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10 hlavních trendů v oblasti 
velkých objemů dat pro rok 2017 
Rok 2016 byl pro velká data milníkem, protože narostl počet 

organizací, které data různých druhů a velikostí ukládají, 

zpracovávají a získávají z nich hodnotu. V roce 2017 bude 

pokračovat vzestup systémů, které podporují velké objemy 

strukturovaných i nestrukturovaných dat. Na trhu se objeví 

poptávka po platformách, které správcům dat pomáhají s řízením 

a zabezpečením velkých dat a koncovým uživatelům s jejich 

analýzou. Takové systémy dospějí do fáze, kdy budou moci bez 

problémů fungovat v rámci podnikových IT systémů a standardů. 

Každý rok rozebíráme  
ve společnosti Tableau to, 
co se v našem odvětví 
děje. Tato diskuze je 
podkladem pro náš 
seznam deseti hlavních 
trendů v oblasti velkých 
dat pro příští rok. Zde jsou 
naše předpovědi pro 
rok 2017.



Velká data budou rychlá a přístupná:  
Rozšiřují se možnosti, které zrychlí systém Hadoop
Nikdo netvrdí, že nemůžete provádět strojové učení a analýzu sentimentu v systému Hadoop, 

ale i tak se lidé v první řadě často ptají: jak rychlá je interaktivní databáze SQL? SQL je přece 

jen nástroj firemních uživatelů, kteří chtějí použít systém Hadoop pro rychlejší řídicí panely KPI 

s vyšším počtem opakování a vysvětlující analýzou.

Tento požadavek na rychlost urychlil šíření databází, jako jsou Exasol a MemSQL, obchodů 

založených na systému Hadoop, jako třeba Kudu, a technologií, které umožňují klást dotazy 

rychleji. S pomocí jader, v kterých SQL běží na systému Hadoop (Apache Impala, Hive LLAP, 

Presto, Phoenix a Drill), a technologií, které na systému Hadoop využívají databázi OLAP  

(AtScale, Jethro Data a Kyvos Insights), tyto urychlovače dotazů boří jasné hranice mezi 

tradičními datovými sklady a světem velkých objemů dat. 

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Srovnávací test AtScale BI na systému Hadoop pro 4. čtvrtletí roku 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


Velká data se už neomezují 
jen na systém Hadoop: účelově 
vytvořené nástroje pro Hadoop 
už nejsou potřeba

V předchozích letech jsme s vlnou velkých dat zažili vzestup 

několika technologií, které měly naplnit potřeby analýzy na 

systému Hadoop. Podniky s komplexním, členitým prostředím 

už ale nechtějí nasazovat omezující přístupový bod pro jediný 

zdroj dat (Hadoop). Odpovědi na jejich otázky jsou ukryté v celé 

škále zdrojů – od systémů záznamu do cloudových datových 

skladů po strukturovaná a nestrukturovaná data ze zdrojů 

systému Hadoop i odjinud. (Shodou náhod začínají být i relační 

databáze připravené na velká data. Například SQL Server 2016 

nedávno přidal podporu pro formát JSON.) 

V roce 2017 budou zákazníci vyžadovat analýzu u všech dat. 

Platformy, které nebudou rozlišovat druh dat a jejich zdroj, 

budou vzkvétat. Naopak těm, které jsou účelově vytvořené pro 

systém Hadoop a nedokážou fungovat v různých scénářích 

nasazení, dojde dech. Konec společnosti Platfora je první 

vlaštovkou, která na tento trend upozorňuje.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Selský nerozum: datový sklad velkých dat

2

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


Organizace budou využívat 
datová jezera, která jim přinesou 
užitek od počátku

Datové jezero je jako člověkem vybudovaná zásobárna.  

Nejdřív na konci vytvoříte hráz (postavíte cluster), a potom 

ji naplníte vodou (daty). Jakmile je přehradní nádrž hotová, 

můžete vodu (data) začít používat pro různé účely, jako je výroba 

elektřiny, pitná voda a rekreace (prediktivní analýza,  

ML, kybernetická bezpečnost atd.). 

Až do teď bylo napuštění vody do přehrady cíl samo o sobě. 

V roce 2017 se to ale změní, protože obchodní opodstatnění 

systému Hadoop získá na váze. Mezi organizacemi vznikne 

poptávka po opakovatelném a pružném používání, aby šlo 

z přehrady získat odpovědi rychleji. Pečlivě zváží obchodní 

výsledky ještě předtím, než začnou do zaměstnanců, dat a 

infrastruktury investovat. Tato situace podnítí užší spolupráci 

mezi podnikáním a IT. Self-service platformy navíc získají  

na oblibě jako nástroj ke zkrocení velkých objemů dat.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Maximalizace hodnoty dat pomocí datového jezera
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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


Architektura dospívá do stavu, 
kdy obecné řešení ztrácí váhu 

Hadoop už není jen platforma pro dávkové zpracování dat k vědeckým účelům. Stalo se z něj 

všestranné jádro pro jednorázovou analýzu. Používá se dokonce pro operativní vykazování 

u každodenních pracovních zátěží, které tradičně prováděly datové sklady.

