FlexPod Select hardvérová platforma pre Hadoop
Vysokovýkonné profesionálne riešenie pre analytické spracovanie
veľkoobjemových dát
S príchodom nových technologických možností ako sú sociálne siete, mobilné
zariadenia, kamery a rôzne senzory pripojiteľné k dátovej sieti sa mnohé firmy
a inštitúcie stali schopnými generovania obrovských objemov dát, ktoré potenciálne
obsahujú zaujímavú informáciu, ale nie sú priamo vyhodnotiteľné človekom ani
bežnými výpočtovými prostriedkami resp. len v obmedzenej miere. Dokonca aj ich
dlhodobé uchovávanie v pôvodnej kvalite predstavuje výzvu. Pre tieto dáta sa vžilo
označenie „Big Data“. Napriek rôznym prekážkam predstavujú veľkoobjemové dáta
zaujímavý potenciál pre získavanie informácií a náhľadov do problematík, ktoré mohli
byť v minulosti skúmané len s ďaleko menšou mierou spoľahlivosti napr. na základe
štatistických prieskumov alebo pomocou intuície vychádzajúcej z priamej skúsenosti.
Konkurenčný význam týchto informácií vedie mnohé organizácie k hľadaniu
vhodných prostriedkov pre analytické spracovanie veľkých objemov dát. Jednou
z perspektívnych možností je Hadoop, open source projekt riadený neziskovou
organizáciou Apache Software Foundation. Výsledkom tohto projektu sú vysoko
kvalitné softvérové knižnice vytvárajúce prostredie pre spoľahlivé, škálovateľné
a distribuované výpočtové prostredie založené na distribuovanom súborovom
systéme HDFS. Napriek nespornému prínosu projektu Hadoop do problematiky
spracovania veľkoobjemových dát predstavuje jeho nasadenie vo firemnom prostredí
aj určité výzvy. Ide najmä o nároky na personál, ktorý má na starosti inštaláciu
a ladenie open source softvéru a jeho udržiavanie na základe postupne
uvoľňovaných aktualizácií. Návrh hardvérovej architektúry si vyžaduje množstvo
skúseností a testovania, aby bola dosiahnutá požadovaná funkčnosť a výkon
riešenia. Okrem toho Hadoop vyžaduje pre svoje fungovanie trojitú kópiu už beztak
obrovského objemu spracovávaných dát, čo vytvára enormné nároky na diskové
polia.
Z hľadiska firiem je preto zaujímavá dostupnosť uceleného riešenia, ktoré je
vopred odladené a pripravené pre bezproblémové nasadenie Hadoop platformy
s garanciou výsledného výkonu. Firmy NetApp a Cisco kooperatívne vyvinuli
konvergovanú, flexibilnú a škálovateľnú hardvérovú platformu pod názvom
FlexPod®, ktorá je pre tento účel nie len vhodná, ale zahŕňa aj konkrétne
konfigurácie navrhované a testované špecificky pre nasadenie platformy Hadoop.
FlexPod Select pre Hadoop je postavený na serveroch Cisco UCS® C-Series
a diskových poliach NetApp® E-Series. S jeho pomocou sa môžu firmy jednoducho
vyhnúť problémom spojeným s návrhom vhodnej fyzickej infraštruktúry a okrem
finančných úspor tým aj významne skrátiť čas potrebný k získaniu kľúčových
informácií zo svojich dát. Spolupráca výrobcov hardvéru s dvoma alternatívnymi
integrátormi riešení pre analytické spracovanie veľkoobjemových dát – Cloudera
a Hortonworks – navyše zaručuje hladký prechod od špecifikácie požiadaviek až ku
konečnému funkčnému riešeniu profesionálnej kvality.

Komerčný prínos FlexPod Select ako platformy pre Hadoop
Validovaná architektúra FlexPod Select s podrobnými špecifikáciami
potrebného hardvéru, prepojení, nárokov na elektrickú energiu a chladenie
predstavuje najjednoduchšiu a zároveň bezpečnú a rýchlu cestu k vybudovaniu

