
Proč se stát partnerem platformy KYBEZ 

Koncept aktivní bezpečnosti a spolehlivosti IT infrastruktury 

Počátkem platformy KYBEZ byl por-

tál, který se věnuje popularizaci  

a testování kybernetické bezpečnos-

ti. Během času kolem KYBEZ vznikala  

partnerská síť spolupracujících akade-

mických institucí a firem. Záběr platfor-

my je tak široký, že se předpokládá in-

tenzivní spolupráce nejen mezi partnery 

platformy, ale i s externími médii, spe- 

cialisty a institucemi. Všichni jsou připra-

veni pomoci občanům, firmám a orga-

nizacím veřejné správy (veřejné moci),  

i zainteresovaným subjektům, které to  

s bezpečností informací myslí vážně.

„Zákon o kybernetické bezpečnosti 
je bezesporu velmi významný počin, 
ale nejde jen o splnění jeho požadavků. 
Kybernetická bezpečnost není jenom 
zákonná povinnost, ale existenční nut-
nost. Na KYBEZ se nelze dívat jen  jako 

na sdružení specializovaných firem, ale 
jako na komunikační platformu dalších 
spolupracujících firem, médií a akade-
mických a státních institucí. Vzhledem  
k šíři a závažnosti problematiky lze před-

pokládat, že i vzájemně si konkurující fir-
my a instituce mohou v rámci platformy 
KYBEZ efektivně a účinně spolupraco-
vat,“ říká Ing. Michal Řezáč MSc., výkon-

ný ředitel KYBEZ a ředitel pro strategický 

rozvoj společnosti GORDIC spol. s r. o.  

„Problematika je tak široká a práce  
v oblasti bezpečnosti informací je tolik, 
že zvládnout tento problém jedna firma, 
státní či akademická instituce prostě ne-
může. Platforma KYBEZ pomůže, aby 
zájemce, analytik či oběť konkrétního 
bezpečnostního problému, včetně ne-
dostatečné edukace, mohl oslovit spe-
cializovaného partnera, akademickou 
instituci, firmu, respektive specializova-
nou řešitelskou skupinu partnerů, která 
je schopna poskytovat nejefektivnější  
a přiměřené rady, projekty a řešení.“ 

 ... pokračování na straně 3

Každá organizace využívající ná-
stroje a technologie ICT řeší pro-
blematiku bezpečnosti a zajištění 
kontinuity svých procesů. To, že se 
jedná o téma nanejvýš aktuální, do-
kládá i vývoj v oblasti legislativní, 
tedy existence zákona č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti 
(ZoKB) a zřízení Národního centra 
kybernetické bezpečnosti v rám-
ci NBÚ. Tento článek představuje 
koncept aktivní bezpečnosti a spo- 
lehlivosti IT infrastruktury (dále 
Koncept) vycházející jak z reálných 
potřeb, tak i z požadavků ZoKB.

Představovaný Koncept respektuje 

běžné fungování a zvyklosti organi-

zací v oblasti informačních technolo-

gií a při práci s daty. Rovněž reaguje 

na nové požadavky, které na tuto ob-

last klade platná i připravovaná česká  

a evropská legislativa.

Do běžné infrastruktury organizace 

přidává sofistikované monitorovací 

nástroje a metody. Ty jsou dále rozší-

řeny o integrované nástroje pokroči-

lé analýzy provozu datové sítě (NBA  

– Network Behavior Analysis) společ-

ně s nástroji pro komplexní správu IP 

adresního prostoru a řízením přístupů 

pevných i mobilních zařízení do sítě 

(IPAM/DDI/NAC). Tyto nástroje mo-

hou být vhodně doplněny prostředky 

komplexní ochrany klientských stanic 

(End Point Security). Samozřejmostí 

je koexistence s běžnými komponen-

tami ochrany perimetru (Firewall, IDS/ 

/IPS, DLP apod.) a klientů (Antivir, 

Anti-Malware, Antispam apod.). Na-

sazení uvedených komponent v praxi 

znamená, že bezpečnost a spolehli-

vost se stává přímo vlastností IT infra-

struktury a jako takovou ji není možné 

obejít, případně narušit. 

... pokračování na straně 3
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České Radiokomunikace 
otevřely loT HUB 
České Radiokomunikace (CRA) rozšířily 
své aktivity v oblasti internetu věcí a ote-
vřely nový prostor zaměřený na konkrét-
ní činnosti, projekty a spolupráci v této 
sféře. CRA loT HUB je místem, kde se 
zájemci o moderní technologie mohou 
seznámit s internetem věcí, loT sítí CRA 
postavenou na platformě LoRa, reálnými 
projekty i možnostmi budoucího využití. 
K dispozici jsou prostory v sídle CRA  
v Praze na Strahově i virtuální webová 
aplikace.

České Radiokomunikace se i nadále chtě-

jí profilovat v rámci rozvoje loT. Vycházejí 

ze své unikátní a spolehlivé infrastruktury  

v České republice, která umožňuje reago-

vat na potřeby pokrytí sítí prakticky kdeko-

liv. Na základě zkušeností a zájmu o pro-

jekty loT, které CRA zrealizovaly v minulém 

roce – soutěže Czech loT Summer Jam  

a CRA loT Hackathony, tak nabízí další 

prostor pro seznámení se odborné veřej-

nosti i potenciálních obchodních partne-

rů s technologiemi a možnostmi rozvoje  

a reálného využití internetu věcí. 

... pokračování na straně 2
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Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se v krá-
lovéhradeckém kongresovém cen-
tru Aldis uskuteční jubilejní dvacátý 
ročník konference ISSS. Tato akce, 
která se zaměřuje na reformu veřejné 
správy, rozvoj e-governmentu a infor-
matizaci společnosti, je tradičně do-
provázena visegrádskou konferencí 
V4DIS (Visegrad Four for Developing 
Information Society). Jedno z nej-
významnějších setkání svého druhu  
v celém regionu střední a východní 
Evropy opět přivítá špičky domá-
cí politické scény, ministry, vzácné 
zahraniční hosty, desítky zástupců 
veřejné správy z okolních zemí, in-
formatiky krajských či městských 
úřadů, nezávislé odborníky i vysoké 
manažery dodavatelských firem. 

Záštitu konferenci letos poskytuje celá 

řada členů vlády v čele s premiérem 

Bohuslavem Sobotkou, místopředse-

da PS Parlamentu ČR Jan Bartošek, 

Asociace krajů ČR i Jiří Běhounek, hejt-

man Kraje Vysočina, kteří opět nechybí 

mezi spoluorganizátory. Řada špiček 

politického života včetně premiéra  

a obou místopředsedů vlády se také 

objeví mezi aktivními účastníky.

Co neminout v programu
V programu konference je každoročně 

velký zájem o souhrnnou zprávu vedení 

MV ČR „o stavu unie“, resp. o aktuál-

ním stavu e-governmentu. Důležitou 

částí bude také odborný blok věnovaný 

elektronizaci zdravotnictví a budoucímu 

směřování státní politiky v této oblasti. 

Dalším z viditelných témat bude i kon-

cept tzv. „chytrých měst“ – prezentace 

a diskusní panely budou zaměřeny pře-

devším na ukázky fungujících projektů 

a příklady dobré praxe. Do tohoto bloku 

zapadá i „internet věcí“ a možnosti vyu-

žití nejrůznějších řešení municipalitami.

Program se jako obvykle dotkne 

celého spektra využití moderních ICT 

technologií v oblasti veřejné správy, 

ale ještě jedno klíčové téma bude re-

zonovat v průběhu obou konferenčních 

dnů. Půjde o informace o dopadech 

nového nařízení EK k ochraně osob-

ních dat označované jako GDPR. Je 

pravděpodobné, že bude patřit k vel-

kým tahákům, neboť zasáhne doslova 

celou veřejnou správu. Přestože nabu-

de účinnosti až v květnu příštího roku, 

vzhledem k řadě zcela nových povin-

ností, funkcí i procesů je podle expertů 

nejvyšší čas začít intenzivně pracovat 

na přípravě. 

Doprovodné akce a soutěže
Neveřejnou část programu tvoří kaž-

doročně řada různých setkání, která 

těží z mimořádné koncentrace politiků, 

odborníků a zástupců veřejné správy 

na jednom místě, ať už jde o jednání 

komisí AK ČR a SMO ČR s poslanci, 

setkání Sdružení tajemníků městských 

a obecních úřadů či nedělní seminář 

CACIO na téma GDPR. 

„Naše dosavadní aktivity a projekty  
v oblasti loT nám ukazují, že o tuto 
oblast je, nejen mezi odborníky, velký 
zájem. Na trhu je však stále málo reál- 
ných projektů, na kterých je možné 
ukázat výhody a možnosti internetu 
věcí. Náš loT HUB má přivést zájemce 
o technologie, ukázat jim, jak je možné 
loT využít, jaké jsou možnosti sítě LoRa, 
na které loT služby poskytujeme, a v ko-
nečném důsledku to může být i prostor 
pro další nové realizace a spolupráci. 
Dostanou zde prostor nápady, které by 
možná jinak zůstaly jen na papíře,“ uve-

dl při otevření CRA loT HUBu generální 

ředitel Českých Radiokomunikací Mar-

tin Gebauer.

V prostorách CRA loT HUBu v Praze 

na Strahově si zájemci mohou prohléd-

nout a vyzkoušet loT senzory a modu-

ly určené pro síť LoRa, kterou České 

Radiokomunikace provozují. Na místě 

uvidí konkrétní příklady využití – napří-

klad jsou tu k vidění číselně i graficky 

prezentovaná data ze senzorů, které 

snímají teplotu, vlhkost, detekují pohyb, 

mapují polohu apod. CRA loT HUB je 

také místem pro setkání s odborníky  

a lidmi, kteří v oblasti internetu věcí pra-

cují. „Jedinou podmínkou pro zájemce 
je, aby se dopředu objednali, abychom 

jim mohli z naší strany poskytnout od-
povídající péči,“ sdělil u příležitosti 

otevření IoT HUBu Miloš Mastník, ob-

chodní ředitel společnosti České Radio-

komunikace. 

Na základě registrace ve webové 

aplikaci na adrese pripoj.me/hub mo-

hou uživatelé otestovat využití nepřetr-

žitě proudících dat ze sítě LoRa pro své 

vlastní projekty a aplikace.

České Radiokomunikace svou vlastní 

loT síť postavenou na platformě LoRa 

stále rozšiřují. Aktuálně pokrývá krajská 

města a nově přibývá pokrytí na úrov-

ni okresů: aktivní je již síť v okolí měst 

Mladá Boleslav, Kolín, Frýdek Místek  

a v následujícím období budou pokryta  

i další. České Radiokomunikace pak 

plánují do rozvoje v této oblasti investo-

vat v průběhu roku 2017 desítky milionů 

korun. Mimo jiné také připravují i spuš-

tění loT cloudu, který by měl sbírat data 

ze všech platforem, na kterých bude 

internet věcí provozovaný. 
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EDITORIAL

BEZPEČNOST NADE VŠE  

Jako tenká lin-

ka se celým 

číslem naše-

ho časopisu táhnou 

dvě témata: bezpeč-

nost a internet věcí.  

O tom, že bezpečnost 

je nade vše, svědčí stále rostoucí aktivita hac- 

kerů na síti. Existují však i zájmy nabourat se 

do sítí určitých společností, aby bylo možné 

zachytit jejich podezřelé aktivity. Samozřej-

mě, že i některé firmy využívají nekalých 

praktik, aby se dostaly do sítí svých konku-

rentů. Útoky se množí a snaha získat neo-

právněně data se stala dobrým byznysem.

A proto je třeba se proti takovým útokům 

chránit. Čeká nás spuštění GDPR, které se 

pro mnohé firmy stává strašákem, ale není 

už zbytí. Doporučení jsou jednoznačně 

daná. Pomoci vám mohou aktivity společ-

ností, zabývajících se bezpečností a zavádě-

ním bezpečnostních praktik do praxe.

Nárůst útoků se dá očekávat i v oblasti 

IoT, kde je k dispozici spousta údajů z chyt-

rých čidel. I tady zájem útočníků o zneužití 

jejich údajů a ovlivnění jejich hodnot a tím 

ovlivnění na ně navázaných systémů roste 

a dále poroste. 

Proto neváhejte. Obrana proti kyberkrimi-

nalitě je záležitostí nás všech!

Petr Smolník, šéfredaktor

 SLEDUJTE TAKÉ NA:

Jubilejní ročník konference ISSS se blíží 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs/bezpecnost

České Radiokomunikace otevřely loT HUB 
 
... dokončení ze strany 1 

Prezentaci IoT HUBu Českých Ra-

diokomunikací otevřel a jeho mož-

nosti představil Miloš Mastník, ob-

chodní ředitel společnosti České 

Radiokomunikace. 
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Klíčovými a integrovanými komponen-

tami Konceptu jsou:

 Monitoring (napříč všemi vrstvami da-

tové sítě – L2 monitoring, L3/L4 moni-

toring datového provozu, L7 monito-

ring aplikací).

 Behaviorální analýza sítě (automatic-

ká detekce bezpečnostních i provoz-

ních incidentů).

 Řízení přístupu do sítě (omezení pří-

stupu pouze pro povolená zařízení).

 SIEM (komplexní vyhodnocování  

a řízení informační bezpečnosti).

Prvním krokem pro aplikaci Konceptu 

v organizaci je vždy bezpečnostní ana-

lýza, která umožňuje zmapovat stávající 

stav a navrhnout konkrétní řešení.

Bezpečnostní analýza
Bezpečnostní analýzy jsou jednou ze 

specializovaných činností zabývajících 

se dekompozicí bezpečnostního pro-

blému z pohledu procesu, organizace 

zdrojů a technického řešení. Bezpeč-

nostní analýza se zabývá evidencí aktiv, 

což je soubor procesních či datových 

vstupů a výstupů a soubor všech kom-

ponent technických řešení k zajištění 

vykonávaných procesních workflow. 

V rámci zajištěné evidence aktiv lze  

v dalším kroku bezpečnostní analýzy 

postoupit k analýze vztahů aktiv vůči 

procesům společnosti – analýza rizik. 

Jejím cílem je identifikace slabých míst 

ve společnosti a doporučení k jejich 

minimalizaci či eliminaci. Synergickým 

efektem je identifikace kritických wor-

kflow a procesů společnosti či identi-

fikace skutečných vlastníků workflow  

a procesů.

Hlavním výstupem bezpečnostní 

analýzy je dokumentace stávajícího IS/ 

/IT systému označovaná často jako tzv. 

Configuration Management Database 

(CMDB). V praxi jde o seznam kompo-

nent IS/IT a jejich vzájemných vztahů, 

na jejichž základě mohu teprve zod-

povědět otázku co a jakým způsobem 

chráním.

Bezpečný perimetr – podmínka nut-
ná, nikoliv postačující
Tradiční firewall pracující pouze 

na úrovni třetí a čtvrté síťové vrstvy je 

dnes již překonaným řešením. Moder-

ní řešení pro ochranu perimetru musí 

být v reálném čase schopno rozpoznat  

a blokovat desetitisíce verzí škodlivého 

kódu při neustálé aktualizaci databáze 

známých hrozeb tak, aby byly schopny 

zachytit co nejvíce nových hrozeb a sní-

žit riziko úniku citlivých dat organizace. 

