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Přínos KYBEZu
VÍCE
je ve sdílení zkušeností na str. 2
Novým partnerem platformy KYBEZ se
stala společnost I3 Consultants.
Více nám sdělil obchodní ředitel I3C Igor
Prosecký.

Jak vnímáte kybernetickou bezpečnost a nebezpečí aktuálně?
Kybernetické hrozby jsou stále aktuálnější a novela kybernetické bezpečnosti na tuto skutečnost reaguje. Navíc se
reakce na kybernetické hrozby vcelku
logicky promítají i do požadavků GDPR.
Přímá souvislost mezi kybernetickou bezpečností a GDPR je v tom, že mají společný požadavek na řízení rizik a na důvěrnost, integritu a dostupnost. To je alfou
i omegou jakéhokoli zajištění bezpečnosti informací.

Proč se společnost I3 Consultants
stala partnerem platformy KYBEZ?
Zaujala nás možnost sdílení zkušeností
mezi jednotlivými partnery platformy KYBEZ. Zde je ale důležitá rozdílná specifičnost zaměření jednotlivých firem, kdy
každá se specializuje jiným směrem.
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Množství DDoS útoků roste
a narůstá i jejich intenzita
Provozovatelé informačních systémů zpravidla věnují maximální pozornost zabezpečení perimetrické obrany, spočívající především v zabránění přístupu neoprávněných osob k uloženým údajům. Často však podceňují ohrožení
útoky typu DDoS.
V roce 2021 se počet uživatelů internetu
zvýší ze současných 3,3 miliardy na 4,6
miliardy, přičemž k internetu bude připojeno přibližně 58 procent lidstva. Zároveň s tím bude také k internetu připojeno více než 27 miliard různých zařízení,
z čehož polovinu budou představovat
zařízení typu loT. Globální IP provoz by
měl v roce 2021 dosáhnout 3,3 zettabytu
(v roce 2016 to bylo jen 1,2 ZB). Zároveň se zvyšujícím se počtem uživatelů
a připojených zařízení, se zvýší i počet
DDoS útoků.
V současné době představuje síla
průměrného DDoS útoku přibližně
1,2 Gb/s, což je datový tok, který dokáže
vyřadit z provozu sítovou infrastrukturu

většiny organizací. Maximální síla DDoS
útoků se každoročně zvyšuje, a to o více
než polovinu. Z odhadovaného počtu
kolem pěti milionů útoků by v roce 2021
mělo nejméně 3,1 miliónů z nich dosahovat takové intenzity, aby vyřadilo síťovou infrastrukturu napadeného subjektu
z provozu.
K zvyšujícímu se počtu DDoS útoků
přispívají svojí nezodpovědností i výrobci některých síťových zařízení. Např. používání bezpečnostních kamer čínského
výrobce Foscam, prodávaných pod
řadou různých značek, představuje poměrně vysoké bezpečnostní riziko. Mezi
nalezené zranitelnosti kamer patří pevně zakódovaná či jednoduchá výchozí

hesla, což umožňuje útočníkovi snadno
získat přístup k jejich ovládání. Další zranitelností je pak možnost vkládání příkazů útočníkem na dálku. Nezabezpečené
soubory a adresáře s právem zápisu pak
umožňují získání administrátorských
práv s tím, že útočníkovi otevírají možnost prakticky libovolně měnit kód. Integrovaný firewall u těchto zařízení se
navíc nechová jako firewall a odkrývá informace o platnosti přístupových údajů.
Zmíněné zranitelnosti pak lze zneužít nejen k získání obrazu z těchto kamer, ale
také k vytváření botnetů. Ty pak mohou
sloužit jako zdroj DDoS útoků nebo jako
platforma pro těžbu bitcoinů.
… pokračování na straně 4

DPO ochrání firmu i její klienty
Které firmy a instituce budou muset nově jmenovat pověřence pro
ochranu osobních údajů a co bude
jeho úkolem? Po které pracovní pozici bude mezi evropskými zaměstnavateli v následujících měsících
největší sháňka? Její český název
zní pověřenec pro ochranu osobních údajů, anglicky Data Protection Officer či zkráceně DPO (dále
jen pověřenec nebo DPO).
Podle odhadu respektované organizace IAPP sdružující profesionály zaměřené na ochranu osobních údajů bude
v roce 2018 nutné celosvětově obsadit 75 000 takových míst, z toho třetinu

jen v EU. Jde o jeden z klíčových požadavků nového Nařízení na ochranu
osobních údajů (GDPR), které začíná
platit od 25. května 2018 v celé EU.
Pověřenec bude mít ve firmě zvláštní nezávislé postavení. V určitých případech budou muset správci a zpracovatelé osobních údajů tuto pozici
obsadit, ať se jim to líbí, či nikoli. Jindy
bude jmenování dobrovolné.
Základním posláním pověřence je
být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř
organizace a prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem a veřejností.
... pokračování na straně 2
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EDITORIAL
NA LETNÍ ČTENÍ

V

letním období
všechno žije
a ani my nezůstáváme pozadu.
Proto vám představím novinky z naší
dílny. První z nich je
web o životě v kancelářích. Pojmenovali
jsme ho – myslím – dostatečně příznačně
KanKry.cz.
To, že roste zájem o problematiku IoT
a Smart Cities je všem jasné. Proto jsme
pro vás připravili nezávislou mezinárodní platformu, která sdílí informace na
výše uvedené téma. Najdete ji na adrese
cz.iot-nn.com. Ta se přidává k rozjetým
projektům komunitních webů Zálohujte
chytře (zalohujte-chytre.cz) a Vše o datacentrech (vseodatacentrech.cz). Zajímavé informace o GDPR naleznete i na síti
LinkedIn ve skupině GDPR NEWS.
Každé z těchto témat, bude mít své místo v našem časopise. Chceme vám takto
zprostředkovat nejnovější informace ze zajímavých oblastí.
Pokud si s sebou na dovolenou berete
notebook nebo tablet, navštivte tyto weby
a sdělte nám, co byste od nich očekávali
více. Uvítáme i zájemce o spolupráci.
Přeji vám hezké prožití dovolených!
Petr Smolník, šéfredaktor
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DPO ochrání firmu i její klienty
... dokončení ze strany 1

Kdo bude mít povinnost pověřence
(Data Protection Officera, DPO) jmenovat
Povinnost pověřence jmenovat nastává
v jedné z následujících situací:
Zpracování osobních údajů provádí
orgán veřejné moci či veřejný subjekt
s výjimkou soudů (v jakémkoli rozsahu).
Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele osobních údajů spočívají
v operacích zpracování, které vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob.
Hlavní činnosti správce nebo zpracovatele osobních údajů spočívají
v rozsáhlém zpracování zvláštních
kategorií údajů, jako jsou genetické
nebo biometrické údaje, nebo osobních údajů týkajících se rozsudků
v trestních věcech a trestných činů.
Uvedený výčet je poněkud zjednodušený a ani se teď nemusíme zabývat
rozlišováním mezi tzv. správcem a zpracovatelem osobních údajů, což mohou
být dva rozdílné subjekty.
První uvedená kategorie se týká pouze subjektů veřejného práva a můžeme
předpokládat, že ještě dojde k jejímu
zpřesnění. Veřejný sektor bývá více či
méně propojen se soukromou sférou,
přičemž národní legislativy definují tyto
kategorie rozdílně.
Podnikatelů se týkají především zbylé dvě kategorie, které ovšem také nejsou zcela jednoznačně vymezeny. Proto se dá očekávat, že definici ve finále
vyjasní až praxe.

Odůvodnění GDPR a související text
vytvořený pracovní skupinou WP29,
tedy evropským poradním orgánem
pověřeným výkladem nařízení, nabízí
ale již nyní jasné znaky, které mohou
podnikatelům pomoci určit, zda se
na ně povinnost jmenovat DPO vztahuje.

Hlavní činnost
Aby byl správce či zpracovatel povinen
pozici pověřence vytvořit, musí ke zpracovávání osobních údajů docházet
v rámci jeho hlavní činnosti.
Od ní je třeba odlišit činnosti, při
nichž sice rovněž dochází ke zpracovávání osobních dat, ale jedná se
o činnosti podpůrného charakteru zajišťující samotný chod organizace a přímo
nesouvisející s činností hlavní. Pro zjednodušení lze říci, že by se mělo jednat
o ty činnosti, které musí vykonávat každá organizace nezávisle na tom, jaká je
její hlavní činnost, například vyplácení
mzdy zaměstnancům nebo zpracování
obsahových, provozních či lokalizačních dat poskytovatelem telefonních
a internetových služeb.

Rozsáhlost
Aby vznikla povinnost pověřence jmenovat, zpracovávání údajů musí být
rozsáhlé.
Pracovní skupina WP29 doporučuje
pro určení toho, zdali je prováděno rozsáhlé zpracování osobních údajů, zvážit zejména množství zpracovávaných
osobních údajů (jak množství zpraco-

vávaných údajů obecně, tak v poměru k relevantní populaci), různorodost
zpracovávaných osobních údajů, dobu
trvání zpracovávání osobních údajů či
geografický rozsah území, z něhož pocházejí zpracovávané osobní údaje.
Jako příklad rozsáhlého zpracování lze
uvést zpracovávání údajů o pacientech
v rámci běžné činnosti nemocnice.
Zpracování údajů o pacientech jednotlivým lékařem se však za rozsáhlé
nepovažuje. Rozsáhlým zpracováním
bude např. i zpracování osobních údajů vyhledávačem pro potřeby cílené reklamy či zpracování zákaznických dat
v rámci běžné obchodní činnosti pojišťovny nebo banky.

Pravidelné a systematické monitorování
Jedná se o další, nařízením přímo nedefinovaný pojem. Pravidelnost by se
měla určovat na základě kombinace
jedné nebo více následujících charakteristik:
průběžný nebo v pravidelných intervalech a po určitou dobu se opakující,
stále se opakující nebo opakovaný
ve stanoveném čase,
neustále nebo pravidelně se vyskytující.
S laskavým svolením paní Mgr. Evy
Škorničkové.

Celý článek si přečtete zde

Přínos KYBEZu je ve sdílení zkušeností
… dokončení ze strany 1

Kybernetická bezpečnost i GDPR totiž určitě vyžadují velmi sofistikované znalosti
a zkušenosti.
Na co se zaměřuje I3 Consultants?
Naše společnost se především zaměřuje
na řešení vstupních a rozdílových analýz
a analýz rizik, dále na organizační bezpečnost v rámci kybernetické bezpečnosti
a na zajištění komplexních služeb zajištění souladu s požadavky GDPR. Úmyslně
neimplementujeme technická řešení.

analýzy rizik a dopadů z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti a – řekněme – GDPR odolnosti, od toho, kdo řeší
zcela konkrétní potřeby jako je například
šifrování. To už jsou konkrétní technická
řešení, takže je lepší jít do těchto řešení
s partnerem v rámci KYBEZu, kterého
KYBEZ doporučí a zároveň i garantuje,
než to chtít dělat vše od jedné firmy, která může být výrazně omezena sadou jimi
zvládnutých technologických produktů
a řešení.

Můžete být ještě trochu konkrétnější?
V jednotlivých požadavcích zákonů,
které jsou vlastně všechny striktně nastavené, je rozdíl, zda se někdo specializuje na právní aspekty dopadů GDPR,

V čem je přínos I3C pro KYBEZ?
My jsme nejvíce specializovaní v oblasti
ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, analýz rizik a řešení
procesních a organizačních opatření.

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

V oblasti GDPR je přístup k zabezpečení
osobních údajů principiálně stejný jako
v kybernetické bezpečnosti, ale navíc zde
máme obrovský benefit, protože jsme
řádově za deset let existence firmy dělali historicky stovky projektů, ve kterých
jsme klienty uváděli v soulad se „stojedničkou“. Takže nyní vlastně jen kombinujeme soulad se „stojedničkou“ a změnami, které v tom GDPR přináší.
Platforma
kybernetické bezpečnosti

Celý článek
si přečtete zde
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Průzkum Deloitte: Posun priorit ředitelů

– od hospodářského výsledku k zákazníkům
Průzkum mezi IT řediteli provedla
společnost Deloitte ve 48 zemích.
Pomocí hloubkových rozhovorů a on-line dotazníků byly získány názory
a odpovědi od více než 1200 IT ředitelů napříč 23 odvětvími. Cílem bylo
porozumět tomu, jaký vliv tito lidé
mají na tvorbu obchodních hodnot
a co přináší svým společnostem.
Letošní průzkum společnosti Deloitte
zkoumal, zda vliv CIO vychází spíše
z jejich charakterových vlastností, nebo
ze získaných technologických dovedností. Zabýval se také rozdíly mezi IT
dovednostmi těchto ředitelů, očekáváními, která od nich mají jejich podniky,
i tím, jak jsou schopni sladit své dovednosti s potřebami podniku.
Dále průzkum mezi IT řediteli (CIO)
odhalil, že více než polovina z nich
(57 %) považuje zákazníky za prioritu,
což je proti loňsku 12% nárůst. Zákazník zůstává na prvním místě pro osm

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay
z deseti hodnocených odvětví. Navzdory tomu ale pouze 45 % CIO říká, že se
IT oddělení v jejich organizaci skutečně
zapojuje do tvorby zákaznického zážitku. Podle 28 % respondentů je nastavení IT v jejich společnostech s ohledem
na požadavky podprůměrné.

