
Iterative jobs với MapReduce đòi hỏi thao tác I/O với dữ liệu trên HDFS I/O trên ổ đĩa cứng rất chậm!

Một nền tảng xử lý dữ liệu hợp nhất cho dữ liệu lớn

• Hỗ trợ tốt hơn MapReduce trong

• Các giải thuật có tính lặp 
- Iterative algorithms

• Khai phá dữ liệu trong môi trường tương tác 
- Interactive data mining

• Khả năng chịu lỗi, khai thác tính địa phương của dữ liệu, tính khả mở

• Ẩn đi sự phức tạp cua của môi trường phân tán khi lập trình

Thực thi chương trình Spark
GIống RAM của con người

• RDDs là cấu trúc dữ liệu song song,

mà cho phép người dùng chỉ định lưu trữ dữ liệu trung gian trên bộ nhớ 
(intermediate results in memory),

có khả năng chịu lỗi

(fault-tolerant, parallel 
data structures)

điều khiển sự phân chia để tối ưu hóa việc phân tán dữ liệu,

và cũng có thể thay đổi, chỉnh sửa những dữ liệu này sử dụng 
một tập các thao tác rất đa dạng

(a rich set of operators).

• RDD được thiết kế tối ưu cho các biến đổi thô, theo lô

thay vì hỗ trợ các thao tác cập nhật quá chi tiết

(fine-grained updates)

(coarse-grained transformations)

• Vd., map, filter và join mà tác động tới nhiều bản ghi dữ liệu đồng thời 
thay vì là các thao tác chỉ cập nhật lên một đối tượng dữ liệu riêng lẻ

• Một RDD cơ sở có thể được tạo theo 2 cách

• Song song hóa một collection 
(ví dụ mảng trong Python)• Đọc dữ liệu từ một nguồn bên 

ngoài (S3, C*, HDFS, etc)

Có những cách tạo RDD nào?.

• 2 dạng thao tác: transformations and actions

• Transformations là lazy (không được tính toán ngay lập tức)

• Transformations chỉ được thực thi khi một action được gọi

• Có thể lưu trữ lâu dài (hoặc tạm thời) dữ liệu của RDD trên RAM và cứng

Chịu lỗi sử dụng kỹ thuật Lineage

Quy trình lập trình trên Spark với RDD

• Tạo RDD từ nguồn dữ liệu bên ngoài 
hoặc từ các collections trong bộ nhớ

• Lazily transform thành 
các RDD trung gian

• cache() RDD 
để tái sử dụng

• Gọi các actions để thực thi tính toán 
song song và nhận về các kết quả

Dataframe

• Là một lớp trừu tượng hóa dữ liệu chính của Spark 2.0

• Có tính bất biến, không thay đổi được sau khi được khởi tạo

• Lưu vết lịch sử các thay đổi

• Cho phép thực thi các thao tác trên tập dữ liệu

LÀM sao để tạo ra dataFrame?.

• Song song hóa các collections trong bộ nhớ 

• Biến đổi từ một dataframe đã có trên Spark hoặc từ pandas

• Từ các tệp tin trên HDFS hoặc các hệ thống lưu trữ khác

trên cơ chế song song hóa

Transformations • Tạo ra các dataframe mới từ các 
dataframe đã có

• Sử dụng cơ chế lazy evaluation
• Thực thi muộn nhất có thể

• Spark lưu lại các transformation để sử dụng khi gọi các action
theo cơ chế lineage để tái tạo lại khi bị lỗi

Actions

• Create DataFrames from external data or 
createDataFrame from a collection in driver program

• Lazily transform them 
into new DataFrames

• cache() some 
DataFrames for reuse

• Perform actions to execute parallel 
computation and produce results

Các bước program with spark datafram

ML: Transformer

• Transformer là một lớp mà có thể tạo ra dataframe mới bằng cách 
biến đổi một dataframe ban đầu

• Transformer cài đặt phương thức transform()

• Ví dụ

• HashisngTF

• LogisticRegressionModel

• Binarizer

ML: Estimator

• Estimator là lớp mà lấy đầu vào là 1 dataframe và trả về một transformer

• Estimator cài đặt phương thức fit()

• Ví dụ

• LogisticRegression

• StandardScaler • Pipeline

• Pipeline là một estimator mà bao gồm 1 chuỗi các màn (stage) mà mỗi 
stage có thể là estimator hoặc là transformer

• Kết quả sau khi gọi Pipeline.fit() trả về một PipelineModel. 
PipelineModel được sử dụng khi kiểm thử.

