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Víno a IT. 
Dokonalé 
spojení

„Role IT a internetu v zeměděl-
ství neustále roste. Každý rok se 
objevují nové přístroje schopné 
automaticky získávat data o po-
časí, vyhodnocovat přítomnost 
škůdců nebo třeba zpracovat 
automaticky data o sklizni. Nám 
se podařilo propojit zkušenosti 
z oboru informačních technologií, 
jako je například strojové učení 
a analýza dat, se znalostmi vinař-
ství a potřeb jeho producentů. 
Tak se mohl zrodit spektrometr 
schopný analyzovat vzorek vína 
bez potřeby nákladných chemi-
kálií,“ říká David Filip, zakladatel 
start-upu vyvíjejícího spektrome-
tr v NIR pásmu a další aplikace 
pro vinaře a vinařství.

Moderní areál, nejmodernější tech-
nologie a špičkový servis, to jsou 
charakteristiky nového datového 
centra společnosti TTC TELEPORT. 
Od listopadu 2015 mohou zákazníci 
využívat služeb jednoho z nejmoder-

nějších datových center ve střední 
a východní Evropě, vzdáleného jen 
pár minut od centra Prahy. Kon-
strukce přitom zajišťuje vysokou 
úroveň dostupnosti na úrovni Tier III.

Význam IT systémů rychle roste snad 
ve všech oborech a tím rostou i nároky 
na jejich výpočetní výkon a správu. 
Tento trend se projevuje i v rostoucí 
poptávce po službách datových center. 
Celá řada firem totiž stojí před otáz-
kou, jestli si vybudovat vlastní datové 
centrum nebo si pronajmout prostor 
v nějakém komerčním. Pro drtivou vět-
šinu firem je přitom odpověď z ekono-
mického hlediska jednoznačná.
Vybudování vlastního datového centra 
totiž znamená jednak nezanedbatelnou 
investici, a jednak i poměrně velkou 
časovou náročnost. „Malé datové cen-
trum lze projektově připravit přibližně 
za půl roku. Další rok zabere stavba ta-
kového datového centra a jeho zprovoz-
nění a zaregulování,“ odhaduje Radek 
Majer, výkonný ředitel ze společnosti 
TTC TELEPORT, a dodává: „Příprava 
nového datového centra, které se pro 
zákazníky otevřelo v listopadu, trvala 

České Radiokomunikace (ČRa) spus-
tily jako první z velkých firem, které 
se věnují internetu věcí, pilotní pro-
voz smart meteringu, měření a sběru 
dat založeného na dálkové komu-
nikaci čidla s centrálou. Ve spolu-
práci s partnery RWE GasNet a Soft-
link připravily ČRa na základě jarní-
ho testování řešení založené na 
technologii LoRa a spustily ho ve vy-
braných lokalitách. Testy prokázaly 
u technologie LoRa vysoký dosah, 
nízkou spotřebu energie a nízké pro-
vozní náklady. Prokázaly také kva-
litní dosah signálu jak ve venkov-
ním pokrytí, tak uvnitř objektů, což 
je klíčovým parametrem pro smart 
metering. 

Systém internetu věcí spočívá ve vyu-
žití speciálního datového protokolu 
umožňujícího efektivní a bezpečnou 
obousměrnou komunikaci čidel a sen-
zorů pro nejrůznější použití. „Ve vý-
sledcích LoRa výrazně předčí veškeré 
alternativní dostupné technologie, čímž 
se otevírá široké pole využití pro chyt-
rou domácnost, chytré město, chytré 
měření, chytrou výrobu, apod. Inter-
net věcí zásadně přispěje k zefektivnění 
celé řady lidských činností a povede ke 
zjednodušení každodenního života,“ 
říká Petr Sichrovský, obchodní ředitel 
ČRa.
Podle odhadů odborníků bude v roce 
2020 celosvětově připojeno do inter-
netu věcí několik set miliard zařízení, 
což představuje desítky zařízení na jed-

„Kapacita nově otevřeného datového centra se začíná postupně plnit“,
Radek Majer, výkonný ředitel, TTC TELEPORT

listopad 2015

Sledujte také na:

pokračování na straně 15

Pavel Kos, technický ředitel
České Radiokomunikace
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8. Pokročilá systémová architektu-
ra – S vzrůstajícími nároky digi-
tálních sítí a výpočetní infra-
struktury přijdou také vylepšení 
architektury. Ta by měla v řadě 
aspektů fungováním připomínat 
dnešní lidský mozek.

9. Architektura pro spolupráci soft-
waru a služeb – Stále více aplikací 
a služeb bude vyvíjeno pro vzájem-
nou spolupráci. Jejich kombinova-
ná hodnota je totiž výrazně vyšší 
než jen sečtený přínos jednotlivých 
součástí.

10. Architektura a platformy inter-
netu věcí – Analogicky budou pro-
vozovatelé různých platforem těžit 
ze vzájemného provázání v rámci 
jednoho ekosystému pro vzájemné 
sdílení dat. 

Virtualizace a cloud zůstanou 
ve středu dění, outsourcing 
se transformuje
I přes nástup výše zmíněných trendů 
budou dále virtualizace a cloud stěžej-
ní pro efektivnější využití zdrojů, a te-
dy snížení nákladů. To však obnáší 
také vyšší nároky na použitou infra-
strukturu a na příslušná IT oddělení. 
Zatímco řada podniků tak outsour-
cuje přebytečné kapacity svých da-
tacenter, jiné se raději soustředí jen na 
svůj core byznys a využívají služeb 
externích dodavatelů. Podle analytiků 
Gartneru se zkrátka jen změní forma 
outsourcingu, a to ve prospěch služeb 
typu IaaS. Vždy však bude záležet na 
konkrétní situaci, každá firma má sa-
mozřejmě své vlastní osobité nároky 
a preference.

Co to znamená? Nové tržní příležitosti 
pro dodavatele příslušných technolo-
gií a poskytovatele služeb. Řada firem 
kupuje menší společnosti a rozšiřuje 
si kompetence, aby mohla svým zá-
kazníkům nabízet komplexní servis. 
K poskytování služeb typu IaaS či SaaS 
se hlásí i velcí hráči, jako jsou IBM, 
Microsoft nebo Oracle, a všichni chtějí 
být lepší než konkurence.

Datacenter ubude, ale 
budou větší a efektivnější
Podle analytiků z IDC je řada organi-
zací pod velkým tlakem na úsporná 
řešení. Poskytovatele služeb datových 
center tak volí z velké části i na základě 
ceny, což v důsledku kla-
de podobné nároky jak 
na samotná datacentra... 

téma čísla
02|03

Více si přečtěte na:

2. Adaptibilní uživatelské služby – 
Software a služby v přístrojích se 
stanou natolik inteligentními, že 
v budoucnu budou samy schopny 
anticipovat naše potřeby a lépe nám 
organizovat život.

3. Materiály pro 3D tisk – Aplikace 
nových materiálů a metod 3D tisku 
povede k zásadním posunům v ce-
lé řadě odvětví. Těšit se můžeme 
třeba na tisknuté tkáně či jídlo.

4. Vyznat se v záplavě informací – 
Do roku 2020 bude na zemi už 
okolo 25 miliard přístrojů, které 
budou sbírat všemožná data. Pro-
blém tak nebude s dostupností in-
formací, ale v tom, jak se v nich 
vyznat a zjistit vzájemné souvis-
losti.

5. Pokročilé strojové učení – Postup-
ný přechod k lepší AI se poveze na 
vlně hlubokých neuronových sítí 
(DNN, Deep Neural Networks). 
Stroje budou informace nejen při-
jímat, ale rovnou se z nich učit a na 
základě toho se adaptovat. Řada 
úkonů, které dnes vykonávají lidé 
tak přejde do kompetence strojů.

6. Autonomní stroje – V podstatě 
důsledek a rozvedení bodu 5. Učí-
cí se stroje získají uplatnění v řadě 
oborů. Setkáme se s roboty, auto-
nomními automobily i virtuální-
mi asistenty. 

7. Adaptivní bezpečnost – Principy 
strojového učení využijeme čás-
tečně také v oblasti bezpečnosti. 
Zatímco v minulosti převládal 
reaktivní postup, v budoucnu pře-
jdeme na prediktivní model. Au-
tomatizovaní agenti se budou prů-
běžně zdokonalovat a odhalí hroz-
by už v zárodku.

Specifikovat současné trendy je ob-
tížné v řadě oblastí, výjimkou tak 
nejsou ani datová centra. Vždy při-
tom záleží na tom, z jakých dat, 
informací a statistik vycházíte. Ně-
kdo by mohl poukázat na fakt, že 
se v datacentrech neustále zvyšuje 
syrový výkon výpočetní techniky 
a veškerých komponent, jiný by vy-
zdvihoval všeprostupující virtuali-
zaci a technologii cloud computin-
gu, dalšímu by ve výčtu vévodil out-
sourcing a poslední by kontroval 
třeba trendem konsolidace. Všichni 
mají svým způsobem pravdu.

Abychom však v celé věci udělali tro-
chu pořádek, vycházejme primárně 
z podkladů získaných od analytiků 
Gartneru. Co (po)žene transformaci 
a vývoj datových center a jaké trendy 
tedy očekávat?

Technologické desatero pro 
následující roky
Jelikož vývoj v oblasti datových center 
vždy tak nějak osciloval okolo obec-
ných trendů v ICT, představme si 10 
stěžejních technologických trendů pro 
rok 2016 tak, jak je očekávají právě 
v Gartneru. Všechny by měly hrát zá-
sadní roli pro podniky, formovat jejich 
strategie a ve finále i ovlivňovat podo-
bu datových center. Žebříček vypadá 
následovně:
1. Provázaná zařízení – Naše pří-

stroje a zařízení (včetně těch spa-
dajících do tzv. internetu věcí) 
fungují jako senzory a sběrače dat 
o našem chování a zvyklostech. 
Zatímco dnes fungují většinou se-
parátně, do budoucna budou spo-
lupracovat a zajistí tak věrnější 
obraz reálné situace.

Trendy v oblasti datových 
center? Jsou jich celé cloudy

ANKETA
1.  Jaký je v současné době 

trend, pokud jde o zájem 
zákazníků o služby 
datových center?

2.  Budou do budoucna 
převažovat datová 
centra poskytující 
prostor pro umístění 
hardware (kolokační) 
nebo se z nich stanou 
spíše poskytovatelé 
služeb, nabízející 
infrastrukturu jako 
službu?

3.  Jakým směrem se 
plánujete vydat vy?

4.  Jak mění trh datových 
center nástup 
cloudových technologií? 
Má rostoucí zájem 
o cloud nějaký vliv?

5.  Lze říci, jaká firma je 
příliš malá nebo naopak 
příliš velká pro využití 
služeb vašeho datového 
centra?

6.  Jaká je hranice, kdy se 
firmě vyplatí vybudovat 
si vlastní datové 
centrum?

7.  Zaniknou do budoucna 
on-site servery a přesune 
se vše do datových 
center?

Na otázky ankety odpovídal
Radek Majer, výkonný ředitel,
TTC TELEPORT
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Radek Majer
CEO
TTC Teleport

1.
Poptávka se poslední 2 roky zvyšuje. 
Datové centrum 1 (Tiskařská) TTC 
bylo již několik let plně využito, do-
konce jsme museli některé zákazníky 
odmítat.

2.
Oba způsoby budou vedle sebe koexi-
stovat. Stejně jako je to dosud. V TTC 
však o přechodu na poskytování in-
frastruktury neuvažujeme. Jsme vý-
hradně kolokační datové centrum.

3.
Naší předností je carrier neutral po-
skytovaní kolokačních služeb. Tento 
model zachováme i do dalších let.

4.
V současnosti zaznamenáváme zvy-
šující se zájem zákazníků o vytváření 
vlastních cloudů. Jeho infrastrukturu 
pak umisťují v našich datových cent-
rech. Zároveň ale musíme vzít v úvahu 
trend virtualizace, který vede k mírné-
mu snižování kolokačních ploch. Ne-
ní to ale zatím nijak výrazný trend. 

5.
Náš obchodní model je spíše velko-
obchodní. Oslovujeme proto zákazní-
ky, kteří jsou schopni obsadit celý rack, 
či několik racků. Nicméně, naši zákaz-
níci často poskytují své služby i men-
ším firmám, které potřebují jen něko-
lik serverů. 

6.
Podle našich propočtů je tato hranice 
přibližně mezi 70 a 80 racky. Pokud jich 
má firma více, může uvažovat o budo-
vání vlastního datového centra. Je to 
ale poměrně náročný proces, jednak 
na investice a jednak na řízení celého 
projektu. Proto jsme přesvědčeni, že 
pod tuto hranici je lepší využít služeb 
nějakého kolokačního datového cen-
tra.

7.
Jsem přesvědčen, že do profesionálních 
datových center se přesune asi 70 pro-
cent dat, zbytek zřejmě navždy zůstane 
na on-site řešeních. Zejména z legis-
lativních či bezpečnostních důvodů, 
případně kvůli neznalosti IT perso-
nálu.

Pokud má firma problém s možnou 
nedostupností systémů v řádu hodin 
nebo desítek minut, pak jsou investice 
a provozní náklady na zajištění tako-
véto kvality (vč. záložního napájení 
a konektivity + provoz 24×7) vyšší než 
pronájem kapacity datového centra se 
školeným personálem a prověřenou 
kvalitou.

7.
Nemyslím si to. Poměr ve prospěch 
datových center a cloudu se ale určitě 
zvýší ještě více, než je tomu v součas-
nosti.

Miloš Mastník
ředitel pro obchod a marketing
ČD Telematika

1.
Řekl bych, že trend se za posledních 
několik let nijak výrazně nemění. Jen 
se zdá, že roste zájem o kvalitnější 
a bezpečnější datová centra. 

2.
Oba typy řešení mají na trhu svůj pro-
stor. Zákazníci, kteří provozují apli-
kace, na jejichž perfektním fungování 
závisí jejich business, požadují většinou 
vlastní hardware. 

3.
Máme v portfoliu oba modely, ob-
chodně se vzhledem k povaze a kvalitě 
našich datových center zaměřujeme 
primárně na nabídku kolokace a bez-
pečnosti. 

4.
Rostoucí zájem o cloud vytváří nové 
příležitosti i pro klasické služby kolo-
kace. Poskytovatelé IaaS mají zájem 
na bezpečném uložení svých serverů. 

5.
V našich datových centrech máme zá-
kazníky, kteří si pronajímají většinou 
více stojanů. Naše datová centra nejsou 
uzpůsobena na prodej jednotlivých 
pozic. 

