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10 głównych trendów 
dotyczących danych Big Data  
w 2017 
Rok 2016 był przełomowym rokiem w dziedzinie danych Big Data 

— nastąpił wzrost liczby organizacji zapisujących, przetwarzających 

i wykorzystujących dane różnych formatów i wielkości do zdobywania 

wartościowych informacji. W 2017 r. systemy obsługujące duże ilości 

ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych jeszcze 

bardziej zyskają na popularności. Na rynku będzie zapotrzebowanie 

na platformy z jednej strony wyposażone w funkcje zarządzania  

i bezpieczeństwa dla administratorów danych, a z drugiej dające 

użytkownikom do ręki narzędzia do analizowania magazynowanych 

informacji. Systemy te staną się mocniej zintegrowane  

ze środowiskiem informatycznym klienta i lepiej  

dostosowane do jego standardów IT. 

Co roku w Tableau 
rozpoczynamy dyskusję 
o aktualnej sytuacji  
w branży. Jej owocem 
jest lista trendów na 
kolejny rok. Oto nasze 
prognozy na rok 2017.



Zwiększona szybkość i przystępność danych  
Big Data: nowe możliwości przyspieszenia Hadoop

Platforma Hadoop potrafi obsłużyć uczenie maszynowe i analizy sentymentu, jednak zwykle już 

na samym początku pojawia się pytanie: jak szybki jest interaktywny SQL? SQL wybierają przecież 

użytkownicy biznesowi, którzy chcą wykorzystywać dane z Hadoop do uzyskiwania szybszych, 

bardziej powtarzalnych wyników KPI na pulpicie oraz wykonywania analizy eksploracyjnej.

W odpowiedzi na potrzebę szybkości powstały bazy danych Exasol i MemSQL, a także magazyny 

oparte na platformie Hadoop(Kudu) oraz rozwiązania przyspieszające przetwarzanie zapytań 

(korzystające z silników SQL dla platformy Hadoop, jak Apache Impala, Hive LLAP, Presto, Phoenix,  

i Drill, lub z modelu OPAL + Hadoop, jak AtScale, Jethro Data i Kyvos Insights), dzięki którym jeszcze 

bardziej zatarła się granica między tradycyjnymi hurtowniami a światem danych Big Data. 

WIĘCEJ: AtScale BI on Hadoop benchmark Q4 2016
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http://www.exasol.com/en/solutions/business/tableau/
http://blog.memsql.com/tableau-10-includes-even-more-data-source-options/
http://kudu.apache.org
http://www.tableau.com/about/blog/2013/4/tableau-cloudera-impala-bring-hadoop-data-life
http://hortonworks.com/blog/llap-enables-sub-second-sql-hadoop/
http://www.tableau.com/about/blog/2016/8/tableau-10-includes-even-more-data-source-options-57505
http://phoenix.apache.org
https://drill.apache.org
http://www.atscale.com/tableau-on-hadoop/
https://jethro.io/tableau-on-hadoop
http://www.kyvosinsights.com/kyvos-tableau-integration/
http://info.atscale.com/atscale-business-intelligence-on-hadoop-benchmark


Dane Big Data to już nie tylko 
Hadoop: narzędzia budowane na 
tę platformę stają się przestarzałe
W ubiegłych latach wraz z nadejściem ery danych Big Data zaczęły 

się pojawiać nowe rozwiązania techniczne tworzone na potrzeby 

analizy danych na platformie Hadoop. Jednak przedsiębiorstwa 

używające złożonych, heterogenicznych systemów szukają czegoś 

bardziej wielowymiarowego, zapewniającego dostęp do różnorodnych 

źródeł danych: od systemów dokumentacji po hurtownie w chmurze 

oraz ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane dane z Hadoop i innych 

platform. (Notabene nawet bazy relacyjne są obecnie przystosowane 

do współpracy z danymi Big Data — np. w oprogramowaniu SQL Server 

2016 dodano niedawno obsługę JSON). 

W 2017 r. klienci będą oczekiwali narzędzi zdolnych do analizy każdego 

rodzaju danych. Platformy niezależne od rodzajów i źródeł danych 

znajdą szerokie zastosowanie, podczas gdy te zbudowane pod 

kątem Hadoop i niemożliwe do wdrożenia w różnych scenariuszach 

trafią na boczny tor. Zwiastunem tego trendu jest choćby  

przejęcie Platfory.

WIĘCEJ: Wyboista droga do hurtowni danych Big Data
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http://www.zdnet.com/article/workday-acquisition-of-platfora-leaves-questions/
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2016/uncommon-sense-the-big-data-warehouse.html


Kompleksowe wykorzystywanie  
repozytoriów danych przez 
organizacje w celu uzyskania 
korzyści biznesowych
Repozytorium danych przypomina sztuczny zbiornik wodny. 

