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Dlaczego warto przeczytać ten dokument
Ten przewodnik po planowaniu zawiera cenne informacje i praktyczne 
wskazówki dla menedżerów IT, którzy chcą planować i wdrażać inicjatywy 
związane z analizą dużych zbiorów danych. Omówiono w nim następujące 
kwestie:

• obecna sytuacja w branży IT w kontekście analizy dużych zbiorów 
danych oraz wyzwań i możliwości związanych z tym ogromnym 
potencjałem;

• technologie analizy dużych zbiorów danych ze szczególnym naciskiem 
na architekturę Apache Hadoop* i analizę w pamięci operacyjnej;

• znaczenie użycia odpowiedniej infrastruktury dla optymalnego 
wdrożenia analizy dużych zbiorów danych;

• trzy podstawowe „następne kroki” i lista kontrolna, która pomoże 
menedżerom IT w dalszym planowaniu i implementacji własnego 
projektu analizy dużych zbiorów danych. 
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Obecna sytuacja w branży IT w kontekście 
analizy dużych zbiorów danych

Analiza dużych zbiorów danych nie jest już marketingowym 
szumem, ale tematem poważniejszych rozmów. Ciągle 
doskonalone technologie, niedobory umiejętności oraz 
zmiany w sposobach współpracy działów IT i firm stają 
się nową rzeczywistością. Wykorzystanie dużych zbiorów 
danych nie jest proste. 

Jednak wdrożenie tych rozwiązań jest uzasadnione 
biznesowo. Pomimo krytyki ze strony sceptyków, którzy 
rozczarowali się ekonomicznymi obietnicami dużych 
zbiorów danych, organizacje nie rezygnują. Na przykład 
przeprowadzone przez firmę Intel w 2013 r. badanie wśród 
200 amerykańskich menedżerów IT pokazało, że ponad 
połowa respondentów już wdrożyła lub obecnie wdraża 
dystrybucję Apache Hadoop*1. Zachowanie status quo 
oznacza zbyt duże ryzyko wyprzedzenia przez konkurentów.

Obecnie dostawcy poszerzają ofertę wszechstronnych, 
gotowych do wdrożenia w przedsiębiorstwie platform i 
rozwiązań, które są oparte na innowacjach technologicznych. 
Nie dyskutuje się już o tym, czy duże zbiory danych mają 
jakąś wartość, ale raczej jak można je wykorzystać, aby 
stworzyć wartość i przewagę konkurencyjną dla swojej 
organizacji.

Przyszłość analizy dużych zbiorów 
danych: analiza predykcyjna i Internet 
przedmiotów
Największą wartością dużych zbiorów danych są informacje 
wygenerowane podczas ich analizy, które pomagają 
organizacjom odkrywać wzorce, znajdować znaczenie, 
podejmować decyzje oraz bardziej świadomie reagować na 
zmieniającą się sytuację zewnętrzną. W miarę doskonalenia 
technologii organizacje opracują nowe sposoby uzyskiwania 
cennych informacji poprzez przyjęcie innego podejścia do 
dużych zbiorów danych, którego dotychczas w większości 
firm nie można było wdrożyć.

Organizacje zwracają się na przykład ku analizie predykcyjnej, 
która pomaga pogłębić interakcję z klientami, optymalizować 
procesy i redukować koszty operacyjne. Połączenie 
strumieni danych czasu rzeczywistego i analizy predykcyjnej 
– czasami nazywane niekończącym się przetwarzaniem – 
może zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną firmy. 
Omówienie analizy predykcyjnej, jej znaczenia i sposobu 
wdrożenia przez firmy zawiera dokument Podstawy analizy 
predykcyjnej: nowoczesne rozwiązania w dziedzinie analizy 
dużych zbiorów danych.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na innowacje w 
dziedzinie analizy dużych zbiorów danych jest Internet 
przedmiotów (IoT) – połączone z Internetem urządzenia, 
które łączą się w sieci i komunikują ze sobą i chmurą. Firma 
IDC szacuje, że do 2020 r. Internet przedmiotów będzie 
tworzyć 212 miliardów „przedmiotów”2 generujących 
ogromne ilości danych w szybko przesyłanych strumieniach. 
Większość z tych danych będzie generowana przez 
urządzenia z wbudowanymi czujnikami i wyzwalaczami, które 
będą połączone przez sieci przewodowe i bezprzewodowe 
komunikujące się przy użyciu tego samego protokołu, który 
łączy je z Internetem. Częścią tej kombinacji będą także 
wygenerowane przez ludzi dane z telefonów komórkowych, 
tabletów i innych urządzeń. Dzięki tym danym możliwe 
będzie ustalenie korelacji między zdarzeniami, automatyzacja 
systemów inteligentnych oraz uzyskanie informacji, które 
umożliwią rozwiązywanie nowych i bardziej złożonych 
problemów społecznych i biznesowych. Więcej informacji na 
temat opinii firmy Intel na temat danych generowanych przez 
urządzenia można znaleźć w dokumencie Analiza danych 
rozproszonych i dużych zbiorów danych.

Większa presja na dział IT
Biorąc pod uwagę tak wysoką stawkę dla firmy, inicjatywy 
związane z analizą dużych zbiorów danych nie mogą dziać 
się w próżni. Dział IT musi nawiązać ścisłą współpracę  
z liderami branż, aby ustalić, jakie możliwości oferują duże 
zbiory danych, i zapewnić wymagane wsparcie. Duże zbiory 
danych wymagają także nowych zestawów umiejętności 
biznesowych, technologicznych i analitycznych, które 
pomogą w modelowaniu złożonych problemów biznesowych 
i odkrywaniu informacji, integrowaniu systemów, tworzeniu 
ogromnych baz danych oraz administrowaniu architekturami 
rozproszonego oprogramowania.

Czym dokładnie są duże zbiory 
danych?
Określenie „duże zbiory danych” odnosi się do ogromnych 
kolekcji danych, których ilość jest wielokrotnie większa 
(objętość), które są bardziej zróżnicowane i zawierają 
usystematyzowane, częściowo usystematyzowane i 
nieusystematyzowane dane (różnorodność), i które 
nadchodzą szybciej (prędkość) niż kiedykolwiek wcześniej  
w historii organizacji. Ten potop danych jest generowany 
przez połączone urządzenia – od komputerów i smartfonów 
po czujniki, takie jak czytniki RFID i kamery monitorujące 
ruch drogowy. Ponadto dane są heterogeniczne i są 
dostarczane w wielu formatach, takich jak tekst, dokumenty, 
obrazy, filmy, blogi internetowe i transakcje.
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Pełne wdrożenie analizy dużych zbiorów danych jest 
związane z trzema podstawowymi, ogólnymi krokami. Ich 
kolejność jest ważna, chociaż poszczególne działania będą 
się nakładać w miarę postępu prac:

1. Współpraca z liderami branż w celu określenia  
granic kulturowych wdrożenia – wewnętrznych  
i zewnętrznych.

2. Uzyskanie wymaganych zestawów umiejętności 
biznesowych, technologicznych i analitycznych,  
które są oferowane na przykład przez analityków, 
architektów systemu i analityków.

3. Identyfikacja wymagań technologicznych  
i implementacja stosu rozwiązania. 

Wszystkie te kroki są ważne dla sukcesu wdrożenia, ale ten 
przewodnik skupia się na kroku 3: wdrożeniu rozwiązań 
analizy dużych zbiorów danych. Organizacja International 
Institute for Analytics stanowi doskonałe źródło zasobów 
poświęconych pierwszym dwóm krokom.

Zrozumienie technologii analizy 
dużych zbiorów danych
Tradycyjne narzędzia i infrastruktura nie działają wydajnie  
w przypadku dużych, zróżnicowanych i szybko generowanych 
zbiorów danych. Aby organizacja mogła wykorzystać pełny 
potencjał takich danych, musi znaleźć nowe podejście do 
przechwytywania, przechowywania i analizowania danych. 

Technologie analizy dużych zbiorów danych wykorzystują moc 
rozproszonej sieci zasobów komputerowych i architektury 
„zerowego udostępniania”, architektur przetwarzania 
rozproszonego i nierelacyjnych baz danych w celu zmiany 
sposobu zarządzania danymi i ich analizowania. Innowacje 
serwerowe i rozwiązania skalowalnej analizy w pamięci 
operacyjnej umożliwiają optymalizację mocy komputerowej, 
skalowania, niezawodności i kosztów utrzymania w przypadku 
większości wymagających zadań analizy.

