La clàusula USING indica a la funció de càrrega que llegirà les dades. PigStorage

és un carregador de forma predeterminada i es necessita un argument per se-

parar els camps d’entrada. Pig també pot usar altres carregadors, per exemple,

el carregador H-based. La clàusula AS defineix la informació esquemàtica per

a les dades. En aquest cas, és una matriu de caràcters. Però, si no s’especifica

el tipus de dades, Pig posarà per defecte una matriu de bytes; i, si no s’utilitza

la clàusula AS, Pig utilitzarà per defecte noms dels camps de posició. Per als

nostres propòsits, tractarem de donar la mena de dades.

Tinguem en compte que no hem fet funcionar el MapReduce, només s’ha

d’ajustar l’entrada d’un potencial treball MapReduce.

Aquí hi ha una nota al marge dels esquemes de liquidació del compte de càr-

rega. Es pot especificar un nom de camp i tipus de dades, i l’ús de nom de camp

per al posicionament. Es pot especificar només un nom de camp, la qual cosa

implica el conjunt de bytes més genèric. Aquí hi ha una nota al marge dels

esquemes de liquidació del compte de la càrrega clàusula AS. Es pot especificar

el nom del camp i tipus de dades, i utilitzar el nom del camp per al posicio-

nament. O es pot especificar només el nom del camp, la qual cosa implica la

majoria dels tipus de dades matriu de bytes genèriques.
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També es pot deixar l’esquema buit i Pig utilitzarà una posició signe de dòlar

per escollir el camp ($position:bytearray). De fet, una de les característiques

que fa que Pig sigui molt flexible és que es pot tractar amb diferents tipus de

dades que utilitzen aquests tipus no especificats.

Tornem a la seqüència d’ordres. També podem executar una ordre per veure

com Pig defineix la relació.

> DESCRIBE wordfile 

wordfile: {linesin:chararry}

La resposta mostra el nom de la relació, els claudàtors indiquen un tipus de

dades borsa. És una estructura de dades molt general, qualsevol cosa pot ser

una borsa. I les borses es poden niar. Una tupla és una llista dels camps indicats

pel nom del camp. Una borsa és una col·lecció de tuples. És una estructura

de dades molt general. Pot contenir qualsevol cosa. Pot ser més gran que la

memòria disponible, la qual cosa significa que alguns poden haver d’escriure’s

en disc, si Pig ha de fer això. És gairebé com un conjunt, però es permeten

duplicats. Amb una borsa, no es pot fer referència a les tuples determinades

per la posició; sovint es considera una borsa com una mena de gran estructura

que s’haurà de travessar.

Un mapa és com un diccionari. Si s’està familiaritzat amb Python, és com un

diccionari de Python. I, per descomptat, ja que estem utilitzant Hadoop, pot

ser molt útil quan tenim certs tipus de situacions de valors clau. Observem

que els tipus de parèntesis ajuden a distingir els diferents tipus de dades.

tuple ( ) - ordered collection of fields 

bag { } - unordered collection of tuples 

map [key#value] - dictionary

La relació d’una ordre de càrrega és essencialment una borsa de tuples. També

es pot executar una ordre dump per veure les dades. L’ordre dump invocarà

un treball MapReduce, però anem amb compte, perquè ocuparà temps i de

vegades generarà massa dades. És bo crear primer una nova relació amb una

opció de límit.

>wordfile = LOAD '/user/cloudera/pigin/testfile*' USING PigStorage('\n') AS (linesin:chararray); 

>tempfile = LIMIT wordfile 10; 

>DUMP tempfile

En el nostre cas, només tenim dos registres o, més correctament, tenim dues

tuples d’entrada. Cada tupla és un camp de matriu de caràcters, en aquest cas.
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La següent ordre és un FOREACH. Hi ha diverses coses que estan passant, però

és essencialment una manera de projectar dades. FOREACH no és el mateix

que el llenguatge de programació per a un bucle. No hi ha indexació i no hi

ha variables on emmagatzemar informació de bucle.

>wordfile_flat = FOREACH wordfile GENERATE FLATTEN(TOKENIZE(linesin)) AS wordin;

TOKENIZE dividirà les paraules i FLATTEN ho deixarà tot com una borsa de

paraules. Aquí també canviem el nom del camp a wordin.

També es pot demanar Pig per descriure aquesta relació. S’obté el nou nom del

camp i es nota que és un array de caràcters.

>wordfile_flat = FOREACH wordfile GENERATE FLATTEN(TOKENIZE(linesin)) AS wordin;

> DESCRIBE wordfile_flat 

wordfile_flat: {wordin: chararray}

Si es bolquen unes poques línies, ara les paraules són les mateixes tuples. En

altres paraules, el FLATTEN ha agafat el producte creuat de l’article en la borsa

i els altres elements fora de la borsa. I s’expandeix amb els nous registres. La

declaració del grup farà que es reuneixin elements amb el mateix valor.

>wordfile_flat = FOREACH wordfile GENERATE FLATTEN(TOKENIZE(linesin)) as wordin; 

> tempfile = LIMIT wordfile_flat 10; 

> DUMP tempfile 

..... INFO map/reduce .... 

(A) 

(a) 

(in) 

...

Pig està dissenyat per forçar l’usuari a trencar les parts de la consulta i, el més

important, és probable que l’agregació es transfereixi a un pas de reduir. Con-

siderant que un equip podria ser part de l’etapa de repartiment aleatori o, pot-

ser, fins i tot part de l’etapa de mapa, mantenir-lo separat ajudarà amb la pla-

nificació MapReduce i el potencial de reutilitzar les relacions.

Si descrivim la relació, veurem un parell de nous elements. En l’actualitat,

existeix un camp anomenat grup amb un tipus de dades que reflecteix el nom

del camp que utilitzem en la clàusula by. És desafortunat que el grup sigui la

mateixa paraula que l’ordre. És una espècie d’ús excessiu d’aquest terme.

>wordfile_grpd = GROUP wordfile_flat BY wordin; 

>DESCRIBE wordfile_grpd 

wordfile_grpd: {group: chararray,wordfile_flat: {(wordin: chararray)}}
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I també hi ha allà un altre nom de camp de la relació original que s’agrupa

en la borsa. Podem tractar de bolcar la relació grupal. Pig executarà un treball

MapReduce i retornarà els elements que tenen aquesta paraula, seguit per cada

aparició de la paraula en la borsa. Observeu que cada paraula és, en realitat,

una tupla de només una paraula, que s’indica pels parèntesis.

>wordfile_grpd = GROUP wordfile_flat BY wordin; 

>DUMP wordfile_grpd 

...

(of,{(of)}) 

(ago,{(ago)}) 

(far,{(far),(far)}) 

(Star,{(Star)}) 

L’última ordre projecta el grup, recorda la paraula i produeix el recompte.

Anem amb compte a l’hora de fer referència a elements dins d’una borsa. És

possible que tingui el mateix nom borsa.

>word_counts = FOREACH wordfile_grpd GENERATE group, COUNT(wordfile_flat.wordin); 

> DESCRIBE word_counts 

word_counts: {group: chararray,long}

Si descriviu la relació, teniu ara el nom de camp de grup, seguit d’un llarg tipus

de dades sencer sense nom, que sabem que és el recompte. Però Pig és feliç de

seguir sense el nom del camp. Ara estem llestos per desar el nostre resultat.

Per guardar els resultats, es pot utilitzar l’ordre Store, que és anàleg a LOAD.

Donarem un cop d’ull a algunes de les altres opcions per ordenar. Podem clas-

sificar utilitzant la funció ORDER, que produeix un ordre total a través de par-

ticions de dades. O podem utilitzar un FOREACH nou. Per tant, si volíem acon-

seguir una espècie total de recompte de paraules, podríem utilitzar aquestes

ordres. Tingueu en compte que FOREACH no utilitza MapReduce a l’interior,

per la qual cosa no volem fer res només en un FOREACH.

>word_counts = FOREACH wordfile_grpd GENERATE group, COUNT(wordfile_flat.wordin); 

> STORE word_counts into '/user/cloudera/word_counts.txt';

En resum, s’utilitzen essencialment quatre ordres de Pig per fer el recompte

de paraules. Això és molt menys codi que una seqüència d’ordres de Python.

I tinguem en compte que no hem mostrat les ordres de l'HDFS per posar i per

obtenir les dades.

Podríem executar aquestes ordres en l’intèrpret grunt. Hi ha un Shell FS per

a això.
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3.2. Exemples d’ús de Pig

3.2.1. Més ordres per a Pig i maneres d’anàlisi

El subapartat previ ha mostrat el framework Pig bàsic i les ordres bàsiques de

Pig que poden fer el recompte de paraules. Aquí, ens basem en aquest exemple

per mirar dades més complicades i derivar alguna mesura que ens ajudarà a

analitzar un petit conjunt de dades de Twitter. Aprendreu els conceptes, ordres

i advertiments per a aquest tipus d’anàlisi. Twitter ofereix una forma de con-

sultar els seus servidors per obtenir una mostra de dades de Twitter. El mètode

no és difícil, però requereix una mica de programació.