6.
Investice je značná, pokud firma ne-
provozuje alespoň ke stovce serverů, 
neuvažoval bych o tom.

7.
Nemyslím si, ale my, provozovatelé da-
tových center, bychom to určitě s ra-
dostí uvítali

Martin Souček
manažer datových center
České Radiokomunikace

1.
V posledních letech na trhu vykrysta-
lizovaly základní dvě skupiny zákaz-
níků. Do první patří ti, kteří už mají 
zkušenosti s datovými centry a z něja-
kého důvodu hledají nového poskyto-
vatele. V druhé skupině jsou společ-
nosti, které buď migrují své technolo-
gie do komerčních datových center, 
nebo chtějí vybudovat záložní řešení 
v jiné lokalitě. Běžné jsou poptávky 
v jednotkách racků. Zájem v poslední 
době roste o dělené racky jako vhod-
né řešení pro menší společnosti budu-
jící disaster recovery řešení. Poptávky 
v desítkách racků jsou spíše výjimečné 
a v řádu jednotek ročně.

2.
Podle nezávislých studií i naší vlastní 
zkušenosti bude i v budoucnu místo 
pro oba druhy služeb. V budoucnu lze 
očekávat rostoucí poměr IaaS na úkor 
pronájmu prostor. Většina význam-
ných poskytovatelů proto poskytuje 
také služby IaaS, které mají oproti dato-
vým centrům větší dynamiku rozvoje. 
Pronájem prostor bude stále zajímavý 
primárně pro společnosti se specific-
kými požadavky na konkrétní tech-
nická řešení, kterým cloud vyhovuje 
pouze omezeně. V průběhu času men-
ší zákazníci datových center migrují do 
cloudových nebo hybridních řešení. 

3.
ČRa patří mezi poskytovatele nabíze-
jící jak datová centra, tak IaaS (infra-
strukturu jako službu). Rozšiřujeme 
oba druhy služeb.

4.
Řada menších zákazníků datových 
center postupem času migruje čás-
tečně nebo zcela do cloudu. Ten navíc 
mohou využívat i jako záložní platfor-
mu v rámci disaster recovery řešení.

5.
Měřítkem velikosti je primárně množ-
ství technologií, které k nám chce daná 
společnost umístit. Nabízíme služby 
pro společnosti s požadavkem na umís-
tění několika serverů a switche (1/4 
racku) až po firmy poptávající desítky 
racků. Mluvím-li o menším zákazní-
kovi migrujícím do cloudu, mám na 
mysli typicky zákazníka do velikosti 
jednoho racku.

6.
Hranici bych nepoměřoval množstvím 
technologií, ale požadavkem na do-
stupnost systémů, které na nich běží. 

Jaroslav Hulej 
Obchodní ředitel
Cloud4com, a.s.

1.
Zájem o služby datových center se pod-
le našich zkušeností zvyšuje. Kromě 
tradičních služeb typu kolokace či 
managed hosting roste postupně i zá-
jem o cloud. Zejména v posledních 
třech čtvrtletích zaznamenáváme vět-
ší poptávku po cloudovém prostoru 
pro uložení záloh, případně po služ-
bách záložního datového centra.

2.
Podle mého názoru se bude zájem 
zákazníků posouvat spíše směrem ke 
službám, ať již půjde o infrastrukturu, 
platformu nebo software (IaaS, PaaS 
a SaaS). Tento trend vidíme již nyní. 
Kolokaci budou využívat spíše velké 
společnosti, které budou budovat své 
privátní cloudy, a pak samozřejmě po-
skytovatelé služeb.

3.
Prozatím se soustředíme především 
na služby typu IaaS a PaaS. Nicméně 
zájem zákazníků naznačuje, že bude 
možná do budoucna vhodné rozšířit 
naše služby i k poskytování dalších 
vrstev infrastruktury.

4.
Technologie umožňuji sdílení a vyšší 
využiti zdrojů a tedy i vyšší efektivitu. 
Tyto trendy rozhodně přispívají k roz-
voji cloudu.

5.
Naše služby se hodí pro firmy, které 
využívají pro svoje IT více než 5 
serverů. Nemyslíme si, že by někdo 
mohl být příliš velký.

6.
Takovouto hranici lze stanovit jen 
velmi obtížně. Budování vlastního da-
tového centra je v podstatě jakýmsi 
konzervativním přístupem k využití 
infrastruktury. Pokud má nějaká fir-
ma větší počet serverů, může uvažovat 
o tom, že si své datové centrum posta-
ví. Je to v podstatě jen výpočet celko-
vých nákladů na vlastnictví (TCO). 
V tomto směru je situace podobná, 
jako v případě operativního leasingu. 
Lze stanovit hranici, kdy se firmě vlast-
nictví auta vyplácí. A kdy je vhodnější 
zvolit operační leasing? 

7.
Všechny on-site servery se do datových 
center asi nikdy nepřesunou, ale jsem 
přesvědčen, že většina z nich ano. Nic-
méně to podle mého odhadu bude tr-
vat určitě déle, než nějakých deset či 
patnáct let.

Více odpovědí naleznete na www.netguru.cz



hrozby a útoky umíme detekovat a za-
jistit pro ně včasnou reakci, tak pro 
vnější útoky to tak snadno nelze zajistit. 
Chybí nám kontext informací o exter-
ním uspořádání informačních systé-
mů.
Při obraně sítě tak stojí administrátor 
před třemi hlavními úkoly. Prvním 
z nich je vytvořit si znalost o externích 
hrozbách se stejným výsledkem jako 
i hrozbách vnitřních. Dále musí doká-
zat korelovat události a hodnotit rizika 
externích útoků, a v neposlední řadě 
přenést tuto znalost do komponent bez-
pečnostní infrastruktury od různých 
výrobců.
Jak tedy zajistit bezpečnostní vhled do 

IT prostředí pro adekvátní a rychlou 
reakci? Předpoklady, které byly zmíně-
ny v předchozím odstavci, umožňují 
splnit jen ta nejdražší řešení SIEM vy-
užívající napojení na centra analýz 
hrozeb (např. McAfee Global Threat 
Intelligence). Ale ani sebelepší SIEM 
nemůže poskytnout schopnou inteli-
genci v podobě automatizovaného pro-
cesu, který sám analyzuje hrozby, iden-
tifikuje a řídí rizika.  To může zajistit 
například McAffee Threat Intelligence 
Exchange. Ovšem abychom zrychlili 
proces Incident Response je potřeba 
více, než jedna technologie. A také je 
potřeba mít nápad, jak se účinně bránit 
a čím se k obraně vybavit.

Jste správcem informačního systé-
mu a množství jeho komponent, 
rozsáhlost vzájemných vazeb kom-
ponent, kvalita konfigurace kom-
ponent vám připadnou jak balíček 
karet obskurní hry Černý Petr. Bez-
pečnostní hrozby jsou v tom karet-
ním balíčku, záleží, co si kdy z balíčku 
vytáhnete. 

Dnešní bezpečnostní hrozby jsou 
uvnitř systému v podobě zranitelností 
vzniklých nekvalitní konfigurací kom-
ponent nebo nekvalitou jejich vývoje 
(firmware, software). Jejich případné 
zneužití může proběhnout jak zevnitř 
systému, tak i z venčí. Zatímco vnitřní 

Kyberzločinci vydělají až 
biliardu dolarů. Nové typy 
útoků jsou výnosné

Kybernetický zločin se profesiona-
lizuje. Kyberpiráti používají nové me-
tody útoků, které je velmi obtížné 
detekovat. Na rozdíl od minulosti již 
nejde o to, napadený počítač zničit 
či vyřadit, ale spíše zpeněžit přístup 
k němu či ke z něho přístupným da-
tům. Upozornil na to Adam Philpott 
ze společnosti Cisco na nedávném 

virtuálním setkání s novináři. Na-
příklad ukradení digitálních certifi-
kátů může přinést až na 100 dolarů, 
úspěšný ransomware útok klidně 
i tisíckrát více, upozornil Philpott.

Bojiště kyberzločinu se proměňuje, 
k internetu bude připojeno až 50 mili-
ard zařízení, to je výrazně více, než 
lidí na planetě. Přitom rychle roste po-
díl různých mobilních zařízení, nosi-
telné elektroniky či třeba senzorů. To 
vede k výrazné proměně celého kyber-
prostoru a samozřejmě to otevírá také 
cestu k novým typům útoků. „Zároveň 
platí, že informační technologie hrají 
v dnešním světě stále větší roli. Podí-
vejme se například na nejúspěšnější 
firmy poslední doby – ať již je to Uber, 
Amazon, Netflix či PayPal – ti všichni 
mají jedno společné. Jedná se o digi-
tální společnosti, které by bez IT vů-
bec nemohly vzniknout a fungovat,“ 
uvedl Adam Philpott.

To s sebou nese nutnost změnit pří-
stup k obraně. Již nestačí soustředit se 
na prevenci a chránit vstupní body sítě. 
Současné sítě jsou konglomerátem 
pevně připojených zařízení, mobilních 
zařízení a cloudové infrastruktury. 
K  tomu je ještě potřeba přidat různé 
senzory a podobně. Takže, kde je dnes 
vlastně hranice sítě, kterou bychom 
měli před útoky chránit?  Podstatě ji ne-
jsme schopni určit. A je tu ještě jedna 
nová věc pro bezpečností specialisty – 
v minulosti prostě nepřipustili při-
pojení zařízení, které by nebylo samo 
o sobě zabezpečené. Jenže nyní se do 
sítě připojuje celá řada přístrojů či mo-
dulů, které jsou příliš jednoduché na 
to, aby nesly ještě bezpečností software.

Obrana je živý organismus
Aby toho nebylo málo, dnešní útočníci 
dokáží připravit své kampaně tak, aby 
se dokázaly samy proměňovat a mu-
tovat. Snažit se tak útoky detekovat po-
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Advokáti z Taylor Wessing 
vysvětlují nový zákon 
o bezpečnostní činnosti 

Nový zákon o bezpečnostní čin-
nosti byl předložen sněmovně 
27. května 2015 jako sněmovní 
tisk č. 495/0. Protože v součas-
nosti probíhá jeho první čtení, 
připravila advokátní kancelář 
Taylor Wessing Praha rozbor 
stávajícího návrhu, jehož ambicí 
je popsat a vysvětlit jeho aktu-
ální podobu.
Bezpečnostní činnost doposud 
byla upravena pouze živnosten-
ským zákonem, který umožňoval 
její výkon, například ostrahu ma-
jetku a osob či praxi soukromé-
ho detektiva, jako koncesované 
živnosti. Blíže ovšem tato čin-
nost nebyla nijak regulována. No-
vá úprava tento stav napravuje 
v souladu s trendem v ostatních 
zemích EU jako Francie, Itálie či 
Nizozemí vydáním zvláštního sa-
mostatného zákona. Nový návrh 
rozlišuje celkem pět druhů sou-
kromé bezpečnostní činnosti. 
Jedná se o ostrahu osob a...

Zrychlete proces incident response

Adam Philpott,  ředitel pro oblast 
kybernetické bezpečnosti v regionu 
EMEA, Cisco

 Investice do rizikového 
managementu 

V celosvětové studii řízení rizik 2015 
společnosti Accenture více než 86 % 
dotazovaných uvedlo, že jejich firma 
plánuje v následujících dvou letech 
zvýšit investice do řízení rizik. Každá 
čtvrtá (26 %) je plánuje zvýšit o více 
než 20 %. Tři z deseti respondentů 
(29 %) uvedli, že jejich společnost plá-
nuje navýšit více než o pětinu investice 
do cloudových služeb, služeb SaaS 

a do analýz dat. Studie je založena na 
rozhovorech s více než 450 responden-
ty z řad vyššího managementu z ban-
kovnictví, kapitálových trhů a pojiš-
ťovnictví. Firmy se soustředí na posí-
lení specializovaných služeb, ale méně 
než polovina z nich (41 %) uvádí, že 
mají rozsáhlé zkušenosti.

 DDoS útoky často s dalším 
napadením 

Průzkum Kaspersky Lab a B2B Inter-
national ukazuje, že DDoS útoky jsou 
jen špičkou ledovce. U 74 % firemních 
respondentů se DDoS útoky kryly s ji-
nými incidenty. Tento zastírací ma-
névr je znám jako DDoS smokescree-
ning (kouřová clona). Respondenti 
v ČR mezi hrozbami zmiňují malware 
(23 %) a hacking (12 %), DDoS vidí ja-
ko nejnebezpečnější jen 8 %. Ve 45 % 

případů se DDoS útoky celosvětově 
kryjí s jinými malwarovými incidenty 
a ve 32 % s proniknutím do podnikové 
sítě. Ve 26 % případů jde i o únik dat 
a ve 24 % způsobí kompletní nedo-
stupnost služeb. Vhodným opatřením 
proti útokům je řešení chránící sou-
časně proti malwaru, vniknutí do sítě 
a DDoS útokům.

autor článku:
Karel Šimeček
ředitel pro výzkum a vývoj, 
AXENTA a.s.



Lépe analyzovat, lépe sdílet 
informace
Konzervativní přístup velí implemen-
tovat SIEM nástroje a napojit SIEM na 
globální centrum analyzovaných hro-
zeb. SIEM nástroj tak získává přehled 
o útočnících, vektorech útoků, zrani-
telných komponentách a služeb. Prů-
běh aktualizace báze znalostí externích 
hrozeb v SIEM je plně automatizovaný 
a je shodně komplikovaný jako aktuali-
zace antimalware ochrany. Z portfolia 
Intel Security jsou to 
spojená řešení z McAfee 
Enterprise Security...

Společnost Apple doporučila uživa-
telům, aby si ze svých zařízení sma-
zaly programy, které umožňovali 
sledovat šifrovanou komunikaci. Zá-
roveň hned několik aplikací stáhla 
i ze svého obchodu, což znamená, 
že si je již uživatelé nemohou stáh-
nout. Apple se obával, že by tyto 
aplikace mohly narušit bezpečnost 
celého ekosystému.

Apple zřejmě usoudil, že schopnost 
vstoupit do šifrované komunikace by 
mohla otevřít cestu k tak zvaným 
MITM útokům a umožnit instalaci 
kořenových certifikátů umožňujících 

přerušit šifrované spojení mezi zaří-
zením a serverem. „Apple se snaží mít 
maximální kontrolu nad samotným 
operačním systémem iOS, i nad jednot-
livými zařízeními, z tohoto pohledu 
lze jeho rozhodnutí pochopit,“ uvádí 
Pavol Lupták, Security Consultant ze 
společnosti Nethemba.

