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„Ještě poměrně nedávno všichni 
považovali cloud za jeden z mno-
ha buzz wordů, nikdo vlastě ne-
věděl, co to je, ale všichni o něm 
mluvili. A když se podíváme dnes, 
každý z nás aspoň jednu cloudo-
vou službu používá. Před pade-
sáti lety to bylo podobné s po-
čítačem a před více než sto s au-
tomobilem. Dnes všichni mluví 
o Průmyslu 4.0,“ říká Adrian De-
meter ze společnosti Deloitte.

Pro řadu lidí je Průmysl 4.0 opět 
prázdným termínem. Mohlo by se 

Data jsou v celé řadě dnešních firem 
jednou z nejcennějších komodit. 
Rozsáhlejší ztráta dat by mohla 
ohrozit samotnou existenci firmy 
na trhu. Zároveň ale si dnes firmy 
nemohou dovolit ani ztratit k da-
tům přístup byť na krátkou 
dobu v důsledku nějaké tech-
nické závady. Proto musí dnes 
strategie zálohování zahrno-
vat nejen možnost obnovy 
dat, ale zároveň jejich pokud 
možno nepřetržitou dostup-
nost. Přesně takové možnos-
ti nabízí také funkce QNAP 
Hybrid Backup Sync dostup-
ná na síťových úložištích té-
to značky. Tato funkce 
navíc umožňuje jedno-

duše rozprostřít zálohy do prostředí 
cloudu. 

Základní pravidlo zálohování zůstává 
již po mnoho let neměnné. Zjednodu-
šeně se mu říká 3-2-1. To znamená, že 

každý uživatel či firma by měla držet 
alespoň tři odlišné kopie svých dat ulo-
žené přinejmenším na dvou různých 
médiích, přičemž alespoň jedna kopie 
by měla být uložena v odlišné geogra-
fické lokalitě. Kombinace těchto prin-

cipů poskytuje poměrně vyso-
kou jistotu, že i v případě po-
měrně rozsáhlé či devastující 
havárie, ať ji již způsobí poru-
cha hardware nebo třeba pří-
rodní katastrofa. 
Přesto dnes tato pravidla úplně 
nestačí. V minulosti se firmy 
soustředily především na to, 
aby získaly vysokou míru jis-
toty, že o svá data nepřijdou 

„Snažíme se vybudovat cloudovou 
platformu, která bude nezávislá na 
přenosových technologiích, tedy bu-
de schopna pracovat se zařízeními 
a sítěmi používající různé přenoso-
vé technologie, nejenom LoRa,“ říká 
Petr Sichrovský, obchodní ředitel 
Českých radiokomunikací.

Je internet věcí jen další z populárních 
buzz wordů nebo se za ním skrývá ně-
co skutečného? Na to, jak tento feno-
mén může proměnit náš svět, jaké 
budou hlavní přínosy a v kterých obo-
rech, ale také o tom, co stojí v cestě 
rychlejšímu rozvoji, se ICT Network 
News zeptaly obchodního ředitele 
Českých radiokomunikací (ČRa) Petra 
Sichrovského.

O internetu věcí se dnes mluví. Často 
si ale pod tím neumíme představit ně-
co konkrétního. Jak podle vás změní 

technologie internetu věcí svět kolem 
nás?
O internetu věcí se jen nemluví, inter-
net věcí už kolem nás reálně existuje 
a počet zařízení, která jsou do něj za-
pojena, roste exponenciální rychlostí. 
Poroste i nadále a bude ovlivňovat víc 
a víc život každého z nás, zautomati-
zují se procesy, o kterých jsme si ne-
mysleli, že to někdy půjde. Například 
se budou mnohem efektivněji řídit 
města, ať už třeba osvětlení, doprava, 
svoz odpadu nebo parkování. Budeme 
lépe monitorovat stav životního pro-
středí kolem nás. Zemědělské společ-
nosti budou moci konkrétně a cíleně 
využívat závlahu nebo obohacení půdy, 
budeme mít přehled o tom, jak vypadá 
situace uvnitř kanalizace, vodovodního 
řadu nebo plynovodu a budeme moci 
reagovat předem, nikoliv až po havá-
rii. A samozřejmě bude komunikovat 
řada spotřebních přístrojů – ledničky, 

televize, světla... Internet věcí bude 
zkrátka čím dál víc přirozenou sou-
částí veškerého dění kolem nás. 

pokračování na straně 03

IT KURZY BEZPEČNOSTI

Petr Sichrovský
obchodní ředitel, 
České radiokomunikace

NEZTRÁCEJTE SVÉ IT
Z DOHLEDU.
Ani v Datovém centru.
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V současnosti je za jednu z největší 
překážek v dalším rozvoji technologií 
internetu věcí považována absence 
standardů a velká roztříštěnost. Jak 
lze v tomto směru pomoci?
Absence standardů není problém. Přes 
REST API a JSON jsou všechny systé-
my schopny mezi sebou komunikovat. 
Největší překážkou rozvoje byla absen-
ce komunikační vrstvy mezi zařízeními 
a backendem tak, aby zařízení i modem 
mohly být levné, přenos byl možný od-
kudkoli, byl bezpečný, spolehlivý a zá-
roveň umožnil provoz na baterie po 
velmi dlouhou dobu – třeba i v řádu 
mnoha let. 
Přesně tyto požadavky celosvětová síť 
SIGFOX splňuje a bude rozhodujícím 
impulsem v masovém rozvoji IoT.

V současnosti existuje několik sdruže-
ní či platforem, které se snaží nějaký 
standard vytvořit. V čem se jejich pří-
stup liší?
Podobně jako Váš mobil používá mno-
ho různých sítí pro různé druhy komu-

nikace nebo konkrétních úkolů, bude 
i IoT používat nejrůznější platformy 
pro komunikaci. Pokud budeme nosit 
zařízení na sobě, tak pravděpodobně 
Bluetooth LE, v domácnosti wi-fi, 
ZWave, ZIgBee či IQRF. Pokud bude-
me chtít zasíťovat například univerzit-
ní kampus či malou továrnu, pak je 
skvělým řešením LORA/Semtech. Po-
kud bychom se ale potřebovali dostat 

mimo klasické sítě s celorepublikovým 
pokrytím a stovkami již nyní cenově 
i tržně dostupných typů zařízení, nebo 
bychom chtěli vyvinout zařízení sami 
pro celý svět, je jedinou reálně a plně 
funkční mezinárodní 
platformou s roamingem 
zdarma SIGFOX. 

ní technologie internetu věcí svět 
kolem nás?
Stejně jako jakékoliv jiná technologie 
bude IoT úspěšný jen v případě, že po-
může zlepšit kvalitu života. V tomto 
případě si dokáži představit pojmy 
jako vyšší bezpečnost (bohužel pocho-
pitelně na úkor částečné ztráty soukro-
mí a svobody), úspora času, úspora ná-

kladů a energie, lepší a rychlejší zdroje 
informací.

V současnosti je za jednu z největší 
překážek v dalším rozvoji technologií 
internetu věcí považována absence 
standardů a velká roztříštěnost. Jak 
lze v tomto směru pomoci?
Jako obvykle zafunguje princip přiro-
zeného výběru. Slabší technologie bu-
dou potlačeny a ta nejsilnější (ne nutně 
technologicky nejlepší) vytvoří stan-
dard. Vzpomeňme třeba na paralelu se 
standardy videokazet a rekordérů.

V čem se odlišuje vaše platforma, jíž 
jste součástí? Co může firmám a vývo-
jářům nabídnout navíc?
My se stavíme do pozice integrátora 
a sdružujeme několik technologií. Na 
přenosové platformě Sigfox nabízíme 
hardware, konektivitu, dále pak inte-
graci s Microsoft Azure, případně jiný-
mi platformami a analytickou a vizu-

alizační vrstvu. Nabízíme tedy nejen 
end-to-end řešení, ale i jen některou 
z částí.

Lze odhadnout, kolik projektů už má-
te v Česku? Jak se jejich počet zvyšuje 
v čase?
Momentálně máme rozpracováno ně-
kolik větších projektů a komerční pilo-
ty. Poptávku je potřeba tvořit, trh stále 
technologii nezná a je nutné zákazníky 
vzdělávat a vysvětlovat hlavní benefity. 
Ale za posledních pár měsíců regist-
rujeme nárůst i spontánní poptávky.

Můžete uvést konkrétní příklady? 
Které projekty považujete za nejdů-
ležitější?
Pohybujeme se primárně v sektoru do-
pravy, takže parkování, 
tracking pohybujících se 
objektů, inteligentní svoz 
odpadů a bezpečnost.

O internetu věcí se dnes mluví. Čas-
to si ale pod tím neumíme představit 
nic konkrétního. Jak podle vás změ-
ní technologie internetu věcí svět 
kolem nás?
Těžko popisovat něco, co si dnes ještě 
nedokážeme představit... Namátkou 
můžeme vybrat, z toho, k čemu již dnes 
svět IoT směřuje: konec ježdění autem 
kolem bloku a hledání parkovacího 
místa, konec uschlých či přelitých kvě-
tin, konec nedohledatelných vagónů, 
psů, bagrů, kufrů, balíků nebo ztrace-
ných dětí. Konec pravidelných návštěv 
odečtových společností. Lepší práce se 
závlahami a hnojením v zemědělství. 
Varování před povodněmi s dostateč-
ným předstihem. Internet věcí je proza-
tím natolik neprozkoumaný, že zcela 
určitě předznamenává mnohem dale-
kosáhlejší změny. 

O internetu věcí se dnes mluví. Čas-
to si ale pod tím neumíme představit 
něco konkrétního. Jak podle vás změ-

Anketa: SimpleCell – v jednoduchosti je síla

Internet věcí nejsou senzory. 
Přináší další průmyslovou revoluci

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

O internetu věcí se dnes mluví sko-
ro všude. Představit si ale, co to 
vlastně znamená, neumí téměř ni-
kdo. Často i odborníci mají tendenci 
zaměňovat internet věcí za jakousi 
síť senzorů, případně prezentovat 
internet věcí na příkladech propo-

jených fitness zařízení. Jenže sku-
tečný potenciál tohoto fenoménu 
se skrývá trochu jinde. Internet věcí 
může skutečně změnit naše životy, 
ale fitness náramky za to nemo-
hou.

Senzory, o nichž se tak často v souvis-
losti s technologiemi internetu věcí 
mluví, jsou totiž jen prostředkem, ni-
koli cílem. Samotný termín internet 
věcí je poněkud zavádějící. Laická ve-
řejnost často chápe ony „věci“ jako ně-
jaká jednoduchá připojená zařízení, 

umožňující sdílet informace na sociál-
ních sítích. Jenže za internetem věcí 
se toho skrývá mnohem více. Mož-
nost získávat a analyzovat informace 
v reálném čase (třeba právě z těch sen-
zorů) umožňuje výrazně postoupit 
směrem k automatizaci některých (ne-
bo všech) činností či strojů.
Automatizace je zdánlivě další z mo-
derních buzz wordů, v tomto případě 
ale trochu neprávem. Pokud budou 
moci stroje komunikovat přímo mezi 
sebou, a zároveň budou (či již jsou) 

Pavel Sodomka
SimpleCell
Managing Partner

Miloš Mastník
ČD - Telematika 
ředitel pro obchod a marketing

http://www.netguru.cz/network/internet-veci-nejsou-senzory.html
http://www.netguru.cz/koutek-redaktora/anketa-internet-veci-simple-cell.html
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internet věcí
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V nejbližší budoucnosti se zřejmě bude 
jednat o sbírání senzorických dat, jejich 
vyhodnocování, zobrazování, a na zá-
kladě jejich hodnot například i zpětné 
řízení v místech, odkud jsou sbírána. 
Lze tak reálně vidět řízení životních 
a provozních podmínek na pracoviš-
tích, obchodních domech, domácnos-
tech, parkovištích, v ulicích. Ve vzdále-
nější budoucnosti zřejmě dojde k au-
tomatizaci v jakékoli oblasti života, kdy 
se už nebude řešit, jak něco udělat, ono 
to tak prostě bude fungovat. 

V současnosti je za jednu z největších 
překážek v dalším rozvoji technologií 
internetu věcí považována absence 
standardů a velká roztříštěnost. Jak 
lze v tomto směru pomoci?
V oblasti IoT je lidská společnost nyní 
na začátku a je těžké predikovat, která 
technologie se dlouhodobě nejúspěš-
něji rozšíří, kterou budou výrobci a in-
tegrátoři preferovat. Velmi záleží také 
na oblastech užití. Nelze vždy dobře 
porovnávat jen na základě parametrů, 

vždy by to mělo souviset i s oblastmi 
implementace. Ne vše je pro vše ideální. 
Pomoci by měla všeobecná informova-
nost, ze které by měla vzejít kvalifiko-
vaná rozhodnutí o nasazení té či oné 
technologie.

Dnes existuje několik sdružení či plat-
forem, které se snaží nějaký standard 
vytvořit. V čem se jejich přístup liší?
Obvykle se zvolená technologie liší 
v schopnosti fungovat duplexně, v roz-
sahu pokrytí, spolehlivosti sítě či dyna-
mice ovládání související právě s veli-
kostí pokryté oblasti a počtu zařízení 
v ní. Spolehlivost sítě souvisí s topolo-
gií, kdy např. mesh sítě dokáží zajistit 
spolehlivěji doručení dat. Od podpo-
rované topologie se také často odvíjí 
velikost a struktura území, které lze 
pomocí sítě monitorovat a řídit.

