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Abstract—Today’s requirements to process very large amounts 

of data in a reasonable amount of time and using low cost 

hardware has become a real challenge for any business that has to 

deal with „big data”. The traditional approach of using 

mainframe computers is no longer an option for many businesses 

due to the high cost of such hardware. The incredible advances in 

silicon technology over the last 20 years have made possible for  

virtually any business that deals with "big data" to build a cluster 

out of commodity hardware at a very reasonable price. However, 

writting a scalable application that fully benefits of the processing 

power of such cluster is another challenge. In this paper is 

reviewed an open source framework for distributed data 

processing called Hadoop. 

 
Index Terms—Hadoop, HDFS, Hive, Java, Map/Reduce, 

PostgreSQL, RedPOWER 

 

I. INTRODUCERE 

olumul tot mai mare de date care trebuie prelucrate într-
un timp cât mai scurt şi la un preŃ cât mai mic a dus la 

apariŃia de noi tehnologii care vin în întâmpinarea acestor 
cerinŃe. 

Lucrarea de faŃă face un studiu comparativ a performanŃelor 
obŃinute în urma procesării unor seturi relativ mari de date de 
către un sistem de gestiune a bazelor de date relaŃional 
(PostgreSQL [1]) şi un framework pentru prelucrarea 
distribuită a datelor (Hadoop [2]). 

Testele au fost făcute pe un cluster IBM RedPOWER HPC 
care are în componenŃă 28 de servere „blade” de tip HS21 [3], 
fiecare din ele având câte două procesoare XEON Quad Core 
2.33 GHz si 2 GB memorie RAM. 

Atât PostgreSQL cât şi Hadoop sunt aplicaŃii free şi open 
source. 

 

II. DESPRE HADOOP 

Hadoop ar putea fi definit ca un framework pentru rularea 
aplicaŃiilor distribuite pe clustere cu număr mare de noduri, 
fiecare nod fiind construit din componente care se pot procura 
uşor de pe piaŃă şi sunt relativ ieftine (”commodity 
hardware”). Acest concept poate fi numit „scale out” [4] spre 
deosebire „scale up” care presupune folosirea unui număr mai 
mic de servere performante dar al căror cost îl depăşeste cu 
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mult pe cel al serverelor low-end. 
Hadoop este scris în Java şi implementează un model de 

programare creat de Google numit Map/Reduce [5] în care 
aplicaŃia care rulează este împărŃită în mai multe fragmente, 
fiecare din ele putând fi executat sau reexecutat pe orice nod 
din cluster. Prin urmare, taskurile (joburile) care rulează pe 
Hadoop sunt scrise de obicei în Java dar există şi extensii care 
permit scrierea lor în C++. 

În plus el oferă un sistem distribuit de fişiere (HDFS) care 
stochează datele pe nodurile din cluster, fiecare fişier stocat în 
HDFS fiind automat replicat pe mai multe noduri.  

Atât Map/Reduce cât si HDFS sunt astfel proiectate încât o 
cădere a unui nod nu va duce la pierderi de date sau la oprirea 
din execuŃie a aplicaŃiei care rulează în acel moment. 

 
Map/Reduce are următoarele avantaje: 

• paralelizare automată a execuŃiei 
• distribuire automată a încărcării pe noduri 
• toleranŃă la căderea unuia sau a mai multor noduri 
• monitorizarea stării joburilor lansate în execuŃie 

 
Hadoop a fost iniŃial dezvoltat de Yahoo! care îl foloseşte 

extensiv pe clusterele sale apoi a devenit un proiect public, în 
prezent fiind dezvoltat de Apache Software Foundation. 
Scalabilitatea sa a fost demonstrată pe clustere cu până la 4000 
de noduri. 

Modelul de programare pentru Map/Reduce este următorul: 
programatorul implementează o interfaŃă care defineşte două 
funcŃii, prima denumită map() iar a doua reduce(). FuncŃia 

map() procesează datele de intrare sub forma unor perechi 
(cheie, valoare) şi produce o listă intermediară de perechi 
(cheie, valoare). 

 
map (in_key, in_value) -> list(out_key, intermediate_value) 

 
FuncŃia reduce() combină toate valorile intermediare pentru 

o anumită cheie şi generează o listă cu valori de ieşire. 
 
reduce (out_key, list(intermediate_value)) -> list(out_value) 

 
Cel mai simplu exemplu pentru un job Map-Reduce este 

numărarea apariŃiilor cuvintelor într-un text. Ca date de intrare 
vom avea un text iar ca date de ieşire vom avea o listă de 
perechi (cuvânt, număr_apariŃii).  