Americký výrobce celou záležitost ko-
mentoval jen velmi stručně s tím, že 
odstranil ze svého obchodu ty aplikace, 
které instalací kořenových certifikátů 
ohrožovali šifrování SSL/TLS, protože 
umožňovaly monitorovat zákaznická 
data o provozu v síti. Paradoxní je, že 

tento přístup není zase až tak neob-
vyklý, běžně jen používají například 
antivirové programy, 
v nichž lze monitorování 
šifrované komunikace...

mocí starého přístupu a porovnávání 
s kódy známých hrozeb je již naprosto 
nedostatečné. Než se sekvence útoku 
rozšíří ke všem uživatelů, samotný útok 
již vypadá úplně jinak. Pokud má tedy 
fungovat obrana proti kyberzločinu 
efektivně, musí tak trochu přijmout je-
ho taktiku. Tak jako se útoky promě-
ňují a vyvíjí v čase, musí se tomu při-
způsobit i obrana.
S trochou nadsázky by se obrana měla 
stát jakýmsi živým organismem, který 
se bude sám vyvíjet, učit se a samozřej-
mě dokáže se automaticky bránit. Dnes 
je prakticky nemožné zabránit tomu, 
aby škodlivý kód do sítě pronikl, a zá-
roveň útočníci se často snaží chovat 
pokud možno nenápadně. Klíčovým 
prvkem úspěšné obrany je proto schop-
nost detekovat škodlivý kód, který 
pronikl do sítě. „Zdá se to jako samo-
zřejmost, ale právě to bývá často ka-
menem úrazu pro řadu firem. Detekce 
nákazy jim může trvat až 200 dní,“ 
poznamenal Adam Philpott.
Jednou z cest, jak detekci napadení 
zrychlit a zefektivnit je integrace bez-
pečnostních mechanismů přímo do 
síťové infrastruktury. Zdá se, že touto 
cestou se vydávají všich-
ni klíčoví výrobci. Zna-
mená to, že zatímco...

Překvapte zloděje. Udělejte mu 
snímek na památku

MAC200 DN funguje i jako fotopast, 
je totiž aktivována pohybem a na pa-
měťovou kartu lze uložit i poměrně 
dlouhý časový úsek. Díky bateriím mů-
že navíc fungovat i poměrně nezávisle 
až několik dní. Jako součást domácího 
bezpečnostního systému se tahle ka-
mera opravdu dobře uplatní.
Hybridní režim pro vyšší bezpečnost
Uživatel kamery může volit mezi třemi 
základními režimy. V prvním lze navo-
lit pevný interval mezi jednotlivými 
snímky, takže kamera vytváří jakýsi 
časosběrný dokument. Ve druhém re-
žimu je využíván senzor pohybu, kte-
rým je kamera vybavena, a který doká-
že detekovat pohyb až na vzdálenost 
asi 6 metrů. V tomto režimu kamera 
po zachycení pohybu pořizuje několik 
snímků za sekundu. 
Poslední možností je kombinace obou 
režimů v podobě tak zvaného Hybrid 
Mode. V něm kamera zachycuje sním-
ky v časovém intervalu, a když někdo 
vstoupí do zóny snímání pohybu, foto-
aparát se přepne do režimu aktivace 
pohybem a pořizuje 2–3 snímky za 
sekundu po dobu 5 sekund. V hybrid-

Pro ochranu svého domu si lze poří-
dit velmi složité zabezpečovací sys-
témy. Někdy ale nic složitého není 
potřeba. Jednoduchou volbou mů-
že být celkem nenápadná kamerka 
Brinno MAC200 DN. Malé rozměry, 
schopnost fungovat i venku a na-
pájení z baterií z ní dělá skvělého 
pomocníka pro ochranu vašeho ma-
jetku.

I když sama o sobě nemůže kamera váš 
majetek ochránit, někdy mohou mít 
ale pouhé snímky cenu zlata. Brinno 

ním režimu může kamera sledovat 
okolí až do vzdálenosti sto metrů.

Noc zlodějům nepomůže
Na rozdí l od staršího modelu je 
MAC200 DN vybaven také funkcí 
Smart Night Vision. Tato funkce za-
jišťuje automatické zapnutí a vypnutí 
režimu nočního vidění. Pokud je na 
kameře nastaveno noční vidění do au-
tomatického režimu, kamera při zá-
padu slunce automaticky tento režim 
aktivuje a při svítání opět vypne. V pří-
padě, že je připojeno volitelné infra-
červené osvětlení APL200 lze bez bě-
hem noci pořizovat dokonce infračer-
vené snímky. Za denního světla pak 
funguje naprosto standardně a pořizuje 
běžné snímky.

Jednoduché použití 
Velkou výhodou kamery MAC200 DN 
je naprosto jednoduché použití. Kame-
ra je napájena dvojicí ba-
terií typu D, přičemž...

Apple stáhl některé aplikace z App Store. 
Do šifrované komunikace už neuvidí
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 Azyl pro Snowdena

Z dokumentů, které byly v roce 2013 
zveřejněny na Wikileaks vyplynulo, že 
v posledních několika letech dochá-
zelo k soustavnému a cílenému sledo-
vání úřadů Evropské unie, národních 
států i Evropských občanů. Agenti 
umístili odposlouchávací zařízení rov-
něž v unijním diplomatickém centru 
ve Washingtonu a v některých kance-
lářích v New Yorku a Bruselu. Údajně 
nejvíce zasaženou zemí se stalo Ně-

mecko, kde bylo denně odposlouchá-
váno 20 milionů telefonních hovorů 
a 10 milionů internetových souborů. 
Monitorování telefonátů, textových 
zpráv a e-mailů je podle některých ná-
zorů srovnatelné s opatřeními v Iráku 
nebo Číně. Docházelo i k rozsáhlé 
hospodářské špionáži.

 Advanced Threat 
Protection od Symantecu 

Řešení Symantec Advanced Threat 
Protection (ATP) dokáže rozpoznávat 
a odstraňovat pokročilé hrozby napříč 
jednotlivými kontrolními body. K je-
jich sledování přitom postačuje jediná 
konzole, provedení hlavních akcí vyža-
duje pouze jediné kliknutí myši a na 
koncové body není nutné instalovat 
žádné nové agenty. K hlavním pokroči-
lým hrozbám dnes patří ransomware 

(malware vydírající oběti), trojské ko-
ně umožňující útočníkovi vzdálený 
přístup, pokročilé přetrvávající hroz-
by (advanced persistent threats, APT) 
nebo útoky zero day (zneužití chyb 
softwaru v době, než jeho výrobce 
vydá opravu). Řešení Symantec ATP 
koreluje podezřelé aktivity ze všech 
kontrolních bodů a řadí události pod-
le jejich rizikovosti.

www.bostar.cz
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sílacím výkonu, který významně pro-
dlužuje životnost baterií v senzorech. 
Do konce roku 2015 by měla být ově-
řena kompletní připravenost pro ko-
merční spuštění služby. České Radio-
komunikace budou hledat další part-
nery pro spolupráci na rozvoj této sítě.

Doplňující rozhovor s Pavlem 
Kosem, technickým ředitelem 
Českých Radiokomunikací

V jakém rozsahu probíhá stávající pi-
lotní provoz smart meteringu? 
V tuto chvíli probíhá pilot na 4 místech 
v rámci Prahy a okolí, přesahuje i dalších 

krajů. Plánujeme rozšíření o dalších 5 
lokalit na základě dohody s potenciál-
ními dalšími partnery v pilotním pro-
jektu.

Kdy se bude vyhodnocovat, jaké vý-
sledky čekáte? 
Pilotní testování poběží do konce břez-
na 2016. Vzhledem k úvodním testům 
předpokládáme dobré výsledky. Vy-
hodnocení bude zejména v přesnosti 
dat přenesených na dálku a těch, která 
byla naměřena na místě.
V rámci pilotního projektu bychom 
chtěli dosáhnout následujících něko-
lika cílů:

v průběhu jara a na začátku léta sérii 
zátěžových testů technologie LoRa. 
Cílem bylo ověřit spolehlivost techno-
logie zejména v oblastech bez přímé 
viditelnosti na vysílací věž, tedy v mís-
tech zastíněných vysokými budovami, 
v údolích, ale i uvnitř budov a pod 
úrovní terénu.
 
Výsledky testů prokázaly vynikající do-
sah ve venkovním prostředí při přímé 
viditelnosti. Nadprůměrné výsledky 
zaznamenaly ČRa v dosahu „indoor“ 
hluboko do nitra budov a podzemních 
částí. Vysoce kvalitních hodnot dosáhla 
technologie LoRa při velmi nízkém vy-

noho obyvatele naší planety. ČRa mají 
předpoklady sehrát v rozvoji internetu 
věcí významnou roli, především díky 
své špičkové infrastruktuře s celoná-
rodním pokrytím a supervýkonným 
cloudem.
Pilotní síť, kterou ČRa připravily pro 
RWE GasNet a Softlink s.r.o., snímá 
pomocí senzorů na infrastruktuře ply-
novodů RWE data pulsními čidly, pak 
je odesílá radiovou sítí do cloudu ČRa. 
Tam dochází ke zpracování dat a jejich 
odesílání koncovým uživatelům. Pilot-
ní provoz probíhá v Praze a ve střed-
ních a západních Čechách. V rámci pří-
pravy pilotního projektu provedly ČRa 

Smart metering od Českých Radiokomunikací

přibližně 5 let a vyžádala si investici 
několika set miliónů korun.“
Společnost TTC TELEPORT postavila 
své nové datové centrum v areálu na 
Sazečské ulici v Praze 10. Jde o prostor 
nepříliš vzdálený od stávajícího datové-
ho centra této společnosti v Tiskařské 
ulici a dobře dostupný veřejnou dopra-
vou z centra města. Nové datové cent-
rum se rozkládá na celkové ploše 8 tisíc 
metrů čtverečních (z toho celá polovina 

je určena pro umístění zákaznických 
zařízení), v případě, že bude zájem zá-
kazníků nadále růst, má TTC TELE-
PORT další prostory pro rozšiřování. 
„Kapacita našeho datového centra 
v Tiskařské ulici byla již delší dobu té-
měř vyčerpána, dokonce jsme museli 
i některé zákazníky odmítat. Kapacita 
nově otevřeného datového centra se 
začíná postupně plnit,“ uvádí Radek 
Majer. 

Jako luxusní hotel
Už při samotném příjezdu do datového 
centra možná zákazník zapochybuje, 
jestli se neblíží k některému ze špičko-
vých hotelů. Dojem přetrvá dokonce 
i uvnitř, vstupy do jednotlivých sálů, 
v nichž jsou osazeny racky pro umís-
tění serverů, jsou totiž označeny svítí-
cími čísly a vstup dovnitř zajišťuje při-
ložení čipu (na přání zákazníka může 
být přidán například biometrický zá-
mek či jiný způsob autorizace vstupu). 
Ve všech prostorech je samozřejmě 
dbáno na vysokou úroveň čistoty a sa-
mozřejmostí je absolutní zákaz kou-
ření v celém areálu.
V prostorech datového centra se při pl-
né kapacitě bude nacházet celkem až 
34 sálů. V každém z nich budou k dis-
pozici uzavřené studené nebo teplé 
uličky, podle volby zákazníka. V někte-
rých sálech jsou již připravené rackové 
skříně značek Conteg a Rittal, totéž 
platí o chlazení a dalších komponen-
tech. Celé centrum je ovšem budováno 
jako striktně technologicky neutrální, 
záleží tedy zcela na přání zákazníka 
a firma TTC TELEPORT je schopna 
zajistit vybavení sálů prakticky libo-

novinky Komfort jako v pětihvězdičkovém 
hotelu. Nové datové centrum TTC

 Gartner: výdaje na IT 
poklesnou 

Celosvětové výdaje na IT napříč 
všemi obory (vertikálami) dosáhnou 
podle analytiků společnosti Gartner 
v letošním roce 2,69 bilionu americ-
kých dolarů. To je o 3,5 % méně než 
v roce 2014 – na vině je přitom přede-
vším stabilně silný kurz amerického 
dolaru a jeho zhodnocení vůči jiným 
měnám (zejména euru, jenu a rublu). 
Většina technologických firem ve svě-

tě totiž udává obrat právě v USD, a tak 
jsou jejich čtvrtletní výsledky tímto 
faktorem negativně ovlivněny. I nadá-
le platí, že hlavními růstovými odvět-
vími v letošním roce budou maloob-
chod, bankovnictví a finance a posky-
tovatelé zdravotní péče. V případě 
maloobchodu budou hlavními prio-
ritami v IT oblasti technologie, které 
pomáhají lépe rozumět zákazníkům.

 Digitální gramotnost 

Výuka počítačových (digitálních) do-
vedností ve školách je ohrožena pří-
lišnou orientací škol na výuku kódo-
vání, resp. programování. Tento trend 
může vést k tomu, že mladým lidem 
budou chybět digitální dovednosti, 
které budou potřebovat při dalším stu-
diu nebo na trhu práce. Toto je hlavní 
myšlenka souborného stanoviska na-
dace ECDL Foundation, vydaného 
14. října 2015 v Evropském parla-

mentu v rámci akce pořádané místo-
předsedkyní Výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitelů Evropského 
parlamentu Catherine Stihler. Doku-
ment vyzývá k vyváženému přístupu 
tak, aby byly vyučovány nejen základy 
programování, ale také praktické digi-
tální dovednosti na úrovni digitální 
gramotnosti. 

...pokračování ze strany 01

...pokračování ze strany 01
Vylepšený Watson 
Analytics

Společnost IBM představila nové 
funkce platformy Watson Ana-
lytics. Ty pomohou s hledáním 
dat a zodpovídáním dotazů. Uži-
vatelé tak budou moci snadněji 
než doposud získat ze svých dat 
užitečné poznatky. Platforma 
IBM Watson Analytics pomáhá 
jednotlivcům vytěžit hodnotu 
dat v jejich systému i z externích 
zdrojů. Kognitivní computing ro-
zumí přirozenému jazyku, dokáže 
zpracovávat informace a navrho-
vat hypotézy. Tím lidem přináší 
nové možnosti, jak data chápat 
a vyvozovat z nich závěry.
V nové verzi přináší platforma 
Watson Analytics vylepšený pří-
stup k novým datovým konekto-
rům. Umožňuje tak uživatelům 
napojit se při řešení obchodních 
otázek na více externích dato-
vých zdrojů. To přispívá k tomu, 
aby k doplnění kontextu, detai-
lů a přesnosti v rozhodování...
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1) Zprovoznit demonstraci několika 
reálných řešení, která jsou již nasa-
zena v jiných zemích nebo se ales-
poň objevují v pilotních projektech.

2) Představit tato reálná řešení poten-
ciálním obchodním partnerům.

3) Na základě požadavků potenciál-
ních zákazníků rozšířit rozsah pi-
lotu o další území.

Mohl by pak rovnou následovat ostrý 
provoz? V jakém rozsa-
hu, například jen v ně-
kterých regionech nebo 
všech? 

rozpočet, nemusí to být až takový pro-
blém. Jenže takovýto ideální scénář 
nastane jen zřídka. Obvykle musíme 
brát v úvahu nejen samotnou pořizo-
vací cenu hardware, ale také nároky 
na energie, jejichž cena dnes není úplně 
malá.
Zároveň platí, že neexistuje ideální se-
stava a vždy je zapotřebí učinit pár 
kompromisů s ohledem na celkový vý-
kon, užitnost a vynaložené náklady. 
Velmi důležité je, s jakými nástroji 
chcete pracovat, jaké úlohy potřebujete 
plnit. Základní podmínkou je samo-
zřejmě využívání certifikovaného hard-
ware, který poskytuje záruku, že bude 
splňovat požadavky jednotlivých apli-
kací. Pro potřeby tohoto textu byla 
zvolena jako referenční platforma ap-
likace Cinema 4D Studio R16, která je 
v tomto oboru poměrně rozšířená.

