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Internet věcí
proměňuje
život ve
městech
O internetu věcí se nejčastěji
mluví v souvislosti s nositelnou
elektronikou, možná ještě s domácími spotřebiči. Jenže propojený svět může proměnit náš život
mnohem více, než by nás možná
napadalo. Naučíme-li se využít
potenciálu, který nám tyto technologie nabízí, může se náš život
posunout na novou úroveň.
O chytrých městech se v poslední
době hodně píše. Ne vždy je ovšem jasné, co se za tímto konceptem skrývá.

Seznamte se s CZECH TOP 100
Žebříčky úspěšných, největších či
jinak zajímavých firem najdeme
všude na světě. Také v Česku jich je
několik, přesto si CZECH TOP 100
udržuji výjimečné postavení. „Umístění v tomto žebříčku prospívá image úspěšné a perspektivní firmy, na
níž se lze spolehnout, s níž je třeba
počítat, jejíž význam přesahuje místo působení, region, často i republiku,“ říká Jan Struž, předseda CZECH
TOP 100.
Žebříček CZECH TOP 100 známe už
více než 20 let, kromě něj ale stejnojmenné sdružení stojí za řadou dalších
zajímavých projektů, ať jsou to již oborové nebo regionální žebříčky či různé
další podpůrné akce. O tom, jaký význam má CZECH TOP 100 pro firmy
a na jaké novinky se můžeme těšit letos
si ICT Network News povídaly s předsedou tohoto sdružení, Janem Stružem.

Jak vůbec projekt CZECH TOP 100
vznikl? A co je jeho cílem?
Před jednadvaceti lety v bouřlivé době
rodící se nové ekonomiky několik organizací včetně bank a Vysoké školy
ekonomické v Praze vytvořilo sdružení ke sledování vývoje české ekonomiky v porevolučních letech v tržním
prostředí a na základě konkrétních
a ověřitelných měřítek, pevných ekonomických dat zveřejňovat aktuální
žebříček nejvýznamnějších firem. Ukázalo se, že tento žebříček uvítaly nejen
zařazované firmy, ale i odborné instituce i státní a regionální správa.
Má umístění v žebříčku pro firmy
nějaký ekonomický přínos? Pomáhá
to například jejich důvěryhodnosti
na trhu?
V každém případě prospívá image
úspěšné a perspektivní firmy, na niž
se lze spolehnout, s níž je třeba počí-

Sledujte také na:

tat, jejíž význam přesahuje místo působení, region, často i republiku. Ne
náhodou se oceněné firmy chlubí na
pokračování na straně 06

Cisco SMB Univerzita vzbudila zájem
V polovině ledna ohlásila společnost
Cisco start nového partnerského programu, který je určen firmám obsluhujícím segment malých a středních
zákazníků. O tom, s jakou odezvou se
po měsíci program setkal, jaký je o něj
zájem a jaké jsou plány do budoucna,
jsme si povídali s Pavlem Svatošem,
který má tuto oblast ve společnosti
Cisco na starosti.

Technologické i analytické společnosti se shodují na tom, že počet
připojených zařízení bude nadále
strmě stoupat. Odhady společnosti
pokračování na straně 02

Jan Struž, předseda sdružení
CZECH TOP 100

„Zájem našich partnerů ukazuje, že
nám skutečně citelně chyběl nějaký
program, kterým bychom podpořili
naše partnery obsluhující segment
malých a středních zákazníků,“ říká

Pavel Svatoš, zodpovědný za komunikaci s distribučními partnery ve
společnosti Cisco, a dodává: „Čekali
jsme velký zájem, přesto odezva
překonala naše očekávání.“

V polovině ledna jste spustili program Cisco SMB Univerzita. Jaké jsou
první reakce od partnerů?
Očekávali jsme, že by náš nový partnerský program mohl vzbudit zájem,
přesto realita překonala naše očekávání. Reakce od našich partnerů, tedy IT
firem oslovujících segment malých
a středních podniků, je více než pozipokračování na straně 08
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Internet věcí proměňuje život ve městech
...pokračování ze strany 01

Cisco hovoří o tom, že za pouhé 4 roky
bude k internetu připojeno přes 50
miliard různých zařízení. Nemalou
část z toho budou tvořit různé senzory
a M2M moduly, zajišťující propojení
různých zařízení, čidel a dalších prvků se servery a analytickými nástroji.
„Počet obyvatel ve městech rychle
stoupá. Již nyní žije ve městech více
než polovina světové populace. V roce
2050 v nich bude žít 5,3 miliardy lidí,
což odpovídá sedmdesátiprocentnímu
nárůstu ve srovnání s rokem 2010,“
připomíná Martin Doležel pro oblast
IoT/IoE ze společnosti Cisco a připomíná, že městská infrastruktura není
na tento nárůst často připravena.

Jak dopravit data

Proto se o konceptu chytrých měst
hovoří stále častěji. Technologie mohou zefektivnit fungování různých
městských systémů a tím umožnit
efektivnější využívání zdrojů. Jen tak
mohou města zvládnout postupující
urbanizaci. Již dnes se setkáváme s různými senzory, které dokáží fungovat
relativně nezávisle, semafory, které
dokáží detekovat rychlost přijíždějících aut, případně zatížení křižovatky
už dnes asi nikoho nepřekvapí. Problém je, že tyto systémy dnes v řadě
případů fungují autonomně, takže nedokáží své „rozhodovací procesy“ sladit s okolím. Právě to může změnit
internet věcí.
„Systém internetu věcí spočívá ve využití speciálního datového protokolu
umožňujícího efektivní a bezpečnou
obousměrnou komunikaci čidel a senzorů pro nejrůznější použití, například pro chytré město, chytré měření,
chytrou domácnost, chytrou výrobu
a podobně,“ říká Petr Sichrovský, obchodní ředitel Českých Radiokomunikaci. Narůstající počet připojených věcí totiž znamená také zvýšené nároky
na šířku přenosového pásma. Slibnou
se ukazuje technologie LoRa (Long
Range), kterou v nás úspěšně testují

Síla se skrývá v analytice

právě České Radiokomunikace. Právě
vybudování sítě určené jen pro komunikaci zařízení z oblasti internetu věcí
se ukazuje jako vhodná cesta, jak pásmo efektivněji využít.

„Podle odhadů odborníků bude přelomovým rokem pro internet věcí rok
2020,“ prohlašuje Petr Sichrovský, nicméně podotýká, že podle jeho názoru
dojde k přelomu možná i dříve. To je
pravděpodobně důvodem, proč právě
České Radiokomunikace do této oblasti v současné době investují. O tom,
že se zájem zákazníků o tuto oblast
zvyšuje, ukazuje i rostoucí poptávka
po nástrojích pro analýzu dat. „Právě
analýza velkého množství různorodých
dat je pro fungování celého konceptu
internetu věcí klíčová, zejména pokud
jde o koncepty chytrých měst, továren
a další,“ připomíná technologický expert společnosti SAP Rene Fischer.
Internet věcí může skutečně pomoci
poskytnout reálnou tvář fenoménu Big
Data. Senzory totiž dokáží pochopitelně chrlit obrovské množství různých

„Vysoce kvalitních hodnot dosáhla technologie LoRa
při velmi nízkém vysílacím výkonu, který významně
prodlužuje životnost baterií v senzorech.“
...říká Petr Sichrovský z Českých Radiokomunikací

„Testy prokázaly u technologie LoRa
vysoký dosah – pro oba směry komunikace, nízkou spotřebu energie a nízké provozní náklady,“ poznamenává
Petr Sichrovský a dodává: „Vysoce
kvalitních hodnot dosáhla technologie LoRa při velmi nízkém vysílacím
výkonu, který významně prodlužuje
životnost baterií v senzorech.“ Tato
společnost již od loňského roku svou
síť testuje a využila ji mimo jiné pro
pilotní provoz vzdáleného odečtu plynoměrů. „Obousměrná komunikace
umožňuje nejen monitoring a sběr dat,
ale i ovládání zařízení na dálku,“ doplňuje Petr Sichrovský s tím, že LoRa
umožňuje přeladit na jiné frekvence,
v licencovaném i nelicencovaném pásmu.
Lze očekávat, že v řadě aplikaci bude
do budoucna výhodnější decentralizovat infrastrukturu pro internet věcí,
k čemuž by technologie jako LoRa
mohly výrazně přispět. Rychlý rozvoj
technologií do budoucna umožní rozvoj fenoménu Fog Computingu, analýzu i relativně velkých objemů dat
zvládnou dnes již poměrně obyčejné
stroje a není k tomu potřeba supervýkonných serverů. „Lze očekávat, že
vznikne jakási technologická vrstva
mezi senzory a cloudovými aplikacemi.
Do ní se přesunou některé analýzy,
takže rozhodovací procesy budou probíhat blíže zdroji dat, což sníží nároky
na šířku pásma, protože některá data
nebude nutné přenášet na dlouhou
vzdálenost,“ vysvětluje Martin Doležel.

dat. Pokud se ale tato data mají použít
jako podklad k – nejlépe automatizovanému – rozhodování, musí být prakticky v reálném čase zpracována a analyzována. Tady nastupuje velký prostor
pro in-memory computing, kdy jsou
data zpracovávána přímo v paměti a nedochází tak ke zpoždění způsobenému úložišti. „Zkušenosti ukazují, že
in-memory platforma SAP HANA se
při zpracování dat velmi dobře osvědčuje. Vzhledem k zájmu zákazníků připravil SAP dokonce speciální IoT edici,
která nabízí vylepšené funkce pro práci se zařízeními nebo senzory, jako
optimalizaci komunikace, management a zpracování dat z nich,“ doplňuje Rene Fischer.
Rychlost analýzy může být pro chytrá
města skutečně klíčová. Bez dostatečného výkonu analytických nástrojů by
celý koncept chytrých měst v podstatě

nemohl existovat. Pokud má například
semafor dokázat skutečně efektivně řídit provoz na křižovatce a v jejím okolí, musí být analytické systémy za ním
schopny v reálném čase analyzovat
obraz z kamer, podněty ze senzorů ve
vozovce, data z chytrých žárovek veřejného osvětlení nebo přímo z aut
připojených k internetu a z jiných
zdrojů. To samé platí i na okolní semafory, se kterými musí být vzájemně
sladěn. To je obrovské množství nestrukturovaných dat. Jenže semafor
musí přepínat světla okamžitě. „V reálném čase musí být schopen vyhodnotit, který ze směrů je potřeba pustit
a na jak dlouho, aby byl průjezd křižovatkou co možná nejplynulejší,“ připomíná Rene Fischer.