Hlavní závěry, vycházející z průzkumu, jsou následující:
Strategické sjednocení IT činností

podniku a obchodní strategie bylo
z hlediska úspěchu zásadní pro 78 %
IT ředitelů, přičemž pouze 5 % dotázaných uvedlo, že se v rámci jejich
organizace jednalo o prioritu.
Více než čtvrtina IT ředitelů (28 %)
ohodnotila nastavení IT své organizace za podprůměrné, zvláště
s ohledem na zákaznickou a digitální
zkušenost a využívání dat.
Od 57 % IT ředitelů firma očekává
pomoc při zavádění podnikových
inovací nebo vývoji nových produktů
a služeb, současně ale více než polovina z nich tvrdí, že priority v této
oblasti neexistují nebo se teprve vytvářejí.
Více než polovina (61 %) CIO říká, že
otázky bezpečnosti patří mezi hlavní
očekávání, kyberbezpečnost a řízení
rizik v oblasti informačních technologií jsou ale hlavní obchodní prioritou
firem pouze v 10 % případů.
Pokud jde o vlastnosti i charakteris-

tiku stylu práce, pak 81 % IT ředitelů
se při spolupráci s ostatními zaměřuje na cíl spíš než na emocionální
a sociální podněty.
Letošní průzkum navíc odhalil podstatný nesoulad v tom, jaké dovednosti
podniky od svých IT ředitelů očekávají
a jaké skutečně zvládají. Pro IT ředitele
tak přichází velká příležitost řídit prostřednictvím svých dovedností sjednocení strategických priorit. Pokud mají
udržet krok s měnícími se potřebami
podniku, měli by rozvíjet také IT technologie tak, aby podpořily celkové obchodní hodnoty. Spolu s tím by měli
dále zlepšovat své vlastní dovednosti,
pracovat na vztazích s ostatními kolegy
ve společnosti a rozvíjet talentované jedince i celé týmy.

Celý článek si přečtete zde

Finále první středoškolské soutěže v kybernetické
bezpečnosti skončilo úspěchem brněnských studentů
Finále Středoškolské soutěže ČR
v kybernetické bezpečnosti, organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických
a profesní organizací, se uskutečnilo
na začátku června 2017 v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2017
v Brně.
Do finálového kola se aktivně zapojilo
29 studentů ze 17 středních škol z celé
České republiky. Studenti postupně
řešili pět reálných bezpečnostních scénářů (analýza síťové komunikace, zranitelnost webové aplikace, prolomení
složité šifry apod.), přičemž pro každou
z těchto úloh byli rozlosování do šesti
týmů. Hodnoceni však byli i v rámci
těchto týmů individuálně přiděleným
členem soutěžního výboru.
Vítězem finále se stal Jakub Smejkal
ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Těsně za ním se
umístil Jiří Kučera z Gymnázia Otokara
Březiny a SOŠ v Telči, následován Kryštofem Mackem rovněž ze Střední školy
06-07/2017

informatiky, poštovnictví a finančnictví
Brno.
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví se stala nejúspěšnější školou celorepublikového finále,

jelikož čtyři z pěti zástupců této školy
se umístili v první patnáctce finalistů,
z nichž bude vytvořen tým, ze kterého
bude v rámci přípravného soustředění
na Kybernetickém polygonu Masary-

kovy univerzity v Brně (KYPO) vybráno
sedm studentů pro reprezentaci České
republiky na Evropském finále, které
se uskuteční na přelomu měsíců října
a listopadu 2017 ve španělském městě
Malaga.
V průběhu soutěže se studenti a jejich
pedagogický doprovod mohli seznámit
nejen s řadou odborníků na kybernetickou bezpečnost, ale v rámci doprovodného programu kromě veletrhu IDET
navštívili i Univerzitu obrany, Kybernetický polygon Masarykovy univerzity
v Brně a forenzní laboratoře VUT
v Brně. Zároveň všichni zúčastnění měli
možnost a příležitost si vyslechnout
zajímavé prezentace Národního centra
kybernetické bezpečnosti, Ministerstva
vnitra České republiky a dalších partnerů soutěže.
Nejúspěšnější studenti obdrželi ceny,
které do soutěže věnovala celá řada
spolupracujících subjektů. Pořadatelé
ocenili i nejlepší školu
a učitele nejlepších finalistů.
Celý článek si přečtete zde

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs/bezpecnost
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Množství DDoS útoků se zvyšuje
a narůstá i jejich intenzita

V.I.P. NOVINKA

… dokončení ze strany 1

PRO UŽIVATELE MAC VE WINDOWS
Acronis oznámil novou verzi Acronis Files Connect (dříve ExtremeZ-IP) poskytující uživatelům počítačů Mac okamžitý přístup ke všem dostupným sdílením
a DFS zdrojům a rychlé vyhledávání,
které je mnohonásobně rychlejší než
zabudovaná aplikace Finder.
Acronis Files Connect zefektivňuje
integraci počítačů Mac do sítí s Windows. Soustřeďuje se na zajištění spolehlivějšího a výkonnějšího propojení
mezi počítači Mac a sdílenými soubory v prostředí Windows či DFS zdroji
prostřednictvím AFP a SMB protokolů.
Výsledkem je vyšší produktivita a větší
podíl zaměstnanců používajících smíšené prostředí Mac/Windows.
Interní test ukázal, že uživatel potřebuje k vyhledání 250 000 souborů
Acronis Files Connect pouze tři sekundy, v porovnání s 25 minutami při použití aplikace Finder propojené přes SMB.

V případě DDoS útoků se často jedná
o náhodné útoky bez konkrétního cíle,
jejichž záměrem je vyřadit z provozu co
nejvíce on-line služeb, ale výjimkou nejsou ani cílené útoky na konkrétní subjekty, přičemž tyto útoky mohou probíhat i na základě objednávky třetí osoby.
Nejlevnější útok, trvající několik desítek
minut, je možné pořídit již za necelých
sto korun. Celodenní útok pak začíná
od 1300 korun výše. V řadě případů je
oběť vystavena i několika různým útokům současně a to po dobu několika
dnů až týdnů.
„Spoléhat se na to, že problematiku
ochrany před DDoS útoky řeší dodavatel konektivity nebo poskytovatel hostingu, je přinejmenším nezodpovědné,“
říká obchodní ředitel společnosti ComSource Jaroslav Cihelka. „Z vlastní zkušenosti víme, že většina ISP i hostingových firem tento problém zaznamená
až v okamžiku, kdy útok má vliv i na jejich vlastní provoz.“ Jen za uplynulých
12 měsíců zachytila globální služba
FlowGuard provozovaná společností

Jaroslav Cihelka, obchodní ředitel
ComSource. Foto: Archiv
ComSource více než 4,5 milionů DDoS
útoků různé intenzity. Mezi nejčastější
cíle patřil především sektor e-commerce, ale stranou nezůstaly ani bankovní
instituce a média.
O tom, že riziko DDoS útoku se nevyplatí podceňovat, se koncem června
přesvědčila např. společnost Microsoft.
Masivní volumetrický útok narušil pro-

voz serverů služby Skype, což znemožnilo využívání této služby řadě uživatelů. Mnozí z nich zaznamenali problémy
již při přihlašování. Pokud se jim však
přeci jen podařilo přihlásit, nezobrazovali se jim kontakty ani zprávy. Službu
se nakonec podařilo v krátkém čase
opět zprovoznit, ale některé problémy
a bylo nutné řešit pak i nadále.
Podobný problém zaznamenala
i služba Steam, což je platforma společnosti Valve Corporation, určená k digitální distribuci her a softwaru. Přibližně
hodinu po zahájení jejího tradičního
výprodeje servery Steamu zkolabovaly
a služba se stala nedostupnou. Tento
útok byl dopředu avizován kyberteroristickou skupinou CyberTeam, která
se specializuje právě na DDoS útoky
a která se mj. přihlásila i k útoku na komunikační platformu Skype.

Celý článek si přečtete zde

Nejlepší postupy pro průmyslové zabezpečení
Dodavatel řešení pro oblast průmyslové automatizace, Rockwell Automation, nastiňuje tři klíčové kroky
k vybudování kompletního programu
průmyslového zabezpečení.
Provoz průmyslových organizací probíhá
tak, jak by si před pár desítkami let jen
sotva kdo dokázal představit. Nyní slučují
dohromady dříve oddělené systémy informačních technologií (IT) a provozních
technologií (OT) nebo využívají mobilní,
analytické a cloudové nástroje pro zlepšení vzájemné propojitelnosti a sdílení
informací. Tento vývoj podstatným způsobem zlepšuje provozní operace, ale

vytváří rovněž více potenciálních vstupních bodů pro bezpečnostní hrozby.
Jako součást řešení tohoto problému
vyvinula společnost Rockwell Automation postup sestávající ze tří kroků pro
vybudování programu průmyslového zabezpečení, který sahá od celopodnikové úrovně po úroveň továrního provozu
a pomáhá snižovat rizika pro pracovníky,
procesy a technologie. Tyto tři kroky jsou
následující:
Vyhodnocení zabezpečení: Provést
vyhodnocení v rámci celého zařízení
pro pochopení rizikových oblastí a potenciálních hrozeb.
Do hloubky zasahující přístup k za-

bezpečení: Přijmout vícevrstvý přístup
k zabezpečení, který vytvoří několik
obranných linií.
Důvěryhodní dodavatelé: Ověřit, že
dodavatelé automatizačních technologií při navrhování svých produktů dodržují základní principy zabezpečení.
Bezpečnostní hrozby pro průmyslové organizace se budou nadále vyvíjet.
Aby nezískaly náskok, musí se společně
s nimi vyvíjet také holistický program zabezpečení, který musí být vždy alespoň
o krok napřed i za podmínek stále se měnících hrozeb. Dodržování popsaného
přístupu o třech krocích pomůže organizacím vybudovat program, který může

Příslušná e-kniha je
na webových stránkách
společnosti.

k

dispozici
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Cloudová bezpečnost na začátek zdarma

Azure. Po uplynutí této lhůty je možné li-

v první den útoku byla na devátém místě

pečnostních služeb rychleji než celý trh

Aby

cenci zakoupit jako pay-as-you-go (PAYG).

v počtu incidentů.

informační bezpečnosti. Analytici společ-

rracuda Networks s atraktivní nabídkou

Masivní útok se nevyhnul ani nám

Letos trh cloudové bezpečnosti poroste

bezpečnostních služeb naroste do roku

bezpečnostních řešení, která je součástí

Dne 27. června 2017 zasáhla svět nová vlna

nejméně o 21 procent

2020 bezmála na devět miliard dolarů.

již oznámeného programu „Cloud Ready“.

útoků typu ransomware – útok připomínal

Oblast cloudových bezpečnostních slu-

V rámci nabídky mohou zákazníci získat

nedávnou událost s virem WannaCry. Mezi

žeb poroste nadále rychlým tempem

Kamera s bezpečnostními funkcemi

zdarma 90denní cloudovou licenci na pro-

země, které byly řáděním tohoto viru ma-

– v roce 2017 dosáhne podle společnosti

Kamera do auta Transcend DrivePro 230

dukty Barracuda Web Application Firewall

sivně nejvíce postiženy, patřily Ukrajina, Itá-

Gartner celkového objemu 5,9 miliardy do-

má rozlišení Full HD a optický senzor Sony

a Barracuda NextGen Firewall v rámci

lie, Srbsko, ale také Izrael. Masivní útok se

larů, což je o 21 % víc než v roce 2016. Cel-

Exmor. Díky GPS modulu lze k záznamu

Amazon Web Services (AWS) a Microsoft

nevyhnul ani České republice, která hned

kově poroste segment cloudových bez-

přidat zeměpisné souřadnice. Kamera je

organizacím

ulehčila

přechod

na cloudovou infrastrukturu, přichází Ba-
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pomoci ochránit do budoucnosti duševní
vlastnictví, zařízení, technická aktiva, zaměstnance a konkurenční výhody.

Více článků si můžete přečíst na www.ictsecurity.cz
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Na nový kmen malwaru, který ke svému šíření využívá chyb v protokolu
SMB pro sdílení souborů v operačním systému Windows, upozornil
bezpečnostní výzkumník a člen chorvatského vládního CERT týmu, Miroslav Stampar, kterému se jej podařilo
identifikovat.
Větší nebezpečí spočívá i v tom, že
na rozdíl od ransomwaru WannaCry,
který používá pouze dva uniklé nástroje
NSA (EternalBlue a DoublePulsar), jich
tento sítový červ nazvaný EternalRocks
využívá všech sedm. Navíc nelze malware jednoduše vypnout tak, jak tomu
bylo u ransomwaru WannaCry.
Zneužité zranitelnosti: EternalBlue
– SMBv1 exploit tool, EternalRomance
– SMBv1 exploit tool, EternalChampion
– SMBv2 exploit tool, EternalSynergy
– SMBv3 exploit tool, SMBTouch –SMB
reconnaissance tool, ArchTouch – SMB
reconnaissance tool a DoublePulsar
– Backdoor Trojan.
Postižené systémy: počítače s OS
Microsoft Windows.
Dopad: Stampar zjistil, že EternalRocks se maskuje jako WannaCry,
aby oklamal bezpečnostní výzkumníky.
Místo toho, aby se pak projevil jako klasický ransomware, umožní útočníkům
„pouze“ převzít kontrolu nad postiženým počítačem pro další možné kybernetické útoky.
WannaCry používal dva Exploity
– tyto nástroje byly vyvinuty americkou
vládní bezpečnostní agenturou NSA
pro špionážní účely. Nový červ, který
hledá možnost, jak se dostat do vašeho počítače je EternalRock a používá
sedm exploitů vyvinutých NSA.
Lze tedy zcela jistě očekávat zesílení kybernetických útoků v tomto roce.
Předpovědi nejsou vůbec růžové.

Celý článek si přečtete zde
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Gartner: Klíčové bezpečnostní
technologie pro rok 2017
U příležitosti konání konference Security & Risk Management Summit,
která proběhla začátkem června
2017 v USA a v září se bude konat
v Londýně, sestavili analytici společnosti Gartner výběr klíčových
technologií pro oblast bezpečnosti
v roce 2017.
První technologií, či spíše technologickou oblastí, jsou platformy pro ochranu cloudových řešení (Cloud Workload Protection Platforms – CWPP), jež
nabízejí ucelený způsob, jak ochránit
cloudovou infrastrukturu napříč různými hybridními prostředími zahrnujícími
privátní i veřejnou IaaS infrastrukturu.
Na druhé pozici seznamu se umístila technologie vzdáleného prohlížeče
(Remote Browser), která omezuje rizika útoků na prohlížeč jeho izolováním
od zbytku uživatelského systému.
Jako třetí uvádějí analytici Gartneru techniky pro odlákání či odklonění
útoků (deception) – tedy takové, které
vytvářejí zástupný cíl či návnadu, od-

Foto: Pixabay

rážejí nebo narušují průběh útoku, oddalují jeho možný dopad a umožňují
útok jednoznačně detekovat.
Detekce a odpověď na útoky
na koncové body (Endpoint Detection
and Response – EDR) rozšiřuje tradiční metody ochrany koncových bodů
(například antiviry) o funkce založené
na monitorování událostí, neobvyklého chování či aktivit s možným zlým
úmyslem – analytici odhadují, že EDR
bude v roce 2020 využívat 80 % velkých podniků, 25 % středních firem
a 10 % malých organizací.

