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Використання бiблiотек MapReduce для декомпозицiї задач в Google
App Engine

Сучаснi хмарнi системи отримали широке розповсюдження серед користувачiв з рiзним
рiвнем пiдготовки. Найпростiшими прикладами використання є поштовi сервiси та онлайн
офiснi пакети. Хмарнi обчислення представляють послуги, якi подiляються на такi категорiї:
SaaS (Програмне забезпечення як сервiс), PaaS (Платформа як сервiс) та IaaS (Iнфраструктура
як сервiс). Для органiзацiї декомпозицiї обчислювальних задач великої ємностi в системах, що
масштабуються, можна використовувати категорiї PaaS та IaaS. Найбiльш зручним з точки
зору прикладних додаткiв є використання PaaS [1, 2, 3]. Основними характеристиками PaaS є:

• Оплата лише за тi послуги, якi необхiднi i лише за тi, що використовуються;
• Вiдсутнiсть витрат на придбання, пiдтримку i модернiзацiю програмного забезпечення i

устаткування;
• Масштабованiсть - автоматичне видiлення та звiльнення необхiдних ресурсiв в залежностi

вiд кiлькостi користувачiв, що обслуговуються;
• Iнтеграцiя веб-сервiсiв i баз даних, використання поширених веб-стандартiв, можливiсть

iнтеграцiї сервiсiв, розташованих у приватних мережах;
• Послуга доступна всюди, де є iнтернет [4].

Найпопулярнiшими PaaS є Amazon S3, Windows Azure та Google App Engine. Для дослi-
джень задач декомпозицiї обрану останню, оскiльки вона надає можливiсть використовувати
безкоштовний доступ, якщо квоти не перевищуються. На вiдмiну вiд багатьох IaaS для розмi-
щень додаткiв на вiртуальних машинах, таких як Amazon EC2, платформа Google App Engine
тiсно iнтегрована з додатками i накладає на розробникiв деякi обмеження. Вона забороняє
використовувати системнi функцiї. Запит вiд користувача в системi повинен обробитися i
повернути користувачевi результат менше нiж за 30 секунд, iнакше вiн буде примусово завер-
шений. Ще одне обмеження PaaS Google App Engine – це встановленi щохвилиннi квоти, при
перевищеннi яких запит чи завдання також завершується [5].

Сучасна обчислювальна парадигма MapReduce дозволяє ефективно використовувати метод
декомпозицiї задачi. Згiдно неї, задача подiляється на певну кiлькiсть однакових елементарних
завдань, якi виконуються на вузлах кластера i потiм зводяться в кiнцевий результат.[6]
Найбiльш розповсюдженою реалiзацiєю цiєї парадигми є Apache Hadoop.[7] Для використання
на PaaS Google App Engine iснує бiблiотека AppEngine-MapReduce.[8] На Рис. 1 показана
iлюстрацiя роботи бiблiотеки. Ця бiблiотека розроблена з урахуванням особливостей Google
App Engine, а саме оптимiзована для роботи з квотами системи. Вона представляє такi
можливостi:

Рис. 1. Iлюстрацiя роботи AppEngine-MapReduce.
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• Монiторинг обмежень швидкостi роботи, який сповiльнює роботу функцiй додатку та
запобiгає перевищенню квот.

• Автоматичне розбиття на задачi для бiльш швидкого виконання. Це надає можливiсть
запускати одночасно стiльки пiдзадач, скiльки потрiбно для найшвидшого отримання
результатiв.

• Стандартнi механiзми запису/читання даних для роботи додаткiв з базою даних та
BlobStore(механiзм зберiгання великих об’єктiв у двiйковому форматi).

• Сторiнка статусу для перегляду задач, що виконуються.[8]
Перевагами використання MapReduce в PaaS є можливiсть обробки значних об’ємiв даних

та паралельне виконання попередньої обробки даних.[4]
На Рис. 2 показано роботу бiблiотеки AppEngine-MapReduce. Тестова програма читає з БД

4000 записiв та проводить операцiї з ними. На графiку видно, що для такої малої кiлькостi
записiв при збiльшеннi кiлькостi потокiв спостерiгається збiльшення часу виконання замiсть
зменшення. Це вiдбувається тому, що 4000 записiв - це вiдносно мала задача i тому бiблiотека
не розподiляє її на потоки достатньо рiвномiрно.

Рис. 2. Залежнiсть часу виконання вiд кiлькостi потокiв

Таким чином, MapReduce можна використовувати для задач з явною паралельною стру-
ктурою. Найкраще бiблiотека працює з порiвняно великими об’ємами даних.
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