infraštruktúry vhodnej pre nasadenie platformy Hadoop. Modulárny charakter
FlexPod zostavy umožňuje jednoduché škálovanie výkonových a kapacitných
parametrov (až do 10 serverových rackov v jednej UCS doméne) a tým aj
bezbolestný manažment zmien v existujúcej infraštruktúre. FlexPod dizajn zároveň
nekladie obmedzenia na možnosti zdieľania výpočtových prostriedkov s inými
aplikáciami v danom prostredí. Všetky tieto atribúty FlexPod Select platformy
prispievajú k významným úsporám prostriedkov a času pri budovaní riešenia pre
spracovanie veľkoobjemových dát.
Cisco UCS servery a diskové polia NetApp ako základné stavebné prvky
FlexPod architektúry prinášajú významné výhody aj z pohľadu prevádzky Hadoop
klastra. Jedná sa najmä o vysokú hustotu výpočtových a diskových kapacít
spojenú s pokročilými technológiami ochrany dát, čo vedie k úspornosti celého
riešenia a zníženým nárokom na sieťovú infraštruktúru v dôsledku menšieho
objemu prenášaných dát. Vysoká dostupnosť centralizovaného dátového úložiska
zvyšuje dostupnosť dátových výpočtových uzlov (DataNodes) ako aj robustnosť
distribuovaného súborového systému HDFS závislého na centrálnom serveri
(NameNode). V neposlednom rade správu Hadoop klastra zjednodušujú aj
sofistikované nástroje pre správu ako NetApp SANtricity a Cisco UCS Manager
a kooperatívna podpora výrobcov NetApp, Cisco s dodávateľmi ucelených
softvérových riešení pre analýzu veľkoobjemových dát Cloudera a Hortonworks.
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Softvérové riešenie pripravené splniť náročné komerčné SLAs
Hadoop ako rámcová platforma pre spracovanie veľkoobjemových dát je
produktom vývojového modelu open source. Tento prístup býva firmami niekedy
vnímaný ako menej efektívny z hľadiska dosiahnutia konzistentného, dobre
otestovaného kódu. Firmy poskytujúce služby sú obvykle viazané tvrdými zmluvami
definujúcimi parametre plnenia, ktoré nedávajú veľký priestor pre problémy
s používanými nástrojmi a ich údržbou.
Na druhej strane ale tento model prináša výraznú inovatívnosť vďaka
otvorenej možnosti prispievať myšlienkami i kódom pre celosvetovú komunitu
záujemcov. O jeho životaschopnosti svedčí okrem vyše 15 rokov skúseností
s riadením vývoja open source softvéru aj množstvo firiem, ktoré založili svoje
podnikanie práve na poskytovaní profesionálnej nadstavby nad komunitné projekty.
V prípade Hadoop platformy je riadenie vývoja zastrešené organizáciou
Apache Software Foundation. Poskytovaním profesionálnych služieb
a doplňujúcich softvérových produktov pre analytické spracovanie veľkoobjemových
dát postavených na rámcovej platforme Hadoop sa zaoberá viacero firiem, z ktorých
Cloudera a Hortonworks spolupracovali aj s výrobcami hardvéru – firmami Cisco
a NetApp – na definovaní spoľahlivej a výkonovo adekvátnej architektúry. Tieto firmy
sú garantmi riešenia pripraveného pre nasadenie vo veľkých firemných prostrediach
bez obáv o robustnosť a spoľahlivosť.
Kooperatívny model podpory, do ktorého Cisco a Netapp zahrnuli aj
Clouderu a Hortonworks, predstavuje pohodlné a bezbolestné riešenie pre
zákazníkov, ktorých infraštruktúra je nevyhnutne zložená z produktov rôznych
výrobcov, čo obvykle znamená kontaktovanie viacerých centier podpory a niekedy aj
zdĺhavú a neefektívnu cestu k identifikácii problémového článku reťazca a jeho
oprave.

Referenčné architektúry FlexPod Select pre Hadoop
Keďže Hadoop predstavuje len rámcovú platformu pre analytické spracovanie
veľkoobjemových dát, z pohľadu firemných zákazníkov vzniká otázka prechodu od
stavebných prvkov systému k výslednému funkčnému riešeniu. Odpoveď na túto
výzvu dávajú práve integrátori softvérových komponent ako Cloudera a Hortonworks
v spolupráci s výrobcami hardvéru, v tomto prípade firmami Cisco a NetApp.
Výsledkom tejto spolupráce sú komplexné referenčné architektúry popisujúce všetky
detaily od jednotlivých hardvérových súčastí potrebných pre kapacitné a výkonové
škálovanie, cez detaily inštalácie a konfigurácie všetkých softvérových komponent až
po výsledné sprevádzkovanie hotového prostredia pripraveného analyzovať dáta.
FlexPod Select s Cloudera Enterprise distribúciou
Distribúcia Cloudera Enterprise je najkomplexnejším riešením ponúkaným
firmou Cloudera, ktoré zahŕňa Cloudera distribúciu 100% open source softvéru
(CDH), Cloudera Manager a Cloudera Navigator. CDH integruje v sebe základné
knižnice Apache Hadoop s ďalším softvérom umožňujúcim dávkové spracovávanie
dát, interaktívne SQL a interaktívne prehľadávanie dát založené na distribuovanom
výpočtovom modeli s vysokou mierou spoľahlivosti implementovanou na softvérovej
úrovni. Súčasťou CDH je komplexné rozhranie pre automatizáciu správy
a nasadzovania tohto softvéru, ktoré výrazne zjednodušuje a urýchľuje kroky
potrebné k nasadeniu riešenia. Cloudera Manager rozširuje paletu nástrojov pre
administráciu výpočtového klastra, kým Cloudera Navigator pridáva ďalšie nástroje
na správu dát, audit, technickú podporu systému a pod. Cloudera Enterprise

predstavuje platenú nadstavbu nad voľne dostupnou distribúciou Cloudera Standard,
ktorej funkcie sú sprístupňované dokúpením série licencií. Detailnú referenčnú
architektúru pre FlexPod Select s Cloudera Enterprise distribúciou nájdete na
nasledovnej adrese.
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_hadoop_cl
oudera.html
http://www.cloudera.com/content/cloudera/en/home.html

FlexPod Select s Hortonworks Data Platform
Hortonworks Data Platform (HDP) je 100% open source distribúcia Apache
Hadoop platformy, ktorá integruje tento projekt s ďalšími dôležitými komponentmi,
čím vytvára ucelené riešenie pre analytické spracovanie veľkoobjemových dát. Tento
produkt je zameraný na firmy a organizácie, ktoré potrebujú cenovo dostupný softvér
kombinovaný s profesionálnou podporou umožňujúcou nasadenie v reálnej
prevádzke.
http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_hadoop_h
ortonworks.html
http://hortonworks.com/

Kde začať?
Pre získanie bližších informácií a pomoci s návrhom architektúry orientovanej na
Vaše konkrétne požiadavky ohľadom spracovania veľkoobjemových dát prosím
navštívte príslušné stránky výrobcov hardvéru Cisco a NetApp alebo kontaktujte
svojho lokálneho distribútora, ktorým je v prípade Slovenska firma Alef Distribution
s.r.o.
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1137/index.html#select
http://www.netapp.com/us/solutions/flexpod/select.aspx
http://www.alef.com/