Mezi techniky v podnicích o něco
více rozšířené patří analýza provozu
na síti (Network Traffic Analysis – NTA)
sledující provoz, toky dat, připojení
a objekty z hlediska chování naznačujícího možný útok.
Firmy, které chtějí lépe zvládat
detekci hrozeb, reakce na incident
a průběžné monitorování, ale nemají
na to potřebné specialisty, by se měly
zajímat o řízenou detekci a odezvu
(Managed Detection and Response
– MDR) – jde o službu populární zejména u středně velkých podniků, které nechtějí příliš investovat.
Mezi užitečné funkce, které přináší
rostoucí míra virtualizace datových
center – zejména jejich síťových funkcí
– patří mikrosegmentace (microsegmentation), tedy vytvoření poměrně
malých oddělených segmentů...

Celý článek si přečtete zde

Poučení z WannaCry? Posílit oblast aktualizací
a patch managementu!
Podle průzkumu společnosti GFI
Software, se doporučuje v souvislosti s nedávnými ransomwarovými
útoky posílit aktualizace a záplatování. Ransomware WannaCry, který
se bleskově rozšířil po celém světě
a zašifroval stovky tisíc počítačů prostřednictvím neaktualizovaných operačních systémů, ukázal na současné slabiny počítačových sítí u mnoha
podniků a organizací.

„Virus WannaCry pronikl do systémů Windows XP, jejichž podpora byla

ukončena v dubnu 2014,“ řekl Zdeněk
Bínek zodpovědný za prodej řešení GFI
Software v České republice a na Slovensku. „Vedle zálohování navíc proto
doporučujeme věnovat pozornost pravidelnému záplatování operačních systémů a aplikací v kombinaci s výkonnými antivirovými systémy.“
Z průzkumu GFI Software, provedeného mezi českými SMB podniky před
útokem viru WannaCry, vyplynulo:
Nejzranitelnějšími
systémy
jsou
v českých SMB firmách operační
systémy (to se týká poloviny firem),

až potom mobilní zařízení (27 %)
a aplikace (23 %).
Největší riziko pro správce firemních
informačních systémů představuje
software Microsoftu (42 %), Googlu
(21 %) a Adobe (16 %).
Pouze 10 % podniků se chce
v příštích 12 měsících věnovat oblasti patch managementu, méně než
ochraně elektronické pošty či webového přístupu.
Celý článek si přečtete zde

vybavena funkcemi, jež přispívají k bez-

Synology představilo Surveillance Station 8.1

ochrany a pro IT infrastruktury všech veli-

než 81 % lidí, ale pouze 27 % z nich chrá-

pečné jízdě. Varuje zvukovým signálem

Společnost Synology oznámila dostup-

kostí. Nový Acronis Backup 12.5 přichází

ní jejich obsah šifrováním, heslem nebo

před změnou jízdního pruhu a kolizí (před

nost verze beta služby Surveillance Sta-

ve dvou edicích, Standard a Advanced,

hardwarovým klíčem.

příliš rychlým přibližováním se k dalšímu

tion 8.1 a pozvala zájemce o testování

a s možností snadného upgradu.

autu). Při vjetí do tunelu nebo za soumra-

z celého světa k účasti na testování beta

ku upozorní DrivePro 230 na nutnost roz-

programu.

svítit světla. Kamera upozorní i na nasta-

Stoprocentní ochrana před odposlechem
Data na USB discích chrání necelá třetina

a nahráváním

Čechů!

Generátor bílého šumu Druid DS-600 umož-

venou dobu pro připomenutí odpočinku.

Acronis Backup 12.5 s ochranou proti

Z průzkumu, realizovaného společností

ní bezpečné vedení rozhovorů a jednání.

Prostřednictvím Wi-Fi a aplikace DrivePro

ransomwaru

ESET ve spolupráci s internetovým por-

Místo schůzky není třeba předem podrobit

(pro Android a iOS) může uživatel měnit

Acronis Backup 12.5 je novinka pro zálo-

tálem Seznam.cz v červnu 2017 vyplývá,

prohlídce a odhalit případná nahrávací zaří-

hování podnikových dat s nejvyšší úrovní

že USB disky pro přenos dat využívá více

zení. Často to totiž ani není možné.

její nastavení a zobrazit i živý náhled.
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EternalRocks: ještě větší
hrozba než WannaCry

z ict bezpečnosti
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ZEBRA SYSTEMS MÁ KERIO
Od června předala společnost GFI
Software distribuci produktů Kerio
Technologies na českém a slovenském trhu společnosti Zebra systems.
Jmenování distributora následuje
po akvizici Kerio Technologies firmou
GFI Software v lednu tohoto roku.
Na obou trzích bude Zebra systems
zodpovědná za distribuci produktů:
Kerio Connect – nástroj pro e-mail,
instant messaging, sdílené kalendáře a správu kontaktů ve většině poštovních a IM klientů, atd.
Kerio Control – unifikované zabezpečení firemních sítí s komplexní
ochranou sítě a statistikami.
Kerio Operator – systém telefonní
ústředny VoIP.
Kerio Cloud – cloudové řešení
e-mailu, instant messagingu a hlasových služeb.

ICT NETWORK NEWS
PRAVIDELNÁ RUBRIKA ZÁLOHUJTE CHYTŘE
www.zalohujte-chytre.cz

Společnost Lunys
přechází na Acronis Backup Advanced
Společnost Acronis oznámila, že
společnost Lunys, slovenský distributor čerstvého a baleného ovoce a zeleniny, bude využívat řešení
Acronis Backup Advanced k ochraně
svých kritických dat. Zálohovací řešení podpoří vysoké nároky na obchodní kontinuitu v odvětví rychloobrátkového zboží při výhodnějších
nákladech na vlastnictví.
Lunys v rámci svých obchodních procesů využívá podnikový systém Karat nad
databází Microsoft SQL, kde jsou uložena kritická data. V rychloobrátkovém
odvětví je nepřetržitý přístup k datům
otázkou samotné kontinuity podnikání,
proto musejí být pečlivě zálohována.
V důsledku virtualizace informačního
systému musela společnost vyřešit zálohování virtuálních strojů, které běží
na platformě VMware. Po otestování
produktu od společnosti Acronis a porovnání s náklady na původní řešení, se
zákazník rozhodl nasadit Acronis Backup Advanced.

Vedle příznivějších pořizovacích nákladů očekává společnost Lunys od řešení Acronis Backup Advanced efektivnější archivaci záloh díky deduplikační
technologii, čímž ušetří také kapacity
v NAS úložišti. Navíc bude zákazník
využívat pokročilejší funkce jako např.
obnovení virtuálních strojů na záložní
server po skončení archivace, což předchozí zálohovací systém neumožňoval.
Přechod na technologii Acronis zákazníka posune ve využívaní moderních archivačních nástrojů o něco dále a ve finále umožní spolehlivěji chránit důležitá
firemní data.
„Naše společnost dodává zboží,
které podléhá rychlé zkáze, a proto
je pro nás kriticky důležité mít rychlý
a nepřetržitý přístup k aktuálním datům,“

řekl Pavel Rigo, správce IT a programátor ve společnosti Lunys. „V případě
výpadku systému a nedostupnosti dat
by se naše ztráty počítaly v tisícovkách
eur za každou hodinu, a proto je pro
nás dostupnost absolutně klíčový faktor. Díky předchozí pozitivní zkušenosti
s technologiemi Acronis při zálohování
pracovních stanic jsme se rozhodli nasadit řešení Acronis Backup Advanced
i pro zálohování virtuálních strojů. Toto
řešení nám umožní po provedení zálohy obratem obnovit virtuální stroj na záložní server tak, abychom v případě výpadku mohli co nejdříve spustit záložní
systém a eliminovat jeho následky.“
ACRONIS je partnerem rubriky Zálohujte chytře. Více článků o zálohování, obnově dat a cloudu naleznete na:
www.zalohujte-chytre.cz.

Celý článek si přečtete zde

Recenze GDP Pocket 7: Notebook do kapsy u saka
Jako vůbec první kousek do Evropy
jsme si nechali dovézt sedmipalcový
notebook GPD Pocket 7.

KOUTEK REDAKTORŮ

Při pohledu na parametry trochu zamrzí procesor Atom, nějaké ohromující výkony tedy od notebooku nečekejte, ale na běžnou práci to bohatě
stačí. Čtení mailů, práce s kancelářskými aplikacemi, práce na internetu
i přehrávání multimédií nečiní mininotebooku žádné problémy. Pochopitelně
u náročnějších aplikací už narazíte na limity, Atom je prostě Atom, byť nejnovější generace a s dobrým boostem. Své
si na výkon řekne i poměrně velké rozli-

Malý a šikovný je sedmipalcový notebook GDP Pocket. Foto: Indiegogo
šení, díky kterému je displej sice krásně
hladký, ale zkonzumuje hodnězdrojů.
Jedna z věcí, na kterou si asi budete muset zvykat, je klávesnice. Úkol
pro výrobce zněl jasně: Plnohodnotná

klasická klávesnice s oddělenými tlačítky. Výrobce se k tomu postavil čelem
a zadání splnil, samozřejmě s některými podivnostmi. Na klávesnici se píše
skvěle, tlačítka mají dobrý zdvih a jsou
dostatečně oddělena, ale klávesnici
tohoto stroje se prostě budete muset
naučit. Pár věcí vás ale překvapí.
Tak například nepotěší umístění zapínací klávesy Power tam, kde obvykle
čekáte Delete či Backspace. I některé
klávesy, jako jsou závorky, středník,
nebo třeba kroužkované U jsou umístěny mírně řečeno netradičně. Klávesnice
navíc nemá pochopitelně české popisky. Pokud si na rozložení zvyknete

a naučíte se pracovat s dvěma mezerníky (uprostřed je touchpad), práce samotná na notebooku je dobrá.
Díky rozměrům se notebook sice vejde do kapsy u saka, ale na kolena si
ho moc dobře nepoložíte. Displej se dá
vyklopit do cca 150 stupňů.
Pokud je vaším denním chlebem
kreslení CAD nákresů nebo střih videa,
pak není pro vás. Je-li vaší prací spíš
práce s textem nebo běžná kancelářská práce, pak může
být určitou vhodnou
volbou.
Celý článek si přečtete zde

A3 pro vysoké tiskové výkony

za minutu a ES9476 MFP s rychlostí

Portégé X30. Mezi prvními modely to-

covní nástroj s maximálním možným

Dvě nové barevné A3 multifunkční tis-

50 stran za minutu. Oba modely jsou

hoto elegantního přístroje je mimo jiné

výpočetním výkonem a vysokou výdr-

kárny z exekutivní série OKI ES94x6

vhodné pro náročný provoz a v kombi-

konfigurace s mimořádně výkonný-

ží na baterie, která v této konfiguraci

MFP jsou určeny pro kanceláře s vy-

naci s vysokoobjemovým spotřebním

mi komponenty, Portégé X30-D-10L.

dosahuje až 10,5 hodiny.

sokým objemem tisku a nadstandard-

materiálem přispívají k velmi nízkým

Tento přístroj s pohodlnou podsvíce-

ními požadavky na rychlost, kvalitu

provozním nákladům.

nou klávesnicí, matným dotykovým

První smartphone na světě s podporou

Full HD displejem o úhlopříčce 13,3“

VR a AR

výtisků a dokončovací operace. OKI
ES9476 MFP 3 webOKI ES9476 MFP

Třináctipalcová Toshiba strčí do kapsy

a operační pamětí 32 GB je určen

První smartphone na světě, který

4 webModelová řada ES94x6 MFP za-

mnohem větší konkurenty

profesionálním uživatelům, kteří jsou

současně podporuje technologie VR

hrnuje dvě zařízení formátu A3 – OKI

Toshiba uvádí na náš trh ultratenký

zvyklí mít otevřeno mnoho aplikací

a AR, uvedl na český trh Asus. No-

ES9466 MFP s rychlostí 35 stran A4

prémiový notebook nové generace

současně a chtějí tenký a mobilní pra-

vinka, ZenFone AR (ZS571KL), nabízí

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz
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Důležitost kalendáře v životě je prokazatelná, 84 % populace ho považuje za užitečnou až nezbytnou součást pracovního i osobního života.
V posledních letech se mluví o úpadku jeho papírové a nástupu digitální
verze.
Vzrůstající popularitu digitálu můžeme
v první řadě přisoudit zvýšené oblibě
mobilních zařízení (chytrých telefonů
a tabletů), v druhé řadě prvkům navíc,
které digitální kalendář oproti papírovému zvýhodňují. Je pořád s vámi, můžete ho sdílet napříč všemi vašimi zařízeními nebo případně s dalšími osobami,
posílat skrze něj pozvánky, dostávat
upozornění...
Přes veškeré výhody digitálního kalendáře většina lidí, včetně uživatelů
internetu stále preferuje tradiční papírovou podobu. Nejmarkantnějším příkladem je Francie, kde 23 % „připojených“ nepoužívá žádnou digitální verzi,
ale papírovou klasiku. Ta má spoustu
pozitiv a průměrně vytíženému člověku stačí k tomu, aby si udělal ve svých
aktivitách pořádek. Používání papírového kalendáře popisují jako více „individuální“, „osobní“ a „kreativní“ způsob
plánování.
Hlavním důvodem, proč lidé aktivně nepoužívají digitální kalendář nebo
to-do list, je složitý způsob ovládání.
Někteří vůbec nevědí, jak se takový digitální kalendář používá, a zabírá moc
času, než se v něm zorientují. V korporátním prostředí se zaměstnanci bojí,
že budou jejich aktivity sledovány managementem. K zaznamenávání pracovních, studijních nebo osobních aktivit
a úkolů ho aktivně využívá méně než
jedno procento z více než stovky miliónů lidí. Zbytek ho pouze pasivně vlastní.