Najpierw buduje się tamę (klaster), a następnie napełnia 

zamkniętą przestrzeń wodą (dane). Gdy już powstanie jezioro, 

można wykorzystać jego zawartość (dane) do różnych celów, 

takich jak produkcja energii elektrycznej, dystrybucja wody 

pitnej czy rekreacja (analiza predykcyjna, uczenie maszynowe, 

cyberbezpieczeństwo itd.). 

Do tej pory napełnienie zbiornika wodą było celem samym  

w sobie. W 2017 r. ulegnie to zmianie wraz z konkretyzowaniem 

się oczekiwań wobec przydatności biznesowej platformy Hadoop. 

Organizacje będą wymagały powtarzalności i elastyczności w 

korzystaniu z zasobów repozytorium, aby móc uzyskiwać szybsze 

odpowiedzi i dokładnie analizować wszelkie możliwe konsekwencje 

inwestycji w kadry, dane lub infrastrukturę. Doprowadzi to do 

zacieśnienia się relacji między działami biznesowymi i IT.  

Platformy samoobsługowe zyskają większą popularność jako 

narzędzia pomocne w wykorzystywaniu potencjału danych Big Data.

WIĘCEJ: Maksymalizacja wartości danych dzięki repozytoriom
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http://newvantage.com/wp-content/uploads/2016/01/Big-Data-Executive-Survey-2016-Findings-FINAL.pdf
http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/maximizing-data-value-with-a-data-lake


Zbliża się koniec architektur uniwersalnych 
Hadoop nie jest już tylko platformą do przetwarzania wsadowego na potrzeby analizy przypadków 

użycia, a wielozadaniowym silnikiem do analiz ad-hoc. Znajduje nawet zastosowanie w codziennym 

raportowaniu operacyjnym, co tradycyjnie było domeną hurtowni danych.

W 2017 r. organizacje będą spełniać tego rodzaju hybrydowe potrzeby, zwracając się w kierunku 

architektury zbudowanej z myślą o konkretnych zastosowaniach. Przed przyjęciem strategii 

dotyczącej danych dokonają one analizy szeregu czynników, takich jak profile użytkowników, 

pytania, ilość, częstotliwość korzystania, szybkość danych i poziom agregacji. Te nowoczesne 

architektury wzorcowe będą przykrojone do konkretnych potrzeb, łącząc w sobie najlepsze 

samoobsługowe narzędzia do przygotowywania danych, Hadoop Core i platformy analizy 

dla użytkownika biznesowego w sposób umożliwiający rekonfigurację pod kątem aktualnego 

zapotrzebowania. Ich elastyczność ostatecznie zadecyduje o wyborze danych rozwiązań technicznych. 

WIĘCEJ: Struktury zimne, ciepłe i gorące a strategia korzystania z Hadoop 
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http://tclive.tableau.com/Library/Video?vCode=BRK53935


Przy inwestycjach w rozwiązania 
do analizy danych Big Data liczy 
się nie ilość czy dynamika, ale 
różnorodność
Gartner opisuje dane Big Data przy użyciu trzech V: high volume 

(duża ilość), high velocity (duża dynamika) i high variety (duża 

różnorodność). Choć każdy z tych aspektów zyskuje na znaczeniu, 

to właśnie różnorodność jest najistotniejszym czynnikiem branym 

pod uwagę przy inwestycjach w rozwiązania do analizy danych 

Big Data, na co wskazują wyniki ostatniego badania New Vantage 

Partners. Ten trend będzie się nasilał, ponieważ firmy wymagają 

integracji z systemem coraz większej liczby źródeł i kierują swoją 

uwagę w stronę „długiego ogona” rozwiązań do analizy danych  

Big Data. Od bezschematowego formatu JSON po typy zagnieżdżone 

w innych bazach (relacyjnych i NoSQL) i dane złożone (Avro, Parquet,  

XML) — liczba formatów danych stale rośnie, a wraz z nią 

zapotrzebowanie na narzędzia spełniające rolę łącznika. W 2017 r. 

platformy analizy będą oceniane na podstawie zdolności do 

zapewnienia bezpośredniego i natychmiastowego połączenia 

między różnorodnymi źródłami danych.