Stos rozwiązania do analizy dużych 
zbiorów danych
W zależności od zastosowania stos rozwiązania do analizy 
dużych zbiorów danych obejmuje wydajną infrastrukturę 
obsługującą jakąś kombinację architektur przetwarzania 
rozproszonego, takich jak oprogramowanie Apache 
Hadoop, nierelacyjne i relacyjne bazy danych do analizy 
oraz aplikacje analityczne. 

Z funkcjonalnego punktu widzenia te technologie 
uzupełniają się i współdziałają ze sobą jako elastyczna 
platforma analizy dużych zbiorów danych, która może także 
wykorzystać istniejącą architekturę zarządzania danymi. Na 
przykład analizę historyczną Hadoop* można przenieść do 
analitycznych baz danych lub zintegrować z tradycyjnymi 
magazynami danych przedsiębiorstwa w celu dalszej 
analizy. 

Oprogramowanie Apache Hadoop* 
Oprogramowanie Apache Hadoop to kompletna architektura 
open source do analizowania dużych zbiorów danych, która 
jest jednym z najlepszych rozwiązań do przetwarzania dużych 

i zróżnicowanych zestawów danych. Architektura Hadoop 
udostępnia prosty model programistyczny do rozproszonego 
przetwarzania dużych zestawów danych. Obejmuje ona 
rozproszony system plików Apache* Hadoop Distributed File 
System (HDFS*), architekturę planowania zadań o nazwie 
Apache Hadoop YARN oraz architekturę przetwarzania 
równoległego o nazwie Apache Hadoop MapReduce. Kilka 
składników obsługuje przyjmowanie danych (usługa Apache 
Flume*), zapytania i analizę (oprogramowanie Apache Pig*, 
Apache Hive* i Apache HBase*) oraz koordynację przepływów 
pracy (Apache Oozie), a także monitorowanie bazowego 
klastra serwerów i zarządzanie nim (oprogramowanie Apache 
Ambari*). Składniki oprogramowania Apache tworzą wspólnie 
zaawansowaną architekturę do przetwarzania i analizowania 
rozproszonych danych w partiach na potrzeby analizy 
historycznej.

Posłuchaj ekspertów Apache 
Hadoop*

Jednym ze sposobów poznania oprogramowania 
Apache Hadoop* i jego składników jest wysłuchanie 
ekspertów zaangażowanych w społeczność open 
source i prace rozwojowe. Posłuchaj nagrań z 
wywiadami z liderami społeczności użytkowników 
oprogramowania Apache Hadoop MapReduce, 
Apache* Hadoop* Distributed File System (HDFS*), 
Apache Hive*, Apache Pig* i HCatalog, którzy opisują 
sposób działania poszczególnych składników, 
ich miejsce w stosie architektury Hadoop i plany 
dalszego rozwoju. Do każdego nagrania są 
dołączone pliki PDF.
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5 Intel IT Center   Przewodnik po planowaniu  |  Wprowadzenie do analizy dużych zbiorów danych

Architektura Hadoop jest dostępna w społeczności 
open source lub jako gotowe do dystrybucji pakiety 
przygotowywane przez różnych dostawców, którzy dodają 
oprogramowanie i usługi (takie jak zarządzanie, szkolenia 
i wsparcie). Wiele takich dystrybucji umożliwia integrację 
z magazynami danych przedsiębiorstwa, systemami 
zarządzania relacyjnymi bazami danych i innymi systemami 
zarządzania danymi, dzięki czemu można przenosić dane 
między klastrami Hadoop a innymi środowiskami w celu 
rozszerzenia puli danych do przetwarzania lub odpytywania.

Analiza w pamięci operacyjnej 
Przetwarzanie w pamięci operacyjnej może znacząco 
wpłynąć na wydajność i szybkość analizy dużych zbiorów 
danych. Firma Gartner uznaje strategiczną wartość 
przetwarzania w pamięci operacyjnej, umieszczając je na 
liście 10 najważniejszych trendów w dziedzinie technologii 
strategicznej w 2013 roku ze względu na możliwość 
dostarczania transformacyjnych możliwości biznesowych3. 
Technologia przetwarzania w pamięci operacyjnej umożliwia 
podejmowanie w czasie rzeczywistym decyzji opartych na 
faktach. 

Przetwarzanie w pamięci operacyjnej eliminuje jedno  
z podstawowych ograniczeń wielu rozwiązań analizy dużych 
zbiorów danych, jakim są wysokie opóźnienia i wąskie 
gardła wejść/wyjść spowodowane dostępem do danych na 
dyskowych pamięciach masowych. Przetwarzanie w pamięci 
operacyjnej zachowuje wszystkie powiązane dane w pamięci 
głównej systemu komputerowego. Dostęp do danych jest 
o wiele szybszy, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie 
błyskawicznych analiz. Oznacza to, że informacje biznesowe 
są dostępne prawie natychmiast. Technologia przetwarzania 
w pamięci operacyjnej umożliwia przeniesienie całych 
magazynów i hurtowni danych do pamięci DRAM w celu 
szybkiej analizy całego zestawu danych. 

Analiza w pamięci operacyjnej integruje aplikacje analityczne  
i bazy danych w pamięci na dedykowanych serwerach.  
Jest to idealne rozwiązanie dla scenariuszy analitycznych  
o wysokich wymaganiach obliczeniowych, które są związane  
z przetwarzaniem danych w czasie rzeczywistym. Przykładami 
rozwiązań baz danych w pamięci operacyjnej są platforma 
SAP HANA* (stworzona wspólnie przez firmy Intel i SAP), 
rozwiązanie Oracle* Database In-Memory Option for Oracle 
12c, systemy analizy w pamięci firmy IBM* z technologią 
BLU Acceleration oraz oprogramowanie SAS* In-Memory 
Analytics.

Więcej informacji dotyczących dostępnych obecnie rozwiązań 
dostawców analizy w pamięci operacyjnej oraz sposobów,  
w jakie innowacje przetwarzania w pamięci zmieniają sposoby 
analizowania dużych zbiorów danych przez firmy, można 
znaleźć w raporcie Zmiana sposobów przetwarzania danych  
i konkurowania przez firmy dzięki analizie.

Firmy Intel i Cloudera łączą siły
W marcu 2014 r. firma Intel ogłosiła przejęcie 
znaczącej części udziałów (740 mln USD)  
i zainwestowanie własności intelektualnej w firmę 
Cloudera – dostawcę najpopularniejszej na rynku 
wersji oprogramowania Apache Hadoop*. Ponadto 
ogłoszono, że firma Intel usunie z rynku własną 
dystrybucję oprogramowania do analizowania 
dużych zbiorów danych oraz rozpocznie współpracę 
z firmą Cloudera w celu zintegrowania optymalizacji 
oprogramowania Intel® Distribution for Apache 
Hadoop (znanego także jako Intel Data Platform)  
z własną dystrybucją firmy Cloudera, która obejmuje 
oprogramowanie Apache Hadoop (CDH). 

Firmy Intel i Cloudera kontynuują wprowadzanie 
innowacji poprzez technologie open source, skupiając 
się na bezpieczeństwie, wydajności, zarządzaniu  
i aplikacjach. Firma Cloudera współpracuje także  
z firmą Intel, aby jej produkty w pełni wykorzystywały 
technologie centrum przetwarzania danych firmy 
Intel. Współpraca technologiczna firm Intel i Cloudera 
oznacza również połączenie działań związanych  
z podstawowymi technologiami Hadoop*, aby pomóc 
w dalszym rozwoju tej architektury oprogramowania 
i zachęcić programistów rozwiązań open source do 
wprowadzania innowacji w oparciu o tę technologię. 

Więcej informacji o oprogramowaniu CDH można 
znaleźć na stronie cloudera.com.

Przetwarzanie w pamięci 
operacyjnej: większa moc i szybkość
Technologia przetwarzania w pamięci operacyjnej jest 
już dostępna od pewnego czasu w formie rozproszonych 
sieci danych i dużych, drogich instalacji. Jednak obecnie 
systemy przetwarzania w pamięci operacyjnej są 
szybsze, wydajniejsze i bardziej ekonomiczne. Dlaczego? 
Zgodnie z prawem Moore’a koszt pamięci ciągle spada – 
ceny modułów DRAM i pamięci flash NAND obniżyły się 
znacząco, a jednocześnie wzrasta liczba procesorów na 
układ. W przypadku rodziny procesorów Intel® Xeon® E7 
v2 serwer z czterema gniazdami można skonfigurować  
z użyciem nawet 6 terabajtów pamięci, natomiast serwer 
z ośmioma gniazdami obsługuje do 12 TB pamięci. Jest 
to wystarczająco dużo, aby w pamięci pojedynczego 
serwera umieścić wiele największych baz danych, jakie są 
obecnie używane.