Twitter Sample 

{"created_time": "05:30:51 ", 

"text" :"RT @Madison_McBride: Obama might be a leader but Romney is a businessman. And we need

 a businessman to flip the economy around.", 

"user_id" : 358343417, 

"id" : 253728871977984000, 

"created_date" : "Thu Oct 04 2012"}

El missatge típic de l’API es veu com una cosa semblant a l’anterior. Els regis-

tres estan en format JSON. Consisteix en una espècie de diccionari. Les parau-

les clau són seguides pels valors. En aquest cas, les entrades que es creen són

temps, el missatge de text, ID d’usuari i, així, successivament. Aquest missat-

ge és d’una col·lecció agafada durant l’elecció presidencial dels Estats Units

el 2012, i és per això que es veuen paraules com ara Obama i Romney. Tan

sols estem mostrant unes poques entrades, quan en realitat un missatge de

Twitter té molts més camps. Utilitzarem aquestes dades que apareixen en el

nostre exemple.

El nostre objectiu és fer una simple anàlisi de tendències. Preguntar si algunes

paraules poden aparèixer més de l’esperat en alguns dies en particular i, per

descomptat, utilitzarem Pig. Les seqüències d’ordres es basaran en el que hem

vist per al recompte de paraules, però assenyalarem aspectes interessants a

mesura que avancem. Com abans, s’executen en el Shell interactiu grunt.

El primer pas és per carregar les dades.

>fs -copyFromLocal /home/cloudera/PigCode/Pig/Twitter_Test.json /user/cloudera/pigin/

fs -> Hadoop fs shell in grunt

Twitter_Test.json -> Local input file

/user/cloudera/pigin/ -> HDFS file
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En primer lloc, aquí hi ha les ordres d’HDFS per recuperar i preparar les dades.

Pig ofereix un Shell FS, perquè executi ordres d’HDFS dins de les seqüències

d’ordres o des de dins de grunt, si es desitja. L’ordre de càrrega és igual que el

que vam veure abans, tret que usem una funció de càrrega JSON. I els noms

de camp i tipus de data no s’introdueixen amb la clàusula AS perquè el gestor

de JSON és una funció definida per l’usuari, que ja ha estat inclosa en el núvol

DRVM. I, atès que és una funció, es necessita la informació d’esquema com

a paràmetre.

>twitter = LOAD '/user/cloudera/pigin/Twitter_Test.json' USING JsonLoader('created_time:chararray, 

text:chararray, 

user_id:chararray, 

id:chararray, 

created_date:chararray');

Altres carregadors especials són possibles; per exemple, podem usar un carre-

gador d’un espai o, fins i tot, escriure el nostre propi carregador.

Els propers passos de la tasca són per agafar una mostra de les dades i aplicar

un filtre per a la data que ens interessa. És útil fer un mostreig de les dades per

desenvolupar el nostre guió. L’ordre d’exemple selecciona els registres a l’atzar,

d’acord amb una determinada taxa. Tinguem en compte que això significa que

la grandària de la mostra serà diferent cada vegada que s’executi.

>twt_samp = SAMPLE twitter 0.1;

No obstant això, les millores dels procediments de mostreig estan disponibles

en els llocs d’Apache Incubator. Filtrarem les dades d’una data. Per a altres

tipus de dades, els operadors d’igualtat habituals estan disponibles, com ara

més petit que, o més gran que o igual a.

>twt_d1 = FILTER twt_samp BY created_date MATCHES 'Fri Oct 05 2012';

Tingueu en compte també que Pig suporta tipus de dades de data i hora, i té

moltes funcions per a això. Per exemple, podríem haver convertit la cadena

en un camp de data i hora mitjançant l’especificació del format de data. No

necessitem pels nostres propòsits seguir usant la data com una cadena. Però,

filtrat per una data, es planteja la pregunta sobre la nostra tasca. I si volguéssim

processar moltes dates alhora? Com podem explicar les paraules per a cada

data actual? En altres paraules, podem crear un bucle sobre dates?

Com hem esmentat, Pig Latin no és un llenguatge de programació general,

es tracta d’un llenguatge de flux de dades. Per tant, no és fàcil usar valors de

dades per controlar el flux del programa.
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Però recordem que, en un framework MapReduce, podríem aconseguir que Ha-

doop fes aquestes coses per nosaltres. Si usem una clau composta de data i

paraula, tot el recompte de paraules ocorrerà per a tot el treball combinat de

data en el treball MapReduce.

En aquest punt de la seqüència d’ordres, utilitzem ordres similars a allò que

vam fer en el recompte de paraules anterior. En primer lloc, s’utilitza un FO-

REACH per generar una borsa de paraules. Utilitzem l’ordre de grup de parau-

les similars per agrupar.

> twt_d1_wdcnts = FOREACH twt_d1_msgflt_grpd GENERATE group AS word, COUNT

(twt_d1_msgflt.msg_words) AS word_cnt;

Usem FOREACH per explicar el nombre d’elements de cada grup i això ens

dóna el nombre de paraules.

El següent pas és obtenir el nombre de paraules de línia de base. Els recomp-

tes basals són només el nombre de paraules combinats per a totes les dates.

Per tant, aquestes ordres són les mateixes que el que acabem de veure, però,

aquesta vegada, no filtren en la data. El següent pas és combinar el compte de

word per la data i el recompte total de paraules.

L’ordre JOIN és senzilla quan es vol fer una combinació interna. Aquí estem

unint mitjançant word.

> twt_d1dall_wdcnts_jnd = JOIN twt_d1_wdcnts BY word, twt_dall_wdcnts BY word;

La combinació interna mantindrà tan sols els registres que funcionin només

en els conjunts de dades esquerre i dret. Al marge d’unions, el valor per defecte

de Pig és la unió interna.

No obstant això, quan no hi ha claus a joc podem sol·licitar una outer join per

mantenir els registres. Pig suporta combinacions externes utilitzant paraules

clau addicionals. Per exemple, LEFT OUTER diu a Pig que mantingui els regis-

tres del conjunt de dades del costat esquerre. Fins i tot, si no s’ajusten a qual-

sevol cosa a la dreta del conjunt de dades.
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No obstant això, tinguem en compte que Pig necessita emplenar les dades que

falten des de l’altre conjunt de dades, per la qual cosa es necessita una mica

d’informació d’esquema per a la combinació externa a l’hora treballar.

A més, hi ha opcions per unir-se en diverses claus. En aquest cas, s’utilitzen

parèntesis per unir-se als camps.

També pot fer unions sobre múltiples bases de dades. Si estem familiaritzats

amb els sistemes de gestió de base de dades, sabem que aquestes unions po-

den ser molt costoses. No obstant això, el rendiment es pot millorar si sabem

quelcom sobre la grandària dels conjunts de dades.

Per exemple, si sabem que un dels conjunts de dades és petit, llavors podem

simplement mantenir-lo en la memòria. Per a un treball de MapReduce, això

significa que ha de ser replicat a través dels realitzadors de mapatge. Pig pro-

porciona una paraula clau, de manera que l’usuari pot indicar si aquest hauria

de ser el cas. Si aquest és el cas, l’assignador pot fer realment un join sense una

etapa de reduir, ja que tindria tota la informació clau que necessita.

Si un conjunt de dades no es pot replicar, a continuació, serà necessari fer

un mapatge i reduir; i Hadoop haurà de barrejar claus similars al voltant de

tots dos conjunts de dades. Un problema potencial amb la unió en un treball

MapReduce és que alguns reductors poden obtenir una quantitat més alta de

claus que uns altres. Es pot cridar Pig per avaluar la distribució dels valors de

les claus, per veure si hi ha un biaix. Si hi ha un biaix, Pig pot equilibrar la

quantitat de tecles que cada reductor rep.
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D’aquesta manera, aquest tipus d’informació és el que s’obté amb el sistema

de base de dades completes que utilitzen taules índex. Veiem, doncs, aquí un

exemple de com les eines de Hadoop estan començant a incorporar estratègies

de bases de dades tradicionals.

El següent pas és calcular les expectatives i comparar-les amb les observacions.

> twt_d1dall_normed = FOREACH twt_d1dall_wdcnts_jnd { 

 obs_freq = (double) twt_d1_wdcnts::word_cnt; 

 exp_freq = (double) twt_dall_wdcnts::word_cnt; 

 lift = obs_freq-(exp_freq/23); 

 GENERATE twt_d1_wdcnts::word, 

 obs_freq, exp_freq, lift;};

Podem utilitzar un actiu per a cada ordre i deixar passar això lentament. Re-

cordem que en FOREACH, cada tupla de la relació es processa per separat.

Dins de FOREACH, podem niar algunes operacions per al càlcul de termes

útils. Primer, assignem nous camps per al recompte de paraules que es presen-

ten com a nombres de coma flotant doble i, a continuació, podem calcular la

freqüència no esperada. Dividim la freqüència total pel nombre de dies en la

mostra, que passa a ser 23 en aquest cas.

Hi ha una forma alternativa de veure les dates totals i recompte de forma di-

nàmica. En primer lloc, s’obté el recompte total com una relació que requereix

un GRUP amb el total. Després, s’utilitza un recompte total en una ordre FO-

REACH niada, on es fa referència a la variable de recompte «total» com a part

de la relació. Així doncs, en essència, estem tenint una relació i fem un cast

com una escala o un nombre. Aquesta relació va ser just el recompte total, per

la qual cosa és només un nombre.

X = GROUP data ALL; 

Xcount = FOREACH X GENERATE COUNT(field) AS total

Finalment, en podem veure algunes de sortida.
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Aquestes són només unes poques paraules. Òbviament, amb aquesta petita

grandària de mostres tindrem baixes freqüències. Però, almenys per a algunes

paraules, com la paraula Mitt, podríem obtenir alguna cosa una mica més in-

teressant.

En aquest punt, podem aplicar una ordre de finalització de classificar les dades.

O, ara que les nostres dades estan molt resumides, podríem processar-les en un

equip local. A més, podríem utilitzar la informació de freqüència per obtenir

un altre tipus d’estadístiques.

