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“Data	  is	  the	  new	  oil!”	  	  
“The	  imagina<on	  is	  more	  the	  limit	  than	  the	  technology,	  the	  first	  
<me	  in	  my	  career	  that	  has	  been	  true.	  People	  used	  to	  say	  they	  
needed	  some	  informa<on	  but	  it	  would	  take	  a	  week	  to	  run.	  Now	  
that	  limit	  is	  gone;	  the	  limit	  is	  people’s	  imagina<on.”	  
	  
-‐	  Dr.	  Phil	  Shelley,	  CTO	  at	  Sears	  	  
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Otázky,	  na	  které	  systém	  s	  podporou	  Big	  Data	  odpoví	  

Transakční	  Data	  (např.	  OLTP)	  
V	  reálném	  čase,	  omezený	  repor<ng/analy<ka	  
•  Top	  5	  prodejů	  za	  poslední	  hodinu?	  
•  Kolik	  objednávek	  přišlo	  dopoledne?	  
•  Op<malizace	  logis<ky	  ke	  stavu	  skladů?	  	  

Datový	  Sklad	  (EDW)	  
Drahá	  data,	  strukturovaná,	  indexovaná	  

•  Počet	  prodaných	  vodních	  čerpadel	  v	  době	  
záplav	  v	  roce	  2012	  v	  Praze?	  

•  5	  nejporuchovějších	  HDD	  v	  roce	  2013?	  

Big	  Data	  (Hadoop)	  
Levná	  data,	  daná	  struktura,	  různé	  zdroje	  

•  O	  které	  produkty	  se	  zajímal,	  ale	  nekoupil?	  
•  Individuální	  ceny,	  komu?	  
•  Uživatelský	  profil	  na	  FB,	  LinkEd,	  Twiher?	  



•  Zákazník	  je	  v	  obchodě	  s	  elektronikou	  
•  Kontrola	  ceny	  na	  Internetu	  před	  nákupem	  
•  Okamžitá	  nabídka	  slevového	  kuponu	  

iPhone	  hledá	  na	  
CZC	  Samsung	  TV	  

1336083635.130	  10.8.8.158	  TCP_MISS/200	  8400	  GET	  hhp://
www.czc.cz/search?fulltext=samsung+smart+tv+60%22	  "Mozilla/5.0	  
(iPhone;	  CPU	  iPhone	  OS	  5_0_1	  like	  Mac	  OS	  X)	  AppleWebKit/534.46	  
(KHTML,	  like	  Gecko)	  Version/5.1	  Mobile/9A405	  Safari/7534.48.3"	  

Příklad:	  Analýza	  místa	  a	  Web	  požadavku	  



Co	  to	  jsou	  Big	  Data	  ?	  

Objem	  dat,	  které	  je	  neekonomické	  analyzovat	  
tradičními	  IT	  technologiemi	  v	  čase.	  Distribuovaná	  	  
výpočetní	  architektura	  založená	  na	  Rack	  
Serverech,	  DAS	  bez	  virtualizace,	  charakteris<ka:	  
Objem,	  Rychlost,	  Rozmanitost	  



Co	  Big	  Data	  nejsou…	  

•  Obvykle	  to	  není	  Blade	  server	  (malá	  disková	  kapacita)	  
•  Obvykle	  bez	  Virtualizace	  (potřebujeme	  celý	  výkon	  uzlu)	  
•  Obvykle	  bez	  Oversubscribce	  (každý	  s	  každým)	  
•  Obvykle	  ne	  SAN	  ani	  NAS	  (data	  u	  procesoru)	  
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$$$	  
Levný	  DAS,	  cluster	  FS	  
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Co	  to	  je	  Hadoop	  ?	  

•  Distribuovaný,	  bezporuchový	  systém	  	  
•  Slouží	  pro	  ukládaní	  a	  analýzu	  dat	  
•  Hadoop	  Filesystem	  (HDFS)	  
•  Map-‐Reduce	   Hadoop Distributed File System 

(HDFS) 
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Jeden Rack 
8,16 Uzlů 

Jedna Doména 
10 Racků, 240 Uzlů Víc Domén 

UCS	  Manager	   UCS	  Central	  
Cisco	  řešení	  pro	  Hadoop	  

•  Referenční	  řešení	  8,	  16,	  240,	  N	  uzlů	  (C-‐Series	  +	  UCSM)	  
•  Unified	  Compu<ng	  –	  automa<zace	  clusteru	  
•  Tidal	  Scheduler	  –	  automa<zace	  dávkového	  zpracování	  

Shromáždění	  dat	   Integrace	  Distribuce	   Analýza	   Reporty	  	  



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Prosíme, ohodnoťte přednášku 

Cisco.com Big Data www.cisco.com/go/bigdata	  

•  Přemýšlejte	  o	  Hadoop	  clusteru	  jako	  o	  jednom	  superpočítači	  
•  Jak	  distribuuji	  úlohy	  a	  data,	  jak	  zajis�m	  konzistenci	  uzlů	  clusteru	  
•  Síť	  je	  zběrnící	  vašeho	  superpočítače	  




