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HADOOP

Apache Hadoop é um software open source para 
armazenamento e processamento em larga escala de 
grandes conjuntos de dados (Big Data), em clusters
de hardware de baixo custo.



HADOOP

Temos visto o aumento crescente da capacidade de armazenamento dos 
discos rígidos.

Mas a velocidade de leitura e escrita dos discos rígidos não tem crescido na 
mesma proporção.

Leitura e escrita paralela e simultânea em diversos discos rígidos, requer 
tecnologia avançada.



HADOOP

Hadoop é um sistema de armazenamento compar2lhado, distribuído e 
altamente confiável para processamento de grandes volumes de dados 
através de clusters de computadores.



HADOOP

Hadoop é um framework que facilita o funcionamento 
de diversos computadores, com o obje:vo de analisar
grandes volumes de dados.



HADOOP

Hadoop trabalha com computação Paralela.



HADOOP

O projeto Apache Hadoop é composto de 3 módulos principais:

• Hadoop Distributed File System (HDFS)
• Hadoop Yarn
• Hadoop MapReduce



HADOOP



HADOOP

Hadoop é um framework gratuito, baseado em linguagem de 
programação Java

suporta o processamento de grandes conjuntos de dados em 
ambientes de computação distribuída (através diversos
computadores simultaneamente).



HADOOP

Ele é baseado no Google File System (GFS)

Hadoop permite executar aplicações em sistemas distribuídos 
através de diversos computadores (nodes), envolvendo petabytes
de dados.

Hadoop uBliza o HDFS (Hadoop Distributed File System), que 
permite rápida transferência de dados entre os nodes. 

A segurança do Hadoop é feita com o Kerberos.



HADOOP

Hadoop é usado quando problemas muito grandes (Big) precisam de 
solução

Hadoop tem um baixo custo, não apenas por ser livre, mas por 
permi=r o uso de hardware simples, computadores de baixo custo 
agrupados em cluster



HADOOP

Um das principais características
do Hadoop é a confiabilidade e
sua capacidade de se recuperar
de falhas automaticamente



HADOOP – QUEM USA



HADOOP

HDFS – Armazenamento distribuído

MapReduce – Computação Distribuída



HADOOP

Por que o Hadoop está se tornando o padrão nos projetos em BigData ?



HADOOP

• Tolerância a falhas e recuperação automática

• Portabilidade entre hardware e sistemas operacionais heterogêneos

• Escalabilidade para armazenar e processar grandes quantidades de 
dados

• Confiabilidade, através da manutenção de várias cópias de dados
.



HADOOP

• Flexibilidade – processa todos os dados independente do 2po e 
formato, seja estruturado ou não-estruturado

• Confiabilidade - permite que os jobs sejam executados em paralelo e 
em caso de falhas de um job, outros não são afetados

• Acessibilidade – suporte a diversas linguagens de programação como 
Java, C++, Python, Apache Pig.



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA
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HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Sistema de Arquivos Distribuído



HDFS – CONCEITO E IMPOTÂNCIA

• Tolerância a Falhas
• Integridade
• Segurança
• Desempenho
• Consistência



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Outros Sistemas de Arquivos



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Network File System
NFS



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Google File System
NFS



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Hadoop Distributed 
File System
HDFS
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Hadoop File System
HDFS



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

Hadoop Distributed 
File System
HDFS



HDFS – CONCEITO E IMPORTÂNCIA

O HDFS foi criado para resolver ”Big Problems” 
e por isso seu funcionamento e arquitetura são próprios para se 
trabalhar com grandes arquivos de dados 
e distribuir esses arquivos em blocos ao longo de um cluster de 
computadores, 
para que possam ser processados em paralelo.



HDFS – ARQUITETURA

HDFS cluster possui 2 tipos
de nodes:
Namenode (master node)
Datanode (worker node)



HDFS – ARQUITETURA



HDFS – ARQUITETURA

Namenode
• Gerencia a estrutura do filesystem
• Gerencia os metadados de todos 

os arquivos e diretórios dentro da 
estrutura



HDFS – ARQUITETURA

Datanode
• Armazena e busca blocos de dados 

quando solicitado pelo cliente ou 
Namenode

• Reporta periodicamente para o 
Namenode com a lista de blocos 
que foram armazenados



HDFS – ARQUITETURA



HDFS – ARQUITETURA

Replicação
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Replicação



HDFS – ARQUITETURA

Replicação



MAPREDUCE

• MapReduce é um modelo de programação para processamento e geração de 
grandes conjuntos de dados.