W połączeniu z innymi innowacjami serwerowymi, takimi 
jak ulepszona wydajność (na przykład dzięki technologii 
Hyper-Threading), oraz doskonaleniem platform 
oprogramowania analitycznego sprawia to, że skalowalna 
architektura baz danych w pamięci operacyjnej staje się 
bardziej dostępna cenowo. 
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Bazy danych NoSQL 
Takie nierelacyjne bazy danych mogą mieć postać 
czterech różnych typów magazynów – par klucz-wartość, 
kolumnowych, grafowych lub dokumentowych – zapewniając 
wysoką wydajność pamięci masowej o wysokiej dostępności 
na skalę internetową. Takie bazy danych są przydatne do 
obsługi ogromnych strumieni danych oraz elastycznych 
typów schematów i danych z krótkim czasem reakcji. 
Bazy danych NoSQL używają rozproszonej, odpornej 
na awarie architektury, która zapewnia niezawodność i 
skalowalność systemu. Przykładem baz danych NoSQL 
jest oprogramowanie Apache HBase, Apache Cassandra*, 
MongoDB* i Apache CouchDB*. 

Kolumnowe bazy danych do analizy 
Takie bazy danych oparte na siatce przechowują dane przy 
użyciu kolumn, a nie wierszy, redukując liczbę odczytywanych 
elementów danych podczas przetwarzania zapytań  
i zapewniają wysoką wydajność podczas wykonywania dużej 
liczby jednoczesnych zapytań. Kolumnowe bazy danych do 
analizy stanowią środowiska tylko do odczytu, które oferują 
wyższą ekonomiczną wydajność i lepszą skalowalność 
niż w przypadku tradycyjnych systemów RDBMS. Są one 

używane dla magazynów danych przedsiębiorstwa i w 
innych zastosowaniach z dużą liczbą zapytań. Ponadto są 
zoptymalizowane pod kątem przechowywania i pobierania 
danych z zaawansowanej analizy. Systemy SAP* Sybase* IQ, 
ParAccel* Analytic Platform i HP* Vertica* Analytics Platform  
wykorzystują kolumnowe bazy danych do analizy.

Grafowe bazy danych i narzędzia analityczne

Grafowe bazy danych to typ baz danych NoSQL, których 
znaczenie stale rośnie. Są one szczególnie przydatne  
w przypadku powiązanych danych z dużą liczbą relacji lub 
jeśli relacje są ważniejsze niż poszczególne obiekty. Struktury 
danych grafowych są elastyczne, co ułatwia łączenie  
i modelowanie danych. Wykonywanie zapytań jest szybsze, 
a modelowanie i wizualizacja odbywa się bardziej intuicyjnie. 
Wiele rosnących dużych zbiorów danych ma grafową naturę. 

Grafowe bazy danych działają samodzielnie lub w powiązaniu 
z innymi narzędziami grafowymi, takimi jak aplikacje 
do wizualizacji i analizowania grafów lub do uczenia 
maszynowego. W tym ostatnim przypadku grafowe bazy 
danych umożliwiają analizowanie i przewidywanie relacji  
w celu rozwiązywania wielu różnych problemów. 

Wdrażanie rozwiązań do analizy 
dużych zbiorów danych 

Wdrożenia rozwiązań do analizy dużych zbiorów danych 
mogą mieć poważne wymagania wobec infrastruktury. 
Wybór sprzętu i oprogramowania na etapie projektowania 
wpływa znacząco na wydajność i koszty utrzymania. Dział IT 
może odnieść największe korzyści z wdrożenia rozwiązania 
do analizy dużych zbiorów danych poprzez zapewnienie 
właściwej infrastruktury dla określonego zastosowania, a także 
poprzez zoptymalizowanie i dostrojenie oprogramowania 
Hadoop i analitycznego pod kątem najwyższej wydajności. 

Elastyczna i rozszerzalna platforma do 
analizy dużych zbiorów danych 
Dzięki elastycznej i rozszerzalnej platformie do analizy 
dużych zbiorów danych dział IT może uzyskać możliwość 
obsługi potrzeb biznesowych, wybierając najbardziej 
ekonomiczne systemy w zależności od zastosowania. Trzy 
poniższe modele zastosowań łączą się ze sobą i zapewniają 
rosnące korzyści.

Wyodrębnienie, transformacja i ładowanie  
Operacje wyodrębnienia, transformacji i ładowania (Extract, 
Transform, Load – ETL) agregują, przetwarzają wstępnie 
i zapisują dane. Jednak tradycyjne rozwiązania ETL nie 
mogą obsłużyć objętości, prędkości i różnorodności, 
którymi cechują się duże zbiory danych. Platforma Hadoop 
przechowuje i przetwarza dane w środowisku rozproszonym, 

dzięki czemu możliwy jest podział przychodzących danych 
na fragmenty w celu równoległego przetwarzania dużych 
zbiorów danych. Wbudowana skalowalność architektury 
Hadoop pozwala przyspieszyć zadania ETL, redukując 
znacząco czas wykonywania analizy. Więcej informacji 
dotyczących wykonywania operacji ETL przy użyciu 
oprogramowania Hadoop przedstawia raport Wyodrębnienie, 
transformacja i ładowanie dużych zbiorów danych za pomocą 
oprogramowania Apache Hadoop*.

Interaktywne zapytania 
Połączenie platformy Hadoop z nowoczesnym magazynem 
danych przedsiębiorstwa, który jest oparty na architekturze 
przetwarzania na wielką skalę, pozwala rozszerzyć platformę 
analizy dużych zbiorów danych w celu obsługi zapytań 
interaktywnych i bardziej zaawansowanej analizy. Platforma 
Hadoop przyjmuje i przetwarza duże ilości różnorodnych 
danych przesyłanych strumieniowo i ładuje je do magazynu 
danych przedsiębiorstwa w celu wykonywania zapytań, analiz 
i raportów ad hoc SQL (Structured Query Language). Ponieważ 
architektura Hadoop umożliwia przetwarzanie wielu różnych 
typów danych, magazyn danych przedsiębiorstwa zostaje 
wzbogacony o dane, których przechowywanie w tradycyjnych 
magazynach nie jest możliwe. Ponadto dane przechowywane 
przez infrastrukturę Hadoop są znacznie trwalsze, co 
umożliwia uzyskanie bardzo szczegółowych danych  
z magazynu danych przedsiębiorstwa w celu wykonywania 
analiz o dużej wierności.
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Analiza predykcyjna 
Analiza predykcyjna pozwala uzyskać dodatkowe 
korzyści z danych poprzez użycie danych historycznych 
do przewidywania przyszłości. Dział IT firmy Intel zaleca 
połączenie magazynu danych przedsiębiorstwa opartego na 
architekturze przetwarzania na wielką skalę, która wykonuje 
złożoną analizę predykcyjną, z klastrem Hadoop w celu 
szybkiego, wydajnego i niezawodnego wykonywania operacji 
ETL. Klaster Hadoop można także rozszerzyć o narzędzia  
i inne składniki do dodatkowego przetwarzania i analizowania 
danych. Więcej informacji o tym modelu użycia zawiera raport 
Wykonywanie analizy predykcyjnej i zapytań interaktywnych 
dla dużych zbiorów danych.

Platforma analizy dużych zbiorów danych działu IT firmy 
Intel 
Opierając się na swojej współpracy z firmami w zakresie 
zastosowań dużych zbiorów danych, dział IT firmy Intel 
połączył elementy dwóch pierwszych modeli użycia  
z analizą predykcyjną, aby stworzyć elastyczną, hybrydową 
infrastrukturę analityczną. 

Dział IT firmy Intel wykorzystuje rozwiązanie  
Hadoop do przeniesienia pobierania, transformacji  
i integracji nieusystematyzowanych danych z mediów 
społecznościowych, ruchu internetowego i dzienników 
czujników do magazynu danych przedsiębiorstwa, który jest 
oparty na architekturze przetwarzania na wielką skalę. Dzięki 
dodaniu struktury do heterogenicznych danych w rozwiązaniu 
Hadoop podczas wyodrębniania i transformacji, a następnie 
załadowaniu ich do magazynu danych przedsiębiorstwa 
użytkownicy mogą stosować tradycyjne narzędzia analityki 
biznesowej i analizy na potrzeby wykonywania zapytań 
interaktywnych i innej zaawansowanej analizy.