Doprava vede

Právě doprava je v současnosti jednou
z nejviditelnějších oblastí, kde technologie internetu věcí a chytrých měst
pronikají do reálného života. Není divu, prakticky všechna velká města
dnes zápasí s rostoucím množstvím
aut a neustálými kolonami na hlavních tazích. V Barceloně mohou městské správě pomoci jednoduchá čidla,
jejichž cena se dnes pohybuje v řádu
desítek eur, a která vydrží třeba zalitá
v betonu u silnice celé desetiletí vysílat
informace bez nutnosti výměny baterie. Tato čidla umožňují sběr různých
typů informací z městské aglomerace.
Ve spojení s inteligentními kamerovými systémy kupříkladu zajistí jednoduchou kontrolu parkovacích míst,
včetně možného navedení řidičů na nejbližší volné místo, nebo míst, kam mají
povolen vjezd pouze vozidla s omezenou možností váhy nebo časového
omezení.“
Katalánská metropole se ke konceptu
chytrých měst přihlásila
již před časem.
Více si přečtěte na:
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Technologie Smart Cities se uplatní
především v dopravě a nakládání s energiemi
„Zabezpečení infrastruktury chytrých měst proti kybernetickým útokům je bezesporu otázkou, kterou
nelze přehlížet. Zároveň by ale byla
škoda se jen kvůli těmto obavám
vzdát se všech možností, které nám
chytrá města mohou přinést.“ říká
Mark Child, CEE Software Research
Manager společnosti IDC.
Koncept chytrých měst se s rozvojem
moderních informačních technologií
dostává do centra pozornosti. Růst
výpočetního výkonu, rychlosti připojení a rozvoj cloudových technologií
umožňuje realizovat projekty, které se
ještě před krátkým časem zdály nemožné. O tom, co si můžeme pod termínem Smart City představit a jaké
technologie se v nich uplatní, jsme si
povídali se Software Research Managerem společnosti IDC Markem Childem
a CEE Government Insights Senior

Research analytikem IDC Janem
Alexou.
O Smart City se hodně mluví, někdy
ale není definice úplně jasná. Co si
pod tímhle termínem představujete
vy či IDC? Jaké jsou hlavní charakteristiky chytrého města?
Termínem Smart City označujeme takové aglomerace, jejichž vedení se zaměří na tři základní pilíře – ekonomický, ekologický a sociální. Chytré
město je zároveň charakterizováno
širokým nasazení informačních a komunikačních technologií do běžného
života města a ke zlepšení kvality života obyvatel, přičemž důraz je kladen
zejména na tak zvanou třetí platformu,
tedy cloud, sociální sítě, analýzu velkých dat, mobilitu a technologie internetu věcí.
Naše závislost na technologiích se stále
prohlubuje. Nebojíte se, že sázka na
tyto chytré technologie může snížit
úroveň naší bezpečnosti? Nestaneme
se zranitelnějšími?
Není sporu o tom, že kybernetická
bezpečnost je důležitým faktorem, se
kterým je nutné počítat. Jak se městské
infrastruktury dále propojují, přibývá
připojených zařízení, koncových bodů,
autonomních senzorů a procesů, a také

objem dat, která jsou zpracovávána
a analyzována, roste také počet slabých
míst a bezpečnostních mezer na okrajích takovýchto sítí. To samozřejmě
zvyšuje atraktivitu infrastruktury chytrých měst pro případné kybernetické
útočníky a hackery.
Nicméně podle očekávání IDC společně s tím porostou také vládní investice
do kybernetické bezpečnosti. Zabezpečení infrastruktur měst a obcí bude
součástí tohoto trendu. Nicméně očekáváme, že právě rozvoj technologií
chytrých měst ukáže na důležitost vybudovat koncepci obrany proti kybernetickým hrozbám na národní úrovni.

Je totiž zřejmé, že ani většina středně
velkých měst nemá dostatečné prostředky ani know-how pro vybudování
dostatečně silné strategie obrany proti
kybernetickým útokům. Role států proto poroste.
Samozřejmě, že konkrétní bezpečnostní řešení se mohou lišit město od města,
nicméně zároveň bude možné ustavit
základní bezpečnostní rámec na národní úrovni. Na otázku bezpečnosti
a obrany proti kybernetickým hrozbám nelze
zapomínat.
Více si přečtěte na:

Nač speciální karty. Na Olomoucku stačí
platební
V Praze se vedou debaty o Opencard či Lítačce, přitom téměř všichni dnes mají v kapse kartu, která by
bez problémů informaci o předplatném do veřejné dopravy mohla
nést. Čipy v současných platebních
kartách mají paměti dost. Cestu, jak
mohou technologie lidem výrazně
usnadnit život, ukázali v Olomouckém kraji.
Pokusy nahradit různé městské karty
třeba aplikacemi na mobilních telefonech jsou zatím spíše v plenkách. Největším limitem je odlišný přístup výrobců telefonů a tím i limitovaný počet
přístrojů, na kterých je něco podobného možné. Naopak u platebních karet
je situace jiná – standardizaci zajišťují
karetní asociace, takže kartami lze platit na všech terminálech bez problémů.
Jakkoli jsou právě tyto karetní asociace
často velmi konzervativní, zejména
MasterCard s aplikací MasterCard Mo-

bile naznačila, že se novým trendům
nebrání.

Kartu už máme, proč ji
nepoužít

Velkou změnu v používání platebních
karet přinesla bezkontaktní technologie. Integrovaný NFC čip v kartách se
totiž technologicky příliš neliší od těch,
které se dnes používají v mobilních

telefonech nebo třeba v různých kartách používaných v městské dopravě
v řadě míst světa, včetně třeba pražské
Opencard, Plzeňské či Liberecké karty
a dalších. Odsud už je jen malý krok
k zajímavému nápadu – proč vyvíjet
novou kartu a nenechat jednoduše
cestující nahrát si časový kupón přímo
na svou platební kartu?
Místo nákupu drahých speciálních ter-

minálů pro městské karty lze ve vozech
městské dopravy použít podobné terminály, jako je známe od obchodníků
či třeba z nákupních automatů. Cestující tak navíc získají možnost jednoduše si koupit jednorázovou jízdenku,
aniž by museli složitě hledat automat
nebo zdržovat řidiče. Přesně o tento
přístup se pokusil koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), který ve
spolupráci s asociací Mastercard představil nový způsob placení za jízdné na
na Jesenicku.
Na 14 autobusových linkách spojujících
město Jeseník s přilehlými obcemi je
nyní možné nejen ve vozidle platit
jednotlivé jízdné bezkontaktní platební kartou, nýbrž si i přiřadit k této kartě časový kupón. Jesenicko je prvním
regionem v České republice, kde je
podobný způsob odbavení zaváděn.

Více si přečtěte na:
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zprávy z ict bezpečnosti
novinky

Bezpečnost? Měli bychom zpozornět
AES v roce 2001). Mezi jeho další
úspěchy patří hashovací funkce Keccak
(algoritmus též vyhrál soutěž NIST
v roce 2012, tentokrát o nový standard
SHA-3), a je autorem nebo spoluautorem dalších šifrovacích algoritmů
a mnoha výzkumných prací. Při příležitosti jeho vystoupení na Mikulášské
Kryptobesídce (více ICT Network News
01/2016) poskytl ICT Network News
rozhovor.

VŠKE startuje e-kurzy
o bezpečnosti
Na Vysoké škole Karla Engliše
v Brně jsou nově pořádány pětitýdenní běhy bezpečnostních
e-learningových kurzů. Každý
kurz zahrnuje úvodní prezentaci,
průběžnou konzultaci a závěrečné soustředění (celkem 3×4 hod.
přímé výuky). V rámci studia mají
účastníci kurzů přístup na výukový server Moodle, na kterém
jsou k dispozici potřebné prezentace, speciální videofilmy, opakovací autotesty a řada dalších
výukových materiálů. Kurzy připravili odborníci v oblasti bezpečnosti ICT a z praxe a jsou během kurzu mimo přímou výuku
cestou e-mailu k dispozici na
zodpovídání případných odborných dotazů. Absolventi kurzů
získají o účasti v kurzu Osvědčení. Aktuální cena jednoho kurzu
2 420 Kč je zaváděcí a platná jen
do 1. 7. 2016.

Termíny najdete zde:

Joan Daemen, 			
přední světový kryptolog

„Současné kryptovací algoritmy
rozhodně nejsou dostatečně bezpečné k ochraně soukromí osob a tyto
technologie ani nezaručí bezpečnost našich počítačů. Ještě horší je
bezpečnost cloudů, Internetu věcí,
průmyslové infrastruktury, aut a tak
dále,“ říká přední světový kryptolog
Joan Daemen.
Ve digitálním světě je dnes stále více
informací, je ale zaručena je jejich důvěrnost? Joan Daemen je belgický
kryptolog a jeden ze dvou autorů šifry
Rijndael (algoritmus vyhrál soutěž
NIST o nový kryptografický standard

Jak se vám líbí Praha?
Ano, Praha se mi velice líbí. Již jsem
zde byl dříve, v letech 1990 a 2007.
Stále si, i když trochu matně, uvedené
návštěvy vybavuji. Tentokrát jsem navštívil nejenom typické památky, ale
i některá další místa, o kterých jsme se
bavili. Mimo to jsem navštívil ne tak
frekventovaná místa, jako například
Vyšehrad, Nový svět, Metronom a mnoho dalších.
Jak vám chutnalo české jídlo a pivo?
Pivo je samozřejmě vynikající! I když
chutná odlišně než belgické, v jeho kategorii je dle mého názoru nepřekonatelné. České jídlo je také velice chutné,
ale osobně mám raději středomořskou
kuchyni.

Jak se vám líbila MKB (Mikulášská
Kryptobesídka)? Víte o jiných, podobných setkáních?
Velice se mi to líbilo. Podle mého názoru to mohlo být trochu delší, protože
se jedná o rozsáhlé téma. První den byl
pro mne opravdu zajímavý, ale druhého dne jsem se nezúčastnil, protože
byl pouze v českém jazyce. Na druhou
stranu se mi moc líbila neformální atmosféra a příležitost pro volnou diskusi mezi všemi zúčastněnými.
Co si myslíte o současné symetrické
a asymetrické kryptografii? Máte za
to, že je dostatečná pro potřeby bezpečné komunikace?
To je otázka zasluhující odpověď na
desítky stran. Stručně řečeno, myslím
si, že v současnosti se v obou oblastech
projevují zajímavé trendy. Ale pokud
se ptáte, zda jsou dostatečné, musím
se na oplátku zeptat, dostatečné k čemu? Rozhodně nejsou dostatečně bezpečné k ochraně soukromí osob (jak
se ukázalo v kauze Snowden) a tyto
technologie ani nezaručí bezpečnost
našich počítačů. Ještě horší je bezpečnost cloudů, Internetu věcí, průmyslové infrastruktury, aut, atd. kde je situace katastrofální. To je, dle mého ná-

Za kyberútoky stojí profesionálové. Jediná
kampaň může vynést přes 815 milionů
Pravidelně zveřejňovaný výzkum
Cisco Annual Security Report opakovaně upozorňuje na fakt, že kybernetický zločin se stává samostatným průmyslovým odvětvím a na
straně útočníků často stojí skvěle
vybavené týmy disponující silnou
síťovou infrastrukturou. Jak ukazují
letošní výsledky, jediná kampaň založená na exploit kitu Angler mohla
ročně přinést až 34 milionů dolarů.
Fakt, že proti bezpečnostním specialistům ve firmách stojí v podstatě
žoldáci, vytváří velký tlak na změnu

Check Point zdokonaluje
prevenci hrozeb
Check Point Software Technologies
představil nová zařízení řady 15000
a 23000. Novinky zvyšují kyberbezpečnost a ochranu, včetně ochrany
před zranitelnostmi nultého dne,
a zabezpečují organizace před stávajícími i budoucími hrozbami.
Zařízení řady Check Point 15000
a 23000 chrání náročná síťová firemní
prostředí a sítě v datových centrech.

bezpečnostních strategií firem. Firmy
se musí místo prevence, tedy obrany
před průnikem škodlivého kódu do sítě, soustředit na reakci, zejména rychlou detekci nákazy v síti a zabránění
případným škodám. Vyplývá to z výsledku pravidelné studie Cisco Annual
Security Report, která mimo jiné zjistila, že ve více než 85 procentech firem
se nachází stopy po kybernetickém
útoku využívajícím rozšíření webového
prohlížeče. Profesionalizované a dobře vybavené týmy kyberzločinců totiž
dokáží připravovat útoky na míru.
Využívají přitom velmi často nepoKombinují při tom pokročilou ochranu před hrozbami se specializovanou
platformou, která podporuje bezpečnostní požadavky v oblasti výkonu nebo provozuschopnosti. Nová zařízení
mají plně integrovaný firewall, prevenci narušení systémů (IPS), anti-bot
technologii, antivirus, řízení aplikací,
filtrování URL a sandbox technologii
Check Point SandBlast. Škálovatelnost
a robustnost odpovídá vyšší poptávce
po šifrovaní dat.

Mainframe pro šifrovaný
cloud od IBM
Nový systém IBM z13s je optimalizován pro prostředí hybridního cloudu
a umožňuje zabezpečit klíčové údaje
a transakce lépe než kdy dříve. Nový
mainframe z13s je vybaven pokročilými šifrovacími prvky zabudovanými
přímo do hardwaru, díky čemuž šifruje a dešifruje data dvakrát rychleji
než kterákoli z předchozích generací
a účinně chrání informace. Kromě to-

ho IBM integrovala technologie mainframů se softwarovými řešeními
IBM Security s cílem vybudovat bezpečnější základ pro infrastrukturu
hybridních cloudů. Společnost IBM
nyní navíc svým zákazníkům využívajícím mainframy z Systems nabízí
novou službu Cyber Security Analytics, která díky schopnosti průběžně
se obeznámit s chováním uživatele
pomáhá následně lépe detekovat nebezpečné aktivity.
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zoru, důsledkem příliš složitých systémů, včetně operačních systémů, komunikačních systémů a protokolů,
velmi nedbalé správy klíčů a nezodpovědného chování ze strany velkých
hráčů jako jsou vlády a korporace.
Pokud se tato otázka týká kryptografie, myslím, že současné algoritmy,
jsou-li správně implementovány a mají
dobrou správu klíčů, mohou opravdu
bezpečně postačovat pro potřeby použití. V kryptografii veřejného klíče
došlo k posunu od staršího RSA na ECC
(Eliptické křivky).