WIĘCEJ:  Dane Big Data: różnorodność przed ilością
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http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
http://newvantage.com/wp-content/uploads/2016/01/Big-Data-Executive-Survey-2016-Findings-FINAL.pdf
http://blogs.wsj.com/cio/2015/08/27/making-the-case-for-the-long-tail-of-big-data/
http://blogs.wsj.com/cio/2015/08/27/making-the-case-for-the-long-tail-of-big-data/
http://sloanreview.mit.edu/article/variety-not-volume-is-driving-big-data-initiatives/


Sprawniejsze przetwarzanie 
danych Big Data dzięki platformie 
Spark i uczeniu maszynowemu
Apache Spark, niegdyś komponent środowiska Hadoop,  

jest coraz częściej wybierany jako platforma do analizy danych 

Big Data. W ankiecie przeprowadzonej wśród architektów 

danych, menedżerów IT i analityków biznesowych prawie 70% 

respondentów stwierdziło, iż Spark jest lepszym rozwiązaniem  

od platformy MapReduce, zorientowanej na operacje wsadowe  

i niesprawdzającej się dobrze w obsłudze aplikacji interaktywnych 

oraz przetwarzaniu strumieni danych w czasie rzeczywistym.

Ogromne możliwości obliczeniowe w zakresie danych Big Data 

wzmocniły pozycję platform z funkcją uczenia maszynowego,  

sztuczną inteligencją i algorytmami graficznymi. Stało się to zwłaszcza 

udziałem Microsoft Azure ML dzięki przyjaznemu dla nowicjuszy 

modelowi obsługi i łatwej integracji z istniejącymi platformami 

Microsoftu. Popularyzacja uczenia maszynowego doprowadzi do 

powstania nowych modeli i aplikacji generujących petabajty danych. 

W obliczu postępu w dziedzinie uczenia maszynowego i rosnącej 

inteligencji systemów zadaniem dostawców oprogramowania 

samoobsługowego będzie znalezienie sposobu na przybliżenie  

danych użytkownikowi. 

WIĘCEJ: Dlaczego warto korzystać z platformy Spark do uczenia maszynowego
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http://spark.apache.org/
http://www.syncsort.com/en/About/News-Center/Press-Release/New-Hadoop-Survey-Identifies-Big-Data-Trends
http://www.infoworld.com/article/3031690/analytics/why-you-should-use-spark-for-machine-learning.html


Przenikanie się Internetu rzeczy, chmury 
i danych Big Data stwarza nowe możliwości  
samodzielnej analizy 

Wydaje się, że 2017 r. będzie stał pod znakiem wszechobecnych czujników przesyłających 

informacje do jednostki macierzystej. Internet rzeczy generuje ogromne ilości ustrukturyzowanych 

i nieustrukturyzowanych danych, które coraz częściej trafiają do chmury. Dane te mają na ogół 

charakter heterogeniczny i znajdują się w obrębie wielu systemów relacyjnych i nierelacyjnych,  

od klastrów Hadoop po bazy NoSQL. Podczas gdy innowacje w usługach przechowywania danych 

i zarządzania nimi przyspieszyły ich pozyskiwanie, dostęp do danych i ich zrozumienie — czyli 

ostatnie ogniwo łańcucha — wciąż stanowi znaczące wyzwanie. W efekcie rośnie zapotrzebowanie 

na narzędzia do analizy potrafiące sprawnie obsługiwać szeroki wachlarz hostowanych w chmurze 

źródeł danych. Umożliwiają one przeglądanie i przedstawianie dowolnego rodzaju danych 

niezależnie od miejsca ich zapisu, ułatwiając wydobycie potencjału tkwiącego w Internecie rzeczy.

WIĘCEJ: Tableau o rozwiązaniu problemu ostatniego ogniwa w łańcuchu Internetu rzeczy
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http://www.cloudcomputing-news.net/news/2016/jun/27/internet-of-things-machine-learning-robotics-are-high-priorities-for-developers-in-2016/
http://www.tableau.com/learn/whitepapers/solving-internet-things-last-mile-problem


Wraz z rosnącym wpływem 
użytkowników na dane Big Data  
standardem staje się samodzielne 
przygotowywanie danych
Zwiększenie przystępności danych Hadoop dla użytkownika jest 

jednym z największych wyzwań naszych czasów. Pojawienie się 

platform do samodzielnej analizy nieco przybliżyło nas do celu. 

Użytkownicy biznesowi chcą jednak jeszcze bardziej skrócić  

i uprościć proces przygotowywania danych do analizy, co jest 

szczególnie ważne w przypadku danych różnych typów i formatów.  

Elastyczne narzędzia do samodzielnego przygotowywania danych  

nie tylko umożliwiają organizację danych Hadoop u źródła, ale również 

dają dostęp do danych w postaci migawek, co przyspiesza i ułatwia 

ich przeglądanie. W ostatnim czasie pojawiło się sporo innowacyjnych 

rozwiązań w tej dziedzinie, zaproponowanych przez producentów 

oprogramowania do samodzielnego przygotowywania danych  

Big Data, takich jak Alteryx, Trifacta czy Paxata. Narzędzia te obniżają 

barierę wejścia w Hadoop firmom nadal pozostającym w tyle w tym 

zakresie i w 2017 r. będą zyskiwały na popularności. 

