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Abstrakt. V príspevku opisujeme architektúru MapReduce vhodnú na 
spracovanie veľkých informačných zdrojov. Zároveň opisujeme dostupnú open 
source implementáciu tejto architektúry – Hadoop. Hadoop je javovskou 
implementáciou frameworku MapReduce navrhnutého a vyvinutého 
spoločnosťou Google na spracovanie a generovanie veľkých objemov dát. 
Výhoda MapReduce spočíva v jednoduchom použití a správe distribuovaného 
systému, kde vývojár aplikácie nemusí dokonale poznať arićhitektúru systému. 
Stačí ak naprogramuje Map a Reduce metódy ktoré si môže odladiť aj na 
svojom PC. 
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1 Úvod 

Ak chceme v dnešnej dobe spracovávať veľké množstvá dát, ktoré dnes poskytuje 
internet, potrebujeme na to množstvo počítačov a spôsob ako paralelne a rýchlo 
spracovávať tieto informácie. Je preto potrebné správne navrhnúť architektúru celého 
systému, a to hlavne:  

− spôsob distribuovania dát,  
− množstvo a spôsob replikácie dát,  
− spôsob (framework) paralelného spracovania, 
− množstvo a typ uzlov, na ktorých bude spracovanie prebiehať, 
− jednoducho škálovateľný systém, ktorý by bol efektívny a spoľahlivý. 

Na paralelné a distribuované spracovanie dát existuje množstvo prístupov cez použitia 
super počítačov ako aj architektúrach založených na bežne dostupných PC ako 
clustrové počítanie založené na PVM [12], MPI [13], Condor [14] alebo integrácia 
distribuovaných dátových a výpočtových zdrojov v prostredí Gridu [15]. V prostredí 
paralelného a distribuovaného počítania sa však v poslednej dobe presadzuje 
architektúra MapReduce [1]. Táto architektúra vyšla z komerčného prostredia, kde je 
potrebné spracovávať rozsiahle informačné zdroje – Google, a je denne overovaná 
v praxi.  

Existujú tri voľne dostupné implementácie MapReduce architektúry: 
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− Hadoop [8], vyvinutý spoločnosťou Apache Foundation spolu s projektami Lucene 
a Nutch. Spoločnosť Yahoo! má momentálne Hadoop spustený na 10 000 jadrách 
[10] v produkčnom prostredí [11]. 

− Phoenix [9], vyvinutý na Stanfordskej Univerzite, implementovaný v C++. 
− Disco [17], vyvinutý spoločnosťou Nokia, implementovaný vo funkcionálnom 

jazyku Erlang. 

V príspevku predstavíme dva projekty spoločnosti Apache Software Foundation1: 
Hadoop2 a HBase3. Hadoop je projekt, ktorý bol pôvodne vyvinutý ako infraštruktúra 
pre ďalší projekt spoločnosti Apache Nutch4, ktorý sťahuje a indexuje stránky z webu. 
Obidva tieto projekty sú súčasťou projektu Lucene5. Hadoop je javovskou 
implementáciou frameworku MapReduce [1] navrhnutého a vyvinutého spoločnosťou 
Google na spracovanie a generovanie veľkých objemov dát a zahŕňa tiež 
implementáciu GFS (Google Files System) [3]  nazývanú HDFS (Hadoop Distributed 
File System) [2]. HBase je podprojekt projektu Hadoop. Frameworku Hadoop 
poskytuje podobnú funkcionalitu ako BigTable [4] distribuovanému súborovému 
systému GFS. V mnohých veciach je podobný klasickým databázovým systémom. 
V príspevku zároveň predstavíme architektúru uvedených systémov, distribuovaný 
súborový systém a demonštrujeme jednoduchú aplikáciu a jej portovanie do 
frameworku MapReduce. 

2 Architektúra 

Prvým, kto takúto relatívne jednoduchú a hlavne funkčnú architektúru navrhol, bola 
spoločnosť Google. Prostredie, v ktorom sa v spoločnosti Google vykonávajú všetky 
operácie s dátami, sa dá opísať v nasledujúcich piatich bodoch (platných v čase 
zverejnenia článku [1]): 

1. Jednotlivé pracovné stanice (uzly) majú štandardne dvojjadrové x86 procesory, 
beží na nich operačný systém Linux a majú 2-4GB pamäte (vo väčšine prípadov 
ide o bežné pracovné stanice, a nie servery s vysokým výkonom). 