Více si přečtěte na:

Šifrovací módy AEAD

Authenticated Encr yption with
Associated Data jsou šifrovací módy,
které nejenom šifrují, ale zároveň
ověřují šifrovaná data (kontrolují,
zda nebyla modifikována během
přenosu nebo na médiu). Přidaná
data (vlastně ověřovací údaje) se
pak následně kombinují se zašifrovanými daty, takže mohou a nemusí
měnit délku dat.

Šifrovací módy ABL

Arbitrary Block Length popisuje
módy, kde data a datový blok mohou být libovolné volitelné délky.

zornosti či nezodpovědnosti uživatelů,
případně liknavosti některých bezpečnostních specialistů, kteří neinstalují
dostatečně rychle bezpečnostní záplaty
nebo nechávají zastarat síťovou infrastrukturu. Efektivnost jejich útoků tak
roste souběžně s tím, jak se jejich metody stávají sofistikovanější. Dříve používané metody obrany i bezpečnostní
strategie jsou proti pokročilým typům
prakticky neúčinné. To vede k tomu,
že klesá důvěra manažerů ve schopnost jejich firem ubránit se kybernetickým útokům. Jak zjistil Cisco Annual
Security Report, pouze 45 procent organizací na světě důvěřuje svému stávajícímu
zabezpečení.
Více si přečtěte na:

Sophos představil řešení
Mobile Control 6.0
Součástí Sophos Mobile Control 6.0,
aktuální verze balíku pro správu podnikové mobility, je kontejnerové řešení Sophos Secure Email, které chrání
na zařízeních podniková data a izoluje je od soukromých informací. Díky
oddělení osobních a firemních informací mohou organizace zajistit ochranu svých dat bez negativního dopadu
na soukromí uživatelů. Nyní mohou
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Kybernetická ochrana před neznámými
útoky. Jak ochránit virtuální datová centra

V posledních letech se exponenciálně zvyšuje počet sofistikovaných
hrozeb a útoků, které jsou „šité na
míru“ konkrétní organizaci. Většina
těchto útoků odolává klasickým
ochranám založených na signaturních databázích.
Proto je nutné stávající bezpečnostní
řešení rozšířit o nové technologie jako
je SandBoxing nebo CPU-level Detection, které zákazníky před těmito
hrozbami ochrání. Velká pozornost
bude věnována rovněž útokům na

SCADA systémy, díky kterým je možné řídit, monitorovat a ovládat průmyslová zařízení. Systémy SCADA
jsou nasazovány v energetice, výrobních halách a dalších průmyslových
odvětvích. Jednou z nejznámějších hrozeb pro SCADA systémy je například
Stuxnet.
Mnohá datová centra se v současné
době transformují na softwarově definovaná datová centra (SDDC). V SDDC běží až 80% celkového provozu
uvnitř datového centra, a proto se
hrozby můžou nekontrolovatelně šířit
mezi jednotlivými virtuálními segmenty. Významnou bezpečnostní výzvou je tedy ochrana SDDC proti těmto
útokům, a to prostřednictvím mikrosegmentace a orchestrace bezpečnosti.
Pokročilé hrozby a útoky se nevyhýbají ani mobilním zařízením obsahujícím nejen soukromé informace, ale
i citlivá, firemní data. Stále více narůstá počet podvodných aplikací, kdy
je útočník schopen například na dál-

ku odposlouchávat okolí pomocí mikrofonu, stahovat jakákoliv data, či pořizovat fotky a videozáznamy. Podniková mobilita je tedy další významnou
oblastí, na jejíž zabezpečení se budou
IT týmy v letošním roce zaměřovat.

Autorem textu je Dan Albrecht ,
Business Development Manager,
Arrow ECS

Změňme přístup ke kybernetické bezpečnosti.
Od čínské zdi k řízení rizik a k lidem

Masívní a stále rychlejší rozvoj informačních technologií a s tím související růst naší závislosti všech
oblastí našeho života na nich, vede
k závěru, že nelze plně zabezpečit
a ochránit vše. Proto je nutno opustit filosofii ochrany všeho proti všemu pověstnou čínskou zdí.
Tak jak jsou naše informační systémy
více a více propojeny se vším a všemi,
IT administrátoři zpřístupnit elektronickou poštu na mobilních zařízeních
zaměstnanců vzdáleně, a to na všech
hlavních platformách včetně iOS,
Windows 10 Mobile i různých verzích
operačního systému Android. Zdokonalení se dočkalo i řešení Sophos Secure Workspace, jehož součástí je nově
i prohlížeč Corporate Browser.

jsou komplexnější a různorodější, je
složitější a možná nemožnější aplikace
tradičního přístupu k bezpečnosti –
ochrana všeho proti všemu. Nač se trápit analýzou, nakoupíme antiviry, firewally a spoustu technologií. Tento
přístup ztrácí nebo už úplně ztratil jakýkoliv náznak účinnosti. Má-li být
ochrana efektivní, nesmí být všeobjímající, ale musí být smysluplně cílená.
A to bez kvalitní analýzy rizik udělat
nelze. Jedině důkladná analýza rizik
poskytne informace o tom, kde je
účelné zacílit investice do bezpečnosti.
Je nesmyslné snažit se, za vynaložení
vysokých investic, chránit informace,
které jsou veřejné a stejně tak bezúčelné je tutéž úroveň ochrany aplikovat
na informace opravdu citlivé.
To samé platí i naopak. Jedině analýza
rizik umožní rozdělení informací do

Najděte bezpečnou wi-fi
– Avast wi-fi Finder
Avast Software představil novou mobilní aplikaci s názvem Avast wi-fi
Finder určenou uživatelům mobilních
zařízení Android, která byla navržena
s cílem pomáhat s nalezením spolehlivého, rychlého a bezpečného připojení
k veřejným wi-fi sítím, bez ohledu na
to, kde se uživatel právě nachází. Pomocí uživatelsky přívětivého mapového rozhraní aplikace uživateli snadno

kategorií od „není nutno chránit“ až po
„je třeba chránit v maximální možné
míře“. Což je základ pro efektivní, ale
zároveň účinnou ochranu informací
a tím i zajištění kybernetické bezpečnosti.

Více si přečtěte na:

Autorem textu je Ing. Aleš Špidla,
prezident Českého institutu
manažerů informační bezpečnosti

najde wi-fi hotspoty, které jsou nejvíce
doporučované lidmi po celém světě.
Uživatelé se již nemusí obávat pomalého připojení a vysokých výdajů v důsledku překročení svých datových limitů nebo přemrštěných poplatků za
datový roaming. Aplikace Avast wi-fi
Finder pomáhá uživatelům nejen připojit se k rychlým a bezpečným Wi-Fi
hotspotům, ale především dosáhnout
vyšší rychlosti stahování dat, aniž by
bylo ohroženo soukromí uživatele.

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ictsecurity.cz
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zprávy z firemního ict
novinky
Nová tiskárna ve spolupráci
HP a Copy General
Společnosti HP a Copy General
Technology představily na akci
v Národní technické knihovně
převratnou tiskovou technologii
HP PageWide XL. Tato novinka
z portfolia společnosti HP je
prvním stojem, který tiskne rychlostí 30 barevných formátů A1
za minutu a navíc za stejné náklady, za které tisknou současné nejúspornější tiskárny pouze
černobílé tisky. „HP PageWide
XL je nejrychlejší barevná velkoformátová tiskárna na trhu a je
zároveň kompletním řešením
předtiskové přípravy, tisku a následného zpracování,“ řekl Roman Klimek ze společnosti HP.
Společnost Copy General Technology se na podzim roku 2015
stala oficiálním partnerem společnosti HP pro oblast velkoformátových tiskáren. Firma díky
tomuto kroku získala certifikace
k prodeji a zajištění odborného
servisu produkčních velkoformátových tiskáren HP DesignJet
řady T.

Rok 2015 z pohledu e-mail
marketingu: mobilita a personalizace
ale není až takové překvapení, změna
zákaznického chování je už určitou
dobu patrná. V minulém roce se ale
podle všeho trochu zrychlila – pokud
má reklama zákazníka zaujmout, musí být mnohem lépe zacílena než v minulosti, dnešní lidé prostě stále více
vyžadují personalizaci marketingového
sdělení, jinak ho bez milosti mažou.
A ještě jedna drobnost, pokud zákazníka zastihnete, bude to s největší
pravděpodobností na mobilu.
Rok 2015 skončil pro české e-shopy
více než skvěle. Podle údajů asociace APEK i portálu Heureka.cz byl
nárůst tržeb okolo 25 procent, a to
je opravdu fantastické číslo. Ale
i v oblasti e-marketingu jsme mohli
zaznamenat řadu nových (či staronových) trendů. Většina z nich bude
zřejmě platit i letos, proto není
dobré je při plánování kampaní ignorovat.
Jak se mění svět byznysu kolem nás,
mění se také zákazníci. Metody, které
dříve spolehlivě fungovaly najednou,
jako by ztrácely sílu. Pro odborníky to

Mobilní zařízení jsou alfou
i omegou

Stále více uživatelů pracuje se svou
e-mailovou poštou na mobilních zařízeních. To znamená, že si zde pravděpodobně zobrazí i e-mailovou kampaň.
Statistiky otevření na mobilech a tabletech se u jednotlivých nástrojů pro
hromadné rozesílání, marketingových
agentur a e-commerce řešení rozchází
dle struktury jejich zákazníků. Přesto
lze říct, že se tato hodnota globálně
pohybuje mezi dvaceti a čtyřiceti procenty. Důležité je, že toto číslo neustále
roste a proto je potřeba s tím při plánování kampaně počítat. Je tedy po-

třeba newslettery pro mobilní zařízení
připravit jak po stránce vzhledu (responzivní/fluidní design), tak po stránce
obsahu e-mailů, ať již jde o přizpůsobení rozsahu, funkčnost všech tlačítek
i v mobilních prohlížečích a ideálně
i automatické směrování na mobilní
verzi stránek (CTA) a podobně.

Vše stojí na databázi

Budování databáze je velice důležitou
složkou e-mail marketingu, která je
bohužel často podceňována. Zdroj nových kontaktů ve většině případů tvoří
pouze e-maily z objednávek, případně
z formuláře na webových stránkách,
jehož prostřednictvím se lze k odběru
přihlásit. Jenže ten je často umístěn
na stránkách tak, že ho najde pouze
bystrý uživatel. Přitom existuje množství proaktivních strategií a praktik,
které umožňují rychle a efektivně sbírat
nové odběratele. Několik zajímavých
tipů, jak oslovit nové zájemce, lze najít
i na našich stránkách www.mail-komplet.cz/databaze-kontaktu.

Nejlepší z nejlepších. Seznamte se s CZECH TOP 100
...pokračování ze strany 01

svých propagačních materiálech a webových stránkách umístěním v celostátním nebo v regionálním žebříčku.

Usertech rozvíjí pobočku
v New Yorku
Loňský rok byl pro Usertech ve znamení nových obchodních příležitostí.
V létě uzavřel CEO Usertechu Jan Beránek strategické partnerství s Hatchery, americkým inkubátorem B2B
startupů, a na podzim založil pobočku
v centru New Yorku. V obou případech
mu pomáhal také Jan Fried, zahraniční zástupce Agentury CzechInvest
v New Yorku. Ten po pěti letech bu-

Díky médiím, které žebříčky sledují
a publikují, se firmám dostává zasloužené pozornosti široké veřejnosti.
dování sítě byznysových kontaktů pro
české podnikatele přechází pracovat
právě pro Usertech na pozici ředitele
newyorkské pobočky. Jeho úkolem bude dojednávat podobná partnerství,
jako se to povedlo u Hatchery a rozvíjet další obchodní či investiční příležitosti.
Americká pobočka Usertechu má sídlo jen 100 metrů od známého Times
Square.

