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20 MINUT 

• Tradiční Enterprise Search a OpenSource 

• Lucene / SOLR vs Elastic 

• Nová generace vyhledávání … ? 

• Kam se „rozbíhá“ další vývoj ? 
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TRADIČNÍ VYHLEDÁVÁNÍ 
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ES 

Už je to 10 let 

• FAST > Microsoft 

• Endeca > Oracle 

• Verity > Autonomy > HP 

• Vivisimo > IBM 

• Exalead > Dassault Systemes 

• … 
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Open source nástroje, v podstatě převzaly tradiční 
vyhledávání.  
Komerční dodavatelé směřují k „nové generaci“ 
vyhledávačů … 
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OPEN SOURCE - SOLR NEBO ELASTIC ? 
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SOLR vs ELASTIC 

• Který je lepší SOLR nebo ELASTIC?   

• Který je rychlejší?   

• Které řešení je lépe škálovatelné?   

• Který umí A, B, a C?   

• Který je jednodušší na správu?   

 

 

• Který máme nasadit?  Proč a co doporučujete?  



8 

OPEN SOURCE  

Apache LuceneTM je vysoce výkonná, plnohodnotná knihovna vyhledávacího 
systému napsaná v jazyce Java.  Technologie je využitelná  pro téměř libovolnou 
aplikaci, která vyžaduje fulltextové vyhledávání, bez závislosti na platformě. 
1999 Doug Cutting > 2010 Lucene/SOLR > 2017 r 6.5.1 
 

Solr je vysoce spolehlivý, škálovatelný a odolný vyhledávací systém. Poskytuje 
distribuovanou indexaci, replikace, rozložení výkonu dotazování, fail-over a 
recovery, centralizovanou konfiguraci a další funkce. 
2004 Yonik Seeley > 2010 SOLR/Lucene > 2017 r 6.5.1 
 

Elasticsearch je distribuovaný vyhledávací a analytický nástroj s RESTful 
rozhraním. Systém je použitelný na širokou řadu úloh společně s nástroji z Elastic 
Stack. 
2010 Shay Banon > 2017 r 5.4.0 
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SOLR 

• Díky své vyspělosti, širokému nasazení a aktivní komunitě je vyhledávací 
systém Lucene/SOLR upřednostňován zkušenými vývojáři a administrátory 

• SOLR poskytuje velmi detailní funkční prostředí, včetně detailní dokumentace 

• K dispozici je široká řada plug-inů 

• Lucene/SOLR má rozsáhlou komunitu vývojářů 
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ELASTIC 

• Mladší, ale již velmi rozšířený vyhledávací nástroj vyvíjený s větším zaměřením 
na získávání informací z dat obecně, nikoliv pouze na vyhledávání.  

• Součást "ELK stack" (Elasticsearch, Logstash, Kibana) 

• Elasticsearch umožňuje snadněji realizovat velká vyhledávací řešení 

• RESTfull search,  umožňuje schema-free nasazení a je orientovaný na 
dokument 

• Navržen s ohledem na využití v cloud prostředí 

• Společnost tvrdí, že od 2014 má více než milion stažení měsíčně 
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OPEN SOURCE - popularita  

https://trends.google.com/trends/explore?q=%2Fm%2F02l7pz,SOLR,elasticsearch 
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OPEN SOURCE – popularita CZ  

https://trends.google.com/trends/explore?q=%2Fm%2F02l7pz,SOLR,elasticsearch 
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OPEN SOURCE 

https://logz.io/blog/solr-vs-elasticsearch/ 
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DETAILY ? … NA WEBU 

http://solr-vs-elasticsearch.com/ 
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NOVÁ GENERACE … 
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ENTERPRISE SEARCH 2017 

• Machine Learning transformuje ES do Intelligent Search 

• Pokrok v oblasti Cyber Security přinese nové možnosti … zejména 
kvůli cloud technologií 

• Real-Time Informace budou mnohem dostupnější  “S ohledem na 
machine learning ” 

• Doporučování bude „chytřejší“: Proactive search  

• Vyhledávání změní digitální pracovní prostor 
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INSIGHT ENGINES 2017 

• Pracující s přirozeným jazykem 

o poskytují přirozenější přístup k informacím 
postupy, které podnikové vyhledávání nemělo 

• Komplexní 

 

• Proaktivní 

o aplikuji metody hodnocení relevance pro popis, 
dobjevování a organizování a analýzu dat. 
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BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS PLATFORMS 2017 

Search a Analytics - konvergence 

Cloud a opensource  - mainstream 

NLP a hlasové vyhledávání 

IoT 

https://www.searchtechnologies.com/blog/gartner-bi-analytics-magic-quadrant-2017 
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ZA ČÍM JE VYHLEDÁVÁNÍ SCHOVANÉ 
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… 
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INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ ASISTENTI/KY 

http://technet.idnes.cz/test-digitalni-asistentky-amazon-echo-alexa-google-home-pjy-
/tec_technika.aspx?c=A170410_074844_tec_technika_pka 
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INTELIGENTNÍ DIGITÁLNÍ ASISTENTI/KY 

Amazon Alexa  

Apple Siri 
Microsoft Cortana 

Google assistant – nepojmenovaný  

 
Počítačový program, který pracuje jako „intelligent personal assistant“ případně „knowledge 
navigator“. 

Využívá NLP pro zodpovězení dotazu, doporučování a provedení akcí delegováním 
požadavků na webové služby. 
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QA 

IBM Watson 
Výpočetní systém pro zodpovídání dotazů (QA) vytvořený IBM pro aplikaci Zpracování 
přirozeného jazyka NLP, vyhledávání informací, reprezentaci znalostí, automatické 
zdůvodňování a učicí se technologie v otevřené doméně. 
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JAK TOHLE …. KNIHOVNY? 

http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/ 

http://www.bbc.com/news/technology-34066941  

http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://time.com/4742543/robots-jobs-machines-work/
http://www.bbc.com/news/technology-34066941
http://www.bbc.com/news/technology-34066941
http://www.bbc.com/news/technology-34066941
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DO MRAKŮ … MOBILNĚ … LOKÁLNĚ … PERSONALIZOVANĚ … 
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CO PŘIJDE ?  

Co přinesou technologie 
zhruba víme … 

 

Nejtěžší je odhadnout, jak 
technologie změní lidské 
chování 
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Find better Answers 
www.searchtechnologies.com/cz  