Moderní firewally často integrují systé-

my označované jako Intrusion

Detection/Prevention System (IDS/ 

/IPS) schopné v reálném čase vyhod-

nocovat rizika spojená s běžnými zrani-

telnostmi, jako je např. virem infikovaná 

příloha e-mailové zprávy nebo útok vy- 

užívající známou zranitelnost operačního 

systému. V případě systému IPS je mož-

né detekovaný útok přímo zablokovat.

Dalším logickým krokem je monitoro-

vání provozu lokální/vnitřní datové sítě 

tak, aby bylo možné reagovat na útoky, 

které perimetr překonají nebo jsou způ-

sobeny přímo zaměstnanci organizace 

a na perimetru tyto útoky není možné 

zachytit.

Monitoring a analýza provozu datové 
sítě
Monitorování provozu (Flow Monito-

ring) a jeho následná analýza (NBA 

– Network Behavior Analysis) předsta-

vuje moderní prostředek pro správu  

a bezpečnost IT infrastruktury označo-

vaný jako tzv. next-generation monito-

ring. Na rozdíl od tradičního sledování 

dostupnosti aktivních prvků, serverů  

a služeb přináší úplný přehled o provo-

zu datové sítě, jeho struktury, využíva-

ných aplikací, chování uživatelů, pro-

vozních problémech a bezpečnostních 

incidentech.

Hlavní výhodou tohoto přístupu je  

v provozní oblasti kompletní viditelnost 

do sítě a rychlé vyhledávání skutečných 

příčin provozních problémů, v oblasti 

bezpečnosti pak automatická detekce 

pokročilých hrozeb, útoků a malware 

bez použití signatur. Efektivně tak dopl-

ňuje tradiční řešení, jako jsou firewally, 

antiviry a systémy detekce/prevence 

průniků. Oproti řešením na straně klien- 

ta (tzv. host-based) přináší kompletní 

pokrytí IT infrastruktury bez nutnosti 

cokoliv instalovat na jednotlivé stanice, 

vysokou škálovatelnost a nezávislost 

na platformě nebo operačním systému.

Důležitým předpokladem pro zajiště-

ní bezpečnosti sítě je také její náležitá 

řádná správa. Ta se v dnešní době neo-

bejde bez řízení přístupu do datové sítě.

Autor: Ing. Lukáš Při-
byl, předseda před-
stavenstva, Axenta 
a.s., www.axenta.cz 

KYBEZ ale nabízí i technologické věci, 

pocházející z akademické sféry, která 

se specializuje na určité oblasti bez-

pečnosti. „Našimi partnery jsou VUT 
Brno a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 
Tyto akademičtí partneři se sice zejmé-
na angažují v oblasti systematického 
vzdělávání, ale mají k dispozici i labora-
toře, ve kterých se zabývají testováním 
kybernetické bezpečnosti,“ upřesňuje 

Michal Řezáč. „V obou zmíněných pří-
padech máme záruku, že jde o vysoce 
kvalifikované posuzování konkrétních 
řešení, a to už proto, že rukama labo-
ratoří prošla spousta zařízení od růz-
ných výrobců, takže je možné posoudit  
a porovnat tato jednotlivá řešení a upo-
zornit na bezpečnostní díry nebo ne-
typické chování, které se u některých 
výrobků či výrobců mohou vyskytovat, 
nebo se jejich řešení nemusejí chovat 
úplně korektně ve vztahu k bezpečnosti. 

Ve spolupráci s odborníky, s některými  
z nich se z dob mých studií znám velmi 
dobře a znám i jejich technickou eru-
dovanost, vidím další významný přínos 
platformy KYBEZ. V případě problémů 
jsou totiž schopni pomoci řešit problé-
my na různých úrovních a s jejich pomo-
cí lze vyladit konečné či kontinuální ře-
šení k maximální spokojenosti občana či 
zákazníka pro dosažení maximální míry 
bezpečnosti tohoto řešení.“

K otázce problematiky osvěty a vzdě-

lávání, které je pro KYBEZ klíčovou vizí 

a strategií, a to nejenom na tento rok, 

nám Michal Řezáč poskytl následují-

cí předpověď: „Osvěta a vzdělávání je 
existenční nutností, protože lidé větši-
nou nemají téměř žádné ponětí o tom, 
co je to bezpečnost informací, kyber-
netická bezpečnost a zejména ‚hygie-
na a bezpečnost práce s informacemi  
a internetem‘ a jaké hrozby lze očeká-

vat. Internet a jeho nezastavitelný prů-
nik do života občanů, firem a institucí je 
tak velký, že jeho aspekty lze přirovnat  
k ‚elektrifikaci v minulém století‘. Jedno-
duchá pravidla a teze ‚Elektřina je dobrý 
sluha, ale zlý pán‘ a následná osvěta, 
vzdělávání, normy, projekty, realizace  
a revize lze analogicky předpovídat  
i pro ‚internetizaci aktuálního století‘. ‚In-
ternet je dobrý sluha, ale zlý pán‘.“

KYBEZ vítá zájem dalších odpověd-

ných institucí a specializovaných firem 

v účasti na této platformě. Co jim part-

nerství může přinést a jaké jsou jeho vý-

hody? Požádali jsme Michala Řezáče o 

shrnutí výhod: „Partnerstvím v této plat-
formě mohou přispět k řešení a popu-
larizaci bezpečnosti informací ve století 
internetizace všeho. Mohou zviditelnit 
a efektivně nabízet své specializované 
produkty a služby, s využitím efektivní 
kooperace partnerských skupin.“

Je zřejmé a chvályhodné, že v dyna-

mické době, která je plná bezpečnost-

ních incidentů a kde se na vrcholové 

úrovni řeší problematika ochrany dat 

a bezpečnosti, vznikla platforma, která 

umožní zájemcům spolupracovat s top 

firmami zabývajícími se právě ochranou 

dat a bezpečností. KYBEZ je právě plat-

formou, která dokáže každému zájemci 

doporučit to nejvhodnější řešení a najít 

špičkového partnera, který jej dokáže 

implementovat na té nejvyšší kvalitativní 

úrovni. Proto si myslíme, že platforma 

KYBEZ má nejen svůj smysl, ale svůj 

smysl má i členství v ní.

Více o partnerství se dozvíte na:  

www.kybez.cz. 

Celý článek si přečtete zde  

Platforma
kybernetické bezpečnosti

Celý článek si přečtete zde  
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Proč se stát partnerem platformy KYBEZ 
 
... dokončení ze strany 1 

Koncept aktivní bezpečnosti  
a spolehlivosti IT infrastruktury 
 
... dokončení ze strany 1 
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Pokud jste jednou z organizací, 
na kterou dopadne regulace GDPR 
(EU 2016/679), možná vám bude  
k užitku následujících deset bodů. 

1. Ochrana osobních údajů i vně 
hranice EU 
Je to snad poprvé, kdy podobná regu-

lace zasahuje při ochraně evropských 

dat vně hranice Evropské unie. V pra-

xi to znamená, že povinnými subjekty 

budou nejen organizace mající sídlo  

v některé zemi EU, ale GDPR se bude 

vztahovat i na organizace vně EU, které 

nakládají s osobními údaji občanů člen-

ských zemí unie.  

2. Přesnější vymezení osobních údajů 
Norma přesně stanovuje, že osobním 

údajem je jakákoliv informace, která pří-

mo, či nepřímo identifikuje danou osobu.  

3. Větší odpovědnost 
GDPR zásadně zvyšuje úroveň odpo-

vědnosti pro všechny fáze zpracování 

dat obsahujících osobní údaje.  

4. Jasná pravidla použití osobních 
údajů 
Nová regulace zpřesňuje definice osob-

ních údajů, přesněji popisuje pravidla při 

nakládání s nimi a posiluje pravomoci 

kontrolních orgánů při jejich vynucování. 

5. Transparentnost při porušení 
ochrany dat 
Maximálně 72 hodin na nahlášení zjiš-

těného porušení bezpečnosti osobních 

údajů kontrolnímu orgánu, a to včetně 

popisu povahy daného porušení a vyplý-

vajících souvislostí.  

6. Jasné přiřazení rolí správce  
a provozovatele 
GDPR také jasněji vymezuje povinnosti 

tzv. správců (Controller) a provozovatelů 

(Processor) systémů ukládající či zpra-

covávající osobní údaje.  

7. Posílení práv pro subjekty osobních 
údajů 
Především pak ale GDPR posiluje zásad-

ním způsobem práva subjektů osobních 

údajů, tedy především občanů Evropské 

unie.   

8. Přísnější pravidla mezinárodních 
transakcí 
Organizace, které zpracovávají nebo 

transferují data obsahující osobní úda-

je vně hranic Evropské unie, nyní mají 

zpřísněná pravidla pro nakládání s nimi.  

9. Posílení role národních autorit 
GDPR posiluje roli národních kontrol-

ních autorit. Tyto bude čelit značnému 

nárůstu agendy stran kontroly dodržo-

vání souladu s pravidly GDPR ze strany 

povinných subjektů.  

10. Závažnější postihy 
Půjde až o 20 milionů EUR, či 4 % obra-

tu – podle toho co je vyšší. 

Autor: Tomáš Hlavsa, 
Atos IT Solutions and 
Services, s.r.o.

100gigabitový samostatně použitelný systém IPS nové generace 
Společnost Trend Micro, rozšířila 
své portfolio o nejnovější modelovou 
sérii systémů pro prevenci průniků – 
Trend Micro TippingPoint NX. Sou-
částí této série systémů IPS nové 
generace (NGIPS, Next-Generation 
Intrusion Prevention Systems) je  
i model 7600NX, který jako první sa-
mostatně použitelné řešení přináší 
analytický výkon 100 Gb/s s nízkou 
latencí.

TippingPoint 7600NX je navržený tak, 

aby naplnil požadavky datových cen-

ter i firem s vysoce výkonným síťovým 

prostředím na ochranu nejdůležitějších 

prvků infrastruktury, dat i aplikací před 

již známými, nezveřejněnými i dosud 

neznámými hrozbami, a to v reálném 

čase bez negativního dopadu na rych-

lost síťové komunikace.

TippingPoint 7600NX je produktem 

pro datová centra zpracovávající ob-

rovské objemy síťového provozu, kte-

rým přináší komplexní bezpečnostní 

řešení umožňující snadné škálování 

podle vývoje výkonových požadavků. 

Nejnovější řešení z dílny společnos-

ti Trend Micro využívá pro prevenci  

a detekci útoků kombinaci pokro-

čilých technologií, jako je například  

hloubková analýza paketů (DIP, Deep 

Packet Inspection), posuzování repu-

tace hrozeb nebo pokročilá analýza 

malware.

Série TippingPoint NX snižuje časo-

vé nároky na správu a díky technologii 

Enterprise Vulnerability Remediation 

(eVR) efektivně podporuje princip 

bezpečnostních priorit. Technologie 

eVR umožňuje import vzorků zranitel-

nosti do systému řízení bezpečnosti  

TippingPoint Security Management 

System, namapovat je na konkrétní digi-

tální vakcíny a okamžitě provést nápra-

vu. A právě podrobné informace zajišťu-

jí dostatečný přehled, který je nezbytný 

pro vyladění bezpečnostních opatření  

a definování optimálního přístupu orga-

nizace k problematice bezpečnosti.

V portfoliu společnosti Trend Micro 

je i systém IPS nové generace s ana-

lytickým výkonem 40 Gb/s – Tipping-

Point 7540NX. V říjnu 2016 doporučily 

řešení NGIPS Trend Micro TippingPo-

int na základě testování systémů IPS 

nové generace opakovaně i laboratoře 

NSS Labs. A začátkem roku 2017 bylo 

řešení Tipping Point společnosti Trend 

Micro i do magického 

kvadrantu společnosti 

Gartner. 
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KRYPTOLOG DO KAŽDÉ FIRMY! 
Uvedený slogan může spoustě lidí 

připadat nadnesený, ale ve světě 

komunikací a honbě za bezpečím 

je potřeba mít k dispozici odborní-

ky. Osoby znalé vzájemných vztahů  

a souvislostí. Jednou stranou mince 

je vhodná volba komunikačních pro-

tokolů či architektury, ale uvedená 

snaha může vyjít snadno naprázdno. 

Nevhodnou volbou metod se oslabí 

zabezpečení, umožní čtení či modifika-

ce přenášených dat, nebo se jen sníží 

rychlost a promarní investice do infra-

struktury. Je potřeba si uvědomit, že 

vaše data, případně data vašich zákaz-

níků se přenáší veřejným prostorem  

a jedinou ochranou je vhodně zvolená 

kryptografie.

I proto budete mít letos možnost 

zúčastnit se školení Cryptosession, 

jež se bude konat 24.–25. dubna 2017 

v Praze. Snahou uvedeného školení 

je vhodně připravit techniky i na po-

žadavky, kladené na ně například  

i zákonem o kybernetické bezpečnosti. 

 Bezpečná nemocnice 2016 

Hned dvojím úspěchem skončilo pro 

společnost ICZ slavnostní vyhlášení nej-

úspěšnějších projektů v rámci 9. ročníku 

celorepublikové ankety Bezpečná ne-

mocnice. Právě jí realizované projekty 

získaly první dvě místa. Nejvyšší příčku 

obsadil projekt Bezpečná manipulace 

s léčivy realizovaný Ústřední vojenskou 

nemocnicí – VFN Praha, druhou pak Zvy-

šování bezpečnosti provozu operačních 

sálů pomocí sofistikovaného softwaru  

v Nemocnici Třebíč. Ankety o nejúspěš-

nější projekty se zúčastnilo 18 nemocnic 

s celkem 20 projekty, cenu hejtmana Kraje 

Vysočina si odneslo šest nejlepších ne-

mocnic.  

 Acronis varuje před ransomwarem Osiris   

Společnost Acronis vydala varování před 

nebezpečným typem ransomwaru Osiris. 

Tento vyděračský software, šířící se pro-

střednictvím spamových e-mailů či infiko-

vaných online inzerátů, již zapříčinil ztrátu 

osmi let záznamů u policie v texaském 

městě Crockrell Hill. O vzrůstajícím tren-

du nárůstu vyděračského softwaru svědčí  

i aktuální případ, kdy jiný ransomwarový 

útok zablokoval hostům rakouského ho-

telu vstup do jejich pokojů. Osiris je sed-

mou generací ransomwaru Locky a infikuje 

zařízení Windows, Mac a Android. Kromě 

toho přímo napadá zálohovací systémy 

jako Volume Shadow Copy Service (VSS). 

To zabraňuje uživatelům spustit obnovu 

systému z dat uložených na napadaném 

počítači. Osiris se šíří spamy s předmětem 

„Invoice“ či „Order Confirmation“ a kom-

primovanou přílohou obsahující infikovaný 

skript. Mnoho antivirových programů Osi-

ris nezachytí, protože ten nevyužívá spus-

titelné soubory. Osiris se šíří i inzertními 

sítěmi, když infikuje online inzeráty. Je kla-

sifikován jako trojský kryptovirus a rozšíří  KO
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Od roku 2005 se v České republice 
udělují ceny Velkého Bratra, které 
na portálu Slídilové.cz nominuje po-
četné publikum.

Vítěze cen, upozorňujících na ne-

bezpečí hrozící našemu soukromí  

v souvislosti s rozvojem nových tech-

nologií, vybrala sedmičlenná odborná 

porota.

Cenu pro Úředního slídila získalo 

Ministerstvo obrany za návrh novely 

zákona o Vojenském zpravodajství. 

MO chce dát novelou vojenským zpra-

vodajcům právo umístit na internetové 

linky „černé skříňky“, jež by mohly od-

poslouchávat, ale i blokovat či měnit 

provoz českého internetu.

