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Přehled
I
I

infrastruktura dostupná na CESNETu
služby úložišť podle různých typů použití
I
I
I
I

I

přenosy souborů
cloudové úložiště
souborové přístupy
velká data

dvě zprávy o velkých datech
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Část I
Infrastruktura
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SANET

Infrastruktura
I
I

celková hrubá kapacita cca 21 PB
Plzeň (od pol. 2012)
I
I
I
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Jihlava (2013)
I
I

I

v areálu ZČU
cca 500 TB disků, 4800 TB pásek, 3584 TB SGI COPAN
SGI Data Migration Facility, CXFS
Krajský úřad Jihlava
1041 TB disků, 3744 TB pásek, 2934 TB MAID

Brno (2013)
I
I
I
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rektorát VUT Brno
498 TB disků, 3500 TB pásek, 2116 TB MAID
řešení IBM založené na GPFS a TSM
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Knihovna v Plzni
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Zaplnění archivu v Plzni
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Část II
Služby datových úložišť
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Jednorázové zaslání souboru
I

FileSender: webová služba pro jednorázový přenos (velkých)
souborů
I

I
I
I

přispíváme i k jeho vývoji
http://filesender.cesnet.cz
alespoň jedna strana komunikace musí být oprávněný uživatel
infrastruktury
I

I
I
I

„velkých“: aktuálně 500 GB

autentizace federací eduID.cz

oprávněný uživatel může nahrát soubor a poslat mu oznámení
lze poslat komukoli pozvánku
testovací verze na http://filesender2.cesnet.cz
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Synchronizace a sdílení dat
I

pokud hledáte způsob, jak
I
I
I
I

I

a přitom
I

I

synchronizovat data mezi svými počítači
i mobilními zařízeními
mít je zároveň dostupná přes web
moci data sdílet
data nejsou příliš velká

ownCloud
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ownCloud
I

cloudové úložiště se synchronizací souborů
I
I
I

I

data se synchronizují přes úložiště
I

I

I
I

na počítači jsou i lokálně, na mobilní při otevření

data lze sdílet
I

I

pro osobní počítače (Windows, Linux, Mac OS X)
mobilní Android, Apple (klient pod 1 Euro)
a webové rozhraní

konkrétní osobě nebo „kdo zná odkaz“

kalendář, kontakty
registrace federací na http://owncloud.cesnet.cz
standardní limit 100 GB na uživatele
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ownCloud – počet uživatelů
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Klasické možnosti využití úložišť
I

zálohy
I
I
I
I

I

uživatelé mají primární data u sebe
na úložiště odkládají zálohu pro případ havárie
buď pro zálohování jednotlivých strojů
nebo i agregovaně – IT oddělení zálohuje celou katedru

archivace
I
I
I
I
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uživatelé na úložiště odkládají cenná primární data
data nejsou často využívána
uživatelé nemají prostředky pro jejich uchovávání
individuální přístup koncových uživatelů vs. „laboratorní archivář“
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Klasické možnosti využití úložišť
I

sdílení dat
I

I

I

distribuovaný tým potřebuje společně pracovat nad většími
objemy dat, případně je zveřejňovat
typicky koncoví uživatelé

„něco jiného“
I
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distribuce obsahu, jiné speciální aplikace
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Standardní přístup k souborům
I

pokud chcete připojit souborový systém nebo přenášet soubory
I
I
I
I

I
I
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NFSv4 (známé uživatelům MetaCentra)
rsync, scp, FTPS
obvykle autentizované systémem Kerberos
existují GUI klienti i nástroje pro příkazovou řádku pro hlavní
platformy
výhledově CIFS (známý „síťový disk“ z Windows)
Globus – vysokorychlostní přenosy
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Globus
I
I
I
I
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dříve zvaný GlobusOnline
„klikací FTP na steroidech“
kopírování velkého objemu dat
řízené pomocí webového rozhraní
mezi „koncovými body“ – úložišti podporujícími Globus nebo
lokálním strojem
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Jak začít používat souborový přístup
I

pokud
I
I
I
I

I

tak se jen zaregistrujte na http://du.cesnet.cz
I

I

vyžaduje to ověření uživatele z akademické instituce

členství se po roce prodlužuje
I

I

chcete využívat souborově orientované protokoly
dostačuje prefabrikovaná politika migrací dat
ukládáte jen individuální data
potřebujete ukládat nejvýše jednotky TB

jako indikace, že uživatel „ ještě ví o svých datech“

kódové označení: VO Storage
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Náročnější požadavky prakticky
I
I

napište nám na du-support@cesnet.cz
domluvíme se, co potřebujete
I
I

I
I

připravíme konfiguraci úložiště
založíme virtuální organizaci
I

I
I
I

opravdu to potřebujeme pochopit
kolik dat máte, jak s nimi pracujete, . . .