3.2.2. Altres ordres addicionals de Pig

Mostrarem una mica més dels interessants ordres i opcions per a l’ús de Pig, i

és d’esperar que obtindrem una bona orientació dels problemes que podríem

enfrontar.

Hi ha altres ordres diverses de Pig que podrien ser útils per a moltes situacions

que mereixen un esment ràpid. RANK, per exemple, assignarà un nombre a

cada entrada en relació amb el seu rang.

COGROUP és com una unió a través de múltiples conjunts de dades, però

sense que el producte vectorial agafi claus similars. Per tant, es pot pensar com

una operació de grup per a múltiples conjunts de dades, quan els registres

d’entrada de tots dos conjunts de dades es posen junts en el mateix grup.

CUBE ajudarà les consultes de suport de dades jeràrquiques, que es poden re-

presentar conceptualment com una taula de múltiples vies. Juntament amb

les seves opcions, agafa agrupacions en un ordre jeràrquic sobre els camps in-

dicats en el paràmetre de resum. És bàsicament com quan agafem agrupacions

sobre totes les paraules i, després, agrupacions més paraules i dates. És una

mena d’ordre jeràrquic de les paraules i, després, de paraules i dates; per a les

jerarquies més complicades, seria una agrupació sobre aquestes combinacions.

Val la pena assenyalar també que els nuls són quelcom que s’ha de tractar en

dades reals i no sempre és fàcil de fer, però hem de ser conscients de com es

tracten els nuls en Pig. Hi ha funcions per detectar si existeixen dades nul·les

que es poden utilitzar en l’ordre de filtratge. Les operacions matemàtiques no

funcionen sobre els nuls, de manera que pot ser que hàgim de filtrar les dades

abans de fer càlculs.
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Les unions internes o externes no coincideixen amb les que mantindran, per

la qual cosa podríem perdre aquesta informació, però potser és més interessant

que el GROUP i COGROUP mantinguin nuls junts. Per tant, es pot separar

d’entrada amb nuls, si és necessari.

També hi ha altres ordres de Pig que ajuden a fer Pig més complet i podria ser

molt útil per executar grans treballs, especialment quan hi ha programes per

a la seva execució prèviament construïts o quan hem de compartir recursos

amb altres usuaris. Podem efectuar treballs MapReduce o podem especificar el

nombre de reductors per determinats passos en la seqüència d’ordres de Pig.

A Pig, també es poden definir macros per ajudar a fer més llegible el codi i reu-

tilitzable i, amb l’ordre de divisió, es poden crear fluxos de dades mitjançant

la divisió de dades. La divisió de les dades és una manera d’explicar exclusiva-

ment Pig per executar un mapejador i fer molts filtres al mateix temps. També

hi ha moltes funcions estàndard per a cadenes, dates, operacions numèriques,

com ara mitjanes, summes, i el mínim i màxim, que estan enumerades en el

lloc web principal de Pig.

Les funcions definides per l’usuari són funcions especials que els usuaris escri-

uen i que poden ampliar la capacitat de Pig. El requisit bàsic és donar d’alta

l’usuari per trobar funcions en l’arxiu JAR i per trobar la funció en una ordre

separada. Hi ha una gran comunitat que dóna suport a aquest projecte i posa

scripts a la nostra disposició.

Volem mostrar un exemple d’això, ja que pot ser molt útil: Datafu, en el pro-

jecte d’incubadora d’Apache en el qual es basa l’anàlisi de funcions per ajudar

en Pig. En primer lloc, cal seguir les instruccions per a la instal·lació. Això pot

no ser fàcil per a vosaltres en funció de l’entorn particular i connexió a Inter-

net. Després de configurar els arxius JAR en UNIX, a continuació, en la nostra

escriptura de Pig podem registrar els arxius JAR perquè Pig pot trobar-ne les

funcions.

> git clone ... 

> assemble ...

(See http://datafu.incubator.apache.org/ for details)
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> register .../libs/datafu-pig-incubating-1.3.0-SNAPSHOT.jar

> define Quantile datafu.pig.stats.StreamingQuantile('0.0','0.25','0.50','0.75','1.0')

Després, definim un nom per a la funció particular que volem usar amb l’ordre

de definir. La base de Pig no té una manera fàcil d’aconseguir quantils mitjans

que els principals sistemes de gestió de bases de dades sovint sí que tenen.

La transmissió de dades a través de quantil és un mètode que es pot treballar

sense classificar primer les dades, i pot ser bo per a una gran quantitat de dades

si es tracta d’una velocitat de procés mitjana-alta.

Després de definir la funció quantil, aquestes funcions de Pig poden ser utilit-

zades a qualsevol lloc. Heus aquí un exemple. En aquest cas, hem aplicat la

funció quantil dins d’un FOREACH.

> twt_wdcnts_qntls = FOREACH data_grouped_ALL GENERATE Quantile(Obsrved - Expected);

DUMP twt_wdcnts_qntls

((1.043,1.565,1.782,2.217,5.0))

La primera vegada s’han d’agrupar tots els valors junts, tal com ho vam fer per

obtenir el recompte total de paraules.

La resposta que apareix mostra els valors de les dades dels percentils. Aquestes

dades s’han filtrat en Pig prenent només valors més grans que 1, abans de

l’agrupació. Prenem valors més grans que 1 perquè tenim un munt de petites

freqüències, atès que era un petit conjunt de dades. Prenem quantils i s’han

donat els valors pels quantils mínims, el 25%, el 75% i el màxim. Per exemple,

quan observem menys, el valor esperat és més gran que 1 i aproximadament

1,782, que és el percentil 50. Els valors mínim i màxim de la mostra són 1,04 i

5,0. Per a la classificació, prenent quintils, les estadístiques de resum, que ens

mostren quelcom sobre les nostres dades, són potencialment útils.

Per tant, mirarem de portar aquests exemples junts en una nova tasca. Hi ha

un conjunt de dades en el nucli que té una mostra de qualificació. En les dades

de Yelp. Classificarem els negocis.

Les dades estan en un arxiu CSV i tenim el path. Té un encapçalament que

és com l’ID d’empresa. Té la categoria d’estels, la qualificació d’utilitat, el text

i dos altres camps. Escriurem un esbós del guió que necessitem. Bàsicament,

seran quatre passos:
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• Carreguem el CSV.

• Agrupem per la identificació del negoci.

• Generem la mitjana que ens interessa.

• Després, es classifica.

Els passos no són tan complicats, però, a mesura que avancem, trobarem que

hem de fer una mica de neteja i una altra elaboració que val la pena destacar.

En primer lloc, per als arxius CSV necessitem la funció definida per l’usuari

per ajudar-nos a carregar-los. Això significa registrar els arxius en Java Archi-

ve, igual que vam fer per a la funció quantil i, després, carregar les dades, la

qual cosa ha estat recollida localment. Això significa que el nom de l’arxiu es

troba en el sistema d’arxius d’Unix. La clàusula AS té alguns camps amb tipus

de dades i uns altres sense ells, i es tracta d’utilitzar una funció anomenada

carregador CSV. Com que estem interessats en les operacions matemàtiques,

donarem un cop d’ull als nuls. Hem trobat algunes funcions que podrien do-

nar un error, però no necessàriament hem de dir que sigui a causa dels valors

nuls. Per tant, anem amb compte quan estiguem fent cert tipus d’operacions

matemàtiques. Cada revisor pot donar un nombre d’estels de l’1 al 5 i, després,

altres usuaris poden jutjar si aquesta qualificació és útil, però, per alguna raó,

en aquest conjunt de dades, la qualificació d’utilitat pot variar de 0 a 28.

Podem mirar el valor màxim i decidir que no volem agafar els valors més grans

que 5. Per tant, per obtenir la qualificació mitjana, hem d’agafar el camp útil

i dividir-lo per 5; i es pot usar això com un pes. Així, s’obté una mitjana pon-

derada.

Una forma d’escurçar el valor és l’ús d’una clàusula condicional binària en una

sentència FOREACH. Una clàusula condicional binària és com una declaració

IF THEN ELSE dins d’una projecció FOREACH i és convenient per fer transfor-

macions. Recordem que FOREACH passa a través dels registres d’entrada i ge-
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nerarà un nou camp, que és la qualificació més útil, amb un valor màxim de 5,

que anomenem useful_clipped. Ara, podem fer un altre FOREACH per calcular

realment el nombre d’estels ponderat. Notem per primera vegada que, si es

desitja generar tots els camps de les relacions, podríem utilitzar la indexació de

posició per a la projecció. Així doncs, aquí, el signe de dòlar 0 només significa

agafar el primer camp i els dos punts seguits d’una coma, agafar tots els camps

fins a l’últim. Per tant, generarem tots els camps i agafarem aquesta mitjana

ponderada també.

L’equació matemàtica està calculant el valor per al nou camp i, per cert, pro-

bablement podríem combinar-los en un FOREACH, però no en un FOREACH

regular i ara estem llestos per obtenir les puntuacions mitjanes i les classifica-

cions; les ordres s’agrupen per un ID de negoci per generar les mitjanes. Recor-

dem que cada grup d’ID d’empresa té una borsa de qualificacions i la funció

matemàtica està operant sobre la borsa, i que el camp de grup manté el valor

que defineix el grup. Per tant, els elements tenen això per a cada declaració.

Finalment, podem classificar. Tinguem en compte que la classificació afegeix

un nou camp que és el nombre de camp.

Hem pogut aplegar una àmplia varietat d’ordres de seqüències d’ordres i les

consideracions de Pig.