2. Používa sa bežné sieťové pripojenie s rýchlosťou 100Mb/s, resp. 1Gb/s na úrovni 
pracovnej stanice. 

3. Kluster pozostáva zo stoviek až tisícok pracovných staníc (z toho dôvodu sú 
výpadky pracovných staníc bežné). 

4. Používané disky sú vo väčšine prípadov lacné, s IDE rozhraním, priamo pripojené 
k pracovným staniciam. Používajú distribuovaný súborový systém GFS [3]. 
Systém štandardne používa replikáciu, aby zabezpečil dostupnosť a spoľahlivosť 
systému postaveného nad nespoľahlivým hardvérom. 

5. Používateľ posiela do systému procesy, ktoré plánovač rozdelí na voľné pracovné 
stanice a spustí [1].  

                                                           
1 http://www.apache.org/ 
2 http://hadoop.apache.org/ 
3 http://hadoop.apache.org/hbase/ 
4 http://lucene.apache.org/nutch/ 
5 http://lucene.apache.org/ 
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Obr. 1. MapReduce architektúra6. 

Základná idea je teda distribuovať dáta na jednotlivé nody v rámci distribuovaného 
file systému (pozri ďalšiu časť) a nad týmito dátami zabezpečiť spustenie Map 
metódy. Výsledky Map metódy sú vstupom pre metódu Reduce ktorá spracuje výstup 
Map metód do požadovaného výsledku. 

2.1 Distribuovaný súborový systém 

Na to, aby sme mohli spúšťať procesy v paralelnom prostredí, potrebujeme mať aj 
distribuovaný súborový systém, nad ktorým budeme tieto procesy spúšťať. 

 Na nasledujúcom obrázku sa nachádza architektúra a tok informácií 
v distribuovanom súborovom systéme GFS. 

 

 
Obr. 2. Architektúra, dátový a riadiaci tok informácií v GFS [3]. 

Táto centralizovaná architektúra pri veľkých objemoch dát vyzerá v prípade 
jedného mastera veľmi zúžená. Avšak v GFS klient nepristupuje pri čítaní a zápise 
informácií uložených na pracovných staniciach cez GFS mastra, ale pri prvom 
prístupe dostane priamo meno GFS chunkservera, ku ktorému má pristúpiť, toto meno 
si zapamätá na určitú dobu a ďalej komunikuje priamo s chunkserverom. 

Podobne aj Hadoop využíva 5 vyššie spomínaných bodov ako Google a založil 
svoju distribuovanú súborovú architektúru HDFS na princípoch GFS (master/slave). 
Na nasledujúcom obrázku je zobrazená architektúra systému HDFS. 

                                                           
6 http://hadoop.apache.org/core/ 
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HDFS kluster pozostáva z jedného uzla NameNode zodpovedného za manažovanie 
prístupu k súborom a adresárom a za všetky blokové operácie, ako je otváranie, 
zatváranie a premenovanie súborov a adresárov. Uzly DataNode sú zodpovedné za 
čítanie a zapisovanie súborov a adresárov pre potreby súborových klientov. Aj 
v prípade HDFS neprechádzajú cez uzol NameNode žiadne používateľské dáta okrem 
metadát systému HDFS. 

 

 
Obr. 3. Architektúra, dátový a riadiaci tok informácií v HDFS [2]. 

Najväčšou výzvou v distribuovaných súborových systémoch je replikovanie 
blokov dát. Na nasledujúcom obrázku je ukázaný systém replikovania v súborovom 
systéme HDFS (podobne je to aj v GFS). 

 

 
Obr. 4. Spôsob replikovania blokov v HDFS klusteri [2]. 

