
Bezpečnost mezi zemí a vesmírem

Když se výkon spojí s kapacitou.  
Recenze QNAP TS-653A 

Technologii satelitní navigace máme 

snad každodenně sebou v našich mo-

bilech.

Předtím, než se dostaneme k sa-

motné technologii, pojďme si vysvětlit 

některá názvosloví. Zkratka pro tech-

nologie satelitních navigací je GNSS 

(Global Navigation Satellite System). 

Nejznámější systém NAVSTAR Global 

Positioning System (GPS) je provozo-

vaný armádou Spojených států. Kromě 

tohoto systému ale běží i systém GLO-

NASS (Globalnaya navigatsionnaya 

sputnikovaya sistema) provozovaný 

armádou Ruské federace. Třetím nej-

známějším systémem je Systém Bei- 

Dou, který se vyvinul do globálního 

systému nazývaného také COMPASS 

nebo BeiDou-2. Opět se ale jedná  

o systém vojenského charakteru, 

provozovaný armádou Čínské lidové 

republiky. Objevil se i indický systém 

IRNSS, známý i pod pracovním ná-

zvem NAVÍC, který je zatím nejméně 

vyvinutý a prozatím má omezené po-

krytí v oblasti Indie a Indického oce-

ánu.

A máme i systém Evropské unie 

GALILEO, který je umístěn dokonce  

v Praze. Kromě lepších technických 

parametrů má tento systém jednu 

podstatnou přednost. Systém je civil-

ní a není svázán se žádnou armádou. 

Tudíž služby GALILEO jsou poskyto-

vané v plné kvalitě všem uživatelům. 

Díky civilnímu přístupu se do progra-

mu zapojily i státy mimo Evropskou 

unii a další spolupráce se dále rozvíjí 

včetně dalších kontinentů. Tak třeba 

zabezpečená GNSS služba se posky-

tuje globálně i pro civilní účely, na roz-

díl od ostatních systémů, které jsou 

omezeny jenom pro potřeby vlastní 

armády.

Jak funguje navigace
Pojďme si ještě ve stručnosti říct, 

jak satelitní navigace funguje. Zá-

kladem je v podstatě trigonometrie  

a počítání vzdáleností ve třírozměr-

ném prostoru. 

... pokračování na straně 8

Podnikový NAS s šesti šachtami 
na pevné disky nabízí obří kapacitu  
i vysoký výkon pro datové i virtuali-
zační úlohy. 

QNAP TS-653A je NAS server v kla-

sickém, desktopovém formátu, pohá-

něný výkonným čtyřjádrovým proce-

sorem Intel Celeron N3150 s taktem 

1,6 GHz (a možností automatického 

přetaktování až na 2,08 GHz), pod-

porovaným, dle konkrétního modelu, 

4 nebo 8 GB DDR3 RAM (s možností 

rozšíření až na 16 GB). Data do sítě 

proudí prostřednictvím čtyř gigabi-

tových síťových rozhraní s možností 

agregace linek pro zvýšení celkové 

datové propustnosti úložiště. Pro při-

pojení monitorů slouží 2 HDMI výstu-

py na zadní straně šasi NAS severu, 

zatímco periferie (klávesnice, myš, 

tiskárny, externí disky), lze připojit  

k celkem třem portům ve specifikaci 

USB 3.0. 

... pokračování na straně 8

Můžeme po bezpečnosti „cloudů“ mířit ještě dál? Můžeme. Nad oblaky je přece vesmír. Satelitní technika byla 
donedávna jenom dětským snem, a ještě hodně vzdáleným. Dnes však neježe se rozšířila i do naší vlasti, ale také 
do našich domácností i každodenního života.  
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Gartner Magic  
Quadrant 2016
pro oblast SIEM nástrojů 
 
Společnost Gartner zveřejnila své hod-
nocení SIEM nástrojů pro rok 2016. 
Celkově je patrný vývoj SIEM nástrojů  
k potřebám rychlejší detekce cíle útoku 
a promptní reakce na identifikované 
útočníky. 