Kromě původního žebříčku CZECH
TOP 100 vyhlašujete i další žebříčky.
Co vás vedlo k jejich zavedení?
Jsou tisíce firem, které nedosáhnou na
čísla nejvýznamnějších, chcete-li největších, ale odvádějí vynikající práci,
dokonalý produkt, respektují ekologii,
pečují o své zaměstnance, jsou prospěšné místu či regionu, v němž působí. Za to i za další ne zcela přesně čísly
vyjádřitelná kritéria zasluhují obdiv.
Proto každoročně vyhlašujeme žebříček 100 obdivovaných firem České republiky na základě výsledků ankety
odborné i laické veřejnosti. Publikujeme výsledky soutěže o obsahově i graficky nejlépe zpracovanou výroční

Tieto Czech zabodovalo
u studentů
Podle průzkumu TOP zaměstnavatelé
2016, který na konci minulého roku
zorganizovala Česká unie studentů
a absolventů, patří společnost Tieto
Czech mezi nejatraktivnější zaměstnavatele. Největší IT společnost Moravskoslezského kraje se tak umístila
po boku firem jako je Google, IBM
a Microsoft. Průzkumu se zúčastnilo
více než 10 tisíc studentů bakalářské-

zprávu, firemní časopis, vyhlašujeme
gentlemanskou firmu roku.
Vaše sdružení je tradičním pořadatelem i celé řady návazných akcí, ať
již jsou to konference, setkání, ale
také golfový turnaj či ples. Budete
v těchto aktivitách pokračovat i v letošním roce?
Rozhodně ano! Konference k aktuálním tématům jsou potřebné a CZECH
TOP 100 díky svým kontaktům a přehledu dokáže zorganizovat reprezentativní účast na vysoké odborné úrovni.
Akce, jakými jsou například golfový
turnaj, ples, pozvání na kulturní akce
pod názvem Spolu za špičkovou kulho, magisterského i doktorandského
studia z celé České republiky, kteří hlasovali prostřednictvím on-line dotazníku.
Firma se podle něj v žebříčku umístila
i proto, že odpovídá prioritám dnešních mladých lidí. Při výběru nejatraktivnějšího zaměstnavatele byla
totiž pro studenty klíčová především
pracovní náplň, možnost růstu a firemní kultura.
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Měřit, analyzovat
a vyhodnocovat

Pokud má e-mailový marketing skutečně oslovit zákazníky, je potřeba je
skutečně dobře poznat. Při vyhodnocování kampaní se již nelze omezit jen
na statistiky, které se vztahují k výsledku kampaně – tedy počet otevřených newsletterů (open rate) či počet
těch, kteří na některý odkaz klikli
(click rate). Do analýzy je třeba zahrnout také chování uživatelů na konkrétním webu/e-shopu.
Je potřeba tedy sledovat, co udělal uživatel na stránce, na kterou ho kampaň
zavedla. Kolik stránek si uživatel po
prokliku z newsletteru prohlédl či jaký čas na stránkách strávil. Stejně tak
je samozřejmě vhodné sledovat i jestli
více objednávek přinesla kampaň X
nebo Y? S odpovědí na tyto a mnoho
dalších důležitých otázek mohou pomoci Google Analytics. Pro identifikaci návštěv z newsletteru je potřeba
mít v kampani nastavené
UTM parametry.
Více si přečtěte na:
Informace o Mail Komplet a podrobnější rady o e-mail marketingu
se dočtete na:

www.mail-komplet.cz/blog

turou či obědy nad Prahou mají především charakter neformálních setkání
podnikatelů, manažerů a osobností
kulturního a společenského života.
Jsou to příležitosti k odpoutání se od
každodenních starostí a seznámení se
se zajímavými lidmi, které byste jinde
a jindy možná nikdy osobně nepotkali.
Podobně je tomu i při našich zahraničních akcích nazvaných České dny,
při nichž prezentujeme českou ekonomiku, ale i kulturu a sport. Byť s námi
vyjíždějí především podnikatelé a špičkoví manažeři.
Více si přečtěte na:

Y Soft pomáhá českým
start-upům
Investiční platforma Y Soft Ventures
přináší mladým českým firmám unikátní příležitost k růstu. Důkazem je
brněnský start-up Sewio Networks,
který portfolio investiční skupiny
rozšířil loni v září. Dnes již působí na
velkých zahraničních trzích, kde je
schopen oslovit zákazníky se silným
referenčním potenciálem. Stojí za tím
především investiční strategie Y Soft
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WD My Book® Pro Thunderbolt 2
V práci filmového režiséra a režiséra
audioknih vás velmi záhy překvapí,
jak důležité místo mají hodnoty
rychlost a velikost.
Nejprve pár důležitých údajů. Střižny
v mém studiu pracují s Avid Media
Composerem, Apple Finalcutem
a BlackMagic DaVinci Resolve Studiem. Pro zvukovou režii jsem zvolil
Protools. Stroje, na kterých pracuji, jsou
jak Apple, tak Windows platformy.
Používání profesionálních programů
je jasný základ, pokud chcete vytvářet
vysílatelný obsah. Kde ovšem narazíte,
jsou mobilní kompaktní úložiště, protože pokud chcete pracovat s externími
střihači, nebo na grafických či efektových pracovištích musíte, zákonitě mít
možnost projekt přesunout na jiné pracoviště.
Na střižnách Avid pracuji už jejich prvopočátků cca od roku 1998 a dobře si
vzpomínám na sálová úložiště v České televizi, kdy bylo nutné po dokončení střihu materiál okamžitě mazat.
Tato doba je naštěstí již za námi, ale

lokální systém střižen byl odkázán na
externí disky. Pro představu, seriál, na
kterém jsem pracoval před pár lety (5
hodinových dokumentů) byl rozložen
na přibližně dvacítce externích disků
o velikosti průměrně 2 TB.

Rychlost, jakou potřebujete

Zásadní posun v rychlosti práce přineslo nejprve USB 3, ale s příchodem
Thunderboltu se teprve odehrála ta

skutečná revoluce. Dostal jsem k testování v provozu nejnovější produkt
firmy Western Digital – My Book Pro,
který je již touto technologií připojení
osazen. 6 TB kapacita navíc s možností
Raid 0, 1 a JBOD je skutečně užitečná,
protože HD rozlišení pomalu umírá a práce se
4K je už realitou.
Více si přečtěte na:

Firmy se bojí o data.
Cloud nabírá na popularitě
Stále větší procento zaměstnanců
i podnikatelů používajících primárně mobilní zařízení přidává k tradičnímu riziku ztráty dat v důsledku
selhání hardware ještě riziko ztráty
celého zařízení. I proto začíná čím
dál důležitější roli při zálohování
hrát cloud. Vyplývá to z průzkumu
společnosti Acronis v České republice.
Z průzkumu uskutečněného v Česku
během ledna a února 2016 vyplývá, že
v souvislosti se ztrátou důležitých
podnikových dat se 77 % českých společností a organizací nejvíce obává
selhání své techniky. Téměř polovina
firem uvádí jako nebezpečí ztrátu či
odcizení zařízení, 28 procent responVentures, která kombinuje financování s poradenstvím a zpřístupněním
podnikatelského know-how společnosti Y Soft.
Sewio Networks poskytuje řešení pro
přesnou lokalizaci uvnitř budov v reálném čase (RTLS). Společnost má díky
spojení s Y Soft Ventures k dispozici
produkční zázemí Y Soft, které využívá k výrobě svých produktů.

dentů pak vidí riziko v možném kybernetickém útoku. Pro 84 procent,
tedy téměř devět z deseti dotázaných,
byla impulsem k pořízení specializovaného zálohovacího řešení již prožitá
zkušenost se ztrátou dat. Jen pro necelou desetinu jsou hlavní motivací firemní předpisy.

Trh Business Intelligence
roste
Globální obrat na trhu BI a analytiky
by měl podle předpovědi společnosti
Gartner v letošním roce růst o 5,2 %
a dosáhnout hodnoty 16,9 miliardy
dolarů. Oblast BI a analytiky se v současné době nachází v závěrečné fázi
několikaletého posunu od tradičního
reportingu vedeného IT k byznysově
orientované samoobslužné analytice.
Moderní platformy business intelligen-

www.acronis.cz

Aby ochránily svá data, stále více firem zvažuje zálohování s využitím
cloudových řešení. I když přes 90 %
českých společností stále dává přednost tzv. on-premise řešením, která zálohují firemní data do lokálních úložišť,
pro cloudová řešení dnes hovoří řada
důvodů. Jednak je to stále výhodnější
cena za uložená data v důsledku zvyšující se nabídky úložného prostoru
v cloudu, kdy dnes nejsou výjimkou
zálohovací řešení s nabídkou neomezeného prostoru.
Dalším důležitým faktorem je zvyšující
se počet přenosných
zařízení používaných
k práci.
Více si přečtěte na:

ce a analytiky (BI&A) tak ve stále větší
míře plní nové požadavky na dostupnost, agilitu a hlubší analytický vhled.
Odborníci společnosti Gartner říkají,
že analytika se pro většinu organizací
stává stále strategičtější oblastí – a to
pro stále větší počet zaměstnanců. Jinými slovy: každý byznys je dnes analytickým byznysem, každý byznys proces je analytickým procesem a každá
osoba je analytickým uživatelem.

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.corporateict.cz

zprávy ze světa sítí a telekomunikací
novinky
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Cisco SMB Univerzita vzbudila
zájem
www.smbuniverzita.cz

Až gigabit přes DSL. To je
G.fast od Nokie
Společnosti Nokia a Energia
Communications (Enecom) spustí v Japonsku první komerční
služby přes technologii G.fast na
světě. Technologie G.fast je další
generací z řady technologií DSL,
které umožňují na stávajících
sítích s metalickými kabely realizaci přístupu k Internetu. Pomocí G.fast lze poskytovat koncovým zákazníkům přenosové
rychlosti až 1 Gb/s. Technologie
G.Fast od společnosti Nokia pomáhá EneCom zavádět ultra-širokopásmový přístup i do oblastí,
kde by bylo obtížné zavádět optická vlákna, jako jsou činžovní
domy. Řešení G.fast, vyvinuté
Nokia Bell Labs, využívává techniky vektorování k účinnému potlačení přeslechů, které mají dominantní vliv na rychlost přenosu
dat po metalických kabelech.
EneCom může poskytovat přenosové rychlosti až 1 Gb/s.