V čem se odlišuje vaše platforma? Co 
může firmám a vývojářům nabídnout 
navíc?
Technologie IQRF je vhodná pro dyna-

mický a spolehlivý bezdrátový přenos 
malých dat. Lze tak jednotlivě i hro-
madně sbírat údaje ze senzorů či dal-
ších zařízení a zpětně tato zařízení 
v síti řídit. Vedle již fungujícího prů-
myslového nasazení nyní startuje 
i nový projekt IQRF.zones zaměřený 
na enormně snadné a bezpečné zasí-
ťování domácností. V tomto projektu 
se snoubí spolehlivost mesh sítě spolu 
s dynamikou hvězdicové topologie.

Lze odhadnout, kolik projektů už má-
te v Česku? Jak se jejich počet zvyšuje 
v čase?
Technologie IQRF má za sebou více 
než 12letý vývoj, během kterého se po-
stupně uplatňuje v reálných provozech 
nejen v České republice. V současné do-
bě jen v ČR existuje okolo 100 projek-
tů, kde je technologie IQRF úspěšně 
nasazena.

mi používající různé přenosové tech-
nologie, nejenom LoRa. 

V současnosti existuje několik sdru-
žení či platforem, které se snaží něja-
ký standard vytvořit. V čem se jejich 
přístup liší?
Obecně existují dva protipóly – vytvá-
ření proprietárních standardů a uzavře-
ného ekosystému dodavatelů, versus 
otevřený přístup založený na volném 
přístupu k technologiím a sdíleném 
know-how. Přestože oba přístupy ma-
jí v různých fázích vývoje trhu své pro 
a proti, ČRa dlouhodobě sází na ote-
vřené standardy a výsledkem této stra-
tegie bylo i zvolení technologie LoRa. 

V čem se odlišuje vaše platforma, co 
může firmám a vývojářům nabídnout 
navíc?
Otevřenost, sdílení informací a mož-
nost zapojení i menších subjektů a start-
-upů.

a i koncových uživatelů. Zatím se zpra-
vidla jedná o testování a pilotní pro-
jekty, nicméně Internet věcí je velkým 
fenoménem a nikdo ne-
chce být mimo něj. 

O internetu věcí se dnes mluví. Často 
si ale pod tím neumíme představit ně-
co konkrétního. Jak podle vás změní 
technologie internetu věcí svět kolem 
nás?

V současnosti je za jednu z největších 
překážek v dalším rozvoji technolo-
gií internetu věcí považována absence 
standardů a velká roztříštěnost. Jak 
lze v tomto směru pomoci?
ČRa jsou v případě internetu věcí ak-
tivní ve dvou oblastech – poskytování 
konektivity pro „chytrá“ zařízení, pro-
střednictvím speciální telekomunikač-
ní sítě určené právě pro Internet věcí 
a poskytování IT infrastruktury pro 
ukládání a zpracování dat. Z hlediska 
konektivity, ČRa budují v České Re-
publice síť pro low-power zařízení zalo-
ženou na otevřené technologii LoRa, 
které věříme, ať už díky jejím technic-
kým parametrům, tak díky otevřené-
mu standardu, který poskytuje znač-
nou flexibilitu do budoucna. V případě 
IT infrastruktury, ČRa budují cloudo-
vou platformu, která bude nezávislá na 
přenosových technologiích, tedy bude 
schopna pracovat se zařízeními a sítě-

Lze odhadnout, kolik projektů už má-
te v Česku? Jak se jejich počet zvyšuje 
v čase?
Přestože skutečně zajímavé businesso-
vé výsledky očekáváme až ke konci 
této dekády, už dnes pozorujeme ob-
rovskou vlnu zájmu ze strany výrobců 
koncových zařízení, vývojářů aplikací 

Cesta k internetu věcí vede přes otevřené standardy

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

schopny upravit svůj program či svou 
činnost, může to přinést výrazně vyš-
ší efektivitu jejich fungování – odpad-
nou totiž zbytečná zdržení a prostoje. 
Informace ze senzorů a výsledky ana-
lýzy dat totiž umožní strojům správně 
pochopit aktuální situaci a podle to-
ho se řídit. Díky tomu budou řidiči 
projíždět městem s kratším čekáním 
na červené, ale především podniky bu-
dou schopny vyrábět mnohem levně-
ji, s nižšími náklady a mnohem více.

Čtvrtá průmyslová revoluce 
je tady
První průmyslovou revoluci zažilo 
lidstvo na konci 18. století, kdy začína-
jí vznikat manufaktury, které přináší 
vyšší efektivitu práce a tím i schop-
nost lépe uspokojovat poptávku. Po-
druhé to byla pásová výroba, potřetí 
pak mikroprocesory, 
i v těchto případech mě-
ní technologie zaběhnu-
té zvyklosti v průmyslu. 

Více si přečtěte na:

Ivona Spurná
MICRORISC s.r.o.
CSR Specialist, IQRF Smart School 
Project Manager
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http://www.netguru.cz/network/iqrf-spolehlive-bezdratove-site-pro-iot.html


 ESET udržel pozici na trhu 

I přes stagnaci celosvětového trhu 
s bezpečnostním software si společ-
nost ESET dokázala v roce 2015 udr-
žet stabilní pozici na trhu. Celkový trh 
s bezpečnostním software loni narostl 
pouze o 3,7 procenta, z 21,3 miliardy 
amerických dolarů v roce 2014 na 
22,1 miliardy USD v roce 2015. Spo-
lečnost ESET si udržela pozici pětky 
na trhu i v roce 2015, v podsegmentu 
bezpečnostního software pro domác-

nosti a firemní koncová zařízení má 
podíl na trhu 5,8 procenta. Nejlepší 
výsledky zaznamenala ve svém klíčo-
vém byznys segmentu. Podle společ-
nosti Gartner trh s ochranou firem-
ních endpointů v roce 2015 stagnoval 
na úrovni 3,2 miliardy dolarů. Spo-
lečnost ESET však dokázala růst o 2,4 
procenta.

 Cloudová bezpečnost je 
prioritou

Společnost Toshiba odhaluje, že klí-
čovými oblastmi investic IT oddělení 
evropských společností budou v tom-
to roce oblasti zabezpečení dat (54 %) 
a nová řešení založená na cloudu 
(52 %). Tyto poznatky zjistila Toshiba 
na základě výsledků nové studie, na 
které se podílelo 400 vedoucích IT 
pracovníků s rozhodovacími pravo-
mocemi ze středních a velkých firem 

z Velké Británie, France a Německa. 
Ukazuje to průzkum společnosti ICM 
Unlimited. Ten zdůrazňuje výzvy, kte-
rým čelí IT zaměstnanci v souvislosti 
s používáním různých zařízení a vze-
stupem internetu věcí (IoT) a ukazu-
je, jak tyto trendy ovlivňují očekává-
ní zaměstnanců a vedení společností. 
Respondenti z Velké Británie (36 %) 
a Německa (39 %) označili za jejich 
největší problém při správě více zaří-
zení správu upgradů.

Společnosti ANECT se 
v oblasti bezpečnosti daří

Podle předběžných neauditova-
ných výsledků dosáhla česká ICT 
společnost ANECT tržeb ve výši 
542 milionů korun. Oproti roku 
2014 se jedná o 23% nárůst. Po-
zitivní vliv na růst tržeb měla 
i oblast bezpečnosti (Security), 
na jejíž rozvoj se společnost v mi-
nulém roce soustředila. Její podíl 
v rámci celkových tržeb společ-
nosti stoupl na 31 %. Za rozvo-
jem v oblasti bezpečnosti stojí 
především inovace služby SOCA 
(Security Operations Center 
powered by ANECT), která před-
stavuje komplexní službu pod-
nikové IT bezpečnosti od moni-
toringu přes reporting, reakci, 
opatření a průběžné zlepšování. 
Tato služba je určena především 
pro velké subjekty v komerční 
a státní sféře, kterých se týká 
zákon o kybernetické bezpeč-
nosti a to nejen z důvodu provo-
zování kritické informační infra-
struktury, ale hlavně vzhledem 
k potřebě zajištění komplexní 
bezpečnosti. 

musí vzít při odchodu z domova telefon 
s sebou a děti ho zase snadno někde 
zapomenou, případně se jim může vy-
bít. Abardeen KT01S vypadají na první 
pohled jako chytrý náramek. Uvnitř 
se ale skrývá SIM karta zajišťující při-
pojení k mobilní síti. Díky ní je možné 
pomocí chytrého telefonu náramek 
okamžitě lokalizovat s poměrně vyso-
kou přesností. Abardeen KT01S lze 
ovládat pomocí aplikace KID MATE, 
která je v češtině dostupná pro operač-
ní systém Android a iOS, a která umí 
zobrazit přesnou polohu na mapě.

Informace o otřesech 
i možnost telefonovat
Hodinky mohou posloužit i jako nou-
zový telefon. Umožňují totiž zavolat 
s hlasitým odposlechem na 3 předem 
definovaná telefonní čísla a přijímat 
hovory z až šedesáti předem určených 
kontaktů. Nemůže se tedy stát, že by 
uživatel omylem nebo záměrně protele-
fonovalo velkou částku peněz a zároveň 
je chráněno před reklamními a jinými 
nežádoucími hovory. Pokud na náram-
kový telefon zatelefonuje osoba z jiného 
čísla, než bylo definováno, bude se 

Hodiny strachu, když se vaše děti 
nevrátí domů včas. Obavy o zdraví 
psychicky nemocného či někoho tr-
pícího Alzheimerovou chorobou. To 
jsou chvíle, kdy je více než užitečné 
získat přesnou polohu hledaného. 
Často to mohou být minuty, které 
rozhodnou o tom, jestli dítě či ne-
mocný přežije. Řešením mohou být 
chytré hodinky Abardeen KT01S.

Dnešní chytré telefony sice dovolují 
určit polohu, ale to nemusí vždy fun-
govat. Navíc zejména nemocní si ne-

Skutečná bezpečnost 
na internetu neexistuje

„Je to vlastně paradox. Snažíme se 
ochránit před nebezpečími číhají-
cími na internetu a musíme právě 
přes internet stahovat záplaty, 
opravy a aktualizace bezpečnost-
ních programů a operačních systé-
mů. Tím se stáváme závislí na ně-
kom, o kom vůbec netušíme kdo je 
a co je zač a přesto mu musíme té-

měř slepě důvěřovat,“ říká RNDr. 
Vlastimil Klíma, soudní znalec 
v  oboru kybernetika a výpočetní 
technika.

Počet kybernetických útoků roste geo-
metrickou řadou. Metody útočníků 
jsou natolik propracované, že nejen 
běžný uživatel, ale ani odborník se již 
nemá šanci bránit před takovými úto-
ky samostatně. Jistě, odpovědným cho-
váním lze riziko útoku snížit, ale bez 
odpovídajících bezpečnostních nástro-
jů nelze nikdy nákaze zabránit. Pro-
blém je, že většinu těchto nástrojů sta-
hujeme opět přes internet. O kyberne-
tické bezpečnosti, trendech, ale také 
kryptografii si ICT Network News po-
vídal s RNDr. Vlastimilem Klímou, 
soudním znalcem v oboru kybernetika 
a výpočetní technika.

Co si v současnosti myslíte o počíta-
čové bezpečnosti?
Zkusme si jenom uvědomit, co z nás 
udělal internet. Díky internetu jsme 
přijali argument, že útoky hackerů 
i nové viry se nyní na internetu šíří 

tak rychle, že je nutné aktualizovat 
antivir i záplaty co nejrychleji, tedy 
on-line. Úplně jsme zapoměli, že je to 
vlastně paradox: „abyste byli bezpeční 
proti hrozbám z internetu, musíte skr-
ze tento internet instalovat a aktuali-
zovat ty programy, které vám mají to 
bezpečí zajistit“. Takže musíme bez-
mezně důvěřovat výrobci antivirů 
a operačních systémů, a přitom neví-
me, kdo u nich a pro koho vlastně pra-
cuje. Jenže my chceme a de facto mu-
síme být na internetu! Takže v ten 
okamžik můžeme zapomenout na 
opravdovou bezpečnost. Všechno už 
záleží jen na tom, jaké díry mají ope-
rační systémy, antiviry, firewally, rou-
tery, atd. neboli všechny prvky, které 
řídí naše propojení s jinými počítači 
na internetu. Jednoho dne se třeba 
ukáže, že čipy v routerech posílají vy-
branou komunikaci podle pokynů 
z „ústředí“ kamsi pro strýčka nebo že 
klíče od SSL spojení nejsou tak úplně 
náhodné anebo že nějaký programá-
tor antivirové firmy si do aktualizace 
uložil kryptovirus a bude vydírat ko-
ho chce. A na tohle všechno musíme 

zprávy z ict bezpečnosti

novinky

RNDr. Vlastimil Klíma
soudní znalec v oboru kybernetika 
a výpočetní technika
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Neztraťte své blízké z dohledu.
Hodinky Abardeen zajistí lokalizaci
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 Samsung společně 
s Ubiquitech

Společnost Samsung rozšiřuje spolu-
práce s dánskou firmou Ubiquitech na 
řešeních pro správu tisku. Software 
společnosti Ubiquitech byl Samsun-
gem certifikován pro multifunkční 
tiskárny včetně řady MultiXpress vy-
užívající chytré rozhraní Smart UX 
Center s operačním systémem An-
droid. Prostřednictvím řešení správy 
tisku společnosti Ubiquitech mohou 

tiskárny Samsung pomoci zlepšit bez-
pečnost při tisku dokumentů ve firem-
ním prostředí. Řešení identifikuje re-
gistrované uživatele a tisk nebo sdílení 
dokumentů umožňuje pouze autori-
zovaným osobám, čímž předchází úni-
ku důvěrných informací. Navíc soft-
ware Ubiquitech všechny úlohy zazna-
mená a zaregistruje. Uživatelé vidí 
kompletní přehled úloh na displeji 
Smart UX, předchází se tím duplicit-
nímu nebo zbytečnému tisku.