2.2 Framework MapReduce 

Aby sme mohli využiť distribuovaný systém opísaný v časti 2.1, potrebujeme  mať 
framework, ktorý bude zodpovedný za manažovanie procesov (rozdeľovanie, 
spúšťanie, atď.). V tejto časti si opíšeme framework MapReduce [1] navrhnutý 
spoločnosťou Google, ktorý umožňuje spúšťať paralelené procesy bez znalosti 
paraleleného programovania. Programovací model prostredia MapReduce je opísaný 
nižšie. 

Na vstupe výpočtu je množina párov kľúč/hodnota. Vývojár musí 
naimplementovať dve funkcie: Map a Reduce. Funkcia Map dostane na vstupe pár 
kľúč/hodnota a vyprodukuje preň dočasný pár kľúč/hodnota. Prostredie MapReduce 
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zoskupí dočasné hodnoty priradené tomu istému kľúču K a posunie ich do funkcie 
Reduce. Funkcia Reduce má na vstupe dočasný kľúč K a množinu hodnôt k nemu 
priradených. Tieto hodnoty spojí dokopy, pričom je predpoklad, že množina hodnôt 
po ukončení funkcie Reduce bude menšia. Dočasné hodnoty sú poskytované do 
funkcie Reduce ako iterátor. To umožňuje zvládnuť zoznam hodnôt, ktoré sú príliš 
veľké na načítanie do pamäte. 

Na nasledujúcom obrázku je opísaný spôsob spustenia procesu v prostredí 
MapReduce od spoločnosti Google. 

 

 
Obr. 5. Spustenie a vykonanie procesu v prostredí MapReduce (Google) [1]. 

Výpočtový kluster MapReduce (v implementácií Hadoop) pozostáva z jedného 
uzla JobTracker (v menších klusteroch sa používa na tom istom uzle ako uzol 
NameNode) zodpovedného za manažovanie spúšťaných procesov. Uzly TaskTracker 
(uzly TaskTracker a DataNode musia byť totožné) sú zodpovedné za priame 
vykonávanie zverených úloh. 

V nasledujúcich krokoch si popíšeme spustenie procesu v prostredí Hadoop: 

1. Na uzle JobTracker sa spustí požadovaný proces, ktorý má naimplementované 
funkcie Map a Reduce. 

2. JobTracker preskúma voľné uzly (musí na nich bežať TaskTracker) a podľa 
potreby (v závislosti od veľkosti vstupných dát) pridelí potrebné množstvo 
výpočtových uzlov (TaskTracker v závislosti od počtu jadier zvládne počítať 2 až 4 
úlohy naraz). Súčasne je spustená aj úloha Reduce (v závislosti od množstva dát 
a uzlov sa môže spustiť aj viac úloh Reduce). 

3. Po dokončení niektorej z  Map úloh sa jej výsledky prekopírujú na niektorý 
z uzlov, kde beží úloha Reduce. Výsledky sa utriedia a čaká sa na ukončenie 
všetkých úloh Map. 

4. Po dokončení všetkých úloh Map sa spustia úlohy Reduce a po ich ukončení 
dostaneme utriedený zoznam párov kľúč/hodnota. 
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V prostredí MapReduce (v implementácii Hadoop) sú aj ďalšie funkcie, ktoré môže 
vývojár naimplementovať. Sú to funkcie: 

− Combiner – spustí funkciu Reduce hneď po úlohe Map na danom uzle (pomáha 
znížiť množstvo prenesených dát cez internet), 

− Partitioner – používateľ prostredia MapReduce môže špecifikovať počet úloh 
Reduce spustených v jednej úlohe, pričom funkcia Partitioner je 
zodpovedná za rozdelenie dočasných kľúčov K na jednotlivé úlohy Reduce. 
Niekedy sú napríklad výsledné kľúče typu URL a vtedy je dobré mať výsledky 
z jednej URL v jednom súbore (spracované jednou úlohou Reduce), 

− Reporter – je funkcia, ktorá oznamuje stav procesu a úloh. 