Cenu pro Firemního slídila získal 

Home Credit, který přišel se způsobem 

prověřování žadatelů o půjčku pomocí 

speciální aplikace, jež analyzuje obsah 

mobilního telefonu klienta.

Cenu pro Dlouhodobého slídila zís-

kal Úřad práce. Úřady práce vyžadují 

od žadatelů o některé sociální dávky 

kompletní výpisy z bankovních účtů. 

Předkládání výpisů ale nemá oporu  

v zákoně.

V kategorii Výrok Velkého bratra za-

bodoval generální ředitel MasterCard 

Miroslav Lukeš. Jeho výrok: „… Každý 

z nás za sebou zanechává elektronic-
kou stopu a množství těch údajů bude 
růst. Tak to zkrátka je a s tím už se nic 
neudělá…“ pochází z rozhovoru pro 

server Peníze.cz.

Pozitivní cenu Edwarda Snowdena 

pro ty, kdo přispívají k ochraně sou-

kromí či k transparentnosti nakládání  

s osobními údaji, získalo město Vsetín 

za způsob informování o umístění ka-

mer městského kamerového systému. 

Uděleny ceny Velkého Bratra za rok 2016 
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Bezpečnost pro 
každého (5. díl) 

se po podnikové síti bez nutnosti interakce 

s již napadenými uživateli, například s vyu-

žitím podnikového CRM systému. Základ-

ní obranou je pravidelná záloha. Z důvodu 

útoků na uživatelská data i na zálohovací 

systémy vyvinula společnost Acronis tech-

nologii Active Protection, která počítačové 

systémy proti ransomwaru Osiris dokáže 

chránit. Tato technologie je součástí uve-

dené verze zálohovacího řešení Acronis 

True Image 2017 New Generation. Tech-

nologie je postavena na behaviorální heu-

ristice, detekuje a zastavuje škodlivé ak-

tivity Osiris a umožňuje uživatelům ihned 

obnovit napadené soubory. 

 Identifikační systém RFID snižuje riziko 

Nový identifikační systém Siemens Si-

matic RF1000 RFID je flexibilní a jedno-

duché řešení pro monitorování přístupu 

ke strojním zařízením a do závodů po-

mocí nového čtecího zařízení Simatic 

RF1060R. Je univerzálně použitelný  

v celé řadě odvětví, ideálně pro vý-

robce a dodavatele v automobilovém 

průmyslu nebo pro farmaceutický  

a potravinářský průmysl. Firmy tak 

mohou využívat identifikační prostřed-

ky k rozpoznání provozního personá-

lu i ke sledování přístupu ke strojům  

a do závodů. Systém snižuje riziko neo-

právněného přístupu i provozních chyb, 

což zvyšuje spolehlivost a účinnost jed-

notlivých procesů. Simatic RF1060R 

funguje na frekvenci 13,56 MHz (HF)  

a splňuje požadavky norem ISO 14443 

A/B (MIFARE) a ISO 15693. I proto 

mohou zaměstnanci ke kontrole pří-

stupových práv používat své stávající 

identifikační prostředky. RFID čtečky lze 

například velmi snadno začlenit do stá-

vajícího hardwaru, jako jsou systémy pro 

vizualizace a HMI panely, i do řídicích  

a IT systémů. 

Současný svět je zajímavý ve spous-
tě ohledů. Jedním z nich je i pohled 
na peníze. Dnes už není módou mít 
peněženku nabitou spoustou barev-
ných papírků nebo kulatých kousků 
kovu (často nazývaných peníze). 
Dnes je v módě (a někdy i nutnost) 
mít v peněžence spoustu barevných 
plastových kartiček (platební karty), 
které umožňují platit, případně vybí-
rat z tajemných skříněk.

Ale umíme s platebními kartami zachá-

zet? Žijeme ještě stále v dobách, kdy 

jsme v peněžence měli peníze. Obdob-

ně jako u mobilních telefonů je potřeba 

se s nimi naučit správně nakládat. Kdo 

si dnes vlastně uvědomuje a dostateč-

ně zná nebezpečí, která na něj s ban-

kovními kartami číhají? A dokážeme se 

s nimi vypořádat?

Přestože si valná většina lidí spoju-

je bankovní karty s moderní dobou, 

situace je trochu odlišná. První karty 

s embossmentem, tedy s vyraženým 

(reliéfním) vzorem se objevily již v roce 

1959. Původně šlo o klubové karty, 

které pro svoji identifikaci používali čle-

nové klubu. Další změnu přinesl v roce 

1970 magnetický proužek, v roce 1986 

se objevily první čipové karty (standard 

EMV vznikl až v roce 1994). V roce 2005 

začaly první bezkontaktní platební karty, 

v současnosti přichází možnost platit 

mobilem. Jaká jsou rizika těchto řešení?

Reliéfní značení dnes patří minulosti. 

Magnetický proužek obsahuje číslo kar-

ty, vlastníka, dobu platnosti, typ poplat-

ků a dle vydavatele karty pak kód karty 

nebo v dávných dobách dokonce PIN.  

Přechod na čipové karty je nákladný  

a procesně složitý, proto do doby, než 

k přechodu dojde, bude magnetický 

proužek běžnou výba-

vou platebních karet. 

Autor: Jan Dušátko 
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Češi už vědí, že i na internetu mu-
sejí dbát o svou bezpečnost. 94 % 
z nich hlásí, že v zájmu své ochrany 
přijímají různá opatření: zapínají fi-
rewall, neplatí kreditní kartou, pou-
žívají k účtům odlišná hesla.

12 % respondentů ale používá jako 

heslo datum narození. Osm lidí z de-

seti přiznává, že online zveřejnili ale-

spoň jednu fotku, na níž jde rozeznat 

jejich obličej. Netuší ani, jak rozpoznat 

zabezpečené stránky. Průzkum o cho-

vání uživatelů internetu si u agentury 

STEM/MARK zadala společnost Gor- 

dic, a to při příležitosti Dne bezpeč-

nějšího internetu, který připadá na  

8. února.

„Spíše, než na vlastní chování ale 
lidé spoléhají na programy – 63 % 
aktualizuje antivirus, 50 % používá 
firewall. To ale nestačí,“ říká Miroslav 

Wolf, expert na kybernetickou bezpeč-

nost společnosti Gordic, zabývající se 

vývojem informačních systémů a bez-

pečností na internetu.

Nejinak je to i s hesly. „Nebezpečná 
jsou jakákoliv hesla, která je možné 
snadno odhadnout z identity majite-
le. Tabu jsou data narozenin, jména 
rodinných příslušníků a domácích 
mazlíčků,“ vypočítává Wolf. 76 % re-

spondentů tvrdí, že si vybírají hesla ji-

nak. Každý druhý používá různá hesla  

k odlišným účtům.

V průměrné populaci zveřejnilo 

na internetu svou fotku s rozpozna-

telným obličejem 79 % respondentů, 

ve věkové skupině 15–29 ale už 95 %. 

Zde se nabízí možnost zneužití fotek 

pro falešné doklady. Cokoliv na inter-

net nahrají, tam zůstane a jde to do-

hledat, byť sami obsah smažou. „Jako 
skvělý nápad se může jevit dát na so-
ciální sítě fotku z rozjeté party. Ta ale 
může zhatit šanci na dobré zaměstná-
ní,“ varuje Wolf. Snímek se může stát  

i předmětem vydírání.

56 % uživatelů nepozná zabezpeče-

né stránky, nebo bezpečnostní prvky 

kontroluje jen někdy. „17 % netuší, 
které znaky mají hledat, 12 % se do-
mnívá, že pokud je na stránce logo 
banky, jako ověření to stačí,“ pouka-

zuje na časté chyby Wolf. Jen 44 % re-

spondentů pravidelně kontroluje bez-

pečnostní certifikát či ikonu zámečku. 

Častěji jsou to muži. Zabezpečování 

kontroluje jen 38 % respondentů 

do 29 let. U lidí mezi 30 a 44 lety na něj 

vždy hledí 46 % z nich, u lidí nad 45 let 

každý druhý.

Češi nepoznají zabezpečené  
internetové stránky, hýří fotkami 

Celý článek si přečtete zde  

Češi zbytečně hazardují na internetu. 
Foto: Gordic 
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PRAVIDELNÁ RUBRIKA ZÁLOHUJTE CHYTŘE
www.zalohujte-chytre.cz

Společnost Xopero, jakožto jeden  
z předních evropských výrobců zálo-
hovacích řešení, oficiálně vstoupila  
v lednu tohoto roku na český a slo-
venský trh. Kromě možnosti potkat 
se s českým zastoupením výrobce 
přímo v nových pražských kancelá-
řích, lokalizace produktů, webových 
stránek i datasheetů do českého ja-
zyka tato změna přináší nové mož-
nosti podpory, a to zejména obchod-
ním partnerům.

K dispozici je silný tým, dedikovaný prá-

vě k asistenci partnerům i zákazníkům 

v obchodní a technické rovině. Pro zá-

kazníky bývá přítomnost a dostupnost 

lokálního zastoupení výrobce ceněný 

rozhodovací faktor při výběru produktu 

či řešení, a to nejen v IT sféře. Pro ob-

chodní partnery je pak lokální podpora 

vždy přínosem. Napomáhá k urychle-

ní veškeré komunikace, a to zejména  

v případě řešení nestandardních situací, 

kdy je osobní setkání zpravidla tou nej-

lepší možnou cestou.

V souvislosti s prezencí lokálního za-

stoupení společnosti Xopero dochází  

i k rozšiřování stávající partnerské sítě 

pro území České a Slovenské republiky. 

V současné době zde již operuje něko-

lik oficiálních partnerů a společnost Xo-

pero dále tuto partnerskou síť rozšiřuje. 

Za tímto účelem jsou plánována ob-

chodní i technická školení na několika 

místech v České republice.

Společnost Xopero je dodavatelem 

moderních zálohovacích řešení pro 

koncové stanice, servery a mobilní zaří-

zení. Mezi poznávací znamení dodáva-

ných řešení patří jednoduchost nasaze-

ní i konfigurace. Velký důraz je kladen 

na spolehlivost a rychlost obnovy dat 

po havárii, stejně jako zabezpečení zá-

lohovaných dat před zneužitím pomocí 

silného šifrování. 

Nechybí ani pokročilé  technologie 

jako je deduplikace dat, inkrementál-

ní či rozdílová záloha, možnost zálohy 

virtuálních strojů či technologie obnovy 

na jiný hardware. Řešení jsou k dispo-

zici jako čistě cloudová služba, tradiční 

licence pro on premise nasazení, i uni-

kátní propojení s NAS QNAP. 

Pokud vás zajímají informace  

o produktech či se chcete stát partne-

rem, naleznete více informací na webo-

vých stránkách společnosti. 

Konica Minolta zahájila v České re-
publice prodej vlastního řešení pro 
průmyslový tisk. Jeho základní sou-
částí jsou takzvané tiskové hlavy, 
které lze vsadit do libovolné výrobní 
linky. Zákazníkům pak umožní potisk 
výrobků přímo během jejich výrobní-
ho procesu.

Řešení je vhodné i pro firmy, jejichž 

produkty vycházejí z ruční výroby či 

montáže. Těm Konica Minolta nabízí 

kompletní řešení průmyslové tiskárny, 

včetně všech potřebných technologií  

a systémů. První dokončenou instalací 

je řešení pro firmu Kružík, která jej využi-

je k potisku garážových a průmyslových 

vrat.

„Se vstupem do průmyslové oblas-
ti se možnosti potisku technologiemi 
Konica Minolta mnohonásobně rozší-
řily. Kromě tradičního papíru jsme nyní 

schopni potisknout téměř všechny ma-
teriály a produkty, jež vyžadují nějakou 
barevnou povrchovou úpravu. To pro 
nás představuje mnoho nových ob-
chodních příležitostí,“ řekl Pavel Čurda, 

generální ředitel Konica Minolta Busi-

ness Solutions Czech, a dodal: „Před-
stavujeme řešení, které je jedinečné 
nejen v evropském, ale dokonce v ce-
losvětovém měřítku. Náš vlastní tisko-
vý segment totiž dokážeme připojit jak  
k existujícímu výrobnímu zařízení, tak jej 
dodat v rámci kompletního řešení samo-
statné průmyslové tiskárny. Zákazníkům 
nabízíme také potřebné financování.“ 

Výsledkem instalace zařízení k průmys-

lovému tisku od Konica Minolta je vždy 

prototyp splňující individuální požadav-

ky konkrétního zákazníka. Řešení fungu-

je na principu bezkontaktní technologie, 

která umožňuje potisk libovolných ma-

teriálů a vytváření různých efektů, jako 

je 3D lak. Vlastní průmyslová tiskárna 

či tiskový segment od Konica Minolta 

umožní zákazníkům rozšířit vizuální po-

dobu produktů nebo personalizovat vý-

robky konkrétním klientům.

Konica Minolta vstoupila do segmentu průmyslového tisku  
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TRH IOT PŘEKONÁ 200 MLD. USD 
Analysys Mason zveřejnila zprávu „IoT 

value chain revenue: worldwide trends 

and forecasts 2016–2025“, která analy-

zuje růst v různých odvětvích a disku-

tuje, kde pro telekomunikační operáto-

ry jsou největší příležitosti.

Výnos mobilních operátorů z inter-

netu věcí (IoT) přeroste 200 miliard do-

larů do roku 2025. Celkové tržby z ře-

šení podpořených tradičními mobilními 

sítěmi (2G, 3G, 4G) a LPWA (NB-IoT, 

LoRa) odhadují analytici Analysys Ma-

son na 201 miliard dolarů v roce 2025.

Mobilní operátoři a ostatní hráči 

kromě konektivity, hardwaru a aplikací 

hledají další možnosti růstu nabízením 

dalších komponent. U nových LPWA sítí 

bude konektivita generovat nižší podíl  

z celkových výdajů než u tradičních mo-

bilních řešení internetu věcí.

Mobilní sítě (2G, 3G, 4G) vygenerují  

v roce 2025 72 % hodnot, hardware 11 % 

a konektivita 17 %. U LPWA bude největ-

ší tržby generovat hardware (49 %), ap-

likace (43 %), na konektivitu zbude 8 %.

V.I.P. NOVINKA

 Acer přináší startovací kit IoT 
Společnost Acer oznámila dostup-

nost svého IoT startovacího kitu 

CloudProcessor v oblasti EMEA. 

Tento vzdělávací produkt je pro 

společnost přirozeným vývojem  

v rámci hnutí „Hour of Code“, které 

podporuje studenty v organizová-

ní konzultací v programování. Tato 

sada programovatelných komponent  

s přizpůsobeným softwarem od Ace-

ru ve spojení s cloudovou konektivi-

tou je ideálním způsobem, jak před-

stavit propojený hardware každému, 

kdo se začíná technicky vzdělávat. 

Acer CloudProfessor je prvním IoT 

startovacím kitem na světě, kte-

rý kombinuje hardware, software  

a cloud. Je nejjednodušším způso-

bem, jak všechny lidi, pro které je 

IoT novinkou, naučit, co je to cloud 

a jak přivést na svět své vlastní 

výtvory. Vedle modulu CloudPro-

fessor obsahuje tato stavebnice 

také vývojovou desku Arduino Leo-

nardo, vývojovou desku LED101, 

Seeed Arduino Shield, dvě LED, 

dva senzory (světelný a teplotní)  

a motorek umožňující pohyb v rám-

ci projektů týkajících se robotiky. 