• MapReduce transforma o problema de análise em um processo computacional 
que usa conjuntos de chaves e valores.

• MapReduce foi desenvolvido para tarefas que consomem minutos ou horas em 
computadores conectados em rede de alta velocidade gerenciados por um único 
master.

• MapReduce usa um tipo de análise de dados por força bruta. Todo o conjunto de 
dados é processado em cada query.

• Modelo de processamento em batch.
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MAPREDUCE

A função de
mapeamento, converte
dados em pares de
chave(K)/valor(V)

K = Key
V = Value
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MAPREDUCE

Processamento
Paralelo e 
Distribuído



MAPREDUCE

Processamento
Paralelo e 
Distribuído



MAPREDUCE

Processamento
Paralelo e 
Distribuído

Tarefas
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MAPREDUCE

Quantos filmes cada pessoa assistiu?



MAPREDUCE

Únicos

Um para cada
máquina do
cluster



MAPREDUCE

MapReduce permite a execução de queries ad-hoc em todo o conjunto de dados em 
um tempo escalável

• Muitos sistemas distribuídos combinam dados de múl>plas fontes (o que é bem 
complicado), mas MapReduce faz isso de forma eficiente e efe>va

• O segredo da performance do MapReduce, está no balanceamento entre seeking e 
transfer: reduzir operações de seeking e usar de forma efe>va as operações de 
transfer

Seek $me – é o delay para encontrar um arquivo.
Transfer rate – é a velocidade para encontrar o arquivo.

• Modelo de processamento em batch.



MAPREDUCE

• O MapReduce é bom para atualizar todo (ou a maior parte) de um grande conjunto 
de dados.

• RDBMS (Rela:onal Database Management System) são ó:mos para atualizar 
pequenas porções de grandes bancos de dados.

• RDBMS u:liza o tradiocional B-Tree, que é altamente dependente de operações de 
seek.

• MapReduce u:liza operações de SORT e Merge para recriar o banco de dados, o que 
é mais dependente de operações de transfer.



HADOOP X BANCO DE DADOS RELACIONAIS



HADOOP X BANCO DE DADOS RELACIONAIS

Bancos de dados relacionais usam linguagem SQL,
tornando-os uma boa escolha para aplicações que
envolvem a gestão de várias operações.



HADOOP X BANCO DE DADOS RELACIONAIS

ACID
Atomicidade
Consistência
Isolamento
Durabilidade
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HADOOP X BANCO DE DADOS RELACIONAIS

Hadoop à Grandes 
volumes de dados

RDBMS à Dados 
transacionais
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HADOOP X BANCO DE DADOS RELACIONAIS



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

Hadoop é open 
source



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

Hadoop oferece o 
framework mais completo 
para armazenamento e 
processamento de Big Data



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

A líder mundial em bancos de 
dados relacionais, a Oracle, 
oferece soluções de Big Data 
Analytics com Hadoop



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

A líder mundial em sistemas 
operacionais, a Microsoft, 
oferece soluções corporativas 
em nuvem, com Hadoop



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

O Hadoop é mantido pela 
Apache Foundation, mas recebe 
contribuição de empresas como 
Google, Yahoo e Facebook



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

Um Cientista de Dados deve 
conhecer bem o paradigma 
de processamento MapReduce



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

Hadoop normalmente aparece 
como um dos skills mais 
procurados em um Cientista de 
Dados



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

Por se tratar de uma 
tecnologia avançada, faltam 
profissionais de Hadoop no 
mercado



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

Hadoop é usado por 
algumas das maiores 
empresas do mundo



CIENTISTA DE DADOS E HADOOP

O Big Data ainda está na sua 
infância. Onde vamos 
armazenar todos esses dados?



CLUSTER HADOOP

O que é um Cluster?



CLUSTER HADOOP

Conjunto de computadores
trabalhando em conjunto, como
se fosse uma única máquina

O que é um Cluster?