3.2.3. Sumari de PIG

En aquest resum, es mostraran les opcions per a l’ús de Pig. I provarem de

resumir Pig i com encaixa en l’ecosistema del que fem. Què passa amb el treball

MapReduce que es produeix mitjançant Pig? Recordem que Pig crea un graf
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dirigit que descriu el pla de com executar un mapa reduït. Podem mirar el

pla per al mapa reduït de treball, que és simplement l’ordre explicada seguida

del guió. O és l’ordre explicada seguida d’un nom de relació. Recordem que el

grup d’arxiu de la paraula és una relació que produïm mentre estem agrupant

paraules.

Una altra ordre que creiem que és útil, però potser podria ser més útil expli-

car-ho, es diu Pig Illustrate. Això agafarà uns registres d’entrada i s’executarà a

través d’una seqüència d’ordres o un tecleig d’una ordre. Podria ser molt útil

quan no s’està segur de com fer referència a noms de camps particulars, si no

s’està segur del que retorna.

Una altra cosa que acl tenir en compte quan s’executa Pig: s’aconsegueix l’estat

de treball al final de la seqüència d’ordres o al final del tecleig de les ordres.

Així doncs, cada vegada que Pig invoca un treball, MapReduce donarà sortida

als passos bàsics, que tenen algunes informacions sobre els creadors de mapes

i reductors. Es pot, doncs, navegar i veure una mica el seu treball.
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En resum, Pig té algunes característiques molt agradables, molt útils. Es pot

manejar el processament de consultes i altres necessitats analítiques. És més

fàcil que la programació en Java o Python, per exemple.

És més o menys quelcom entre la programació i SQL. L’anomenem llenguatge

de flux de dades, perquè omple una certa necessitat en l’ecosistema Hadoop.

I, per descomptat, Pig segueix evolucionant. Hi ha comunitats actives que

l’utilitzen i recolzen en el seu desenvolupament mitjançant les funcions defi-

nides per l’usuari. I d’altra banda, hi ha, fins i tot, una aplicació molt recent

que permet a Pig executar-se en Spark en lloc de MapReduce.
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4. SPARK: mètode per fer anàlisi

4.1. Introducció a l’ús de dataframes en Spark

4.1.1. L’anàlisi de big data amb Spark

Introduirem trames de dades en Spark.

Com de costum, és una bona idea afegir el Shell de PySpark en Cloudera VM,

perquè puguem executar el codi que anem mostrant.

En la primera secció, parlarem de trames de dades en Spark. Però primer ens

agradaria revisar el tipus de RDD que ens trobem en l’últim mòdul, amb la

finalitat de comprendre la seva limitació i verificar com les nostres trames de

dades en Sparks estan millor.

RDD treballa magníficament per a arxius de text que es desitgi processar línia

per línia, incloent-hi funcions que processin una línia alhora. Un altre tipus

comú de RDD és el parell clau-valor, on cada parell tenia la paraula com a

clau i el recompte com un valor. Funciona molt bé si volem fer operacions

distribuïdes i desitgem que coincideixi amb les claus a través de tot el conjunt

de dades.

def split_words(line): 

return line.split() 

def create_pair(word): 

return (word, 1) 

pairs_RDD = text_RDD.flatMap(split_words).map(create_pair)

Per exemple, un valor conjunt de dades clau sembla que funciona molt bé amb

les operacions Spark en clau base com a grup mitjançant clau o mitjançant

unió, si volem combinar aquest conjunt de dades amb un altre conjunt de

dades amb claus similars.

pairs_RDD.collect() 

Out[]: [(u'A', 1), 

(u'long', 1), 

(u'time', 1), 

(u'ago', 1), 

(u'in', 1), 

(u'a', 1), 

(u'galaxy', 1), 
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(u'far', 1), 

(u'far', 1), 

(u'away', 1)]

No obstant això, aquests són només exemples senzills. I només uns pocs pro-

blemes poden ser representats d’aquesta manera. El conjunt de dades més gran

del món real té molts registres. I podem pensar en els registres com les files

dels nostres conjunts de dades. I per a cadascun d’aquests registres, possible-

ment, tenim un gran conjunt de valors. Les nostres columnes. Per exemple,

un conjunt de dades de Twitter, que sovint s’utilitza per als estudis socials i de

màrqueting, té diverses columnes i columnes de tipus heterogeni. Tenim co-

lumnes com a usuari, que són de text, cadenes de text; per exemple, el nom-

bre de repiulades és un nombre enter i és important definir correctament el

tipus d’una columna amb la finalitat d’entendre quina mena d’operacions són

compatibles. Per exemple, es pot agafar la mitjana d’una columna sencera,

però no de la columna de cadenes.

Piulades

user text datatime favorites Repiulades

andreazonca «spark is cool» «2015-10-1
9:04»

5 3

         

Un altre conjunt de dades pot ser sobre crítiques. Per exemple, de Yelp. Una

cosa que ens agrada és que la data i hora en aquest conjunt de dades és origi-

nalment una cadena, però a l’interior de Spark es pot convertir en un objecte

de data i hora especial que suporta operacions de data i hora de tipus bàsic.

Per exemple, si volem resumir les dades per mes o per dia o per hora, això és

sostingut pel nostre framework.

Reviews

business text datatime starts user

Pan Bon «great pizza!» «2015-10-1
9:04»

5 andreazonca

         

Finalment, un altre conjunt de dades comú són els registres de tipus log. Te-

nim un exemple aquí amb tan sols quatre columnes, però es pot imaginar un

conjunt de dades d’aquest tipus que tenen desenes de centenars de columnes.

Logs

http_code ip datetime user_agent
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Logs

200 127.0.0.1 «2015-10-1
9:04»

Firefox

       

Volem, per tant, tenir un sistema que estigui optimitzat per manejar aquests

casos. Primer, començarem amb un exemple senzill de dades tabulars. I des-

prés, tractarem d’analitzar això. Treballarem amb RDD tan sols amb les eines

que ja coneixem.

students = sc.parallelize([ 

 [100, "Alice", 8.5, "Computer Science"], 

 [101, "Bob", 7.1, "Engineering"], 

 [102, "Carl", 6.2, "Engineering"] 

])

Posem que tenim un conjunt de dades amb tan sols tres files i les columnes

que es troben són un camp en format de nombre enter, que és la identifica-

ció de l’estudiant, el nom, a continuació, un nombre de coma flotant que és

un grau i, finalment, el tipus d’estudi. Executem sc.parallelize per distribuir

aquesta informació a través del nostre clúster. I, a continuació, els estudiants

es converteixen en un RDD.

I ara, l’operació que volem fer és agafar la mitjana d’una columna. Això és

bastant fàcil de fer amb les eines que ja coneixem. Podem fer una funció

extract_grade que té una fila i retorna aquest tercer element, que és el grau.

Recordem que en Python s’usa 0 a la base dels vectors, per la qual cosa la co-

lumna està ajustada a la sortida 2.

def extract_grade(row): 

return row[2] 

students.map(extract_grade).mean()

Out[]: 17.26666

I anomenem a la funció de transformació .map(), proporcionem la funció

extract_grade(), i això proporcionarà l'RDD, que no és la nostra columna, sinó

només el nostre grau. I llavors podem agafar la funció de mitjana perquè Spark

pugui processar aquesta en paral·lel i retorni els resultats al nostre driver. I es

pot pensar que, si hem entrat aquestes columnes, això pot ser costós, perquè,

cada vegada que llegim, ho farem sobre tota la columna per extreure els regis-

tres que necessitem.

def extract_degree_grade(row): 

  return (row[3], row[2]) 
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degree_grade_RDD = students.map(extract_degree_grade) 

degree_grade_RDD.collect()

Intermediate RDD: 

degree_grade_RDD.collect() 

Out[]: [('Computer Science', 8.5), 

('Engineering', 7.0999999999999996), 

('Engineering', 6.2000000000000002)]

En una altra operació, que és més sofisticada, suposem que tenim el mateix

conjunt de dades i ens agradaria tenir el grau màxim per a cada grau di-

ferent. Així doncs, bàsicament, ens agradaria trobar el màxim de la carrera

d’enginyeria. Entre Bob i Carl n'aconseguirem 7,1, després d’obtenir el màxim

en informàtica, per la qual cosa serà 8,1. Això és una mica complicat, ja que

és clar que volem reduir l’operació de clau, que és la mateixa operació que

necessitem per al recompte de paraules. No obstant això, per començar, no

tenim un valor clau per a les dades que figuren aquí. Per tant, primer hem de

crear-lo. I això és el que estem fent amb aquesta funció degree_grade. Estem

determinant un parell de valors, que és l’índex de la fila 3, fila d’índex, i dos

que són el grau com a clau i la qualificació com a valor.

Intermediate RDD: 

degree_grade_RDD.collect() 

Out[]: [('Computer Science', 8.5), 

('Engineering', 7.0999999999999996), 

('Engineering', 6.2000000000000002)]

I podem mostrar ara el RDD intermedi que hem creat. I no hem de preocu-

par-nos pel nombre de dígits que es veuen aquí. Això és només un artefacte

pel fet que estem tractant amb nombres de punt flotant, però no serà un pro-

blema per a nosaltres. I ara podem completar la nostra operació.