...pokračování ze strany 01

tivní. Za necelý měsíc od spuštění programu SMB Univerzita se do něj již
zaregistrovalo více než 150 firem,
a protože se z jedné firmy registruje
i více zástupců, má naše univerzita již
přes 200 posluchačů a jejich počet se
neustále zvyšuje.
Očekáváme, že do konce února se nám
podaří překročit hranici 200 firem.
Jednoznačně se nám potvrzuje, že
v programech společnosti Cisco chyběla lokální alternativa pro segment
SMB. Partneři se nám skutečně aktivně
hlásí a jejich počet se zvyšuje každý den.
Ukazuje se, že i menší a střední firmy
si začínají uvědomovat důležitost IT
pro jejich fungování a naši partneři
tak od nich cítí rostoucí poptávku po
spolehlivých a výkonných řešeních.
Když Cisco program ohlašovalo, uvádělo, že v současnosti spolupracuje
asi se čtyřmi stovkami partnerů, obsluhujících tento segment zákazníků.
Z čísel, která nyní uvádíte, se zdá, že
se jejich počet brzy zdvojnásobí.
Do programu SMB Univerzita se samozřejmě zapojují i ty firmy, s nimiž
jsme v minulosti spolupracovali. Tak

jsme s tím i od začátku počítali, nechceme program pro nikoho uzavírat.
Přesto to skutečně vypadá, že by se nám
mohlo podařit počet partnerů v segmentu malých a středních zákazníků
zdvojnásobit. Protože kromě našich
stávajících partnerů se do SMB Univerzity hlásí i firmy, se kterými jsme
v minulosti nijak nespolupracovali.
Základem programu SMB Univerzita
jsou tři základní pilíře – komunitní
platforma v podobě speciálního webu,
série seminářů a setkání a pak také
partnerský motivační program. Co

z toho partneři nejvíce oceňují? Proč
se do programu hlásí?
Nemyslím si, že by se partneři do programu zapojovali jen kvůli některému
z těchto pilířů. Naopak jejich reakce
svědčí o tom, že se nám podařilo namíchat vše v tom správném poměru,
aby to odpovídalo potřebám našich
partnerů. Vidíme to například na zájmu o webové semináře. Zrovna dnes
(11. února, pozn. redakce) probíhá první z nich, který je zaměřený na přepínače a směrovače pro segment SMB zákazníků. Na tento seminář se přihlásilo
přes stovku firem, což považujeme za

Mobilní sítě zbrojí na video. Nokia nabízí nový modul
Poptávka uživatelů po přehrávání
a streamování videa na mobilech
rychle roste. Uživatelé chtějí stále
vyšší kvalitu videa. Zvyšující se nároky na šířku pásma mobilních datových sítí přináší také fenomén
internetu věcí a strmě rostoucí počet zařízení. Nový optický modul
Nokia 1830 Versatile WDM chce
pomoci operátorům stavět sítě s dostatečnou kapacitou při udržitelných nákladech.
Klíčovým prvkem ovlivňujícím funkčnost a kapacitu u mobilních sítí je rádiová přístupová síť (RAN). Na Světovém

Výpadky aplikací stojí
podniky 16 milionů dolarů
ročně
Aktuální průzkum společnosti Veeam
Software jasně ukazuje, že i přes četné
významné incidenty v posledním roce
podniky stále nevěnují dostatečnou
pozornost potřebám svých uživatelů.
Páté vydání Veeam Availability Reportu ukázalo, že 84 procent seniorních
IT pracovníků s rozhodovacími pravomocemi, o dvě procenta více než v roce

mobilním kongresu v Barceloně představí Nokia Networks nové prvky,
které umožní operátorům přesunout
velkou část obsluhy související s mobilním datovým připojením na centrali2014, přiznává, že je trápí mezera v dostupnosti, tedy propast mezi tím, co IT
společnosti může poskytnout, a co uživatelé požadují. To stojí podniky až 16
milionů dolarů ročně ve ztracených
příjmech a produktivitě, vedle negativního dopadu na důvěru zákazníků
(68 % respondentů) a integritu značky
(62 %). Tento údaj stoupl o neuvěřitelných 6 milionů dolarů za 12 měsíců,
a to navzdory tomu, že implementovali
opatření ke snížení incidentů.

zovanou RAN architekturu. To znamená, že datový provoz je v podstatě
oddělen od běžného radiofrekvenčního přenosu zajištěného prvky základnových stanic (Remote Radio Heads –

Firmy.cz přinášejí nové
firemní profily
Seznam.cz oznámil změny na službě
Firmy.cz, kde nově zavádí dva typy
firemních profilů – Seznam zdarma
a Seznam naplno s řadou výhod pro
inzerující firmy. Inzerující firmy získají
například možnost zařadit svůj profil
do více kategorií, vkládat akční nabídky nebo být vidět na přednostních pozicích oblíbeného serveru Mapy.cz.
Tým Firmy.cz také spustil test kon-

RRHs). Toto pojetí umožní operátorům nabídnout uživatelům vyšší rychlosti připojení a vyšší kapacitu sítě při
nižších provozních nákladech.
Až dosud bránila rychlejšímu rozvoji
konceptu centralizované RAN architektury nemožnost nasadit dostatečnou kapacitu na transportní část sítě
tak, aby bylo možné zaručit dostatečně
rychlé a stabilní spojení s RAN částmi. Nově představená platforma Nokia 1830 VWM ovšem tento problém
odstraňuje a umožní vybudovat vysoce výkonné sítě nabízející dostatečně
široké přenosové pásmo i v tomto
konceptu.
krétních firemních upoutávek na domovské stránce Seznam.cz. Firmy.cz
denně navštíví v průměru 250 tisíc reálných uživatelů. Katalog rychle odbaví
každou potřebu, bez ohledu na to, zda
člověk hledá přímo na službě Firmy.
cz, Mapy.cz nebo v Seznam.cz Vyhledávání.
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velmi dobré číslo. Ukazuje se, že vzdělávání je velmi důležitou součástí SMB
Univerzity, která partnery doopravdy
zajímá.
Co se na takovém webovém semináři
partneři dozvědí? Dnes jsou tedy tématem přepínače a směrovače?
Přesně tak, nicméně na úvod jim ještě
podrobněji představí koncept SMB
Univerzity, aby věděli, jaké možnosti
jim tento program nabízí. Potom jim
představíme průřez našimi produkty
a řešeními z oblasti přepínačů a směrovačů pro segment malých a středních firem. To znamená, že jim představíme jak produkty pro úplně malé
firmy, tak řešení pro to, co označujeme
jako „TOP SMB“, to znamená firmy
na rozhraní středních a velkých firem.
Posluchačům ale nechceme jen představovat nové produkty, ale chceme jim
i ukázat, jaké jsou jejich výhody. Jakou
přidanou hodnotu mohou s jejich pomocí nabídnout svým zákazníkům.
Na závěr semináře se navíc účastníci
dozví o aktuálních cenových akcích na
produkty z tohoto segmentu a chystáme pro ně i informaci
o našich dalších partnerských programech.
Více si přečtěte na:

NET GURU

AirLive SmartCube 300W:
IP kamera se senzory
kolik zajímavých prvků nadstandardní
výbavy. Snímač kamery s rozlišením
3 Megapixely pořizuje obraz ve Full HD
rozlišení (1 920×1 080 bodů) se 30
snímky za sekundu a při snížení snímkové frekvence na 20 snímků za sekundu lze pořizovat záznam s rozlišením
až 2 048×1 536 bodů. V prstenci kolem
čočky objektivu je umístěno 10 infračervených diod pro záznam obrazu
i za úplné tmy na vzdálenost až 10 metrů a pod objektivem se nachází PIR
čidlo, které dokáže detekovat pohyb
na vzdálenost až 5 metrů.

Nadstandardní výbava

Bezdrátová IP kamera nabízí kromě
kvalitního obrazu s Full HD rozlišením i oboustranný přenos zvuku
a senzory teploty i vlhkosti
Kompaktní interiérová IP kamera AirLive SmartCube 300W přináší oproti
běžným modelům IP kamer hned ně-

V těle kamery je dále instalován i mikrofon a malý reproduktor, díky čemuž
je možné kameru využít i ve dveřním
režimu, kdy kamera automaticky detekuje příchozího, přenese obraz do mobilního zařízení, ve kterém je instalována příslušná aplikace, a umožní komunikaci s návštěvníkem. Za tímto
účelem má kamera i tzv. corridor mód,
ve kterém je záběr optimalizován pro
pohled na dlouhé a úzké chodby budov. PIR čidlo může ve spojení s kamerou pracovat i zcela autonomně:
detekce pohybu spustí záznam, který je

RECENZE

ukládán na vloženou microSD kartu.
PIR čidlo funguje na základě rozdílů
teplot, proto spolehlivě detekuje lidi,
ale vyhne se planým poplachům vyvolaným pohybem stínu či jinými podněty, které spouštějí alarm na základě
detekce pohybu.
Hardwarovou výbavu kamery doplňují ještě čidla teploty a vlhkosti, zobrazující aktuálně naměřené hodnoty i dlouhodobou statistiku jejich vývoje. Podle
nastavení mohou čidla při překročení
zadaných hodnot spustit alarm v podobě notifikace odeslané do smartphonu.
Do sítě se kamera připojuje přes Ethernetový port (100 Mb/s) nebo po Wi-Fi
(802.11n). Přenos dat je samozřejmě
šifrovaný a současně může být k jedné
kameře připojeno až 10 uživatelů.

Pokročilá analýza obrazu

Kamera AirLive SmartCube 300W
obsahuje i velmi nadstandardní softwarovou výbavu. Kromě spolupráce se
zmíněnými senzory se nabízí také inteligentní analýza obrazu s detekcí tváří.
Více si přečtěte na:

Rozsviťte si připojení. Li-Fi přichází
Vlnový multiplex pro vyšší
rychlost

Nové produkty Nokia Networks dokáží zvýšit kapacitu přenosového pásma
využitím vlnového multiplexu (WDM),
tedy souběžným přenosem několika
vlnových délek. Díky tomu mohou
operátoři snížit své kapitálové výdaje
(CAPEX) až o třetinu ve srovnání se
standardním přístupem. Základem nové platformy od Nokie je jednotka pro
optický multiplex Nokia
1830 VWM Photonic
Managed Unit (PMU).
Více si přečtěte na:

Studie hodnotila
digitální ekonomiku
Aspen Institute Prague představuje
studii hodnotící rozvoj digitální ekonomiky ve střední a východní Evropě.
Na základě nejnovějších dat výzkum
sleduje a srovnává základní ukazatele,
jako je obchodování online, rozvoj infrastruktury, e-government či export
ICT zboží a služeb. Studie se zaměřuje
na důležité ukazatele ilustrující výkon
digitální ekonomiky a je rozdělena do

Technologie Li-Fi se v poslední době
dostala do centra pozornosti. Zdá
se, že by se mohlo jednat o technologii, která by zabezpečila bezproblémové připojení prakticky ve všech
místnostech. Podle Li-Fi konsorcia
mají právě optické technologie šanci nahradit wi-fi a další bezdrátové
sítě, které dnes přestávají dostačovat co do rychlosti i stability připojení.
Konsorcium si proto dalo za cíl připravit optickou bezdrátovou technologii tak, aby mohla zajišťovat přenos
dat rychlostí několika gigabitů za
několika kapitol – dopad digitálních
technologií na ekonomiku (např. export ICT zboží a služeb či poměr
ICT odborníků mezi zaměstnanci),
E-commerce (poměr zákazníků a firem využívajících online obchod či
využívání cloudových služeb), kvalita
síťové infrastruktury (např. využívání
a cena rychlého internetu) a E-government. Srovnání dokládá, že všechny
zkoumané země mají rozvinutou digitální infrastrukturu.

sekundu. Zároveň je samozřejmě jeho
snahou dosáhnout standardizace této
technologie a podporovat různé OEM
výrobce, aby se co nejrychleji rozšířila.

Speciální LED

Problémem současných wi-fi sítí je velké rušení. Světlo se šíří efektivněji než
rádiové vlny, takže může nabídnout
mnohem spolehlivější přenos. Speciální LED a infračervenou část spektra.
Na jejich vývoji pracují členové konsorcia již od roku 2010. V současné době dokáží zajistit připojení rychlostí
10 Gb/s, ovšem jen na vzdálenost asi
půl metru. S rostoucí vzdáleností rych-

Polycom představuje
platformu RealPresence
Clariti
Řešení Polycom RealPresence Clariti
poskytuje softwarovou infrastrukturu
pro komunikaci vzdálenou spolupráci.
Díky podpoře hybridní architektury
typu Cloud Burst a služeb typu Internet as a Service (IaaS) je možné dynamicky přizpůsobovat kapacitu systému
dle aktuálních potřeb zákazníka. Platforma Polycom RealPresence Clariti

lost klesá, nicméně i na 10 metrů lze dosáhnout více než 1 Gb/s.

Více si přečtěte na:

tak vyhoví potřebám firem a organizací všech velikostí. Doplňková služba
Polycom RealAccess poskytuje efektivní nástroje pro analýzu využití.
RealPresence Clariti ve firmě. Součástí
Polycom RealPresence Clariti jsou rovněž funkce Polycom RealConnect pro
zapojení uživatelů služby Skype for
Business a ostatních podobných platforem.

Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz
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Platby
za dopravu
pomohou
optimalizovat
linky

Internetové bankovnictví nemusí
být bezpečné. České banky uspěly
(Nejen) Britové by měli
zpozornět

Zjistit vytížení jednotlivých dopravních linek není vůbec jednoduché.
Z Prahy známé pravidelné rozdávání
lístečků v metru. Moderní technologie mohou ale pomoci i s tímto
problémem. Dokazuje to společný
projekt společností MasterCard
a Cubic Transportation Systems
s názvem Urbanomics Mobility Project.
MasterCard využívá data z více než 43
miliard platebních transakcí, Cubic
Transportation Systems čerpá data
z transakcí ve veřejné dopravě. Společná platforma Urbanomics Mobility
Project má být nástrojem, který má za
cíl usnadnit vedením měst, urbanistům a komerčním developerům lépe
porozumět pohybu lidí ve městě a jejich zvyklostem ve vztahu ke zlepšení
kvality života. Projekt využívá nejnovější analytické údaje a nejmodernější
vizuální technologie obou společností
a zaměří se na tranzitní dopravu,
urbanizmus, veřejné služby, městskou
a krajskou samosprávu, developery
a další komerční podniky, které se podílejí na rozvoji městských lokalit.
„Z důvodu nedostatku spolehlivých
údajů bylo město jako investor v konkurenční nevýhodě, jelikož jsme nedokázali kvantifikovat tržní potenciál
městských čtvrtí,“ řekl Shyam Kannan,
profesor městského plánování Univerzity v Georgetownu a generální ředitel
Washingtonského metropolitního úřadu pro oblastní tranzit, „platforma
Urbanomics Mobility Project slibuje
skutečné vyčíslení tržního potenciálu
města. Investorům pak poskytne jedinečný plán investičních strategií městských čtvrtí a města jako celku.“

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

Internetové bankovnictví je pro
mnoho klientů základním prostředkem pro obsluhu účtu. Proto máme
tendenci předpokládat, že zabezpečení komunikace mezi naším počítačem a serverem banky bude
věnována maximální pozornost, jenže ouha! Nedávný test ukázal, že
téměř třetina bank používá šifrovací protokol SSL obsahující nějaké
bezpečnostní chyby!
Diskuse ohledně bezpečnosti SSL šifrování se v Česku rozhořela kvůli jeho
používání orgány státní správy, zejména ministerstvem financí a finanční

správou, pro zabezpečení přenosu některých údajů. Zatímco ale těmto úřadům posílá většina lidí nějaká data
maximálně několikrát za rok, s bankou
komunikujeme téměř denně. SSL/TLS
je technologie užívaná pro šifrování
komunikace mezi klientským počítačem a serverem a pro zabezpečení
aplikací typu internetového bankovnictví je zcela nezbytná. Přitom nedávný test zjistit, že jedna z bank má dokonce ve svém SSL šifrování zranitelnost Crime, která útočníkovi může
dovolit vstoupit do relace mezi klientem a bankou, získat cookie a pak i celou relaci převzít.

K ověření bezpečnosti SSL komunikace byla využita metoda neinvazivního
anonymního skenování webových
serverů. Inspirací pro tento test se staly výsledky podobného testu, kterému
byly podrobeny britské banky společností Xiphos Research. „Výsledky britského testu byly skutečně šokující,“
říká Jan Kopřiva, bezpečností expert
společnosti Alef Nula. A příliš nepřehání, nedostatky v zabezpečení vykazovala polovina z 84 zkoumaných serverů.
Britský test hodnotil bezpečnost SSL
komunikace stupnicí od A, označující
SSL server bez detekovaných známých
zranitelností či hrozeb, až po F, znamenající skutečně velké riziko. Přitom
zabezpečení 12 z testovaných bank bylo
ohodnoceno stupněm F, tedy nejnižším
možným.
„Britský ITC trh považujeme za velmi
vyspělý, proto nás velmi špatné výsledky britských bank přivedly na myšlenku otestovat nastavení SSL na serverech
internetového bankovnictví finančních
institucí působících v České republice,“ vysvětluje Jan Kopřiva s tím, že
testováno bylo celkem 33 serverů, které
provozuje 30 různých finančních institucí.
Více na: www.ict-nn.com/finance

Finanční ředitelé jsou stále
důležitější. Ale chybí jim nástroje
Podle výzkumu společnosti CFO
Research pro SAP role finančního
oddělení a finančních ředitelů ve
firmách stále roste. Finanční ředitelé podle výzkumu postupně přebírají více zodpovědnosti za fungování firem a trend bude i nadále
pokračovat. Třetina respondentů
říká, že v následujících pěti letech
budou, nebo již jsou, zodpovědní za
IT, lidské zdroje a podle čtvrtiny
z nich i za právní oddělení. Jen 44
procent z respondentů má ale dostatečné nástroje k tomu, aby byli
schopni správně analyzovat informace a kvalifikovaně rozhodovat,
uvádí dále výzkum.

podnikání se totiž stává rychlejší a trh
nestabilnější, a pokud na něm chce
společnost uspět, musí maximálně
zefektivnit fungování svých procesů
a zrychlit rozhodování. Výzkum mezi
více než 1 500 finančními profesionály
z celého světa zjistil, že jen 44 procent
z respondentů má k dispozici dostatečné nástroje umožňující jim analyzovat
či interpretovat data, na jejichž základě
se rozhodují. Přitom podle 84 procent
těchto finančních odborníků bude
v příštích pěti letech záviset úspěch jejich společnosti na schopnosti zvládnout rostoucí objem dat a využít jej
pro rychlé a přesné rozhodování v obchodních situacích.

S tím, jak se ekonomika stává digitální,
a celý obchodní proces se zrychluje,
roste role finančních oddělení. Finanční ředitelé (CFO) se postupně stávají
zodpovědní za fungování všech obchodních procesů ve firmách. Tempo

Zrychlení procesů posiluje
finanční oddělení

Obchodní procesy se zrychlují. Pokud
chce v digitálním věku firma na trhu
uspět, musí dokázat reagovat na změnu
nálad či přání zákazníků nikoli v řádu

měsíců, jako tomu bylo dříve, ale během několika dní. Aby to bylo možné,
musí být schopna prakticky v reálném
čase analyzovat informace z trhu a na
jejich základě upravit své obchodní
postupy či výrobu. Výzkum ukázal, že
tento trend vede k posílení role finančních ředitelů a finančních oddělení.
Více na: www.ict-nn.com/finance

ictnetworknews 02|2016

právo

Jaké změny nás čekají v právní úpravě pro Digitální
Česko znovu
oblast kybernetické bezpečnosti
na stole

O tom, že to Evropa s kybernetickou
a online bezpečností myslí vážně,
svědčí i prosincové dohody o znění
směrnice o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti
sítí a informací v Unii (NIS), jakož
i dohoda v rámci tzv. trialogu o znění obecného nařízení o ochraně dat
(GDPR).

Ochrana před stále častěji se opakujícími kybernetickými útoky však dlouho byla jednou z priorit ČR v rámci
potlačování bezpečnostních hrozeb.
Ještě před přijetím příslušné evropské
úpravy směrnice NIS Česká republika
následovala země, jako jsou Estonsko
a Maďarsko, a přijala samostatný zákon
o kybernetické bezpečnosti (ZOKB).
ZOKB nabyl účinnosti 1. ledna 2015
a obsahuje ucelenou právní úpravu
kybernetické bezpečnosti, která je svou
komplexností v rámci EU docela unikátní. Tento právní předpis stanovuje
minimální požadavky na prevenci před
kybernetickými útoky pro informační
a komunikační systémy ze soukromoprávní i veřejnoprávní sféry, které jsou

zásadní pro fungování státu (např. informační systém katastru nemovitostí,
registr vozidel, informační systémy větších elektráren, tepláren, vodních děl,
plynovodu atd).
Zákon vymezuje opatření nutná ke
zvýšení odolnosti těchto systémů před
rostoucím počtem kybernetických útoků a zavádí povinnost bezpečnostní
incidenty hlásit s cílem zajistit rychlou
reakci. Nezavádí v rámci bezpečnostních opatření žádné nové postupy, ale
vychází ze standardů ISO, které jsou
u některých povinných subjektů již
zavedeny. Místo citelných sankcí za
nedodržení povinností zákon sází na
důvěru mezi povinnými subjekty a dohledovými pracovišti, vládním a národním CERTem, a jejich efektivní
spolupráci při řešení případných bezpečnostních incidentů.

Jaké změny nás čekají
v souvislosti s přijetím
směrnice NIS?

Při schvalování znění směrnice NIS se
intenzivně diskutovalo nad okruhem
subjektů, kterých by se směrnice měla
dotýkat. Do seznamu povinných sub-

jektů by kromě těch určených dle současných právních předpisů (jedná se
zejména o subjekty kritické informační
infrastruktury definované na základě
ZOKB a novelizovaného nařízení vlády
č.432/2010 Sb., o kritériích pro určení
prvku kritické infrastruktury) měli přibýt
i klíčoví poskytovatelé.
Více si přečtěte na:

Autorkou textu je Jaroslava
Kračúnová, advokátka ve společnosti Ambruz & Dark Deloitte
Legal s.r.o., advokátní kancelář

Původní plán Ministerstva vnitra
přesunout evropské dotace na rozvoj vysokorychlostního internetu
do nového státního podniku NAKIT
narazil na odpor odborné veřejnosti. Podle tvrzení zástupců ICT Unie
se těmito zásahy významně zpozdila
příprava Národního plánu Digitální
Česko 2.0. Po schůzce zástupců
ICT Unie, telekomunikačních firem
a ministra průmyslu a obchodu Jana
Mládka, se podle všeho blýská na
lepší časy.
Nedávná schůzka zástupců ministerstva, telekomunikačních firem a ICT
Unie podle všeho posunula zablokovaná jednání znovu kupředu. Ministr
Jan Mládek vyslechl názory jednotlivých oborových asociací a požádal je,
aby předložily svůj, nejlépe jednotný,
návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Ten je nezbytný pro další
pokračování projektu budování vysokorychlostních sítí v ekonomicky slabých oblastech (tzv. bílá místa) a umožní čerpání evropských dotací v objemu
14 miliard korun.

Kamery ano či ne? František Ryneš
musel až k soudnímu dvoru EU
Za pravdu mu nakonec dal až Nejvyšší správní soud, který rozhodl,
že zpracování osobních údajů bylo
vyváženo zájmem chránit svůj majetek.

Řada občanů cítí v Česku poměrně
zřetelně rozpor mezi požadavky
zákona na ochranu osobních údajů
a možností chránit svůj majetek
a rodinu. Případ, kterému čelil
František Ryneš, je téměř ukázkovým. Pan Ryneš byl totiž za poskytnutí kamerového záznamu Policii
ČR pokutován na základě stížnosti
jednoho z mužů, kteří zaútočili na
jeho dům. Rozsudek Soudního dvora
Evropské unie, na který se obrátil
Nejvyšší správní soud, pak rozhodl,
že se v daném případě o zpracování
prováděné výlučně pro výkon osobních a domácích činností nejedná.

František Ryneš roku 2007 po sérii
vandalských útoků a výhrůžek spáchaných neznámými pachateli nainstaloval na svůj rodinný dům kameru, která
snímala jak jeho pozemek, tak veřejně
přístupné ulice před ním, včetně vchodu do protějšího bytového domu. Kamera byla napevno zabudovaná bez
možnosti otáčení a umožňovala jen
obrazový záznam, který se ukládal formou nekonečné smyčky na pevný disk
ke kameře připojený. Jakmile byla kapacita disku zaplněna, záznam se opětovně přemazával novým záznamem.
K systému nebyl připojen monitor,
takže nebylo možné sledovat v reálném čase dění na ulici a jediný, kdo
měl k datům přístup, byl sám František
Ryneš.