 Kyberzločinci učí 
teroristy 

Společnost Trend Micro zjistila, že 
nejvíce informací o zneužívání legi-
timních nástrojů a služeb na interne-
tu sdílejí dvě skupiny: kyberzločinci 
a teroristické organizace. Odlišují se 
však motivy, které je k tomu vedou. 
Zločinci jsou motivovaní finančním 
ziskem, zatímco teroristi mají za cíl 
šířit především propagandu. Online 
přítomnost teroristických organizací 

a kyberzločinců se v mnohých bodech 
překrývá. Obě skupiny komunikují 
prostřednictvím stejných kanálů a po-
užívají stejné technologie, což ve vý-
sledku značně komplikuje možnosti 
jejich sledování. Při nezákonné čin-
nosti v online prostředí jde vždy o zne-
užití zákonných nástrojů a služeb. 
Příkladů těchto aktivit je mnoho, od 
využívání zranitelností v softwaru až 
po využívání tzv. clickbait příspěvků 
a odkazů na sociálních sítích.

Abardeen tvářit jako obsazený telefon.
Součástí výbavy je také skryté tlačítko, 
které umožňuje v případě nějakých 
závažných problémů odeslat přesnou 
polohu na tři hlavní telefonní čísla 
formou SMS a současně se bude snažit 
postupně spojit hovor. Aplikace odešle 
upozornění, pokud dojde k sejmutí ho-
dinek z ruky, nebo při nízkém stavu 
baterie. V závislosti na nastavení apli-
kace lze dostávat upozornění, když do-
jde k otřesu hodinek, takže je možné 
následně zkontrolovat, jestli se po ná-
razu nositel pohybuje, nebo je stále na 
místě. Velmi užitečná může být i mož-
nost zavolat v kritické 
situaci spustit monito-
ring poslechu okolí.

Většina nabíječek pro dnešní smart-
phony využívá jen redukci z USB 
kabelu. Řada uživatelů tak napří-
klad v práci automaticky připojuje 
telefon k počítači, aby s ním mohl 
pracovat, a zároveň se nabíjel. Pod-
le zjištění Kaspersky Lab to ale mů-

že být skutečně nebezpečné. Pro-
střednictvím napadení počítače mů-
že totiž útočník získat plný přístup 
i k telefonu, a samozřejmě také 
k datům v něm uloženým. Ještě ne-
bezpečnější je pak připojit telefon 
k počítači, o kterém nic nevíme.

Telefony provází své majitele téměř na 
každém kroku. Stávají se tak unikát-
ními identifikátory pro osoby, které 
citlivá data sbírají pro další použití. To 
by nemusel být problém v případě, že 
by shromažďování dat bylo to jediné, 
co útočníci dokáží ze zařízení připoje-
ných k počítačům získat. Telefon mů-
že být ohrožen malwarem už pouhým 
připojením k falešné nabíjecí stanici. 
Pomocí běžného počítače a standard-
ního micro USB kabelu vybaveného 
speciálními příkazy (AT-příkazy) byli 
schopni získat přístup do telefonu a ne-
nápadně do něj naistalovat aplikace. 
I přes to, že nepoužili žádný malware, 
znamenalo to pro chytrý 
telefon velké nebezpečí.

rameny. Současná bezpečnost je hodně 
založená na důvěře v něco, co nemáme 
pod kontrolou a možná to má pod kon-
trolou někdo jiný. 

Jaké jsou podle vás trendy do budouc-
nosti?
Dosud se ukázalo, že bezpečnost us-
tupuje praktičnosti (uživatelským po-
třebám) a ten trend bude podle mého 
pokračovat. Počítačová oblast je velice 
mladá, bouřlivá, vezměte si, co se za 
posledních 50 let událo. Nové techno-
logie zde vznikají velice rychle a bez-
pečnost s nimi nedokáže držet krok. 
Takže vítězí praktičnost a užitečnost 
technologií nad jejich bezpečností. 
Když se technologie „usadí“, většinou 
teprve poté se bezpečnost k ní nebo do 
ní doplňuje a obohacuje stávající vlast-
nosti. Vznikají slepence. Pak zase při-
jde nová technologie a začíná to znovu. 
Dalším trendem v aplikované krypto-
logii i bezpečnosti současně je, že se 
začínají dělat velké chyby. Dříve tomu 
tak nebylo, protože nebylo tolik pro-
duktů. Dnes je mnoho míst, kde je 
kryptologie aplikovaná, a je mnohem 
víc lidí, kteří ty aplikace dělají. Záro-
veň ale roste i síla a hlav-
ně šíře kryptoanalýzy.

Průmysl 4.0 je realitou.
Mění ale bezpečnostní prostředí

Nabíjíte telefon z počítače? Tak pozor

ICT SECURITY
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v éře Průmyslu 4.0 mají útočníci mno-
hem více příležitostí, jak zaútočit,“ 
vysvětluje Adrian Demeter.
Ochrana proti kybernetickým útokům 
je pouze jednou částí zabezpečení. „Je 
to tak, jako kdybychom měli pancéřo-
vou vstupní bránu s dokonalými vraty, 
jenže kolem nich byl jen dřevěný plot,“ 
poznamenává Adrian Demeter a při-
pomíná, že do centra pozornosti útoč-
níků se najednou dostávají lidé, kteří 

zdát, že průmysl již přece existuje více 
než století. „Žádný Průmysl 4.0 se pře-
ce nedá koupit. Ale to, co zažíváme, je 
skutečně další průmyslová revoluce, 
která přináší vysoký stupeň automati-
zace výroby,“ říká Adrian Demeter. Od 
průmyslových automatů jako jsou NC 
stroje, které znamenaly třetí průmys-
lovou revoluci, se dnešní průmysl po-
sunuje o další krok dále – ke stále více 
autonomním systémům.

Bezpečnost už není otázkou 
IT
Zásadní změnou, kterou Průmysl 4.0 
přináší, je propojení IT/IP technologií 
s výrobními technologiemi. Ty byly až 
dosud oddělené. „Toto spojení přináší 
celou řadu výhod, ale zároveň to úplně 
mění náš pohled na kybernetickou bez-
pečnost. Ta se stává multidisciplinár-
ním oborem a přestává být úkolem IT. 
Ti se totiž obvykle zvládnou soustředit 
na jednu část bezpečnosti – ochranu 
proti kybernetickým útokům. Jenže 

s kybernetickou bezpečností a obra-
nou proti těmto typům útoků nemají 
žádnou zkušenost. Musíme si přitom 
uvědomit, že technologie internetu vě-
cí jsou založena na poměrně jednodu-
chých zařízeních, jako jsou senzory, 
které ani nedisponují 
dostatečnou pamětí.

Podívejte se na celou 
přednášku Adriana 

Demetera na ICT TV
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 Bez spolupráce to 
nepůjde 

Studie společnosti Dimension Data 
ukazuje, že samotné nasazování tech-
nologií selhává při zlepšování konku-
renceschopnosti globálních organizací. 
To je jeden z hlavních závěrů výzkumu 
„Connected Enterprise Report 2016“ 
realizovaného agenturou Ovum. Vý-
zkum poskytuje přehled o stavu Ná-
strojů pro spolupráci a zdůrazňuje 
trendy a překážky v podnicích z celého 

světa. Každá pátá oslovená organizace 
(20 %) uvedla, že technologie pro spo-
lupráci nedokázaly zlepšit jejich kon-
kurenceschopnost na trhu. Nicméně 
87 % všech organizací potvrdilo, že 
používání technologií zlepšilo jejich 
týmovou práci, a 88 % podniků zrych-
lilo své rozhodovací procesy. Jedno ze 
tří IT oddělení vidí přesun technologií 
sjednocené komunikace a spolupráce 
do cloudu, jako nejdůležitější techno-
logický trend.

 České školky předstihly 
Rakousko

Stát ročně vydá na předškolní vzdělá-
vání kolem 20 miliard korun. Většina 
peněz pokryje pouze provoz mateř-
ských škol. Jen malá část tak zbude na 
investice. V posledních letech se ale 
objevuje nový trend – nákup interak-
tivních prvků pro předškolní děti. 
České mateřské školy tak například 
mají lepší vybavení než školky v sou-
sedním Německu či Rakousku, pozadu 

je i Velká Británie. Jejich výběr je ale 
třeba důkladně zvážit. Tablety nebo 
interaktivní tabule jsou podle odborní-
ků pro předškoláky naprosto nevhod-
né. Nákup moderních technologií pro 
mateřské školy přitom v Česku nepro-
bíhá ideálním způsobem. Zpravidla se 
mateřinky rozhodnou pro nákup lev-
ných zařízení, která ale nesplní svůj 
účel. Navíc neplatí, že to, co je vhodné 
pro žáky základních škol, přispívá 
k rozvoji předškolních dětí.

S vámi do akce: Xiaomi YI 
Action Camera 2

Natáčet si 
r ů z n é 
adrenali-
n o v é 
kousky je, 
ze j m é n a 
mezi mla-

dými, stále populárnější. Proto 
se neotřesitelnému králi této 
kategorie Go Pro rozhodli na 
paty šlapat i další. Pořádně od 
podlahy to vzala značka Xiaomi, 
která přišla se svou YI Action 
Camera 2 schopnou natáčet až 
v rozlišení 4K. Kamera je osazena 
13MPx 1/2.3” CMOS čipem Sony 
IMX377 a čočkou složenou z cel-
kem sedmi vrstev skla v objekti-
vu se světelností f2,8 a ohnisko-
vou vzdáleností 2,68 mm. Video 
ve formátu MP4 nebo fotky lze 
snadno přenést do počítače po-
mocí wi-fi (kamera podporuje 
frekvence 2,4 i 5 GHz), Bluetooth 
nebo USB portu. Ve výbavě ne-
chybí ani gyroskop, elektronická 
stabilizace obrazu, či dvojice 
mikrofonů.

zprávy z firemního ict

Kolotoč odborných konferencí 
OpenStack Days Prague se 8. červ-
na 2016 zastavil také v Praze. Více 
než 150 účastníků mělo jedinečnou 
šanci seznámit se s nejnovějšími 
možnostmi a zkušenostmi s nasaze-
ním technologie OpnStack do reál-
ného života. Mezi vystupujícími 
nechyběla ani taková jména, jako 
Mark Collier či Monthy Taylor 
z OpenStack Foundation, Lachlan 
Evenson ze společnosti Lithium 
Technologies a mnoho dalších.

Inspirativní prostředí Centra součas-
ného umění DOX přímo vybízí k hledá-
ní nových a neotřelých cest i postupů. 
A všichni, kdo sem dorazili na českou 
zastávku OpenStack Days brzy pocho-
pili, že právě open-source platforma 
OpenStack si s takovýmito přístupy 
velmi dobře rozumí. Ač je v Česku růz-
ných IT konferencí více než dost, ty, 
na kterých lze potkat takto významné 
řečníky, se dají spočítat na prstech jed-
né ruky. Ve většině případů se navíc 
přednášející zaměřili na konkrétní pří-

klady a ukázky, spíše než na teoretické 
koncepty. Takže si snad každý z účast-
níků odnesl nejen znalosti o novinkách 
platformy OpenStack, ale především 
spoustu typů, nápadů a inspirací, které 
může poměrně snadno a rychle využít 
také ve své praxi.

Poznejte sami sebe
Úvodního vystoupení se ujali společ-
nými silami Mark Collier,  COO Open-
Stack Foundation, a Adam Skotnický, 
CEO společnosti tcp cloud, která se 
výraznou měrou zasloužila o to, že 
jednou z 22 zastávek OpenStack Days 
po celém světě se vedle významných 
světových metropolí stala také Praha. 
Úvodní prezentace nesla celkem výs-
tižný název Piece of Art. V jejím rámci 
jsme se mohli seznámit s tím nejdůleži-
tějším, co zaznělo na OpenStack Sum-
mitu letos v americkém Austinu. Mark 
Collier naznačil, jaký je potenciál celé 
OpenStack komunity – v současné 
době na této platformě vyvíjí své pro-
dukty téměř 600 firem na celém světě 
a samotná komunita má přes 40 tisíc 
členů, kteří již vytvořili více než 20 

novinky Chytrá města jsou na dosah ruky, 
ukázal OpenStack Days Prague 2016

Cisco IOx: internet věcí na dosah
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Pro přenos velkých datových 
objemů je třeba, aby pře-
nosová kapacita sítě rostla 
odpovídajícím způsobem. 
Otázkou je, zda miliardy 
terabajtů, které budou gene-
rovat zařízení připojená na 
okrajích sítě, např. pouliční 
osvětlení nebo dopravní sig- 
nalizace, musí být přenášeny 
do cloudu nebo do centrálního 
hubu po drahých mobilních 
sítích 3G. Odpověď zní: nikoliv. 