Procesor versus grafická 
karta
3D grafické nástroje jsou mnohdy ex-
trémně náročné na výkon pracovní 

Počítačová grafika se posunuje ku-
předu mílovými kroky. Snaha o stá-
le efektnější prezentaci s sebou sa-
mozřejmě nese i rostoucí tlak na 
výkon hardware. Tak jako snad ve 
všech oblastech našeho života, na-
bídka na trhu je obrovská. Lze si 
koupit velmi drahé řešení, které ale 
bude dosahovat výkonu, jenž by 
bylo možné zvládnout i s mnohem 
méně výkonným hardware. Zákla-
dem každého řešení je samozřejmě 
procesor.

Vybrat si ten správný hardware pro 
náročné výpočty, a to nejen v oblasti 3D 
vizualizace a designu, není úplně snad-
né. Pokud je k dispozici neomezený 

stanice, a je proto zcela zásadní si polo-
žit pár otázek před vlastním nákupem. 
Především zde platí dvojnásob české 
pořekadlo „jednou měř, dvakrát řež”. 
Požadavky na hardware se do značné 
míry mění s tím, jak vývoj postupuje 
kupředu. Tam kde dříve byly podstat-
né výhradně procesory, nemusí být 
dnes situace až tak jednoznačná. Gra-
fické karty do značné míry byť s urči-
tými omezeními výkon procesorů na-
hrazují a toto nahrazení se promítá i do 
oblasti 3D grafiky. Neplatí to však be-
ze zbytku a ne u každé 
technologie...

volnými komponenty. Stejně tak si mů-
že zákazník přesně nastavit například 
úroveň zabezpečení, chlazení, kapacitu 
napájení a tak podobně.
„Jsme typické carrier neutral kolokač-
ní datové centrum,“ vysvětluje Radek 
Majer a pokračuje: „To znamená, že 
zákazníkům nabízíme především pro-
stor, zajišťujeme chlazení, napájení 
a  monitorování prostoru. Samotný 
hardware si již zákazníci dodávají sa-
mi. I proto se snažíme fungovat spíše 
na velkoobchodní bázi. To znamená, 
že naši typičtí zákazníci si od nás pro-
najímají celé racky. Tím ale nechci říci, 
že by služeb našeho datového centra 
nemohly využívat i menší firmy, ty se 
totiž mohou obrátit přímo na naše zá-
kazníky a umístit k nám třeba byť jen 
jediný server do jejich pronajatého pro-
storu.“ 

Bezpečnost především
Snad jen mnohem vyšší úroveň ostrahy 
naznačí, že se o obyčejný 
hotel nejedná. Kolem ce-
lého areálu jsou několik...

Big Data mění sport. Je to ještě fér?

3D výpočty – Intel nebo AMD

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:Více si přečtěte na:

 Con4Pas prodává Aribu 

Partnerem SAP pro prodej systémů 
Ariba na území ČR se stala společ-
nost Con4PAS. Jedná se o významné 
posílení prodeje tohoto typu řešení na 
českém trhu.  Ariba Network společ-
nosti Ariba bezpapírově zajišťuje pro-
cesy spjaté s nákupy a finančními ope-
racemi, aktuálně přitom patří k nejmo-
dernějším a nejrozšířenějším řešení 
svého druhu: celosvětově jej využívá 
téměř 2 miliony společností. SAP za-

koupil společnost Ariba v květnu 2012 
s cílem posílit rozšíření cloudových 
služeb využívající podporu platformy 
SAP HANA. Objem transakcí probí-
hající na systémech Ariba je tak větší 
než objem transakcí na portálech 
eBay, Alibaba a Amazon dohromady.

 Sdílené služby rostou 

Segment sdílených podnikových slu-
žeb meziročně roste o 20 % a s obratem 
zhruba 80 miliard korun tvoří již 1,5 % 
HDP České republiky. Celkem dávají 
firmy podnikající v této oblasti práci 
65 tisícům zaměstnanců. Vyplývá to 
z výročního průzkumu asociace ABSL. 
V České republice v současné době 
funguje přes 180 center sdílených pod-
nikových služeb. Jedná se o nadná-
rodní společnosti, které se rozhodly 

do Česka situovat některé své agendy, 
anebo o firmy, které se živí outsour-
cingem podnikových procesů. Z těch-
to center se tedy pro zákazníky po ce-
lém světě poskytují služby v oblastech, 
jako jsou účetnictví, personalistika, 
IT, komunikace, marketing, podpora 
zákazníků či vývoj a výzkum. 

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.corporateict.cz

úsudek skutečně přesné informace. 
Jak to může vypadat, naznačila na-
příklad německá fotbalová repre-
zentace na loňském mistrovství svě-
ta v Brazílii, či čeští hokejisté letos 
v Praze.

Oba sportovní týmy využívali aplikaci 
SAP Match Insights a německý softwa-
rový obr se chce podle všeho do této 
oblasti zakousnout mnohem více. I pro-

Nejen průmysl, ale také sport pro-
chází v posledních měsících význam-
nou proměnou. Také zde roste dů-
ležitost informačních technologií. 
Analýza velkých dat umožňující 
v reálném čase získat skutečné in-
formace o probíhajícím zápase či 
o hře své nebo soupeřů, může vý-
razně proměnit rozložení sil na hři-
šti a hráčům i trenérům dát do ruky 
místo dojmů a spoléhání na vlastní 

to v rámci letošního putování techno-
logického kamionu Evropou, pod hla-
vičkou Run Simple Tour, naplánoval 
zastávku před pražskou O2 Arénou. 

Co je ještě přípustné
Když nasadil český národní hokejový 
tým SAP Match Insights na letošním 
mistrovství světa, upravila IIHF i kvů-
li námitkám soupeřů pravidla pro po-
užívání tabletů a videoanalýzy na stří-
dačce během utkání. Piloti Formule 1 
dostávali díky senzorům v autech 
a analýze dat z nich od svých mechani-
ků tak detailní údaje o způsobu jízdy, 
že FIA shledala možné narušení pra-
vidla o tom, že pilot musí řídit auto 
samostatně, a zakázala část této ko-
munikace přes vysílačky.
V byznyse používají fir-
my běžně ty nejlepší...

David Korous
Svobodomyslný 
3D umělec, 
Cinema 4D 
a Adobe 
evangelista 
a propagátor, 3D 
stuff developer
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zprávy ze světa sítí a telekomunikací

Mezi hlavní předností NAS serveru 
QNAP TS-563 patří jeho vysoký vý-
kon, stejně jako možnost snadného 
upgradu klíčových součástí hard-
warové výbavy.

NAS QNAP TS-563, určený pro menší 
firmy, je zajímavým už jen použitím 
64bitového čtyřjádrového procesoru od 
AMD, taktovaného na 2 GHz. Obecně 
jsme zvyklí v podobných zařízeních 
spíše na čipy od Intelu. Druhým důle-
žitým prvkem hardwarové výbavy je 
operační paměť, jejíž 2GB kapacita 
nemusí být konečnou hodnotou. Pro-

střednictvím běžných „notebooko-
vých“ DDR3L modulů lze velikost 
RAM navýšit až na 16 GB. Variabilní 
je rovněž výbava rozhraní NAS serveru. 
Na zařízení najdeme celkem pět portů 
USB 3.0 a jeden port PCIe. Ve firemní 
síti bude ale asi daleko důležitější mož-
nost doplnit dva standardní gigabitové 
LAN porty o další dvě síťová rozhraní 
s propustností 10 Gb/s. Do TS-563 lze 
přidat různé typy síťových adaptérů, 
ovšem v každém případě je potřeba 
speciální rámeček pro tento model 
NAS serveru. Teoretická propustnost 
zařízení jednoduchým upgradem 
vzroste na desetinásobek. TS-563 je 
základním modelem pro SMB, takže 
nenabídne rozhraní HDMI, což tro-

O SDN se hovoří jako o sítích, kte-
rým patří budoucnost, protože jsou 
schopné přímo reagovat na potře-
by zákazníka. Jaké jsou jejich další 
výhody a jak daleko je v tomto seg-
mentu výrobce Huawei, prozradí 
Tomáš Zloch, technický ředitel spo-
lečnosti Huatech. 

V čem vidíte klíčovou výhodu SDN 
oproti tradičním řešením uzavřených 
sítí v podnicích či kolokačních data-
centrech?
Hlavním důvodem pro nasazení soft-
warově definované sítě je zjednodušení 

jejího řízení a rychlé zavádění nových 
služeb. Uživateli odpadá starost o síť 
a síťové protokoly a může se tak plně vě-
novat nasazení služeb, které jsou pro 
něj klíčové. Může se tak zaměřit pouze 
na definici parametrů služeb, zatímco 
systém uzpůsobí síť podle jeho poža-
davků. Dochází zde tedy k oproštění se 
od nutnosti složitě konfigurovat jednot-
livé síťové protokoly. Propojení mezi 
controllerem (mozkem řešení) a jed-
notlivými elementy zajišťuje otevřené 
API rozhraní. Prvním reálně nasazo-
vaným příkladem SDN je SVF (Super 
Virtual Fabric) řešení od Huawei, kde 
došlo k separaci control a forwarding 
planu. Je zde jeden centrální řídící pr-
vek, který má na starosti řízení sítě, 
zatímco všechny AP switche se starají 
pouze o správné přepínaní a směrování 
dat. 

Co si pod softwarově definovanou sítí 
máme představit v praxi?
Pojďme to vzít trochu oklikou přes to, 
jak se sítě vyvíjely. Tradiční kampusové 
sítě měly ve své struktuře páteřní vrst-
vu, distribuční vrstvu a přístupovou 
vrstvu. Každou tuto vrstvu tvořily jed-
notky až desítky switchů, které se cho-
valy a spravovaly nezávisle. Později se  

hlavně na přístupové a páteřní vrstvě 
začalo nasazovat stohování, došlo ke 
zjednodušení správy, zvýšení spoleh-
livosti a zrychlení konvergence sítě. 
Zhruba ve stejném čase se začalo ma-
sivněji nasazovat WiFi řešení, velmi 
často nezávislé řešení s odlišnou kon-
figurací oproti LAN síti. Enterprise 
WiFi řešení s sebou přineslo jednu zá-
sadní novinku, a sice centrální správu. 
Všechny AP jsou tak pouze tencí kli-
enti a veškerá konfigurace je řešena 
z jednoho místa. Idea SDN neboli SVF 
řešení od Huawei přichází s otázkou, 
proč by to vlastně nemohlo úplně stej-
ně jednoduše fungovat v běžné LAN 
síti. Tedy krom tenkých AP mít i tenké 
switche? Představme si jeden centrální 
switch, nebo dva switche ve stohu, kte-
ré jsou zodpovědné za řízení a konfi-
guraci celé sítě. Je tedy zcela lhostejné, 
kolik máme přístupových switchů 
a WiFi AP, protože celá síť je pouze 
jeden prvek, jeden element pro správu 
s centrální konfigurací. Jaké starosti 
tedy správcům odpadnou? Dedikovaný 
WiFi controller nebude potřeba, jeho 
funkci plnohodnotně přeberou cent-
rální switche. Odpadne zdlouhavá kon-
figurace množství přístupových swit-
chů, tyto jsou pouze tenká Plug&Play 

novinky Tomáš Zloch: 
Reálné nasazení SDN v LAN síti…

QNAP TS-563: Výkonný NAS

 CETIN vydá 22 miliard 
na rozvoj sítí

Společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., (zkráceně CETIN) 
oznámila, že v příštích sedmi letech 
investuje 22 miliard korun do rozvoje 
svých telekomunikačních sítí. Celá 
částka bude investována ze zdrojů 
CETIN s cílem vybudovat tzv. sítě 
nové generace (NGN). Půjde přede-
vším o výstavbu optických pevných 
sítí napříč celou Českou republikou 

a to nezávisle na vývoji rozhodování 
o čerpání zdrojů z fondů EU. Dále 
půjde o dobudování a posilování ka-
pacity moderní mobilní 4G/LTE sítě. 
Technologicky půjde zejména inves-
tice do technologií VDSL2, VDSL3 
a tzv. vectoring.

 Desktop jako služba 

Společnost Citrix zveřejnila výsledky 
celosvětového průzkumu Citrix Servi-
ce Provider Center of Excellence za-
měřeného na oblast desktopů dostup-
ných jako služba (Desktop as a Service, 
DaaS). Průzkum pro rok 2015 odkrývá 
nové trendy a jejich dopad na růst ce-
lého trhu i jednotlivých vertikál. Au-
toři se zaměřili i na míru přijímání 
nových typů infrastruktur, a to právě 
z pohledu poskytovatelů služeb, kteří 

nabízejí hostovaná řešení. Celkem 71 % 
dotázaných partnerů očekává růst trhu 
v oblasti desktopů dostupných jako 
služba. Polovina jich pak během roku 
2016 zvýšení využívání veřejných 
cloudů.

Internet věcí v plynárenství, 
elektrárenství i průmyslu
Nástup nových technologií a při-
cházející digitální revoluce mění 
pravidla hry na trhu. Ještě ne-
dávno silní hráči se zdánlivě ne-
otřesitelnou pozici ztrácejí tržní 
podíl na úkor mnohem menších 
a dynamičtějších konkurentů. 
Rozdíl je často právě ve využití 
informačních technologií a mož-
ností, které přináší internet věcí. 
Tyto technologie mohou zefek-
tivnit průmyslovou výrobu, ale 
i fungování energetických, těžař-
ských a dalších společností.
Společnost Cisco představila ně-
kolik nových sad produktů, které 
jsou určeny pro firmy z oblasti 
průmyslové výroby, dopravy, 
energetiky a ropného i plynáren-
ského průmyslu. 
Úkolem představených řešení je 
pomoci společnostem z celé řa-
dy oborů integrovat informační 
technologie, stroje, zařízení a da-
ta. Místo izolovaných informač-
ních ostrovů tak budou mít k dis-

Tomáš Zloch, technický ředitel, 
Huatech
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chu komplikuje nasazení tohoto zaří-
zení v rámci kamerového systému. By-
telné kovové šasi NAS serveru skrývá 
zásuvky pro pět pevných disků o veli-
kosti 3,5 či 2,5 palce, z nichž každý mů-
že disponovat kapacitou nejvýše 6 TB.
Úvodní nastavení zařízení a jeho zpří-
stupnění prostřednictvím cloudu je 
dílem okamžiku – stačí použít kód ze 
štítku nalepeného na šasi a propojit 
NAS s účtem myQNAP. Softwarová 
výbava NAS serveru je tradičně velmi 
obsáhlá a samozřejmě ji lze dále roz-
šiřovat instalací doplň-
ků z bohaté knihovny... 

zařízení. Nakonec dochází i k maximál-
nímu zjednodušení konfigurace bez-
pečnostních politik, protože vše je ře-
šeno z jednoho místa. 