Node
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CLUSTER HADOOP

As tecnologias de Clustering
possibilitam a solução de 
diversos problemas que 
envolvem grande
volume de processamento.



ARQUITETURA DO CLUSTER HADOOP
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ARQUITETURA DO CLUSTER HADOOP

Dados à Data Node
Metadados à Name Node

Data Node à Armazena/Recupera Dados
TaskTracker à Executa Jobs de MapReduce



WORKFLOW DE UM CLUSTER HADOOP



CLUSTER HADOOP

Gravação de Dados no HDFS

O objetivo do Cluster Hadoop, é 
o rápido processamento, em 
paralelo, de
grandes quantidades de dados

A configuração padrão do 
Hadoop, é ter
3 cópias de cada bloco de dados 
no cluster



CLUSTER HADOOP

Gravação de Dados no HDFS

Após todos os DataNodes
terminarem a gravação do dado,
o relatório de blocos envia um
sinal ao cliente, que então
comunica o NameNode.

OsDataNodes também enviam o
relatório de blocos ao NameNode

O NameNode utiliza o relatório de
blocos para atualizar os Metadados



CLUSTER HADOOP

O NameNode é o controlador principal do HDFS, que mantém os metadados de todos os 
sistemas de arquivos para o cluster

Principais características do NameNode:
• Mantém o track de como cada bloco compõe um arquivo e a localização de cada 

bloco no cluster
• O NameNode não contém qualquer bloco de dados
• Direciona o cliente para os DataNodes e mantém o histórico de condições de cada 

DataNode
• Garante que cada bloco de dado atende aos critérios mínimos definidos pela política 

de replicação



CLUSTER HADOOP

Gravação de Dados no HDFS



CLUSTER HADOOP

Leitura de Dados no HDFS

Para recuperar um documento do
HDFS, o cliente aciona o NameNode e
solicita o endereço (bloco) onde o dado
está armazenado

O cliente então solicita ao DataNode o
dado, com o endereço do bloco
fornecido pelo NameNode. Tudo isso
ocorre via protocolo TCP na porta
50010



CLUSTER HADOOP
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ECOSSISTEMA HADOOP

• HDFS é um filesystem desenvolvido em Java e baseado no

Google File System.

• Permite armazenar grandes quan>dades de dados em hardware de baixo 

custo.

• Foi criado para trabalhar com pouca quan>dade de grandes arquivos de 

dados e não com muita quan>dade de pequenos arquivos.

• Não é o>mizado para operações de leitura randomica, como RDBMS’s.

• WORM (Write Once Read Many Times)

• Os arquivos são gerados em blocos de 64 a 128 MB.



ECOSSISTEMA HADOOP

• Os blocos são replicados através dos datanodes, com um fator de replicação 
padrão, igual a 3 (cada bloco é replicado 3 vezes).

• Os blocos replicados são armazenados em diferentes máquinas.
• O Namenode mantém um ”mapa” de como os blocos compõem cada arquivo.
• O Namenode precisa estar disponível para que o Cluster Hadoop possa ser 

acessado.
• O Namenode tem os metadados gravados em Memória e periodicamente os grava 

em disco.
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ECOSSISTEMA HADOOP

• MapReduce é um modelo de programação para processamento de grandes 
volumes de dados, 7picamente usado para computação distribuída em clusters.

• Jobs de Mapper e Reducer realizam as tarefas.
• Quando uma tarefa tenta processar um conjunto de dados e falha por 4 vezes, a 

tarefa é cancelada e o job falha.
• Todos os dados recebem a forma de pares chave-valor (key-value).



ECOSSISTEMA HADOOP

O Apache YARN é um sistema gerenciador de Cluster Hadoop

YARN significa
Yet Another Resource Negotiator



ECOSSISTEMA HADOOP

O YARN foi introduzido na versão 2.0 do Hadoop
para melhorar a implementação do MapReduce,
mas ele suporta outros paradigmas de
computação distribuída



ECOSSISTEMA HADOOP

Gerenciamento



ECOSSISTEMA HADOOP



SOLUÇÕES COMERCIAIS COM HADOOP



MONITORAMENTO COM HADOOP