Tuto situaci lze řešit tím, že je 
computing realizován na okrajích 

sítě. Tato data se neshromažďují za úče-
lem nějakých faktických hlášení, ale 

pro provádění okamžitých akcí, což 
znamená, že celkové zpoždění musí 
být co nejnižší.
Společnost Cisco nedávno představila 
platformu IOx, která bude umožňovat 
computing a otevřenou konektivitu na 
okrajích sítě. Jedná se v podstatě o me-
zivrstvu mezi hubem a okrajem sítě, 
což řeší problém s přenosovou kapaci-
tou sítě. IOx bude umožňovat chytré 
aplikace na okrajích sítě, které budou 
zpracovávat data z různých senzorů. 
Tyto aplikace budou zpracovávat ne-
zpracovaná data a okamžitě spouštět 
akce, ať již půjde o automatickou akci 
zařízení nebo akci vyžadující zásah 
člověka. Pokud systém poběží bez pro-

Podle různých analytických spo-
lečností v roce 2020 bude po-
čet připojených věcí pohybovat 
mezi 50 až 70 miliardami, což 
znamená více než 200 připoje-
ných věcí na osobu. Tyto připo-
jené věci budou generovat mili-
ardy terabajtů dat, které učiní 
náš svět chytřejším. Nicméně jde 
více o Internet věcí, než věci při-
pojené k Internetu. Připojené věci 
a jimi generované obrovské obje-
my dat jsou k ničemu, pokud nee-
xistuje způsob, jak přenášet, uklá-
dat a analyzovat tyto informace 
pro inteligentní rozhodování v reál-
ném čase.

www.corporateict.cz
http://www.corporateict.cz/podnikove-informacni-systemy/xiaomi-yi-action-camera-2.html
http://www.corporateict.cz/podnikove-informacni-systemy/internet-veci-se-s-cisco-iox-stava-realitou.html
http://www.corporateict.cz/podnikove-informacni-systemy/chytra-mesta-jsou-na-dosah-ruky-ukazal-openstack-days.html


Všechny články zde zveřejněné najdete na www.corporateict.cz

 Konica Minolta se více 
zaměří na IT

IT Služby představují zásadní oblast 
pro budoucí růst Konica Minolta. Le-
tošním cílem divize IT Služeb ve všech 
zemích regionu východní Evropy je 
dosáhnout obratu zhruba miliardy 
korun a v průběhu dvou let vykázat 
růst na dvojnásobek současného stavu. 
Největší potenciál pro oblast IT Slu-
žeb vidí Konica Minolta v dokumento-
vých řešeních, oblasti scan&capture, 

ECM a workflow dokumentu. K roz-
voji inovací přispějí i dvě vývojová 
centra Konica Minolta v Brně, se kte-
rými bude nová divize IT Služeb úzce 
spolupracovat. Centra se zabývají řa-
dou novinek s výhledem na 2 až 5 let 
dopředu. Z jejich aktivit vycházejí na-
příklad některá nová řešení z oblasti 
Smart Office, která je Konica Minolta 
již připravena nabízet zákazníkům.

 Nové Inspirony až do 17“

Dell představil novou řadu notebooků 
Inspiron 2-in-1, jejíž součástí je Inspi-
ron 17 7000 2-in-1. Jde o vůbec první 
2v1 notebook v kategorii 17palcových 
zařízení. K dispozici jsou tři základní 
řady prémiová 7000, hlavní řada 5000 
a základní 3000. Vybírat lze ze široké 
nabídky procesorů a volitelných funk-
cí. Inspiron 7000 2-in-1 přichází v hli-
níkovém provedení a je vybaven pro-
cesorem Intel Core šesté generace 

s vysokým výkonem. Díky možnosti 
otočit displej o 360 stupňů je možné 
s notebookem pracovat ve čtyřech růz-
ných režimech: notebook pro běžnou 
práci, stojánek při tvorbě prezentací, 
stan pro sledování videí a tablet na 
brouzdání sociální médii. Inspiron 
7000 2-in-1 nabízí i funkce pro ná-
ročnější zákazníky jako např. displej 
s širokým pozorovacím úhlem a Full 
HD rozlišením.

CORPORATE ICT

jit přes dvě síťová rozhraní a nastavit 
automatické přepnutí v případě vý-
padku či funkci rozložení zátěže (load 
balancing). Nastavitelná pravidla pře-
směrování ovládají provoz přes dané 
rozhraní do/z specifického cíle či zdro-
je.

Více bezpečnosti a přehledu
Zbývající čtyři funkce zajišťují uživa-
telům především vyšší bezpečnost. 
Reporty provozu umožňují 
vytvářet srozumitelné, ale 
přesto detailní, analýzy 
provozu v určitém ob-
dobí a lépe porozu-
mět síťovým potře-
bám. S ochranou 
proti kybernetic-
kým útokům může 
pomoci Prevence narušení, díky níž 
je automaticky analyzován síťový pro-
voz a lze aktivovat detekci narušení 
(IDS) a prevenci narušení (IPS). Navíc 
je nově součástí uživatelského rozhraní 
i balíček Synology Cloud Station Suite, 
který z routeru vytvoří privátní server 

Směrovače Synology Router 
RT1900ac jsou díky své flexibilitě 
i jednoduché správě populární ze-
jména v menších kancelářích, ale 
i u některých pokročilejších domá-
cích uživatelů. A bude to zřejmě 
právě tato skupina, kdo nejvíce 
ocení vylepšení, která přináší verze 
1.1 diskového operačního systému 
Synology Router Manager (SRM). 
Ta je nyní dostupná v betaverzi 
a přináší další funkce pro profesio-
nální správu a analýzu sítě. 

Uživatelé oceňují především přehled-
nost rozhraní, kterým se celé zařízení 
ovládá. V nové betaverzi najdou navíc 
celkem šest nových funkcí, které jim 
výrazně zjednoduší jeho správu. Funk-
ce Smart Connect zajistí, že jsou síťová 
zařízení automaticky připojena v tom 
nejvýhodnějším pásmu (2,4 GHz nebo 
5 GHz) dle kritérií, které si lze snadno 
nastavit. To zaručuje optimální kvalitu 
Wi-Fi bez nutnosti hlubokých technic-
kých znalostí. Navíc díky nové funkci 
Smart WAN je možné směrovač připo-

pro synchronizaci souborů či okamži-
tou zálohu dat z Win-
dows, Mac a Linuxových 
počítačů. 

milionů řádků kódu.
Možná ale důležitější než čísla jsou reál-
né výsledky, které jsou za platformou 
OpenStack vidět. Velkým příslibem do 
budoucna je její úzká vazba na techno-
logie internetu věcí. Je to právě Open-
Stack, na němž se rozvíjí celá řada pro-
jektů z této oblasti. OpenStack Cloud, 
spolu s dalšími nástroji, dokáže zajistit 
uložení dat ze senzorů a dalších zaří-
zení využívajících například techno-
logie IQRF do cloudu a poskytnout jim 
dostatečné výpočetní zdroje pro jejich 
zpracování a vizualizaci. Díky tomu 
mohou například fungovat automati-
zované systémy v chytrých městech.
Jak může nasazení takových technolo-
gií v praxi vypadat, si mohli vyzkoušet 
i všichni účastníci pražské konference. 
Stejně jako v texaském Austinu i v Pra-
ze pomohly technologie internetu věcí 
v Praze udělat z OpenStack Days Pra-
gue chytrou konferenci. Takže na závěr 
prezentace si mohli přítomní v sále 
prohlédnout informace ze senzorů 
zpracované open-source technologie-
mi a v reálném čase zobrazené na 
webové stránce. Mohli tak vidět, jaké 
jsou například aktuální hodnoty CO2, 
vlhkosti, teploty, a samozřejmě také, 
jak se vyvíjely v čase. Tyto technologie 
otevírají obrovský prostor zejména 
v konceptu chytrých měst. Jak ukazují První monitor s USB C –

Philips 258B6QUEB

Vylepšení pro směrovače Synology

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

hraním, které budou uživatelé po-
třebovat pro jednoduché dokování 
pomocí jediného kabelu pro bez-
pečný přenos dat vysokou rychlostí, 

dobíjení svých zařízení 
a propojení monitoru 
s telefony, notebooky 
a ostatními periferie-
mi.

QHD Monitor Philips 
258B6QUEB, který se na 
trh dostane v červnu, je 
prvním modelem s USB 
konektorem typu C, 
který MMD uvádí. Pře-
devším profesionálové 

s nejnovějšími business notebooky, 
kteří chtějí využít všechny výhody no-
vého USB konektoru, ocení jeho extra 

Během června dorazí na český trh 
vůbec první monitor připojitelný 
prostřednictvím nového rohraní 
USB C. To by mělo být jediným roz-

výkon a možnost pracovat maximálně 
pohodlně.
Monitor podporuje rychlost přenosu 
dat až do 10 Gb/s (nebo 1280 MB/s) 
u druhé generace (Gen-2) USB 3.1 a až 
do 5 Gb/s u USB 3.0 (Gen-1). USB 3.1 
je až 20krát rychlejší než USB 2.0. Na-
příklad film ve 4K rozlišení dokáže 
přenést za míň než 60 sekund. USB-C 
konektor je díky svému tenkému pro-
filu vhodný jak pro mobilní zařízení, 
tak i klasické notebooky. Navíc už ne-
záleží na tom, kterou stranou zařízení 
nebo kabel do konektoru připojíte. 
S USB-C odpadá klasické otáčení a hle-
dání vhodné polohy, což je mnohem 
pohodlnější pro uživatele. Navíc mo-
nitor nabízí i bohatou výbavu ostat-
ních portů: DisplayPort 1.2, HDMI, 
DVI i VGA.
Kromě možností připo-
jení může nabídnout 
i další funkce, jako na-
příklad SmartErgoBase.

Více si přečtěte na:
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blémů, není třeba vysílat varovné sig-
nály a zaznamenaná data není třeba 
přenášet do cloudu přes drahou 3G 
přenosovou kapacitu. Nicméně pokud 
dojde k nějaké neočekávané události, 
jsou data přenášena do hubu tak, aby 
bylo možné reagovat v reálném čase. 
Například kritické aktualizace mohou 
být přenášeny přes sítě 3G, zatímco běž-
né aktualizace a nekritická data mo-
hou být sdíleny přes sítě WiFi. Taková 
distribuovaná síť řeší problémy se zpož-
děním dat, zvyšuje spolehlivost a do-
voluje rychlejší odezvy systému. Okraj 
sítě tak získává na důležitosti.

pokračování na straně 14
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 LTE nabídne i videohovory

T-Mobile spustil interní pilotní pro-
jekt technologie Video over LTE (ViL-
TE) umožňující vysoce kvalitní vi-
deohovory v síti LTE. Operátor tuto 
službu, kterou momentálně testuje na 
telefonech Samsung Galaxy S6 edge, 
nabídne zákazníkům v následujících 
měsících. Operátor svým zákazníkům 
jako první a dosud jediný český ope-
rátor komerčně nabízí mobilní volání 
v LTE (VoLTE) a mobilní volání ve 

Wi-Fi (Wi-Fi volání). Obě služby mo-
hou využívat všichni klienti s podpo-
rovaným telefonem bez ohledu na to, 
zda mají tarif nebo předplacenou kar-
tu. VoLTE je v současné době dostupné 
pro více než 130 tisíc zákazníků. Tuto 
technologii podporují telefony Sam-
su ng Ga la x y S5,  S6 ,  S6 edge ,  S7 
a S7edge, iPhone 6, 6 plus, 6s, 6s plus 
a SE a Microsoft Lumia 550, 640 LTE, 
650 a 950. 

 Objem dat roste. Disky 
v počítačích jen do 500 GB

Se stále větším nárůstem kapacity dat 
se zvyšuje i kapacita počítačů a USB 
disků, na něž data ukládáme. Rozvoj 
technologií je enormní a množství dat 
stále narůstá. Zatímco před zhruba 
deseti lety bohatě vystačila většina li-
dí s kapacitou osobního počítače do 
50 GB, dnešní běžný uživatel osobní-
ho počítače s přehledem zaplní kapa-
citu desetinásobně vyšší. Zjištění vy-

plynulo z průzkumu společnosti 
VSHosting, který se zabýval kapacitou 
dat počítačových technologií. Během 
posledních deseti let jde vývoj počí-
tačových a telekomunikačních tech-
nologií stále kupředu, s čímž souvisí 
i prudká změna velikosti a podoby dat. 
Více než polovina (50, 3%) uživatelů 
osobních počítačů a notebooků v sou-
časnosti disponuje kapacitou mezi 121 
a 500 GB.

zprávy ze světa sítí a telekomunikací

a dokáží je obnovit. Obvykle se ale po-
čítalo s tím, že toto obnovení bude tr-
vat určitou dobu. Něco takového už – 
alespoň u kritických dat – není v době 
digitální ekonomiky možné. Tento typ 
dat potřebují mít firmy k dispozici té-
měř nepřetržitě, to znamená, že v pří-
padě jakékoliv havárie musí být data 
téměř automaticky synchronizována do 
umístění, na němž budou uživatelům 
normálně dostupná bez výraznějšího 
omezení. 

