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Modelo computacional MapReduce

Desafios
I Como distribuir computação?
I Maneira elegante de trabalhar com big data: MapReduce



MapReduce: visão geral

I Sequencialmente lê os dados
I Map:

I Extrair algo de interesse
I Group:

I Agrupar por chave e ordenar
I Reduce

I Agregar, sumarizar, filtrar, ou transformar
I Escrever resultado

Paradigma MapReduce
Estrutura similar para diferentes problemas. Funcionalidade de
Map, Group e Reduce variam de acordo com dados



Diagrama map-reduce

Map: lê
entrada e
produz
chaves-valores
Group: coleta
pares com
mesma chave
Reduce:
coleta todos
valores da
mesma e
produz saída



Map-Reduce em paralelo
Todas as fases são distribuídas com muitas tarefas simultâneas



Arquitetura de um único nó

I Computador: CPU + memória + disco
I Aprendizagem de Máquina, Estatística
I Mineração de dados “clássica”

CPU

Memória

Disco/Storage



Motivação: motor de busca

I 20+ bilhões de páginas × 20 KB = 400+ TB
I 1 PC lê 35 Mb/s do disco

I ≈ 4 meses para ler a web
I ≈ 1000 discos para armazenar
I Necessário mais espaço para trabalhar com os dados
I Arquitetura padrão para problemas com muitos dados:

I Cluster de computadores comuns
I Rede ethernet



Arquitetura de um cluster
I Computadores são organizados em racks com rede 1 Gbps

I Cada rack tem 16 a 64 PCs
I Racks são conectados por rede de alta capacidade (10 Gbps)

Switch 10Gbps

Switch 1 Gbps Switch 1 Gbps

PC

PC

PC

PC

PC





Computação em larga escala

I Computação em larga escala para problemas de mineração de
dados em hardware comum

I Desafios
I Como distribuir computação?
I Como facilitar a escrita de programas distribuídos?
I Como tolerar falhas de máquinas?

I Máquina dura 3 anos em média
I Com 1000 máquinas, espera-se perder uma por dia



Ideia e solução

I Problema: Copiar dados na rede leva tempo
I Idéia:

I Levar computação aos dados
I Gravar múltiplas cópias de arquivos para evitar perdas

I MapReduce resolve esses problemas:
I Adequado para big data
I Infraestrutura de armazenamento: sistema de arquivos

distribuído
I Google: GFS, Hadoop: HDFS

I Modelo de programação
I MapReduce



Organização do Hadoop: implementação do MapReduce

MapReduce
(Computação distribuída)

HDFS
(Armazenamento distribuído)

Framework
YARN

Hadoop Common



Organização do Hadoop: implementação do MapReduce

I Hadoop: implementação open-source do modelo MapReduce
desenvolvido pelo Google

I HDFS (Hadoop Distributed File System): sistema de arquivos
distribuído tolerante a falhas e transparente ao programador

I Hadoop YARN: escalonamento de tarefas e gerenciamento da
infraestrutura computacional do cluster

I Hadoop Common: bibliotecas e ferramentas úteis para
executa tarefas MapReduce



Infraestrutura de armazenamento

I Problema:
I Se nós falham, como evitar perdas de dados?

I Resposta:
I Sistema de arquivo distribuído

I Provê um sistema de arquivo global para todo cluster
I Hadoop: HDFS

I Padrão de uso típico:
I Arquivos imensos (muitos TB)
I Dados estáticos



Sistema de arquivo distribuído

I Datanode: servidores de chunks (partes de arquivos)
I Cada arquivo é dividido em partes (chunks) contínuas
I Cada parte tem de 16MB a 128 MB
I Cada chunk é replicado 2 a 3 vezes (Hadoop 2) ou código de

paridade é usado (Hadoop 3)
I Manter cópias em racks distintos

I Namenode, chamado de nó mestre
I Guarda metadados sobre onde arquivos estão nos datanodes
I Pode ser replicado

I Biblioteca cliente para acesso a arquivos
I Pede ao namenode para achar chunks de arquivos
I Conecta diretamente a datanodes para acessar dados



Sistema de arquivos distribuído
I Sistema de arquivos confiável
I Dados mantidos em chunks espalhados nas máquinas

datanodes
I Cada chunk é replicado em máquinas distintas (Hadoop 2)

I Recuperação fácil de falhas de discos ou máquinas

c0 c1
c5 c2

Servidor de chunks 1

e0 c1
c5 c3

Servidor de chunks 2
c2 c5
e0 e1

Servidor de chunks 3

c0 c5
e0 c2

Servidor de chunks 4

Computação próxima aos dados
Servidores de chunks processam dados locais



Ambiente MapReduce

I O ambiente do MapReduce cuida de:
I Particionamento dos dados
I Escalonamento e distribuição dos processos
I Fazer o passo de agrupar de tuplas por chave
I Lidar com falhas de máquinas
I Gerenciar comunicação entre as máquinas