Reduce by key to get the final result: 

degree_grade_RDD.reduceByKey(max).collect() 

Out[]: [('Engineering', 7.0999999999999996), ('Computer Science', 8.5)]

Finalment, tenim una dada de valor establert del que podem anomenar redu-

ceByKey. I utilitzar la funció max() i obtenir el nostre resultat. Aquest procedi-

ment és tediós, i el que ens agradaria tenir és una interfície que fos més fàcil

d’usar. Per exemple, podem fer referència a columnes per noms en lloc de per

índexs. I, llavors, alguna cosa que pot proporcionar l’optimització del rendi-

ment mitjançant la seva adaptació a un altre tipus de dades. Veurem com les

trames de dades poden proporcionar aquesta adaptació. En primer lloc, tenim
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una altra forma valuosa especial que no hem introduït abans, que és la funció

sqlCtx, que és un altre context de construcció, però és el context Spark SQL i

també és el nostre punt d’entrada per a totes les funcions de trames de dades.

students_df = sqlCtx.createDataFrame(students, 

["id", "name", "grade", "degree"])

students_df.printSchema() 

root 

|-- id: long (nullable = true) 

|-- name: string (nullable = true) 

|-- grade: double (nullable = true) 

|-- degree: string (nullable = true)

Podem cridar la funció de crear trames de dades i proporcionar el nostre RDD,

que és un RDD pla, «estudiants», i després el nom de la columna. Això, doncs,

crearà un framework de dades amb aquestes columnes. Trames de dades com-

patibles amb la funció printSchema que imprimirà el tipus de totes les nostres

columnes. Ja veiem que les trames de dades intel·ligents identifiquen automà-

ticament el tipus de columnes. Així, grau és double, ID és long i els altres dos

camps són cadenes. En Python, es pot utilitzar l’ajuda integrada amb el signe

d’interrogació i saber quantes maneres addicionals hi ha de crear una trama

de dades.

Per tant, ens agradaria veure com podem fer les mateixes operacions que vam

fer abans, però ara amb trama de dades. La primera d’elles és que volíem crear

la mitjana de cada columna. I per fer això, la funció s’anomena agg(), que
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significa agregat, i ens dóna el nom de la columna i, a continuació, el nom de

l’operació que es desitgi portar a terme (en aquest cas, es tracta de mitjana).

I això és l’única cosa necessària.

students_df.agg({"grade": "mean"}).collect() 

Out[]: [Row(AVG(grade#30)=7.2666666666666666)]

Llavors podem cridar collect(). I ella retornarà la mitjana d’aquesta columna. I

es pot trobar disponible cridant l’ajuda, com es mostra en la figura. La segona

operació que volem trobar és la qualificació màxima per a cada grau i, aquí,

l’operació correcta és groupBy(), que agrupa mitjançant el nom de la columna

i que automàticament crearà una trama de dades agrupades per grau.

students_df.groupBy("degree").max("grade").collect()

Out[]: 

[Row(degree=u'Computer Science', 

MAX(grade#30)=8.5), 

Row(degree=u'Engineering', 

MAX(grade#30)=7.09999999999)]

I en aquest punt, es pot cridar la funció max() per obtenir el màxim de la

qualificació de grau de la funció .collect(). I aquesta és una API molt neta i

senzilla que permet obtenir el mateix resultat.

students_df.groupBy("degree").max("grade").show() 

degree MAX(grade#30) 

Computer Science     8.5 

Engineering          7.1

Una altra característica útil és show(), que és molt similar a collect(). Es copiarà

una trama de dades de tornada al driver, però proporcionant una millor visu-

alització en un format de taula.

En conclusió, fem algunes observacions. Allò que hi ha dins d’aquesta trama

de dades és només el tipus especial de RDD. Tot el que diguem a l’última classe

a propòsit de la transformació, les accions i la construcció d’un DAG funciona

de la mateixa manera, però també li dóna l’optimització automàtica de codi

de bytes de Java. Per tant, significa que, fins i tot, si estem escrivint en Python,

les operacions són tan ràpides com en Scala i JVM. Treballen a aquesta mateixa

velocitat. Això és un gran increment de la velocitat.



© FUOC • PID_00241322 67 Introducció a l’anàlisi en big data

4.1.2. Creació de dataframes en Spark

Parlarem sobre les diferents maneres de crear les trames de dades en Spark.

Abans, hem creat la trama de dades a partir d’un conjunt existent de dades

distribuïdes dels estudiants que eren simplement una llista de valors per a cada

fila. En aquest cas, el tipus de cada columna s’infereix automàticament per

Spark.

No obstant això, pot ser que vulguem ser més específics i definir explícitament

el títol de cada columna. El terme «esquema» prové de la informàtica, de les

bases de dades, d'SQL. És la definició de tots els noms i els tipus de les columnes

de la taula. Com es pot veure en aquest exemple, estem definint el camp ID

com long, que és un tipus de valor sencer que, en realitat, és més elevat quan es

compara amb un enter estàndard. Llavors, grau és un double i els altres camps

són cadenes. Cada definició conté també els valors booleans establerts en true

per a tots els comentaris, en aquest cas. Això és un camp anomenat nou nivell.

Veurem el seu significat més endavant.

from pyspark.sql.types import * 

schema = StructType([ 

StructField("id", LongType(), True), 

StructField("name", StringType(), True), 

StructField("grade", DoubleType(), True), 

StructField("degree", StringType(), True) ])

students_df = sqlCtx.createDataFrame(students, schema)

Una vegada hem definit el nostre valuós esquema de tipus, la pila de tipus,

podem utilitzar-lo en lloc de la llista de columnes en la nostra trucada a SQL.

Això retorna students_df., que es distribueix exactament igual que el RDD. Fi-

nalment, podem imprimir l’esquema resultant:

students_df.printSchema()

root 

|-- id: long (nullable = true) 

|-- name: string (nullable = true) 

|-- grade: double (nullable = true) 

|-- degree: string (nullable = true)

Ara ens agradaria considerar la paraula nullable. Així, nullable és una forma

estàndard de bases de dades per fer front als valors que falten o són erronis.

Generalment, es fixa a TRUE quan no ens importa si un punt de dades no es

troba en una fila. En canvi, si posem FALSE, llavors es dispararà una execució

particular en un valor que manca.
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Un altre format d’entrada de trames de dades són arxius JSON. Si no s’han uti-

litzat arxius JSON abans, és un format de text que s’empra molt en aplicacions

web, especialment en Javascript. Es basa en parells de valors clau que poden

niar-se en molts àmbits.

{"widget": {

 "debug": "on",

 "window": {

  "title": "Sample Konfabulator Widget",

  "name": "main_window",

  "width": 500,

  "height": 500

 },

 "image": { 

  "src": "Images/Sun.png",

  "name": "sun1",

  "hOffset": 250,

  "vOffset": 250,

  "alignment": "center"

 },

 "text": {

  "data": "Click Here",

  "size": 36,

  "style": "bold",

  "name": "text1",

  "hOffset": 250,

  "vOffset": 100,

  "alignment": "center",

  "onMouseUp": "sun1.opacity = (sun1.opacity / 100) * 90;"

 }

}} 

Aquest és un exemple d’http://www.json.org/example.html. Quan, per exem-

ple, tenim detalls sobre una persona i el camp d’adreça conté un altre objecte

JSON, es veu niat entre les claus. No obstant això, Spark és compatible amb un

tipus peculiar d’arxiu JSON en què tenim un objecte JSON per cada línia. Per

tant, no és compatible amb el JSON que s’estén a través de múltiples línies.

students_json = [ 

'{"id":100, "name":"Alice", "grade":8.5, "degree":"Computer Science"}', 

'{"id":101, "name":"Bob", "grade":7.1, "degree":"Engineering"}'] 

with open("students.json", "w") as f: f.write("\n".join(students_json))

I per provar part d’això, podem crear aquest arxiu students.json, que té les ma-

teixes dades que hem utilitzat abans per als nostres estudiants, però que no-

més té dues línies.

http://www.json.org/example.html
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!cat students.json 

{"id":100, "name":"Alice", "grade":8.5, "degree":"Computer Science"} 

{"id":101, "name":"Bob", "grade":7.1, "degree":"Engineering"}

Podem bolcar el contingut d’aquest arxiu en el terminal per comprovar com

es veu. Es nota que aquí estem usant un signe d’exclamació, en Python, per

significar que, en realitat, estem cridant a Shell bash comú, com ho és cat,

per bolcar el contingut de l’arxiu. Després, una vegada hem creat aquest ar-

xiu, es pot carregar l’arxiu amb una altra funció de sqlCtx, que és jsonFile, que

s’encarrega de mostrar les dades de l’arxiu.

sqlCtx.jsonFile("file:///home/cloudera/students.json").show() 

degree               grade          id           name 

Computer Science       8.5          100          Alice 

Engineering            7.1          101          Bob

Tenim una trama de dades que és molt similar a la que hem creat abans. I,

finalment, m’agradaria mostrar com carregar una trama de dades des de CSV.

CSV és sinònim de valors separats per comes i és un format de dades molt

comú per a una taula; és també fàcil d’exportar l’arxiu d’Excel en format CSV.

No obstant això, Data Breaks, que és la companyia després de Spark, va de-

cidir mantenir el nucli del paquet base de Spark el més lleuger possible i les

funcionalitats addicionals es proporcionen en paquets externs; spark_csv és un

d’aquests.

Spark té un repositori de paquets que tendeixen a estendre les seves funcions.

I ara m’agradaria afegir una petita digressió sobre com utilitzar aquesta carac-

terística Spark si obrim el nostre navegador per spark-packages.org. Això es pot

fer sigui en Cloudera VM, o en una altra màquina. I accedim a aquest reposi-

tori en línia, que és un servei de gestió de dades on els desenvolupadors de la

comunitat poden carregar altres paquets.
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I, fins i tot, Data Breaks manté paquets en aquesta plataforma. Podem navegar

per la categoria paquets o podem utilitzar el cercador de la dreta per trobar la

funció IT addicional que necessitem. Per tant, si s’escriu CSV, es podrà trobar

fàcilment el paquet spark_csv.