Celý článek si přečtete zde
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Recenze: Šikovná barevná
oboustranná multifunkce
Multifunkční barevné zařízení Brother L9570CDW formátu A4 uspokojí uspokojí potřeby menší i střední
firmy. Zařízení je schopné kopírovat,
skenovat i tisknout. Jeho výhodou
je možnost oboustranného skenování až 90 listů najednou z horního
podavače dokumentů.
Uživatel může obsluhovat toto zařízení
prostřednictvím ergonomicky umístěného a přehledného panelu, kde na
jeho levé straně je umístěna barevná pětipalcová dotyková obrazovka,
k zadávání voleb je pak na pravé straně
umístěn ještě numerický tlačítkový panel. Multifunkce je určena pro tiskové
výkony kolem šesti tisíc stran měsíčně.
Skener má rozlišení až 1200x2400
dpi. Sklo skeneru je umístěno pod
odklopným oboustranným podavačem dokumentů ADF, který slouží pro
skenování případně kopírování většího množství jednotlivých listů, což
práci značně zrychluje. Podavač pracuje velmi spolehlivě, při našem testu

Multifunkce Brother L9570CDW.
Foto: Brother
se v něm žádný papír nezasekl a ani
se nestalo, že by do mechanismu podavače byl nabrán více jak jeden list
papíru. Kopírování a tisk pak probíhá
v základním rozlišení 600x600 dpi, tuto
hodnotu lze ale měnit na 1200x600
dpi.
Pomocí doprovodných aplikací pak
můžete skenovat a odeslat naskeno-

vaný obraz dokumentu třeba do mobilu, nebo variovat sken tak, že toto
zařízení formátu A4 dokáže složit formát A3 ze dvou obrazovek A4, tedy po
skenování dokumentu A3 přeloženého na dvě poloviny. Jedna z možností
je pak převod skenovaného dokumentu například rovnou do Wordu.
Velmi svižná a snadno ovladatelná
multifunkční tiskárna s možností oboustranného barevného tisku, skenování
a kopírování. Její předností je velmi
dobrá kvalita tisku, poslouží v menších
i větších firmách. Pokud budete využívat barevný tisk například pouze na
tisk prezentační grafiky nebo nátisk obrázků, výročních zpráv a tak podobně,
a prioritně budete tisknout černobíle,
pak se dají tiskové náklady v pohodě
udržet vcelku na uzdě.

Celý článek si přečtete zde

Red Hat otevřel v Brně už čtvrtou budovu
Red Hat rozšířil své působení v České republice. V Brněnském technologickém parku slavnostně otevřel
novou, v pořadí již čtvrtou, administrativní budovu této společnosti. Rozšiřování vývojového centra Red Hatu
je reakcí na rostoucí zájem organizací využívajících výhod open source
technologií, které se po celém světě
obracejí na společnost Red Hat, aby
jim pomohla úspěšně projít digitální
transformací.
Ve společnosti Red Hat je Brno již dlouhou dobu vnímáno jako významné centrum inovací, přičemž slouží jako jedno

Red Hat otevřel v Brně už svou čtvrtou
budovu. Foto: Red Hat

z klíčových inženýrských center společnosti v globálním měřítku. Brněnské
vývojové centrum společnosti Red Hat
je koncipováno tak, aby podporovalo
další generaci vývojářů a inženýrů, což

zahrnuje i úzkou spolupráci s lokálními
univerzitami, v rámci níž Red Hat studentům poskytuje technologie s otevřeným zdrojovým kódem a podporu,
aby mohli získávat významné praktické
zkušenosti.
Nová budova společnosti Red Hat
v Technologickém parku v Brně se rozkládá na ploše zhruba 4180 čtverečních
metrů. Jsou v ní prostory pro vzájemná setkávání, jednání, telefonní budky
i knihovny s krby.

Celý článek si přečtete zde

cen mladým českým vědcům. Spo-

ny získal možnost stáže na prestižním

nabízí možnost plného anebo částeč-

s rozlišením WQHD, zadní 23Mpx

lečnost Atos IT Solutions and Servi-

vědeckém pracovišti ve Francii.

ného home office 80 % českých cen-

fotoaparát a procesor Qualcomm

ces udělovala cenu Josepha Fouriera

Snapdragon 821 v kombinaci se

za projekty v oblasti počítačových věd.

Oblíbenost home office roste

zaměstnanců tuto možnost využívá.

6 GB operační paměti. K dispozici je

Vítězem se stal Jan Zapletal z Tech-

Druhým čtením v Poslanecké sně-

Jak ukazují data společnosti Deloitte,

i 128GB úložiště či pětimagnetový re-

nické univerzity Ostrava za výzkum

movně prošla novela zákoníku práce,

homeoffice umožňuje všem zaměst-

v oblasti paralelní implementace me-

která přichází s úpravou práce z do-

nancům jen 22 % českých firem a 48 %

tody hraničních prvků, která může

mova. Protože zájem zaměstnanců

společností s touto možností počítá

Ceny Josepha Fouriera za výzkum

sloužit například k matematickému

o home office roste, firmy z oboru

jen u některých pozic. Na 21 % firem

Na francouzském velvyslanectví pro-

modelování zvukových či elektromag-

podnikových služeb se na chystané

dovoluje podřízeným pracovat z do-

netických vln. Kromě peněžité odmě-

změny připravují. Dle průzkumu ABSL

mova jen ve výjimečných případech.

5,7palcový Super AMOLED displej

produktor s chytrým zesilovačem.

běhlo v 16. června předání vědeckých
06-07/2017

ter podnikových služeb a přes 60 %

KOUTEK REDAKTORŮ

Digitální kalendář využívá
ani ne procento lidí

z firemního ict

Více článků si můžete přečíst na www.corporateict.cz
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NOKIA PRO INOVACE IOT
Společnost Nokia zahájila již pátý ročník své Open Innovation Challenge se
zaměřením na Internet věcí (IoT) pro
inteligentní města, mobilitu, bezpečnost
a související odvětví.
Společná inovace je nezbytnou součástí snahy společnosti Nokia přinést
lidem kreativní myšlenky a inteligentní
řešení. Výzva Nokia Open Innovation
Challenge vyzývá start-upy a inovátory,
kteří pracují na dalších velkých myšlenkách ve věcech internetu, aby dokázali
prokázat funkční prototyp jejich myšlenky tím, že:
řeší řadu městských problémů,
zvyšují bezpečnost díky technologii,
zlepšují, jak interagujeme a prožíváme
svět kolem nás s interakcí virtuální reality a stroje,umožňují další průmyslové
revoluci s LTE, robotikou a senzory,
zlepšují zdraví pomocí digitálních
technologií.

ICT NETWORK NEWS

Síťové technologie LPWAN
pro Internet věcí – 5. díl
Tentokrát si představíme dvě technologie pro Internet věcí: SIGFOX
a Weightless.

SIGFOX
Technologii SIGFOX je proprietární řešení, které bylo vyvinuto francouzskou
společností SIGFOX v letech 2008–
–2010. První produkty byly uvedeny
na trh během roku 2012 a koncem téhož roku byly ve Francii instalovány první základnové stanice, následně během
roku 2013 byla pak pokryta celá Francie. Hlavní oblasti využití zahrnují dálkové odečty, parkovací senzory, Industry
4.0, Smart City, zabezpečovací zařízení,
logistika, sledování teplot při transportu
a uskladnění, péče o seniory, měření
srážek a průtoků na záplavových potocích apod.
Technologie SIGFOX umožňuje aplikace s přenosovou rychlosti 100 b/s,
dosahem 30 až 50 km v terénu a až
10 km ve městě, a životností baterie
přes deset let. Využívána je modulace
DBPSK při šířce kanálu 100 Hz, maxi-

mální vysílací výkon až 20 dBm, citlivost
–142 dBm a na jednom přístupovém
bodě může být připojen až jeden milion
koncových zařízení. Velikost uživatelské zprávy je 12 bajtů a denně může
být odesláno až 144 zpráv, v zpětném
kanálu lze denně odesílat čtyři zprávy
po osmi bajtech. Zabezpečení řešeno
pomocí šifrování AES128 a 16bitové autentifikace. Všechna zařízení již z výroby
vybavena certifikátem, kterým je veškerá komunikace podepsána a zároveň
hashována. Šifrování je možno řešit
na aplikační úrovni. SIGFOX je také
velmi odolný vůči rušení, každá zpráva je vysílána třikrát na náhodné frekvenci a přijímána všemi základnovými
stanicemi v okolí. Technologie SIGFOX
je v současné době využívána ve 23
zemích. U nás ji provozuje společnost
SimpleCell Networks s T-Mobile.

Weightless
V prosinci 2012 byla založena nezisková organizace Weightless Special Interest Group (SIG) se sídlem v Cambridge

ve Velké Británii, jejíž činnost zahrnuje
vývoj technologií Weightless, vytváření
otevřeních specifikací, certifikaci, zajištění IPR a propagování technologie
po světě. První představenou technologií byla v dubnu 2013 Weightless-W,
která nepatří mezi klasické technologie
LPWAN. Využívána jsou tzv. TV whitespace v televizním pásmu 400 až 800
MHz, Weightless-W umožňuje aplikace
s přenosovou rychlosti 1 kb/s až 10 Mb/s,
dosahem ve městě až 5 km a životností
baterie 3 až 5 let. Využívány jsou modulace v rozsahu DBPSK až 16QAM při
šířce kanálu 5 MHz, vysílací výkon může
být až 17 dBm a počet koncových zařízení na jednom přístupovém bodě není
nijak omezen. Velikost uživatelské zprávy lze definovat uživatelem, minimálně
však 10 bajtů. Zabezpečení je zajišťováno šifrováním AES128 s autentifikací
založené na sdíleném
tajném klíči.
Autor: Jaroslav Hrstka
Celý článek si přečtete zde

Veeam a Microsoft: blíže v ukládání cloudových dat
Společnost Veeam Software představila nové vlastnosti umožňující
jakékoli organizaci naplnit očekávání svých uživatelů na život v digitální éře – a to ochranou aplikací i dat
provozovaných v prostředí hybridního cloudu pomocí řešení pro zálohování a zotavení po havárii – založeném na platformách Microsoft Azure
a Veeam „Always-On Cloud“ Availability Platform.
Podle závěrů nedávného průzkumu
analytické společnosti Gartner „… dojde v letech 2016 až 2020 k nárůstu
využívání DRaaS nebo IaaS pro pod-

KOUTEK REDAKTORŮ

Red Hat oznámil Red Hat Ceph Storage 2.3

Nová vylepšení tohoto softwarového úložiště rozšiřují všeobecnou
použitelnost objektového ukládání
dat, zpřístupňují podporu pro analýzu big dat a umožňují využívat Red
Hat Ceph Storage jako společnou
platformu i pro souborová provozní
prostředí. Nejnovější verze představuje významný milník v úsilí společnosti Red Hat poskytovat vysoce

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz

poru zajištění odolnosti vůči haváriím
u produkčních aplikací o více než 200
procent.“ Exponenciálně tak roste poptávka po jednoduchém a výkonném
řešení pro cloudové zálohování i zotavení po havárii. A to díky pružnosti
a obchodnímu modelu založenému na
skutečné spotřebě zdrojů.
Nejnovější oznámení vychází z dlouhodobé spolupráce mezi společnostmi
Veeam a Microsoft a přináší:
nepřetržitou kontinuitu podnikání
díky cloudovému zálohování a zotavení po havárii založené na platformách Veeam „Always-On Cloud“
Availability Platform a Azure,
elastické a flexibilní úložiště, které
lze optimalizovat tak, aby odpovídalo nárokům mnoha rozdílných systémů v různě velkých podnikových
prostředích.

pružnou digitální transformaci prostřednictvím spolehlivé správy a migrace dat napříč více cloudy, tedy
vlastnosti, za kterými stojí technologie Veeam a umožňují využít agilitu
a flexibilitu platformy Microsoft Azure,
snížení nákladů díky flexibilní platformě Veeam a účtovacím modelům
Azure.
Ve chvíli, kdy dojde k havárii, díky
cloudovým technologiím je zotavení
dostupné všem organizacím, ale mnohé z nich stále ještě bojují s proprietární
správou komplexního procesu zotavení
po havárii včetně obnovení dat a nastavení síťové infrastruktury.
nejlepší z technologií osvědčeného
interkomu 2N Helios IP Verso v designovém rámečku s jedním tlačítkem.

Nový Veeam Disaster Recovery
v Microsoft Azure zjednodušuje zotavení po havárii v prostředí Azure a pomáhá tak zajistit kontinuitu podnikání
i dostupnost nejdůležitějších systémů
– pomocí zotavení na vyžádání.
Nový Veeam PN pro Microsoft Azure
je řešení pro zjednodušení a automatizaci nastavení umístění pro zotavení
po havárii v prostředí Azure pomocí
lehké softwarově definované síťové infrastruktury.

Celý článek si přečtete zde

velkou místnost a je určený především pro použití s tablety, chytrými
telefony, přenosnými herními konzolemi a jinými přenosnými elektronickými bezdrátovými zařízeními.