V průběhu roku 2016 sice nedošlo  

k revoluční změně technologie, ať už zahr-

nutí paralelní architektury hardware k efek-

tivnějšímu využití v korelačních strojích, 

posun k Big Data technologiím, změna in-

terpretace informací od dosud užívaného 

textového kontextu ke grafické vizualizaci 

informací. Přesto inovace opět posunuly 

SIEM nástroje k novým detekčním a ana-

lytickým funkcionalitám, kterými jsou: 

• Pokročilá datová analytika – umět 

zpracovat i jiné datové zdroje, než pou-

hé log data. Již vyžadováno zpracovat 

i jiné formy zdrojů, jako jsou NetFlow 

či síťové pakety. Dříve to bylo řešeno 

externími aplikacemi externě integrova-

ných do SIEM přes log data nebo přes 

strukturované události. 

VÍCE
na str. 5
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Využití vlastních zařízení v práci oce-
ňují zaměstnanci a líbí se i firmám. 
Zaměstnanci tak totiž získávají mož-
nost pracovat odkudkoli a hlavně 
kdykoli. S vlastními zařízeními tak 
řada z nich čas od času vyřídí pra-
covní věci i mimo pracovní dobu. 
Celkově přináší tento trend vyšší 
produktivitu práce, skrývá v sobě ale 
poměrně nezanedbatelné bezpeč-
nostní riziko. 

Podle nejnovějších průzkumů povolila 

již téměř polovina českých firem za-

městnancům pracovat na jejich vlast-

ních zařízeních nebo dokonce jejich 

nákup podporuje. To znamená, že se 

Česko pohybuje nad evropským prů-

měrem. Tento trend ale znamená změ-

nu situace pro správce a administrátorů 

IT, kteří zajišťují bezpečnost podniko-

vých systémů. Riziko zvyšuje jak využí-

vání velkého spektra mobilních zařízení 

se širokou paletou bezpečnostních děr, 

tak například využívání nezabezpeče-

ného připojení v domácích sítích nebo 

nezabezpečených Wi-Fi sítí.

Největší slabinou bezpečnostních 

systémů bývá tradičně uživatel. S tím, 

jak se zařízení dostávají mimo kontrolu 

IT oddělení ve společnostech, se riziko 

útoku umožněného neopatrností uživa-

tele dále zvyšuje. V případě přistoupení 

ke konceptu BYOD se totiž snižují mož-

nosti IT správců omezovat používání za-

řízení mimo zabezpečenou firemní síť. 

Ne náhodou bude proto tomuto tématu 

věnován program letošního HackerFes-

tu 2016, který počítačová škola Gopas 

pořádá od 24. do 26. 10. 2016. Na kon-

ferenci je přichystána i přednáška „Sys-

tem Forensics and Incident Handling“ 

uznávané bezpečnostní expertky Pauly 

Januskiewicz. Účastníci konference se 

dozvědí, jak útočí současní hackeři, co 

je pro zajištění bezpečnosti podniko-

vých systémů důležité, jaká nebezpečí 

číhají v kyberprostoru, jaké jsou nej-

větší aktuální hackerské hrozby, nebo  

k čemu hackeři využívají ovládnuté po-

čítače. 
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EDITORIAL

CENU SVÝCH DAT 
POZNÁTE TEHDY,  
AŽ O NĚ PŘIJDETE 

V nedávné době 

zasáhl silný ha-

ckerský útok i naše 

vydavatelství. Sami 

jsme se tak dostali 

do velmi nepříjemné 

situace, kterou ještě 

v době, kdy odcházejí ICT Network News do 

tisku, stále řešíme. 

Uvědomili jsme si sami na vlastní kůži, jak 

důležitá je ochrana proti napadení zvnějšku  

a proto v tomto čísle rozjíždíme seriál, který se 

bude věnovat bezpečnosti ze všech směrů. Při 

zpracování textu jsme si uvědomili, jak hlubo-

ko do našeho dnešního života bezpečnostní 

aspekty zasahují a jak důležité je se bránit pro-

ti průniku nežádoucích osob a jak důležité je 

chránit svá vlastní data před jejich zneužitím. 

Doufejme, že se stejně jako my, i vy se pou-

číte a budete věnovat větší pozornost úplným 

maličkostem, které umožňují zlodějům dat 

získat to, co jim nepatří. Protože možnost ne- 

oprávněného zneužití dat hrozí i při činnos-

tech, které jste před tím už provedli třeba sto 

padesát tisíc krát. A nic se nestalo. 

Držím palce našim datům, aby zůstaly jen 

tam, kde mají být a kde je jejich místo. 