V konceptu to vypadá krásně, kde 
však leží hranice, při které se nasazení 
SDN skutečně vyplatí? 
Zde se situace liší výrobce od výrobce. 
SDN (SVF řešení) v podání Huawei 
je poměrně flexibilní. Úspory lze za-
znamenat již na relativně malých sítích 
s více jak sto uživateli, WiFi sítí a jed-
ním centrálním switchem. Počet prvků 
zůstane zachován, ale dojde ke zjed-
nodušení konfigurace a správy. Pře-
kážkou pro SDN nejsou ani LAN sítě 
velkých společností typu ČEZ, nebo 
Česká spořitelna. Čím více spravova-
ných zařízení, tím je efekt zjednodu-
šení konfigurace a správy sítě větší. 
Hlavní výhoda nastává v případě opra-
vy poruchy koncových bodů. WiFi AP 
nebo switch stačí v takovém případě 
pouze vyměnit a není potřeba ztrácet 
čas s jejich opětovnou konfigurací. 
Veškeré nastavení si automaticky stáh-
nou z centrálního prvku, bez nutnosti 
zásahu administrátora. Není tedy nut-
ná žádná iniciační konfigurace na stra-
ně přístupového prvku. Tedy opravdo-
vé funkční Plug&Play.

Nová generace Wi-Fi routerů pod-
porujících bezdrátový standard IEEE 
802.11ac si již nevystačí se dvěma 
vysílacími pásmy na 2,4 a 5 GHz, 
ale pro zvýšení propustnosti přidává 
další 5GHz pásmo.

Wi-Fi router Asus RT-AC3200 patří 
mezi nejvýkonnější zařízení na sou-
časném trhu, přičemž jeho maximál-
ní teoretická propustnost při bezdrá-
tovém přenosu dat činí ohromných 
3 200 Mb/s. Této hodnoty je dosaženo 
díky současnému vyslání ve třech pás-
mech – jednom s frekvencí 2,4 GHz 
a dvou na 5GHz frekvenci. Tato konfi-

gurace si vyžádala přidání dalších antén 
pro vysílání a příjem signálu Wi-Fi, 
takže jich na těle routeru RT-AC3200 
najdeme hned šest (v konfiguraci 3×3, 
tedy 3 antény pro vysílání a 3 pro pří-
jem). Kromě stromořadí antén obsa-
huje designově velmi vydařené tělo 
routeru klasickou kombinaci 1 WAN 
a 4 LAN portů (všechny samozřejmě 
gigabitové) a po jednom USB portu ve 
specifikaci 2.0 a 3.0. Pomocí tlačítek 
skrytých pod předním okrajem těla 
routeru lze vypínat Wi-Fi a indikační 
diody, tlačítko pro připojení klient-
ských zařízení přes WPS se nachází 
na zadní straně zařízení. Jeden z LAN...

Asus RT-AC3200: Bleskurychlá Wi-Fi 

Od rozvaděčů k řešením na míru
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tinentech. O cestě, kterou musela 
firma projit od malého českého vý-
robce po globálního hráče, o novin-
kách i plánech do budoucna si ICT 
Network News povídali s výkonným 
ředitelem této společnosti Vítem 
Voláčkem.

„Společnost v letošním roce oslavila 
17 let od svého založení a za ony uply-
nulé roky ušla velký kus cesty,“ vzpo-
míná Vít Voláček. Z prvotní nabídky 
jednoduchých IT rozvaděčů v roce 
1998 firma svoje portfolio významně 
rozšířila, takže v současné době vyrábí 
a nabízí komplexní řešení pro datová 
centra od vlastních rozvaděčů přes mo-
nitorovací a kontrolní systémy, řízení 
kabeláže, efektivní chladicí systémy, 
inteligentní napájení, široké spektrum 
příslušenství a s tím související služby. 
Kromě telekomunikačních rozvaděčů 
lze nalézt v jejím produktovém portfo-
liu také rozvaděče pro venkovní a prů-
myslové aplikace. „Svým zákazníkům 
poskytujeme sofistikovaná řešení šitá 
individuálně přímo na míru, avšak 
prodáváme i produkty přímého pro-
deje (D2D),“ shrnuje výkonný ředitel.
Stejně tak jako na nabídku komplex-
ních služeb společnost klade maximál-
ní důraz na nepřetržitou inovaci svého 
sortimentu. „Novinky a nová řešení se 

snažíme našim zákazníkům nabízet 
nepřetržitě, a proto je vývoji v naší 
společnosti věnována velká pozornost. 
Jsem rád, že se v této oblasti můžeme 
spolehnout na špičkové technické od-
borníky,“ zdůrazňuje Vít Voláček. V ro-
ce 2012 Conteg na trhu představil řadu 
rozvaděčů pro venkovní použití pod 
značkou outTEG a o rok později pak 
kompaktní rozvaděče pro průmyslové 
aplikace pod značkou inTEG. Výkonný 
ředitel Voláček doplňuje, že přestože 
se jednalo o nové trhy, je management 
společnosti plně přesvědčen o konku-
renceschopnosti těchto produktů, a to 
nejen z hlediska ceny, ale především 
díky jejich kvalitě. „S novinkami při-
cházíme také v oblasti IT. K dosažení 
co nejefektivnějšího proudění vzduchu 
skrz rozvaděč jsme vyvinuli nový typ 
dveří s vysokou perforací 86 % při za-
chování jejich původní tuhosti a pev-
nosti. Nový typ lišt pro nejvyšší řadu 
našich stojanových rozvaděčů umož-
ňuje flexibilní vnitřní uspořádání ulo-
žené IT techniky. Díky vylepšení kon-
strukčních a technologických prvků se 
nám také podařilo dosáhnout vysoké 
tuhosti rámů, a tím zvý-
šit jejich nosnost až na 
1 500 kg,“ pokračuje...

Společnost Conteg začínala jako 
český výrobce IT rozvaděčů. Dnes 
výrazně rozšířila svou výrobní kapa-
citu v továrně v Pelhřimově a dodá-
vá průmyslové rozvaděče, chlazení, 
systémová řešení a služby pro dato-
vá centra i průmyslové aplikace do 
více než 70 zemích světa na 4 kon-

 Cloud ušetří až 40 % 
nákladů

Podle aktuálního průzkumu Českých 
Radiokomunikací (ČRa) využívají 
cloudové služby především ty firmy, 
které potřebují flexibilně plánovat své 
náklady na IT.  Pro 47 % z nich před-
stavují investice do technologií vý-
znamnou část rozpočtu. Firmy bez 
cloudu investují do technologického 
zázemí mnohem méně. Z průzkumu 
ČRa rovněž vyplývá, že řada firem 

klade při výběru poskytovatele důraz 
na úspory a návratnost investice. 
Cloud umožňuje mnohem pružnější 
plánování investic. Pro firmy, které 
zatím cloud nemají, je otázka nákladů 
na druhém místě, hlavně řeší obavy 
ze složité integrace s existujícími sys-
témy, udává to 63 % dotazovaných fi-
rem.

 Ericsson akvíruje, kupuje 
vývojáře softwaru Ericpol

Společnost Ericsson plánuje na první 
čtvrtletí roku 2016 akvizici se společ-
ností Ericpol v Polsku a na Ukrajině. 
Ericpol je přední společností na trhu 
informačních a komunikačních tech-
nologií již od roku 1991. Zároveň je 
dlouhodobým dodavatelem Ericssonu 
na poli telekomunikace a vývoje soft-
waru. Firmy vzájemně spolupracují 
již přes 20 let, přičemž Ericsson byl 

prakticky největším zákazníkem Eri-
cpolu. Zamýšlená akvizice přinese 
Ericssonu v Polsku a na Ukrajině roz-
šíření kompetencí a prohloubení klí-
čového know-how týkajícího se pře-
devším rádia nebo cloudu. Umožní 
také lepší konkurenceschopnost v ob-
lastech, jakými jsou automatizace, 
automobilový průmysl, bankovnictví 
nebo zdravotnictví.

RECENZE
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Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz

IT rozvaděče Conteg se prodávají 
ve více než 70 zemích světa.

www.conteg.cz
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S rostoucí popularitou platebních 
karet se samozřejmě zvyšuje i zá-
jem kyberzločinců o napadení těch-
to transakcí – ať již útokem na banku 
nebo na platební terminál. Nyní to 
budou mít útočníci těžší, Master-
Card oznámila uvedení nástroje 
Safety Net pro evropský bankovní 
trh.

Pro spotřebitele je nejdůležitější věcí 
při nakupování bezpečnost a ochrana 
jejich plateb. To je důvod, proč se Mas-
terCard na tuto problematiku zamě-
řil. Společnost má řadu nástrojů, po-
mocí nichž zajišťuje bezpečnost ve 
spolupráci s bankami, maloobchod-
níky a spotřebiteli. Safety Net je ná-
stroj snažící se minimalizovat účinek 
kybernetických útoků na banky a pla-
tební terminály. Je navržen tak, aby vy-
užíval globální síť MasterCard k iden-
tifikaci neobvyklého chování a poten-
ciálních útoků – často ještě dříve, než 
se to banky či majitelé terminálů do-
zvědí.

Safety Net je vnější vrstva zabezpečení 
doplňující již existující nástroje ochra-
ny bank, která bez narušení původních 
instalací, zajistí novou úroveň ochrany 
platebního systému. Tento nástroj sle-
duje různé kanály a zeměpisné oblasti 
a poskytuje nejvhodnější úroveň pod-
pory pro každý trh a partnery pomocí 
sofistikovaných algoritmů. 

MasterCard automaticky zapíše ban-
ky do této ochranné služby pomocí 
nejnovějších bezpečnostních nástro-
jů. Safety Net pokrývá průběh všech 
debetních, kreditních a obchodních 
t ra nsa kcí  MasterCa rd ,  Maest ro 
a Cirrus a také je automaticky integro-
ván do globální platební sítě...

Různé virtuální měny vznikají na 
internetu jako houbo po dešti. Nyní 
se do řady přidává i jedna ryze čes-
ká – Napcoiny. Stojí za ní aplikace 
Napka, která před časem vstoupila 
na český trh. Virtuální měna dává 
možnost jednoduše platit za zboží 
či služby, aniž by bylo nutné převá-
dět fyzické peníze. Peníze si můžete 
nyní poslat jednoduše přes chat 
v aplikaci. Na transakce mezi přá-
teli to je zajímavá alternativa, za-
tím jsou ale pouze na hraní. 

Aplikace Napka umožňuje jednoduché 
obchodování na internetu a dokonce 
i placení ve fyzickém světě. Nabízí totiž 
také platební kartu, k jejímuž použí-

vání stačí mít staženu aplikaci pro 
chytré telefony s platformou Android 
nebo iOS. Karta nepotřebuje ke své-
mu fungování žádný bankovní účet. 
Zajímavostí je, že za celým projektem 
stojí investiční skupina Rockaway, kte-
rá vlastní řadu internetových obchodů 
v Česku a nově vstoupila i do Mall.cz. 
To pro další rozvoj virtuální měny ský-
tá zajímavé možnosti. Virtuální měna 
Napcoin je zatím jakousi zkušební mě-
nou, kterou mohou používat uživatelé 
verze bez platební karty.

Bonus do začátku
Jako impuls pro rozjetí obchodování 
získá každý registrovaný uživatel do 
začátku 2 500 Napcoinů. Ty sice není 

možné, prozatím, vyměnit za reálné 
peníze, takže si vlastně každý může 
zkusit obchodování nanečisto. Nap-
coiny mohou uživatelům free aplikace 
poskytnout také majitelé plnohodnot-
né verze Napky s aktivní platební kar-
tou. Přeposlat jich mohou tolik, kolik 
tvoří aktuální zůstatek na jejich Napce 
se skutečnými penězi – ty se pochopi-
telně z jejich konta neodečítají. Výši 
svého Napcoin konta lze samozřejmě 
navýšit také obchodováním s přáteli.

Bezpečné platby na internetu
K plné verzi Napky si je možné již po-
řídit klasickou platební kartu. Za tu 
sice uživatel zaplatí 150 korun, ale třeti-
nu dostane zpět jako bonus na platby. 
Další slevy lze získat při pořízení karet 
pro více lidí. Napka je zcela oddělena 
od bankovního účtu, pokud chce uži-
vatel kartou platit nebo využívat apli-
kaci k vzájemným transakcím, musí 
nejprve převést příslušnou částku do 
Napky ze svého běžného bankovního 
účtu. Výhodou je, že pro všechny své 
transakce potřebuje vlastně jen svoje 
telefonní číslo.
Tím, že je na Napce vždy kontrolované 
množství peněz, se nemůže stát, že by 
někdo cizí získal přístup k celkovému 
finančnímu majetku uživatele...

finance (ve spolupráci s časopisem Bankovnictví)
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MasterCard 
chce lépe 
chránit banky 
a terminály. 
Spouští 
Safety Net

Česká virtuální měna startuje. 
Obchodujte s Napcoiny

GE Money nabídla své produkty
on-line. Zákazníci jsou nadšeni

Více z rubriky
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si přečtěte na
www.ict-nn.com/finance

On-line služby jako internetové či 
mobilní bankovnictví už jsou u bank 
považovány za naprostou samozřej-
most. V poslední době se ale peněž-
ní ústavy snaží klientům nabídnout 
i řadu dalších služeb – on-line lze 
založit účet, sjednat půjčku a po-
dobně. Podle informací zveřejně-
ných GE Money Bank klienti tuto 
cestu oceňují. Jen u tohoto bankov-
ního ústavu bylo od července uzavře-
no on-line více než 16 tisíc smluv, 
když on-line smlouvy o půjčce tvoří 
až třetinu všech uzavřených smluv.

Banka spustila svůj e-shop v létě a již 
nyní uvažuje o rozšíření svého on-line 
portfolia. Vyplnění žádosti je jedno-
duché a intuitivní. Klienti během chvil-
ky vědí, zda a s jakým úrokem půjčku 
dostanou, a mohou u GE Money Bank 
ušetřit, protože neplatí žádný poplatek 
za sjednání půjčky. U všech půjček, 
které si zájemci sjednají on-line, totiž 
nemusí platit poplatek za poskytnutí 
úvěru. Zájemci o Expres půjčku mohou 

nyní navíc získat odměnu až 500 Kč 
měsíčně za řádné splácení.

K vyplnění online žádosti o úvěr se 
zájemce dostane snadno po vstupu na 
web GE Money Bank. V průběhu vypl-
ňování žádosti může žadatel využít 
online chat. Na úvod si lze v úvěrové 
kalkulačce nastavit požadovanou výši 
půjčky, dobu jejího splácení a typ po-
jištění. V následujících čtyřech krocích, 
které zaberou žadateli pět minut času, 

vyplní kontaktní údaje, osobní data, 
informace o zaměstnavateli a svých 
příjmech a výdajích. S vyplňováním 
těchto údajů pomáhá po celou dobu 
tzv. našeptávač, který na základě prv-
ních slov zbytek údajů vyplní sám. Po 
vyplnění celé žádosti proběhne schva-
lovací proces do 30 vteřin. Je-li úvěr 
schválen, pak už jen stačí, aby klient 
navštívil kteroukoliv pobočku GE 
Money Bank a podepsal předpřiprave-
nou smlouvu. Do 5 minut od sjednání... 