Internet na cestách s minirouterem
Kompaktní chytrý IP interkom

IP interkom 2N Helios IP Solo je
vhodnou volbou pro soukromé rezidence nebo menší firmy a kanceláře. Kompaktní jednotka přináší to

TP-Link TL-WR902AC v provedení
„nano“ je miniaturní router napájený
USB vhodný na cesty, pro příležitostné použití nebo časté přenášení. Pokryje signálem jednu středně

K ochraně napájení datových center

Galaxy VX je vysoce efektivní
a snadno dostupná třífázová škálovatelná ochrana napájení datových center od Schneider Electric.
06-07/2017

www.netguru.cz
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Dva nové neřiditelné
přepínače od Netgear
Na český a slovenský trh uvádí Netgear dva nové neřiditelné gigabitové
ethernetové přepínače řady GS300.
Kompaktní
pětiportový
model
GS305P poslouží především domácím uživatelům, výkonný 48portový
model GS348 je pak určen především
pro posílení infrastruktury v podnikovém prostředí.
Model GS305P najde své uplatnění
především v domácnostech, malých
kancelářích či konferenčních místnostech, v nichž se neustále zvyšuje počet
aktivních IoT zařízení, jako jsou např.
VoIP telefony, bezpečnostní kamery,
pohybové senzory, inteligentní osvětlení apod. Přepínač GS305P se čtyřmi
gigabitovými PoE porty a maximálním
power budgetem 55,5 W umožňuje připojit a současně napájet čtyři libovolná
PoE zařízení. Kovové tělo přístroje navíc
zajišťuje vysokou mechanickou odolnost, bezvětrákové provedení garantuje
naprosto tichý chod a zdířky pro uchycení na stěnu umožňují velmi variabilní
možnosti umístění.

ze světa sítí a telekomunikací
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Test:
Kamera D-Link HD Wi-Fi DCS-936L
V naší redakci jsme měli možnost vyzkoušet kameru DCS-936L, což je model určený pro vnitřní prostředí, nikoli
pro venkovní. Kamera snímá s rozlišením 1280x720, má v sobě vestavěný mikrofon a může nahrávat nebo
snímat ve funkci fotopasti, to znamená, že pokud se před objektiven něco
děje, pak je spuštěn záznam. Kamera
komunikuje přes Wi-Fi.
Kamera dodává vskutku velmi dobrý obraz v rozlišení 1280x720 (i v nižších rozlišení) s dostatkem detailů. Má
noční snímání i mikrofon. Označení
bezdrátová kamera je však trochu zavádějící – ano, můžete obraz přenést
z kamery bezdrátově přes Wi-Fi do sítě
a sledovat dění třeba na obrazovce tabletu nebo mobilu nebo přes webové
rozhraní, ale kameru musíte sytit energií
– a k tomu slouží adaptér s přívodním
vodičem. A protože myšlenky Nikoly Tesly po jeho smrti skončily kdesi v
útrobách trezorů tajných služeb, energii
do kamery nelze dostat bezdrátově, ale

musíte ji připojit
k adaptéru. Kablíkem,
který
je ale dlouhý
přesně jen 150
cm. No, spíše
bychom
měli
HD Wi-Fi kamera
napsat, krátký
DCS-936L.
jen 150 cm.
Foto: D-link
Přistupme
ke kameře samotné a k její činnosti.
Záběry jsou až fantastické, v noci díky
infračervené diodě s IRC filtrem, osvětlujícím scénu, je obraz černobílý, ale
rovněž velmi dobrý s rozlišením detailů.
Snímání zvuku je rovněž na dobré úrovni. Takže, pokud si nainstalujete do svého mobilu aplikaci pro sledování okolí
kamerou, pak můžete na dálku vidět,
co se u vás doma děje, když tam nejste
nebo jen naslouchat zvukům, zda se
něco neděje mimo záběr kamery.
Kameře dal výrobce do vínku funkci automatického spouštění záznamu,
který se aktivuje detekováním buď pohybu v záběru kamery nebo zjištěním

nějaké ruchové složky. A obraz pošle na záznamové zařízení, což může
být třeba cloud nebo paměťové karta,
uložená v kameře. Kamera například
obslouží i SD paměťovou kartu v provedení SDXC s kapacitou až 128 GB. To
slouží kameře ke cti.
Jinak kamera přináší jen samé radosti a její možnost – za cenu kolem
2200 korun – jsou obrovské. Respektive jsou dány možnostmi aplikace a přímým nastavením kamery, která umožní
například odeslat e-mail s přiloženým
obrazovým materiálem na zadanou adresu nebo přes ftp informovat o tom, že
se v monitorovaném místě něco děje.
Velkou
výhodou
HD
kamery
D-Link DCS-936L a aplikací k jejímu
ovládání, je velmi snadná instalace
a následné ovládání a správa i nastavování kamery, které s přehledem zvládne
i běžný uživatel.

Celý článek si přečtete zde

Multifunkce pro malé podniky i pro týmy
Nový switch GS348. Foto: Netgear

Celý článek si přečtete zde

Zařízení využívá unikátní a inovativní technologie včetně patentovaných čtyřstupňových střídačů
a režimu ECOnversion. Řešení dostupné i pro středně velké firmy.

Nová produktová řada VersaLink pro
malé a střední podniky a AltaLink
C8000 a B8000 pro velké pracovní týmy jsou napojeny na platformu
ConnectKey, představenou již dříve
v letošním roce. Technologie ConnectKey mění tradiční tiskové stroje
na vzájemně komunikující chytré asistenty.
Rodina produktů VersaLink B7000 nabízí služby s nízkými provozními náklady. Všechny stroje jsou napojeny
na cloud a umožňují tisk z mobilních
zařízení. Díky tomu se hodí pro menší,
střední či detašované týmy. Řada nabízí
roku. Oceněným produktem se stal
Wi-Fi router NETGEAR Nighthawk
X10 (R9000). Vítězové jsou vybíráni
odbornou porotou složenou ze zástupců devíti největších evropských
technologických on-line magazínů.

Nejlepší router Evropy má Netgear

Netgear získal prestižní ocenění
European Hardware Awards 2017 v
kategorii „Nejlepší router“ a obhájil
tak svou pozici vítěze z loňského
06-07/2017

Všechny MFC tiskárny mají přehledný
ovládací panel. Foto: Archiv
bezpečnostní prvky se zaměřením na
zranitelná místa a zabezpečují je.
Rodina produktů AltaLink je určena
velkým týmům a rušným kancelářím,
mer Axis zajistit dohled nad místy
s velkou plochou pomocí menšího
počtu kamer, s možností mít neblokované zorné pole s úhlem záběru 360 stupňů ve dne i v noci a
záběr se svislým úhlem 135 stupňů
od země k obloze.

Poziční kamery pro rozšířené možnosti
reakce

Lepší hyperkonvergovaná infrastruktura

Díky rozšířeným schopnostem
umožňuje nová řada pozičních ka-

Společnost Dell EMC oznámila, že
několik aktualizací jejího portfolia

kterým poskytne jednoduché a bezpečné funkce. Volit je možné z nabídky
strojů s rychlostí skenování od 80 až do
200 stran za minutu a tisku od 30 do 90
stran za minutu. I tato zařízení poskytují komplexní bezpečnostní ochranu
a umožňují tisk z libovolného zařízení.
Součástí každého ze strojů je rozhraní vestavěného dotykového displeje, které připomíná tablet a umožňuje
velmi snadné individuální nastavení pro
různá pracovní prostředí a uživatele.

Celý článek si přečtete zde

pro hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI) zjednodušuje její zavádění. Tato vylepšení se mimo jiné
týkají zařízení Dell EMC VxRail, systémů VxRack a zařízení XC Series
a zahrnují nové flexibilní modely používání, jejichž cílem je oddělením,
spravujícím informační technologie
v podnicích, ještě více zjednodušit procesy pořizování, nasazení
a správy.

KOUTEK REDAKTORŮ

Přepínač GS348 představuje nejvyšší
model řady GS300. Obsahuje 48 gigabitových ethernetových portů s maximální teoretickou propustností až 96 Gb/s.
Zajistí spolehlivý provoz především
ve velkých a rychle se rozvíjejících firmách, jimž nabízí dostatečný prostor
k dalšímu růstu za velmi dostupnou
cenu. Stejně jako model GS305P nabízí
i přepínač GS348 bezvětrákové provedení, díky čemuž ho lze
umístit do jakékoli open
space kanceláře.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru.cz
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Čeští podnikatelé přicházejí zbytečně
o zakázky za stamiliony
Vlivem minimální či dokonce žádné
aktualizace prezentace svých služeb na internetu přicházejí tuzemští
podnikatelé o stovky milionů korun
ročně. Z analýzy podnikatelských
webů, kterou provedla společnost
Webnode, vyplývá, že svou internetovou prezentaci pravidelně aktualizuje pouze 12 % živnostníků. Jen
o něco lépe jsou na tom firemní
weby; ty jsou obhospodařovány přibližně z 23 %.
Význam webové prezentace si uvědomuje drtivá většina podnikatelů
v České republice. Podle Českého statistického úřadu (ČSU) využívá v České
republice webové stránky více jak 82 %
firem s deseti a více zaměstnanci. Podle statistik Webnode je poněkud horší situace u živnostníků, kdy webovou
prezentaci využívá zhruba 70 % z nich.
Jak vyplývá z dat, v ČR je přes 50 %
firemních webových stránek neaktuálních, respektive poslední aktivita se

Čeští podnikatelé podceňují význam webových prezentací. Foto: Archiv

na nich projevila více než před rokem.
Podnikatelé si často nechají externě vytvořit stránky na míru či jim je připraví
někdo ve zdarma dostupném redakčním systému. Na tom by nebylo nic

špatného, ale již se nestarají o jejich
následnou údržbu ani o pravidelnou
publikaci novinek. Takový web postupně zestárne a už vůbec neplní činnost,
pro kterou byl stvořen – nepřináší pod-

nikatelům nové zakázky. „Pokud firmy
neví, jak se o technické zázemí webu
starat, je pro ně složité se k nim přihlašovat, a neorientují se v něm, je pro ně
lepší využít některou z volně dostupných služeb tvorby profesionálních
webových stránek. Ta za ně natrvalo
vyřeší technickou stránku věci, pomůže s formou prezentace a zajistí snadný
přístup do správy obsahu,“ řekl Ondřej
Kratěna, CEO společnosti Webnode.
Mnohé firmy význam aktuálního obsahu ve vztahu k návštěvníkovi stále
podceňují. Weby, které vykazují tuto
neaktivitu vyšší než tři měsíce, ztrácejí
na své popularitě a jsou hůře dohledatelné – tudíž pro zákazníka obtížněji
k nalezení.
Kvalitní web, který zákazník po pár
vteřinách neopustí, by přitom měl klást
důraz jak na obsah, tak
na formu.

Celý článek si přečtete zde

Sto nejvýznamnějších
dodavatelů IT dle Gartneru

Sedm zdrojů o GDPR,
které by měl sledovat každý e-shop

Společnost Gartner oznámila Global
Top 100 špičkových globálních prodejců v oblasti IT za rok 2016. Žebříček byl stanoven na základě příjmů
v oblasti informačních technologií.

Mocné GDPR se chystá převzít vládu
už za necelý rok. Nejen obchodníci
se třesou strachem. I GoPay se připravuje na příchod Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. A proč?
Protože GDPR je největší změna
v nakládání a zpracování osobních
údajů za posledních 20 let.

Společnost Apple byla největším dodavatelem s více než 218 miliardami
dolarů z oblasti IT – zhruba o 79 miliard dolarů větší než prodejce na druhém místě, skupina Samsung Vendor
Group.
Pořadí Pořadí Prodejce
2016 2015

Obrat
2016

Obrat
2015

1

1

Apple

218,1

235,0

2

2

Samsung
Vendor
Group

139,1

142,0

3

5

Google

90,1

74,9

4

3

Microsoft

85,7

88,1

5

4

IBM

77,8

79,6

Tři dodavatelé s největším obratem
(Apple, Samsung Vendor Group a Google) se solidně vyrovnaly s Nexus of
Forces, jež se stalo letos poprvé hodnoticím kritériem. Společnost Microsoft
byla rozsáhlá a vlivná společnost při
nasazení Nexus of Forces, která ve fázi
internetového a e-businessu zůstala relevantní. IBM získala svoji velikost a dominantní postavení na trhu na nejranějších IT trzích, kdy dominovaly servery,
skladovací a poradenské služby.
Vzhledem k tomu, že podniky stále
více digitalizují své produkty a služby,
digitální giganti (Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba a Tencent) se mohou zapojit do digitálního
zážitku nebo jej dokonce převzít. Gartner předpovídá, že do roku 2021 se 20
procent všech činností, kterým se jednotlivci věnují, bude propojen alespoň
s jedním ze sedmi digitálních gigantů.

Zdroj: Gartner (červen 2017)

Tabulka. Pět nejvýkonnějších světových
firem podle obratu v IT a komponentách
za rok 2016 v miliardách dolarů.
Více článků si můžete přečíst na ict-nn.com/cs/pravo

Celý článek si přečtete zde

Jak ale nespadnout do spárů GDPR
a získat vícero informací, které navíc
budou k něčemu?
Oficiální web GoPay prozkoumal
všechna zákoutí internetu a z nich vybral sedm zdrojů, které ukážou cestu
ke správným informacím. Díky nim se
v případě potřeby popasujete s GDPR
raz dva.
Co vlastně vůbec znamená zkratka
GDPR? Tato anglická zkratka sestává
z názvu General Data Protection Regulation. Do češtiny se v případě potřeby
překládá jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o novou
legislativu EU, která výrazným způsobem zasáhne do nakládání a práce
s osobními údaji. A koho se ale vlastně
týká? Na tuto otázku není jednoduché

odpovědět. Představte si GDPR jako
obří chobotnici, jejíž chapadla obmotají
prakticky každého, kdo eviduje a zpracovává data o fyzických osobách, ať už o
návštěvnících svého webu, zákaznících
v e-shopu nebo třeba i o zaměstnancích ve své firmě.
Kde bude platit? GDPR bude platit
v Evropě. Nicméně nařízení se bude
týkat i společností a institucí, působících na evropském trhu (Google, Facebook).
Sedm tipů, kde sehnat potřebné
údaje o GDPR
1. Web Evy Škorničkové o GDPR
2. Blog Eshop-rychle
3. Úřad pro ochranu osobních údajů
4. ICT Security magazín
5. Blog Igora Pechance
6. Úřední věstník Evropské unie
7. 46 otázek a odpovědí ke GDPR

Celý článek si přečtete zde
06-07/2017
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Intel staví „ekonomiku cestujících“
jako součást autonomního řízení
Jednou z klíčových otázek souvisejících s propojenými vozy a autonomní
jízdou je efektivita: budou mít uživatelé více volného času, který by jinak
strávili řízením za volantem? Společnost Intel se podívala do křišťálové
koule a tvrdí, že příležitost pro „ekonomiku cestujících“ by mohla dosáhnout až na úroveň 7,4 bilionu dolarů,
neboť tato technologie se stane hlavním proudem.