Sparks ho porta per carregar automàticament els paquets a l’inici. En realitat,

no és necessari descarregar res des d’aquesta pàgina web. Tan sols cal esbrinar

quina és l’etiqueta de l’última versió. Així, en el moment en què vam agafar

aquesta captura de pantalla que apareix en la figura, l’última versió era 1.2.0.

Però molt aviat ha de ser alliberada la nova versió, que fixa la part que està

actualment afectant la codificació. I, després, una vegada s’identifica el tipus

de les operacions de lectura, a continuació, pot seguir les instruccions «How

to» sobre com iniciar el Shell Spark amb suport per utilitzar CSV.

PYSPARK_DRIVER_PYTHON=ipython pyspark --packages com.databricks:spark-csv_2.10:1.2.0
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Vegem això detalladament. En primer lloc, hem de sortir del nostre terminal

PySpark actual. I començar de nou especificant ara l’opció de paquets de guió

amb una identificació completa del nom del paquet. La identificació es com-

pon de la cadena automàtica, que és com.databricks en aquest cas, el nombre

del paquet, spark-csv, i després dos nombres de versió. La primera versió és la

versió Scala. Spark podria efectuar un tall, sigui amb Scala 2.10 o 2.11. I la

VM Cloudera està executant Scala 2.10, per la qual cosa ha d’utilitzar aquesta

versió. El segon nombre de versió és la versió spark_csv. Després de prémer la

tecla Enter en el terminal, Spark es connectarà automàticament als servidors

de paquets de Spark. Troba spark_csv, identifica totes les dependències i des-

carrega, així, les dependències; les instal·la totes i, finalment, inicia el termi-

nal. Trigarà algun temps a descarregar i instal·lar aquests paquets; no obstant

això, és necessari tan sols la primera vegada que ho executem. Posteriorment,

s’iniciarà molt ràpidament.

yelp_df = sqlCtx.load( 

source="com.databricks.spark.csv", 

header = 'true', 

inferSchema = 'true', 

path = 'file:///usr/lib/hue/apps/search/examples/collections/

solr_configs_yelp_demo/index_data.csv')

Spark és ara capaç de llegir un arxiu CSV. Per tant, ho provarem. De sqlCtx po-

dem cridar la funció de càrrega i especificar l’argument d’origen, la qual cosa

apuntaria Spark al mòdul que s’acaba de descarregar. I, llavors, es poden agre-

gar altres opcions. En particular, la ruta és en un conjunt de dades de 1.000

comentaris de Yelp, que ja està disponible en Cloudera VM. El més important

aquí és l’argument inferSchema, que diu a Spark que volem intentar trobar

automàticament el tipus de cada columna. Finalment, podem imprimir en el

terminal l’esquema de l’esquerra i el nombre de línies de la dreta executant

el recompte d’una funció. Ens adonem que Spark identifica correctament co-

lumnes de tipus sencer, com ara REVIEW_COUNT i starts, o de tipus double,

com per exemple latitud i longitud; i tota la resta és una cadena.

yelp_df.printSchema()yelp_df.count()

rootOut[]: 1000L

|-- business_id: string (nullable = true) 

|-- cool: integer (nullable = true) 

|-- date: string (nullable = true) 

|-- funny: integer (nullable = true) 

|-- id: string (nullable = true) 

|-- stars: integer (nullable = true) 

|-- text: string (nullable = true) 

|-- type: string (nullable = true) 

|-- useful: integer (nullable = true) 

|-- user_id: string (nullable = true) 

|-- name: string (nullable = true) 



© FUOC • PID_00241322 72 Introducció a l’anàlisi en big data

|-- full_address: string (nullable = true) 

|-- latitude: double (nullable = true) 

|-- longitude: double (nullable = true) 

|-- neighborhoods: string (nullable = true) 

|-- open: string (nullable = true) 

|-- review_count: integer (nullable = true) 

|-- state: string (nullable = true)

4.1.3. Anàlisi de dataframes en Spark usant exemples del

conjunt de dades acadèmic de Yelp

A continuació, introduirem algunes anàlisis d’aquest conjunt de dades, com

el filtratge de les dades, la selecció de la columna i la unió de dos conjunts de

dades. Aquesta és la trucada a la funció que usarem.

yelp_df = sqlCtx.load( 

source="com.databricks.spark.csv", 

header = 'true', 

inferSchema = 'true', 

path = 'file:///usr/lib/hue/apps/search/examples/collections/

solr_configs_yelp_demo/index_data.csv')

Així, sqlCtx.load és la funció necessària per carregar des d’un arxiu CSV i des-

prés especificar el paquet font que utilitzarem, la ruta d’accés a l’arxiu i que

ens agradaria inferir l’esquema de forma automàtica, a partir de les dades. El

que retornarà la funció és una trama de dades de Spark que, com és sabut, és

un tipus de dades distribuïdes i establertes amb columnes tipades.

As attribute: 

  yelp_df.useful 

  Out[]: Column<useful> 

As key: 

  yelp_df["useful"] 

  Out[]: Column<useful>

La característica més important de la trama de dades és que es tracta d’una

interfície de molt alt nivell. En lloc d’haver de fer referència a columnes per

índex, com ho fèiem amb un RDD, podem fer referència a la columna per

noms. I, en particular, hi ha dues maneres de fer això. Es pot usar un atribut,

yelp_df.useful, o es pot utilitzar una clau (yelp_df["useful"]), com un diccionari

de Python. L’atribut és més compacte, però la clau és més fàcil si es desitja

utilitzar-la mitjançant programació, ja que el nom de la columna és tan sols

una cadena. És molt fàcil en Python tenir una llista de cadenes i crear un bucle

que passi a través d’aquesta llista.
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Ara, sabem com fer referència a una columna d’una trama de dades. I ho po-

dem utilitzar per filtrar les dades sobre alguna condició. La funció que usem per

fer això és el filtre, que és un mètode del nostre objecte trama de dades. Creem

una condició en una columna de manera que funcioni bé si fem referència

a la columna per atributs o per clau. I Spark també té una sintaxi basada en

seqüència que s’interpreta de forma automàtica, i totes elles són equivalents.

I totes les dades seran filtrades a la trama de dades amb aquesta funció; quan

la funció és TRUE, la fila es manté dins de la trama de dades. Si el predicat és

FALSE, llavors la fila s’elimina de la còpia de la trama de dades que tornarem.

yelp_df.filter(yelp_df.useful >= 1).count()

yelp_df.filter(yelp_df["useful"] >= 1).count()

yelp_df.filter("useful >= 1").count() 

Out[]: 601L

I així, en aquest cas, obtindrem totes les dades, totes les files on la columna

útil és més d’una.

Ara que sabem com fer referència a una columna, podem utilitzar-ho per fil-

trar les dades en funció d’una condició. La trama de dades té un mètode ano-

menat filtre. I amb aquest mètode, l’argument que cal subministrar-li és un

predicat sobre una columna. I funciona bé per atribut o per clau. I a continua-

ció, utilitzem directament un predicat, per exemple, superior o igual a 1. I això

mantindrà només les dades en què el predicat és veritable, així que només les

dades en la columna útil que són superiors o iguals a 1. A més, Spark té una

sintaxi diferent. I perquè es pugui escriure aquesta condició directament com

una cadena, sense necessitat d’utilitzar un objecte de columna, Spark mantin-

drà només les files on la condició és vertadera i eliminarà les columnes on la

condició és falsa.

yelp_df["useful"].agg({"useful":"max"}).collect() 

Out[]: AttributeError: 'Column' object has no attribute 'agg' 

yelp_df.select("useful") 

Out[]: DataFrame[useful: int] 

yelp_df.select("useful").agg({"useful":"max"}).collect() 

Out[]: [Row(MAX(useful#267)=28)]

Cal anar amb compte a l’hora d’usar objectes de columna que són diferents

d’una trama de dades completa. Por exemple, no és compatible amb mètodes

com agg() per a l’agregació. Hi ha una manera millor si només es vol extreure

una columna d’una trama de dades i mantenir la funcionalitat de la trama

de dades en el seu lloc. I aquest és el mètode de selecció. Amb select(), es pot

passar un nom de columna, o múltiples noms, per a diferents columnes. I això
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retornarà una còpia de la trama de dades amb només la columna que hem

seleccionat. I amb això, podem cridar tant totes les operacions de trama de

dades com les agregacions.

Ara, el que ens agradaria fer és crear una trama de dades diferent, ja que desit-

jaríem canviar l’escala d’una de les columnes, la columna d’utilitat, per estar

entre 0 i 100, que és un percentatge, mentre que actualment es troba entre 0 i

28. Com es fa això? En primer lloc, ho provarem mitjançant la creació d’una

nova trama de dades amb dues columnes que no hagin estat modificades. Es

fa una selecció amb els dos noms de columna, ja que volem tenir un identifi-

cador únic, un identificador únic ID, que és un índex alfanumèric únic per a

cadascun dels nostres comentaris. De manera que el puguem fer coincidir, de

nou, amb la taula original.

yelp_df.select("id", "useful").take(5) 

[Row(id=u'fWKvX83p0-ka4JS3dc6E5A', useful=5), 

 Row(id=u'IjZ33sJrzXqU-0X6U8NwyA', useful=0),  

 Row(id=u'IESLBzqUCLdSzSqm0eCSxQ', useful=1), 

 Row(id=u'G-WvGaISbqqaMHlNnByodA', useful=2), 

 Row(id=u'1uJFq2r5QfJG_6ExMRCaGw', useful=0)]

Aquí el cridem simplement perquè mostri les primeres cinc files d’aquest con-

junt de dades.

yelp_df.select("id", yelp_df.useful/28*100).show(5) 

id                       ((useful / 28) * 100) 

fWKvX83p0-ka4JS3d...      17.857142857142858 

IjZ33sJrzXqU-0X6U...      0.0 

IESLBzqUCLdSzSqm0...      3.571428571428571 

G-WvGaISbqqaMHlNn...      7.142857142857142 

1uJFq2r5QfJG_6ExM...      0.0

Ara, per modificar una columna, podem aplicar-li operacions matemàtiques.