V praxi se lze občas setkat s poža-
davkem firem na financování soft-
warových licencí (včetně OEM li-
cencí) v rámci pořizování nového 
hardwaru a softwaru, a to formou 
finančního či operativního leasingu. 
Celý problém tohoto způsobu finan-
cování nákupu softwaru spočívá ve 
střetu ustanovení licenčních pod-
mínek o zákazu užití softwaru třetí 
osobou a podstatou leasingu, tj. 
vlastnictvím licence na straně lea-
singové společnosti a užitím soft-
waru jejím klientem. Software lze 
samozřejmě pořídit i formou úvěru, 
pak tento problém s licenčními pod-
mínkami nevzniká. Uvedené závěry 
lze vztáhnout i na ostatní softwa-
rové licence, pokud licenční pod-
mínky obsahují zákaz udělování 
podlicencí, nájmu či přenechání 
softwaru k užívání třetí osobě.

Východiska
Při pořizování movitých věcí formou 
finančního leasingu, dochází po ukon-
čení doby trvání leasingu k převodu 
předmětu leasingu do vlastnictví kli-
enta leasingové společnosti. Obdobně 
toto platí i u zpětného leasingu, ve kte-
rém by teoreticky došlo k nákupu licen-
cí uživatelem, dalšímu prodeji v rámci 
vyčerpání práv leasingové společnosti 
a pronájmu zpět uživateli. V případě 
operativního leasingu k převodu vlast-
nictví po skončení nájmu nedochází. 
Při všech těchto variantách nicméně 
vlastnické právo k softwarovým licen-
cím svědčí leasingové společnosti, kte-
rá následně by měla licence pronajímat 
(udělovat podlicence) příjemci leasin-
gu.

Právní úprava
Co se týče prodeje licencí (převodu) 
leasingovou společností na klienta po 
skončení užívání, pak je situace relativ-
ně jednoduchá, neboť se na jeho násled-
ný prodej vztahuje tzv. princip vyčer-
pání práv na rozšiřování autorského 
díla. Princip vyčerpání práv na rozši-
řování autorských děl ve vztahu k po-
čítačovým programům zakládá čl. 4 
písm. c) Směrnice Rady č. 91/250/EHS 
o právní ochraně počítačových...

ictnetworknews 11|2015

Leasing 
softwaru

Ochrana duševního 
vlastnictví na Internetu

jsou chráněná (mj. i software) a která 
nikoli (např. úřední díla, státní sym-
boly či výtvory lidové kultury).
Z dnešního pohledu archaické mezi-
národní úmluvy tvořící páteř celého 
systému ochrany duševního vlastnictví 
vycházejí z překonaného předpokladu, 
že na kopírování díla je třeba vynaložit 
netriviální úsilí. To bylo pravdou v do-
bě, kdy jen sehnat duplikační nástroje 
bylo uměním, nikoli dnes, kdy je zko-
pírování digitálního obsahu (hudby, 
textů, softwaru) otázkou několika klik-
nutí myší.

Stěžejní složkou ochrany duševního 
vlastnictví je samostatná oblast au-
torského práva, s nímž se nejčastěji 
dostává do styku běžný uživatel 
Internetu. A právě tam vznikají nej-
významnější rozpory a srážky těchto 
uživatelů se zákonnými požadavky, 
regulemi a legislativou.

Zákonem, který v souladu s mezinárod-
ními smlouvami a evropskými před-
pisy upravuje tuto problematiku, je 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autor-
ském (autorský zákon). Ten v § 2 jasně 
definuje, která umělecká a vědecká díla 

Více z rubriky
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si přečtěte na
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Jaká práva má autor?
Práva autora (fyzické osoby) se v rámci 
evropského právního systému dělí na 
dvě složky. Jednak jsou to práva osob-
nostní (např. právo rozhodnout o zve-
řejnění díla či být uváděn jako autor), 
a jednak práva majetková (např. právo 
dílo užít, sdělovat veřejnosti atd.) Ma-
jetková práva trvají po dobu života 
autora a 70 let po jeho smrti. Po uplynu-
tí této doby se dílo stává dílem volným 
(public domain).
Chce-li autor dovolit druhým užívat 
jeho dílo, činí tak prostřednictvím li-
cenční smlouvy (licence). Zákon však 
rovněž předpokládá výjimky z této 
zásady, tedy možnosti užití díla bez 
uzavření licenční smlouvy s autorem 
(nebo jiným nositelem práv). Takovou 
možností je například volné užití díla 
(či případy, kdy to není v rozporu s běž-
ným způsobem užití díla) kdy jeho 
účelem není dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo ob-
chodního prospěchu. 
To však neplatí pro software, na který 
se tato výjimka nevztahuje. Obecně 
můžeme říci, že je možné pořizovat si 
kopie pro osobní potřebu, ale není do-
voleno autorsky chráněný obsah dále 
nabízet. Jako praktický příklad uveďme 
P2P sítě (torrent), kdy uživatel stahuje, 
ale zároveň i nabízí již stažený obsah.

jící přenos a dočasné ukládání dat.
Třetí typ poskytovatele internetových 
služeb je odpovědný za obsah uživa-
telských informací, a to tehdy, mohl-li 
nějakým způsobem vědět, že obsah 
ukládaných informací nebo jednání 
uživatele jsou protiprávní, ale přesto 
neprodleně neučinil veškeré kroky 
k nápravě (např. u web hostingu ne-
odstranil hostingu nelegálně sdílený 
software uživatele, ačkoli o něm věděl).
Velmi podstatné je, že podle § 6 po-
skytovatelé internetových služeb NE-
MAJÍ povinnost dohlížet na obsah 
informací a aktivně vyhledávat proti-
právní obsah. Proč? Za prvé by to bylo 
technicky náročné a finančně náklad-
né, za druhé by se tak narušovalo 
ústavně garantované právo na ochra-
nu soukromí uživatelů. 

ISP musí reagovat
Důvod, proč je ISP vůbec nějaká od-
povědnost přičítána, je, že by bylo vel-
mi obtížné (takřka nemožné) požado-

Poskytovatelé internetových služeb 
či, chcete-li, poskytovatelé služeb 
informační společnosti (ISP, Internet 
service provider) svými službami 
umožňují uživatelům Internetu pří-
stup k různému obsahu a z toho 
důvodu za něj spoluodpovídají. Víte, 
jak je v českém právu upravena od-
povědnost ISP za tento obsah?

Na základě evropských předpisů je 
odpovědnost ISP upravena zákonem 
č. 480/2004 Sb., o „některých službách 
informační společnosti“ (tedy službách 
poskytovaných na Internetu, jako jsou 
např. web maily, vyhledávače, diskuzní 
a inzertní servery, hostingové služby 
apod.).

ISP nemusí proaktivně pátrat 
po zločincích
Dle míry odpovědnosti za poskytovaný 
obsah rozlišuje legislativa celkem tři 
typy ISP, které jsou upraveny v § 3, § 4 
a § 5. První dva typy jsou ISP zajišťu-

vat nápravu protiprávního stavu pouze 
po tom, kdo jej v kyberprostoru způ-
sobil.
Za současného stavu to tedy funguje 
prakticky tak, že je možné ISP upozor-
nit na protiprávní stav, ti poté mají ze 
zákona povinnost se problémem zabý-
vat, případně jim může být soudem při-
kázána náprava protiprávního stavu. 
To se činí např. za pomoci upozornění, 
tzv. DMCA takedown notice, kterým 
držitel autorského práva může ozná-
mit ISP, že se na jejich stránkách na-
cházejí nezákonně šířená autorským 
právem chráněná díla. ISP mohou na-
víc díky svým záznamům asistovat při 
vyšetřování nezákonného jednání.

Odpovědnost poskytovatelů 
internetových služeb

článek je publikován ve spolupráci 
s advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, 
Otevřel & partneři s.r.o.

www.pravoit.cz

právo
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Lucie Vurbsová
Canon
B2B corporate & marketing 
communication professional 
pro Českou republiku a Slovensko

Společnost Canon 
oznámila jmenová-
ní Lucie Vurbsové 
na pozici B2B cor-
porate & marke-
ting communica-
tion professional 
pro Českou repub-

liku a Slovensko. Náplní její práce bu-
dou komunikační aktivity společnosti 
Canon v oblasti B2B.

Lucie Vurbsová nahradila Anetu Sitá-
rovou, která v rámci Canonu od 1. 7. 
zastává pozici trade marketing man-
agerky. Vurbsová do Canonu přichází 
ze společnosti Skylink, kde se poslední 
tři roky starala o přípravu marketin-
gové komunikace.

Lucie Vurbsová vystudovala sociální 
a mediální komunikaci. Ve volném ča-
se ráda běhá a relaxuje u jógy, dobrého 
jídla nebo filmu.

Robert Calderoni 
Citrix
Prozatimním CEO a prezident

Robert Calderoni 
byl jmenován pro-
z at i mní m CEO 
a prezidentem Ci-
trixu

Citrix kromě f i-
nančních výsledků 

také oznámil jmenování Roberta Cal-
deroniho, výkonného předsedy Citri-
xu, prozatímním CEO a prezidentem 
společnosti Citrix. Mark Templeton, 
který zastával funkci CEO a prezidenta 
před Calderonim, v červenci tohoto ro-
ku oznámil, že po jmenování nového 
CEO by rád odešel do důchodu, a že 
v poradní roli bude působit do konce 
roku 2015. Proces výběrového řízení 
na CEO Citrixu zůstává stále v plném 
proudu.

Lenka Uzun
Avnet
Marketing Manager

Společnost Avnet 
rozšířila svůj tým 
o Lenku Uzun. Od 
2. 11. 2015 v Avne-
tu zastává pozici 
marketing man-
ager a je zodpověd-
ná za komplexní 

řízení, strategii a rozvoj v oblasti mar-
keting a PR. 

Marketingu se Lenka Uzun věnuje více 
než 13 let. Po studiu na Masarykově 
univerzitě v Brně působila 11 let ve 
společnosti Servodata, kde vybudovala 
a vedla marketingový tým.

„Svět IT je poměrně malý a tak jsem 
rád, že se Lenka po odchodu ze Servo-
dat rozhodla využít své schopnosti 
a zkušenosti právě u nás,” uvedl Pavel 
Salák, country manager společnosti 
Avnet.

Umějí ajťáci mluvit?
Pokud je novinový titulek ve formě 
uzavřené otázky (= reakcí je ANO/
NE), odpověď bývá většinou zápor-
ná. A taková je realita – lidé od po-
čítačů sice rozumějí řeči čísel, často 
však neovládají řeč těla a docela 
obyčejné „algoritmy komunikace“. 
„Ajťáci“ prostě obvykle neumějí 
mluvit.

Důvody?
a) Ve škole byli géniové přes čísla, 

a protože pánbíček málokdy hýří 
talentem na více frontách, výukou 
češtiny (srozumitelně psát a mluvit) 
prošli tak trochu virtuálně; češti-
nářka jim nechtěla zkazit vysvěd-
čení, takže jim dala s hlubokým 
povzdechem a velkým sebezapře-
ním v lepším případě trojku. 
„Ajťákovi“ to stačí, protože si blá-
hově myslí, že čeština ho živit ne-
bude.

b) Mimo školu a po škole se shlukují 
v sobě rovných komunitách bez 
nutnosti pracovat na svém projevu; 
vystačí si s cizími pojmy prokláda-
nými citoslovci.

c) Nerozumí, o čem to tu píšu, a ne-
chápou, „jak by jako měli mluvit“.

Řešení:
a) Nepodceňujte hardware vašeho pro-

jevu, tedy vaše tělo. Naučte se zá-
kladům „body language“ – stůjte či 
seďte rovně, vytahujte hlavu vzhůru 
a stahujte lopatky dolů. K poslucha-
čům otáčejte nejen hlavu, ale celé 
tělo včetně špiček nohou. Dívejte 
se do očí lidem, s nimiž mluvíte 
(je-li jich více, střídejte je), koutky 
úst vytahujte nahoru a nebraňte se 
úsměvu. Ruce nepatří do kapes, za 
záda, před rozkrok či dokonce na 
něj, nezajíždíte si prsty do vlasů 
ani vousů, nestrkáte si je k puse 
a už vůbec ne do úst. Ruce držte 
v prostoru mezi vaším pasem a ob-
ličejem. Vaším rozpakům „co s ru-
kama“ významně pomůže, když 
v jedné ruce držíte propisku, dálko-
vý ovladač k projektoru, předmět, 
o němž mluvíte atp.  

b) V české větě patří důraz na předlož-
ku. Na konci věty klesáme hlasem. 
Pak chvilinku mlčíme. Na konci 
odstavce mlčíme déle. Mluvte jed-
noduše, i tak bývá nesnadné pro 
laické posluchače udržet s vámi 
krok. Jednoduché věty jsou většinou 
údernější než ty dlouhé a navíc do 
složitých souvětích se zapletete. 
A budete-li natáčet rozhovor pro te-

levizi, redaktor vás pochválí, když 
nebudete používat příliš cizích slov 
a „budete mluvit do tečky“.   

c) Váš projev by měl mít nějakou me-
lodii. Melodie je třeba to, co se vám 
ozve, když se přihlašujete do počí-
tače. Kdyby se místo oné znělky 
ozvala řada stejných tónů, bylo by 
to divné, že? Chceme slyšet různé 
tóny, nebuďte tedy monotónní uspa-
vači hadů. 

d) A teď k softwaru va-
šeho projevu, to jsou 
zkrátka ta moudra,...

Více si přečtěte na:

Dita Fuchsová 
je autorkou knih o komunikaci a lek-
torkou individuálních i skupinových 
kurzů komunikačních dovedností.

Channel Executive
Microsoft, Praha

Sourcing Req – IPM – Prague
Concur Technologies, Inc., Praha

Solution Specialist and Trainer
ZOOM International, Praha

Business Analyst (IT oriented)
Komerční banka, Praha

Inside Sales Account
Manager
Dell, Praha

IT Analytics Support Specialist
MSD, Praha

Technical Program
Manager
Red Hat, Brno

Project Manager
NES Global Talent, Praha

Product Manager
Sony Electronics, Praha

Django / Python Developer 
Czech Republic
KompiTech, Praha

Key Account Manager – 
Mobile Phone division
Samsung Electronics, Praha

Repair Operations NPI Project 
manager – Czech Republic
Apple, Praha

Marketing Manager –
Austria – Czech Republic
and Slovakia
MasterCard, Praha

Systémoví administrátoři, 
správci počítačových sítí
JetBrains s.r.o., Praha

Field Marketing Manager, 
EMEA East
Fortinet, Praha

Product Marketing Manager 
EMEA
Honeywell, Brno

Product Manager – Web 
Presence
NetSuite, Brno
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Obyvatelé České republiky jsou ke 
svým zaměstnavatelům poměrně 
loajální. I tak lze interpretovat vý-
sledky výzkumu pracovního portálu 
Profesia.cz. Téměř třetina respon-
dentů považuje za ideální dobu za-
městnání v jedné firmě 4 až 6 let, 
což odpovídá evropskému průměru.