Po vybalení z krabice je celá tato 

sada dodávána s přístupem k Acer 

Build Your Own Cloud (BYOC), eko-

systému s partnery z několika vrs-

tev průmyslu od čipsetu, senzoru, 

operačního systému, middlewaru až 

po prodejce aplikací. Díky této před-

programované konektivitě mohou 

uživatelé sadu jen zapojit a hrát si  

v podstatě prakticky ihned se svými 

zařízeními a výtvory.  

 Univerzální napájení s USB-C konektorem 
Výrobce širokého spektra příslušenství KO

UT
EK

 R
ED

AK
TO

RŮ

02/2017

Zástupci Konica Minolta ve firmě Kružík. Foto: 

Konica Minolta 

XOPERO je partnerem rubriky Zálohujte 
chytře a více článků o zálohování a ob-
nově dat lze nalézt na komunitním webu  
www.zalohujte-chytre.cz. 

http://ict-nn.com/cs/ekonomika/2340-celkove-trzby-z-mobilniho-internetu-veci-a-lpwa-reseni-v-hodnotovem-retezci-prekonaji-200-miliard-dolaru-v-roce-2025
http://ict-nn.com/cs/telco/2328-xopero-vstoupilo-na-cesky-trh-a-rozsiruje-partnerskou-sit
http://www.corporateict.cz/novinky/3372-konica-minolta-vstoupila-do-segmentu-prumysloveho-tisku


Rok 2016 byl bohatý na nové techno-
logie a stejně tomu bude i letos: 

1. Pokročilé strojové učení: Další 
stupeň IoT a propojených technologií
Letos se hodně psalo o možnostech in-

ternetu věcí. Nicméně až pokročilé stro-

jové učení je dalším stupněm ve vytvá-

ření skutečné hodnoty z inteligentních, 

propojených zařízení.

2. Mobilní technologie v neustále  
se měnícím technologickém světě
Všudypřítomné mobilní technologie 

staly více či méně rozšířením naší osob-

nosti. Často fungují jako hlas a oči do 

digitální části naší existence, ať už jde  

o naše online sociální interakce, pra-

covní e-maily nebo naši závislost na 

nakupování na Aukru. Zvláště mladší 

generaci připadá zacházení s mobilním 

zařízením přirozené a intuitivní.

3. Analytika se stává základem 
odvětví distribuce
Analytika se stále více stává klíčovou 

součástí jakéhokoli podnikání a v roce 

2017 se stane ještě důležitější a prefe-

rovanější. Analytika nabízí lepší přehled 

než kdy dříve a díky tomu pomáhá orga-

nizacím uskutečňovat lepší rozhodnutí  

v reálném čase.

4. Cloud se stane odrazovým můst-
kem transformace podnikání
Tento rok jsme zažili pokrok v nasazo-

vání cloudu a spoléhání se na cloudo-

vé technologie v řádově větší míře než  

v předchozích letech. Cloud byl nasazo-

ván od start-upů zrozených v cloudu, tě-

žících z mobility a nízkého investičního 

rizika, které cloud přináší, po podniky 

se zajímavými přístupy k B2B spojením 

a optimalizací mezifi-

remních aktivit a spolu-

práce. 

První kolo Středoškolské soutě-
že České republiky v kybernetické 
bezpečnosti organizované Pracovní 
skupinou kybernetické bezpečnosti 
AFCEA a řadou státních, akademic-
kých a profesních organizací úspěš-
ně skončilo a byly zveřejněny ofi- 
ciální výsledky.

Prvního kola se zúčastnilo na 1100 

osob. Kritéria soutěže splnilo 874 

studentů ze 162 středních škol.  

Do druhého kola soutěže postupuje 

567 soutěžících ze všech krajů. Nejví-

ce zástupců mají kraje Jihomoravský, 

Praha a kraj Vysočina.

První kolo soutěže ukázalo dobrou 

všeobecnou znalost studentů v ob-

lasti kybernetické bezpečnosti. Šest 

studentů získalo plný počet bodů (40) 

a průměrný bodový výsledek 19,05 

bodu všech hodnocených studentů 

představuje slušný výsledek.

Soutěžní výbor určil pět nejúspěš-

nějších škol v České republice:

1. Střední průmyslová škola elektro-

technická a Vyšší odborná škola, 

Pardubice;

2. Střední průmyslová škola na Pro-

seku, Praha;

3. Církevní Gymnázium Německého 

Řádu, Olomouc;

4. Integrovaná střední škola technická 

a ekonomická, Sokolov;

5. SŠ AGC a.s., Teplice.

Součástí hodnocení prvního kola 

byla i realizace individuálních návštěv 

jednotlivých škol, osobní předávání di-

plomů a diskuse se studenty na téma 

kybernetické bezpečnosti. Členové 

soutěžního výboru v období od 10. 

ledna do 3. února uspořádali návštěvu 

31 škol, na kterých proběhlo 29 disku-

sí a přednášek pro více než 1200 stu-

dentů a pedagogů.

První kolo bylo hodnoceno po jed-

notlivých krajích, a tudíž mělo 14 sku-

pin výherců. Důkladnější příprava na 

druhé kolo, které proběhne v březnu, 

bude nezbytná, jelikož bude náročněj-

ší, více technické a z části v anglickém 

jazyce. Soutěžící v něm budou usilo-

vat o postup do celorepublikového 

finále, které proběhne 1. června 2017 

v Brně v rámci mezinárodního veletrhu 

obranných a bezpečnostních techno-

logií IDET 2017.

První středoškolská soutěž ČR  
v kybernetické bezpečnosti

Rok 2017 bude ve znamení většího 
rozmachu zařízení internetu věcí. 
Různým senzorům, čidlům, měřicím 
přístrojům či miniaturizovaným počí-
tačům a inteligentním domácím spo-
třebičům připojeným k internetu pro-
rokují analytické agentury skvělou 
budoucnost a celému trhu pak obraty 
v řádu desítek miliard dolarů během 
několika následujících let.

Raketový růst internetu věcí by ovšem 

nebyl možný bez vývoje baterií, které 

budou zařízení připojená k bezdrá-

tovým sítím pohánět ne po týdny, ale 

celé měsíce. Internet věcí totiž zahrnuje 

nejen chytrou ledničku, která objedná 

chybějící potraviny, nebo detektory 

kouře zasílající oznámení na mobil ma-

jitele domu, ale třeba i senzory zabudo-

vané ve vozovce oznamující obsaze-

nost parkovacího místa.

Mnoho zařízení internetu věcí nelze 

připojit k elektrické síti, proto využíva-

jí nejen komunikaci přes energeticky 

méně náročnější sítě, než je Wi-Fi, ale 

také speciální baterie, které je dokážou 

pohánět celé měsíce i roky. „Bezdráto-
vý svět internetu věcí vyžaduje nejen 
nové typy sítí, ale též baterie, které ne-
bude třeba neustále měnit. Jedině tak 
budou propojená zařízení sloužit nám  
a nikoli my jim,“ kostatuje Radim Tla-

pák, specialista na ba-

teriové napájení.  

Baterie v éře Internetu věcí (Internet of Things) 
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pro digitální zařízení, společnost Trust, 

představuje nové rozšiřující doplňky pro 

zařízení s USB-C konektorem. V bohaté 

nabídce produktů jsou nyní k dispozici 

například také univerzální USB-C na-

pájecí adaptér Trust Moda 60W, dvou-

portové inteligentní nabíječky do zdi  

a rovněž i do automobilů, adaptér  

s USB 3.1, USB-C a HDMI porty či roz-

bočovače s USB 2.0/3.1 a USB-C ko-

nektory. 

 Nová řada produktů pro hráče 
Nová herní řada Lenovo Legi-

on vznikla na základě požadavků  

a zkušeností komunity hráčů. Díky 

tomu dokáže zajistit vynikající her-

ní zážitek a pozvedá hraní na zcela 

novou úroveň. Mezi první produkty  

z řady Lenovo Legion patří notebooky 

Lenovo Legion Y720 a Y520, dva vý-

konné herní počítače určené jak pro 

běžné hráče, tak i herní nadšence. 

Díky nejmodernějším technologiím 

se s nimi uživatelé mohou zcela 

ponořit do herního světa. Podle prů-

zkumu společnosti se hráči shodují, 

že rychlost grafiky a procesoru patří  

k vlastnostem, kterých si nejvíce 

cení na svých počítačích. Note-

booky Lenovo Legion jsou proto 

vybaveny nejnovější grafikou Nvi-

dia řady 10 s mikro architekturou 

Pascal a nejnovější sedmou gene-

rací procesorů až Intel Core i7 pro 

snadné dosažení vysoké rychlosti. 

Díky až 16 GB operační pamě-

ti typu DDR4 je možné současně 

spustit oblíbenou hru, chatovat  

a přehrávat hudbu, aniž by docházelo  

k jakýmkoliv problémům. Model Le-

novo Legion Y720 je navíc dodáván  

s rozhraním Thunderbolt 3, nejrych-

lejším portem, který je v dnešní době 

na počítačích k dispozici. KO
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Soutěžní kolo v Hluboké. 
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Internet věcí stimulovaný nárůstem 
počtu připojených zařízení M2M je již 
významnou oblastí průmyslu a během 
několika let lze očekávat připojení mi-
liard zařízení v mnoha oblastech vyu-
žití. Článek poskytuje přehled síťových 
technologií LPWAN (Low Power Wide 
Area Network), které jsou určeny pro 
nízkorychlostní komunikaci s nízkou 
spotřebou mezi vzdálenými koncovými 
zařízeními a centrálními servery v rám-
ci internetu věcí. 

Rádiové technologie LPWAN se v po-

rovnání s dalšími rádiovými technolo-

giemi vyznačují některými specifickými 

charakteristikami. Hlavní požadavky 

zahrnují velký dosah, dlouhou život-

nost baterie a co nejnižší náklady na 

koncové zařízení. Obecně by tyto sys-

témy měly mít dosah v otevřené krajině 

větší než 20 km, životnost baterie přes 

deset let, cena koncového modemu by 

měla být pod 20 USD, přičemž by měly 

poskytovat nízké přenosové rychlosti, 

typicky do 200 b/s.

Pro realizaci fyzické vrstvy byly při-

jaty dva hlavní alternativní přístupy 

– kmitočtové dělení do velmi úzkých 

kanálů (Ultra Narrow Band, UNB), kde 

jsou typickými představiteli systémy 

Sigfox a Telensa a rozprostřené spek-

trum (Spread Spectrum, SS), které re-

prezentují zejména systémy LoRaWAN 

a RPMA. Výrobci obou typů systémů 

zaručují splnění výše zmíněných poža-

davků, přičemž systémy s rozprostře-

ným spektrem jsou schopny podporo-

vat i vyšší přenosové rychlosti.

Kmitočtová pásma
Většina systémů LPWA využívá bezli-

cenční kmitočtová pásma. Na druhé 

straně bezlicenční pásma jsou sdíle-

na s dalšími uživateli, takže systémy 

LPWA musí být dostatečně odolné vůči 

takovému rušení, aby je bylo možné 

provozovat za takových podmínek. 

Většina zemí vyžaduje, aby uživatelé 

bezlicenčních pásem plnili řadu ome-

zení týkajících se vysílaného výkonu  

a obsazených vysílacích kmitočtů  

a tato omezení mohou limitovat celko-

vou výkonnost systému.

V rámci CEPT přijal European Re-

search Council (ERC) doporučení 

ERC/REC70-03, které určuje společný 

postup pro přidělování kmitočtového 

spektra pro zařízení krátkého dosa-

hu (Short Range Devices, SRD) ve 

všech zemích CEPT, které zahrnuje EU  

a EFTA. Jedná se o doporučení, kte-

rá se vztahují na bezlicenční pásma 

pro zařízení krátkého dosahu, včet-

ně LPWA systémů. Doporučení ERC/ 

/REC70-03 identifikuje pásma 169 

MHz, 433 MHz, 863 MHz, 870 MHz  

a 915 MHz, jež jsou potenciálními 

kandidáty pro sítě LPWA. Pásmo  

169 MHz umožňuje použít výkon až 

500 mW, ale dostupná šířka pásma je 

omezena pouze na 75 kHz a také vyža-

duje nepraktické antény. 

Autor: Jaroslav Hrstka 

NAS QNAP TVS-882ST2 s rozhraním Thunderbolt 2 
Společnost QNAP Systems uvedla 
na trh nový NAS TVS-882ST2 s roz-
hraním Thunderbolt 2.

„TVS-882ST2 je výkonný NAS posky-
tující neuvěřitelný výkon a konektivitu 
úlohám náročným na úložný prostor, 
jako například práce s médii ve vyso-
kém rozlišení. Tím, že využívá výlučně 
disků průměru 2,5", je TVS-88ST2 na-
víc neuvěřitelně kompaktní a obzvlášť 
vhodný pro malá studia či jiná prostře-
dí s omezeným prostorem,“ uvedl pro-

duktový manažer společnosti QNAP 

Jason Hsu. „Uživatelé si mohou vybrat, 
zda chtějí k provádění svých každo-

denních úkolů, jako je přístup k datům, 
sdílení dat nebo editace videí, použí-
vat normální HDD nebo SSD s portem 
Thunderbolt 2 nebo vysokorychlostní 
přenosové rozhraní sítě 10GbE.“

TVS-882ST2 je nejen vysokorych-

lostním úložným řešením vhodným pro 

zvýšení pracovního výkonu producen-

tů videí a organizací, ale díky velkému 

množství funkcí nabízí i podporu růz-

ných populárních aplikací. Virtualizati-

on Station uživatelům umožňuje umís-

tit na NAS virtuální počítače založené 

na systémech Windows, Linux, UNIX 

a Android; Container Station integru-

je systémově nenáročná virtualizační 

technologie LXC a Docker; technologie 

QvPC umožňuje použití TVS-882ST2 

v roli PC připojením klávesnice, myši  

a displeje; Linux Station navíc umožňu-

je použití TVS-882ST2 v roli PC založe-

ného na systému Ubuntu.

TVS-882ST2 je snadno rozšiřitelný. 

Pro maximalizaci úložného prostoru lze 

připojit až šest rozšiřujících krytů s roz-

hraním Thunderbolt 2 (TX-800P nebo TX-

-500P) nebo dva rozšiřující kryty s rozhra-

ním USB3.0 (UX-800P či UX-500P). Díky 

VJBOD (Virtual JBOD) jej mohou uživa-

telé posílit za účelem rozšíření úložného 

prostoru jiných NAS a vytvářet virtuální 

seznamy úložišť svazky na virtuálních 

discích k provozování služeb na NAS. 

NOVINKY
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 Nové RackStation i rozšiřovací jednotky  
Specialista na úložné systémy, fir-

ma Synology, představila Rack- 

Station RS18017xs+, RS4017xs+ 

a rozšiřovací jednotky RX2417sas  

a RX1217sas. Součástí výkonných 

rackových serverů jsou vylepšení 

umožňující rychlejší zpracování dat 

a flexibilní rozšíření pro rozvíjející se 

firmy. „RS18017xs+ a RS4017xs+ fir-

mám nabízejí více skvělých možností 

ukládání, díky nimž je práce s počítači 

flexibilnější a efektivnější,“ řekl Michael 

Wang, produktový manažer Synology. 