En algunes, en lloc d’utilitzar cadenes, també podem utilitzar objectes de co-

lumna i cridar les divisions i multiplicacions, i qualsevol altre tipus d’operació

matemàtica. I això serà transformat per Spark en el servei descentralitzat que

funciona en les nostres columnes de la nostra trama de dades que es distribu-

eixen en tota la nostra classe de màquines. Per tant, això crea una trama de

dades amb dues columnes; aquest és el resultat que volíem. Tenim una colum-

na útil, que es troba entre 0 i 100. Un petit problema que trobem aquí és que

els punts decimals generen una mica de confusió i, en realitat, no necessitem

tanta precisió. Per tant, el que podem fer és un truncat. Trunquem a un valor

sencer amb la funció de conversió cast(). Cast és un terme comú usat en infor-
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màtica quan es vol forçar el tipus de variable a un tipus específic que desitgem.

En aquest cas, doncs, podem cridar la funció de conversió amb el mètode de

repartiment en el nostre objecte de columna, i això serà truncat a un sencer.

yelp_df.select("id", (yelp_df.useful/28*100).cast("int")).show(5) 

id                       CAST(((useful / 28) * 100)), IntegerType) 

fWKvX83p0-ka4JS3d...      17 

IjZ33sJrzXqU-0X6U...      0 

IESLBzqUCLdSzSqm0...      3 

G-WvGaISbqqaMHlNn...      7 

1uJFq2r5QfJG_6ExM...      0

Sembla que hem acabat i podem desar el resultat com una nova trama de

dades. Per tant, només cridem useful_perc_data i l’expressió anterior.

useful_perc_data = yelp_df.select( 

"id", 

(yelp_df.useful/28*100).cast("int") 

) 

useful_perc_data.columns 

Out[]: [u'id', u'CAST(((useful / 28) * 100), IntegerType)']

No obstant això, quan cridem l’atribut de columna, ens trobem que el nom

de la segona columna és bastant lleig i, sens dubte, tediós d’escriure. I ens

agradaria canviar el seu nom. Hi ha un mètode específic, que és àlies. I àlies

és un mètode de columna, per tant, simplement l’anomenem amb un nom

nou que volem assignar a aquesta columna. I en aquest cas serà useful_perc. I

veurem això dins del parèntesi en la trucada a la funció. Per tant, tan sols s’ha

aplicat a la segona columna d’objecte. No s’aplica a la totalitat de la trama de

dades que obtenim amb la selecció.

useful_perc_data = yelp_df.select( 

"id", 

(yelp_df.useful/28*100).cast("int").alias("useful_perc") 

) 

useful_perc_data.columns 

Out[]: [u'id', u'useful_perc']

També hi ha una altra operació que ens agradaria dur a terme: canviar el nom

de l’ID. Això es deu al fet que, per a la següent operació, necessitem tenir un

nom exclusiu per a les nostres columnes. Per la qual cosa, no vol tenir el mateix
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nom ID quant a trama de dades i cal canviar el nom que al fluid. En l’última

etapa, també tenim aquesta trama de dades. Ens agradaria que s’ordenés pel

valor de la columna useful_purge.

En primer lloc, hem d’importar funcions específiques i cal dir a Spark si desit-

gem ordenar en ordre ascendent o descendent [from pyspark.sql.functions im-

port asc, desc]. Tinguem en compte que estem important des del mateix mòdul

que s’ha utilitzat per a la funció d’agregació, com a màxim, mínim, mitjana i,

així, successivament. Ara podem anomenar el mètode orderBy en la trama de

dades amb el nom de la columna. Per defecte, si no s’especifica una altra cosa,

ordenarà en ordre ascendent. Estem interessats en ordre descendent aquí, per

tant, cridem a la funció desc en el nom de la columna.

useful_perc_data = yelp_df.select(

yelp_df["id"].alias("uid"),

(yelp_df.useful/28*100).cast("int").alias("useful_perc")

).orderBy(desc("useful_perc"))

useful_perc_data.show(2) 

uid                 useful_perc 

RqwFPp_qPu-1h87pG...   100 

YAXPKM-Hck6-mjF74...    82

Hem acabat la creació d’aquest segon conjunt de dades. I és molt comú tenir

dos o més conjunts de dades per carregar-los en la nostra sessió de Spark.

Sovint, disposem de diferents tipus de fonts de dades. I després volem usar-

les juntes per dur a terme la nostra anàlisi. Una manera comuna és utilitzant

una combinació (join). I així, ens agradaria unir les dues taules que tenim, les

dues trames de dades.

Sobre la base de la columna ID, que pot proporcionar una relació d'un a un

entre les files en el primer conjunt de dades i les files del segon conjunt de

dades, que figuren a la dreta. I després d’aquesta operació d’unió, tindrem una

sola taula amb totes les columnes de la primera taula i totes les columnes de

la segona.



© FUOC • PID_00241322 77 Introducció a l’anàlisi en big data

Llavors ens agradaria obtenir un subconjunt i, en concret, tenir una sola co-

lumna ID. La columna ID és important perquè necessitem un identificador

únic; també ens agradaria tenir la useful_perc de la taula de l’esquerra i de la

REVIEW_COUNT de la taula de la dreta. Així doncs, al final, aquesta és la me-

na de conjunt de dades que ens agradaria tenir.

Join

useful_perc_data.join( 

 yelp_df, 

 yelp_df.id == useful_perc_data.uid, 

 "inner" 

)

En primer lloc, comencem amb una trama de dades, cridem el mètode d’unió

i enviem l’altra trama de dades com a argument. I, després, hem d’especificar

per a la unió la forma en què volem especificar l’ajust entre les dues trames de

dades. I això és per a les dues columnes d’identificació. I, finalment, el tipus de

trama de dades. El tipus d’operació de combinació que volem utilitzar és una

combinació interna, per la qual cosa estem interessats en les files que estan

disponibles tant a l’esquerra com en el conjunt de dades de la dreta. Hi ha

altres tipus d’unions més complicades.

Join�-�select

useful_perc_data.join( 

 yelp_df, 

 yelp_df.id == useful_perc_data.uid, 

 "inner" 

).select(useful_perc_data.uid, "useful_perc", "review_count")

Una vegada hem posat fi a això, tindrem una taula amb totes les columnes.

I volem acabar d’obtenir la nostra selecció amb només les tres columnes que

ens interessen.

Join�-�select�-�show
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useful_perc_data.join( 

 yelp_df, 

 yelp_df.id == useful_perc_data.uid, 

 "inner" 

).select(useful_perc_data.uid, "useful_perc", "review_count").show(5)

I llavors, el pas final. Volem mostrar-les al nostre programa i per això cridem

la funció show(). Després, apliquem aquestes operacions. I el document serà

completat per Spark, enviat per executar totes les operacions. A continuació,

ens retornarà el resultat. I aquesta és la nostra sortida. Així doncs, tenim les

columnes d’identificació. I, després, dues columnes que estan interessades a

partir de dos conjunts de dades diferents.

uid                  useful_perc review_count

WRBYytJAaJI1BTQG5...  71            362 

GXj4PNAi095-q9ynP...   3             76 

1sn0-eY_d1Dhr6Q2u...   0              9 

MtFe-FuiOmo0vlo16...   0              7 

EMYmuTlyeNBy5QB9P...   7             19

Finalment, l’última cosa que ens agradaria recordar és que les trames de dades

són precisament del tipus RDD, per la qual cosa es recolzen en una memòria

de cau. I la unió és una operació molt costosa, per la qual cosa és bo, si cal,

cridar una operació de memòria de cau just després de la unió.

useful_perc_data.join( 

 yelp_df, 

 yelp_df.id == useful_perc_data.uid, 

 "inner" 

).cache().select(useful_perc_data.uid, "useful_perc", "review_count").show(5)

4.2. Introducció a Spark SQL

Spark SQL parteix del framework de big data Apache Spark; s’utilitza per al pro-

cessament de dades estructurades i permet executar codi SQL, com consultes

sobre dades Spark. Podem fer ETL en dades de diferents formats, com ara JSON,

i després executar consultes ad hoc.

Veurem en la biblioteca de Spark SQL la forma en què es pot utilitzar per exe-

cutar consultes SQL en les dades emmagatzemades en arxius per lots, conjunts

de dades JSON o taules de Hive.

La versió funcional de Spark SQL inclou diverses característiques, algunes de

les quals s’enumeren a continuació:
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Integrat Barreja sense problemes consultes SQL amb els programes de Spark. Spark SQL permet consultar les da-
des estructurades com un conjunt de dades distribuït (RDD) de Spark, amb les API integrades en Python,
Scala i Java. Aquesta estreta integració fa que siguin fàcils d’executar consultes SQL juntament amb algo-
rismes d’anàlisis complexes.