Využijte levného cloudu
Prostor v cloudových úložištích nabízí 
několik klíčových výhod. Především 
cena za gigabyte je poměrně nízká a při-
tom není problém postupně navyšovat 
kapacitu podle potřeby. To je při stále 
rostoucích objemech dat, které dnes 
i u středně velkých firem dosahují hod-
not petabytu, velmi důležité. Zapojení 
cloudu do zálohovacích strategií proto 
dává stále větší smysl. Zvládnout ovšem 
správu záloh tak, aby nedocházelo ke 
zbytečnému plýtvání s úložnou kapa-
citou, není úplně snadné. I proto se 
rozhodla společnost QNAP integrovat 

funkci Hybrid Backup Sync přímo do 
uživatelského rozhraní QTS jejich síťo-
vých úložišť. 
Hybrid Backup Sync dovoluje nastavit 
plán zálohování, který bude zahrno-
vat nejen uložení na síťové úložiště 
v rámci lokální sítě, ale také na vzdá-
lený server, případně do cloudu. Vyu-
žitím těchto možností dochází k prak-
tickému naplnění pravidla 3-2-1. Tato 
funkce dovoluje využít většinu popu-
lárních veřejných či privátních cloudo-
vých služeb včetně Amazonu Glacier 
a Cloud Drive, Microsoft Azure a One 
Drive, Google Cloud storage, Dropbox 

novinky Zajistěte si dostupnost svých 
dat. Zálohujte do cloudu

Asus Travelair AC (WSD-A1)

Nokia Open Innovation 
Challenge 2016 

Společnost Nokia vyhlásila další 
ročník soutěže Open Innovation 
Challenge, která sezaměřuje na 
Internet věcí (IoT), a to v oblas-
tech jako veřejné blaho, připo-
jené automobily, Průmysl 4.0, 
digitální zdravotnictví, veřejné 
služby, zajištění bezpečnosti 
a chytrá města. Tato výzva je or-
ganizována ve spolupráci s No-
kia Growth Partners, která ozná-
mila, že letos hodlá investovat 
do IoT společností 350 milionů 
USD.
Cílem Nokia Open Innovation 
Challenge 2016 je přinést nové 
velké nápady a obchodní mode-
ly pro tyto zajímavé oblasti IoT. 
Během tr vání v ýzv y budou 
všechny příspěvky posouzeny 
společností Nokia a experty 
z různých oblastí průmyslu.

možností, například i v podobě speci-
álních USB f lash disků s microUSB 
konektorem, ale žádná z nich není tak 
univerzální, jako použití miniaturního 
bezdrátového úložiště Asus Travelair 
AC. To totiž propojíte se smartphony 
a tablety s Androidem, iPhony, iPady 
a třeba i s notebookem.

Úložiště s Wi-Fi
Do malého disku s průměrem 86 a výš-
kou 21 milimetrů se Asusu podařilo 
vměstnat bohatou výbavu v podobě 
32GB f lash úložiště, Wi-Fi adaptéru 
rychlého standardu 802.11ac, slotu na 
microSD paměťové karty, NFC čipu 
a akumulátoru s kapacitou 3 000 mAh, 
který udrží zařízení v provozu až 10 
hodin. S hmotností 120 gramů se Tra-

velair AC určitě nepronese, navíc k ně-
mu nebudete potřebovat žádnou extra 
výbavu – k počítači nebo běžné nabí-
ječce se připojuje microUSB kabelem.
Travelair AC je celosvětově první flash 
úložiště s AC Wi-Fi (s propustností až 
433 Mb/s) a umí toho náležitě využít. 
Po jednoduchém spárování prostřed-
nictvím NFC nebo volbou příslušné 
bezdrátové sítě lze oboustranně pře-
nášet data mezi úložištěm a mobilním 
zařízením. Slouží k tomu přehledná 
a intuitivní mobilní aplikace Asus Ai-
Drive, která je dostupná pro smart-
phony a tablety s operačními systémy 
Android a iOS. V jeden okamžik je 
možné k Travelair AC připojit až pět 
zařízení a přistupovat jak k obsahu 
32GB interní paměti, tak případně 
i k souborům na paměťové kartě. Pro 
rychlou Wi-Fi není problém přenášet 
současně až 3 videostreamy v HD roz-
lišení.

Potýkáte se s kapacitou paměti svého 
smartphonu či tabletu a potřebovali 
byste z ní na cestách „odsypávat“ třeba 
pořízené fotky a videa? Máte několik 

Bezdrátové úložiště se vejde do ka-
ždé kapsy a umožní vám rychlé zá-
lohování a sdílení fotek, videí i dal-
šího obsahu na cestách 

08

...pokračování ze strany 01

www.netguru.cz
http://www.netguru.cz/network/zajistete-si-dostupnost-svych-dat.html
http://www.netguru.cz/network/nokia-open-innovation-challenge-2016.html
http://www.netguru.cz/koutek-redaktora/asus-travelair-ac-wsd-a1.html


Všechny články zde zveřejněné najdete na www.netguru.cz

 Gigabit po celém domě

ZyXEL představil nové řešení v podobě 
MU-MIMO Wi-Fi routeru a extenderu 
standardu 802.11ac pro maximální 
Wi-Fi pokrytí celé domácnosti a lepší 
a snadnější konektivitu. S rostoucím 
počtem chytrých zařízení stoupá i vý-
znam Wi-Fi, kterou některé domác-
nosti už považují za stejnou nezbyt-
nost k modernímu životu jako plyn, 
elektřinu a vodu. ZyXEL proto přichá-
zí s řešením, které celou domácnost 

pokryje rychlou gigabitovou Wi-Fi sítí. 
Pro optimální využití pásma ke stre-
amování videa v rozlišení 4k a k hraní 
her dosahují modely NBG6815 i Ar-
mor X1 díky 4×4 streamům gigabitové 
Wi-Fi rychlosti standardu 802.11ac. 
K automatické konfiguraci domácí sítě 
uživatelům slouží aplikace ZyXEL 
ONE Connect. Hračkou je i dočasný 
přístup hostů k Wi-Fi, který lze řídit 
pouhým jedním kliknutím.

 Internet věcí zažívá boom

Červnové vydání studie Ericsson Mo-
bility Report odhalilo, že Internet věcí 
(IoT) do roku 2018 předběhne mobilní 
telefony jakožto nejpočetnější katego-
rii připojených zařízení. Očekává se, 
že počet zařízení využívajících Inter-
net věcí se v období let 2015 až 2021 
každoročně zvýší o 23 %. Z celkového 
počtu 28 miliard připojených zařízení 
jich bude do roku 2021 IoT využívat 
téměř 16 miliard. Počet připojení k In-

ternetu věcí bude nejvyšší v západní 
Evropě. Odborníci z Ericssonu oče-
kávají, že počet připojených zařízení 
na tomto trhu vzroste do roku 2021 
o 400 %. Důvodem budou zejména 
regulatorní požadavky (například na 
inteligentní měřiče energií), rostoucí 
poptávka po připojených vozidlech, ale 
i směrnice Evropské unie o zavedení 
celounijního systému eCall.

NET GURU

a mnoho dalších. Riziko ztráty dat při 
havárii systému či závažných selháních 
hardware je díky tomu minimální. 
Propojení s cloudem umožňuje po-
měrně rychle zajistit obnovu kritic-
kých dat na některé z jiných místních 
úložišť či vzdálený server tak, aby byla 
data k dispozici téměř okamžitě. Vel-
kou výhodou Hybrid Backup Sync je 
i možnost nastavit automatickou syn-
chronizaci dat na místní nebo externí 
síťové úložiště, či dokonce do cloudu. 
Tato synchronizace může pomoci za-
jistit, že v případě nenadálé události 
nepřijde firma ani o nej-
menší objem dat.

Síťové úložiště QNAP NAS TS-831X 
nabídne až 8 pozic schopných 
pojmout také SSD disky. Nativní 
podpora Container Station jej pří-
mo předurčuje pro využití v aplika-
cích využívajících technologie in-

ternetu věcí. Úložiště NAS TS-831X 
kromě toho dovoluje poskytnout 
nevyužitý prostor v úložišti jiným 
QNAP NAS. To výrazně přispívá ke 
snížení celkových nákladů na vlast-
nictví. 

Síťové úložiště QNAP 
NAS TS-831X je důka-
zem toho, že i velmi vý-
konné řešení lze dnes po-
stavit za únosnou cenu. 
Srdce tvoří čtyřjádrový 
procesor Annapurna 
Labs Alpine AL-314 tak-
tovaný na 1,4 GHz, který 
má k dispozici až 16 GB 
paměti RAM. Do místní 

sítě může být připojeno prostřednic-
tvím dvou portů vysokorychlostní sítě 
10 GbE SFP+. V případě potřeby může 
být navíc doplněn další deseti gigabi-
tový port. Síťové úložiště nabízí celkem 
osm slotů, v nichž mohou být uloženy 
i běžné SSD disky podle aktuálních 
potřeb. Pochopitelně nemůže chybět 
ani režim RAID 5/6 nebo hardwarově 
akcelerované šifrování. 
Tyto schopnosti činí z TS-831X univer-
zální řešení pro zálohování, sdílení 
a centralizovanou správu dat pro stolní 
počítače či mobilní zaří-
zení. Velkou výhodou je 
možnost nastavení repli-
kace dat v reálném čase. 

průmyslových mobilních terminálů, 
a to včetně jejich zcela nového návrhu, 
spolupracovala s uživateli z celého svě-
ta. Výsledkem tohoto procesu založe-
ného na podrobné analýze a vyhod-
nocení zpětné vazby je nový odolný 
mobilní terminál TC8000 využívající 
operační systém Android. Novinka je 
oproti běžným mobilním počítačům 
o 33 % lehčí a díky menší zátěži svalů 
i nižším nárokům na pohyby zápěs-
tím zvyšuje produktivitu skladníků. 
Tyto vlastnosti TC8000 zjednodušují 
i seznámení s novým terminálem a uži-
vatelé mohou data v náročných průmy-
slových prostředích zadávat rychleji 
i přesněji.
Terminál automaticky transformuje 
klasickou terminálovou emulaci (TE) 
ze „zelených obrazovek“ do podoby 
moderního plně dotykového rozhraní, 
a to bez jakýchkoli IT úprav na straně 
serverových systémů. Vysoce intuitiv-
ní prostředí na velkém dotykovém 
displeji modelu TC8000 je jak o sníže-
ní počtu kroků nutných k dokončení 
úkolu, tak i o vyšší přesnosti.

Mobilní terminál TC8000 je navr-
žený pro sklady, logistiku zajišťova-
nou třetími stranami, výrobu a skla-
dovací prostory v maloobchodech. 
Novinka se může pochlubit výdrží 
baterie po dobu tří směn a uplatnění 
najde při řízení skladů, cenových au-
ditech, příjmu zboží, řízení zásob, 
hlasovém vychystávání (VDP, voice-
directed picking) i doplňování záso-
bovacích linek. Novinka umožňuje 
podstatné zvýšení produktivity i sní-
žení únavy pracovníků.

Ergonomický a lehký počítač Zebra 
TC8000 nabízí inovativní design, kte-
rý stojí za menším zatížením svalů. 
Novinka eliminuje pohyby skladových 
pracovníků spojené s používáním běž-
ných zařízení, zejména pak neustálé 
naklánění za účelem ověření jednotli-
vých položek. Zkrácení každého pohy-
bu o několik sekund vede k úspoře až 
jedné hodiny za směnu – nový počítač 
tak umožňuje v průměru zvýšit pro-
duktivitu práce až o 14 procent. 
Zebra na kompletním přepracování Více si přečtěte na:

2×10 Gigabit pro NAS. 
QNAP uvádí úložiště pro internet věcí

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Zvyšte produktivitu ve skladech 
o 14 procent. Přichází Zebra TC8000

Intuitivní nastavení
Ve výchozím nastavení nemá Trave-
lair AC aktivované šifrování ani jiné 
zabezpečení vysílané bezdrátové sítě. 
To lze ovšem v jeho konfiguraci velmi 
snadno změnit a použít nejlépe WPA2 
šifrování s bezpečným heslem, abyste 
zabránili neoprávněnému přístupu 
k obsahu úložiště. V zabezpečení svých 
fotek, videí či dokumentů ale můžete 
jít ještě dále a pro každého oprávněné-
ho uživatele vytvořit samostatný účet 
s heslem. Zajímavostí je i možnost vy-
tvořit účet pro hosta s omezenými 
právy.
AC Wi-Fi adaptér úložiště Travelair 
AC podporuje vysílání v pásmech 2,4 
a 5 GHz, což je důležité pro zachování 
kompatibility se staršími 
přenosnými zařízeními, 
která nepodporují 5GHz 
Wi-Fi. 

