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O GPPD (Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído) - grupo de pesquisa ao qual o
autor do trabalho está vinculado - tem como objeto de pesquisa diversos tópicos relacionados a
processamento paralelo e distribuído. Este trabalho está inserido no subgrupo MapReduce.
MapReduce [1] é um modelo de programação que tem por objetivo abstrair os detalhes de
implementação de aplicativos paralelos e, assim, facilitar o desenvolvimento de aplicações desta
natureza. Desta forma, o usuário da plataforma deve preocupar-se apenas com o desenvolvimento
de sua solução, que segue o modelo MapReduce. Logo, a plataforma MapReduce encarrega-se de
controlar a comunicação entre nós, distribuição de tarefas e dados, falhas, dentre outros aspectos/
problemas comuns em ambientes distribuídos. A implementação MapReduce utilizada para o
desenvolvimento deste trabalho é o Hadoop [2] - implementação de código aberto, desenvolvida
com base no artigo que apresentou o modelo à comunidade científica [1].
O objetivo do trabalho é caracterizar o consumo de energético do modelo de programação
MapReduce (i.e. Hadoop) a partir de seus parâmetros de configuração. Desta forma, o trabalho
também se insere em um contexto de pesquisa em «Computação Verde» [3]. Posteriormente à
caracterização, espera-se inserir uma funcionalidade de predição/simulação do consumo
energético do modelo no simulador MRSG (MapReduce over Simgrid) desenvolvido pelo
mestrando do GPPD Wagner Kolberg [4]. Para tanto, a metodologia do trabalho é a seguinte:
• Realização de testes seguindo modelo de testes 2kr [5]: sete parâmetros de configuração
considerados os mais relevantes - segundo extensa pesquisa bibliográfica - foram testados
para determinar aqueles que têm mais influência no consumo energético do Hadoop.
(Realizado)
• Determinação de um modelo de consumo energético conforme [6]: um modelo de consumo
energético baseado em estatísicas de uso, conforme descrito no trabalho citado, está em
desenvolvimento. As estatísticas de uso foram coletadas através do monitor desenvolvido
no GPPD pelo aluno Pedro Dusso [7]. (Em andamento)
• Nova rodada de testes - seguindo a metodologia de testes fatoriais completos [5], avaliando
somente os parâmetros mais relevantes, para melhor entender o comportamento do
consumo energético sob variadas configurações. (A realizar)
• Aplicação dos resultados ao MRSG. (A realizar)
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