Pipeline-oriented approach

Like objects in the object-oriented paradigm

This approach is based on two fundamental principles,

the basic elements of the pipeline-oriented approach are pipeline stages.

or functions in the functional paradigm,

which define pipeline stages and how to compose them:

Data manipulations are described with pipeline stages of 2 kinds:

transformers that map data frames to data frames and estimators that map data 
frames to transformers

Deployment Patterns

Kiến trúc chung

• 1 driver hay master node • Nhiều Worker nodes

• Master gửi các công việc tới các workers và chỉ định lấy dữ 
liệu từ bộ nhớ trong hoặc bên ngoài (vd. S3 hoặc HDFS)

• Một chương trình Spark program đầu tiên cần tạo một SparkContext object

• SparkContext chỉ định cách Spark sử dụng 
các tài nguyên tính toán được cấp phát

• Tham số cho SparkContext là kiểu và kích 
thước của cụm tính toán được sử dụng

Chu trình một công việc trên Spark

Có những dạng biến đổi nào?.

• Narrow transformation — Không đòi hỏi dữ liệu phải được 
phân tán lại giữa các phân vùng partitions. Map, filter etc.

• Wide transformation — đòi hỏi dữ liệu phải buộc phân tán lại. reduceByKey etc.

• Các narrow transformations sẽ được nhóm lại trong cùng một stage

Data streaming

• Data Streaming là một kỹ thuật để thuyên chuyển dữ liệu dưới dạng

• Kỹ thuật streaming ngày càng trở nên quan trọng và phổ biến cùng 
với sự tăng trưởng của dữ liệu số

• Spark Streaming được sử dụng để thuyên chuyển dữ liệu thời gian thực 
(real-time data) từ nhiều nguồn khác nhau như Twitter, Facebook, IoT,

luồng
liên tục

và bền vững

và cho phép thực thi các phân tích dữ liệu mạnh mẽ từ các luồng dữ liệu này

Directed – Means which is directly connected from one node to 
another.

This creates a sequence

Acyclic – Defines that there is no cycle or loop available.

Once a transformation takes place it cannot returns to its earlier 
position.

i.e. each node is in linkage from earlier to later in the appropriate sequence.

After an action has been called on an RDD, SparkContext hands over a 
logical plan to DAGScheduler that it in turn translates to a set of stages 
that are submitted as TaskSets for execution.

• Spark Streaming cho phép xử lý luồng dữ liệu

• Spark Streaming gọi luồng là Dstream,

với thông lượng lớn (hight-throughput)

và có khả năng chịu lỗi (fault-tolerant)

mỗi luồng là một chuỗi các RDD cần phải xử lý trực tuyến

Streaming context

• Là entry point của chương trình Spark

• Đầu vào là luồng dữ liệu nguồn,

• Spark cung cấp một loạt các cài đặt có sẵn để kết nối với nguồn dữ 
liệu như Twitter, Akka Actor, ZeroMQ

gọi là InputDStream và trả về một đối tượng Receiver

Khởi tạo - Initialization

• Một đối tượng StreamingContext có thể được tạo ra từ một đối tượng SparkContext

• Một SparkContext thể hiện một kế nối tới 1 cụm Spark

mà có thể được dùng để khởi tạo

RDDs,

accumulators

và broadcast variables

trên cụm cluster đó

DStream

• Luồng rời rạc(discretized stream)

• Dữ liệu của DStream đến từ

• Dstream xem xét luồng dữ liệu như là một chuỗi liên tục của các RDDs,

là cách trừu tượng hóa dữ liệu trong Spark Streaming

các nguồn, hệ thống sinh dữ liệu bên ngoài

hoặc là kết quả trả về từ các phép biến đổi (transformation) trên một nguồn dữ liệu đầu vào

mỗi RDD là một phân đoạn dữ liệu của luồng dữ liệu đầu vào

DStream operation

• Bất kỳ một phép toán nào áp dụng trên Dstream được chuyển đổi thành các phép toán

• Ví dụ, cần chuyển đổi một luồng dữ liệu gồm

trên các phân đoạn của luồng là các RDDs thành phần

phép toán flatMap được thực thi trên mỗi RDD thành phần của DStream,

từ đó tạo ra chuỗi các RDD của luồng DStream của các từ

các dòng thành luồng các từ,
Mỗi InputDStream được gán cho một đối tượng Receiver chịu trách 
nhiệm rời rạc hóa luồng thành các khối (batch) lưu trong bộ nhớ,

Receiver

To process the data, most traditional stream processing systems are 
designed with a continuous operator model, which works as follows:

• There is a set of worker nodes, each of which run one or more 
continuous operators.

• Each continuous operator processes the streaming data one record at 
a time and forwards the records to other operators in the pipeline.