Unified�Data�Access Operacions de càrrega i consulta de dades a partir d’una varietat de fonts. L’esquema-RDD proporciona
una única interfície per treballar eficientment amb dades estructurades, incloent-hi taules Apache Hive,
arxius Parquet i arxius JSON.

Compatibilitat�amb�Hive Executar consultes Hive no modificades en els magatzems existents. Spark SQL torna a utilitzar la inter-
fície Hive i Metestore, que li dóna una compatibilitat total amb les dades existents de Hive, consultes i
UDF. N’hi ha prou amb instal·lar-ho al costat de Hive.

Connectivitat�estàndard Connectar mitjançant JDBC o ODBC. Spark SQL inclou una manera de servidor amb JDBC estàndard i la
connectivitat ODBC.

Escalabilitat Utilitza el mateix motor per a consultes interactives i amb més temps de resposta. Spark SQL pren avan-
tatge del model RDD per suportar tolerància a fallades per a les consultes. No cal preocupar-se de l’ús
d’un motor diferent per a les dades històriques.

Trama�de�dades Proporciona una abstracció de programació anomenada trama de dades que pot actuar com a motor de
consultes SQL distribuït.

Fonts�de�dades Amb l’addició de l’API de fonts de dades, Spark SQL fa que ara sigui més fàcil calcular sobre dades estruc-
turades, emmagatzemades en una àmplia varietat de formats, incloent-hi Parquet, JSON i la biblioteca
Apache Avro.

JDBC�Servidor El servidor incorporat de JDBC fa que sigui fàcil de connectar a les dades estructurades emmagatzemades
en taules de bases de dades relacionals i fer anàlisis de grans volums de dades utilitzant les eines tradicio-
nals de BI.

4.2.1. Arquitectura Spark SQL

La següent il·lustració explica l’arquitectura de Spark SQL.

Aquesta arquitectura consta de tres capes, a saber, el llenguatge API, esquema

RDD i fonts de dades.

Llenguatge�API Spark és compatible amb diferents llenguatges i Spark SQL. Compta també amb el suport d’aquestes API:
Python, Scala, Java, HiveQL.
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Esquema�RDD El nucli Spark està dissenyat amb una estructura de dades especial anomenada RDD. En general, Spark
SQL treballa amb esquemes, taules i registres. Per tant, podem utilitzar la taula temporal d’esquema
RDD. Podem anomenar aquest esquema RDD trama de dades.

Fonts�de�dades Generalment, la font de dades per al nucli de Spark és un arxiu de text, arxius Avro, etc. No obstant ai-
xò, les fonts de dades per a SparkSQL són diferents. Són arxius de Parquet, documents JSON, taules Hive
i base de dades de Cassandra.

4.2.2. Components de Spark SQL

Els dos components principals, quan s’utilitza Spark SQL, són la trama de da-

des (dataframes) i SqlContext.

Dataframe

Una trama de dades és una col·lecció distribuïda de dades organitzades en

columnes amb nom. Es basa en el concepte de trama de dades en llenguatge

R i és similar a una taula de base de dades en una base de dades relacional.

SchemaRDD, en versions anteriors d’API Spark SQL, ha canviat el nom a da-

taframe.

Les trames de dades es poden convertir en RDD cridant el mètode rdd, que

retorna el contingut de la trama de dades com un RDD de files.

Es poden crear trames de dades a partir de diferents fonts de dades, com ara

RDD existents:

• arxius de dades estructurades

• conjunts de dades JSON

• taules de Hive

• bases de dades externes

Spark SQL i l’API de trama de dades estan disponibles en els següents llenguat-

ges de programació:

• Scala:

https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/

scala/index.html#org.Apache.spark.sql.package

• Java:

https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/java/index.html?org/

apache/spark/sql/api/java/package-summary.html

• Python:

https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/python/pyspark.sql.html

https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/scala/index.html#org.Apache.spark.sql.package
https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/scala/index.html#org.Apache.spark.sql.package
https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/java/index.html?org/apache/spark/sql/api/java/package-summary.html
https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/java/index.html?org/apache/spark/sql/api/java/package-summary.html
https://spark.apache.org/docs/1.3.0/api/python/pyspark.sql.html
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SqlContext

Spark SQL proporciona SqlContext per encapsular tota la funcionalitat relaci-

onal en Spark. Es crea la SqlContext del SparkContext existent. El següent frag-

ment de codi mostra com crear un objecte SqlContext.

val = SqlContext nueva org.apache.spark.sql.SQLContext (sc)

També està HiveContext, que proporciona un superconjunt de la funcionalitat

proporcionada per SqlContext. Es pot utilitzar per escriure consultes utilitzant

l’analitzador HiveQL i per llegir dades de les taules del rusc. Cal tenir en comp-

te que no és necessari un entorn Hive existent per utilitzar l’HiveContext en

programes de Spark.

4.2.3. Anàlisi usant Spark i Hive

Anteriorment, hem parlat de Spark i SQL. I ara ens agradaria centrar-nos en

la interfície entre Spark i Hive. Per a aquest mòdul, copiem l’arxiu de configu-

ració, Hive-site.xml, en la carpeta de configuració de Spark. Per tant, Spark ja

té tots els detalls de la connexió d’interfície, i de lectura i escriptura per a les

taules de Hive.

I podem fer-ho utilitzant el mateix mètode que usem abans: SQLContest.SQL.

Només hem de saber el nom de la taula, en Hive, i estem preparats per anar i

construir consultes que utilitzen aquestes taules.

En primer lloc, volem carregar les dades que pengem durant la classe sobre

Hive. Les dades sobre els clients, les ordres i, així, successivament. I és així

com, per descomptat, serà la trama de dades.
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La sintaxi és familiar, per tant, podem fer un select() senzill, començant amb els

clients. Això copiarà tota la taula en Spark i crearà una trama de dades. I Hive

ja està distribuïda, ja que s’executa en la part superior d’HDF. Per tant, Spark

és bàsicament molt eficient i està carregant les dades en la trama de dades; les

files afortunadament es troben disponibles en cada node.

I, finalment, per descomptat, podem utilitzar la funció show(). Podem impri-

mir algunes files i comprovar que això és el que esperàvem. Així veiem moltes

columnes, noms, cognoms, etc. I, després, podem comprovar aquest esquema

cridant la funció de l’esquema d’impressió. Es veu bé; bàsicament, l’ID és un

sencer i tota la resta és una cadena.

customers_df.printSchema() 

root 

|-- customer_id: integer (nullable = true) 

|-- customer_fname: string (nullable = true) 

|-- customer_lname: string (nullable = true) 

|-- customer_email: string (nullable = true) 

|-- customer_password: string (nullable = true) 

|-- customer_street: string (nullable = true) 

|-- customer_city: string (nullable = true) 

|-- customer_state: string (nullable = true) 

|-- customer_zipcode: string (nullable = true)

I podem executar la mateixa consulta exacta que executem a través de la classe

de Hive i que acaba de funcionar sense problemes en Spark, i retorna una trama

de dades. Aquesta consulta és bastant complexa i implica dues combinacions

internes. Però això no és un problema. Spark és compatible i es pot executar

en paral·lel en el servidor de classe.

sqlCtx.sql("""select c.category_name, count(order_item_quantity) 

as count from order_items oi inner join products p 

on oi.order_item_product_id = p.product_id inner join 

categories c on c.category_id = p.product_category_id 

group by c.category_name order by count desc limit 10""" 
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).show()

La primera pregunta era sobre les categories més populars; aquest és el resultat

que obtenim i que podem imprimir en el nostre terminal.

I la classe també tenia un segon exemple, que era una consulta encara més

complicada. Podem executar-ho també en Spark. Aquí buscàvem els deu pro-

ductes principals d’ingressos. El que és important tenir en compte és que po-

dem barrejar i combinar la interfície SQL i la interfície de trama de dades tam-

bé.

sqlCtx.sql("""select p.product_id, p.product_name, r.revenue 

from products p inner join 

(select oi.order_item_product_id, sum(cast(oi.order_item_subtotal as float)) as 

revenue from order_items oi inner join orders o on oi.order_item_order_id = o.order_id 

where o.order_status <> 'CANCELED' 

and o.order_status <> 'SUSPECTED_FRAUD' 

group by order_item_product_id) r 

on p.product_id = r.order_item_product_id 

order by r.revenue desc limit 10""" 

).show()

Així, per exemple, el que tenim ara és una trama de dades i podem anomenar

per grup o funció d’agregació, o podem seguir utilitzant la interfície SQL. Com

Spark, les trames de dades no s’emmagatzemen de forma permanent. Són des-

truïdes una vegada s’ha completat el treball de Spark. Fins i tot, si s’executa

registerTempTable(), això crea una taula de SQL temporal, però no és en realitat

la creació d’una taula de Hive persistent. Per tant, el mètode per fer-ho és desar
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com a taula, ja que interactuarà amb Hive i emmagatzemarà totes les dades

de la trama de dades en la instància de Hive. Una vegada aquest treball acaba,

estan disponibles les dades de Hive.

Es pot comprovar si això funciona mitjançant el reinici de PySpark. Si inten-

tem utilitzar SQL per llegir la taula de Yelp, que és el nom de la taula temporal

que hem creat abans, això donarà error: la taula no es troba.

En canvi, si executem la mateixa consulta a l’altra taula, la taula yelp_reviews

està disponible en Spark.

Podem comprovar que estem carregant de nou la trama de dades de Yelp Hive

en Spark, que és una còpia impresa d’això. I, si obrim Hue i anem al navegador

MetaStore, podem trobar que, efectivament, la taula yelp_reviews està en la part

inferior.
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