V roce 2017 začnou organizace na tyto hybridní potřeby reagovat. Vytvoří poptávku po návrhu 

architektury, který bude mít využití pro konkrétní případy. Zaměří se na celou škálu faktorů, 

mezi které patří role uživatelů, dotazy, objemy, četnost přístupů, rychlost dat a úroveň agregace, 

ještě předtím, než datovou strategii přijmou. Tyto moderní referenční architektury se budou řídit 

konkrétními potřebami. Budou v sobě spojovat nejlepší nástroje pro self-service přípravu dat, 

jádro Hadoop a platformy analýzy pro koncové uživatele způsobem, který bude možné se změnou 

potřeb měnit. Technologická rozhodnutí bude ve výsledku řídit flexibilita těchto architektur. 

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Studená/vlažná/horká architektura – jak ovlivňuje vaši strategii Hadoop 
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http://tclive.tableau.com/Library/Video?vCode=BRK53935


Investice do velkých dat stojí na 
komplexitě, ne na objemu 
nebo rychlosti

Společnost Gartner definuje velká data jako informační 

prostředky se třemi V: velký objem, velká rychlost a velká 

komplexita. I když každý ze tří přívlastků získává na důležitosti, 

z komplexity se stává rozhodující důvod pro investice do velkých 

dat, jak je vidět v nedávném průzkumu společnosti New Vantage 

Partners. Tento trend se bude dál stupňovat, protože se firmy 

snaží přinést více zdrojů a pozornosti „dlouhému chvostu“ 

velkých dat. Nezáleží na tom, jestli jde o formát JSON bez 

schématu, vnořené typy v jiných databázích (relační a NoSQL) 

nebo prostá data (Avro, Parquet, XML). Datové formáty rostou 

jako houby po dešti a spojovací články začínají být rozhodující. 

V roce 2017 se budou platformy analýzy hodnotit na základě 

schopnosti poskytnout k těmto různorodým zdrojům připojení 

v reálném čase.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Aktivitu v oblasti velkých dat žene kupředu různorodost, 
nikoli objem
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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/
http://sloanreview.mit.edu/article/variety-not-volume-is-driving-big-data-initiatives/


Systém Spark a strojové učení 
přinesou do velkých dat novou 
perspektivu

Apache Spark, který býval součástí ekosystému Hadoop, se stává 

vyhledávanou platformou pro velká data mezi podniky. V průzkumu 

mezi datovými architekty, IT manažery a BI analytiky se ukázalo, 

že téměř 70 % dotazovaných dává přednost platformě Spark před 

rozšířeným nástrojem MapReduce, který je dávkově zaměřený 

a nepodporuje interaktivní aplikace nebo zpracování proudů 

v reálném čase.

Schopnost provádět velké výpočty s velkými daty umožnila růst 

platforem, které umožňují strojové učení náročné na výpočetní 

výkon, umělou inteligenci a grafové algoritmy. Na vzestupu je 

především platforma Microsoft Azure ML, protože je uživatelsky 

přívětivá i k začátečníkům a je snadné začlenit ji do stávajících 

platforem od Microsoftu. Jak se bude strojové učení otevírat masám, 

vznikne ještě víc modelů a aplikací, které vytvářejí petabajty dat. Se 

zdokonalováním strojového učení a systémů se do centra pozornosti 

dostanou poskytovatelé self-service softwaru. Otázkou bude, jak 

dokážou tato data zprostředkovat koncovému uživateli. 

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Důvody k používání platformy Spark pro strojové učení
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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


Sbližování internetu věcí, cloudu 
a velkých dat vytváří nové příležitosti 
pro self-service analýzu 

Vypadá to, že v roce 2017 bude mít každá věc senzor, který odesílá informace zpět domů.  

Internet věcí vytváří obrovské objemy strukturovaných a nestrukturovaných dat a rostoucí 

část těchto dat se využívá v cloudových službách. Tato data jsou často různorodá a existují 

v různých relačních i nerelačních systémech, jako jsou clustery Hadoop nebo databáze NoSQL. 