„Společnosti by měly začít uvažovat
o své autonomní strategii – před méně
než deseti lety nikdo nehovořil o potenciálu aplikace, která se brzy objeví,
protože nikdo neviděl, že to přijde,“ řekl
Brian Krzanich, generální ředitel společnosti Intel ve svém prohlášení. „Právě proto jsme začali hovořit o ‚ekonomice cestujících‘, která se brzy objeví,
jakmile se auta stanou nejmocnějšími
zařízeními pro generování mobilních
dat, která si lidé vyměňují za jízdy.“
Studie, sestavená společně se strategií Analytics a nazvaná „Urychlení bu-

doucnosti: Ekonomický dopad rozvíjející se ekonomiky cestujících“, prochází
několika možnými scénáři a zkoumá
podnikatelskou mobilitu jako službu
(MaaS).
Vozidla by tak mohla začít generovat
„zkušenosti v oblasti přepravy“, tvrdí
společnosti přeměňující auta s dotykovým displejem na spolupracovníka
na dálku, na mobilní zdravotnické kliniky až po kosmetické salony. Příležitost
má dalekosáhlé důsledky i mimo samotné vozidlo. Producenti médií a obsahu budou vytvářet vlastní formáty obsahu pro delší a kratší cesty, například
když inzerce založená
na poloze bude „velmi
důležitá“.
Celý článek si přečtete zde

www.vseodatacentrech.cz

datacentra

Gartner: Trh serverů klesá
Společnost Gartner sdělila, že celosvětové prodeje serverů meziročně klesly za první čtvrtletí 2017
o 4,2 procenta, příjmy se snížily o 4,5
procent. V oblasti EMEA pak klesly
prodeje o osm procent a příjmy 11,
procenta.

„První čtvrtletí roku 2017 vykazovalo
poklesy na globální úrovni s mírným
rozdílem ve výsledcích podle regionu,“
informoval Jeffrey Hewitt, viceprezident
výzkumu společnosti Gartner. „Oblast
Asie a Tichomoří ovšem nekopírovala
tento trend a zaznamenala růst, zatímco všechny ostatní regiony poklesly.“
„Ačkoli se nákupy v segmentu obřích datových center zvyšují, situace
v podnikových segmentech a v segmentu malých a středních podniků
zůstává limitovaná, protože uživatelé
v těchto segmentech přesouvají svůj
zájem do oblasti virtualizace a zvažují
jako alternativní řešení cloud,“ upřesnil
Jeffrey Hewitt.
Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) stále vedla na světovém
trhu serverů podle tržeb. Za první čtvrt-

letí roku 2017 společnost vykázala příjem tři miliardy dolarů za celkový podíl
24,1 %. Dell EMC si udržel druhou pozici s 19procentním podílem na trhu.
Společnost Dell EMC byla v prvním
čtvrtletí roku 2017 jediným prodejcem
v prvních pěti zemích, který zaznamenal růst.
V dodávkách serverů získala společnost Dell EMC první pozici v prvním
čtvrtletí roku 2017 s 17,9% podílem
na trhu. Společnost zaznamenala mírný nárůst o 0,5 % v prvním čtvrtletí roku
2016. I přes pokles o 16,7 % si HPE
zajistilo druhé místo se 16,8 % trhu. Inspur Electronics zaznamenal nejvyšší
nárůst počtu prodejů o 27,3 procenta.
V prvním čtvrtletí roku 2017 dosáhly
tržby v síti EMEA v prvním čtvrtletí roku
2017 2,8 miliardy dolarů, což je pokles
o 12,2 % od prvního čtvrtletí roku 2016.
Serverové prodeje činily 503 tisíc kusů,
což je meziroční pokles o osm procent.

Celý článek si přečtete zde

Certifikovaná metodika
sčítání cestujících

Datové centrum DataSpring
slaví druhé narozeniny

Tým výzkumných pracovníků z českých vysokých škol dokázal spočítat
podíly cestujících v hromadné dopravě z lokalizačních a provozních údajů
mobilních sítí.

Společnost DataSpring, nejrychleji
rostoucí technologická společnost
v ČR (dle Deloitte Fast 50), uvedla před
více než dvěma lety do provozu datové centrum v Lužicích u Hodonína.

Získané údaje vybraných relací drážní
dopravy byly porovnány s údaji z odbavovacích systémů Českých drah. Ministerstvo dopravy certifikovalo výstup
výzkumu jako metodiku pro zjišťování
podílu počtu cestujících veřejnou dopravou. Více zdrojů informací tak povede k lepšímu porozumění mobility
k hospodárnějšímu financování, protože např. na dotaci železniční dopravy
půjde v následujících deseti letech 140
mld. korun.
Avšak železniční doprava není jedinou oblastí, kde lze novou metodiku využít. „Pokud je nám známo,
v Evropě, ale ani jinde ve světě neexistuje technologie, která by byla schopna
získat tyto informace v prezentovaném
rozsahu a kvalitě. Zatímco v minulosti
byla Ostrava známá především dolováním uhlí, tak dnes díky superpočítači
tento obraz měníme a ukazujeme, že
06-07/2017

zde dokážeme ‚dolovat‘ i nové informace, které v našem konkrétním případě
mohou být využity pro potřeby státu
a dopravců,“ uvedl hlavní řešitel projektu Miroslav Vozňák z VŠB-TUO.
Již příští rok budou zahájena jednání mezi kraji, ministerstvem dopravy
a železničními dopravci o rozdělení téměř 140 miliard úhrady ztráty z dopravy
prostřednictvím smluv závazku služby
veřejné dopravy. Rámec těchto smluv
je v případě železniční dopravy deset
let. Většina stávajících smluv končí krajům v roce 2019.
Díky výsledkům tohoto výzkumu mají
objednatelé veřejné dopravy a dopravci možnost vyjednávat
nové podmínky.

Celý článek si přečtete zde
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Toto datacentrum získalo od Uptime
Institute certifikaci úrovně Tier III, která
garantuje nepřetržitý provoz s možností
provádět údržbu instalovaných technologií bez vlivu na vlastní chod datacentra. DataSpring nabízí špičkové technologie a inovativní řešení, například
zálohování a MS SQL formou služby,
IaaS, PaaS, vývoj SW a aplikací na míru
nebo expertní služby v oblasti Business
Intelligence. Jeho služby již využívá více
než 50 společností.
V rámci ankety Deloitte Fast 50 byl
DataSpring vyhlášen nejrychleji rostoucí technologickou společností v České
republice (třetí v regionu CEE). DataSpring vloni spustil unikátní cloudovou
samoobsluhu pleAzure.cloud, která
spolu se službou MS SQL as a Service
získala ocenění IT Produkt roku 2016.
Společně s HPE také vytvořil kompetenční centrum CLOVER pro testování

Datové centrum Dataspring v Lužicích
u Hodonína. Foto: Archiv
reálných cloudových služeb a aplikací.
Jako technologický partner zajišťuje
DataSpring také chod aplikace FoodCzech, která ohlídá původ a kvalitu masa
i dobu jeho spotřeby. I díky těmto inovacím v oblasti nabídky služeb narostl
počet zákazníků DataSpring během
uplynulého roku o více než 100 procent.
Datová centra úrovně Tier III disponují především tzv. souběžnou správou. To znamená, že údržbu jakékoli
části centra lze vykonávat bez výpadku
v jeho činnosti. Napájecí systémy
i datová propojení s národními a nadnárodními sítěmi jsou
rovněž zálohovány.

Celý článek si přečtete zde

Více článků si můžete přečíst na www.iot-nn.com, www.vseodatacentrech.cz
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TOP JOBS
Madeo

Front-end Developer
Zlín

Rohlik.cz

PHP back-end developer
Celá ČR

Inventi

Koder/frontend developer
Praha

Coex

Django developer
Praha

Dataspring

Senior BI/DWH Specialist
Praha

VSHosting

Aplikační analytik pro nové
cloudové služby
Praha

DIVR Labs

Unity Developer / Programátor
VR
Praha

Apollo Games

CG Animátor
Praha

ICT NETWORK NEWS

Kdo se posunul kam
Martin Sůra

Miroslav Filip

Renata Dvořáková

Generální ředitel pro ČR a SR
Atos

Obchodní ředitel pro segment významných firemních zákazníků Dell EMC

Ředitelka společnosti Oracle Czech

Společnost Atos
mění v České republice a na Slovensku generálního ředitele. V čele
společnosti stanul
Martin Sůra.
„Ve své pozici
se plánuji soustředit na rozvoj klíčového
byznysu společnosti. Mou ambicí je posilnit postavení společnosti Atos v České
republice a na Slovensku tak, aby se stala jednoznačným lídrem v poskytování IT
služeb a řešení, a to jak pro soukromý,
tak pro veřejný sektor,“ řekl při svém
jmenování Martin Sůra.
Svou kariéru Martin Sůra začal v IBM,
kde působil čtyři roky mj. v obchodě.
Dalších 19 let pracoval ve společnosti
HP Slovakia. Tři roky působil jako District
Manager. V roce 2013 byl jmenovaný
generálním ředitelem společnosti HP
a zároveň se stal i ředitelem divize Enterprise Group.
Více na www.ict-nn.com/jobs

Česká
pobočka
společnosti
Dell
EMC oznámila, že
Miroslav Filip nastoupil do funkce
obchodního ředitele pro segment
významných firemních zákazníků v České republice.
Miroslav Filip bude mít na starost obchodní tým pro prodej komplexních podnikových řešení největším komerčním
společnostem a bude rozvíjet obchodní
vztahy s významnými klienty z tohoto
segmentu.
Miroslav Filip přichází do společnosti
Dell EMC Česká republika z firmy Fujitsu
Technology Solutions, kde působil v roli
Sales Manager. Předtím zastával vedoucí funkce v řadě mezinárodních technologických společností, například jako
Country Manager ve společnosti Avaya CZ/SK, Sales Manager společnosti
Oracle i v tehdejším Sun Microsystems.
Více na www.ict-nn.com/jobs

Novou ředitelkou
společnosti Oracle
Czech se stala Renata
Dvořáková
(45 let). V této funkci nahradila Josefa
Švendu, který pobočku vedl od roku
2013.
Renata Dvořáková má 20 let zkušeností
z oboru informačních technologií. Ve společnosti Oracle působí již od roku 2006, věnovala se zde zejména vedení obchodního
týmu zaměřeného na prodej technologií.
Před příchodem do Oracle Czech sbírala
zkušenosti ve společnostech Scala Business Solutions anebo Barco. Vystudovala
Karlovu univerzitu v Praze a absolvovala
MBA studia na Rochester Institute of Technology. Renatiným cílem je dále posilovat
pozici společnosti Oracle a její cloudové nabídky na českém trhu. Renata má dvě děti
a k jejím koníčkům patří zejména golf, potápění, umění a architektura 20. století.
Více na www.ict-nn.com/jobs

Práce IT oddělení
se díky GDPR zefektivní

Profinit

.NET Software Engineer/Developer
Praha
Twisto

Designer / Grafik
Praha

Feedo

Emailing copywriter
Praha

Gordic

Marketing specialist – správce
webového portálu
Brno

Safetica

Copywriter / technical writer
Brno

Více článků z rubriky
JOBS IN ICT
můžete přečíst na
ict-nn.com/cs/jobs

Za rok touto dobou již budou muset
firmy splňovat nová Obecná nařízení
o ochraně údajů, známá pod zkratkou
GDPR. Mnozí firemní představitelé
v nových pravidlech EU o ochraně
osobních údajů spatřují nepříjemnosti, v horším případě další plýtvání
unijními penězi. IT experti napříč celou Evropou naopak očekávají, že se
jejich práce díky GDPR zefektivní.
Většina vedoucích IT pracovníků evropských firem (63 %) předpokládá, že
díky novým regulacím získají více pravomocí. Budou totiž moci prosazovat
ochranu údajů v organizacích, v nichž
pracují. S tímto zjištěním přišla společnost Kaspersky Lab v rámci své nové
studie: „Od nejasností k vyšším pravomocem – prostřednictvím GDPR k lepší
ochraně dat.“
Její výsledky naznačují, že se IT experti velmi zajímají o ochranu osobních
dat. Protože se každý den potýkají
s ochranou dat před jejich zneužitím,

májí jisté pochybnosti o současném
stavu nakládání s daty v rámci firem.
Pouhá polovina (55 %) IT expertů se
totiž domnívá, že jejich firma v současnosti dělá dostatek pro to, aby ochránila svá osobní data. I proto není jeden
z pěti expertů (22 %) přesvědčen o tom,
že jejich společnost splní do 25. května
2018 veškeré požadavky nového nařízení.
Jejich znepokojení a vědomosti získané během praxe spojené s ochranou
dat staví IT experty do jedinečné pozice, pokud jde o prosazování nových
a účinných předpisů na jejich pracovišti, říká Kaspersky Lab.
Spousta IT expertů (63 %) nyní přiznává, že se v nových regulacích příliš
nevyzná a neví, jaké úkoly je ještě čekají. Na druhou stranu jim GDPR dá šanci
změnit způsob, jakým firmy nakládají
s osobními údaji občanů Evropské
unie. Polovina (51 %) vedoucích IT pracovníků si také myslí, že se jejich práce
díky GDPR zlepší. Mnozí z nich (66 %)

by rovněž uvítali školení o GDPR a jeho
významu pro jejich organizaci.
„Zcela přirozeně mohou mít IT experti po celé Evropě obavy z množství
práce, kterou bude obnášet soulad
všech pracovníků s GDPR. Konec konců jsou to právě oni, kdo má nejucelenější představu o tom, kolik práce musí
být ještě odvedeno. Znají aktuální stav
ochrany osobních dat a vědí, co a jak
by mělo být zlepšeno pro to, aby byla
zaručena jejich maximální ochrana,“
říká Petr Kuboš, regionální obchodní
manažer pro východní Evropu ve společnosti Kaspersky Lab.
Pro účely studie bylo dotazováno
přes 2000 IT expertů ohledně jejich připravenosti na GDPR z Belgie, Dánska,
Francie, Itálie, Německa, Nizozemí,
Norska, Portugalska, Španělska, Švédska a rovněž i z Velké
Británie.