• There are “source” operators for receiving data from ingestion 
systems, and “sink” operators that output to downstream systems.

In particular, four major aspects in 
streaming are:
• Fast recovery from failures and stragglers

• Better load balancing and resource usage

• Combining of streaming data with 
static datasets and interactive queries

• Native integration with 
advanced processing libraries

(SQL, machine learning, graph processing)

Transformations cho phép biến đổi dữ 
liệu trên DStream giống như trên RDD

• Filter: trả về một DStream mới bằng cách giữ lại các bản ghi thuộc DStream nguồn mà hàm 
func trên bản ghi đó trả về True

• Reduce: trả về một DStream là tập các RDD chỉ 1 phần tử bằng cách kết tập các phần tử trong 
mỗi RDD của DStream nguồn sử dụng hàm func

• Map(func): Trả về một DStream mới bằng cách biến đổi mỗi phẩn tử trong DStream nguồn 
qua một hàm func

• Flatmap(func): Tương tự như map(func) nhưng mỗi phần tử có thể được ánh xạ ra 0 hoặc 
nhiều phần tử đầu ra thông qua hàm func

mỗi khối bao gồm các RDD phân đoạn của luồng đầu vào

Dstream window
• Spark Streaming cung cấp cơ chế cho phép thực thi các 
transformation trên một cửa sổ trượt trên luồng dữ liệu

every time the window slides over a source DStream,

In this specific case, the operation is applied over

This shows that any window operation needs to specify two parameters.

the source RDDs that fall within the window are combined and operated 
upon to produce the RDDs of the windowed DStream.

the last 3 time units of data,

and slides by 2 time units.

• window length - The duration of the window (3 in the figure).

• sliding interval - The interval at which the window OPERATION 
is performed (2 in the figure).

Say, you want to extend the earlier example by generating word counts over the last 30 seconds of data, 
every 10 seconds.

To do this, we have to apply the reduceByKey operation on the pairs DStream of (word, 1) pairs over the last 
30 seconds of data.

This is done using the operation reduceByKeyAndWindow.

val windowedWordCounts = pairs.reduceByKeyAndWindow((a:Int,b:Int) => (a + b), Seconds(30), Seconds(10))

Window operation based on time

Spark streaming provides two types of window operations: scrolling 
window and sliding window.

The specific analysis is as follows:

Rolling windows

The schematic diagram of the rolling window is as follows: the scrolling 
window only needs to pass in a fixed time interval, and the scrolling 
window does not overlap.

Sliding windows

The schematic diagram of sliding window is as follows: sliding window 
only needs to pass in two parameters, one is the length of the window, 
and the other is the sliding time interval.

It can be seen that the sliding window is overlapped.

OUTPUTDSTREAM: Đưa dữ liệu từ DStreams ra ngoài

• Output operations cho phép dữ liệu của DStream được ghi ra các hệ 
thống bên ngoài như CSDL, hệ thống tệp tin

• Output operations kích hoạt sự thực thi của các DStream 
transformations.

Caching/persistance

• DStream cho phép bảo lưu dữ liệu xuống vùng đệm hoặc lưu trữ lâu 
dài cho phép tái sử dụng các DStream này trong các biến đổi tiếp theo

• Sử dụng phương thức persist()

• Với input streams nhận dữ liệu từ mạng như Kafka, Flume, Sockets, 
cấu hình mức bảo lưu dữ liệu thường chỉ định nhân bản dữ liệu tới ít 
nhất 2 nút máy chủ để đảm bảo chịu lỗi

What is the difference between cache and persist?

Persist in memory and disk:

Caching or persistence are optimization techniques for (iterative and 
interactive) Spark computations.

They help saving interim partial results so they can be reused in 
subsequent stages.

These interim results as RDDs are thus kept in memory (default) or 
more solid storage like disk and/or replicated.

RDDs can be cached using cache operation.

They can also be persisted using persist operation.

Broadcast Variables

• Các biến quảng bá cho phép nhà lập trình giữa một biến chỉ đọc trên 
mỗi node tính toán (cho phép chia sẻ dữ liệu trên tất cả các node)

• Spark sử dụng các giải thuật hiệu quả, tiết kiệm chi phí truyền thông 
để quảng bá các biến này

Accumulators

• Là các biến mà chỉ được thêm vào thông qua các phép toán kết hợp 
hoặc giao hoán (asociative, commutative)

• Được sử dụng cho phép toán count hoặc sum

• Các accumulators có thể được xem trên UI, rất có ích lợi trong hiểu 
quá trình thực thi các stage tính toán

• Spark mặc định hỗ trợ các accumulators số, có thể tạo accumulaftor 
có tên hoặc không tên