„Součástí nových RackStation serverů 

jsou komplexní firemní služby, jako je 

několik aplikací na zálohování dat chrá-

nících důležité firemní údaje, podpora 

iSCSI usnadňující využití virtualizace  

a různé nástroje na spolupráci a zvýše-

ní produktivity práce.“ Všechny jednot-

ky jsou ihned dostupné na celém světě.  

 Venkovní i interiérový access point 
Společnost TP-Link představila na čes-

kém trhu nové přístupové body s napá-

jením přes datovou síť Ethernet. TP-Link 

EAP110-Outdoor je odolný venkovní 

Wi-Fi přístupový bod (access point)  

s podporou technologie 2x2 MIMO, 

která umožňuje připojení více uživatelů 

současně plnou rychlostí až 300 Mbit/s. 

Díky napájení technologií PoE prostřed-

nictvím ethernetového portu odpadá 

nutnost vedení dvojí kabeláže, což spo-

lu s variabilními možnostmi montáže 

na zeď či stožár poskytuje flexibilitu až 

do vzdálenosti 60 m od bodu připojení. 

Access point TP-Link EAP110-Outdoor 

je určený pro celoroční umístění venku. 

Jeho ochranu před nepříznivými po-

větrnostními vlivy zajišťuje vodotěsné  

a prachotěsné pouzdro z odolného ma-

teriálu ASA s certifikací IP65. Zařízení 

je chráněno proti blesku do 6 kV a má KO
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INTERNET OD THINGS NA SILNICE
Rozšířený cloud, komunikační a síťové 

technologie mají potenciál změnit au-

tomobil do plně připojeného zařízení  

– navždy se mění propojení se zákazníky  

a spolupráce s partnery a dodavateli. No-

kia přináší vysoce výkonné připojení mo-

bilního telefonu a řešení bezpečné správy 

zařízení umožňující bezdrátově připojit 

automobil k internetu a umožnit využívat 

chytrých služeb, jejichž počet stále roste. 

Kromě toho řešení Nokie umožňují aktu-

alizaci softwaru v reálném čase a testo-

vání ve vozidlech vestavěných senzorů  

v rámci preventivní údržby.

Společnost Nokia spolupracuje s vybra-

nými firmami, jako je Bosch a Deutsche Te-

lekom na cloudových řešeních, které mají 

řidičům pomoci k bezpečnější jízdě. Za tím 

účelem nabízí vysokorychlostní bezdráto-

vé připojení k sítím a technologie propoje-

ní datových center, to vše za účelem užší 

spolupráce s partnery v oblasti IoT.

QNAP TVS-882ST2 je osazen procesory 
Intel Core i5. Foto: QNAP 
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Čeští vývozci čím dál častěji využí-
vají pro svá chytrá zařízení globální 
datové SIM. Mnohdy jsou totiž roz-
hodujícím faktorem pro úspěch v za-
hraničí. GDSP (Global Data Service 
Platform), respektive globální datová 
SIM, která na platformě GDSP pracu-
je, je na českém trhu pro Vodafone  
i konkurenční výhodou v poskytová-
ní řešení pro internet věcí (Internet of 
Things, IoT).

„Vodafone globální SIM nám pomoh-
la dostat naše zařízení například do 

Černé hory, Dubaje nebo Keni,“ říká 

Jindřich Fiedler z českobudějovické fir-

my Fiedler AMS. Chytrý náramek firmy 

Mindpax apk zase slouží k nepřetržité-

mu monitorování fyzické aktivity a kva-

lity spánku a je využitelný při sledování 

vývoje bipolární afektivní (maniodepre-

sivní) poruchy.

GDSP platforma je navržena pro 

komunikaci zařízení internetu věcí  

a je i základem pro všechna IoT řeše-

ní. Součástí GDSP je datová SIM, která 

není vázáná na kon-

krétní zemi. 
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Globální SIM posílá české technologie 
internetu věcí do světa 

antistatickou ochranu do 15 kV. Spe- 

ciální externí antény s vysokým ziskem 

spolu s výkonným vysílačem zajišťují 

stabilní pokrytí až do vzdálenosti 200 

metrů na volném prostranství. TP-Link 

EAP115-Wall je vnitřní přístupový bod 

s maximální rychlostí 300 Mbit/s urče-

ný k montáži na stěnu do standardních 

instalačních krabic. Podpora napájení 

přes Ethernet (PoE 802.3af) umožňuje 

pohodlnou instalaci s nízkými náklady. 

Přístupové body TP-Link EAP115-Wall 

představují vhodné řešení především  

pro hotely, kanceláře, nemocnice, ško-

ly či úřady a v budovách, kde stavební 

konstrukce brání šíření signálu do jed-

notlivých prostor. 

 NAS jako bezdrátová základnová stanice 
QNAP Systems uvedl na trh Wire- 

lessAP Station, snadno použitelnou 

aplikaci, která po instalaci bezdrá-

tové síťové karty pro rozhraní PCIe 

umožňuje využívat QNAP NAS jako 

bezdrátovou základnovou stanici 

(Access Point). „WirelessAP Station 

uživatelům umožňuje přímé připojení 

jejich zařízení k jejich NAS pro přístup 

k souborům a službám bez ovlivnění 

výkonu sítě,“ uvedl produktový ma-

nažer společnosti QNAP Hanz Sung  

a dodal „WirelessAP Station nejen po-

skytuje službu bezdrátové základnové 

stanice, ale vytváří prostředí nezávislé  

a zabezpečené bezdrátové sítě.“ Mo-

dely s více porty PCIe mohou mít na-

instalovány ještě i karty bezdrátových 

sítí. WirelessAP Station je užitečná  

i k vybudování soukromého prostředí 

internetu věcí, uživatelům umožní na-

konfigurovat zabezpečenou nezávis-

lou síť neprocházející přes jiná síťová 

zařízení. WirelessAP Station je k dispo-

zici ke stažení v Centru aplikací QTS.  KO
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Když poprvé uvidíte Plantronics 
Voyager 5200 UC, nepoznáte, že jde  
o handsfree, díváte se na krabičku 
velikosti trochu silnější powerban-
ky. Po jejím otevření uvidíte samot-
né handsfree, ale pouzdro rozhodně 
nezahazujte.

Samotné sluchátko je robustní, ale leh-

ké (hmotnost jen 20 g), na uchu drží 

díky celkem masivnímu hornímu závě-

su za ucho, kde jsou i některé ovláda-

cí prvky. Sluchátko je výklopné na obě 

strany, takže se dá pohodlně nosit 

na levém i pravém uchu. Ze sluchátka 

vede ještě tyčka mikrofonu, pokud jej 

právě nepoužíváte, vyklopíte ho naho-

ru. Sluchátko dobře padne do ucha  

a  ucho ocení tvarování silikonového 

nástavce do ucha, který je půlený, tak-

že na vnitřek ucha tak netlačí.

Handsfree je vybaveno i chytrými 

filtry, takže třeba docela dobře odstra-

ní šum a zvýší intenzitu vašeho hlasu  

v hlučném prostředí, dobře to funguje  

i na poměrně hluboký hluk v autě.

Plantronics Voyager 5200 UC lze 

spárovat s několika zařízeními najed-

nou. Podporuje všechny mobilní plat-

formy, a dokonce je i zpětně kompa-

tibilní se staršími profily. Připojíte tedy 

doslova cokoliv od stařičké Nokie až 

po nejnovější iPhone a tablety. Zařízení 

komunikuje prostřednictvím bluetooth.

Handsfree však můžete připojit  

i ke klasickému počítači či notebooku. 

Kombinace Windows a bluetooth při-

vádí uživatele spíš k zuřivosti, takže 

tady šel  Plantronics vlastní cestou.  

K handsfree máte i malý USB dongle, 

který se po připojení k počítači začne 

chovat jako vlastní zvukové zařízení. 

Odpadají tak záchvaty vzteku s konfi-

gurací bluetooth zařízení ve Windows. 

Navíc má celé řešení i trochu „chytros-

ti“, takže rozpozná, kdy jde do sluchát-

ka jaký zvuk a jednak vypne handsfree 

reproduktorek, když všechna zařízení 

mlčí, a jednak dokáže celkem chytře 

preferovat zvuky z určitého zdroje.

Krabička z pogumovaného plas-

tu slouží jako pouzdro pro sluchátko  

a USB dongle. Pokud handsfree vloží-

te do pouzdra, začne se nabíjet, a to 

dokonce i když pouzdro není připo-

jeno micro USB kabelem k adaptéru. 

Pouzdro má v sobě baterii a na sobě 

tlačítko, které ukáže stav baterie pouz-

dra a stav baterie handsfree (je-li vlo-

ženo), takže vidíte, na čem jste.

Autor: Michal Rada

Recenze Plantronics Voyager 5200 UC: 
Jedno handsfree vládne všem

Celý článek si přečtete zde  

Plantronics Voyager 5200 UC.  
Foto: Plantronics, www.setra.cz 
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České Radiokomunikace (CRA) 
rozvíjejí hybridní televizní vysílání  
a nově nabízejí v rámci HbbTV mana- 
gera funkci časové synchronizace. 
Ta  umožní přesné časové propojení  
HbbTV aplikace s vysíláním.

Doplňující informace šířené prostřednic-

tvím internetu se tak dají navázat na kon-

krétní reklamní spot v lineárním vysílání. 

Přesné načasování může televize využít  

i pro nabídku pořadů. Díky HbbTV je 

možné propojit televizní obrazovku  

i s dalšími zařízeními, jako mobil nebo 

tablet. CRA připravují i možnost platby 

prostřednictvím HbbTV platební brány. 

Hybridní vysílání HbbTV propojuje svět 

klasické lineární televize s internetem  

a stává se součástí nabídky televizních 

stanic. Aktuálně u nás nabízí  funkci „čer-

veného tlačítka“ šest stanic.

Časová synchronizace umožňuje za-

davatelům reklamy propojit právě vysí-

laný televizní spot nebo pořad se svou 

reklamní HbbTV aplikací zahrnující další 

informace, videa nebo i možnost ob-

jednávky. Z reklamy vytvoří interaktivní 

formát a poskytnou divákovi více infor-

mací včetně zpětné vazby. V rámci no-

vého standardu HbbTV 2.0 bude možná  

i funkce multiscreen, propojení TV obra-

zovky s dalšími zařízeními – s počítačem, 

mobilem i tabletem. Aplikace v televizoru 

spustí aplikaci na spárovaném zařízení  

a hlasování, potvrzení objednávky i auto-

rizace platby bude snazší.

Tak se otevírá další možnost HbbTV,  

a to nákup přímo z televize. České Radio-

komunikace plánují do HbbTV zahrnout 

funkci platební brány, jejímž prostřednic-

tvím bude možné provést platbu ať už pří-

mo v prostředí televizní obrazovky, nebo 

na spárovaném zařízení.

Celý článek si přečtete zde  

U HbbTV přibývají 
další nové funkcionality  

Zařízení Fiedler pro dálkový odečet 
vodoměrů. Foto: Fiedler AMS 
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Některé části České republiky za-
sypal sníh, a lidé se nemohli dostat 
do práce. Zaměstnanci mají v takové 
situaci právo na volno, které však 
není placené.

Kdo se nemůže dostat do práce autem, 

veřejnou dopravou či jiným způsobem, 

měl by ihned kontaktovat zaměstnava-

tele a informovat nadřízené o vzniklé 

situaci. „Když se pracovník nemá jak 
dostat do práce, jedná se o překážku 
v práci na straně zaměstnance. V tako-
vém případě má právo na volno na ne-
zbytně dlouhou dobu a zaměstnavatel 
nemůže trvat na tom, aby zaměstnanec 
do práce dorazil,“ říká Tomáš Surka  

z personálně-poradenské společnosti 

McROY.

Za takové volno však nedostane 

pracovník plat, a přichází tak o část 

své mzdy. Zaměstnavatel si může 

od zaměstnance vyžádat „omluvenku“ 

od přepravní společnosti anebo mu 

nabídnout, aby si neplánované volno 

nadpracoval.

„Podle našich zkušeností se tako-
vá situace nejčastěji řeší domluvou. 

Zaměstnanec na ni nemusí přistoupit, 
na druhou stranu přijde o část výplaty,“ 

dodává Tomáš Surka z personálně-po-

radenské společnosti McROY.

Někdy se může stát, že zaměstnanec 

sice do práce dorazí, ale kalamita zne-

možňuje její vykonávání. Zaměstnavatel 

jej může přeřadit na jinou práci za stej-

ných mzdových podmínek. Když však 

kalamita brání ve vykonávání jakékoliv 

činnosti, vzniká tak zvaná překážka  

v práci – zaměstnanec zůstává doma  

a pobírá náhradu 

mzdy ve výši nejméně 

60 procent. 

Optimistický vývoj tuzemské eko-
nomiky v loňském roce podpořil 
rekordní zájem o zakládání nových 
firem. V průběhu roku 2016 vzniklo 
28 837 nových společností, nejvíce 
od předkrizového roku 2007. Celko-
vý počet firem v České republice tak 
přesáhl 450 000 a meziročně se zvý-
šil o 4,8 procenta.

Téměř polovina firem zaregistrovaných 

v uplynulém roce má oficiální sídlo  

v Praze. K nejčastějším předmětům čin-

nosti patří velkoobchod, služby a pod-

nikání v oblasti nemovitostí. Informace 

vyplývají z databází a výpočtů poraden-

ské společnosti Bisnode.

„Výrazný růst zájmu o zakládání no-
vých firem souvisí s očekáváním další-
ho optimistického vývoje ekonomiky. 
Podnikatelé chtějí využít konjuktury, 
vyhledávají nové investiční příležitosti  

a mají chuť investovat do nových projek-
tů s vidinou vyšších zisků,“ komentuje 

statistiky analytička Bisnode Petra Ště-

pánová. Současně dodává: „V loňském  
roce vzniklo, ale také zaniklo nejvíce 
firem za posledních deset let. To také 
souvisí s rychle rostoucí ekonomikou, 
kdy nové firmy na trhu zvyšují konku-
renční tlak a nekonkurenceschopné 
subjekty z trhu postupně odchází.“ 

K 31. 12. 2016 Bisnode evidoval  

451 561 firem, z toho 25 817 (5,7 %)  

akciových společností a 425 744 

(94,3 %) společností s ručením ome-

zeným. „Podíl akciových společností  
v ČR kontinuálně klesá, a to přes to, 
že v roce 2016 bylo založeno nejvíc 
akciových společností 
od roku 2011,“ dodala 

Štěpánová. 
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Podle předpovědi analytiků společ-
nosti Gartner bude v letošním roce 
celosvětově v provozu 8,4 miliardy 
připojených věcí, což je o 31 % více 
než v roce 2016. Do roku 2020 na-
roste jejich počet na 20,4 miliardy.  
Celkové výdaje na koncové body  
a služby internetu věcí (IoT – Internet 
of Things) dosáhnou bezmála dvou 
bilionů dolarů.  

Největší podíl na růstu internetu věcí 

mají Čína, severní Amerika a západní 

Evropa – tyto tři regiony budou v roce 

2017 představovat asi 67 % internetu 

věcí z hlediska počtu instalovaných 

zařízení. 63 % IoT se bude v letošním 

roce nacházet na koncovém – spotřeb-

ním trhu. 

Spotřební segment je v současné 

době největším „uživatelem“ připojených 

věcí – v letošním roce na něj bude připa-

dat 5,2 miliardy zařízení, tedy asi 63 %  

z celkového počtu (viz tabulka). Počet 

připojených zařízení nasazených ve fir-

mách letos dosáhne asi 3,1 miliardy. 