Celý článek si přečtete zde
06-07/2017

ict-nn.com/cs analýzy, studie
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Výzkum: Klesá zájem lidí o sledování
pořadů v televizi
Spotřebitelské chování na digitálním
video trhu se stále rychleji mění. Podíl lidí, kteří dávají přednost sledování TV pořadů na televizních přijímačích, se během posledního roku
propadl o 55 % z 52 na 23 %, jak zjistil
výzkum společnosti Accenture 2017
Digital Consumer Survey.
Celosvětový online průzkum 26 000
spotřebitelů ve 26 zemích zjistil, že
spotřebitelé stále častěji upřednostňují
sledování televizních pořadů na zařízeních, jako jsou počítače, tablety nebo
chytré mobilní telefony. Více než čtyři
z deseti spotřebitelů (42 %) tvrdí, že se
raději dívají na televizní pořady na notebooku nebo stolním počítači, v porovnání s 32 % v průzkumu z loňského
roku. Třináct procent uvedlo, že dává
přednost sledování pořadů na chytrých
telefonech, v loňském průzkumu to
bylo 10 %.

Tento trend sledujeme už čtvrtý rok.
V roce 2014 výzkum zjistil, že téměř
dvě třetiny (65 %) spotřebitelů pro sledování pořadů preferovalo TV přijímač.
Nejnovější poznatky, shrnuté ve zprávě
společnosti Accenture ukazují, že jen
jeden z pěti spotřebitelů (19 %) nyní
upřednostňuje sledování sportovních
zápasů v televizi, v porovnání s 38 %
v předchozím roce.
„Dominance televizního přijímače
jako jednoznačně nejpoužívanějšího
zařízení pro zábavu skončila,“ uvedl
Gavin Mann, výkonný ředitel pro vysí-

lání společnosti Accenture. „Důvodem

Průzkum:
Slováci jsou
nejoblíbenější

rychlého posunu ve spotřebitelských
preferencích je větší pohodlí, rostoucí
dostupnost a kvalita stále více personalizovaného a působivého digitálního
obsahu.“
Zatímco lidé stále více upřednostňují sledování TV pořadů na počítačích,
chytrý telefon se stává preferovaným
zařízením pro sledování krátkých videoklipů. V nejnovějším průzkumu více
než jedna třetina (41 %) respondentů
říká, že se raději dívá na klipy ve svých
mobilních zařízeních, což je vzestup
oproti 28 % v loňském roce. Zatímco
počet spotřebitelů, kteří krátké klipy raději sledují na počítačích, se snížil jen
mírně – ze 47 na 44 % za poslední rok,
počet těch, kteří je sledují v televizi, poklesl mnohem více – ze
16 na pouhých 5 %.

Celý článek si přečtete zde

Průzkum: Průmyslové společnosti
ohrožují nejvíce jejich zaměstnanci
Většina průmyslových společností je
přesvědčena, že je dobře připravena
na kybernetické hrozby. Podle průzkumu společnosti Kaspersky Lab
totiž každá druhá průmyslová firma
v minulém roce čelila jednomu až
pěti útokům, které je vzhledem k nedostatečným kyberbezpečnostním
opatřením připravily v průměru o 497
000 dolarů (11 679 500 Kč) za rok.
Nastupující éra průmyslu 4.0 staví
před kybernetickou bezpečnost průmyslových společností po celém světě nové výzvy. Mezi ně patří propojení
IT s operačními technologiemi nebo
dostupnost průmyslových kontrolních
sítí externím dodavatelům. Pro lepší
orientaci v této problematice provedly
společnosti Kaspersky Lab a Business
Advantage mezi únorem a dubnem tohoto roku globální průzkum, kterého
se zúčastnilo 359 provozovatelů kyberbezpečnostních služeb zaměřených
na průmyslové podniky. Cílem průzkumu bylo získat detailnější popis problémů a příležitostí, kterým tito provozovatelé čelí. Ukázalo se, že ačkoliv 83 %
respondentů věří, že jsou dostatečně
06-07/2017

připraveni na kybernetický útok na své
operační technologie, celá polovina
oslovených společností čelila za poslední rok jednomu až pěti kybernetickým incidentům. 4 % čelila dokonce
více než šesti útokům. Vzhledem k těmto datům se nabízí důležitá otázka – co
by se mělo v rámci IT bezpečnostních
strategií těchto společností změnit, aby
byla efektivněji chráněna jejich důležitá
firemní data a technologické procesy?
Průmyslové společnosti si dobře
uvědomují rizika, kterým čelí – 74 %
respondentů si je vědomo možných
kybernetických útoků na svou infrastrukturu. I když mají společnosti vysoké povědomí o nových hrozbách, jako
jsou cílené útoky nebo ransomware,
největším kamenem úrazu pro většinu
z nich stále zůstává běžný malware.
Za největší hrozbu ho označilo 56 %
dotázaných firem. Tento údaj navíc koresponduje s procentem napadených
společností, kdy v průběhu loňského
roku musela každá druhá mírnit dopady útoku běžným malwarem.
Společnosti z průmyslového sektoru
nicméně daleko více ohrožují chyby
a neúmyslné kroky vlastních zaměst-

nanců než hrozby ze strany dodavatelů
a partnerů. Menší škody způsobují i sabotáže nebo fyzické škody způsobené
třetí stranou. Právě ty ale firmy mylně
řadí mezi top tři největší hrozby.
Pravdou zatím je, že mezi tři nejčastější důsledky kybernetického incidentu
se řadí poškození produktu nebo kvality služby, ztráta autorských nebo důvěrných informací a omezení či přerušení
výroby.
Celých 86 % dotázaných organizací
má zavedenou kyberbezpečnostní strategii týkající se vlastních průmyslových
kontrolních systémů (ICS), která by je
měla chránit před případnými hrozbami.
Zkušenosti nicméně ukazují na to,
že kyberbezpečnostní strategie sama
o sobě v absolutní většině případů ale
nestačí. Většina průmyslových firem
většinou jednoznačně přiznává, že nedostatečná expertíza vlastních nebo externích IT bezpečnostních pracovníků
je nejvýraznějším problémem bezpečnosti
jejich ICS.
Celý článek si přečtete zde
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Podle ČSÚ přichází nejvíce lidí ze
Slovenska a Ukrajiny. Dle průzkumu
Grafton Recruitment patří k oblíbeným uchazečům o zaměstnání v českých firmách zejména Slováci, a to
především díky vysoké kvalifikovanosti a neexistující jazykové bariéře.
Nejčastěji nachází uplatnění ve zdravotnictví, ve výrobě a v podnikových
službách.
Stabilnější ekonomické prostředí, různorodost pracovních příležitostí, neexistující jazyková bariéra a možnost
vyššího výdělku patří mezi hlavní výhody, kvůli kterým se Slováci rozhodnou
u nás pracovat. „Mladí lidé ze Slovenska sem často přichází už během studií
a po promoci zde logicky zůstávají. Jejich bezproblémovému zařazení
na tuzemský pracovní trh je nakloněná
i česká legislativa, díky které se uchazeč o práci ze Slovenska může prokázat jen občanským průkazem,“ uvádí
Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton
Recruitment, a dodává: „Při pohovorech bývají slovenští uchazeči ambiciózní a oproti ostatním cizincům mají výhodu, že rozumí českému jazyku, dále
mají často lepší jazykovou vybavenost
než Češi. Oproti tomu hendikepem Slováků může být neznalost českého jazyka v písemné podobě.“
Popularitu České republiky pro Slováky dokládá i čerstvý údaj Statistického úřadu SR. Dle něj v ČR pracuje
25 % všech slovenských pracujících
v zahraničí. V žebříčku TOP 3 zemí, kam
Slováci odcházejí za prací, se kromě
ČR vyskytuje i Rakousko a Německo.
Do Česka přitom odchází jednak kvůli
většímu množství pracovních nabídek,
jednak kvůli stabilnějšímu ekonomickému prostředí a možnosti vyšších výdělků. Nezaměstnanost na Slovensku
aktuálně dosahuje 7,35 %.
Oborově je uplatnění slovenských
zaměstnanců značně pestré. Dle Graftonu získávají pozice napříč pracovním
trhem od stavebnictví a řemeslných
prací přes zdravotnictví, průmysl či
centra sdílených služeb až po pozice
určené pro absolventy VŠ. Jejich pracovní zařazení bývá specifické také
s ohledem na kraj,
ve kterém se uplatňují.

Celý článek si přečtete zde
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/pruzkumy
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TOP EVENTS
Acomware

Performance 2020
6. 6. 2017
Seminaria

GDPR – ochrana osobních
údajů – nové nařízení EU
6. 6. 2017

STECH

Současnost
a budoucnost internetu věcí
7. 6. 2017

G2 server

Cloudcamp 2017
7. 6. 2017

IQRF Alliance

IQRF Summit 2017
7. 6. – 8. 6. 2017
Sodat

SODAT Cyber Security
Conference 2017
14. 6. 2017
Czechinno

Festival Exportu 2017
14. 6. – 15. 6. 2017

FORPSI Cloud/ InternetCZ

Od návrhu firemního cloudového řešení až po jeho bezpečnou
správu
19. 6. 2017

Atoz

Retail business mixer

ICT NETWORK NEWS

GDPR – ochrana osobních údajů – nové nařízení EU
Začátkem června se konala další
konference na téma GDPR. Nová,
revoluční pravidla ochrany osobních
dat zaměstnají až 13 tisíc nových
úředníků a ještě vyšší počet pověřenců pro správu osobních údajů
v soukromém sektoru. Příprava zabere firmám a organizacím nejméně
rok. Celostátní konference účastníky
seznámí s obsahem nařízení a nabídne jim jízdní řád, jaká opatření a v jakých oblastech začít realizovat.
ICT NETWORK NEWS byl mediálním
partnerem celostátní konference GDPR

– ochrana osobních údajů – nové nařízení EU, pořádané společností Seminaria. Konference seznámila účastníky
s obsahem nového evropského nařízení a nabídla i kvalifikovaný pohled
na to, jaká opatření a v jakých oblastech je nutné již dnes začít realizovat.
Na konferenci mimo jiné vystoupila Eva Škorničková, členka pracovní
skupiny Úřadu vlády ČR k problematice GDPR, nebo Michal Nulíček, partner AK Rowan Legal a expert na právo na ochranu soukromí a osobních
údajů. Klára Valentová spolupracuje
s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák

& Partners. Jiří Slabý vede tým Cyber
Risk Services v oddělení poradenských
služeb Deloitte a má patnáctileté zkušenosti v oblasti IT a z toho deset let
v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti. Dalšími přednášejícími byla
Andrea Jarolímková z advokátní kanceláři Bird & Bird a Jan Dientsbier, ředitel
odboru informační a kybernetické bezpečnosti ve firmě Gordic.

Celý článek si přečtete zde

Altron kongres 2017: 300 účastníků,
23 přednášek a datový kontejner
Tradiční odborný kongres Altron Data
Center & Business World 2017 úspěšně završil svůj sedmnáctý ročník.
Dne 30. května se v Galerii současného umění DOX sešlo 300 účastníků
z řad českých i mezinárodních firem
a veřejné správy a společně diskutovali o důležitých trendech a tématech, které dnes hýbou světem ICT.
Velkým lákadlem bylo živé mobilní datové centrum, které představuje vhodnou alternativu standardním kamenným
datovým centrům nebo serverovnám.
Stále v kurzu jsou také služby a produkty pro datová centra v podobě monitoringu infrastruktury, DCIM, efektivních
a úsporných systémů napájení nebo

Ke shlédnutí byl i datový kontejner. Foto:
Altron
chlazení. Velký prostor byl věnován současným trendům v cloudu, jeho správě
a zálohování. Opomenuto nezůstalo ani
téma GDPR. Účastníci kongresu si také
mohli prakticky vyzkoušet řadu systémů

kybernetické bezpečnosti, ochrany proti útokům na firemní ICT infrastrukturu
a data, které společnost Altron integruje do svých řešení. Program doplnilo
aktuální téma Internetu věcí a chytrých
měst.
Sedmnáctý ročník Altron kongresu
podpořilo rekordní množství partnerů, kteří se aktivně zapojili do obsahu
a umožnili tak účastníkům získat široký
přehled o dění v oblastech, které je zajímají.

Celý článek si přečtete zde
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Progres Partners Advertising, s. r. o.

Scada bezpečnostní
konference 2017
12. 10. – 13. 10. 2017
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Průmyslové roboty budoucnosti: Omron Adept
Jako mediální partner jsme navštívili
odborný seminář společnosti Omron
na téma Průmyslové roboty budoucnosti.
Zahájil ho Ing. Zdeněk Havlíček,
technický ředitel společnosti Omron
Electronics v České republice. Představil společnost, jež vznikla v Osace v
Japonsku a pyšní se více než tisícem
patentů. Například první online bankomat na světě uvedl Omron už v roce
1971. Za svou historii prošla firma vývojem a nyní je jejím cílem nabídnout
kompletní portfolio pro průmyslovou
automatizaci.
Společnost Omron má tři divize
a průmyslové roboty patří do divize Industrial. Momentálně jsou v nabídce tři

kategorie robotů a celkem 49 modelů.
Mezi modely najdeme kobry (Cobra,
eCobra), zmije (Viper) nebo sršně (Hornet). Trefná pojmenování jsou dána tvarem robotů.
Na semináři byla k vidění v akci
eCobra 600. Účastníci si mohli vyzkoušet její konfiguraci a vše, co je s ní spojeno. Odbornou část semináře vedl Ing.
Petr Váňa, odborný aplikační technik,
který přiblížil mnoho zajímavých informací o jednotlivých modelech robotů.
Například roboty SCARA začala firma Omron vyrábět ve spolupráci s firmou Yamaha a jsou primárně určeny
pro přemisťování. Zato roboty Delta umí
zabalit produkty do krabic a krabiček.
Jsou také vhodné k připojení kamerových systémů.

V roce 2015 proběhla akvizice společnosti Adept Technology a došlo k úpravě řady průmyslových robotů na Omron
Adept řad Cobra a Viper, tyto řady očekává
masivní rozšíření na podzim tohoto roku.
Roboty řady Hornet jsou tří- nebo čtyřramenné, přičemž model Quattro je momentálně nejrychlejším robotem na světě.
Komplexní řešení automatizace zahrnuje i kamerové systémy Vision a vibrační
podavače. Univerzální software ACE (Automation Control Environment) dovede
spravovat veškeré produkty Omron a licence jsou zdarma.