2.3 Distribuovaná databáza 

Keďže väčšina procesov spúšťaných vo frameworku MapReduce pracuje s dátami 
z internetu (sťahovanie stránok, logy serverov, a pod.), je žiaduce ukladať dáta do 
podobných štruktúr, aké nám dnes poskytujú relačné databázy. Spoločnosť Google 
navrhla a implementovala vlastnú databázu v mnohom podobnú relačným databázam 
a nazvala ju BigTable [4]. BigTable je distribuovaný ukladací priestor, ktorý slúži na 
ukladanie štruktúrovaných dát veľkého rozsahu (v rozsahu petabajtov) na tisícky 
komoditných počítačov. Podobne ako Hadoop je implementáciou frameworku 
MapReduce a HDFS je implementáciou GFS, aj HBase je implementáciou BigTable. 
HBase používa dátový model podobný tomu, ktorý používa BigTable. Aplikácie 
ukladajú dáta do tabuliek. Dátový riadok má triediaci kľúč (je možné podľa neho 
triediť zoznamy párov kľúč/hodnota) a ľubovoľný počet stĺpcov. Jednotlivé tabuľky 
sú väčšinou veľmi riedke, takže riadky v jednej tabuľke môžu mať rôzne počty 
stĺpcov. Každý stĺpec má meno v tvare: „<family>:<label>“.  

Ak sa na tabuľku uloženú v systéme HBase pozrieme z konceptuálneho pohľadu, 
ide o kolekciu riadkov, ktoré sú vyhľadávané podľa kľúčov jednotlivých riadkov 
(voliteľne aj podľa časovej značky), a kde stĺpce nemusia obsahovať žiadnu hodnotu 
pre určité riadky (tabuľka je riedka). V nasledujúcej tabuľke je ukážka tabuľky 
uloženej v systéme HBase. 

Tabuľka 1. Ukážka tabuľky uloženej v systéme HBase – konceptuálny pohľad [16]. 

 
Treba si uvedomiť, že v prípade fyzického uloženia v HDFS systéme prázdne 

miesta nie sú uložené, pretože HBase (BigTable) sú fyzicky uložené po stĺpcoch, ako 
to ukazuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 2.  Ukážka tabuľky uloženej v systéme HBase – fyzické uloženie v HDFS [16]. 

   

3 Praktická ukážka 

V tejto časti si ukážeme a detailnejšie rozoberieme jednoduchý program na zisťovanie 
výskytu slov v dokumente (WordCount7). Nižšie je uvedený listing (funkcií Map 
a Reduce) tohto programu v Jave8. 

Funkcia Map: 
public void map(LongWritable key, Text value, OutputCollector<Text, 
IntWritable> output, Reporter reporter) throws IOException { 
  Text word = new Text(); 
  String line = value.toString().toLowerCase();  
  StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(line); 
  while (tokenizer.hasMoreTokens()) { 
    word.set(tokenizer.nextToken()); 
    output.collect(word, one); 
  } 
} 

Funkcia Reduce: 
public void reduce(Text key, Iterator<IntWritable> values, 
OutputCollector<Text, IntWritable> output, Reporter reporter) throws 
IOException { 
  int sum = 0; 
  while (values.hasNext()) 
    sum += values.next().get(); 
  output.collect(key, new IntWritable(sum)); 
} 

Funkcia Map dostane časť súboru (riadok) obsahujúceho text, ktorému priradí token 
a pre každý token (dočasný kľúč) priradí hodnotu „one“. Funkcia Reduce následne 
dostane dočasné páry kľúč/hodnota. Pre dočasný kľúč iteruje cez všetky jeho 
hodnoty, pričom ich počet sumuje. Keď prebehne cez všetky hodnoty, sumu zapíše 
ako výslednú hodnotu pre kľúč, ktorý vlastne tvorí token (slovo). 

4 Záver 

V príspevku sme predstavili framework MapReduce pre vývoj a spúšťanie 
paralelných procesov bez znalosti paralelného programovania. Predstavený program 
WordCount bol len jedným z mnohých, pre ktoré je táto architektúra vlastne 
                                                           
7  Originálny zdrojový kód je prebratý z: 

http://hadoop.apache.org/core/docs/current/mapred_tutorial.html  
8  http://java.sun.com/  
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vytvorená, ale aj on ukázal možnosti a rýchlosť pri spracovávaní petabajtov 
informácií. 
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