Více si přečtěte na:
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Platba v hotovosti za nákup v su-
permarketu začíná být pro Čechy 
spíše výjimkou. Většina zákazníků 
používá pro placení svou platební 
kartu. Podle nejnovějších statistik 
Visa Europe roste počet plateb i ob-
jem útrat přímo u obchodníka na 
úkor výběru z bankomatu. Místo 
aby si šli zákazníci před nákupem 
vybrat hotovost, zamíří rovnou do 
obchodu a tam pak chtějí platit 
kartou. Kromě supermarketů platí 
Češi nejčastěji za šperky, benzín, 
oblečení.
Výzkum společnosti Visa ukazuje, že 
přímo v supermarketu se v prosinci 
2014 událo bezmála 6,45 milionů pla-
teb prostřednictvím Visa karty s útra-
tou za zhruba 3,7 miliardy korun. Ve 
stejném období učinili majitelé karet 
zhruba 1,32 milionů výběrů z banko-
matu za bezmála 6,2 miliardy korun. 
V loňském prosinci již u obchodníků 
proběhlo 10,9 milionů transakcí za re-
kordních 6,2 miliard korun. Naopak 
počet výběrů z bankomatů poklesl, 
když klienti učinili 1,23 milionů výbě-
rů za 6 miliard korun. Naopak V le-
tošním roce se rozdíl mezi oběma dru-
hy plateb pravděpodobně ještě zvýší.

Chceme platit i u zubaře
Vedle placení v supermarketu a výběru 
z bankomatu využívali v prosinci 2015 
Češi nejvíce svou kartu pro nákup lu-
xusnějšího zboží, jako jsou šperky, ná-
sledované placením pohonných hmot 
u benzinových pump a nakupováním 
oblečení. Ve většině těchto odvětví me-
ziročně výrazně vzrostly obraty i po-
čty transakcí s jedinou výjimkou, a tou 
je placení na čerpacích stanicích. Zde 
došlo k poklesu útrat, který byl způso-
bený především postupným snižová-
ním cen pohonných hmot. Přesto ale 
výzkum ukazuje, že pla-
cení za pohonné hmoty 
kartou je naprostý stan-
dard.

Od chození na pobočku se snaží 
samotné banky klienty odradit. 
Většině jejich zákazníků to ale ni-
jak nevadí – elektronické bankov-
nictví je přece tak pohodlné a ušetří 
spoustu starostí. O tom, že je komu-
nikace s bankou na dálku pohodlná 
asi není sporu. Ovšem s ušetřením 
starostí to může být komplikova-
nější. Jako veškerá komunikace na 
internetu, i spojení mezi bankou 
a klientem může být napadeno. Pa-
radoxně dokonce i samotné banky 
občas používají přístupy, které pirá-
tům situaci usnadňují.

Popularitě internetového či mobilního 
bankovnictví se nelze divit. Z uživa-
telského hlediska je to nesmírně po-
hodlné a rychlé. Jenže žijeme v době, 
kdy počet kybernetických útoků neu-
stále stoupá a metody kyberpirátů jsou 
stále dokonalejší. Ale uživatelé, místo 
aby byli ostražitější, se přes neustálá 
varování odborníků chovají stále leh-
komyslněji. Přitom platí jednoduchá 
zásada – na počítači vše souvisí se vším, 
a pokud někdo ze stejného počítače 
navštěvuje rizikové stránky i své in-
ternetové bankovnictví, může vlastně 
peníze zlodějům rovnou poslat.

Jednou ohrožený znamená 
nedůvěryhodný 
Řada uživatelů si někdy internet před-
stavuje jako soustavu potrubí, kdy má 
každé spojení či akce svou vlastní 
„trubku“ vedoucí od něj k cílovému 
serveru. Jenže tak to není, internet je 
podobný spíše tahu lososů, všichni 
plují stejnou řekou v obrovském množ-
ství, a jen čas od času se někteří oddělí 
nebo je vytáhnou rybáři. Stejně tak 
jsou všechna data přenášena v jednom 
balíku a příslušné dva body si musí vy-

brat tu svou komunikaci. Takže, i když 
je komunikace s bankou šifrovaná, 
data prostě putují internetem a pokud 
je někdo zachytí a dokáže projít šifrou, 
může si je přečíst.
Problém je, že všechny informace k za-
kódování komunikace má klient ob-
vykle ve svém počítači. V okamžiku, 
kdy je jeho počítač napa-
den nějakým škodlivým 
kódem, stává se zrani-
telným.

Hotovost? 
Už raději ne

Placení kartou MasterCard
už vyneslo přes 8 milionů

Věrnostní program karetní asociace 
MasterCard za první rok své exis-
tence vynesl majitelům těchto karet 
odměny v celkové hodnotě přes 8 
milionů českých korun. Za 12 měsíců 
fungování je jeho součástí již více 
než 900 000 držitelů karet Master-
Card a Maestro. Kartami byly za 
toto období realizovány transakce 
v celkovém objemu 338 708 522 Kč.

Koncept Priceless Specials umožňuje 
po jednoduché registraci získávat slevy, 

respektive odměny formou cash back 
za platby kartou MasterCard a Maestro 
u vybraných obchodníků. V současné 
době je partnery programu v České re-
publice a na Slovensku 87 obchodníků. 
Nejvyšší jednorázová odměna v rámci 
programu činila více než 4 tisíce ko-
run. Všechny svoje klienty mající kartu 
MasterCard či Maestro do programu 
přihlásili tito vydavatelé platebních 
karet: Fio banka Česká a Slovenská re-
publika, BNP Paribas Česká republika 
(Cetelem), mBank Česká a Slovenská 

republika, Expensa a Cofidis. Část své-
ho karetního portfolia do programu 
přihlásila VÚB Banka (kreditní karty) 
a Moneta Money Bank (Gratis karta).
Součástí programu je i možnost si ne-
chat splnit svůj sen nebo potěšit někoho 
blízkého neobyčejným zážitkem. Při 
registraci do programu vyplní držitel 
platební karty své přání a MasterCard 
vybírá každý měsíc jedno menší a každé 
čtvrtletí jedno větší přání, které splní. 
Povedlo se například zajistit tandemo-
vý skok padákem, projížďku Ferrari 
nebo rybářský výlet do zahraničí. Pro-
běhla například soutěž o dovolenou 
za sto tisíc korun, vouchery na nákup 
potřeb pro zvířecí mazlíčky, víkendový 
pobyt v Londýně se stylistkou, nákupy 
a gurmánskou večeří nebo o zájezd na 
legendární Světový pohár v alpském 
lyžování v rakouském Kitzbühelu. 
Nedávno skončila soutěž o rodinný ví-
kend v Disneylandu, o procházku po 
červeném koberci na filmovém festi-
valu v Cannes či účast na finále Ligy 
mistrů v Miláně.
Do budoucna má MasterCard v plánu 
nav yšovat počet ob-
chodníků zapojených do 
programu tak, aby se na-
dále rozšiřovala nabídka.

Elektronické bankovnictví – 
pohodlné, ale zranitelné

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

finance

Více z rubriky
FINANCE

si přečtěte na
www.ict-nn.com/finance
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České Radiokomunikace rozšiřují 
cloudové služby o ČRa Remote NAS. 
Tedy spolehlivé úložiště v kapaci-
tách až stovek TB pro ukládání, onli-
ne archivy či odlévání dat. Doplňují 
tak své portfolio služeb a k dosa-
vadní nabídce Disaster Recovery 
a ČRa Backup přidávají službu urče-
nou spíše pro menší a střední firmy.

Služba ČRa Remote NAS je vhodná 
pro společnosti, které potřebují prostor 
pro ukládání dat, online archivy či od-
lévání dat. Kromě vysoké přístupové 
rychlosti přináší služba výhody v podo-
bě dostupnosti prostřednictvím cloudu, 
datového centra či telekomunikačního 
propoje a možnost vytváření obrazů 
a zajištění retence dat. Jedná se v pod-
statě o cloudovou variantu síťového 
úložiště, takže může být velmi efektiv-
ně využita pro synchronizace dat mezi 
oddělenými lokalitami, rychlé a efek-
tivní sdílení dat v rámci společnosti 
nebo zajištění datového úložiště a ar-
chivu pro obrazová a provozní data.

I nadále zůstávají v nabídce také dosa-
vadní cloudové služby ČRa Disaster 
Recovery a ČRa Backup. Nedávno 
ohlášená služba ČRa Backup přináší 
malým a středním firmám univerzální 
a flexibilní řešení pro zálohování jejich 
dat. Data jsou přenášena do vysokoka-
pacitního úložiště, kde je zajištěno je-
jich bezpečné uložení. Zálohy probíha-
jí šifrovanou formou prostřednictvím 
běžného internetového připojení, přes 
které se přenáší komprimované roz-
dílové přírůstky dat od 
poslední zálohy.

Když záloha, 
tak do cloudu

tové centrum je ihned 
plně funkční a v jediné 
skříni obsahuje všechny 
nezbytné komponenty 
pro napájení, chlazení, 
bezpečnost a související 
nástroje pro IT správu 
(DCIM). 
Na český trh dorazí čtve-
řice nových mikrodato-
vých center APC. Smart-
Bunker SX je vhodný pro 
tradiční místnosti, ve kte-
rých se nachází běžná fi-
remní síťová infrastruktu-
ra. Naopak SmartBunker 
CX se uplatní především 
v kancelářském prostředí 
a SmartBunker FX obstojí 
i v prostředí průmyslo-
vých podniků. Pro zákaz-
níky, kteří při budování 
vlastního mirkodatového 
centra vyžadují větší vol-
nost, je k dispozici prefabrikovaný 
kontejnerový systém pro IT infra-
strukturu SmartShelter.

Popularita cloudových aplikací zvy-
šuje zájem o služby datových center. 
Většině firem se nevyplatí budovat 
vlastní datové centrum a raději si 
pronajímají prostor či technologie 
ve specializovaných budovách. Zá-
roveň se ale objevuje nový trend, 
který umožnil nárůst výkonnějších 
IT technologií, jsou jím tak zvaná 
mikrodatová centra. To jsou „in-
stantní“ malá datová centra, která 
se uplatní v průmyslových podnicích, 
ale i v kancelářském prostředí. 

Služby datových center jsou pro správ-
né fungování prostředí privátního 
cloudu velmi důležitá. V některých pří-
padech ale není potřeba budovat velké 
datové centrum, ale postačí jen menší 
řešení s jednoduchou správou, které 
zajistí nízkou latenci při vysokém prů-
toku dat a je dobře zabezpečené. Spo-
lečnost APC by Schneider Electric uvá-
dí na trh čtveřici mikrodatových center. 
Jejich hlavní výhodou je, že je zákaz-
ník obdrží již sestavené a otestované 
přímo ve výrobním závodě. Mikroda-

Škálovatelné objektové ukládání dat 
HPE Scalable Object Storage Solution 
ve spojení s řešením SUSE Enterprise 
Storage poskytuje softwarově defino-
vané řešení ukládání dat na podnikové 
úrovni, které má plnou podporu, je ově-
řené, umožňuje škálování a je cenově 
výhodné. Snižuje celkové náklady na 
vlastnictví zákazníkům, kteří budují 
cloudové a archivní systémy v řádu pe-
tabytů, a lze jej nasadit na různých 
serverech HPE – od rackových pro 
obecné použití až po servery optimali-
zované pro ukládání dat. Výhodou pro 
zákazníky bezesporu je, že softwarově 

definované úložiště SUSE Enterprise 
Storage 3 je postaveno na open-source 
projektu Ceph, což zaručuje rychlý 
rozvoj do budoucna, díky nadšení a ex-
pertíze celé Ceph komunity. Toto řeše-
ní využívá Ceph filesystem (CephFS), 
který se stal nativní součátí souboro-
vého systému, takže uživatelé mohou 
těžit z jednotného přístupu k blokovým, 
objektovým i souborovým datům.
Řešení společností HPE a SUSE pro 
ukládání dat je k dispozici na třech 
hardwarových platformách, aby bylo 
možné vyjít vstříc široké škále nároků 
zákazníků: od rodiny serverů s vyso-
kou hustotou HPE Apollo 4000, které 
jsou navrženy pro zvládání nejvyšších 
nároků na výkon a efektivnost ukládá-
ní dat, moderní infrastruktury se širo-
kým portfoliem výpočetních možností 
HPE ProLiant DL380, a nové řady 
serverů HPE Cloudline CL5200, jež 
jsou určeny pro poskytovatele služeb, 
kteří budují a provozují datová cent-
ra pro zpracování masivních objemů 
dat na základě standar-
dů Open Compute Plat-
form. 

Objemy dat ve firmách rostou geo-
metrickou řadou. Svým dílem k to-
mu samozřejmě přispívá i sílící trend 
virtualizace infrastruktury. Zálohy 
dosahující petabyty dat nejsou dnes 
žádnou výjimkou. I přes pokračující 
pokles cen úložišť čelí řada společ-
ností problému, jak zajistit dosta-
tečnou úložnou kapacitu a udržet 
pod kontrolou náklady. Jednou 
z možností, jak se s tímto problé-
mem vyrovnat, je Scalable Object 
Storage Solution a SUSE Enterprise 
Storage, které vzniklo ve spolupráci 
firem SUSE a HPE.