Ze zjištění pracovního portálu Profe-
sia.cz vyplývá, že Češi preferují delší 
čas strávený u jednoho zaměstnavatele. 
Více než pětina dotazovaných (21 pro-
cent) považuje za ideální u jednoho 
zaměstnavatele setrvat více než 11 let. 
Nejpočetnější skupina respondentů 
(31 procent) jako ideální dobu uvedla 
4–6 let, což odpovídá evropskému prů-
měru. Nejméně početná byla skupina, 
která považuje za správnou dobu 7–10 
let (10 procent). Do jednoho roku by 
pro jednoho zaměstnavatele pracovalo 
15 procent dotázaných. 

Průzkum se ovšem dotazoval na ná-
zor, nezjišťoval skutečnost. „Výsledky 
průzkumu nás v několika ohledech 
překvapily – především to, jak mnoho 
respondentů považuje za ideální pra-
covat pro jednu firmu více než 11 let,“ 
říká Zuzana Lincová, ředitelka Profe-
sia.cz, a dodává: „Podle statistických 
údajů je průměrná doba strávená u jed-
noho zaměstnavatele v ČR méně než 
10 let, delší dobu než u zahraničních 
vydrží zaměstnanci u českých firem.“

Za optimální dobu strávenou u jedno-
ho zaměstnavatele se obecně považuje 
5 let, což potvrzují i výsledky představe-
ného průzkumu. Pohled na „věrnost“ 
zaměstnavateli se v průběhu pracovní-
ho života vyvíjí. Největší fluktuaci...

Pětina Čechů 
chce u jednoho 
zaměstnavatele 
strávit 11 a více 
let

Technologické trendy roku 
2016

Před internetovými hrozbami 
chceme chránit i vlastní rodiče
Nejen děti, ale i vlastní rodiče chtějí 
chránit před internetovými hrozba-
mi respondenti průzkumu společ-
nosti Kaspersky Lab a B2B Interna-
tional. Třetina účastníků, rodičů, se 
domnívá, že se jejich děti stávají na 
internetu závislé. A zhruba polovina 
z nich pokládá za zranitelné i svoje 
vlastní rodiče.

Průzkum zjišťoval názory rodičů na 
problematiku využití internetu a s ním 
souvisejících hrozeb. Polovina respon-
dentů se domnívá, že nebezpečných 
situací v kybernetickém prostoru při-
bývá. V případě vlastních dětí se po-
většinou obávají o jejich vystavení ne-
vhodnému obsahu, komunikaci s ne-
bezpečnými lidmi a o sdílení nebo 
zveřejňování příliš osobních informací. 
55 procent dotázaných se domnívá, že 

děti mají k problematickému obsahu 
v podstatě neomezený přístup.

Někdejšího velkého mediálního téma-
tu v podobě kybernetické šikany se 
obává 39 procent rodičů. O něco nižší 
zastoupení má strach z nákazy škodli-
vým softwarem. Rodiče si rovněž uvě-
domují, že neřízené internetové akti-
vity mohou narušit i dobré vztahy v ro-
dině. Konkrétně uvádějí například 
vymazání nebo ztrátu dat.

Celkem 51 procent rodičů se neobává 
pouze o vlastní děti, ale i o své rodiče 
nebo prarodiče. Čtvrtina se domnívá, 
že si jejich na internetu aktivní pří-
buzní nedokáží s nástrahami kyber-
netického světa poradit. 16 procent 
dotázaných považuje své prarodiče za 
mnohem zranitelnější než děti. A zhru-

ba desetina se obává možných následků 
neuváženého využití internetu. Nejvyš-
ší prioritu mají mezi rodiči z hlediska 
ochrany vlastních rodičů a prarodičů...

podnikového IT. V praxi jde o nové 
architektury a platformy potřebné pro 
podporu digitálního a algoritmizova-
ného byznysu.

Deset hlavních strategických 
technologických trendů pro 
rok 2016 podle společnosti 
Gartner

Provázaná zařízení (Device Mesh)
Nejen připojená, ale zároveň mezi se-
bou komunikující zařízení – mobilní 
přístroje, elektronika, připojená auta 
senzory IoT a další.

Ambientní uživatelský zážitek
Aplikace a služby, které dokáží uži-
vatele bez přerušení „provázet“ při 
přechodu od jednoho zařízení na jiné 
a pohybu z místa na místo. Už v roce 
2018 se bude jednat o klíčovou kon-
kurenční výhodu.

Přehled deseti strategických tech-
nologických trendů pro rok 2016 
publikovala společnost Gartner. Do-
minují mu témata související s inter-
netem věcí, uživatelským zážitkem 
a 3D tiskem.

Strategické technologické trendy defi-
nují analytici společnosti Gartner jako 
ty, které mají potenciál zásadně ovliv-
nit podniky a organizace, koncové (fi-
remní) uživatele IT, mohou vyžadovat 
významné investice, případně hrozí, 
že je společnosti podcení, což pro ně 
bude mít negativní následky. Jedná se 
o technologie, které mají dopad ze-
jména na dlouhodobé plány, progra-
my a iniciativy. Analytici společnosti 
Gartner vybrali deset strategických 
technologických trendů, které budou 
hrát v roce 2016 a v následujícím ob-
dobí strategickou roli. 
První skupina trendů souvisí s prolí-
náním fyzických a virtuálních světů 
a se vznikem takzvané digitální sítě 
(digital mesh). Zatímco dnes se firmy 
soustředí zejména na digitální byznys, 
začínají se objevovat první příklady 
tzv. algoritmizovaného byznysu. Algo-
ritmy, společně se vztahy a propojení-
mi, budou určovat budoucnost byzny-
su. Ve světě algoritmizovaného pod-
nikání se v pozadí děje mnoho věcí, 
do nichž lidé nejsou přímo zapojeni. 
Umožňují to především chytré stroje. 
Poslední zastoupenou skupinu tvoří 
trendy, které odrážejí novou realitu 
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Materiály pro 3D tisk
Nové materiály a způsoby 3D tisku 
nebo sestavování kompozitních sou-
částek umožní jeho využití v dalších 
odvětvích a zásadně ovlivní výrobu 
a dodavatelské řetězce.

Informace o všem
Všechna zařízení provázaná v digitální 
síti vytvářejí, používají a přenášejí in-
formace. Koncept informací ovšem za-
hrnuje příval nových strategií a tech-
nologií, které propojují data ze všech 
těchto rozličných zdrojů.

Pokročilé strojové učení
V případě pokročilého strojového uče-
ní jde zejména o posun technologií 
hlubokých neurálních sítí (DNN – 
Deep Neural Networks) z oblasti vý-
početní a správy informací směrem 
k systémům, které se dokáží nezávisle 
učit a vnímat svět...
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DC-N51 – Cisco Nexus 
5000/2000 in Data Center
Termín: 9. – 11. 12. 2015
Místo:  ALEF NULA, a.s.,
 U Plynárny 1002/97, Praha 10

Školení je v anglickém jazyce.

Kurz je určený pro IT profesionály se 
zodpovědností za instalaci, konfiguraci 
a provoz přepínačů Cisco Nexus 5000/5500 
a Nexus 2000 v datových centrech. 

Cena a více informací na:

cz-training@alef.com nebo 
http://training.alef.com/cz/

AFCEA
Multi Level Security III (MLS)
18.11.2015  Praha

MU Brno
Dny práva
18.–19.11.2015  Brno

ATOZ
SLOVLOG
26.11.2015  Bratislava

MU Brno
Cyberspace Conference 2015
27.–28.11.2015  Brno

Inform
Daily Web 2015
02.12.2015  Bratislava

IDC, ČIMIB
Kybernetická bezpečnost státu
12.12.2015  Praha

IDC
IDC Predictions 2016
20.01.2016  Praha

Veeam
VeeamON forum 2015 Prague
18.11.2015  Praha

HealthCare Institute
Efektivní nemocnice
24.–25.11.2015  Praha

Red Hat
Red Hat Cloud Seminář
13.11.2015  Praha

reagujícího na aktuální dění v oboru 
bezpečnosti. Dlouhodobě přináší nové 
trendy, informace, zajímavosti ze světa 
bezpečnosti odborným návštěvníkům 
a přívržencům z B2B sektoru, stejně 
tak jako široké veřejnosti. Veletrh na-
víc tradičně doplňuje i odborný dopro-
vodný program, v jehož rámci se účast-
níci se setkávají a diskutují s předními 
odborníky a představiteli bezpečnost-
ního průmyslu.

Již počtvrté se veletrh FSDays konal 
souběžně s největším stavebním vele-
trhem FOR ARCH. Celý komplex vele-
trhů navštívilo za pět dní přes 80 tisíc 

v oblasti počítačové bezpečnosti 
a etického hackingu v České repub-
lice – HackerFest. Již třetí ročník 
proběhl tradičně pod patronací spo-
lečnosti Gopas v multikině na Čer-
ném mostě 29. září letošního roku.

návštěvníků. Počet odborných, cíleně 
zvaných návštěvníků se, ve srovnání 
s loňským ročníkem, zvýšil o celých 
40 procent. Těm na výstavní ploše 
1200 m2 představilo nejnovější techno-
logie a premiéry z oborů fire & security, 
IT bezpečnosti, integrovaných systé-
mů budov a mnoha dalších specializací 
celkem 830 domácích a zahraničních 
vystavovatelů, včetně čtyřicítky vý-
znamných společností.

FSDays 2015 byla umís-
těna v samém středu...

Pouhé dva předchozí ročníky stačily 
k tomu, aby se HackerFest se stal důle-
žitou platformou pro setkávání IT spe-
cialistů z praxe se špičkami z oboru IT 
bezpečnosti a etického hackingu od 
nás i ze zahraničí. Jeho účastníci vy-
soko hodnotí nejen odbornou úroveň 
přednášejících, ale především praktic-
kou využitelnost nabytých zkušeností 
a možnost konzultovat problémy řeše-
né v reálné praxi. Ani letos nechyběly 
ukázky hackingu mobilních telefonů, 
webových aplikací, reálné příklady ak-
tuálních hrozeb z celého světa a prezen-
tace profesionálů na etický hacking.

Účastníci se dozvěděli jak nejlépe za-
bezpečit firemní systémy 
a data, jaké jsou aktuálně 
nejvyužívanější...

Letošní ročník veletrhu protipožární 
a zabezpečovací techniky, systémů 
a služeb PRAGUE FIRE & SECURITY 
DAYS 2015 (FSDays 2015) dostalo 
podtitul Bezpečná škola. Odpovída-
lo tomu i zaměření stánků jednotli-
vých vystavovatelů, jejich zájem 
přitom ukázal, že téma bylo zvole-
no správně. A stranou nezůstali ani 
návštěvníci. Těch letos od 15. do 
19. září dorazilo na výstaviště PVA 
EXPO PRAHA v Letňanech před 80 
tisíc.

Za dobu svého trvání FSDays získalo 
pověst kvalitního odborného veletrhu 

Kybernetická bezpečnost je stále 
důležitější součástí firemních stra-
tegií. Množství útoků rychle stoupá. 
I proto je důležité sledovat aktuální 
trendy i typy jednotlivých hacker-
ských útoků. Skvělým fórem je pro-
to jedna z nejdůležitějších událostí 

Jak zabezpečit školy?
Odpověď přinesly FSDays 2015

Jak vypadá IT bezpečnost v praxi? 
HackerFest 2015 ukázal hlavní trendy

Vždycky on s Veeam.
Konference VeeamOn Forum je zde

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Kromě zástupců společnosti Veeam 
na ní totiž vystoupí také zástupci zá-
kazníků, kteří řešení postavená na tech-
nologiích Veeam používají v každo-
denní praxi.

Hledá se expert
Pro všechny, kteří jíž s produkty spo-
lečnosti Veeam pracují nebo si myslí, 
že je dobře znají, je navíc připravena 
i zajímavá soutěž. Pokud se zaregistrují 
a během konání VeeamOn Fóra navští-
ví technologický Lab Warz, mohou 
vyhrát i některou ze speciálních cen. 
Zvládnout budou muset čtyři typy úko-
lů. Nejdříve to budou úkoly zaměřené 

na znalosti obnovování pomocí Veeam 
Backup and Replication, které se budou 
týkat VM, souborů a obnovy aplikač-
ních položek. Dále půjde o to ukázat 
znalosti z oblasti konfigurace a použí-
vání Veeam ONE, používání reportů 
či lonfigurace SureBackup infrastruk-
tury a procesu automatických kontrol 
záloh.
Pochopitelně nemůže chybět ani část 
zálohování, v níž čekají na soutěžící 
úkoly zaměřené na zna-
losti konfigurace Veeam 
Backup and...

Dostupnost, zejména v oblasti da-
tových center, je jedním z hlavních 
témat společnosti Veeam. Není 
proto překvapením, že je tématem 
i VeeamOn Fóra. Jeho letošní roč-
ník se koná na pražském Žofíně již 
18. listopadu 2015 od 10 hodin.

Tématem konference budou trendy 
a informace v oblasti cloudu, záloho-
vání a dostupnosti datových center. 
Všichni účastníci se budou moci se-
známit i s novinkami ve Veeam Avai-
lability Suite v9. Zároveň je VeeamOn 
Forum skvělou platformou pro sdíle-
ní zkušeností a osvědčených postupů. 
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Jedním z nejdůležitějších míst pro 
české zdravotnictví se ve dnech 24. 
a 25. listopadu stane pražský Con-
gress Hotel Clarion. Právě zde se 
uskuteční letošní ročník již tradiční 
konference Efektivní nemocnice. 
Novinkou v programu desátého roč-
níku je speciální diskusní blok s mi-
nistry zdravotnictví České republi-
ky, který byl zařazen na základě 
požadavků účastníků minulých roč-
níků. Konferenci pořádá společnost 
HealthCare Institute a ICT Network 
News je mediálním partnerem.

Dosáhnout efektivity ve zdravotnictví 
není jednoduchý úkol. O tom, jak efek-
tivně řídit nemocnice budou diskuto-
vat účastnící již desátého ročníku 
konference Efektivní nemocnice 2015, 
která se koná 24. a 25. listopadu 2015 
v Congress Hotelu Clarion v Praze-
Vysočanech. Sejdou se na ní předsta-
vitelé více než 150 českých nemocnic, 
ale také odborná veřejnost, představi-
telé státní a veřejné správy i zástupci 
zdravotnických a farmaceutických fi-
rem. Záštitu nad konferencí převzali 
mimo jiné Přemysl Sobotka, 1. místo-
předseda Senátu PČR a Andrej Babiš, 
ministr financí ČR. Konferenci bude 
moderovat Daniel Takáč. 