Dział IT firmy Intel wdraża oprogramowanie Hadoop  
z wykorzystaniem procesorów Intel® Xeon® E5 do pobierania 
danych heterogenicznych, buforowania, indeksowania 
internetowego i analizowania mediów społecznościowych. 
Oprogramowanie Hadoop filtruje dane zgodnie z potrzebami 
analizy, a następnie przenosi je do urządzenia hurtowni 
danych.

Urządzenie hurtowni danych jest oparte na architekturze 
przetwarzania na wielką skalę, umożliwiając szybkie 
wykonywanie złożonej analizy predykcyjnej i interaktywne 
eksplorowanie danych z wynikami dostarczanymi prawie 
w czasie rzeczywistym. Urządzenie hurtowni danych jest 
rozwiązaniem innej firmy zbudowanym w oparciu o procesor 
Intel Xeon E7 v2 w celu zapewnienia wysokiej wydajności 
i dostępności przy relatywnie niskim koszcie. Urządzenie 
integruje się z istniejącymi rozwiązaniami analizy biznesowej  
i zapewnia wsparcie dla narzędzi zaawansowanej analizy, 
takich jak pakiet statystyczny R.

Dział IT firmy Intel jeszcze bardziej rozszerzył swoją platformę 
analizy dużych zbiorów danych, tworząc własny mechanizm 
analizy predykcyjnej, który zapewnia usługi ciągłych 
prognoz. Pierwszym zastosowaniem jest implementacja 
usługi rekomendacji w czasie rzeczywistym. Na potrzeby 
tej usługi zespół ds. analizy biznesowej stworzył algorytmy 
predykcyjne przy użyciu biblioteki Apache Mahout* do 
analizy danych. Algorytmy te wykorzystują dane historyczne 
przechowywane w rozwiązaniu Hadoop, a wyniki ich działania 
zostają przeniesione do bazy danych NoSQL Cassandra*. 
Oprogramowanie Cassandra umożliwia szybkie pobieranie 
danych z niewielkim opóźnieniem, co jest wymagane  
w scenariuszach użycia w czasie rzeczywistym. Podczas 
interakcji użytkownika w trybie online dane są pobierane 
z bazy danych Cassandra i zostają połączone z danymi 
kontekstowymi (na przykład z danymi wprowadzonymi przez 
użytkownika i z jego lokalizacją) w celu zapewnienia w czasie 
rzeczywistym najlepszych rekomendacji.

Aby zapewnić wyjątkową wydajność zapytań, która jest 
wymagana od analizy zestawów danych o dużej objętości, 
dział IT firmy Intel przeprowadził testy w celu określenia 
optymalnej platformy dla ekonomicznego rozwiązania 
analizy biznesowej w pamięci operacyjnej z wysoką 
wydajnością. Dokument Konfigurowanie platformy analizy 
biznesowej w pamięci operacyjnej w celu uzyskania 
najwyższej możliwej wydajności przedstawia najlepsze 
praktyki w zakresie połączenia szybkości serwera, liczby 
rdzeni procesora, rozmiaru pamięci cache i pamięci  
w standardowych serwerach z procesorami Intel Xeon.
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Infrastruktura architektury Hadoop*
Serwery 
Architektura Hadoop została oparta na zasadzie 
przenoszenia funkcji przetwarzania bliżej miejsca,  
w której znajdują się dane. Ta architektura zwykle działa 
w dużych klastrach serwerów zbudowanych przy użyciu 
standardowego sprzętu. Architektura umożliwia proste 
skalowanie na serwerach z procesorami Intel Xeon. 
Połączenie architektury Hadoop ze standardowymi 
platformami serwerowymi stanowi podstawę ekonomicznej 
i wydajnej platformy analitycznej do wielu równoległych 
zastosowań.

Patrząc z perspektywy kosztów, optymalnym wyborem 
dla większości zadań Apache Hadoop są serwery z dwoma 
gniazdami i procesorami Intel Xeon E5. Takie serwery są 
zwykle bardziej wydajne w środowiskach przetwarzania 
rozproszonego niż wieloprocesorowe platformy o dużej 
skali. Zapewniają one wyjątkową wydajność, a także lepsze 

możliwości w zakresie równoważenia obciążenia  
i równoległego wykonywania zadań niż mniejsze serwery  
z jednym gniazdem. Technologie służące do przyspieszania 
szyfrowania, redukcji opóźnienia i zwiększania 
przepustowości są wbudowane w procesory.

Niektóre zadania ETL, takie jak proste sortowanie danych, 
nie wymagają mocy obliczeniowej procesorów Intel 
Xeon. Takie lżejsze zadania można wykonywać wydajnie 
na mikroserwerach z procesorami z rodziny Intel Atom™ 
C2000. Te procesory klasy serwerowej mają bardzo niski 
pobór mocy (nawet do 6 W) i wysoką gęstość.

Zarówno procesory Intel Xeon, jak i procesory Intel 
Atom, obsługują pamięć z korekcją błędów (ECC), która 
automatycznie wykrywa i naprawia błędy pamięci, które są 
często przyczyną uszkodzeń danych i przestojów serwerów. 
Klaster Apache Hadoop ma dużą ilość pamięci (zwykle 
około 64 GB lub więcej na serwer), przez co użycie pamięci 
ECC jest bardzo ważne. 

Elastyczna platforma analizy dużych zbiorów danych działu IT firmy Intel
W miarę powstawania nowych zastosowań dział IT firmy Intel może rozszerzać firmową platformę analizy dużych zbiorów 

danych. Zwiększenie możliwości oznacza, że dział IT firmy Intel może elastycznie wykonywać zadania przy użyciu architektury  
o najniższych kosztach.

Platforma przetwarzania 
na wielką skalę 

Architektura Apache Hadoop*

Mechanizm analizy 
predykcyjnej

• Rozwiązanie innej firmy
• Szybsze przetwarzanie niż w przypadku 

tradycyjnych systemów
• Użycie rodziny procesorów Intel® Xeon® E7

• Rozwiązanie własne
• Umożliwia ciągłe korzystanie z usługi 

predykcyjnej w czasie rzeczywistym
• Oparty o procesory Intel Xeon E7

• Zoptymalizowano pod kątem procesorów Intel Xeon E5, dysków SSD firmy 
Intel i sieci Intel 10 Gigabit Ethernet

• Rozproszony system plików umożliwiający skalowanie liniowe 
• Baza danych Apache HBase* NoSQL
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Procesory Intel® dla architektury Apache Hadoop* 

Rodzina procesorów Intel® Xeon® 
E5 v2

• Zbudowana z wykorzystaniem mikroarchitektury Ivy Bridge i najlepszych w branży 

trójwymiarowych tranzystorów Tri-Gate wyprodukowanych w technologii 22 nm w celu 

zapewnienia doskonałej wydajności i energooszczędności

• Elastyczne skalowanie w celu dostosowania do zmiennego obciążenia oraz rosnących 

wymagań w zakresie sieci i pamięci masowej

• Ulepszenia wydajności i przepustowości wejść/wyjść w celu zwiększenia i zrównoważenia 

ogólnej wydajności systemu i efektywności serwera 

• Wysoka przepustowość i niskie opóźnienia do obsługi zastosowań komputerowych  

o wysokiej wydajności 

• Szybkie szyfrowanie i deszyfrowanie w celu zachęcenia do ochrony wszystkich danych 

• Obsługa pamięci ECC (Error Correcting Code) 

• Obsługa zintegrowanej sieci 10 Gigabit Ethernet (10 GbE) i uproszczona infrastruktura 

centrum przetwarzania danych

• Monitorowanie i zarządzanie zasilaniem na poziomie serwera i centrum przetwarzania danych 

w celu optymalizacji zużycia energii

• Wydajność w aplikacjach jedno- i wielowątkowych, włącznie z zastosowaniami o wysokiej 

wydajności

• Obsługa otwartych, interoperacyjnych rozwiązań

Rodzina procesorów Intel Atom™ • Wydajność dla lekkich obciążeń wymagających skalowania poziomego

• Układ „system on a chip” (SoC) zapewnia wysoką gęstość, co pozwala na maksymalne 

wykorzystanie miejsca w szafach

• Bardzo niskie zużycie energii, nawet do 6 W

• Pamięć ECC

      

Firma Intel oferuje elastyczne rozwiązania na potrzeby wydajnych i ekonomicznych wdrożeń architektury Apache Hadoop*.