Ovládněte svá data.
Vsaďte na objektové ukládání

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na: Více si přečtěte na:
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Instantní datové centrum. 
Mikrodatová centra jsou 
budoucnosností
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Security Services Engineer
Apple, Praha

Specialista IT 
bezpečnosti
ČD - Telematika, Praha

IT Technik – Junior
VUMS DataCom, Praha

System Administrator
NetSuite, Brno

SMTP Administrator Tier 2
AT&T, Brno

Trainee in IT Consulting 
department
Atos, Praha

Business Processes 
Consultant
SAP, Praha

Partner CSA Cloud 
Applications
Microsoft, Praha

Security Engineer 
Check Point Software 
Technologies, Ltd., Praha

Network Security Analyst L1 
(Prague)
SecureOps, Praha

Associate Digital Sales 
Account Manager – 
Norwegian (Prague)
CA Technologies

Operations Manager – IT 
Services 
Infosys BPO, Brno

Senior System Administrator, 
OpenStack
Red Hat, Remote-Remote

Kdo se posunul kam

Více na www.ict-nn.com/jobs Více na www.ict-nn.com/jobs Více na www.ict-nn.com/jobs

Petr Špringl 
Flowmon Networks 
ředitel produktového oddělení 
a technologických aliancí

Z pozice obchod-
ního ředitele pro 
Českou republiku 
s p o l e č n o s t i 
F l o w m o n 
Networks, kterou 
bude nyní zastávat 
Zoltán Csecsödi, 

se Petr Špringl posunul do čela pro-
duktového oddělení a bude mít také 
zodpovědnost za spolupráci v rámci 
technologických aliancí a směřování 
řešení Flowmon, podporu obchodního 
týmu a rozvoj technologických part-
nerství společnosti. 
Špringl působí ve Flowmon Networks 
od roku 2009. Postupně měl na starosti 
klíčové zákazníky společnosti, produk-
tový management a v posledních dvou 
letech pak veškeré obchodní aktivity 
firmy na českém trhu. Je absolventem 
Fakulty informačních technologií a Fa-
kulty podnikatelské Vysokého učení 
technického v Brně.

Petr Žikeš
Safetica Technologies
ředitel společnosti

Petr Žikeš, který 
donedávna zastá-
val pozici provoz-
ního ředitele firmy 
Safetica Technolo-
gies, byl jmenován 
novým ředitelem 
celé společnosti, 

která se specializuje na ochranu firem-
ních dat před únikem a eliminaci bez-
pečnostních incidentů.
Petr Žikeš (37) je zkušeným odborní-
kem, který devět let působil na pozici 
Senior Training Manager ve společ-
nosti AVG Technologies, kde byl zod-
povědný za kvalitu služeb, spokojenost 
zákazníků, otevírání nových kontakt-
ních center či řízení týmu inženýrů. 
Dále působil dva roky jako vedoucí 
zákaznické podpory ve společnosti 
Safetica Technologies, kde rovněž za-
stával funkci provozního ředitele.

Petr Tošner 
Axis Communications 
obchodní ředitel pro oblast 
východní Evropy

Pozice obchodní-
ho ředitele pro vý-
chodní Evropu ve 
společnosti Axis 
Communications 
se ujal Petr Tošner. 
Ten pracuje ve spo-
lečnosti Axis Com-

munications od roku 2012 jako marke-
tingový manažer pro východní Evropu. 
Před příchodem do Axis působil ve spo-
lečnostech IBM a Microsoft na mana-
žerských pozicích v oblasti marketingu 
a obchodu. Vzdělání v oboru informač-
ní management získal na Univerzitě 
Hradec Králové a titul MBA na britské 
univerzitě Warwick Business School.
Petr Tošner je ženatý, má dvě děti a ve 
volném čase se rád věnuje expedicím 
na místa s divokou přírodou.

Při hledání práce hrají sociální 
sítě stále důležitější roli
Inzeráty na nová místa v různých 
tištěných publikacích jsou již dávno 
minulostí. Dnešní uchazeči o práci 
se do kontaktu s potenciálními za-
městnavateli dostávají především 
prostřednictvím osobních kontaktů, 
případně sociálních sítí. Profily na 
Twitteru, Facebooku či různých úzce 
zaměřených profesních sociálních 
sítích i fórech jsou důležité. Tím dů-
ležitější, čím specializovanější je kon-
krétní pracovní pozice. Zjistil to vý-
zkum společnosti Monster Career CZ 
mezi IT profesionály. 

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že 
zejména v oblasti ICT je obsazeno až 
80 procent všech volných pozic pro-
střednictvím sociální sítě LinkedIn. 
Česko v tomto směru trochu zaostává, 
přesto se ale ukazuje, že roste důleži-
tost networking a online setkávání 
profesionálů, které často přerůstá i do 
klasických off line setkání. Následně 
navázané kontakty jsou ale opět udr-
žovány hlavně prostřednictvím online 
kanálů, tedy hlavně sociálních sítí. 
Necelých 30 procent lidí považuje za 
nejlepší místo pro hledání práce různé 
online platformy. 15 procent potom 

osobní kontakty a vlastní aktivity. O je-
den procentní bod méně spoléhá na 
pracovní agentury a pouze 12 % na 
tradiční média. Zajímavé je, že pouze 
více než desetina zájemců o práci si 
uvědomuje význam sociálních médií. 
Role headhunterů a pracovních portá-
lů bývá podceňována, hlavně uchazeči 
o práci. Z průzkumu vyplynulo, že se 
obávají, zda je headhunter dostatečně 
odborně na výši s ohledem na obor, ve 
kterém hledají práci. Firmy přitom 
headhuntery i pracovní portály vyu-
žívají hodně; a také očekávají, že jim 
tyto kanály výrazně pomohou při hle-
dání. 

Pracovní portály jsou zpravidla prefe-
rovány těmi, kdo hledají práci poprvé 
či podruhé a nemají prozatím příliš 
zkušenost s hledáním, ale ani pracovní 
zkušenosti. Stejně tak je preferují lidé, 
kteří hledají běžné pracovní pozice. 
V řadě případů jim slouží i v době, 
kdy jsou zaměstnáni. Průběžně zjišťují, 
jestli se někde neobjevila lépe placená, 
nebo prostě lepší pozice. Skutečnost je 
taková, že 51 % zaměstnaných lidí buď 
aktivně hledá, nebo jsou 
otevřeni nové pozici.
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analýzy, studie

Více než 70 % českých malých 
a středních firem si je jisto zneuží-
váním firemního internetového 
připojení pro nepracovní účely za-
městnanci. Zjistil to výzkum společ-
nosti GFI Software. Management 
firem si přitom stále častěji uvědo-
muje, že tato zvyklost může pro 
firmu znamenat výrazné bezpeč-
nostní riziko. Firmy se obávají ze-
jména úniku citlivých firemních 
informací a ohrožení bezpečnosti 
firemní sítě. 

Přístup k internetu je dnes naprostou 
samozřejmostí pro celou řadu zaměst-
nanců. Při rostoucím objemu různých 
cloudových služeb to není žádným 
překvapením. Při práci s počítačem si 
samozřejmě zaměstnanci čas od času 
vyřídí nějaké soukromé záležitosti, pří-
padně navštíví stránky, které je zají-
mají, z jiných než pracovních důvodů. 
Podle nedávno publikovaného výzku-
mu společnosti GFI Software tuto sku-
tečnost toleruje 38 procent firem, které 
se do něj zapojily. Necelá třetina firem 
blokuje vybrané stránky 
a jen asi pětina občas sle-
duje, kam uživatelé fi-
remního internetu chodí.

Zaměstnanci 
používají 
internet v práci 
na soukromé 
věci. Ohrožují 
tím firemní síť

V nejvyšších patrech managementu 
berou zaměstnanci v IT podobně, 
bez ohledu na to, jestli pracují v Pra-
ze, Brně či Ostravě. S tím, jak se sni-
žuje úroveň pozice v rámci firemní 
hierarchie, zvyšují se i regionální 
rozdíly mezi specialisty, působícími 
v Praze, a těmi v Brně či Ostravě. 
V některých případech může za-
městnanec v Ostravě dostat méně 
než polovinu platu, který by mohl 

dostávat v Praze. Vyplývá to z vý-
zkumu společnosti Grafton Recruit- 
ment.

Firmy se shodují, že najít dostatečně 
kvalifikované odborníky, zejména 
v oboru IT, je stále těžší. To samozřejmě 
zvyšuje tlak na růst platů. Tento trend 
jednoznačně potvrzuje výzkum spo-
lečnosti Grafton Recruitment, který se 
zaměřil na mzdy právě v oboru infor-

mačních technologií. Výsledky nazna-
čují, že rostoucí poptávka výrazně sní-
žila regionální rozdíl v odměňování, 
zejména v nejvyšších patrech manage-
mentu. Technický ředitel tak může 
očekávat plat kolem 150 tisíc korun 
měsíčně, bez ohledu na to, jestli bude 
pracovat v Praze, Brně nebo Ostravě. 
Podle zjištění společnosti Grafton be-
rou manažeři na pozicích CTO v Praze 
mezi 120 až 200 tisíci korunami, v Brně 
v rozmezí 120 až 180 tisíc a v Ostravě 
100 až 150 tisíc.

Brno šlape Praze na paty
Srovnání ukazuje, že rozdíl mezi platy 
v Praze a Brně se stále snižuje. S tím, 
jak ale klesá význam pozice ve firemní 
hierarchii a postupujeme směrem k niž-
ším manažerským pozicím, regionální 
rozdíly se více prohlubují. I tak ale zů-
stávají rozdíly mezi platem za stejnou 
pozici v Brně a Praze relativně malé, 
naopak Ostrava zaostává 
výrazně více. Platí to ze-
jména u dolní hranice 
platové škály.

Řízení kontinuity činností je více ro-
bustní v organizacích nad 250 zaměst-
nanců a u organizací kde kritická doba 
výpadku procesu je méně než 4 hodiny. 
Pouze pro 35 % firem je tzv. Business 
Continuity Management, tedy zajištění 
technického a procesního fungování 
firmy v krizových situacích, prioritou. 
Polovina organizací hodnotí výdaje vy-
naložené na BCM jako přiměřené, ade-
kvátní. Jedna třetina organizací vnímá 
výdaje na BCM jako spíše podhodnoce-
né a 16 % je vnímá dokonce jako silně 
podhodnocené. 

Až 98 % českých firem provádí zá-
lohu dat, ale jen 51 % jich alespoň 
nepravidelně testuje možnosti je-
jich obnovy. Pro 14 % českých firem, 
dotazovaných v průzkumu Českých 
Radiokomunikací (ČRa), je kritická 
doba bez fungování zásadních IT 
systémů již 1 hodina. Čtyřhodinový 
výpadek systémů již firmám způso-
bí zásadní škody – týká se to 39 % 
firem. Tolerance vůči výpadkům kle-
sá v souvislosti s velikostí společ-
nosti.

Business Continuity Management 
(BCM) je o proces, který identifikuje 
potenciální dopady ztrát a jehož cílem 
je vytvořit takové postupy a prostředí, 
které umožní zajistit kontinuitu a ob-
novu klíčových procesů a činností or-
ganizace v případě jejich narušení nebo 
ztráty. Průzkum nastínil trendy a bu-
doucnost procesů BCM. Problematika 
BCM činností roste na významu a té-
měř polovina firem vidí v následujících 
12 měsících vysokou prioritu pro řeše-
ní této oblasti. BCM rizika se postupně 
přesunou na třetí strany. Technologic-
ké zajištění pak směřuje ke cloudovému 
řešení a virtualizaci.
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Pětině dotázaných českých firem, v sou-
kromé i státní sféře, pojem BCM nic 
neříká. Většina organizací – 79 % – kri-
zové projekty a procesy řeší, pouze ne-
používá označení BCM. Z toho 75 % 
společností má zpracovaný plán obno-
vy, 65 % analýzu rizik a 58 % analýzu 
dopadu. Pouze 8 % má BCM certifi-
kováno. Výzkum poukázal na reálný 
stav, kdy téměř třetina 
firem netestuje připrave-
nost procesů a systémů 
na krizové situace. 

Na nižších IT pozicích berou lidé 
v Ostravě o polovinu méně než v Praze
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Polanský, ředitel CSCC nebo Adrian 
Demeter ze společnosti Deloitte. 
Mluvilo se především o internetu 
věcí a o tom, jak tyto technologie 
mohou pomoci rozvoji chytrých 
měst, ale také o systémech SCADA 
a jejich bezpečnosti či o důležitosti 
analýzy velkých dat.

ce využívající analýzy těchto dat. To se 
může týkat například dopravy, parko-
vání a navigace v rámci města, infor-
mací o životním prostředí a úspor 
energie, elektronického obchodování, 
poskytování turistických informací 
a mnoha a mnoha dalších. 

OpenStack nejsou jen chytrá 
města
Pochopitelně možností pro budování 
projektů na platformě OpenStack je 
mnohem více, než jen chytrá města. 
Výhodou této platformy je nejen velká 
a výkonná komunita, která je nevyčer-
patelným zdrojem inspirací a řešení, 

Byl to právě Aleš Špidla, který ve svém 
úvodním vystoupení upozornil na to, 
že bez technologií internetu věcí není 
možné vybudovat chytrá města. Je to 
logické, vždyť fungování jejich infra-
struktury je životně závislé na datech, 
které poskytují různé senzory. Proto 
podle něj lze jednoznačně zahrnout 
různé řídící systémy ICS/SCADA (Su-
pervisory Control And Data Acquisi-
tion, dispečerské řízení a sběr dat) do 
rodiny IoT. Zároveň neopomněl Aleš 
Špidla varovat, že je potřeba věnovat 
velkou pozornost zabezpečení těchto 
systémů. „Pokud může někdo napad-
nout firemní síť, pak může změnit na-
stavení sítě ICS/SCADA,“ varoval Aleš 
Špidla.

ale také efektivita. Dokázali to hned 
v následující přednášce technický ře-
ditel tcp cloud Jakub Pavlík a Lachlan 
Evenson, specialista na cloudové tech-
nologie ze společnosti Lithium Techno-
logies. Právě tato společnost totiž vsa-
dila na OpenStack hned od samého 
počátku a jak potvrdil Lachlan Even-
son, rozhodně nelitují. Díky této plat-
formě mohli postavit skutečně fungu-
jící byznys. Společnými silami pak oba 
pánové dokázali, co zna-
mená efektivita v praxi. 

