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Apache Spark é uma engine computacional e um conjunto de 
bibliotecas para processamento paralelo de dados em
clusters.

É a engine open source mais usada e tem uma comunidade 
ativa, fazendo-a a ferramenta padrão para qualquer 
desenvolvedor ou Cientista de dados interessado em Big Data.

Spark suporta Python, R, Java e  Scala, e inclui diversas
bibliotecas, utilizando do SQL ao streaming de dados e 
machine lerning, e roda de um simples computador até um 
cluster com milhares de máquinas.



Apache Spark é um engine rápido e de uso geral para
processamento de dados em larga escala

É significantemente mais veloz que o Hadoop MapReduce
e vem ganhando popularidade



O Spark tem se tornado a mais popular solução de 
MapReduce para processamento paralelo de dados, a 
chave para processamento de dados em tempo real 

O Spark pode ser executado em um único computador
ou em grandes Clusters



Clusters são conjuntos de computadores (servidores) 
conectados, que executam como se fossem um único sistema. 

Cada computador no cluster é chamado node e cada node 
realiza a mesma tarefa, sendo controlado por software. 

Normalmente cada componente de um cluster é conectado
através de redes locais (LAN’s) e cada node executa sua
própria instânca de sistema operacional. 



Clusters



Apache Spark é uma plataforma de computação em
cluster (conjuntos de computadores), criado para ser
veloz e de uso geral, sendo ideal para processamento
itera?vo e processamento de streaming de dados (fluxo
conBnuo de dados

Spark gerencia e coordena a execução de tarefas em 
dados através de clusters.



U"liza o Hadoop (HDFS) como base, mas pode ser 
usado com:

Cassandra, HBase e MongoDB,
Azure, Amazon S3, KaBa, ...



O Spark oferece 3 bene/cios principais

Fácil de usar
Veloz
Engine de uso geral



SPARK

O resultado de um projeto de Big Data pode
ser a criação de um sistema de análise de
dados em tempo real, que pode se tornar o
componente de uma aplicação de negócio



SPARK

Spark realiza a computação em memória 
(o que ajuda a explicar sua velocidade), 
mas também é eficiente quando executa 
aplicações em disco



SPARK



Spark executa programas mais de 100x mais rápido do que 
o Hadoop MapReduce em memória
e 10x mais rápido em disco.

Logistic regression in Hadoop and Spark







Esta tecnologia faz parte de soluções de empresas
que usam processamento de dados em massa em
tempo real aliado as ferramentas de Machine
Learning do Spark.

Como exemplo temos:
Uber, Netflix, NASA, CERN, MIT e Harvard.



Além de suporte para SQL e Streaming de dados, 
Spark possui suporte para:

Estatística,
Machine Learning
E Análise de Grafos. 



The machine learning workflow



Inclui ferramentas de:

Pré-processamento (Limpeza, Extração)
Feature Engineering (preparar os dados para ML)
Aprendizagem Supervisionada
Aprendizagem Não-Supervisionada
Análise de Grafos
Sistemas de Recomendação
Deep Learning



Algoritmos de Classificação:

Logistic regression
Decision trees
Random forests
Gradient-boosted trees
Naive Bayes



Algoritmos de Regressão:

Linear regression
Generalized linear regression
Isotonic regression
Decision trees regression
Random forest regression
Gradient-boosted trees regression
Survival regression



Algoritmos de Clusterização:

k-means
Bisecting k-means
GMM (Gaussian mixture models)
LDA (Latent Dirichlet Allocation – Bom para modelagem de 
tópicos)





Driver process

Executa a função main()

E é responsável por 3 tarefas: 
Manter a informação sobre a Aplicação Spark
Responder entradas e solicitações de programas do usuário
Analizar, distribuir e agendar as tarefas através dos 
executors.



Spark Session 

é um ponto de entrada para interagir com as 
funcionalidades do spark e permitir acesso a API de 
programação do spark, assim como suas estruturas 
(Dataframes, Rows, RDD, etc)

Você controla sua Aplicação Spark através de um Driver 
Process chamado SparkSession.



Os Executors, a maior parte do tempo, executam código 
spark.

Ele são responsáveis por levar as tarefas do Driver Process.

Cada executor é responsável por duas funções:
Executar código spark acessado pelo Driver Process e
Informar o status do executor para o Driver Node.



O Cluster manager é responsável pelo:

Controle físico das máquinas (Mémoria, Disco, 
Processador) e

Alocação de recursos para aplicações spark

(Spark’s standalone cluster manager, Hadoop YARN, or
Mesos)



Spark’s Language APIs

Spark’s language APIs torna possível executar o Spark 
usando várias linguagens de programação (Python, R, Java, 
Scala)



The Structured APIs são ferramentas para manipulação de 
vários tipos de dados: dados não estruturados obtidos de log 
files, arquivos semi-estruturados (.csv) e altamente 
estruturados (Parquet files)

A API abrange três tipos de coleções distribuídas: Datasets, 
Dataframe, SQL tables e views.

A API se aplica a dados batch e dados streaming.



DataFrames e Datasets são tabelas  distribuídas com linha 
e colunas bem definidas. 

Um DataFrame consiste numa série de registros (linhas) do 
tipo Row, e um número fixo de colunas;

Um Dataset é uma extensão de DataFrames que possibilita 
type-safe (objeto tipado). É fortamente tipada, imutável e 
são mapeadas para um schema relacional.



Resilient Distributed Datasets (RDDs)

Um RDD é uma coleção de registros imutável, particionada 
através dos nodes do cluster e pode ser operada em 
paralelo.

RDD opera em  baixo nível, possibilitando um controle 
completo e cada registro (escolher o número de partições 
do RDD, a lista de blocos para armazenamento no Hadoop
Distributed File System)



Broadcast são variáveis que você pode compartilhar o seu 
valor, que é imutável, através do cluster, sem precisar 
encapsular a variável numa função ou método.



Accumulators é um tipo de shared variable, onde você 
pode alterar e propagar este valor através do cluster para 
os nodes, de uma forma eficiente e tolererante a falhas.



Spark UI Monitoring (localhost:4040)


