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Prognóza pro technologie, média a telekomunikace
v roce 2017: Biometrické zabezpečení na vzestupu,
pokles prodeje tabletů
New York / Praha, 23. ledna 2017 – Počet přístrojů s biometrickým
zabezpečením dosáhne zkraje letošního roku jedné miliardy, poptávka
po tabletech už pravděpodobně dále neporoste a nepřekročí 160 milionů
prodaných kusů, naopak trh s vinylovými deskami zažije velký růst. To
jsou hlavní závěry už šestnáctého vydání Prognóz pro technologie,
média a telekomunikace (TMT), které mapuje moderní technologie.
„Tempo v oblasti technologických inovací se neustále zrychluje, takže je čím dál
tím obtížnější určit, jaké budou hlavní trendy, jenž ovlivní podnikatelské
prostředí i spotřebitele,“ říká Petr Viktora, partner, který vede poradenský tým
Deloitte Digital. A doplňuje: „I přesto je jasné, že v roce 2017 budou dominovat
technologie zaměřené na bezpečnost, a to včetně biometrického zabezpečení,
protože poroste počet kybernetických útoků.“
Studie Deloitte Global předpokládá, že v následujících 12 měsících bude mít více
než 300 milionů chytrých telefonů zabudovanou schopnost tzv. strojového učení,
což představuje jednu pětinu prodaných jednotek v roce 2017. Postupem času se
strojové učení přestane omezovat jen na chytré telefony, tuto dovednost budou
mít pravděpodobně desítky milionů dronů, tabletů, aut, zařízení pro virtuální
realitu apod.
V letošním roce by se mělo prodat méně než 160 milionů tabletů. „Poptávka po
těchto zařízeních už pravděpodobně dosáhla vrcholu. Tablety sice stále dominují,
jejich vlastníci je využívají při různých on-line aktivitách, žádná z nich ale
nevyčnívá natolik, aby došlo k dalšímu růstu,“ doplňuje Petr Viktora.
Další prognózy TMT pro rok 2017 ve zkratce:


Přístroje s biometrickým zabezpečením: Na začátku letošního roku by
měl počet aktivních přístrojů vybavených biometrickou čtečkou přesáhnout
miliardu kusů.



Překvapení jménem vinyl: V letošním roce by mělo dojít k opětovnému
nárůstu popularity u vinylových desek. Výnosy mohou dosáhnout až jedné
miliardy USD. Pro mnoho zákazníků je dnes vinylová deska sběratelským
kouskem, jakýmsi mementem, hrdým fyzickým formátem a výrazem
individuality ve stále více digitalizovaném světě.



DDoS útoky v éře terabitů: Společnost Deloitte Global předpokládá, že
množství útoků typu DDoS, což je forma kybernetických útoků spočívající v

odepření služby v roce 2017 poroste, útoky budou častější a bude obtížnější
je zmírnit.


Bezpečnost v autě na prvním místě: Do roku 2022 by mohl roční počet
smrtelných nehod motorových vozidel v USA klesnout o 6 000. Přestože
existují další bezpečnostní technologie pro motorová vozidla, které k tomuto
snížení mohou přispět, jediným hlavním faktorem budou technologie
automatického nouzového brzdění.

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si TMT studii a podívejte se na
prognózy v oblastí technologií, médií a telekomunikací v roce 2017.
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