Sieć i pamięć masowa 
Platformy serwerowe do analizy dużych zbiorów danych 
korzystają ze znacznych udoskonaleń popularnych 
zasobów obliczeniowych i pamięci masowych. Dodatkową 
zaletą jest wykorzystanie rozwiązań 10 Gigabit Ethernet 
(10 GbE) w celu uzyskania zrównoważonego systemu. 
Zwiększona przepustowość sieci 10 GbE jest bardzo 
ważna podczas przenoszenia i replikowania dużych 
zbiorów danych między serwerami. Rozwiązania 
10 Gigabit Ethernet firmy Intel umożliwiają połączenia 
o wysokiej przepustowości. Z kolei dyski SSD firmy Intel 
to wydajne dyski twarde o wysokiej przepustowości do 
przechowywania danych nieprzetworzonych.

Aby możliwe było zwiększenie wydajności, pamięć masowa 
musi obsługiwać zaawansowane możliwości, takie jak 
kompresja, szyfrowanie, automatyczne tworzenie warstw 
danych, deduplikacja danych, kodowanie korekcyjne  
i elastyczne alokowanie. Wszystkie te funkcje już dzisiaj są 
obsługiwane przez procesory Intel Xeon E5. Dowiedz się 

więcej na temat budowania zrównoważonych  
i ekonomicznych klastrów Hadoop w sieciach 10 GbE.

Firma Intel przeprowadziła wszechstronne testy przy 
użyciu serwerów z procesorami Intel Xeon E5 jako 
podstawową platformą serwerową dla klastrów Hadoop. 
Zespół składający się z ekspertów w zakresie analizy 
dużych zbiorów danych, sieci i pamięci masowych zmierzył 
wydajność rozwiązania Apache Hadoop przy użyciu 
różnych kombinacji składników sieci i pamięci masowej. 
Zrównoważenie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej 
i sieciowych zapewnia znaczący przyrost wydajności. 
Według testów firmy TeraSort czas przetwarzania uległ 
skróceniu z 4 godzin do 12 minut – oznacza to wyniki  
w czasie niemal rzeczywistym4, 5, 6. Więcej informacji na 
temat klastrów Hadoop o wysokiej wydajności, które 
są oparte na technologiach firmy Intel, zawiera raport 
Technologie analizy dużych zbiorów danych w celu 
uzyskiwania wyników w czasie niemal rzeczywistym.
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Infrastruktura dla rozwiązań analizy 
w pamięci operacyjnej
Serwery 
Oprogramowanie Hadoop umożliwia przyjmowanie i 
przygotowywanie dużych zestawów danych heterogenicznych, 
natomiast zaawansowana analiza (monitorowanie, zapytania 
interaktywne, analiza predykcyjna) wymaga wydajniejszej 
infrastruktury. Wielu dostawców oferuje modułowe platformy 
hurtowni danych oparte na architekturze przetwarzania na 
wielką skalę. Takie urządzenia są dostarczane ze wstępnie 
zintegrowanym oprogramowaniem, aby uprościć wdrożenie, 
oraz oferują wysoce zoptymalizowane procesory, pamięć, 
wejścia/wyjścia i pamięć masową. Zintegrowane narzędzia do 
zarządzania danymi i zaawansowanej analizy zapewniają nowe 
sposoby pracy z danymi. Wiele rozwiązań może być także 
zgodnych z istniejącym środowiskiem analityki biznesowej  
i analizy.

Ogromne zapotrzebowanie na wydajność może oznaczać 
konieczność użycia urządzenia do analizy w pamięci 

operacyjnej, które łączy bazę danych i narzędzia do analizy 
w dedykowanym systemie. Takie systemy są idealne do 
przetwarzania złożonych zdarzeń i innych zastosowań w czasie 
rzeczywistym. Serwery wykorzystujące procesory Intel Xeon 
E7 v2 zapewniają pamięć, zasoby obliczeniowe i niezawodność 
wymagane przez takie korporacyjne rozwiązania analizy w 
pamięci operacyjnej. Na przykład możliwości analizy w pamięci 
operacyjnej są nawet trzy razy większe niż w przypadku 
poprzedniej generacji7, a wydajność bazy danych można 
zwiększyć nawet 148 razy (14 700 procent) przy użyciu 
rozwiązań analizy w pamięci opartych na oprogramowaniu IBM 
DB2 10.5 z technologią BLU Acceleration, aby błyskawicznie 
obsługiwać zapytania4, 8. Serwery z czterema gniazdami można 
skonfigurować przy użyciu nawet 6 TB pamięci, a serwery  
z ośmioma gniazdami – przy użyciu nawet 12 TB pamięci. 

Ponieważ systemy analizy w pamięci operacyjnej zwykle 
obsługują większe zestawy danych i więcej skalowalnych 
rozwiązań na serwer niż tradycyjne rozwiązania, zapewniają 
one integralność danych i wysoką dostępność do obsługi 
procesów o krytycznym znaczeniu.

Procesory Intel® do analizy w pamięci operacyjnej

Procesory Intel® Xeon® E7 v2 przyspieszają analizę skalowalnych zadań i baz danych w pamięci operacyjnej.

• Zbudowane są z wykorzystaniem trójwymiarowych tranzystorów Tri-Gate wyprodukowanych w technologii  
22 nm w celu zapewnienia doskonałej wydajności i energooszczędności 

• Duża pojemność pamięci:

- Konfiguracje z czterema i ośmioma gniazdami obsługujące do 1,5 TB pamięci na gniazdo, co daje łącznie  
6 TB lub 12 TB pamięci na serwer

- Do trzech modułów DIMM na kanał i do ośmiu kanałów (łącznie do 24 modułów DIMM); jeden moduł DIMM 
typu LR (load-reduced) może mieć pojemność do 64 GB

- Skalowalność na więcej niż osiem gniazd przy użyciu kontrolera węzła innej firmy (OEM)

• Większy rozmiar pamięci cache: do 37,5 MB pamięci cache trzeciego poziomu na procesor

• Nawet o 50 procent więcej rdzeni i wątków niż w procesorach poprzedniej generacji (do 60 rdzeni i 120 wątków 
serwera z czterema gniazdami w celu szybkiego wykonywania jednoczesnych transakcji i dużych, złożonych 
zapytań)

• Nawet czterokrotnie wyższa przepustowość wejść/wyjść§ niż w procesorach poprzedniej generacji

• Wydajność w aplikacjach jedno- i wielowątkowych, włącznie ze skalowalnymi zastosowaniami obliczeniowymi  
i technicznymi o wysokiej wydajności

• Dodatkowa pojemność i elastyczność pamięci masowych i połączeń sieciowych dzięki zintegrowanym portom 
PCI Express* (PCIe*) 3.0, które zwiększają przepustowość i obsługują dyski SSD typu PCIe

• Zaawansowana niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania (RAS) w celu podniesienia integralności 
danych i wydłużenia czasu pracy podczas wykonywania zadań analizy o krytycznych znaczeniu przy użyciu 
technologii Intel Run Sure‡ 

§Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitej niezawodności, dostępności czy łatwości serwisowania. Wymaga komputera 
obsługującego technologię Intel Run Sure z odpowiednim procesorem firmy Intel i odpowiednimi technologiami. Wbudowane funkcje zwiększające 
niezawodność dostępne w wybranych procesorach firmy Intel mogą wymagać dodatkowego oprogramowania, sprzętu, usług i/lub połączenia 
internetowego. Wyniki mogą być różne w zależności od konfiguracji. Aby uzyskać szczegółowe dane, skontaktuj się z producentem komputera.

‡Deklarowany maks. 4-krotny wzrost przepustowości operacji I/O oszacowany na podstawie wewnętrznych pomiarów znormalizowanej wydajności 
procesora Intel Xeon E7-4890 v2 względem rozszerzonej konfiguracji dual–I/O Hub (IOH) procesora Intel Xeon E7-4870 na podstawie testu 1R1W 
przeprowadzonego za pomocą narzędzia do pomiaru wewnętrznej przepustowości.
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Optymalizacja i dostrajanie pod 
kątem najwyższej wydajności
Firma Intel wnosi znaczący wkład do inicjatyw open  
source, takich jak system Linux* oraz oprogramowanie  
OpenStack*, KVM i Xen*. Firma przeznaczyła również  
środki na przeprowadzenie analizy, testowanie  
i określenie cech wydajności architektury Hadoop, zarówno 
wewnętrznie, jak i wspólnie z innymi firmami, takimi jak 
HP, Super Micro i Cloudera. Opierając się na podjętych 
działaniach technicznych, firma Intel zaobserwowała wiele 
praktycznych kompromisów w zakresie ustawień sprzętu, 
oprogramowania i systemu, które wpływają na centrum 
przetwarzania danych. Zaprojektowanie stosu rozwiązania 
pod kątem maksymalizacji wydajności, ograniczenia 
zużycia energii i zredukowania kosztów utrzymania 
pomoże zoptymalizować wykorzystanie zasobów oraz 
zminimalizować koszty operacyjne.