Celý článek si přečtete zde
06-07/2017
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Performance 2020:
AI proniká do nákupních procesů
Budoucnost PPC a výkonnostní reklamy? Bude o automatizaci a umělé
inteligenci. Ale také o schopnostech
PPC specialistů, kteří se musí naučit
být skutečně komplexními marketéry. Takové poselství vyslala k více
než 300 účastníkům konference Performance 2020, jejíž první ročník se
uskutečnil v Praze.
Už samotný seznam hostů vůbec první české konference, která se zaměřila
na téma výkonnostního marketingu, sliboval unikátní zážitek. Warren Knight,
Purna Virji nebo Justus M. Mallach jsou
světově uznávaní experti, před tuzemským publikem však vystoupili vůbec
poprvé.

Nabídli přitom vše, nač jsme od zahraničních řečníků zvyklí – zajímavé
vize, konkrétní rady, ale třeba také notnou dávku entuziasmu.
Umělá inteligence stále více proniká
do nákupních procesů na internetu.
A její nástup bude rychlý – do roku
2020 budeme většinu svých nákupů
realizovat bez jakékoliv interakce s dalšími lidmi. „85 procent lidí bude v roce
2020 nakupovat za pomoci moderních
technologií,“ je přesvědčena Purna Virji
z Microsoftu.
S velkým potenciálem chatbotů a umělé inteligence souhlasí také Warren Knight,
který na konferenci do Prahy dorazil z Velké Británie. „Umožňují být se zákazníkem
neustále v kontaktu, brzy si na to zvyknou

Byl zde představen nový koncept standardizace komunikace IQRF zařízení,
což je důležitý krok pro automaticky
fungující bezdrátové sítě pro IoT aplikace. Byly předvedeny moderní brány
podporující sítě IQRF hned od několika
výrobců. Pro ukládání a zpracování dat
získávaných ze senzorů v inteligentních sítích lze využít mnoha různých
cloudových technologií v závislosti

na komplexnosti a náročnosti projektu
či jiných požadavcích. Své cloudové řešení předvedli zástupci Microsoftu, a to
včetně praktických ukázek.
Často skloňovaný termín Průmysl
4.0 má i na poli sítí IQRF úspěšné zástupce. Automatický monitoring aktivit
pracovníků, stavu zařízení a signalizace
mimořádných událostí, sledování využití pracovní doby a další parametry lze
získávat prostřednictvím použité aplikace technologie IQRF.
IQRF Alliance je rostoucí mezinárodní komunita profesionálů a její členové
předvedli ukázky zajímavých praktických řešení pro Internet věcí.

všichni,“ vysvětluje Warren Knight.
Vedle zahraničních řečníků se ale nezapomnělo na nejznámější tváře PPC
reklamy z Čech a Moravy. S přednáškou
o trendech, jež mohou negativně ovlivnit
výkonnostní marketing, přijela Markéta
Kabátová z uLab. Podle ní je třeba se obávat nedůvěry lidí v internetovou reklamu,
ale i jejího blokování. „Jen v loňském roce
se blokování na počítačích zvýšilo celosvětově o 17 procent,“ říká a poukazuje
na to, že i Google a Microsoft aktivně řeší,
jak z webu vymýtit tu nejhorší reklamu.

Za zúčastněné země představilo své
novinky ve formě úvodních slov celkem
deset velvyslanců aktivně reprezentovaných zemí. Pořadatelem bylo sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery.
Základní myšlenkou organizátorů
akce je nabídnout maximum aktuálních
informací, užitečných kontaktů a mož06-07/2017

Jednoltiví účastníci předváděli nabízené
zboří. Foto: CzechInno

ností k networkingu mezi českými a zahraničními firmami a institucemi, které
reprezentují jejich zájmy.
První festivalový den byl dále krom
slavnostního zahájení a otevření festi-

HackerFest 2017 je již 5. ročník
bezpečnostní konference o nejnebezpečnějších praktikách hackingu
dnešní doby. Pořádá ho Počítačová
škola Gopas.
Těšit se můžete na aktuální přehled
nebezpečných podob hackingu a tipy
na ochranu vašich osobních i firemních
dat, známé IT Security experty, etické
hackery a workshop zaměřený na typické Android hackování. Letošní ročník se již tradičně uskuteční v prostorách multikina CineStar Praha – Černý
Most.

Zažijete:
Celý článek si přečtete zde

Nejnebezpečnější triky současných hackerů.
Hacking moderních zařízení, webových
aplikací, operačních a antivirových systémů.
Reálné ukázky nejaktuálnějších hacking hrozeb v celém světě.

Do finále soutěže IQRF Wireless Challenge III, které se konalo na IQRF Summitu 2017, se probojovalo pět nejlepších soutěžních projektů:
1. místo obsadil Jan Velička s modulem
pro měření koncentrace CO2.
2. místo získal Jiří Škovránek za zabezpečovacího zařízení s využitím technologií Raspberry PI a IQRF
3. místo patří Romanu Ondráčkovi
za dálkové ovládání spotřebičů mobilem.

Loňský ročník Hackerfestu 2016 byl velmi úspěšný. Neváhejte proto s registrací.
Foto: Gopas

Dozvíte se:
Celý článek si přečtete zde

Festival Exportu: 28 zemí z celého světa
V Křižíkových pavilonech Výstaviště Praha-Holešovice se konal pátý
ročník Festivalu Exportu CZ – projektu, který si klade za cíl na jednom
místě představit obchodní potenciál,
kulturní zvyklosti i gastronomické
a turistické zajímavosti z celého světa.
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Hackerfest 2017
už v září!

IQRF Summit 2017
byl svědkem reálných IoT aplikací
Akce zaměřená na reálná řešení
v oblasti chytrých měst, budov, domácností, transportu, bezpečnosti
a průmyslu se uskutečnila v Praze
7. a 8. června 2017.

events

valových expozic věnován aktualitám
ze zastoupených teritorií ve formě čtyř
kontinentálně seskupených odborných
workshopů, v jejichž rámci mohli účastníci jak vyslechnout prezentace, tak
i získat možnost diskuze s odborníky
na mezinárodní obchod z celkem dvanácti zastoupených teritorií. Na druhý
den Festivalu dopoledne pak bylo možné si v rámci elektronického systému
sjednat krátké obchodní schůzky.

Celý článek si přečtete zde

Jak útočí hackeři?
Co na nás číhá v kyberprostoru?
Nejčastější hrozby aktuálního hackingu?
Jak a k čemu zneužívají hackeři infikované počítače?

Získáte:
Nejucelenější přehled o nejvíce nebezpečných podobách hackingu.
Seznámení se s hackingem ve všech
aktuálních podobách.
Představu o bezpečnostních slabinách
vaší firmy.
Podrobný program se v době uzávěrky
ještě dotvářel.

Celý článek si přečtete zde
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/events
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Reprosoustava,
která naplní váš pokoj
výkonem až 180 W
Kvalitní zvukový doprovod je samozřejmou součástí herní seance.
S aktivní reproduktorovou soustavou
Trust GXT 658 Tytan 5.1 Surround
Speaker System si užijete herní šílenství tak, že vám třeba zvuk motorů
aut, prohánějících se po okruhu, pronikne až do morku kostí.
Kouzlo špičkového zvuku je postaveno
na subwooferu ze dřeva, který dokáže
přenést výkon až 60 W. Ten poskytuje
masivní basy, o které se opírá dalších
pět reproduktorů: centr a po dvou pravých a levých reproduktorech systému
5.1.
Praktičnosti pak napomáhá bezdrátové dálkové ovládání hlasitosti a konektor pro připojení sluchátek a dalších
přenosných přehrávačů. Pokud byste
nemohli dálkové ovládaní najít, můžete
využít regulaci hlasitosti a basů přímo
na jednom z reproduktorů. Zvukovou
palbu si můžete nechat doplnit i o vizuální efekty: subwoofer má totiž vestavěné LED diody v soustředných kružnicích, které blikáním umocňují požitek
z přehrávané hudby.

ICT NETWORK NEWS

Démonický výkon i design
Tak by se dala charakterizovat řada
herních počítačů společnosti AT
Computers X-DIABLO. Tyto počítače
jsou stavěny nejen pro domácí hráče, ale i pro herní profesionály. Celá
herní řada obsahuje čtyři modely:
Gamer, Family, Extreme a limitované
sestavy. My se podíváme podrobněji
na X-DIABLO Extreme.
Sestavy jsou určené pro extrémní výkon, e-sport nebo virtuálního realitu
a charakterizuje je i úžasný design,
dodávají se v netradičních skříních
s LED osvětlením, které ještě doplňuje
použitá základní deska s osvětlením,
takže je možné dosáhnout zajímavých
barevných variací, viditelných přes postranní průhledný kryt počítačové skříně.
Vrcholným modelem je X-DIABLO
Extreme Aorus, postavený na špičkové
herní základní desce Gigabyte Aorus
Z270X-Gaming 5. Ta integruje vysoce
kvalitní multikanálovou zvukovou kartu Sound Blaster X-Fi MB5 s čistým
zvukem a chytrým sluchátkovým zesilovačem. Vestavěný Killer E2500 je
vysokorychlostní adaptivní gigabitový
ethernetový řadič, vyladěný (v porovnání se standardními řešeními) na mno-

X-Diablo EXTREME Aorus.
Foto: AT Computers

hem lepší online herní i multimediální
výkon. Aorus nabízí také vícezónové
RGB osvětlení (až 16,8 milionu barev,
dvě programovatelné oblasti a sedm
různých světelných efektů), což ve spojení s průhledným krytem počítačové
skříně vytváří skvělé efekty. Jako grafická karta je dodávána Gigabyte GeForce
GTX 1070 Xtreme-8GD.
Pod průhledným krytem základní
desku oživuje procesor Intel Core i7-7700K se stylovým LED chladičem
Gigabyte Xtreme Gaming XTC700. Jde
o nejnovější procesor Kaby Lake s otevřeným násobičem pro maximální výkon. Má čtyři jádra, osm vláken, běží na
4,2 GHz s možností přetaktování až na
4,5 GHz. Doposud sestava působí na-

dupaně, ale výrobce se rozhodl doplnit
stroj i 240GB SSD diskem HyperX Savage, což dále přináší extrémní výkon
extrémně výkonným uživatelům. Nejrychlejší disk SSD HyperX s rozhraním
SATA je osazen čtyřjádrovým osmikanálovým řadičem Phison S10, umožňujícím rychlost až 560MB/s při čtení
a 530MB/s při zápisu, IOPS při čtení/
zápisu dosahuje hodnot až 100k/89k.
A aby to hráčům nebylo málo, jako druhý disk je tu k dispozici 2TB točivý disk.
Tak tohle je X-DIABLO Extreme Aorus, který se dodává s Windows 10
a je k mání za necelých 46 tisíc korun.
Pokud bychom mohli shrnout možnosti
tohoto stroje, jde o mašinu, která se drží
mezi špičkou výkonných herních strojů
na trhu a zcela jistě – kromě již demonstrovaného výkonu – je zajímavá svým
designovým provedením. Jde o sestavu, která umožní hrát i ty nejnáročnější
hry bez zadýchání. Potěší samozřejmě
i příznivce virtuální reality, kterým nabídne dostatek výkonu pro výpočet virtuálního prostoru kolem sebe.

Celý článek si přečtete zde

Logitech G stále na špici bezdrátového hraní
Akticní sestava 5. Trust. Foto: Trust

Tato 5.1kanálová sestava reproduktorů poskytuje špičkový zvuk o celkovém hudebním výkonu 180 W, takže
zaplní hudbou nebo zvuky i větší pokoj
nebo místnost. Soustavu připojíte k počítači, ale i k herním konzolím Wii, Sony
PlayStation 3 nebo Xbox 360. Možné je
i propojení pomocí 3,5mm jacku s libovolným hudebním zařízením.
K pozitivnímu hodnocení celé sestavy přispívá i maličkost: všechny kabely mají dostatečnou délku, takže si
sestavu můžete rozmístit i ve větších
místnostech. Co však překvapí herní
fanoušky nejvíce, je její cena kolem
3300 korun s DPH.

Celý článek si přečtete zde

Po více než čtyřech letech výzkumu
a vývoje Logitech G, herní značka
společnosti Logitech, uvedla dvě
nové technologie, díky nimž se sny
o výkonném bezdrátovém hraní stávají skutečností.
Technologie Logitech G Powerplay je
prvním systémem bezdrátového dobíjení pro herní myši, který poskytuje
průběžné dobíjení během hraní her
i při oddechu – a naprosto tak odstraňuje nutnost dávat myš do dokovací
základny nebo ji jinak kvůli dobíjení
odstavit. Druhou inovací je technologie
Logitech G Lightspeed, což je ucelená
systémová optimalizace vycházející ze
zkušeností získaných během několika
desetiletí vývoje bezdrátových systémů
tak, aby pocit při jejich používání byl
optimální – poskytuje nedostižnou kvalitu spojení a úroveň výkonu. Logitech
G současně představuje dvě nové bezdrátové herní myši na nejvyšší úrovni,
které jsou kompatibilní se systémem

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

Logitech Powerplay zaručí bezdrátové
nabíjení myši. Foto: Logitech

bezdrátového dobíjení Powerplay: Logitech G903 LIGHTSPEED Wireless
Gaming Mouse a Logitech G703 Lightspeed Wireless Gaming Mouse.
Jako nejnovější přírůstky do dlouhé
řady vysoce výkonných herních myší
oba nové modely G903 a G703 splňují
očekávání kladená na značku Logitech
G s ohledem na špičkový výkon a bezkonkurenční kvalitu – a nadto jsou vybaveny novou technologií Lightspeed.
Jsou navíc kompatibilní se systémem

bezdrátového dobíjení Powerplay, takže nabízejí hraní bez zadrhávání, nepřetržité napájení a nedostižný výkon. Mezi
hlavní vlastnosti myší G903 a G703 patří následující:
optický snímač pohybu s přesností
na jediný pixel,
vyspělé mechanické předpětí tlačítek,
vynikající pohodlí a kvalita.
Systém bezdrátového dobíjení Powerplay Wireless Charging System
bude k dostání od poloviny září 2017 za
3354 Kč včetně DPH.
Bezdrátové herní myši Logitech G903
a G703 Lightspeed budou k dispozici
v České republice a na Slovensku
od poloviny září tohoto roku za ceny
4654 Kč a 3094 Kč. Všechny ceny zahrnují DPH.

Celý článek si přečtete zde
06-07/2017

