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On-premise prostředí Big Dat
• Specifika on-premise Big Data platforem
• Architektura on-premise Big Data platforem
• Klíčové faktory pro konfigurování platformy
• Příklady velikosti, výkonu a rychlosti platformy 

pro různé účely
• Aspekty ovlivňující vlastní pořízení HW a SW 

pro platformu
• Licenční modely a podpora

Cloudové prostředí Big Dat
• Specifika Big Data platforem na cloudu
• Možnosti a podpora cloudového řešení u

různých poskytovatelů cloudových služeb
• Architektura řešení cloudových Big Data 

platforem
• Klíčové faktory pro konfigurování platformy
• Příklady velikosti, výkonu a rychlosti platformy 

pro různé účely
• Princip a dopady vypínání a zapínání 

cloudových služeb
• Licenční modely a podpora

Integrace Big Data platformy do IT 
prostředí společnosti 
• Osvědčený postup nasazování Big Data 

platforem
• Význam POC projektů, laboratoří, edukace, 

školení
• Role byznysu a úlohy pro byznysové využití 

platformy

Zabezpečení Big Data platforem 
• Šifrování Big Data platforem na cloudu a 

on-premise
• Integrace do IT infrastruktury z hlediska 

zabezpečení

Co se naučíte
•  Specifika on-premise 

 prostředí Big Dat

•  Specifika cloudových 
 služeb Big Dat

•  Modelové příklady, kde se 
 Big Data koncepty osvědčují

•  Jaké jsou možnosti integrací 
 do okolního IT prostředí

•  Klíčové aspekty pořizování 
 Big Data platformy

•  Klíčové aspekty začleňování 
 Big Data platformy do IT 
 prostředí společnosti

•  Přístupy k zabezpečení Big 
 Dat

Co se naučíte
•  Přínosy Big Data technologií

•  Přehled o Big Data 
 technologiích

•  Koncept Big Data architektury

•  Co je to Hadoop a k čemu se  
 typicky používá

•  Jaké jsou Hadoop distribuce

•  Jaké jsou součásti Hadoopu 
 a podle čeho vybrat tu  
 správnou pro řešený problém

•  Klíčové nástroje pro pořízení 
 dat a práci s daty

•  Principy datových přenosů

Program
Představení, agenda 
• Rychlé představení účastníků a 

seznámení s agendou workshopu

An introduction to Big Data 
technologies
• Představení konceptu Big Data
• Klíčové vlastnosti Big Data technologií
• Proč Big Data technologie vznikly a k čemu 

slouží
• Jak přistoupit k architektuře Big Data platforem
• Představení Hadoop distribucí

Úvod do cloud a on-premise variant 
• Klíčové vlastnosti on-premise Big Data 

platforem
• Klíčové vlastnosti cloudových Big Data 

platforem
• Jaké je typické použití obou variant platforem

Nástroje Hadoop 
• Přehled klíčových nástrojů Hadoop
• Osvědčené nástroje dle účelu
• Jaký nástroj na co použít – osvědčené postupy
• Nástroj pro získání dat online – Kafka
• Nástroj pro analýzu dat – Spark

Jak realizovat datové přenosy 
• Jednorázové získání dat
• Dávkové zpracování dat
• Real-time (průběžné) zpracování dat
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