Ustawienia środowiska Hadoop mają ogromne znaczenie  
w celu osiągnięcia pełnych korzyści zapewnianych przez 
inne rozwiązania sprzętowe i programowe. Rekomendacje 
firmy Intel w zakresie optymalizacji i dostrajania systemu 
Hadoop, które są oparte na rozbudowanych testach 
porównawczych w laboratorium i u klientów przy użyciu 
architektury opartej na procesorach firmy Intel, mogą 
pomóc w konfigurowaniu środowiska Hadoop i zarządzaniu 
nim z uwzględnieniem zarówno wydajności, jak i kosztów.

Zapewnienie właściwych ustawień wymaga wcześniejszego 
poświęcenia dużej ilości czasu, ponieważ wymagania 
każdego firmowego systemu Hadoop różnią się  
w zależności od zadania lub obciążenia. Czas poświęcony 
na optymalizację pod kątem określonych zadań zwróci się 
nie tylko dzięki lepszej wydajności, ale także dzięki niższym 
kosztom utrzymania środowiska Hadoop. Szczegółowy opis 
ustawień przedstawia dokument Optymalizowanie wdrożeń 
architektury Hadoop*.

Wyniki testów porównawczych 
Testy porównawcze zapewniają podstawę ilościową do 
pomiaru wydajności dowolnego systemu komputerowego. 
Firma Intel stworzyła pakiet HiBench jako wszechstronny 
zestaw testów porównawczych dla środowisk Hadoop9. 
Poszczególne miary reprezentują 10 ważnych zadań 
środowiska z różnymi cechami wykorzystania sprzętu. 
Pakiet HiBench obejmuje mikrotesty porównawcze, a także 
rzeczywiste zastosowania Hadoop reprezentujące szerszą 
gamę zadań analizy danych, takich jak indeksowanie 
wyszukiwania, nauczanie maszynowe i zapytania. Pakiet 
HiBench 2.2 jest dostępny jako oprogramowanie open 
source na licencji Apache License 2.0. Na stronie  
https://github.com/intel-hadoop/HiBench można pobrać to 
oprogramowanie, zapoznać się z określonymi zadaniami  
i uzyskać instrukcje na temat rozpoczęcia pracy. 

Każdy, kto dotarł do tego miejsca, powinien już dobrze rozumieć kwestie postrzegania analizy dużych zbiorów danych przez 
dział IT i jej potencjalnej wartości dla organizacji, a także znać technologie pozwalające uzyskiwać znaczące informacje ze źródeł 
danych usystematyzowanych, częściowo usystematyzowanych i nieusystematyzowanych. Przedstawiliśmy też podstawowe 
informacje dotyczące wdrażania właściwej infrastruktury i zapewniania jej płynnego działania w inicjatywach związanych  
z dużymi zbiorami danych.

Projekt analizy dużych zbiorów danych można rozpocząć, wykonując trzy podstawowe kroki opisane we wcześniejszej części 
tego przewodnika. Ten przewodnik skupia się na technologii i kroku 3, ale można użyć poniższej listy kontrolnej podczas 
wykonywania ważnych działań we wszystkich trzech krokach.

Krok 1: Zrozumienie kulturowego wpływu dużych zbiorów danych na organizację

• Należy zrozumieć wartość, jaką analiza dużych zbiorów danych może zapewnić organizacji. 

a Porozmawiaj z innymi pracownikami działu IT i firmy.

a Skorzystaj z zasobów Intel IT Center poświęconych analizie dużych zbiorów danych, aby szybko poznać technologie.

a Zapoznaj się z ofertą dostawców.

a Skorzystaj z samouczków i dokumentacji dla użytkowników oferowanej przez Apache.

Wprowadzenie do analizy dużych 
zbiorów danych: trzy podstawowe kroki
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• Współpraca z kierownictwem firmy podczas określania strategii i podejścia do analizy dużych zbiorów danych. 
Należy określić następujące kwestie:

a Przypadek biznesowy dla analizy dużych zbiorów danych – Jakie korzyści zapewni firmie analiza dużych zbiorów 
danych? Jakie główne wyzwania biznesowe rozwiąże? 

a Cele krótko-, średnio- i długoterminowe – Jakie są kluczowe fazy osiągania celów analizy dużych zbiorów danych?

a Obecny i przyszły stan infrastruktury IT– Czy centrum przetwarzania danych może obsłużyć platformę analizy 
dużych zbiorów danych? Oceń obecną technologię centrum przetwarzania danych i utwórz, jeśli to konieczne, plan 
modernizacji zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieciowych.

a Źródła i jakość danych – Jakie są główne wewnętrzne źródła danych? Jakie dodatkowe dane można kupić? Jak 
zostanie zapewniona jakość?

a Platforma analizy dużych zbiorów danych i narzędzia – Jaka platforma zostanie użyta do zbudowania 
rozwiązania? Jakie oprogramowanie i narzędzia są potrzebne do realizacji tego celu?

a Miary sukcesu – Jak będzie mierzona wydajność systemu? Definicję sukcesu należy oprzeć na liczbie zadań, które 
zostały przesłane, przetworzone równolegle i wydajnie ukończone.

• Konieczna jest współpraca z użytkownikami biznesowymi w celu przedstawienia wielkich możliwości.

a Zidentyfikuj użytkowników biznesowych (analityków, inżynierów zajmujących się danymi, specjalistami ds. 
marketingu itd.) i współpracuj z nimi, aby znaleźć najlepsze możliwości biznesowe związane z analizą dużych 
zbiorów danych w organizacji. Można na przykład rozważyć istniejący problem biznesowy, szczególnie taki, którego 
rozwiązanie przy użyciu aktualnych źródeł danych i systemów analitycznych jest trudne, drogie lub niemożliwe. 
Może to być również problem, który nigdy nie został wcześniej rozwiązany, ponieważ źródła danych są nowe  
i nieusystematyzowane.

a Określ priorytety na liście możliwości i wybierz projekt o znacznym zwrocie z inwestycji. Aby określić najlepszy 
projekt, należy uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

- Co próbuję osiągnąć?

- Czy ten projekt jest dopasowany do strategicznych celów biznesowych?

- Czy mogę uzyskać wsparcie kadry zarządzającej dla tego projektu?

- Czy analiza dużych zbiorów danych pozwoli uzyskać bardziej znaczące informacje niż tradycyjna analiza?

- Jakie działania mogę podjąć na podstawie wyników mojego projektu?

- Jaki jest potencjalny zwrot z inwestycji dla mojej firmy?

- Czy projekt może zostać zrealizowany w ciągu 6–12 miesięcy i zapewnić odpowiednie korzyści w tym okresie?

- Czy potrzebne dane są dostępne? Jakie dane są w moim posiadaniu? Co trzeba kupić?

- Czy dane są gromadzone w czasie rzeczywistym czy też są to dane historyczne?

Krok 2: Zapewnienie wymaganych umiejętności.

• Należy zrozumieć i zaplanować umiejętności wymagane w firmie i dziale IT.

a Jakie umiejętności są potrzebne do pomyślnego ukończenia inicjatywy? Czy takie zasoby są dostępne w firmie?

a Czy umiejętności będą rozwijane w firmie? Czy należy zatrudnić utalentowane osoby? Wybrać outsourcing?

a Czy takie osoby zostaną zatrudnione w firmie? W dziale IT?
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Krok 3: Implementacja rozwiązania analizy dużych zbiorów danych. 

• Należy opracować zastosowania dla projektu.

a Zidentyfikuj zastosowania wymagane w celu przeprowadzenia projektu.

a Utwórz mapę przepływów danych, które pomogą określić technologie i funkcje analizy dużych zbiorów danych 
 wymagane w celu rozwiązania problemu biznesowego.

a Określ, jakie dane należy uwzględnić lub wykluczyć. Zidentyfikuj dane strategiczne, które pozwolą uzyskać 
 zrozumiałe informacje.

a Określ powiązania danych i poziom złożoności reguł biznesowych.

a Zidentyfikuj zapytania analityczne i algorytmy wymagane w celu wygenerowania żądanych danych wyjściowych.

a Rozważ, czy konieczne jest zapewnienie obsługi zaawansowanej analizy (np. zapytania interaktywne lub analiza 
predykcyjna) i strumieni danych w czasie rzeczywistym.