O zahájení konference se, kromě Pře-
mysla Sobotky, postarají mimo jiné 
rektoru Univerzity Karlovy Tomáš 
Zima, předseda české lékařské společ-
nosti J. E. Purkyně Štěpán Svačina, 
Milan Kubek, prezident České lékařské 
komory nebo generální ředitelka spo-
lečnosti Novartis ČR Heidrun Irschik-
-Hadjieff. Pak již bude program roz-
dělen do tří hlavních bloků. První 
diskusní blok nese název Zdravotní 
pojišťovny a nemocnice a bude se na 
něm diskutovat o úhradové vyhlášce, 
změnách ve strategiích nemocnic, roz-
voji a udržitelnosti kvality a dostup-
nosti zdravotní péče či o strategii ve 
vzdělávání lékařů. V diskusi vystoupí 
jak představitelé nemocnic, tak zdra-
votních pojišťoven...

Oproti předchozí verzi s názvem 
sense přináší K2 point více než 1 200 
nových funkcí a mnoho dalších vy-
lepšení. Není divu, že tradiční br-
něnský workshop, na kterém tuto 
verzi společnost K2 atmitec před-
stavila, se setkal s tradičně velkým 
zájmem účastníků. 

Za dobu svého pořádání si workshopy 
společnosti K2 atmitec získali odbor-
nou reputaci i zájem návštěvníků. Na 

letošní ročník, která se konal 20. a 21. 
října dorazilo více než 450 účastníků, 
což je na české poměry velmi solidní 
číslo. Již tradičně se setkání konalo 
v Brně, letos padla volba na hotel Best 
Western Premier International, který 
všem poskytl příjemné zázemí.

Velké množství novinek
Nová verze přináší skutečně velký ba-
lík vylepšení, celkem je to než 1200 
nových funkcí, úprav ve funkcích stá-

vajících či v samotném jádru systému. 
Těmi nejzajímavějšími novinkami jsou 
například prediktivní sklady, řízený 
sklad – WMS, návrhář formulářů, 
upravené uživatelské prostředí či apli-
kační statistiky.
„S ohledem na pokročilost nových 
funkcí, na množství a kvalitě úprav 
funkcí stávajících a také s ohledem na 
změny v uživatelském prostředí si do-
volím říct, že K2 point není jen nová 
verze našeho ERP softwaru, ale rovnou 
nový produkt. Všechny změny navíc 
jsou součástí jádra systému a jsou tak 
pro zákazníky dostupné v rámci stan-
dardní licence K2,“ dodává obchodní 
ředitel K2 atmitec Pavel Motan.

K2 Fórum pro širokou 
veřejnost
Program workshopů byl určen přede-
vším pro odborníky. Nicméně ani 
běžný návštěvník rozhodně cesty do 
hotelu Best Western v tomto termínu 
nelitoval. Souběžně totiž probíhalo K2 
Fórum, jehož cílem bylo odpovědět...

Jak ozdravit 
zdravotnictví. 
Konference 
Efektivní 
nemocnice 
2015

K2 ve verzi point se 
představil v Brně

Víno a IT. Dokonalé spojení

Více z rubriky
EVENTS

si přečtěte na
www.ict-nn.com/events

Ač se na první pohled může zdát, že 
výroba vína se bez počítačů, internetu 
a dalších IT technologií dokáže docela 
dobře obejít, není to tak úplně pravda. 
Zvyšující se náročnost zákazníků nutí 
i producenty vína zapojovat do své 
produkce stále vyspělejší technologie. 
O tom, jak se zrodil nápad na vytvoření 
spektrometru pro analýzu vína a jaká 
byla úskalí na cestě k jeho realizaci, 
jsme si povídali s Davidem Filipem, 
zakladatelem start-upové firmy spo-
lupracují s Jihomoravským inovačním 
centrem (JIC).

Jak vznikl nápad začít vyrábět přístroj 
pro analýzu vína?
Sice jsem pracoval v oboru IT, nicmé-
ně pocházím z vinařského prostředí 
a tak se tomuto oboru věnuji ve svém 
volnu. Uvědomil jsem si, že během 
výroby vína potřebujete znát hodnoty 
jednotlivých důležitých veličin, ať již 
je to obsah alkoholu, množství cukru 
nebo jednotlivých kyselin. Většina vi-
nařů zadává tyto analýzy externím 
laboratořím, což je ale poměrně ná-
kladná záležitost. Na trhu existují sa-
mozřejmě i přístroje, které jsou schop-
ny tyto rozbory udělat i bez potřeby 
chemikálií a ve velmi krátkém čase. 
Nicméně jejich cena se pohybuje ko-
lem půl milionu korun, a tak jsou pro 
vinaře většinou naprosto nedostupné.
Napadlo mě tedy propojit své zkuše-
nosti z oboru IT a pokusit se zkon-

struovat přístroj, který by dokázal ana-
lyzovat vložený vzorek vína během 
několika minut, ale jeho cena by byla 
výrazně nižší. Zatím se zdá, že bychom 
se měli pohybovat zhruba na desetině 
ceny srovnatelných přístrojů.  

Jak váš přístroj funguje?
V podstatě jde o spektrometr pracující 
v infračerveném (NIR) pásmu, tedy 
s vlnovou délkou 0,76 až 1,4 µm. Do 
tohoto spektrometru vloží vinař vzo-
rek vína a přístroj vytvoří spektrogra-
fickou křivku. To by samo o sobě neby-
lo nic zvláštního. Nám se ale podařilo 
vyvinout software, který dokáže na 
základě této křivky vypočítat množ-
ství jednotlivých veličin. Právě zde 
došla řada na mé zkušenosti z IT světa, 
dobře fungující program je klíčovým 
aspektem celého projektu. K tomu, 
abychom byli schopni naučit přístroj 
„rozeznat“ ve spektrografické křivce 
jednotlivé složky, bylo nutné využít 
znalostí pokročilého strojového uče-
ní. Zároveň bylo nutné vytvořit i učící 
množinu vzorků, což znamenalo po-
měrně nákladné laboratorní rozbory 
jednotlivých vzorků vín.

Působíte v rámci Jihomoravského ino-
vačního centra. Jak vám spolupráce 
s ním pomáhá? Lze říci, oč složitější 
by byl start projektu mimo takovýto 
inkubátor?
Spolupráce s JIC je v případě tohoto 
projektu spíše na úrovni sdílení infor-

mací a znalostí. Nicméně díky ní jsem 
získal spoustu dobrých rad z oblasti pa-
tentového práva, jiný odborník mi po-
mohl nastavit účetnictví a konzultanti 
mi přinesli jiné náhledy na mou firmu 
či obchod. Žádný program za vás ni-
kdy nic neudělá, ale máte skvělou pří-
ležitost si třídit myšlenky a odnést si 
spoustu zajímavých zkušeností, kon-
taktů a informací. Účast v takovém 
programu rozhodně doporučuji. 

Jak je projekt financován? Oslovili 
jste již nějaké investory?
Zatím celý projekt financuji sám. Náš 
spektrometr již ale zaujal 
i některé zahraniční in-
vestory,...

David Filip, zakladatel start-upu

...pokračování ze strany 01

Ve spolupráci s

Více si přečtěte na:
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Dlouhé telefonování se smartpho-
nem u ucha je nejen nepohodlné, 
ale také si při něm jen těžko budete 
dělat poznámky. Běžná sluchátka 
s mikrofonem zase nejsou příliš 
praktická a nevynikají ani kvalitou 
zvuku. Existuje nějaké optimální 
řešení?

Inovativní headset Plantronics Voyager 
Focus UC se snaží skloubit pohodlné 
nošení sluchátek s vysoce kvalitním 
zvukem hovoru a dlouhým dosahem 
bezdrátové technologie Bluetooth 4.1. 
Navíc jej lze použít nejen k telefonním 
hovorům, ale třeba i k poslechu hudby 
nebo sledování filmů. Technologií Blue-
tooth jsou totiž vybaveny nejen telefo-
ny, ale i počítače, tablety a další zaří-
zení.

Připojení k více zdrojům
Technologie Bluetooth 4.1 umožňuje 
současné připojení sluchátek k více 
zdrojům zvuku, mezi kterými lze ply-
nule přecházet. Ve výbavě headsetu je 
navíc i miniaturní USB adaptér, pro-
střednictvím kterého lze o podporu 
Bluetooth rozšířit i zařízení, která 
tímto rozhraním nedisponují. Typicky 
jde o stolní počítače, na kterých bu-
dete moci díky Bluetooth headsetu...

neradi dáváme z ruky. A to doslova: 
Bezmála 40 procent z respondentů 
uvedlo, že během cvičení či třeba při 
běhu drží svůj telefon v ruce. Dalších 
46 procent dotazovaných nosí svůj 
smartphone během sportování v kapse. 
Jak málo bezpečné to je, se už určitě 
přesvědčilo mnoho lidí s rozbitým 
displejem nebo i celým telefonem.
A proč si vlastně lidé berou svůj telefon 
s sebou, i když si jdou zasportovat? 
Důvodů může být mnohem více, než 
jen posedlost být neustále na příjmu 
a nepropásnout žádný hovor či zprávu. 
Telefony slouží třeba i k poslechu hud-
by nebo, stále častěji, i pro sledování 
sportovních výkonů prostřednictvím 
speciálních mobilních aplikací.
Možností bezpečného nošení telefonů 
během sportu, tak aby zároveň nebyl 
omezen pohyb, není mnoho. Běžně se 
nabízí například různá pouzdra k uchy-
cení na ruku, ale pro jejich relativně 
nepohodlné nošení mnoho lidí riskuje 
a dává přednost výše zmíněným kap- 
sám.

Bezpečně a pohodlně
Horkou novinkou mezi sportovními 
doplňky je Fitness Belt, praktický 
opasek vyvinutý firmou Belkin. Filo-

zofie tohoto doplňku přitom vychází 
z faktu, že opasek jsou lidé zvyklí nosit 
kdykoli – nejen během sportu – takže 
je Fitness Belt nebude nijak zvlášť ob-
těžovat.
Belkin Fitness Belt je elastický opasek 
s nastavitelnou délkou, který spolehlivě 
ochrání mobil i další nezbytnou výbavu 
při běžném cvičení, běhu i jakémkoli 
jiném sportu – aniž by přitom svého 
nositele jakkoli omezoval. Nemusíte 
se přitom bát vlhkosti z potu, jelikož 
je strana opasku přiléhající k tělu z vo-
děodolného materiálu, ani vypadnutí 
telefonu na zem, protože ten je bez-
pečně uložen v kapse se zipem. Belkin 
Fitness Belt navíc nemá pouze jednu 
kapsu, ale hned tři, abyste si do něj 
mohli uložit i klíče, peníze a další ne-
zbytnosti. Oddělení kapes zajistí, že 
vám klíče nebo mince nepoškrábou 
displej telefonu.
Výrobce samozřejmě pamatoval na 
současný trend obliby smartphonů 
s velkými displeji, takže Fitness Belt do 
své hlavní kapsy pojme telefon s úhlo-
příčkou až 5,5 palce. 
Elastické kapsy se při-
způsobí svému obsahu...

Sportujete rádi, ale potřebujete mít 
přitom při ruce svůj mobil, abyste 
byli neustále na příjmu? Nebo z něj 
chcete jen poslouchat hudbu? Pak 
jistě řešíte problém, kam s ním...

Průzkum Googlu ohledně využívání 
telefonů během sportu ukázal, že svoje 
oblíbené přístroje opravdu jen velmi 

Konečně 
univerzální 
headset

Výbava jako pro Jamese Bonda
Kamera na zpětné zrcátko automo-
bilu varuje před vybočením z jízdní-
ho pruhu a při hrozící kolizi spustí 
alarm.

Automatické systémy sledující nenadálé 
vybočení z jízdního pruhu, typicky 
v důsledku mikrospánku řidiče, na-
jdeme především ve výbavě vozů vyš-
ší třídy. Podobně je to i s technologií 
varující řidiče před kolizí s vepředu či 
v protisměru jedoucím vozem. O tyto 
důležité bezpečnostní prvky lze ovšem 
snadno doplnit i výbavu běžných au-
tomobilů.

Nejen kamera
MIO MiVue Mirror R30 je zařízení 
zajímavé hned z několika ohledů. Jedná 
se o záznamovou kameru (tzv. černou 
skříňku), která se automaticky akti-
vuje pohybem – bez ohledu na to, zda-
li je auto nastartované. Dokáže tedy 
zaznamenat například kolizi na par-
kovišti, od které by jinak viník bez-
trestně ujel. Kamera s širokoúhlým 
displejem zaznamenává obraz ve vy-
sokém rozlišení a s extrémní kvalitou, 
aby bylo možné na záznamu identifi-
kovat všechny detaily, včetně napří-

klad i registračních značek ostatních 
vozidel, dopravního značení atd.
Na rozdíl od ostatních zařízení tohoto 
typu se kamera MIO MiVue Mirror 
R30 neumisťuje pomocí přísavného 
držáku na čelní sklo, ale na vnitřní 
zpětné zrcátko, kde je uchycena gu-
movými pásky. Tím je mimochodem 
vyřešen i soulad s vyhláškami různých 
států o umisťování auto-doplňků do 
zorného pole řidiče. Umístění MIO 
MiVue Mirror R30 je nejen nenápad-
né, ale zároveň umožní kameře opti-
mální výhled na vozovku a nejbližší 
okolí. Do zrcadlového povrchu je in-
tegrován i displej a dotyková ovládací 
tlačítka, takže lze pořízený záznam 
ihned přehrávat a kameru pohodlně 
ovládat. 

Může vám zachránit život
Výrobce kamery využil optimální 
polohu záznamového zařízení v autě 
i k dalším užitečným funkcím. Kamera 
MIO MiVue Mirror R30 umí sledovat 
pruhy namalované na silnici a dete- 
kovat nekontrolované vybočení vozu 
z jízdní dráhy. Pokud řidiče přemůže 
mikrospánek, nebo jen chvilku nedává 
pozor a přejede krajnici nebo vybočí 

do jiného pruhu, spustí kamera alarm.
To je ale pouze jedna z funkcí kamery, 
zvyšující bezpečnost jízdy. Tou druhou 
je detekce vzdálenosti vepředu jedou-
cího vozidla a varování před rychlým 
přiblížením, kdy hrozí, že nestihnete 
dobrzdit. Také v tomto případě spustí 
MIO MiVue Mirror R30 zvukovou 
signalizaci varující před nebezpečím.

Nenápadná, ale velmi užitečná
Instalace kamery MIO MiVue Mirror 
R30 do zpětného zrcátka má velkou 
výhodu ve své nenápad-
nosti, takže zařízení po-
nechané...
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