Útočníci se brání

Při jednom z dalších útoků kamera
zachytila dva útočníky a Ryneš podal

trestní oznámení, použiv při tom videozáznam pořízený kamerou. Jeden
ze dvou podezřelých, kteří byli na základě záznamu identifikováni, dal Policii ČR podnět k prověření provozu
kamerového systému a Policie celý případ postoupila Úřadu pro ochranu
osobních údajů (dále „UOOU“). UOOU
konstatoval, že užíváním kamery docházelo ke zpracování osobních údajů
a uložil Františku Rynešovi pokutu za
provinění se vůči třem povinnostem,
které má správce dle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOU),
a to zpracování osobních údajů bez
řádného zákonného důvodu, neinformování subjektů údajů o probíhajícím
zpracování a nesplnění registrační povinnosti u UOOU. Pokuta byla potvrzena i v rozkladovém řízení.
Více na: www.ict-nn.com/právo
Autorem textu je Mgr. MgA. Jakub
Míšek , Ústav práva a technologií
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Text byl publikován
v sborníku Masaryk University
Journal of Law and Technology.
Redakčně upraveno

ICT UNIE také zaslala ministrovi pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Legislativní rady
vlády Jiřímu Dienstbierovi připomínky
týkající se návrhu zákona o opatřeních
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Současný návrh zákona neumožňuje reálné snížení nákladů, ale
naopak ukládá rozšířené povinnosti
a přináší další náklady provozovatelům
telekomunikačních sítí v souvislosti
s jednotným informačním místem a registrem pasivní infrastruktury, které
jsou určeny do gesce Ministerstva vnitra ČR.
Více na: www.ict-nn.com/právo
Více z rubriky
PRÁVO
si přečtěte na
www.ict-nn.com/právo
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Scrum Master
Concur, Praha

SENIOR JAVA Developer –
corporate product
development
Grafton Recruitment, Praha

Channel Manager Prof Trade
CG Centrale
Philips Lighting, Praha

Product Marketing Manager
AVG Technologies, Praha

CEE Business Development
Expert – Telco
SAP, Praha

Graduate Business
Development Specialist
Microsoft, Hungary

Manager, EMEA Professional
Services Center
CA Technologies, Praha

Business Development
Manager pro Cisco
Collaboration řešení

Tech Data, Praha, Nové Butovice

Channel Account Manager
Corporate and Education

Kdo se posunul kam
Petr Ryska

Zdeněk Tříska

Petr Hybš

Z e s p ole č no s t i
Vodafone Czech
Republic, kde působil na pozici viceprezidenta pro
firemní zákazníky,
zamířil do společnosti DNS Petr
Ryska, který se od ledna stal generálním ředitelem této společnosti. Své bohaté zkušenosti v B2B oblasti nasbíral
během svého působení na manažerských pozicích ve Vodafone Czech Republic, Obchodních tiskárnách Kolín
a společnostech SPGroup či Roland
Berger. Jeho hlavními úkoly bude jak
růst stávajícího klíčového businessu
DNS, tedy distribuce s přidanou hodnotou, tak i business development a rozvoj nových obchodních příležitostí
v oblasti ICT.
Pavel Ryska získal doktorát v oblasti
mezinárodních vztahů na pražské VŠE
a absolvoval program MBA na City
University of Seattle. Je ženatý, má 3
děti a volný čas tráví nejraději v sedle
horského kola, na kterém příležitostně
i amatérsky závodí.

Významnou pers oná l n í p osi lu
oznámila společnost Petalit s.r.o.,
jejíž tým rozšířil
od února Zdeněk
Tříska nastupující na pozici Key
Account Managera. Zdeněk Tříska
patří k předním českým odborníkům
pro oblast datových sítí, ve které se
pohybuje téměř čtvrt století. Během této doby získal bohaté zkušenosti a znalosti v problematice datových sítí a kabelážní infrastruktury pro enterprise
i datová centra. Před příchodem do společnosti Petalit působil Zdeněk Tříska
jako obchodní manažer ve společnosti
Visitech. Více jak 9 let pak strávil jako
Sales Application Manager ve společnosti TE Connectivity. I nadále zde bude působit jako certifikovaný školitel
systému Tyco/TE Connectivity.

Společnost
ALCASYS Slovakia a.s. se rozhodla
ex pa ndovat do
České republiky.
Vedením dceřiné
společnosti pověřila Petra Hybše,
který bude primárně odpovědný za
rozvoj obchodních aktivit na českém
trhu. Do společnosti ALCASYS přichází ze společnosti Genesys, kde odpovídal za Professional Services v CEE
regionu.
Cílem společnosti ALCASYS je zúročit
mezinárodní zkušenosti a existující
know-how a vybudovat v ČR špičkového a zároveň dosažitelného poskytovatele služeb v oblasti kontaktních center a Customer experience. ALCASYS
Slovakia je zákaznicky orientovaný,
spolehlivý a vyhledávaný implementační a servisní dodavatel, který je
autorizovaným partnerem předních
technologických společností Genesys,
Nuance, Avaya, Alcatel a NICE.

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více na www.ict-nn.com/jobs

DNS
Generální ředitel

Petalit s.r.o.
Key Account Manager

ALCASYS Slovakia a.s.
Ředitel dceřiné společnosti v ČR

Sony Electronics, Praha

Business Consultant
EmbedIT, Praha

Digital Consultant
Devoteam, Praha

Technical Consultant – Telco
CGI, Praha, Brno, Ostrava

Business Development
Manager
ACCA, Praha

Marketing Executive
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Nejen levou hemisférou živ
jest programátor
Navzdory tomu, že většina z nás se
mylně domnívá, že má vrozené sklony k dominanci některé z mozkových
hemisfér, a tudíž nemůže vynikat
v určitých duševních schopnostech,
věhlasní géniové světových dějin jako Leonardo da Vinci, Isaac Newton,
Wolfgang Amadeus Mozart či Albert Einstein zcela zřetelně vyvrací
tento mýtus. Nevynikali pouze v činnostech naznačujících převahu jedné strany mozku, ale rozsah jejich
zájmů, schopností a aktivit byl mimořádně široký. Klíč k bohaté škále
duševních schopností není však výsadou géniů.
Takovéto koordinace myšlení a rovnováhy při využívání levé a pravé hemisféry potřebuje dosáhnout každý
z nás. Ať už ve svém životě volíme jakýkoli systém rozvoje našich schopností, měli bychom dbát na to, aby obě
poloviny mozku byly vzájemně vyváženy a aktivně propojeny.

Trendy ve vzdělávání

Moderní společnost se svým klasickým
systémem vzdělávání nám rovnováhu
ve vývoji směřujícím k plnému využívání obou hemisfér bohužel nezajistí.
Klade důraz na rozvoj myšlení levou
hemisférou (např. matematika, jazyky,
logika) a má tendenci diskriminovat
neverbální formy intelektu (např. kreslení, hudba, představivost). Průzkumy
totiž ukazují, že právě největší tvořivost, za kterou je odpovědná pravá část
mozku, vykazují děti ještě před nástupem do školy. Pravá hemisféra je však
mnohem rychlejší než levá a má daleko
širší uplatnění, než si většina vzdělavatelů i studentů uvědomuje, a její posilování se rozhodně vyplatí. Kromě notoricky známých funkcí se totiž pravá
část mozku stará i o fotografickou paměť, přeměnu obrazů do slov, čísel
a znaků i nazpět, zpracovává informace na intuitivní a holistické bázi a provádí složité výpočty.
Důraz na procvičování obou mozkových hemisfér a celistvý rozvoj osobnosti se ve výuce spíše soustřeďuje do

sféry soukromého vzdělávání. Některé
společnosti zabývající se vzděláváním
dospělých kombinují rozvíjení tvrdých
i měkkých dovedností právě s ohledem
na komplexní rozvoj osobnosti a profesních schopností při rovnoměrném
využívání a aktivizaci obou polovin
mozku. „Samotný nárůst znalostí, například v oblasti IT, je nedostatečnou
zárukou komplexního rozvoje celé
osobnosti, jejího postoje a myšlení,
o něž ve firemním vzdělávání jde.
Více si přečtěte na:
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analýzy, studie

IDC: Flashová pole tvoří již
polovinu všech externích disků

Podle výsledků pravidelné studie
EMEA Quarterly Disk Storage Systems Tracker společnosti IDC za
3. čtvrtletí roku 2015 poklesne trh
s externími disky o necelou desetinu. Meziročně to znamená pokles
o 1,57 miliardy dolarů. Polovinu
paměťové kapacity již tvoří flashové disky, naopak pokračuje rychlý
pokles segmentu tradičních pevných
disků.
Segment tradičních pevných disků
(HDD) klesá podle studie IDC již několik čtvrtletí po sobě. Ve třetím čtvrtletí loňského roku klesla jeho hodnota
o 27 procent. Naopak segment flashových disků rostl rekordním tempem.
Segment čistě f lashových úložišť se
meziročně zvýšil o 75,4 procenta, ka-

pacita hybridních flashových úložišť se
meziročně zvýšila o 7 procent.
Trh s externími disky v západní Evropě
klesl meziročně o 9,7 procenta, to odpovídá přibližně 1,13 miliardy dolarů.
Stejně jako v západní Evropě klesá trh
s úložišti také ve Spojeném království.
Podílí se na tom snížení investic z tradičních oborů, jako jsou finanční služby, a také pokles cen způsobený velkou
konkurencí na britském trhu. Naopak
k růstu se vrátil trh ve Francii, tažený
obnoveným ekonomickým růstem.
Pokles trhu s externími úložišti se projevil i v regionu EMEA. Meziročně se
jeho objem snížil o desetinu, tedy necelých půl miliardy dolarů. Na rozdíl od
zbytku trhu, v regionu EMEA se pokles
týká všech typů úložišť, nejen těch tra3. čtvrtletí 2014
Výrobce

Tržby

(mil. USD)

EMC
HP
NetApp
IBM
Dell
Ostatní
Celkem

500,89
252,51
245,85
221,90
129,39
388,93
1 739,47

Tržní podíl
28,80 %
14,52 %
14,13 %
12,76 %
7,44 %
22,36 %
100,00 %

dičních, ale i těch flashových. Přes pokles v hodnotě došlo k nárůstu celkové
kapacity na 734,2 PB, což odpovídá
růstu přibližně o třetinu.
Největší propad zaznamenala společnost EMC, jejíž tržní podíl klesl o necelých 20 procent. Přesto jí stále patří
zhruba čtvrtina trhu. Také podíl čtvrtého IBM poklesl o 18,04 procenta, což
znamená tržní podíl 11,59 procenta.
Celkem 17 procent trhu ovládá druhé
HP, které – jako jediné – rostlo, když
posílilo o 5,64 procenta. Zvýšil se tak
jeho náskok před NetAppem, který zaznamenal pokles o 5,52 procenta a nyní mu patří necelých 15 procent trhu.
Velkou pětku uzavírá Dell, který po
poklesu o 3,5 procent nyní drží tržní
podíl těsně přes sedm procent.
3. čtvrtletí 2015
Tržby

Tržní podíl

400,77
266,75
232,28
181,87
112,10
375,33
1 569,11

25,54 %
17,00 %
14,80 %
11,59 %
7,14 %
23,92 %
100,00%

(mil. USD)

Meziroční
srovnání

-19,99 %
5,64 %
-5,52 %
-18,04 %
-13,36 %
-3,50 %
-9,79 %

Číst či nečíst? Na zaujetí čtenáře máte
3 sekundy
Pokud chce odesílatel e-mailu zaujmout adresáta, má na to přibližně
12 slov. Během nich se totiž adresát
rozhodne, jestli e-mail přečte nebo
nikoli. Nedávno publikovaný výzkum
společnosti Movable totiž zjistil, že
průměrný čtenář se rozhoduje přibližně 3 sekundy. Takže žádné dlouhé úvody.
Průzkum provedený v loňském roce na
vzorku 1,3 miliardy e-mailů poukazuje
na fakt, že většina příjemců elektronické pošty po jejím otevření má do několika málo sekund jasno, jestli e-mail
otevře, přehlédne nebo přesune do spamu či koše. Do tří sekund se tak rozhodne 51,5 procent příjemců, mezi 3 až
15 sekundami 28,7 procent příjemců
a více jak 15 sekund potřebuje přemýšlet asi pětina příjemců.
Newsletterů, spamů a jiných zbytečných e-mailů dostávají dnes adresáti do
svých schránek mnoho, proto na ně

Rok 2016
bude patřit
mobilním
technologiím
a sociální
spolupráci

Podle přesvědčení společnosti
Dimension Data bude základem firemních IT strategií v letošním roce
sociální spolupráce, mobilní technologie, cloud, datové analýzy, internet věcí a tzv. „bimodální správa IT“.
Ta umožňuje rozdělení IT na část
spravovanou tradičním způsobem
a na část plně zohledňující digitální
inovace. K nárůstu bimodální správy
dojde právě v roce 2016 a výsledkem bude pravděpodobně rozdělení
IT týmů, zodpovědnosti a rozpočtů.
Zcela pochopitelnou otázkou proto
je, na co své rozpočty a zdroje firmy
zaměří.
Právě nástup digitální revoluce bude
hrát podle expertů společnosti Dimension Data rozhodující roli. Proto bude
sílit tendence k transformaci směrem
ke cloudovým technologiím, ať již půjde o privátní či hybridní cloudy. Spolu s tím poroste důraz na využití dat
a také sociálních sítí, které možná do
budoucna zcela promění náš styl práce.
Více na: www.ict-nn.com/pruzkumy
Více z rubriky
ANALÝZY
si přečtěte na
www.ict-nn.com/pruzkumy

obvykle reagují spontánně a automaticky. E-mail je proto musí logicky zaujmout ihned. Obecně se o reakci rychleji rozhodují v případě, že e-maily
čtou na mobilních zařízeních (do tří
sekund tak učiní 52 procent adresátů)
než na počítači (49 procent).