• Zidentyfikuj luki między obecnymi i przyszłymi możliwościami.

a Jakie będą dodatkowe wymagania wobec jakości danych podczas gromadzenia, czyszczenia i agregowania danych 
do użytecznych formatów?

a Jakie będą potrzebne zasady zarządzania danymi w celu ich klasyfikowania, określania ich istotności oraz 
przechowywania, analizowania i uzyskiwania do nich dostępu?

a Jaka infrastruktura będzie wymagana do zapewnienia skalowalności, niskiego opóźnienia i wydajności, łącznie  
z możliwościami w zakresie przetwarzania, pamięci masowej i sieci?

a Czy konieczne jest dodanie specjalnych składników, takich jak baza danych NoSQL w celu przeszukiwania dużych 
ilości danych heterogenicznych z małym opóźnieniem?

a Jeśli planowane jest przetwarzanie ciągłego strumienia danych w czasie rzeczywistym, jakie dodatkowe możliwości 
infrastruktury i pamięci będą wymagane? Czy będzie potrzebne urządzenie do analizy w pamięci operacyjnej, które 
jest oparte na architekturze przetwarzania na wielką skalę? Rozwiązanie do przetwarzania złożonych zdarzeń?

a Czy rozważasz użycie chmury jako modelu dostarczania? Jakiego typu chmury chcesz użyć? Prywatnej, hybrydowej 
czy publicznej?

a Jak dane będą prezentowane użytkownikom? Wyniki muszą być prezentowane w zrozumiały sposób dla różnych 
użytkowników biznesowych, od kierownictwa po specjalistów ds. informacji.

• Należy zaprojektować środowisko testowe dla wersji produkcyjnej.

a Dostosuj architekturę referencyjną do swojej firmy. Firma Intel współpracuje z najlepszymi partnerami nad 
stworzeniem architektur referencyjnych, które mogą  być przydatne w ramach programu Intel Cloud Builders dla 
zastosowań analizy dużych zbiorów danych.

a Zdefiniuj warstwę prezentacji, warstwę aplikacji analitycznej, hurtownię danych oraz, jeśli ma to zastosowanie, 
zarządzanie danymi w chmurze prywatnej lub publicznej.

a Określ narzędzia, których będą potrzebować użytkownicy do prezentowania wyników w zrozumiały sposób. 
Wykorzystanie narzędzi przez użytkowników będzie miało znaczący wpływ na ogólny sukces projektu.
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Oprócz zasobów, które zostały już przedstawione w tym dokumencie, warto zapoznać się z dodatkowymi materiałami 
informacyjnymi.

Strony internetowe

Aby uzyskać dodatkowe materiały na temat:
• Dużych zbiorów danych: intel.com/bigdata
• Rodziny procesorów Intel Xeon E5: intel.com/xeone5
• Rodziny procesorów Intel Xeon E7: intel.com/xeone7 

Informacje o platformach analizy dużych zbiorów danych
Przyspieszenie analizy dużych zbiorów danych przy użyciu technologii Intel® 
Ten dokument przedstawia technologie oferowane przez firmę Intel, które umożliwiają przedsiębiorstwom skalowanie klastrów 
Apache Hadoop w celu obsługi rosnącej objętości, różnorodności i prędkości danych. Użycie mniejszej liczby wydajniejszych 
serwerów pozwala firmom znacząco zredukować koszty operacyjne. intel.com/content/www/us/en/big-data/ 
big-data-analysis-intel-technologies-paper.html

Przetwarzanie dużych zbiorów danych w przedsiębiorstwie w celu zwiększenia wydajności analityki biznesowej 
Ten raport działu IT firmy Intel opisuje, jak firma Intel wykorzystuje systemy i umiejętności w celu analizowania dużych zbiorów 
danych, aby uzyskać lepszą wydajność operacyjną i przewagę konkurencyjną. Dział IT firmy Intel we współpracy z grupami 
biznesowymi firmy Intel przeprowadza testy sprawdzające platformę analizy dużych zbiorów danych, która obejmuje wykrywanie 
złośliwego oprogramowania, weryfikowanie projektów układów, analizę rynku i system rekomendacji. intel.com/content/www/us/
en/it-management/intel-it-best-practices/mining-big-data-In-the-enterprise-for-better-business-intelligence.html

Wyodrębnianie wartościowych informacji z dużych zbiorów danych 
Ten dokument z informacjami o rozwiązaniu przedstawia, jak architektura Apache Hadoop zapewnia podstawę, którą można 
wdrożyć już dzisiaj, aby uzyskać docelowe korzyści i zapewnić możliwość rozbudowy w celu spełnienia rosnących potrzeb.  
http://software.intel.com/sites/default/files/article/402151/extract-business-value-from-big-data.pdf 

Badanie branżowe: Analiza dużych zbiorów danych (2013) 
Przeczytaj pełny raport z wynikami przeprowadzonego w 2013 r. przez firmę Intel badania wśród 200 menedżerów IT, którzy 
przedstawiają informacje na temat obecnych sposobów użycia analizy dużych zbiorów danych w swoich organizacjach. Można 
tu również dowiedzieć się, co firmy muszą zrobić, aby osiągnąć postęp, a także, jakie jest znaczenie badań dla branży IT. 
Najważniejsze informacje zostały przedstawione w filmie „Menedżerowie IT rozmawiają na temat analizy dużych zbiorów danych”. 
To badanie stanowi rozszerzenie wyników badania firmy Intel z 2012 r. poświęconego analizie dużych zbiorów danych. intel.com/
content/www/us/en/big-data/big-data-analytics-2013-peer-research-report.html

Analiza predykcyjna: użycie wszystkich danych do konkurowania i wygrywania 
Sposób analizowania dużych zbiorów danych jest równie ważny jak same dane. Ten dokument z informacjami o rozwiązaniu 
przedstawia, jak organizacje mogą w ekonomiczny sposób wdrażać skalowalną platformę analizy dużych zbiorów danych na 
potrzeby analizy opisowej, zapytań interaktywnych i analizy predykcyjnej. 
software.intel.com/sites/default/files/article/486773/sb-use-all-your-data-to-compete-and-win.pdf 

Przekształcenie dużych zbiorów danych w duże korzyści: strategia praktyczna 
Innowacje firmy Intel w dziedzinie sprzętu, systemów i oprogramowania mogą pomóc we wdrożeniu trzech modeli użycia  
(ETL przy użyciu oprogramowania Apache Hadoop, zapytania interaktywne i analiza predykcyjna na platformie Hadoop) i innych 
rozwiązań analizy dużych zbiorów danych przy zachowaniu optymalnej wydajności, kosztów i energooszczędności.  
software.intel.com/sites/default/files/article/402150/turn-big-data-into-big-value.pdf 

Dodatkowe materiały firmy Intel
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1. Badanie branżowe: Analiza dużych zbiorów danych: 
badanie firmy Intel z 2013 r. wśród menedżerów IT na temat 
korzystania przez organizacje z dużych zbiorów danych. Intel 
(sierpień 2013 r.). intel.com/content/www/us/en/big-data/big-
data-analytics-2013-peer-research-report.html

2. „The Internet of Things Is Poised to Change Everything, 
Says IDC”. Business Wire (3 października 2013 r.). businesswire.
com/news/home/20131003005687/en/Internet-Poised-
Change-IDC#.UvFfLfldXzg

3. Elliott, Timo. „Why In-Memory Computing Is Cheaper and 
Changes Everything”. Business Analytics (blog) (17 kwietnia 
2013 r.). http://timoelliott.com/blog/2013/04/why-in-
memory-computing-is-cheaper-and-changes-everything.html 

4. Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach 
wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem 
wydajnego działania tylko na mikroprocesorach firmy 
Intel. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, 
mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, 
podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana 
wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie 
innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany 
zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z 
konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych 
źródeł oraz innymi testami wydajności.

5. Testy wydajności TeraSort zostały przeprowadzone przez 
firmę Intel w grudniu 2012 roku. Ustawienia niestandardowe: 
mapred.reduce.tasks=100 i mapred.job.reuse.jvm.num.
tasks=-1. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://
hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/
examples/terasort/package-summary.html.

6. Konfiguracja klastra: jeden węzeł główny (węzeł nazwy, 
monitor zadań), 10 węzłów roboczych (węzły danych, 
monitory zadań), przełącznik Cisco Nexus* 5020 10 Gigabit. 
Podstawowy węzeł roboczy: serwery Supermicro* SYS-
1026T-URF 1U z dwoma procesorami Intel Xeon X5690 3,47 
GHz, 48 GB RAM, dyski twarde 700 GB, 7 200 obr./min, SATA, 
karta sieciowa Intel Ethernet I350-T2 do serwerów, Apache 
Hadoop 1.0.3, system operacyjny Red Hat* Enterprise Linux 
6.3, platforma Oracle Java* 1.7.0_05. Lepszy procesor  

i bazowy system w węźle roboczym: serwery Dell* 
PowerEdge* R720 2U z dwoma procesorami Intel Xeon 
E5-2690 2,90 GHz, 128 GB RAM. Lepsza pamięć masowa w 
węźle roboczym: dyski SSD Intel 520. Lepsza karta sieciowa 
w węźle roboczym: karta sieciowa Intel Ethernet Converged 
Network Adapter X520-DA2. Lepsze oprogramowanie w węźle 
roboczym: Intel Distribution for Apache Hadoop 2.1.1.