„Vedle systémů v automobilech budou 
nejpoužívanější chytré TV a set-top-bo-
xy, ve firemní sféře pak budou nejpočet-
nější chytré elektroměry a bezpečnostní 
kamerové systémy,“ říká vedoucí výzku-

mu Gartneru Peter Middleton.  

Další informace, například před-

pověď vývoje oborově specifických 

připojených zařízení nebo očekávané 

výdaje na koncové body IoT ve firem-

ním a spotřebním segmentu naleznete 

v původní zprávě společnosti Gartner 

na odkazu: http://www.gartner.com/

newsroom/id/3598917 (článek je k dis-

pozici v anglickém jazyce). 

Gartner: letos bude používáno na 8,4 miliardy 
připojených věcí, o 31 % více než v roce 2016

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  

Loni vzniklo rekordní množství firem Když sníh znemožní cestu do práce, 
má zaměstnanec neplacené volno 

Počet instalovaných IoT zařízení podle kategorie (miliony) 

Kategorie 2016 2017 2018 2020

Spotřební (koncový) segment 3963,0 5244,3 7036,3 12 863,0

Firemní: napříč odvětvími 1102,1 1501,0 2132,6 4381,4

Firemní: odvětvově specifické 1316,6 1635,4 2027,7 3171,0

Celkem 6381,8 8380,6 11 196,6 20 415,4 

Zdroj: Gartner (leden 2017)

Pozn.: Výdaje na firemní IoT budou v roce 2017 představovat 57 % všech výdajů na IoT. Výdaje ve spotřebním segmentu ale v dalších letech porostou rychleji  
a v roce 2020 firemní sféru patrně předstihnou.

Počet nově založených firem* v období 2007–2016
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

s. r. o. 27 946 26 104 24 266 22 227 21 592 21 174 22 460 21 756 22 638 21 063
a. s. 891 849 604 618 862 1 159 1 174 1 095 1 336 3 967
Celkem 28 837 26 953 24 870 22 845 22 454 22 333 23 634 22 851 23 974 25 030 
* Statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnos-
ti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Bisnode

V případě sněhové kalamity, kdy 
pracovník nemůže dorazit, nemá nárok 
na odměnu za práci. Foto: Pixabay 
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Společnost QNAP oznámila vydání 
programu IFTTT Agent pro QNAP 
NAS. IFTTT (If This Then That = 
Jestliže toto, pak tamto) je v sou-
časnosti jedním z nejpopulárnějších 
webových nástrojů pro automatizaci. 
Díky IFTTT Agent mohou uživatelé 
například na webových stránkách 
IFTTT vytvářet specifické applety pro 
NAS, které umožní lepší automatizaci  
a zvýšení produktivity.

IFTTT uživatelům umožňuje například 

propojit více na internet připojených 

zařízení či služeb a vytvořit tak jedno-

duchý, avšak výkonný nástroj pro ří-

zení procesů využívající více aplikací. 

Díky programu IFTTT Agent od QNAP 

mohou uživatelé propojit svůj účet 

IFTTT se svým QNAP NAS a vytvářet 

na webových stránkách IFTTT téměř 

neomezený počet aplikací určených 

pro NAS.

„Touha po větší automatizaci při pro-
vádění pravidelných a každodenních 
úkolů vedla k vytvoření služeb, jako je 
IFTTT. Díky svému přímočarému sys-
tému využívání a propojování služeb 

je IFTTT dobře srozumitelný a snadno 
použitelný. Přidání IFTTT Agent pro 
QNAP NAS je výsledkem úsilí o vytvo-
ření inteligentních a automatizovaných 
řešení pro NAS, která umožní zvýšení 
produktivity uživatelů,“ uvedl produkto-

vý manažer QNAP Aseem Manmualiya.

V IFTTT mohou uživatelé pomocí 

jednoduchých postupů vytvářet apple-

ty, které jim usnadní každodenní práci 

nebo firemní úkoly. S pomocí IFTTT je 

například snadné vytvořit zadání „když 

někdo označí vaši fotografii na Face-

booku, uložte tuto fotografii na QNAP 

NAS“ nebo „pokud bude nahrán nový 

soubor na Dropbox, zálohujte ho 

na QNAP NAS“. IFTTT v současnosti 

podporuje na 300 populárních služeb, 

jako Facebook, Gmail, Twitter, Skype, 

Instagram, Dropbox, Google Drive, 

Amazon Cloud Drive, Microsoft One 

Drive, či Box. IFTTT Agent vyžaduje 

účet myQNAPcloud a je dostupný pro 

QNAP NAS od verze  

QTS 4.2.2.

České Radiokomunikace (CRA) sle-
dují technologické trendy a chtějí 
v internetu věcí sehrát svou roli. Je 
zřejmé, že ji chtějí sehrát tím způso-
bem, který je jim nejbližší – tedy tele-
komunikační a IT částí.

Firma nemá ambice realizovat celé pro-

jekty pro koncové uživatele od začátku 

až do konce sama ve své režii. Cílem je 

vybudovat telekomunikační infrastruk-

turu, která zajistí přenos dat formou 

zpráv přenášených radiovou komunika-

cí od jednotlivých čidel. Dalším cílem je 

vybudovat platformu, na které ve spolu-

práci s vhodnými obchodními partnery 

zajistí komplexní řešení pro co nejširší 

spektrum projektů internetu věcí. Kro-

mě robustní infrastrukturní části CRA 

nabízejí i prostor a zázemí pro data, 

která s využitím internetu věcí bezpro-

středně souvisejí.

Pro tuto oblast zpřístupnily IoT cloud, 

který umožňuje hostování IoT aplikace, 

ukládání velkého množství dat z IoT 

zařízení i správu dat – pro jejich další 

využití. Současně se aktivně podílejí 

na budování ekosystému partnerů sítě 

LoRa v České republice, a to nejen na 

úrovni výrobců, dodavatelů hardwa-

ru a koncových čidel a uživatelských 

aplikací, ale také na úrovni zákazní-

ků a projektů, které se již zrealizovaly  

a mohou spolu sdílet zkušenosti, jež 

přispějí k dalšímu rozvoji této technolo-

gie u nás. V rámci budování partnerské-

ho prostředí s možností navázání další 

spolupráce CRA organizují softwarově 

i hardwarově zaměřené akce a počát-

kem roku 2017 otevřely unikátní pro-

stor pro spolupráci v oblasti internetu 

věcí (CRA IoT Hub). Více na webu CRA  

a webu projektů www.pripoj.me.

Pokračujeme v našem seriálu o da-
tových centrech. Tentokrát se blíže 
podíváme na pokroky v konstrukci  
a přiblížíme si, jak lze dosáhnout vyš-
ší efektivity datových center.

Ve vnitřku datových center se setkáte 

s dlouhými řadami serverových skříní. 

Jednotlivé servery se skládají ze základ-

ní desky, procesoru, operační paměti 

RAM a disků. Jsou umístněny v horizon-

tálních racích v kovových zásuvkách.

Do datového centra se vhání zchlaze-

ný vzduch (ne však příliš, protože se tu 

pohybuje i personál), který malé větráč-

ky serverů nasávají dovnitř a chladí tak 

jednotlivé komponenty. Dvě řady skříní 

jsou postavené obvykle zády k sobě, 

přičemž je mezi nimi úzký prostor, kam 

se ohřátý vzduch ze serverů vyfukuje  

a odváděcím tunelem putuje ven. Stačí 

při tom malé otáčky ventilátorů, protože 

proudění pomáhá tlakový rozdíl.

Datové centrum je energeticky velmi 

náročná budova, která spotřebovává 

několik desítek megawattů. Výpadek 

napájení ale může způsobit ztrátu dat 

a poškození zařízení. Servery jsou ob-

vykle napojené na baterie, kdy baterii 

má každá dvojice serverových skříní 

(75 kW). Ta slouží jako UPS systém. 

Alternativou je setrvačníkové řešení, při 

kterém se drží soustava velkých a těž-

kých kotoučů ve velmi vysokých otáč-

kách, které svým otáčením při výpadku 

energie zhruba na 20 sekund dodávku 

zabezpečí, aby se stihly nastartovat die-

selové motory motor-generátoru.

Jedním z parametrů, za kterým se že-

nou provozovatelé a sestavovatelé da-

tových center, je Indikátor energetické 

efektivity PUE (Power Usage Effective-

ness). Jde o číslo vyjadřující, kolik spo-

třebované energie datového centra jde 

na samotné IT vybavení a kolik na při-

družené systémy v podobě obslužných 

mechanizmů jako je chlazení (např. čer-

pání vody), osvětlení a podobně. Ideál-

ní hodnota je 1,0, kdy všechnu energii 

spotřebovávají jen počítače.

Na začátku tohoto století datová 

centra dosahovala PUE hodnoty 2,0, 

což znamenalo, že obslužné systémy 

datového centra spotřebovávaly tolik 

energie, jako servery samotné. S po-

stupným vývojem se na konci první de-

kády začaly PUE lídrů pohybovat hlubo-

ko pod hodnotou 1,5. Průkopníkem je 

Google, který už v roce 2008 dosahoval 

průměrného PUE 1,22 na všech dato-

vých centrech. Google svoje hodnoty 

PUE pravidelně publikuje jako komplet-

ní průměr všech svých center dohro-

mady za celý rok. Mnohé jiné společ-

nosti se chlubí PUE, které dosahují jen 

na svém nejnovějším datovém centru,  

a to dokonce jen v chladných měsí-

cích. Google už v roce 2011 dosahoval 

na nejnovějších datových centrech PUE 

1,11 a nejhorších 1,20, což ho dostalo 

pod průměr 1,18.

Úspor je však možné dosáhnout  

i v rámci serverové části, přičemž nejde 

pouze o výměnu hardwaru za novější 

a úspornější. V červnu loňského roku 

Google ohlásil, že pomocí svého sys-

tému umělé inteligence DeepMind se 

mu podařilo odhalit efektivnější meto-

dy na správu energie, které pomohou 

zredukovat spotřebu  

o masívních 15 %.

František Urban
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IFTTT Agent vylepšuje produktivitu 
NAS serverů společnosti QNAP

IoT cloud od Českých Radiokomunikací

Největší datová centra světa dnes a zítra – 3. díl
datacentra

Obří datová centra SUPERNAP 8 a 9 společnosti Switch patří k největším na světě.

Schéma sítě LoRa. Zdroj. CRA 

Celý článek si přečtete zde  Celý článek si přečtete zde  
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Mezinárodní platový portál Paylab, 
zastoupený v České republice znač-
kou Platy.cz, spustil mobilní aplikaci 
na porovnávání platů Paylab Sala-
ry Checker. Aplikace je bezplatná  
a dostupná ke stažení v Google Play 
Store. Její hlavní výhodou je mož-
nost být neustále informován o vývoji 
mezd a platů na své pracovní pozici 
v dané zemi. 

Nová mobilní aplikace Paylab Salary 

Checker je přirozenou nadstavbou me-

zinárodního platového portálu Paylab. 

Větší personalizace této služby po-

skytne všem zaměstnancům možnost 

získat aktuální informace o platovém 

ohodnocení jejich pozice.

„Informace o výdělcích jsou vnímá-
ny jako velmi citlivé téma. Paylab pro-
to spustil tuto anonymní službu, kde si 
mohou lidé bezpečně a bez obav po-
rovnat svůj plat s ostatními zaměstnanci 
v zemi,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka 

Profesia.cz. „Informace, kterou uživatel 
dostává, je nenahraditelnou pomůckou 
při každém pracovním pohovoru, hod-

notícím pohovoru s nadřízeným, anebo 
při vyjednávání o zvýšení platu.“

Po vyplnění potřebných vstupních 

informací pro porovnání mezd dostane 

uživatel aplikace informaci o průměrné 

měsíční mzdě nebo platu na své pozici 

a ve svém regionu, případně zemi. Na-

víc může být pravidelně informován po-

každé, když nový respondent na stejné 

pozici vyplní informace o svém ohod-

nocení, přičemž mzda uživatele bude 

porovnána se mzdou nového respon-

denta.

V zemích, kde Paylab nedisponuje 

dostatečným objemem dat od respon-

dentů, získá uživatel po zadání vstup-

ních údajů dokument s užitečnými tipy 

pro vyjednávání o platu. Zároveň se uži-

vatel dozví, kolik procent respondentů 

z celosvětové databáze Paylabu vy-

dělává méně než on. Paylab mu dodá 

srovnání platu podle zadané pozice  

a regionu hned, jakmile získá dosta-

tečné množství údajů od respondentů 

v dané zemi. Data, se kterými uživatel 

porovnává, jsou aktualizována každý 

měsíc. Systém ho automaticky každé tři 

měsíce informuje o aktuálním průměr-

ném platu nebo mzdě na jeho pozici. 

Aplikace je bezpečná a garantuje u dat 

maximální diskrétnost. 

Data, se kterými uživatel porovnává, 

jsou aktualizována každý měsíc. Sys-

tém ho automaticky každé tři měsíce 

informuje o aktuálním průměrném platu 

nebo mzdě na jeho pozici. Aplikace je 

bezpečná a garantuje u dat maximální 

diskrétnost. Je vhodná 

i pro manažery ke sle-

dování vývoje mezd.

Celý článek si přečtete zde  

Mobilní aplikace pro porovnávání platů 
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TOP JOBS

PHP Junior, INZIO, 
České Budějovice

Html / CSS kodér / sitebuilder / 
webmaster, 
MagicWARE, Praha

Junior Developer (HTML/Ja-
vascript),
Performio.cz, Praha

Junior .NET / PHP programátor, 
Vltava Labe Media, Praha

PHP programátor – vývojář, 
Decoled, Dobrovíz 

Kdo se posunul kam
Paweł Malak  
regionální obchodní ředitel Trend 
Micro 

Společnost Trend 

Micro jmenova-

la Pawła Malaka 

novým obchod-

ním ředitelem pro 

střední a východní 

Evropu, včetně 

České republiky. 

V této funkci vystřídal Michała Jarskiho, 

který společnost řídil od dubna roku 

2015.

Nový obchodní ředitel bude zodpo-

vědný za růst společnosti Trend Micro  

v rámci zmíněného regionu. Paweł Malak 

s sebou přináší dlouholeté zkušenosti  

z oblasti informačních technologií. 

Posledních pět let Paweł Malak působil 

jako obchodní ředitel pro Evropu, Ameriku  

a Blízký východ ve společnosti Cisco.  

V letech 2005–2011 následně funkci ge-

nerálního manažera u Cisco Systems 

Poland. Předtím Paweł Malak pracoval 

jako oblastní manažer u společnosti 

McAfee. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Börje Ekholm 
Prezident a CEO Ericsson 

S p o l e č n o s t 

Ericsson v souvis-

losti s oficiálním 

nástupem Börje 
Ekholma na pozici 

prezidenta a CEO 

oznámila, že Jan 

Frykhammar, kte-

rý dočasně zastával pozici prezidenta  

a CEO, zůstává výkonným viceprezi-

dentem a poradcem generálního ředi-

tele. Nový prezident a CEO společnosti 

Börje Ekholm při svém jmenování řekl: 

„Jsem nadšený z převzetí role prezi-
denta a generálního ředitele společnos-
ti Ericsson, kterou jsem obdivoval tak 
dlouho, jak si jen dokážu vzpomenout.
Ericsson se podílel na formování veš-
kerého průmyslu a přispěl k vývoji tech-
nologií, ze kterých stále těžíme. Přesto 
jsme teprve na začátku mobility, nic-
méně v příštích letech budeme svědky 
masivní transformace napříč odvětvími 
– jako je zavedení 5G.“ 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Andrea Leová 
Komunikační expertka Mobilního 
rozhlasu 

Projekt Mobilní 

rozhlas brněnské 

Neogenie posílil 

nový člen týmu. 