WIĘCEJ: Dlaczego aplikacje do samodzielnego przygotowywania danych są 
niezastąpione przy danych Big Data 
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http://www.alteryx.com/partners/tableau-software
https://www.trifacta.com/wrangling-for-tableau/
http://www.paxata.com/paxata-for-tableau/
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_life_cycle
https://www.datanami.com/2016/05/31/self-service-prep-killer-app-big-data/
https://www.datanami.com/2016/05/31/self-service-prep-killer-app-big-data/


Wraz z rozwojem danych 
Big Data Hadoop dołącza do 
standardów korporacyjnych
Platforma Hadoop coraz wyraźniej staje się istotnym elementem 

krajobrazu IT dla biznesu. W 2017 r. możemy się spodziewać jeszcze 

większej liczby inwestycji w elementy biznesowych systemów 

informatycznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo i zarządzanie. 

Apache Sentry umożliwia wprowadzenie szczegółowej, bazującej 

na przypisanych rolach autoryzacji danych i metadanych w klastrze 

Hadoop. Apache Atlas, stworzony w ramach projektu z zakresu 

zarządzania danymi, pozwala organizacjom na ustalanie spójnej 

klasyfikacji wszystkich zmagazynowanych danych. Apache Ranger 

zapewnia scentralizowaną administrację zabezpieczeniami Hadoop.

Klienci zaczynają oczekiwać takich właśnie funkcji od biznesowych 

systemów zarządzania relacyjną bazą danych. Są one istotną 

częścią nowych produktów na rynku wielkich zbiorów danych,  

co eliminuje kolejną barierę na drodze do implementacji tego rodzaju 

produktów w firmach do tej pory z nich niekorzystających.

WIĘCEJ: Fazy rozwoju Hadoop: dokąd zmierza ta platforma? 
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http://hortonworks.com/apache/atlas/
http://hortonworks.com/apache/ranger/
http://data-informed.com/phases-of-hadoop-maturity-where-exactly-is-it-going/


Katalogi metadanych pomagają znaleźć dane 
Big Data warte przeanalizowania
Przez długi czas firmy usuwały dane, ponieważ nie były w stanie ich wszystkich przetworzyć.  

Hadoop umożliwia przetwarzanie ogromnych ilości danych, ale zwykle nie są one zorganizowane  

w sposób ułatwiający ich znalezienie. 

Katalogi metadanych mogą pomóc w wydobywaniu i interpretowaniu istotnych danych, które warto 

poddać analizie przy użyciu narzędzi samoobsługowych. Tę lukę rynkową wypełniają obecnie takie 

firmy, jak Alation i Waterline, wykorzystujące uczenie maszynowe do automatyzacji wyszukiwania 

danych Hadoop. Oferowane przez nie aplikacje katalogują pliki z użyciem tagów, wychwytują 

powiązania pomiędzy zasobami danych, a nawet sugerują zapytania w interfejsach wyszukiwania. 

To skraca czas potrzebny użytkownikowi lub ekspertowi ds. jakości danych na przeprowadzenie 

precyzyjnej kwerendy i odnalezienie wiarygodnych danych. W 2017 r. zapotrzebowanie na rozwiązania 

do samodzielnego znajdowania danych, stanowiące naturalne przedłużenie narzędzi do 

samoobsługowej analizy, będzie dalej wzrastać.

WIĘCEJ: Katalogi danych jako nieodzowny element repozytoriów danych
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https://alation.com
http://www.waterlinedata.com
https://www.datanami.com/2016/10/03/data-catalogs-emerge-strategic-requirement-data-lakes/


O Tableau

Integracja wizualizacji danych z programami i procesami sprzedażowymi jest łatwiejsza  

niż się wydaje. 

Tableau Software pomaga użytkownikom zobaczyć i rozumieć dane niezależnie od ich ilości czy 

liczby systemów, w których są przechowywane. Uzyskuj szybki dostęp do różnorodnych danych, 

po czym wizualizuj je i pokazuj na wybranych urządzeniach, od komputera po iPad. Twórz i publikuj 

automatycznie aktualizujące się pulpity z danymi i udostępniaj je innym pracownikom, partnerom  

lub klientom — nie musisz do tego posiadać specjalistycznej wiedzy programistycznej.  

Rozpocznij darmowy okres próbny już dziś. 

TABLEAU.COM/TRIAL

http://www.tableau.com/products/trial

