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HADOOP, DADOS DO FUTURO  

INTRODUÇÃO 

O comercio eletrônico vem crescendo no Brasil. Este crescimento colabora com o aumento de dados gerados 

pelas aplicações em sua gestão. [Petry 2013] nos diz que a sociedade de uma forma geral acumula por ano de 

vida digital cerca de 1,8 zettabytes de dados. Neste caminho a pesquisa a ser realizada neste trabalho pode 

ser classificada como explicativa. Isto porque deve a pesquisa em mãos explicar e conhecer a ferramenta 

Hadoop. Quanto à metodologia o trabalho em mãos faz a opção pelo método histórico. Esta opção se justifica 

porque o método escolhido permite definir apenas aquilo que é real dentro do estudo que será desenvolvido. 
 

 

A partir de um paradigma inspirado em 

primitivas de programação funcional, foi 

criado um framework que permitisse a 

manipulação de grande volume de dados. E 

os dois últimos do sistema de arquivo HDFS. 

Os componentes NameNode, JobTracker e 

SecondaryNameNode são únicos para toda 

a aplicação, enquanto que o DataNode e 

JobTracker são instanciados para cada 

máquina. 

 

CONCLUSÃO 

Apesar de muitos elogios, o Hadoop, 

apresenta alguns problemas como a 

fiabilidade e o monitoramento de tarefas. Em 

busca de melhorias para a plataforma, 

contribuintes estão testando uma nova 

versão que promete ter a camada de 

MapReduce recodificada de extremo a 

extremo, além de uma reescrita completa de 

toda a lógica de armazenamento e da 

camada de HDFS. A nova versão se chama 

Hadoop 2.0 e terá o foco voltado para a 

escala e inovação, baseada na Yarn 

(próxima geração da MapReduce) e em 

recursos de federação. A Yarn permitirá aos 

usuários adicionar os seus próprios modelos 

de computação para não ficarem presos à 

MapReduce. A versão 2.0 permite a 

constituição de clusters sem tempo de 

inatividade, na qual prevê também o 

armazenamento escalável. Portanto, o 

otimismo é grande com relação a essa nova 

versão, pois através dela podem-se 

aperfeiçoar os erros apresentados na versão 

anterior. Tornando cada vez mais viável para 

as empresas utilizarem dessa plataforma 

livre. . 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Um dos grandes desafios computacionais da 

atualidade é armazenar, manipular e analisar, de 

forma inteligente, a grande quantidade de dados 

existente. Sistemas corporativos, serviços e sistemas 

Web, mídias sociais, entre outros, juntos produzem 

volume impressionante de dados, alcançando uma 

dimensão extraordinária por dia. (Figura 1) ilustra a 

diversidade de dados transmitido por aparelhos no 

meio da Web. 
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A maioria desses dados é armazenada em uma 

forma não-estruturada e em sistemas, linguagens e 

formatos bem diferentes e, em muitos casos, 

incompatíveis entre si. Foi nesse contexto que foi 

desenvolvido o Apache Hadoop, um esqueleto 

(framework) para o processamento de grandes 

quantidades de dados em aglomerados e grades 

computacionais. A ideia de promover soluções para 

os desafios dos sistemas distribuídos em um único 

esqueleto é o ponto central do projeto Hadoop. 

Nesse esqueleto, problemas como integridade dos 

dados, disponibilidade dos nós, escalabilidade da 

aplicação e recuperação de falhas ocorrem de 

forma transparente ao usuário. Além disto, seu 

modelo de programação e sistema de 

armazenamento dos dados promovem um rápido 

processamento, muito superior às outras 

tecnologias similares. Uma execução típica de uma 

aplicação Hadoop em um aglomerado utiliza cinco 

processos diferentes: NameNode, DataNode, 

SecondaryNameNode, JobTracker e TaskTracker. 

Os três primeiros são integrantes do modelo de 

programação MapReduce que é um modelo de 

programação proposto pelo Google para facilitar o 

processamento de grandes volumes de dados.  

Figura 1:  Ilustra quantidade de dados armazenados 