Uvidíme se na konferencích

Petr Smolník, šéfredaktor

SLEDUJTE TAKÉ NA:

Přes USA na český trh. 
OneSoft usnadní práci z domova 
Přes veškerou globalizaci trhu se 
trendy – zejména v oblasti IT – sta-
novují v USA. Přesvědčil se o tom 
i český start-up OneSoft, který se 
svým nástrojem Connect uspěl nej-
prve v kalifornské poušti. Nyní již 
trend vzdálené spolupráce a podpory 
práce z domova dorazil i do Česka. 
Pro zakladatele tak vlastně nastal čas 
k návratu domů. OneSoft Connect 
vstupuje na český trh. 

Software OneSoft Connect od českých 

tvůrců vznikl v roce 2014 jako startup  

v rámci sanfranciského akcelerátoru 

Founders Space. Využil přitom dvou vel-

kých trendů, které se v poslední době 

ve světě byznysu prosazují – postupný 

přesun od on-site ke cloudovými řeše-

ním, a také rostoucí poptávku po podpo-

ře vzdálené spolupráce týmů. 

Do doposud trochu zkostnatělého 

světa podnikového software tak přine-

sl trochu svěžího vzduchu a také proto 

si za krátkou dobu chvíli platforma zís-

kala zákazníky v 80 zemích. Poslední 

třetí čtvrtletí jej Gartner GetApp zařa-

zuje mezi top 25 Category Leaders  

v oblasti Business Management Soft-

ware.

Flexibilní řešení díky cloudu
V Česku se firmy dlouho stavěly k prá-

ci z domova velmi odtažitě. Ale situace 

na pracovním trhu se začíná pomalu mě-

nit. Není to jen nedostatkem odborníků  

a vysokou poptávkou po kvalifikovaných 

lidech, ale také s novými možnostmi, kte-

ré nabízí technologie. Výhodou OneSoft 

Connect je především jeho flexibilita.  

S trochou nadsázky je to vlastně jakési 

softwarové lego, které umožňuje firmám 

poměrně volně si sestavit řešení pro tý-

movou spolupráci, tvorbu jednoduchých 

evidencí, a pro řízení práce týmu na pra-

covních úkolech.

Oproti dřívějším on-site aplikacím 

poskytuje cloud obrovskou výhodu  

v jednoduchosti nasazení. K využívání 

nástrojů, které OneSoft Connect na-

bízí, postačí běžný internetový prohlí-

žeč. Uživatel tak není limitován jedním  

firemním počítačem. Pracovat může od-

kudkoli.  

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 
Všechny články zde zveřejněné najdete na www.ict-nn.com/cs/startup
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Výhodou, i nevýhodou zároveň, mar-
ketingových kampaní v on-line pro-
středí je jejich měřitelnost. Na rozdíl 
od jiných komunikačních kanálů,  
u svých on-line aktivit můžete vždy 
velmi přesně sledovat jejich efekti-
vitu. Díky nástrojů jako clickBakers 
se není potřeba zaobírat vlastní ana-
lýzou tisícovek jednotlivých dat, ale 
jednoduše máte k dispozici všechny 
relevantní údaje v grafickém hávu. 
Nově lze přímo v tomto systému mě-
řit i konverze. 

Systém clickBakers je samostatné ře-

šení na bázi cloudu (SaaS), které do-

káže zvyšovat konverzní poměr, jeden 

z nejdůležitějších ukazatelů v on-line 

marketingu. Je to možné díky post-click 

optimalizaci, tedy při vhodném využití 

dat o koncovém uživateli poté, co klik-

ne na reklamu. ClickBakers totiž přesně 

identifikují technické parametry kliku. 

Díky tomu umí s vysokou přesností 

celosvětově určit mobilního operátora 

koncového uživatele, typ zařízení (PC, 

mobil, tablet), operační systém i typ při-

pojení (Wi-Fi, 3G, 4G), a to prostřednic-

tvím Mobile IP.

Dokáže tak optimalizovat kampaň 

na základě lokalizace uživatele na úrov-

ni státu, kraje, města či obce (Geo IP). 

Přitom celosvětové cílení až na úroveň 

města a obce, nebo identifikaci mobil-

ního operátora neposkytují žádné jiné 

adservery, neumožňují to ani typy kom-

plexních nástrojů, které má v oblasti 

reklamy Google. Po kliku na banner se 

uživateli zobrazí relevantnější obsah, 

přizpůsobený získaným informacím. Cí-

lem clickBakers je efektivní, komerčně 

úspěšná a personalizovaná reklama, 

kterou uživatel nebude blokovat.