 

Procesarea distribuită a datelor folosind  
Apache Hadoop 

 

Vasile PURDILĂ 

V 



 8 

Algoritmul este prezentat în continuare (pseudocod): 
 
map(String input_value) 
begin 

    // input_value: document contents 
    for each word w in input_value 
    begin 

      EmitIntermediate(w, “1”); 
    end 

end 

 
FuncŃia map() generează o listă intermediară de perechi 

(cheie, valoare) în care cheia este un cuvânt din textul de 
intrare iar valoarea este 1. 

 
reduce(String output_key, Iterator intermediate_values) 
begin 

    // output_key: a word 
    // output_values: a list of counts 
    int result = 0; 
    for each v in intermediate_values 
    begin 

      result += ParseInt(v); 
    end 

     
    Emit(AsString(result));       
end     
 
FuncŃia reduce() este apelată pentru fiecare cheie generată 

de map() şi practic adună valorile “1” din lista intermediară 
pentru fiecare cuvânt din text.  

 
Pentru a maximiza performanŃele unui cluster Hadoop la 

procesarea unor cantităŃi foarte mari de date va trebui în 
primul rând să minimizăm transferul de date dintre noduri. 

Presupunând că nodurile din cluster au configuraŃii 
hardware identice este foarte important ca datele procesate de 
fiecare nod în parte să fie citite de pe mediul de stocare local 
al nodului şi nu transferate mai întâi de pe alte noduri.
 Această particularitate a Map/Reduce este numită data 

locality [6]. 
Practic, în momentul în care un fişier este încărcat în 

sistemul de fişiere distribuit HDFS el este împărŃit în mod 
normal în fragmente aproximativ egale care apoi sunt 
distribuite pe fiecare nod în parte. Este posibil ca din anumite 
motive unul sau mai multe noduri să nu mai aibă spaŃiu liber 
suficient pe mediul de stocare în acest caz nodurile respective 
stocând mai puŃine date decât alte noduri. 

În acest caz avem două posibilităŃi: nodurile care au avut 
mai puŃine date de procesat vor termina primele apoi vor fi 
idle fie vor transfera date de pe alte noduri după care le vor 
procesa. Oricare din cele două scenarii de mai sus vor avea un 
impact negativ asupra performanŃei clusterului. 

Diagrama de execuŃie a unui job Map/Reduce este 
prezentată în Figura 1: 

 

 
Fig. 1. Diagrama de execuŃie a unui job Map/Reduce. 

 
Pentru a simula execuŃia unei interogări SQL folosind joburi 

de tip Map/Reduce se poate scrie un job specializat sau folosi 
o aplicaŃie de tip data warehousing concepută special pentru a 
fi rulată ca o extensie Hadoop. AplicaŃia se numeşte Hive [7] 
şi este de asemenea free şi open source. Mai jos sunt 
prezentate principalele caracteristici ale Hive: 

� datele pentru analizat sunt stocate în fişiere HDFS 
� oferă un mecanism pentru structurarea datelor din 

aceste fişiere (DDL) 
� oferă un mecanism pentru manipularea datelor 

(DML) 
� oferă un mecanism de interogare a datelor de tip 

SQL (selecŃie, grupare, sortare) 
� interfaŃa utilizator este una de tip shell (linie de 

comandă) 
În momentul în care se solicită execuŃia unei interogări, 

Hive va crea în mod dinamic unul sau mai multe joburi de tip 
Map/Reduce care vor fi executate de Hadoop. Rezultatele sunt 
apoi preluate de HIVE şi afişate sau salvate în HDFS. 

AplicaŃia Hadoop a fost configurată iniŃial cu un singur nod 
de procesare apoi s-a adăugat progresiv cate un nod 
urmărindu-se timpii de execuŃie ai interogărilor pe măsură ce 
numărul de noduri de procesare a crescut. Datele de test s-au 
încărcat din acelaşi fişier CSV ca şi în cazul PostgreSQL. 
Numărul de noduri de procesare cu care a fost testat Hadoop 
este 10. 

Pentru al doilea test s-au adăugat progresiv câte 
100.000.000 de înregistrări la tabela persoane din baza de 
date Hadoop şi s-au urmărit timpii de răspuns pentru ambele 
interogări, testul făcându-se pe 10 noduri. 

Fiecare nod din cluster are în componenŃă 2 procesoare 
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Xeon quad core, 2 GB de memorie RAM, harddisk SAS de 
75GB şi placă de reŃea gigabit ethernet, sistemul de operare 
fiind RedHat Enterprise Linux. 

III. MODALITATEA DE TESTARE 

S-au creat trei tabele atât în PostgreSQL cât şi în Hadoop cu 
următoarea structură: 

 

CREATE TABLE persoane 

( 

   id INT, 

   nume STRING, 

   prenume STRING, 

   annastere INT, 

   id_tara INT, 

   codp STRING 

) 
 

CREATE TABLE tari  

( 

   id INT, 

   tara STRING, 

   id_continent INT 

) 

 

CREATE TABLE continente                 

( 

id INT, 

continent STRING 

) 

Fig. 2. Script DDL pentru crearea tabelelor în Hive. 

 
RelaŃiile dintre cele trei tabele sunt prezentate mai jos: 

continente *

id

continent

persoane *

id

nume

prenume

annastere

id_tara

codp

tari *

id

tara

id_continent

 
Fig. 3. RelaŃiile dintre tablele. 