Map and Reduce

I Programador especifica:
I Map e Reduce e arquivos de entrada

I Workflow
I Ler entradas com conjunto de pares

〈c, v〉
I Map transforma pares de entrada

〈c, v〉 em conjunto novo de pares
〈c ′, v ′〉

I Ordena e organiza (shuffle) os pares
〈c ′, v ′〉 para nós de saída

I Todos os pares 〈k ′, v ′〉 com o mesmo
k ′ são enviados para o mesmo
processo Reduce

I O Reduce processa todos os pares
〈k ′, v ′〉 para novos pares 〈k ′′, v ′′〉



Fluxo dos dados

I Entradas e saídas finais são armazenadas em um sistema de
arquivo distribuído
I Escalonador tenta atribuir tarefas map “perto” do local físico

de armazenagem dos dados de entrada
I Resultados intermediários são guardados em sistema de

arquivos local dos trabalhadores de map e reduce
I Saída é frequentemente a entrada para outra tarefa

MapReduce



Coordenação: nó Master

I Nó Master cuida da coordenação
I Task status: idle (ocioso), in-progress, completed
I Idle tasks (tarefas ociosas) são escalonadas conforme workers

ficam disponíveis
I Quando uma tarefa map termina, ela manda ao master o local

e os tamanhos dos seus arquivos intermediários (um por
reducer)

I Master envia essa informação aos reducers
I Master verifica workers periodicamente para detectar falhas



Tratamento de falhas

I Falha de Map worker
I Tarefas map completadas ou em progresso no worker são

status reiniciados para idle (ociosas)
I Reduce workers são notificados quando tarefa é rescalonada

em outro worker
I Falha de Reduce worker

I Somente tarefas em progresso tem status reatribuídos para idle
I Tarefa reduce é reiniciada

I Falha do Master
I Tarefa MapReduce é abortada e cliente notificado



Quantas tarefas map e reduce?

I M tarefas map, R tarefas reduce
I Regra prática:

I Configurar M muito maior que o número de nós no cluster
I Comum usar um chunk de DFS por map
I Melhora balanceamento de carga e acelera recuperação de

falhas
I Normalmente R é menor que M

I Porque saída é espalhada em R arquivos



Granularidade de tarefas e Pipelining

I Tarefas de granularidade fina: tarefas map >> máquinas
I Minimiza tempo para recuperação de falhas
I Pode fazer pipeline com execução de maps
I Melhor balanceamento de carga



Refinamentos: tarefas de backup

I Problema
I workers lentos atrasam execução do trabalho

I pode haver outros trabalhos nas máquinas
I discos ruins

I Solução
I Perto do fim da etapa, fazer cópias backup de tarefas

I Efeito
I Reduz tempo de conclusão do trabalho



Refinamento: combiner

I De volta ao problema de contar palavras:
I Combiner combina os valores de todas as chaves um único

map (em uma única máquina)
I Muito menos dados necessários para copiar e distribuir



Refinamento: função de partição

I Se desejado controlar como chaves são particionadas:
I Entradas para tarefas map são criadas por divisões contínuas

do arquivo de entrada
I reduce precisa garantir que registros com a mesma chave

intermediária acaba ficando no mesmo worker
I Sistema usa uma função padrão de particionamento

I hash(key) mod R
I Às vezes útil para sobrescrever função hash:

I E.g., hash(hostname(URL)) mod R garante que URLs de um
host fiquem no mesmo arquivo de saída



Implementações

I Google
I Disponível somente internamente

I Hadoop
I Implementação software livre
I Usa HDFS para armazenamento
I Download: https://hadoop.apache.org/releases.html

I Aster Data Systems - Teradata Corporation
I Banco de dados SQL otimizado para clusters com MapReduce



Computação em Cloud

I Possível alugar computadores por hora
I Serviços adicionais: storage

I Exemplo: Amazon EC2
I Mapreduce pode ser rodado em um EC2



Leitura

I Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat: MapReduce Simplified
Data Processing on Large Clusters -
https://research.google.com/archive/mapreduce-
osdi04.pdf

I Sanjay Ghemawat, Howard Gobioff, and Shun-Tak Leung:
The Google File System -
https://research.google.com/archive/gfs-
sosp2003.pdf



Fontes de informação

I Hadoop Wiki

https://cwiki.apache.org/confluence/display/hadoop
I Colocando em prática

Setting up SingleCluster

http://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-common/SingleCluster.html