Zatímco se inovace úložišť a spravovaných služeb zrychlily, aby s tímto procesem udržely krok, 

přístup k samotným datům a jejich pochopení stále zaostává. Výsledkem je nárůst poptávky po 

analytických nástrojích, které se dokážou hladce připojit k široké škále cloudových datových zdrojů 

a propojit je. Firmám takové nástroje umožňují prozkoumat a vizualizovat libovolný druh dat bez 

ohledu na jeho úložiště. Objevují tak skryté příležitosti ve svých investicích do internetu věcí.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Společnost Tableau o tom, jak řešit zaostávání internetu věcí
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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


Self-service příprava dat  
se stává běžnou záležitostí,  
zatímco koncoví uživatelé začínají 
dávat velkým datům nový smysl

Zpřístupnění dat ze systému Hadoop firemním uživatelům je jednou 

z největších výzev naší doby. Vzestup platforem self-service analýzy 

vyhlídky v tomto snažení zlepšil. Firemní uživatelé ale chtějí zkrátit 

trvání a složitost přípravy dat pro analýzu. To je obzvlášť důležité 

při práci s širokou škálou datových typů a formátů.  

Pružné nástroje pro self-service přípravu dat umožňují, aby se 

data ze systému Hadoop připravila přímo u zdroje, a navíc data 

zpřístupňují v podobě snímků, aby jejich zkoumání bylo rychlejší 

a snazší. V této oblasti jsme viděli jsme celou řadu inovací, které 

společnosti vytvořily s důrazem na přípravu dat koncového 

uživatele pro velká data, jako jsou systémy Alteryx, Trifacta a Paxata. 

Tyto nástroje pomáhají s odstraněním překážek, na které narážejí 

uživatelé, kteří systém Hadoop nasazují později, a další opozdilci. 

V roce 2017 budou tyto nástroje dále nabývat na důležitosti. 

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Proč je self-service příprava zemětřesením v oblasti  
velkých dat 
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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://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/


Velká data dospívají: systém 
Hadoop se přidává mezi 
podnikové standardy

Jsme svědky rostoucího trendu, kdy se systém Hadoop stává 

jádrem podnikového IT prostředí. V roce 2017 uvidíme příliv 

investic do komponentů zabezpečení a řízení, které podnikové 

systémy obklopují. Apache Sentry je systém k posílení 

podrobného ověřování založeného na rolích do dat a metadat 

uložených v clusteru Hadoop. Systém Apache Atlas byl vytvořený 

jako součást iniciativy řízení dat. Organizacím přináší možnost,  

jak využít konzistentní třídění dat napříč jejich ekosystémy. 

Systém Apache Ranger nabízí centralizované řízení bezpečnosti 

pro systém Hadoop.

Zákazníci začínají od svých podnikových platforem RDBMS 

takové druhy funkcí očekávat. Tyto funkce se dostávají do čela 

nových technologií velkých dat a boří tak další překážku,  

která šíření mezi podniky brání.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Období dospělosti systému Hadoop: kam má  
vlastně namířeno? 
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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/
http://data-informed.com/phases-of-hadoop-maturity-where-exactly-is-it-going/


Příchod registrů metadat pomáhá lidem  
objevit velká data, u kterých analýza stojí za to

Společnosti dlouho zahazovaly data, protože byl jejich objem ke zpracování příliš velký.  

Díky systému Hadoop můžou zpracovat velké objemy dat, ale data zpravidla nejsou roztřízená 

způsobem, v kterém se dá vyhledávat. 

Registry metadat pomáhají uživatelům objevit a pochopit důležitá data, která stojí za to analyzovat, 

pomocí self-service nástrojů. Tuto mezeru v potřebách zákazníků vyplňují společnosti,  

jako jsou Alation a Waterline, které využívají strojové učení, aby automatizovaly práci hledání 

dat v systému Hadoop. Soubory registrů používají tagy, odhalují souvislosti mezi datovými 

prostředky, a dokonce poskytují návrhy pro dotazy prostřednictvím uživatelského rozhraní,  

ve kterém se dá vyhledávat. Pomáhají tak uživatelům dat i obsluze dat se snížením času,  

který je třeba k ověření a nalezení dat a vytvoření správného dotazu. V roce 2017 zaznamenáme 

ještě více zájmu o self-service objevování a s ním související poptávky, která bude výsledkem 

přirozeného šíření self-service analýzy.

PŘEČTĚTE SI VÍCE: Registry dat jako strategické prvky datových jezer
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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 společnosti Tableau

Integrace vizualizace dat do vašich maloobchodních programů a procesů je snazší, než si myslíte. 

Software Tableau pomáhá lidem vizualizovat a pochopit data bez ohledu na to, jak jsou velká nebo 

v kolika systémech jsou uložená. Vytvářejte rychlá spojení, kombinujte, vizualizujte a sdílejte 

dashboardy dat pomocí aplikace, která hladce funguje kdekoli od PC až po iPad. Vytvářejte  

a publikujte dashboardy dat, které data automaticky aktualizují. Můžete je také sdílet s kolegy, 

partnery nebo zákazníky – žádné programovací znalosti nejsou potřeba. Začněte své zkušební 

období ještě dnes. 

TABLEAU.COM/TRIAL

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