 
Înregistrările pentru tabela persoane au fost generate în 

mod pseudo-aleator folosind dicŃionare şi s-au salvat într-un 
fişier CSV în următorul format: 

 

 
Fig. 4. Structura fişierului CSV cu date de intrare. 
 

Pentru acest test Hadoop a fost configurat cu 10 noduri: 
 

 
Fig. 5. Pornirea Hahoop. 

 
Pentru primul test s-au încărcat 100.000.000 de înregistrări 

(aproximativ 5 GB de date) în tabela persoane atât în 
PostgreSQL cât şi în sistemul HDFS.  

 

 
Fig. 6. Încărcarea datelor în Hive. 

 
Celelalte tabele s-au populat cu 5 înregistrări în tabela 

continente respectiv 20 în tabela Ńări.  
S-au executat următoarele interogări: 
select count(1) from persoane; 

 

select continente.continent, tari.tara, 

count(persoane.id) as NumarPersoane from persoane  

join tari on (persoane.id_tara = tari.id) 

join continente on (tari.id_continent = 

continente.id) 

where persoane.annastere >= 1980 and 

persoane.annastere <= 2000 

and persoane.codp like '%K10%' 

group by continente.continent, tari.tara 

order by 1,2,3; 

Fig. 7. Interogările SQL. 
 

 
Fig. 8. Lansarea în execuŃie a interogării COUNT(). 
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Fig. 9. Finalizarea execuŃiei interogării COUNT(). 

IV. REZULTATE EXPERIMENTALE 

Timpii obŃinuŃi în urma execuŃiei interogărilor sunt 
prezentaŃi mai jos: 

 

 
Fig. 10. Timpi de execuŃie în secunde pentru 100.000.000 înregistrări şi 
număr variabil de noduri. 

 

 
Fig. 11. Timpi de execuŃie în secunde pentru 10 noduri şi număr variabil de 
înregistrări. 

 

CONCLUZII 

Analizând timpii obŃinuŃi de PostgreSQL în cele două 
interogări şi comparându-i cu cei obŃinuŃi de Hadoop în 
configuraŃia cu un singur nod de procesare (Fig. 10) se poate 
observa că Hadoop are o latenŃă foarte mare în comparaŃie cu 
un SGBD relaŃional, 648 secunde pentru jobul de tip group & 
count respectiv 180 secunde pentru PostgreSQL acesta din 
urmă fiind de 3.6 ori mai rapid în respectivul test. Acest lucru 
se datorează în primul rând faptului că Hadoop trebuie să 
creeze joburi care vor fi trimise spre execuŃie nodurilor de 
procesare. De asemenea aceste joburi trebuie să fie 

monitorizate pe fiecare nod în parte. 
Pentru interogări simple de tip count se observă că Hadoop 

are timpi mai buni decât PostgreSQL pentru configuraŃii de 
minim 3 noduri. 

Pentru interogări mai complexe Hadoop egalează 
performanŃa PostgreSQL la o configuraŃie de 5 noduri. 

Graficul din Fig. 11 analizează timpii de răspuns pentru o 
configuraŃie cu 10 noduri în funcŃie de cantitatea de date 
procesată. Pentru o creştere a cantităŃii de date cu 100% de la 
100 la 200 milioane de înregistrări timpul de procesare a 
crescut cu 67% pentru interogări simple şi cu 42% pentru 
interogări complexe. 

De asemenea se observă că la o creştere de 4 ori a 
volumului de date procesat de la 100 la 400 milioane 
înregistrări se observă o creştere a timpului de procesare de 
circa 3.3 ori pentru interogări simple de tip count şi una de 
aproximativ 2.4 ori pentru interogări complexe. 

 
În implementările actuale din industrie cantitatea de date 

procesată de clustere care rulează Hadoop este de ordinul TB 
sau chiar PB iar numărul nodurilor de procesare este de 
ordinul miilor [8]. 

 

V. REZULTATE NOTABILE HADOOP PE PLAN MONDIAL 

În anul 2008 Apache Hadoop a stabilit un nou record în 
benchmark-ul TeraByte Sort [9]. Testul măsoară timpul 
necesar sortării unui TB de octeŃi (şiruri de câte 100 de octeŃi, 
primii 10 octeŃi din fiecare şir fiind generat aleator). Testul a 
fost făcut de Yahoo! şi s-a folosit un cluster de 910 noduri, 
fiecare nod fiind compus din 4 procesoare Xeon dual core 2.0 
GHz, 4 discuri SATA, 8 GB RAM, 1 GB Ethernet. Acest 
cluster a sortat 1 TB de date în 209 secunde. 

În anul 2009 aceeaşi echipă de la Yahoo! a rulat acest test 
[10] pe un cluster cu 1460 de noduri având în componenŃă 
maşini cu o configuraŃie asemănătoare celei din 2008 (cele 4 
procesoare Xeon dual core la 2.0 GHz au fost înlocuite de 2 
procesoare Xeon quad core la 2.5 GHz). Acest cluster a 
sortat 1 TB de date în 62 de secunde. 
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