Na výstavišti v pražských Letňa-
nech si dali dostaveníčko zájemci 
o technologie chytrých měst. Český 
Institut Manažerů Informační Bez-
pečnosti zde totiž ve spolupráci 
s vydavatelstvím Averia a časopi-
sem Sdělovací technika uspořádat 
seminář, na kterém vystoupili mimo 
jiné Aleš Špidla z ČIMIB, Radovan 

zkušenosti ze zahraničí, kromě nespor-
ného přínosu pro místní pokladnu či 
zlepšení kvality života pro obyvatele, 
přináší nasazení technologií internetu 
věcí do života města prostor pro firmy 
a vývojáře, aby nabídli služby a aplika-

Letňany patřily chytrým městům

Chytrá města jsou na dosah ruky, 
ukázal OpenStack Days Prague 2016

IQRF konference – na cestě chytřejším 
městům i domácnostem

konferencí, které se konají po celém 
světě. Ostatně i 130 odborníků z firem 
pracujících na projektech z oblasti in-
ternetu věcí zastupovalo hned několik 
zemí. ICT Network News byl mediál-
ním partnerem celé konference, a tak 
jsme na ní samozřejmě nemohli chy-
bět. A kdo přišel, rozhodně nelitovat. 
Možnost sdílet zajímavé nápady a efek-
tivní přístupy, jak využít technologii 
IQRF pro budování chytrých měst, do-
mácností, ale i dalších inteligentních 
systémů, je totiž neocenitelným zdro-
jem inspirace.

Mezi téměř třicítkou zúčastněných 
společností nechyběla tak zvučná jmé-
na, jako Microsoft, IBM, Intel, O2 Czech 

Republic, O2 IT Services, AAEON ne-
bo Microchip. O úvodní slovo se po-
staral generální ředitel IQRF Alliance 
v Česku Simon Chudoba a hned po něm 
si vzal slovo Vladimír Šulc ze společ-
nosti Microrisc, který 
představil IQRF.zone.

IQRF Alliance je jednou nejdůleži-
tějších platforem podporujících roz-
voj internetu věcí. Není proto divu, 
že na pražské zastávce IQRF konfe-
rence se sešlo více než 130 odborní-
ků z firem, které se projekty pro in-
ternet věcí zabývají. A nechyběly 
ani ukázky reálných projektů. Nad 
hlavami účastníků například kroužil 
dron, který předvedli zástupci IBM. 
K vidění bylo také auto, které se dá 
ovládat pomocí prohlížeče, smart-
phonu či tabletu.

Na dva dny se pražský hotel Step na 
Proseku stal jedním z nejchytřejších 
míst v Česku. Ve dnech 25. do 26. květ-
na se zde totiž zastavil kolotoč IQRF 

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Inform
Management Live 2016
08.06.2016  Bratislava

IDC
Digital Disruption Forum 2016
16.06.2016  Praha

Railvolution
Czech Raildays
14.–16.06.2016  Ostrava

ABF
Mezinárodní stavební veletrh
20.–24.09.2016  Praha

Eventworld
ICT ve Zdravotnictví 2016
21.09.2016  Praha

DCD
NETWORKING
08.06.2016  Praha

Mascotte
FSDays 2016
20.–24.09.2016  Praha

Supervize
Konference 2016
15.–17.09.2016  
Kouty u Ledče nad Sázavou

IDC
IDC Digital Office
16.06.2016  Praha

STech
Inteligentní budovy a města 
2016
06.06.2016  Praha

MotivP
MotivP Business Brunch® – 
Člověk hledá smysl – Ostrava
19.07.2016  Ostrava

CSVŠ
DisCo 2016: Towards open 
education and information 
society
20.–22.06.2016  Praha
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lifestyle

Odolné fotoaparáty Olympus z řa-
dy Tought jsou na trhu již dobře 
známy. Před časem se ale japonský 
výrobce pustil i do odolných video-
kamer. Nejnovějším přírůstkem 
v tomto směru je akční kamera 
TG-Tracker. Ta kombinuje veškeré 
odolnostní prvky fotoaparátů 
TOUGH se 4K videem, s pětiosým 
stabilizátorem, a navíc si propůjčuje 
řadu vlastností ze sportovních ná-
ramků.

TG-Tracker dokáže natáčet 4K video, 
pořídit fotografie, ale navíc je i doplnit 
celou řadou informací o nadmořské 
výšce, hloubce ponoru, okolní teplotě, 
rychlosti pohybu, a v mobilní aplikaci 
ukáže také ujetou či ušlou cestu. TG-
-Tracker tak není jen akční 4K kamera, 
ale i sportovní měřič burcující příště 
k ještě lepším výkonům. Ve výbavě ne-
chybí GPS, WiFi, teploměr, barometr, 
akcelerometr, kompas a další čidla 
a moduly zajišťující zachycení a ulo-
žení všech potřebných údajů, které lze 
pak snadno zobrazit v chytrém telefonu 
a sdílet na sociálních sítích. Díky kom-
patibilitě s držáky již zavedených firem 
vyrábějících desítky typů úchytů na 
helmy, lodě, lyže a další sportovní vy-
bavení, není problém mít kameru pev-
ně přichycenu i při některé z adrenali-
nových zábav.
Kamera odolá pádu z více než dvou 
metrů a potopit se s ní můžete až do 
30 metrů. TG-Tracker automaticky roz-
pozná, když jste pod vodou. V hloubce 
pod 50 cm se přístroj 
přepne do optimálního 
režimu pro podvodní 
snímání.

huje vestavěný dobíjecí akumulátor, kte-
rý zajistí až tři hodiny provozu bez ka-
belů. Model P3B lze využívat také jako 
powerbanku s kapacitou 12 000 mAh 
pro opakované nabíjení mobilních 
zařízení, a to i v době, kdy je zařízení 
vypnuté. Stejně jako ostatní LED pro-
jektory ASUS i P3B je kompatibilní 
s napájecími adaptéry určenými pro 
notebooky ASUS1. Díky tomu, že note-
book i projektor využívají stejný adap-
tér, nemusejí uživatelé nosit další zá-
těž v podobě napájecího zdroje. ASUS 
P3B využívá LED světelný zdroj bez 
obsahu rtuti, který nabízí jas 800 lu-
menů a vyznačuje se životností až 30 
tisíc hodin, což pomáhá šetřit náklady 
spojené s výměnou lampy. Tento zdroj 
zajišťuje barevný gamut pokrývající 

100 % barevného prostoru NTSC a kva-
litní obraz v rozlišení WXGA (1280× 
800 bodů).
S počítačem nebo třeba set-top-boxem 
jej můžete připojit pomocí HDMI/
MHL i VGA portu. K promítání pre-
zentací nebo přehrávání videa dokonce 
není potřeba ani počítač. Dokumenty 
a multimédia lze totiž otevírat přímo 
z paměťové karty typu microSD, úlož-
ného zařízení s USB konektorem nebo 
interního úložiště s kapacitou 2 GB. 
Projektor P3B nabízí velmi krátkou 
projekční vzdálenost, což znamená, že 
dokáže promítnout obraz o úhlopříčce 
12” (0,45 m) až 200” (3,4 m) z velmi 
krátké vzdálenosti od projekční plo-
chy. Například ze vzdálenosti 1 metr od 
projekční plochy dosáhnete velikosti 
obrazu o úhlopříčce 58”.
Vyklápěcí stojan umožňuje rychlé na-
stavení výšky a ve srovnání s tradičními 
šroubovacími nožkami výrazně šetří 
čas. Funkce automatické korekce li-
choběžníkového zkreslení zajišťuje kva-
litní projekce, protože je schopna de-
tekovat orientaci projektoru a následně 
automaticky upravit zkreslený či zde-
formovaný obraz. P3B nabízí i funkci 
okamžitého zapnutí/vypnutí, neboť 
jeho LED světelný zdroj nevyžaduje 
žádný čas pro zahřátí ani chladnutí. 
Novinka je dokonce vy-
bavena reproduktorem 
s technologií ASUS So-
nicMaster.

Bez prezentace slidů si dnes už ne-
umíme obchodní schůzku či jedná-
ní téměř představit. Ne vždy je ale 
k dispozici dostatečně kvalitní tech-
nika, která umožní jednoduše je 
promítnout. S novým projektorem 
ASUS P3B máte o jednu starost mé-
ně – jeho rozměry ho totiž přímo 
předurčují ke snadnému nošení s se-
bou a díky svítivosti 800 lumenů bu-
dou vaše obrázky dobře viditelné 
i v normálně osvětlené místnosti. 
No, a večer si můžete ještě doma 
udělat kino se vším všudy.

Hmotnost projektoru P3B činí jen 750 g 
a jeho rozměry jsou 153,5×43×131,2 mm 
– půdorysné rozměry tak odpovídají 
běžnému obalu na CD. Projektor obsa-

Přelom letošního jara a léta je na-
bitý sportovními přenosy – mistrov-
ství světa v hokeji, Evropy ve fotba-
le, ještě navíc olympiáda v Brazílii 
a na závěr Světový pohár v hokeji. 
To vše zvedá poptávku po televizích 
se stále většími úhlopříčkami. A co 
si tak místo metru a půl dopřát tře-
ba tři? Ceny projektorů jsou již po-
řádně nízko, takže si stačí pořídit 

plátno a můžete si užívat obraz sko-
ro jako v kině. A nemusíte zůstávat 
jen u sportu.

Plátna, či přesněji projekční plochy, 
protože o obyčejné plátno už dávno ne-
jde, Black Diamond nebo Slate dokáží 
eliminovat odrazy okolního světla z ví-
ce směrů najednou, a zvyšují tak kon-
trast obrazu. Právě tato vlastnost umož-

ňuje nabídnout lepší požitek z obrazu, 
než v případě obyčejného plátna nebo 
promítání na stěnu, která kontrast ob-
razu snižuje. Kvalitní obraz si tak mů-
žete užívat kdekoliv a bez nutnosti slo-
žitého zatemňování místnosti. Díky 
těmto vlastnostem jsou v kombinaci 
s projektorem alternativou k LCD 
a plazmovým televizorům s úhlopříč-
kou nad 80”.
Projekční plochu můžete instalovat 
ze stropu na lankách nebo jednoduše 
zavěsit na stěnu. Není třeba žádné se-
stavování a vlastní montáž je velice 
jednoduchá a rychlá. Black Diamond 
a Slate vyvinula společnost Screen Ino-
vations za využití výrobních robotic-
kých technologií v rámci ekologicky 
šetrného výrobního procesu. Ruční 
výroba v USA zaručuje 
bezkonkurenční kvalitu 
a doživotní záruku. Více z rubriky 

LIFESTYLE
si přečtěte na

www.ict-nn.com/lifestyle

Kamera, 
která vás 
přežije

Udělejte si vlastní kino. 
Projektor ASUS P3B

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:

Více si přečtěte na:
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Připravte se na olympiádu. 
Užijte si přenosy naplno

http://www.ict-nn.com/lifestyle
http://ict-nn.com/lifestyle/804-udelejte-si-vlastni-kino-projektor-asus-p3b
http://ict-nn.com/lifestyle/807-kamera-ktera-vas-prezije
http://ict-nn.com/lifestyle/808-pripravte-se-na-olympiadu-uzijte-si-prenosy-naplno


Více informací na: www.veritas.com nebo kontaktujte lokální pobočku Veritas 
pro Českou a Slovenskou republiku: +420 234 234 761 

 

Optimalizováno pro váš business 

Nejvýkonnější a nejucelenější řešení na trhu
v oblasti storage zálohovacích řešení 

Veritas NetBackup Appliance

• Předkonfigurované prostředí s nasazením v několika minutách 
• Zálohování a obnova dat v několika sekundách 
• Kompletní záloha virtuálního prostředí s okamžitou granulární obnovou
• Ochrana dat bez práce – technologie Intelligent Policy automaticky zazálohuje nové 

servery, virtuální prostředí, aplikace či databáze bez zásahu administrátora
• Bezpečná a výkonná deduplikaci dat bez ztráty
• Disaster Recovery řešení celé infrastruktury 
• Ochrana proti útokúm po síti 
• Vysoká stabilita – navýšení výkonu i kapacity bez odstávky
• Automatické vytváření reportů a předpovídání vývoje v zálohovacím a archivačním 

prostředí 
• Analýza nad daty zákazníka – je možné vidět, kde a jaká data jsou chráněna a držena 

na různých místech a to zcela přehledně a rychle

10 důvodů, proč přejít na špičkové řešení s maximálním výkonem:
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