organizační jednotka pro správu uživatelů

pozveme vás do ní a povýšíme na administrátora
dál si uživatele spravujete sami, vytváříte skupiny, . . .
ukládáte data přes FTP/rsync/NFSv4/...
I
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my se staráme, aby na se vytvářely jejich repliky, . . .
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. . . to už jsou velká data?
I

lze očekávat propustnosti několika stovek MB/s na 10Gbit/s
připojení
I
I

I

pokud věnujete pozornost vyladění systémů na 10Gbit/s
přípojce, tak dosáhnete až 400 MB/s
I
I

I

bez větších zásahů
na gigabitu 50–80 MB/s

to zahrnuje ladění parametrů TCP/IP stacku jádra OS
a potřebujete číst ze/psát na 8–10 rotačních disků pro dosažení
takového toku

„proč tak málo?“
I

úložiště mají vnitřní propustnost 2,5 GB/s
I
I
I
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navenek a dovnitř hierarchie
limit technologie za přijatelné náklady
přistupuje více uživatelů současně synchronními protokoly
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Co znamená 400 MB/s?

I

mějme třeba 100 TB dat
tedy 100.000.000 MB, tedy 250.000 sekund
cca 69 hodin
to je necelé tři dny

I

takže 1 PB by se přenášel měsíc

I

„proč to vůbec podporujete?“

I
I
I

I
I
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uživatelé tato rozhraní chtějí
jsou zvyklí na standardní POSIX souborové systémy

CESNET Community Forum

Intermezzo: co znamená 10 Mbit/s
přípojka?
I

úložiště vyžadují rozumné připojení uživatele
I

I
I
I
I

I

jak dlouho bude uživatel linkou o teoretické propustnosti
10 Mbit/s kopírovat 20 TB?
20 TB = 160.000.000 Mbit
160 mil. Mbit / (10 Mbit/s * 86400 sekund za den)
≈ 185 dnů při plném teoretickém vytížení linky
reálně řekněme rok

na druhou stranu plně postačí připojení do sdílené páteře
I
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pro přenosy dat na úložiště s disky obvykle není třeba lambda
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Špatná zpráva
I

I

wikipedia: Big data is an all-encompassing term for any
collection of data sets so large and complex that it becomes
difficult to process them using traditional data processing
applications.
z toho obecně plyne: cena, rychlost, pohodlí
I

I

vyberte si nejvýše dvě z nich ;)

pro nás jsou data velká, když se jim uživatelé musí přizpůsobit
I

I
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tedy když nelze nasadit standardní techniky a dosáhnout pro
uživatele přijatelného výsledku
specializované nástroje vyžadují značné úsilí při nasazování
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Jak se to dělá
I
I

I
I
I

vzdáme se bohatosti POSIX souborového systému
typicky ponecháme pouze operace „ulož soubor“ a „stáhni
soubor“
ve velkých datech nelze mít miliardy maličkých souborů
příklad: odhad možností zpracování dat byl součástí návrhu LHC
příklad: dCache
I
I
I

I

jeden ze systémů správy dat vyvinutých pro CERN
pro ukládání PB objemů na heterogenních úložištích
jsme také jeden z uzlů

další příklady v následujícím programu
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Dobrá zpráva
I

naším dlouhodobým záměrem je spolupracovat se skupinami,
které mají velká data
I
I

I

naše úložiště jsou v běžném provozu
I

I
I

pomoci s ukládáním
pomoci se zpracováním
zde popsané služby jsou k dispozici

dva režimy služeb: „přihlašte se“ vs. „napište nám“
pro „napište nám“ služby vždy potřebujeme pochopit záměry
uživatele
I
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vyžaduje komunikaci a jisté úsilí na obou stranách
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Výhled
I

I

cílem je udržet úložiště s otevřeným přístupem pro vědeckou
komunitu
ideové pilíře rozvoje
1. technologie a její provoz
2. organizace dat (Hadoop, databáze)
3. aplikace – analýza velkých dat – včetně schopnosti fungovat jako
testovací prostředí pro takové aplikace
4. dlouhodobé uchování dat – poskytnutí nástrojů pro práci
„aplikačního knihovníka“

I

body 2 a 3 v úzké spolupráci s národním gridem MetaCentrum
I
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více v přednášce MetaCentra
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Kontakty
I
I

http://du.cesnet.cz
uživatelská podpora: du-support@cesnet.cz
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