Vliv mají i emoce

Většina lidí se o čtení e-mailu rozhoduje už na základě předmětu. Ten musí
být šokující, neotřelý a pravdivý. Pří-

tomnost jakéhokoliv typu interpunkce v předmětu e-mailu zvýší jeho otevření až o 9 procent. Zvlášť účinný je
otazník, který funguje lépe než vykřičník. Pokud je e-mail otevřen, potom
o jeho dalším čtení rozhoduje grafika,
struktura a první slova. O potřebě reagovat na e-mail rozhodují i emoce.
Pokud je použita dostatečně urgentní
výzva k akci, nejlépe časově omezená,
reakce je zaručena.
Více na: www.ict-nn.com/pruzkumy
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Kam směřuje kybernetická bezpečnost.
Konference Future of Cyber – CYBER
TRENDS
Více než 500 odborníků, zahrnující
též zástupce NATO, EU a dalších
mezinárodních institucí, se sejde 20.
a 21. října letošního roku v Praze.
V rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti se zde uskuteční bezpečnostní konference, zacílená na komunitu bezpečnostních
a informačních složek veřejné správy, akademické obce a soukromého
sektoru.
Konference je zaměřena nejen na nové
trendy a technologie, ale i na rozvoj
mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě, se

Security of Digital
Transformation in Health
Care 2016
19.04.2016 Praha

27.04.2016 Praha
ABF

FOR INDUSTRY
10.05.2016 Praha
ABF

FOR LOGISTIC
10.05.2016 Praha

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

Eventový kalendář
kompletní
přehled eventů
registrace:
averia.cz/kalendar2

PVA EXPO PRAHA

zvláštním zaměřením na Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko.
Konference CYBER TRENDS je rozdělena do čtyř základních sekcí a doprovázena živými ukázkami, simulacemi,
odborným workshopem a prezentacemi partnerských firem. Hlavní témata
konference se budou týkat kybernetických hrozeb a trendů, vzdělávání
v oblasti kybernetické bezpečnosti,
cloudové bezpečnosti, ochrany kritické

1. března a zastaví se v pražském
Clarion Congress hotelu. V programu konference nebudou chybět ani
praktické rady a nejlepší postupy
pro podniky a organizace. Letošní
série se zaměřuje především na
hrozby pro klíčové systémy, data
a sítě, a na opatření, která je nutné
přijmout k jejich zabezpečení.

idc

Jak nejlépe využít SOCIÁLNÍ
MÉDIA pro váš business na
maximum!

20.21. 10. 2016

Více informací naleznete na
www.future-forces-forum.org

Registrujte se zde:

Bezpečnost z pohledu IDC.
IDC IT Security Roadshow 2016

04.04.2016 Praha

CzechTrade

Mezinárodní konference o budoucích
hrozbách a kybernetické bezpečnosti

informační infrastruktury nebo hybridní války.
Konference je součástí mezinárodního
projektu Future Forces Forum. Tento
dlouhodobý projekt, široce podporovaný národními i mezinárodními institucemi a partnery, tvoří kompilace
akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské, bezpečnostní a odborné úrovni.

Shrnutí nejdůležitějších globálních
a regionálních trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti čeká na
účastníky pražské zastávky série
konferencí IDC IT Security Roadshow. Ta letos do Prahy dorazí

Témata konference se dotknou také
evropských bezpečnostních předpisů,
biometrického ověřování transakcí,
modelů centralizovaného řízení s decentralizovaným výkonem bezpečnostní politiky a mnoha dalších. Přednášek

se ujmou například Mark Child ze společnosti IDC, Peter Kovalčík a Miloslav Lujka ze společnosti Check Point
Software, prezident Českého institutu
manažerů informační bezpečnosti Aleš
Špidla, Dave Piscitello vice-prezident
iCann, Karel Šimeček ze společnosti
Axenta a mnoho dalších.
V programu se mimo jiné mohou všichni účastníci těšit i na ukázku živého
kybernetického útoku, který předvedou
Peter Kovalčík a Miloslav Lujka.
Více si přečtěte na:

Čtvrtá průmyslová revoluce je tady.
Konference Industry 4.0 a RFID Future
Technologie proměňují průmysl,
a to dokonce do takové míry, že se
hovoří o čtvrté průmyslové revoluci.
Možná se skutečně dostáváme do
věku, kdy nemalou část lidské práce
převezmou stroje. O tom, co to bude znamenat, se bude diskutovat
16. března 2016 na brněnském Výstavišti. Právě zde se totiž koná konference Industry 4.0 a RFID Future
pořádaná časopisem Sdělovací technika.
Konference Industry 4.0 a RFID Future se již stala tradiční součástí programu veletrhu Amper, který se ve
stejnou dobu v Brně na Výstavišti koná. Jejím účelem je snaha zmapovat
především strategické vize v oblasti

komplexního řízení průmyslových,
výrobních a ekonomických procesů
v reálném čase. Současný svět byznysu
klade vysoké nároky na efektivitu
a rychlost firemních procesů, a jsou
to právě technologie, které mohou
napomoci automatizaci, optimalizaci
a zvýšení produktivity výrobních postupů a jejímu systematickému zavádění v řadě průmyslových odvětví.
Postupná realizace takových změn
v praxi je bezprostředně podmíněna
aktuálním technickým pokrokem,
především v oblasti informačních
a komunikačních technologií, aby
bylo možné přecházet od autonomních robotických pracovišť k centrálně řízeným výrobním systémům, kde

by teoreticky do výrobního procesu
vstupovaly suroviny a jednotlivé díly
a na výstupu by montážní haly opouštěly kompletní výrobky
a stroje.
Více si přečtěte na:
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Bez hudby ani ránu
Nedat si na uši sluchátka, když vyráží běhat, je dnes pro mnoho lidí
téměř nepředstavitelné. Není divu,
vhodně zvolená hudba může pomoci dosáhnout lepších výkonů. Tento
trend pochopitelně nemohl uniknout ani výrobcům spotřební elektroniky. A tak se zrodila fitness sluchátka. Plantronics představil novou řadu sluchátek BackBeat FIT,
která je designována přímo pro potřeby sportujících uživatelů.
S Bluetooth sluchátky experimentovali
výrobci již před nějakou dobou, v prvopočátcích ovšem širšímu rozšíření
bránil nedostatečně kvalitní a stabilní
přenos hudby. Za poslední dobu ale
udělala technologie velký skok kupředu. Zejména s nástupem standardu 3.0

Energie
už nikdy
nebude
chybět

se Bluetooth stalo použitelnou technologií pro poslech hudby při sportu.
Vzhledem k tomu, že chytré telefony
již téměř úplně z trhu vytlačily jednoúčelové MP3 přehrávače, pro fitness
nadšence je to již poměrně jednoduchá
volba. Sportovní Bluetooth sluchátka
BackBeat FIT od Plantronicsu dokáží
spolehlivě fungovat až na 10 metrů,
přičemž mohou být spárována až s 8
různými zařízeními.

Stvořeno pro sportovce

Plantronics není na trhu sluchátek
žádným nováčkem a také s technologií Bluetooth má dostatek zkušeností.
BackBeat FIT jsou konstruována tak,
aby umožňovala co nejpohodlnější používání právě při sportu. S vahou pouhých 24 gramů o něm při běhání nebu-

www.setra.cz

dete ani vědět. Pohodlný temenní most
dokáže sluchátka bez problémů udržet
na místě i při náročnějších pohybech.
Naprostou stabilitu pak zajišťují ještě
speciální stabilizátory udržující sluchátka v uchu.
Konstrukce samotných sluchátek pak
zajišťuje, aby uživatel dokázal i při poslechu hudby vnímat okolní zvuky
a mohl se tak bezpečně pohybovat třeba
v silničním provozu. Také zvolené výrazné barvy BackBeat FIT mají napomoci lepší viditelnosti uživatele například na ulici. Přestože jsou sluchátka
opravdu lehká, použité plasty jsou dostatečně pružné a odolné, takže vydrží
i méně šetrné zacházení, o které ve
sportovním zápalu není
nouze.
Více si přečtěte na:

Dlouho očekávaný plnoformát.
Pentax K-1 je konečně na světě
Přes všechny spory mezi fanoušky
Canonu a Nikonu o to, který fotoaparát je lepší, tu byla vždy ještě
jedna značka, která si udržovala výsadní postavení. Pentax sice nástup
digitálních technologií trochu oslabil, přesto má řadu velmi věrných
fanoušků, kteří na značku nedají
dopustit. Není divu, že loni ohlášená
full-frame novinka na sebe strhla
hodně pozornosti. Nyní jsme se konečně dočkali. Je tady nový K-1.
Světová premiéra tohoto fotoaparátu
se odehrála na konci února na výstavě
CP+ v japonské Jokohamě. A ukazuje
se, že pozornost, kterou k sobě tento
přístroj poutal, nebyla ani zdaleka náhodná. V relativně lehkém hořčíkovém
těle, vážícím jen těsně přes kilogram,
se ukrývá plnoformátový (full-frame)
čip s rozlišením 36 Mpx při rozměrech
35,9 na 24,0 mm. Díky tomu lze pořizovat obrázky s rozlišením 7360×4912

b o d ů (3 6 , 4 M p x
efektivně). Čip je
vybaven pětiosou
mechanickou stabilizací obrazu SRII. Jak lze u fotoaparátu této kategorie očekávat, snímky lze
ukládat jak v JPEG, tak v RAW. Kromě toho lze využít také formáty PEF
a DNG (14-bit).
Pro zachování co nejvěrnějšího obrazu
se výrobce rozhodl neosadit přístroj

AA filtrem. To ale bohužel znamená, že v řadě případů se budete
muset vyrovnat s nepříjemným moaré.
Pro tyto případy je naštěstí k dispozici
softwarová simulace AA filtru. Dalším
zajímavým vylepšením je technologie
Pixel Shift. Při jejím použití pořídí fotoaparát sérii snímků s drobným posunem.

Více na: www.ict-nn.com/lifestyle

Moderní mobilní zařízení jsou stále
výkonnější. Spolu s tím ale roste
i jejich spotřeba a nutnost častějšího dobíjení. Zkrátka baterie v nich
nemají neomezenou kapacitu. Řešením jsou externí baterie schopné
poskytnout záložní energii. S APC
M3 můžete své telefony, tablety
i GPS dobíjet stylově. K dispozici je
totiž hned několik barevných variant.

www.apc.com/home/cz/cs/

Zdroje z rodiny APC M3 zabodují
atraktivním designem, když si lze vybrat z pěti efektních barevných variant – černé, stříbrné, titanové, modré
a červené. Díky svým malým rozměrům i relativně nízké hmotnosti (90 g)
se bez problémů vejdou nejen do batohu, ale třeba i do kabelky. Kapacita
3 000 mAh postačí k dobytí i dnešních
výkonnějších smartphonů, jejichž kapacita baterie se pohybuje mezi 2 000
a 4 000 mAh. Power bank APC M3
nabídne ochranu proti přehřátí, zkratu,
přetížení, ale také proti nadměrnému
vybití či přebití nebo automatickému
vypnutí. Na českém trhu se cena pohybuje kolem 400 Kč.

Více si přečtěte na:

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