7. 4-gniazdowa platforma połączona natywnie: procesor Intel® 
Xeon® E7 obsługuje 64 moduły DIMM, maks. pamięć na moduł 
DIMM 32 GB typu RDIMM; procesor z rodziny Intel Xeon E7 v2 
obsługuje 96 modułów DIMM, maks. pamięć na moduł DIMM 
64 GB typu RDIMM. Konfiguracja ta zapewnia 3-krotny wzrost 
wielkości pamięci. 

8. Wydajność bazy danych przy użyciu rozwiązania analizy w 
pamięci, wyniki porównawcze w oparciu o wewnętrzną bazę 
danych DB2 do testów wykonania i skalowalności (POPS) o 
rozmiarze 10 TB: intel.com/content/www/us/en/big-data/
big-data-xeon-e7-v2-unlock-the-value-ibm-paper.html. 
Wartości wzrostu wydajności stanowią sumę dla wszystkich 
zapytań w zadaniu. Poszczególne wyniki mogą się różnić 
w zależności od zadania, konfiguracji i warunków. Wspólne 
dla wszystkich trzech konfiguracji: SUSE* Linux Enterprise 
Server 11 SP3 x86-64, 1024 GB pamięci, pamięć masowa 
IBM XIV* Storage System Gen3 podłączona przy użyciu 
interfejsu Fibre Channel (FC) 8 Gb/s poprzez przełącznik SAN 
8 GB ze 111 TB łącznej pojemności pierwotnej (2 TB × 12 
dysków/moduł × 11 modułów XIV). Konfiguracja podstawowa 
„Poprzednia generacja oprogramowania”: baza danych IBM 
DB2 10.1 plus 4-gniazdowy system z procesorami z rodziny 
Intel Xeon E7-4870 i rozwiązaniem pamięci masowej IBM XIV 
Storage System Gen3 FC SAN wykonuje zapytania w ciągu 
3,75 godziny. Nowa konfiguracja „Nowa generacja”: baza 
danych IBM DB2 10.5 z technologią BLU Acceleration plus 
4-gniazdowy system z procesorami Intel Xeon E7-4890 v2, 
który wykorzystuje tabele w pamięci (1 TB łącznie) i wykonuje 
te same zapytania w 90 sekund.

9. Huang, Shengsheng, Jie Huang, Jinquan Dai, Tao Xie, 
Bo Huang. HiBench Benchmark Suite: Characterization of the 
MapReduce-Based Data Analysis. IEEE (marzec 2010 r.).

Przypisy końcowe

Wyniki otrzymano w ramach symulacji i przedstawiono je wyłącznie w celach informacyjnych. Wyniki otrzymano w procesie symulacji na 
symulatorze architektury lub modelu. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie 
mierzonej wydajności. 

Wydajność względna jest obliczana poprzez przydzielenie punktu odniesienia o wartości 1,0 do jednego wyniku testu wydajności, a następnie 
podzielenie aktualnego wyniku testu platformy odniesienia przez poszczególne wyniki testu każdej z pozostałych platform i przydzielenie im 
wartości wydajności względnej odpowiadającej wzrostowi zmierzonej wydajności. 

Kompilatory firmy Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu procesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są 
specyficzne dla procesorów firmy Intel. Optymalizacje te dotyczą między innymi zestawów instrukcji SSE2, SSSE3 i SSE3. Firma Intel nie 
gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku procesorów wyprodukowanych przez inne firmy. 
Optymalizacje zależne od procesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie procesorów firmy Intel. Niektóre optymalizacje niespecyficzne 
dla mikroarchitektury Intel są zarezerwowane dla procesorów firmy Intel. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji 
omawianych w niniejszym ogłoszeniu można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.  
Nr wersji ogłoszenia: 20110804

Numery procesorów firmy Intel nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w 
obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin. Odwiedź stronę intel.com/content/www/us/en/processors/ 
processor-numbers.html.

mailto:?subject=Getting%20Started%20with%20Big%20Data%20Planning%20Guide&body=Thought%20you%20might%20be%20interested%20in%20this%20big%20data%20planning%20guide%20from%20Intel%3A%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1glmlgp%20%23ITCenter
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1glmlgp&title=Getting%20Started%20with%20Big%20Data&source=&summary=Great%20insights%20in%20this%20big%20data%20planning%20guide%20and%20checklist%20from%20the%20Intel%20IT%20Center.%20%23ITCenter
http://twitter.com/intent/tweet?text=Get%20started%20with%20%23BigData%20with%20this%20planning%20guide%20from%20%40Intel%20%23ITCenter%3A%20%20http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1glmlgp
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=123050457758183&link=http%3A%2F%2Fintel.ly%2F1glmlgp&picture=&name=Getting%20Started%20with%20Big%20Data&caption=%20&description=Great%20insights%20in%20this%20big%20data%20planning%20guide%20and%20checklist%20from%20the%20Intel%20Business%20Center.%20%23ITCenter&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
http://www.intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-analytics-2013-peer-research-report.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-analytics-2013-peer-research-report.html
http://www.businesswire.com/news/home/20131003005687/en/Internet-Poised-Change-IDC#.Uw_ArSSTxxN
http://www.businesswire.com/news/home/20131003005687/en/Internet-Poised-Change-IDC#.Uw_ArSSTxxN
http://www.businesswire.com/news/home/20131003005687/en/Internet-Poised-Change-IDC#.Uw_ArSSTxxN
http://timoelliott.com/blog/2013/04/why-in-memory-computing-is-cheaper-and-changes-everything.html
http://timoelliott.com/blog/2013/04/why-in-memory-computing-is-cheaper-and-changes-everything.html
http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/examples/terasort/package-summary.html
http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/examples/terasort/package-summary.html
http://hadoop.apache.org/docs/current/api/org/apache/hadoop/examples/terasort/package-summary.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-xeon-e7-v2-unlock-the-value-ibm-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/big-data/big-data-xeon-e7-v2-unlock-the-value-ibm-paper.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html


Więcej informacji z programu Intel® IT Center
Przewodnik po planowaniu: Wprowadzenie do analizy dużych zbiorów danych został udostępniony przez  Intel® IT 
Center. Zadaniem Intel IT Center jest dostarczanie specjalistom ds. IT przystępnych, pełnych informacji mających 
na celu ułatwienie im realizacji strategicznych projektów związanych m.in. z wirtualizacją, projektowaniem centrów 
przetwarzania danych, analizą dużych zbiorów danych, chmurą oraz ochroną klientów i infrastruktury. Na stronie 
programu Intel IT Center można znaleźć:

• Przewodniki po planowaniu, badania branżowe i inne zasoby pomocne podczas wdrażania kluczowych projektów 

• Studia przypadków, z których można dowiedzieć się, jak inni specjaliści poradzili sobie z podobnymi problemami. 

• Informacje na temat sposobu wdrażania rozwiązań chmurowych, wirtualizacji, zabezpieczeń i innych strategicznych 
inicjatyw przez dział IT firmy Intel 

• Informacje na temat wydarzeń, podczas których można wysłuchać opinii ekspertów ds. produktów z firmy Intel oraz 
zatrudnionych w niej specjalistów IT.

Więcej informacji można znaleźć na stronie intel.com/ITCenter.

Podziel się z innymi

Informacje prawne
Niniejszy raport ma wyłącznie charakter informacyjny. NINIEJSZY DOKUMENT JEST DOSTARCZANY W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK 
GWARANCJI, W TYM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A 
TAKŻE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH W INNY SPOSÓB Z JAKIEJKOLWIEK PROPOZYCJI, SPECYFIKACJI LUB PRÓBKI. Firma Intel wyłącza 
wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw własności, związaną z procesem wykorzystywania informacji zawartych 
w niniejszym dokumencie. Na podstawie niniejszego dokumentu nie są udzielane w sposób jawny ani dorozumiany, przez wykluczenie odmowy ani w jakikolwiek 
inny sposób, żadne licencje dotyczące jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

Copyright © 2014 Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel, logo Intel, Intel Atom, logo Look Inside. i Xeon są znakami towarowymi firmy Intel 
Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

* Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 
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