Na základě zpětné 

vazby od staros-

tů vznikl ve firmě 

nový post komuni-

kačního experta, který obsadila Andrea 
Leová. Ve funkci je zodpovědná za to, 

aby starostové obcí a měst efektivně 

využili všechny schopnosti, které chytrá 

komunikace s občany přináší. Andrea 

Leová se věnovala finančnímu poraden-

ství, prodeji, rozvoji obchodu a marke-

tingu, pracovala několik let pro Filhar-

monii BM. Vystudovala pedagogickou 

školu v Kroměříži a informační technolo-

gii na univerzitě Tomáše Bati. 

Mobilní rozhlas je nástroj umožňují-

cí obcím koncepčně aplikovat zásady 

Smart City při hromadné komunikaci  

s občany. Využívá jej v současnosti 

na 150 obcí a měst. 

Více na www.ict-nn.com/jobs
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Zaměstnanci i HR manažeři mají ihned 
přehled o stavu a vývoji mezd na vybra-
né pozici. Foto: Paylab

TECHNIK 
Dynamická společnost AXENTA a.s., působí-
cí jako systémový integrátor v oblasti kom-
plexních bezpečnostních řešení a služeb, 
hledá do svého týmu technika monitoro-
vacích a dohledových systémů (technologie 
SIEM, LM, PIM/PAM, VA, WAF apod.):

Náplň práce:
 výkon práce analytika dohledových  
a monitorovacích systémů,

 servis dohledových a monitorovacích 
systémů,

 instalace a implementace dohledových  
a monitorovacích systémů.

Požadavky:
 SŠ/VŠ vzdělání,
 zkušenosti s OS Linux
 vítány jsou zkušenosti s prací v dohle-
dových systémech (Centreon, Zabbix, 
Nagios,…), monitorovacích systémech 
(SIEM) nebo systémech PIM/PAM,

 organizační a komunikační schopnosti,
 příjemné vystupování, spolehlivost, zod-
povědnost, loajalita, flexibilita, chuť do 
práce,

 Řidičský průkaz skupiny B,
 znalost AJ aktivně.

Nabízíme:
 práci v příjemném prostředí s týmovým 
kolektivem,

 účast při řešení náročných úkolů v inova-
tivní a expandující společnosti,

 individuální rozvoj v zajímavém oboru,
 nástup možný ihned.

Pokud máte zájem o tuto pozici, zašlete 
nám prosím Váš kompletní životopis v čes-
kém jazyce s fotografií na níže uvedený kon-
takt (preferujeme zaslání e-mailem).

 
Kontakt: info@axenta.cz 

http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23769&typ=bs&month=10&year=2016
http://ict-nn.com/cs/ekonomika/2250-mobilni-aplikace-porovnavajici-platy
mailto:info%40axenta.cz?subject=Technik
http://ict-nn.com/cs/jobs/2111-trend-micro-ma-noveho-obchodniho-reditele
http://ict-nn.com/cs/jobs/1983-borje-ekholm-nastoupil-do-funkce-prezidenta-a-ceo-ve-spolecnosti-ericsson
http://ict-nn.com/cs/jobs/1952-andrea-leova-komunikacni-expertkou-mobilniho-rozhlasu


Taktiky kybernetických útočníků se 
podobají obchodním modelům s cí-
lem maximalizovat zisk. A využívají 
nejen nových možností, ale spoléhají 
se i na staré finty, jako je spam, který 
dnes představuje 65 % všech odesla-
ných mailů. Téměř desetina z nich je 
infikována.

Novým trikem hackerů se stalo zneu-

žívání programů zobrazující nevyžáda-

nou reklamu. Ty se vyskytují v zaříze-

ních až u 75 % organizací a mohou se 

stát základem pro silný útok. S těmito 

závěry přišla studie Cisco 2017 Annu-

al Cybersecurity Report. Téměř třetina 

úspěšně napadených organizací za-

znamenala nižší tržby a 38 % z nich do-

konce hlásí snížení o více než pětinu. 

Asi 90 % z nich následně investovalo 

do zlepšení své kybernetické obrany.  

I přesto však zůstává 44 % bezpečnost-

ních hlášení bez dalšího zkoumání.

Z letošního již desátého vydání stu-

die Cisco 2017 Annual Cybersecurity 

Report vyplývá, že téměř dvě třetiny 

všech odeslaných emailů na světě 

(zhruba 65 %) tvoří spam. Dostává se 

tak na rekordní hodnoty a jeho součas-

ný objem se blíží maximu z roku 2010. 

Každou vteřinu je na světě odesláno 

přes 3500 spamů, osm až deset pro-

cent z nich obsahuje škodlivý software. 

Útočníci často využívají přílohu, skrze 

kterou šíří nebezpečný malware.

Studie dále zkoumala, jaký dopad 

mají úspěšné kybernetické útoky na trž-

by i malých a středních podniků. Téměř 

čtvrtina organizací (22 %), na které byl 

veden úspěšný útok, ztratily své zákaz-

níky a 40 % z nich přišlo o více než pě-

tinu zákazníků. Celých 29 % úspěšně 

napadených organizací zaznamenalo 

nižší příjmy, 38 % z nich pak ztratilo více 

než 20 % objemu tržeb.

Počet cloudových aplikací, které 

zaměstnanci využívají, se za dva roky 

více než zdesetinásobil. Bezpečnostní 

tým Cisco CloudLock zkoumal 900 or-

ganizací a jejich zaměstnanci používali  

v říjnu 2014 20 400 různých cloudových 

aplikací, v říjnu 2016 to bylo už 222 000. 

27 % bylo hodnoceno jako vysoce ris-

kantní.

55 % organizací používá bezpeč-

nostní řešení více než pěti výrobců,  

3 % organizací uvedly, že mají produkty 

od více než 50 výrobců. Složitost bez-

pečnostní architektury však může para-

doxně pomoci útočníkům. Ti mají více 

času a prostoru pro zahájení útoku díky 

nekompatibilitě řešení.

Škodlivý software zobrazující ne-

vyžádanou reklamu (tzv. adware) je 

na vzestupu, nebezpečnější než dříve. 

Útočníci jej začali vy-

užívat jako první krok  

k infikování systémů.  

Celý článek si přečtete zde  

Společnost SolarWinds zveřejnila 
prognózu trendů, které budou v roce 
2017 hýbat oborem IT.

Podle ní se pozornost zaměří na těchto 

šest hlavních oblastí:

1. Přechod od modelu SaaS k modelu 
FaaS nabírá na obrátkách
Význační poskytovatelé cloudových 

služeb představili nový způsob práce 

v cloudu: model FaaS (Functions as  

a Service). Nová kategorie cloud com-

putingu umožňuje zákazníkům vyvíjet, 

využívat a spravovat aplikační funkce, 

aniž by si museli lámat hlavu s archi-

tekturou a kontrolou back-endové infra-

struktury.

2. Jasnější práce s kontejnery
Kontejnery od společností typu Goo-

gle, Docker, CoreOS a Joyent budou 

v cloud computingu klíčovým tématem 

diskuze. V uplynulém roce začaly orga-

nizace z významných odvětví rychle na-

sazovat kontejnery jako zajímavý způ-

sob virtualizace operačních systémů.

3. Úniky dat (opět) na vzestupu
Obavy z úniku dat se zvyšují a před-

pokládá se exponenciální nárůst jejich 

počtu i rozsahu ve velkých podnicích.

4. Blockchainové technologie ano, 
nebo ne?
V roce 2017 se blockchainová techno-

logie rozšíří z finančního odvětví a bude 

často skloňovaným pojmem.

5. Posun rolí v oblasti IT
Od roku 2017 bude velký zájem o vše-

obecně zaměřené IT pracovníky, kteří 

znají od všeho trochu, holisticky rozumí 

aplikační vrstvě a umí rychle, erudova-

ně rozhodovat o nových technologiích.

6. Hybridní IT: Realita, nejen koncept
Hybridní informační technologie jsou 

realitou ve většině organizací. I samot-

né základy technologií 

jsou stále hybridnější.

Stále rychlejší 
rozvoj techno-
logií zaměře-
ných na člověka  
v rámci umělé 
inteligence, di-
gitálních eko-
systémů a tržišť, 

posílí úlohu lidí a bude hnacím mo-
torem transformace podnikání i spo-
lečnosti.

Lidé mají v rukou moc utvářet a použí-

vat technologie tak, aby dosáhli změny 

k lepšímu a přetvářeli podnikání i spo-

lečnost. Tak tomu je podle Accenture 

Technology Vision 2017. Ta již tradič-

ně předpovídá nejvýznamnější tren-

dy v oblasti technologií, které budou 

lidé využívat a vyvolají v následujících 

třech letech zásadní posun v podni-

kání. Technology Vision určuje stěžej-

ní technologické trendy pro úspěch  

v podnikání v digitální ekonomice:

 Umělá inteligence (AI). Přichází ob-

dobí zralosti umělé inteligence (AI 

– Artificial Intelligence), která řeší 

problémy zjednodušením či interak-

cí a jejich smart provedením a stává 

se novým uživatelským rozhraním.  

79 % respondentů očekává revoluci 

ve způsobu, jak získávají informace 

od zákazníků a komunikují s nimi.

 Design zaměřený na člověka. 85 % řídi-

cích pracovníků souhlasí s tím, že oor-

ganizace musí pochopit to, kde jsou 

lidé dnes, ale také to, kde být chtějí,  

a tomu musejí přizpůsobit technolo-

gie.

 Ekosystémy jako makrokosmy. Plat-

formové společnosti, které posky-

tují jednotný přístupový bod k více 

službám, rozbily pravidla toho, jak 

společnosti fungují a konkurují si. Di-

gitální ekosystémy přetvářejí u 27 %  

řídicích pracovníků způsob, jakým 

jejich organizace přinášejí hodnotu.

 Tržiště pracovní síly. Počet pracovních 

platforem na zakázku a online řeše-

ní pro řízení práce stoupá, společ-

nosti rozpouštějí tradiční hierarchie  

a nahrazují je trhy pracovních talentů, 

což je motorem nejvýraznější hospo-

dářské transformace od průmyslové 

revoluce. 85 % řídicích pracovníků 

plánuje zvýšit využití nezávislých pra-

covníků na volné noze.

 Krok do neznáma. Aby uspěly v digi-

tální ekonomice, musejí se podniky 

vydat na neprobádané území. 74 % 

organizací vstupuje do nových digi-

tálních odvětví, jež 

musejí být teprve 

vymezena. 

Více článků  z rubriky  
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Studie: Budoucnost bude patřit 
technologiím – od lidí a pro lidi 

Studie: Spamu je opět nejvíce  
za posledních sedm let 

Předpovědi  
pro IT odvětví  
v roce 2017 
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Celý článek si přečtete zde  

Objem spamu v tisících. Zdroj: Cisco 

http://ict-nn.com/cs/pruzkumy
http://ict-nn.com/cs/pruzkumy/2272-studie-budoucnost-bude-patrit-technologiim-od-lidi-a-pro-lidi
http://ictsecurity.cz/novinky/5871-spamu-je-nejvice-za-7-let-a-kazdy-desaty-je-skodlivy
http://ict-nn.com/cs/pruzkumy/2268-predpovedi-spolecnosti-solarwinds-pro-it-odvetvi-v-roce-2017
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Konference ISSS: Jubilejní dvacátý ročník
V královéhradeckém centru Aldis se 
letos po dvacáté uskuteční konfe-
rence ISSS. Akce se zaměřuje na re-
formu veřejné správy, rozvoj e-go- 
vernmentu a informatizaci společ-
nosti a je už tradičně doprovázena 
visegrádskou konferencí V4DIS (Vi-
segrad Four for Developing Informa-
tion Society).

V programu konference bývá velký zá-

jem o souhrnnou zprávu vedení MV ČR 

„o stavu unie“, resp. o aktuálním stavu 

e-governmentu. Důležitou součástí pro-

gramu letošní konference bude také 

odborný blok věnovaný elektronizaci 

zdravotnictví a budoucímu směřování 

státní politiky v této oblasti. Zajímavé 

bude zaměření na koncept chytrých 

měst, kde na prezentacích a diskusních 

panelech budou předváděny ukázky 

fungujících projektů a hotové příklady  

z praxe. Samozřejmě, že součástí toho-

to bloku je i koncept IoT, internetu věcí.

www.isss.cz

Více článků  z rubriky   
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Gopas
G2B•TechEd
6. 2. 2017 – 7. 2. 2017

BusinessIT
Cloud computing v praxi 2017
23. 3. 2017

UP21
STARTUP WORLD CUP 2017
7. 3. 2017

Gopas
ShowIT 2017
7. – 9. 2. 2017

IDC
IDC Predictions 2017
15. 2. 2017

Terinvest
Amper 2017
21. 3 – 24. 3. 2017

Alef
ALEF Inspirace 2017
29. 3. 2017

Exponet
Security workshop
21. 3. 2017

Triada
ISSS 2017
3. – 4. 4. 2017

INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o.
JOBS EXPO, mezinárodní  
veletrh pracovních příležitostí
9. 3. 2017 – 10. 3. 2017

Profiber
Seminář Sítě FTTx v roce 2017  
a Mistrovství světa  
v mikrotrubičkování
9. – 10. 3. 2017

INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o.
LINGUA SHOW, vzdělávací  
a jazykový veletrh
9. 3. 2017 – 10. 3. 2017

PEM Communication / Nix.cz
CEE Peering Days 2017
22. 3. 2017 – 23. 3. 2017

AEC
Konference Security 2017
23. 2. 2017

TOP EVENTS

Celý článek si přečtete zde  
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Security 2017: Již po pětadvacáté
Tradiční konference SECURITY slaví 
v letošním roce své jubileum. Usku-
teční se již po pětadvacáté. Za dobu 
své existence si našla pevné mís-
to v kalendářích bezpečnostních 
manažerů, specialistů a auditorů. 
V loňském roce přivítala přes pět set 
účastníků a svojí velikostí patří mezi 
největší IT security akce u nás.

Konference (www.konferencesecu-
rity.cz) se koná ve čtvrtek 23. února 

2017 v hotelu Clarion. Hlavní organi-

zátor konference, společnost AEC, 

si klade za hlavní cíl udržet konfe-

renci nezávislou, bez marketingově  

a obchodně zaměřených prezenta-

cí. Velký důraz klade na odbornou 

úroveň přednášek a maximální pří-

nos pro účastníky. Mezi řečníky vy-

stoupí řada zahraničních odborníků  

z oblasti IT bezpečnosti, posluchači tak 

budou mít možnost srovnání aktuální 

situace u nás a v cizině.

Konference je rozdělena na mana-

žerskou a technickou sekci. Přednášky 

v jednotlivých sálech probíhají zcela 

synchronně, účastníci mohou mezi 

sály volně přecházet a sestavit si vlast-

ní program, který vyhovuje jejich záj- 

mům. 

Fujitsu Day 2017:   
Driving Digital Transformation 
Během jednoho dne budou předsta-
veny nové trendy v digitálním světě  
a jak nové technologie usnadňují 
život. Akce se koná dne 29. března 
2017 v hotelu Grandior.

Úvodním slovem zahájí konferenci ge-

nerální ředitel Fujitsu Marcin Olszewski. 

Na něj naváže se svou prezentací „Na 

vlně digitální transformace“ viceprezi-

dent regionu EERA Juan Porcar Burrut. 

Následně si budou moci návštěvníci 

konference poslechnout předpověď vý-

voje trhu od Pavla Rolanda z IDC. Velký 

zájem jistě vzbudí přednáška na téma 

SmartCities od Manabu Yamamota, 

která se zaměří na analytickou platfor-

mu SPATIOWL od Fujitsu. Dopolední 

sekci uzavře Udo Würtz, jenž se bude 

věnovat novým paradigmatům dato-

vých center. 

Odpolední část programu pak bude 

vyhrazena technologickým worksho-

pům. Na závěr vystoupí Václav Cílek, 

český geolog, klimatolog a spisovatel.

www.fujitsuday.cz/registrace 

Foto ze slavnostního zahájení ISSS 2016 
(za pultem Věra Jourová). Foto: ISSS 

Foto z loňského ročníku konference, kterou prováděli Roman Smělý a Tomáš Přibyl. 
Foto: AEC 

Celý článek si přečtete zde  

Celý článek si přečtete zde  

Letos, stejně jako vloni, bude možné si 
prohlédnout i zajímavé technologické 
novinky. Foto: Fujitsu 

http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=26035
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=25936&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=26013
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=25849&typ=bs&month=2&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=25228&typ=bs&month=2&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=22438&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=28131&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23172&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=24303&typ=bs&month=4&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=28352
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=25847&typ=bs&month=3&year=2017
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=28348
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=27113
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=24990&typ=bs&month=2&year=2017
http://ict-nn.com/cs/events/2303-fujitsu-day-driving-digital-transformation
http://ict-nn.com/cs/events/1998-jubilejni-25-rocnik-konference-security-setkani-odborniku-na-pocitacovou-bezpecnost
http://ict-nn.com/cs/events/2307-jubilejni-rocnik-konference-isss-se-blizi


Odborná konference s dlouholetou 
tradicí TechEd-DevCon letos proběh-
ne již popatnácté, a to ve dnech 15. 
až 18. května v multikinu Premiere 
Cinemas v Hostivaři. Je určená pro 
IT specialisty – programátory a IT 
administrátory –, kteří chtějí získat 
přehled o současných a budoucích 
trendech, a to nejen v oblasti produk-
tů společnosti Microsoft.

„V současné době vrcholí přípravy 
pražského TechEd-DevConu, jehož ju-
bilejní 15. ročník chystáme na květen. 
Jde o akci s dlouholetou tradicí, která 
už má stálé účastníky a každoročně 
seznamuje s tím nejzajímavějším, co IT 
světem hýbe,“ říká Jan Dvořák, ředitel 

Počítačové školy Gopas. „Jsme velmi 
rádi, že úspěšný byl i náš nový projekt 
– brněnský G2B TechEd. Byl naší prv-
ní velkou odbornou konferencí kona-
nou jinde než v Praze, prostřednictvím 
které jsme chtěli vyjít vstříc především 
IT specialistům z Moravy a Slezska. 
Rozhodně plánujeme v této nové tra-
dici pokračovat – druhý G2B TechEd 
proběhne v únoru 2018,“ uzavírá Jan 

Dvořák.

První odborná konference Počítačo-

vé školy Gopas pořádaná v Brně – G2B 

TechEd, proběhl ve druhém únorovém 

týdnu. Konference má s tou pražskou 

podobný název, rozhodně ale nejde  

o stejný koncept v jiném prostředí. V le-

tošním roce se během dvou dnů v rám-

ci G2B TechEdu vystřídalo na pódiu  

20 odborníků s 22 přednáškami. 

Ředitel Počítačové školy Gopas Jan Dvo-
řák při úvodním uvítání posluchačů. Foto: 
Gopas 
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QuBit 2017:  
aktuální témata kybernetické bezpečnosti 
QuBit Conference je konference za-
měřená na kybernetickou bezpeč-
nost. Ta se už po čtvrté uskuteční  
v Praze ve dnech 4.–6. dubna 2017  
a přivítá experty z celého světa.

Konference otevře aktuální otázky  

a zajímavá témata v oblasti kyberne-

tické bezpečnosti. QuBit Conference 

nabízí vzdělávání v oblasti počítačové 

bezpečnosti pro manažery, ale i pro 

technicky orientované profesionály, 

kteří mají možnost se zúčastnit praktic-

kého celodenního tréningu s názvem 

Forensics Analysis with Power Shell. 

QuBit představí kybernetické výzvy 

roku 2017, a upozorní na aktuální hroz-

by a nebezpečí. Přednášky budou pro-

bíhat ve dvou sekcích. 
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Konference s největší účastí odborní-
ků na GDPR na jednom místě otevře 
svou náruč účastníkům 30. března 
2017 v konferenčním sále OKsystem.

Během jediného dne budete mít příleži-

tost setkat se s dalšími kolegy, kteří řeší 

ten samý problém, jako řešíte vy. Kon-

ference, moderovaná Romanem Smě-

lým, se zaměří především na to, jak 

lidsky, procesně, technologicky a legis-

lativně zvládnout problematiku GDPR  

a přinese odpověď i na otázku, jak 

bude reálně fungovat Úřad na ochranu 

osobních údajů (ÚOOÚ), kdo a jak po-

kuty vám může udělit a za co. Během 

jediného dne vystoupí přes deset od-

borníků na slovo vzatých, kteří vám po-

mohou zorientovat se v problematice 

ochrany osobních dat.

www.konferencegdpr.cz 

Ve dnech 19. a 20. ledna 2017 se 
uskutečnil jedenáctý ročník největší 
české odborné konference uživate-
lů a dodavatelů v oblasti IT Service 
managementu pod názvem „Zpátky 
do budoucnosti“. Na 300 účastníků 
potvrdilo, že roste zájem odborníků 
o sdílení znalostí mezi soukromým 
sektorem a státní správou. Pořada-
teli letošního ročníku bylo sdružení 
itSMF Czech Republic a CACIO.

V letošním roce účastníky konference 

jednoznačně nejvíce zaujala přednáška 

paní Martiny Holubcové z Manchester 

Metropolitan University, UK s názvem 

„Malý Service Desk na velké britské 

univerzitě aneb výkonnost za cenu 

vyspělosti“. Toto téma již od začátku 

slibovalo hojnou účast návštěvníků 

konference. Přednáška provedla účast-

níky celou cestou za profesionalizací, 

kterou muselo IT university podtou-

pit v době, kdy se díky povinnému 

školnému, ze studentů stali zákazníci  

a z universit poskytovatelé služeb což 

vedlo k výraznému zvýšení požadav-

ků na IT. Druhou nejlépe hodnocenou 

přednáškou byl vstup pana Zdeňka 

Kvapila, Q4IT s názvem „IT Quality In-

dex – answering the question ‚How 

Good Is Your IT?‘“ následovaný „Úvo-
dem do Obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR)“, který se za-

bývala novým nařízením Evropského 

parlamentu o OOÚ. Prezentovala paní 

Eva Škroníčková z DPO servises.

„Těší nás, že konference splnila 
pro 96 % účastníků jejich očekávání  
a ohodnotili ji jako přínosnou. Toto číslo 
značí nejen stabilní úroveň našich akcí 
v oboru ITSM, ale také to, že čas a úsilí, 
které vynakládáme na jejich organizaci 
jsou smysluplně vynaložené prostřed-
ky,“ konstatuje Roman Albrecht, před-

seda itSMF CZ. 

CEE Peering Day: Sejdeme se v Lublani 

Konference GDPR: O ochraně osobních údajů

ITSMF: Otočit se může být krokem vpřed

CEE Peering Days je mezinárodní 
konference odborníků zaměřená 
na síťové inženýry, peeringových ko-
ordinátorů, poskytovatelů internetu, 
administrátorů cloudu a provozova-
telů datových center ve střední a vý-
chodní Evropě.

Konference se pravidelně účastní na 200 

účastníků a je průběžně podporována 

sponzory z telekomunikační a výpočetní 

techniky i komunitou z celé Evropy. Pro-

gram kombinuje technické workshopy 

s profesionálními prezentacemi a nabízí 

dostatek času a prostoru pro oblast so- 

ciálních sítí a bilaterálních rozhovorů. 

Konference v roce 2017 je plánována 

jako dvoudenní akce v Austria Trend Ho-

tel Ljubljana na dny 22.–23. března 2017 

a bude obsahovat společenský večer  

v centru Lublaně dne 22. března 2017. Pro-

gram celé konference začíná už den před 

jejím započetím příjezdem hostů. 

www.peeringdays.eu
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Premiéra  
konference G2B 
TechED v Brně  
se Gopasu povedla 
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Společnost Nokia přichází na trh  
s chytrými hodinkami Withings Acti-
vité, které mají klasické analogové 
ručičky. Primárním posláním hodinek 
je podpora zdravého životního stylu.

Hodinky přicházejí ve třech provede-

ních:

Pop, které jsou určeny především 

mladší generaci a jsou k dispozici 

ve čtyřech módních barvách.

Steel, které charakterizují svého maji-

tele jako dynamického uživatele a jsou 

k dostání ve dvou provedeních podle 

těla hodinek – v provedení z oceli nebo 

v chromu, v každém případě je možné 

volit barvu ciferníku až z devíti barev.

Sapphire, obsahující švýcarský stro-

jek a kožený tah, jejich design pochází 

z Paříže. Vyrábějí se ve dvou provede-

ních s černým a bílým ciferníkem a cha-

rakterizuje je safírové sklíčko, odolné 

vůči poškrábání.

Hodinky synchronizují vaše aktivity  

s dodávanou aplikací pro mobilní tele-

fon Health Mate a sledují vaše aktivity 

během dne, včetně spánku. Hodinky 

mají enormně nízkou spotřebu, nabít 

potřebují jen jednou za 25 dní. 

Hodinky Withings v provedení Steel. Foto: 
Nokia 
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Foto: Luxusní sluchátka Sony MDR-R1Z. 
Foto: Sony 

Reproduktor Bang & Olufsen A9. Foto: B&O 

Sony pro příznivce Hi-Res Audia 
představilo loni sluchátka MDR-Z1R. 
Měli jsme je možnost vyzkoušet 
společně se sluchátkovým zesilova-
čem TA-ZH1ES na veletrhu IFA 2016  
v Berlíně. Sluchátka jsou velmi dobře 
hlukotěsná.

Sluchátka jsou uložena v dřevěné skříň-

ce s koženým povrchem spolu s dvojicí 

kabelů, z nichž jeden je určen pro spo-

lupráci se zesilovačem pro sluchátka 

Sony TA-ZH1ES. Zajímavé na této pro-

pojovací šňůře je to, že nemá obyčejný 

3,5milimetrový kolík na konci kabelu, 

ale nový, 4,4milimetrový kolík, který 

přesně zapadne do zásuvky na zesilo-

vači. Dostatečně dlouhý skoro čtyřme-

trový kabel se rozděluje na dva kabely, 

které pak vedou k jednotlivým sluchát-

kovým mušlím, kde je opět zakončen 

konektorem typu Jack, ovšem se závi-

tem, který jej drží, aby se nedal náhod-

ně vytáhnout. Konektory mají zlacené 

kontakty kvůli minimálnímu přechodo-

vému odporu, i zásuvky jsou vyvedeny 

ve zlatě nebo se zlatým pokovením. 

Výrobce ve videu upozorňuje na to, že 

k výrobě kabelů je použito bezkyslíkaté 

mědi potažené stříbrem.

Za kvalitu se ale platí. Ergonomické 

náušníky uzavřeného provedení slu-

chátek sledují tvar ušních boltců a jsou 

z ovčí kůže. Reproduktor, který zvládá 

až neuvěřitelný kmitočtový rozsah a má 

dobrou citlivost, má průměr 72 mm. 

Jeho membrána s hořčíkovou kupolí 

má obrubu z tekutých krystalů. Hořčíko-

vá kopulovitá membrána přenáší vibra-

ce vytvořené kmitací cívkou do kopule  

a umožňuje reprodukci zvuku v mimo-

řádně širokém frekvenčním rozsahu. 

Kombinace několika materiálů s vyso-

kou vnitřní ztrátovostí vede k nižšímu 

zabarvení zvuku a čistějšímu zvuku. 

Provedení mušlí zvnějšku zabraňuje re-

zonancím díky speciálně vytvořenému 

profilu, který navíc „vrací“ hudbu zpět 

do sluchátek, proto mají tak obrovskou 

citlivost. Navíc tvar kupolí mušlí zabra-

ňuje vnikání zvuku z vnějšku. Most přes 

hlavu je vyroben z titanu, výrobce tvrdí 

(bál jsem se to vyzkoušet), že most je 

možné roztáhnout do rovného provedení  

a on se pak sám vrátí do původního tva-

ru. Most je obalen kůží. Výška jednotli-

vých mušlí se dá nastavit a je úžasné, 

že je tu i stupnice, abyste si je nasta-

vili vždy do stejné polohy (zřejmě první 

krok k tomu, co mají auta, jako auto-

matické nastavení předvolené polohy 

sedaček). Dřevěná krabice má uvnitř 

vytvarovaný prostor pro 

sluchátka, který je pota-

žen saténem. 

Výrobky Bang & Olufsen patří na trhu 
mezi absolutní špičku. Firma o sobě 
dává vědět naprosto neotřelými řeše-
ními z oblasti audia a videa nejen pro 
domácí prostory, ale třeba i pro auto-
mobily vyšších cenových tříd.

Na vlastní uši jsme mohli posoudit aktiv-

ní reproduktorovou soustavu A9. Desig-

nově vypadá jako z padesátých let mi-

nulého století, stojí na dřevěné trojnožce 

a připomíná satelitní přijímací anténu. 

Hraje buď jako součást bezdrátového 

systému multiroom, nebo z vašeho iPa-

du či iPhonu, můžete do něj vyslat přes 

Bluetooth signál a on vám po spárování 

zahraje. Nositelná zařízení Applu s re-

prosoustavou můžete spojit i napřímo 

pomocí propojovacího konektoru.

Reproduktor A9 můžete připojit po-

mocí ethernetového kabelu k místní do-

mácí síti. Ale proč byste to dělali, když je 

tu ještě možnost spojit ho pomocí USB 

konektoru s iPadem, iPhonem, iPodem. 

Nebo bezdrátově pomocí AirPlay, Blue-

tooth 4.0, bezdrátového streamovacího 

protokolu DLNA a Wi-Fi (802.11 b/g/n). 

Pak je tu ještě audiozdířka. 

A9 má v sobě pět zesilovačů třídy 

D. Jeden 160wattový pro basový re-

produktor, dva 80wattové pro středy  

a dva 80wattové pro vysoké frekvence.  

V reproduktoru je vestavěna podpora pro 

TuneIn, Deezer, Google Cast a Spotify.  

O nízké frekvence se stará basový repro-

duktor umístěný ve středu talíře, repro-

duktor má průměr osm palců. Dva stře-

dové reproduktory mají průměr tři palce. 

Výškové reproduktory jsou 3/4palcoví 

prcci. Inženýři Bang & Olufsen ještě stačili 

do talíře umístit systém bass-reflex, který 

zklidňuje a harmonizuje přenos nízkých 

tónů. Hlasitost se ovládá elektronicky  

z nositelného zařízení 

nebo pohlazením či do-

tykem na soustavu.  

Reproduktor Bang & Olufsen A9 

Luxusní sluchátka Sony MDR-Z1R 
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