Sledujte akce s hodnotou
Novinkou v systému clickBakers je 

měření konverzí (conversion tracking). 

Trackovací systém je součástí cloudové 

technologie pro optimalizaci kampaní. 

Systém umožňuje i sledování opaku-

jících se konverzí, které vychází z pr-

votního kliku. Díky tomu mají uživatelé 

okamžitě informace o efektivitě a ná-

vratnosti vynaložených investic. Na zá-

kladě měření konverzí lze totiž zjistit, 

kolik kliknutí na odkaz, reklamu nebo 

banner vedlo k akcím s hodnotou (sta-

žení aplikace, registrace atp.)

Z technologického pohledu je sle-

dování konverzí v systému clickBakers 

zpřístupněné pomocí technologie mezi 

servery, která umožňuje odesílat po-

třebné detaily konverze z klientského 

serveru na server trackovací v čase 

uskutečnění měřené akce.  

Ze sci-fi filmů se už internet věcí stá-
vá běžnou součástí našeho života.  
I proto přitahuje tato oblast řadu dob-
rých nápadů a nových projektů. Rea-
lizovat je ale není vždy úplně snadné. 
Teď je tu ale jedna šance navíc – sou-
těž Czech IoT Summer Jam 2016. 
Až do 31. října 2016 mohou zájemci  
o internet věcí přihlašovat své ap-
likace a projekty do soutěže pořá-
dané Českými Radiokomunikacemi 
ve spolupráci s dalšími partnery.  
A co můžete získat? Šanci svůj nápad 
proměnit ve skutečnost! Vítěz totiž 
získá podporu a pomoc při zajištění 
realizace celého projektu. 

V roce 1975 si ani tvůrci vědeckofantas-

tických filmů neuměli představit mobilní 

telefon, a třeba James Bond, jinak vy-

bavený všemi technickými vychytáv-

kami, musel potupně čekat před tele-

fonní budkou. Technologie před námi 

zkrátka otevírají možnosti, o kterých se 

nám před pár lety ani nezdálo. Internet 

věcí proměňuje náš každodenní život, 

ale jeho potenciál není ani zdaleka vy-

čerpán. Senzory připojené k internetu 

umí mnohem více, než přenášet náš 

srdeční tep do cloudových úložišť spor-

tovních aplikací nebo počítat spálené 

kalorie.

Tyto technologie se uplatňují stále 

častěji v průmyslu, dokáží zefektivnit 

celý výrobní proces, objevují se chytrá 

města, schopná usměrňovat dopravu 

a automaticky řídit průjezd či parko-

vání aut, stejně jako veřejné osvětlení 

či zavlažování, a samozřejmě chytré 

domácnosti. Prostor pro nové nápady 

je ale téměř neomezený. Máte nápad, 

jak by bylo možné využít technologie 

internetu věcí v sítích LoRa? Pak je tu 

přesně pro vás Czech IoT Summer Jam 

2016. Přihlásit se můžete do konce října 

2016 a poměřit síly se čtyřicítkou dopo-

sud přihlášených týmů. Vítězný projekt 

bude na náklady organizátorů uvedený 

do praxe a další projekty mohou získat 

finanční odměnu v řádech desítek tisíc 

korun.

Staňte se vizionářem
Soutěž vyhlásila společnost České Ra-

diokomunikace již na začátku prázdnin. 

Na projektu se podílejí i další partneři 

jako EY, Intel Corporation, ESET, Deve-

lict Solutions a další. Mediálním part-

nerem soutěže je také vydavatelství 

Averia, které stojí za časopisem ICT Net- 

work News. Úkolem soutěžících je vy-

tvoření prototypu aplikace, která bude 

zpracovávat data ze senzorů přenáše-

ná pomocí technologie LoRa. Soutěžící 

přihlašují i vlastní nápady na prostředí 

i parametry, které chtějí sledovat. Čes-

ké Radiokomunikace vybraná pro-

středí na základě jejich nápadů osadí 

sensory. Ty jsou umísťovány v rámci 

provozů partnerů soutěže, například 

společností REKOLA, Personal Green 

a dalších. Mimo jiné snímají předdefi-

nované ukazatele v daném prostředí – 

například měří teplotu, vlhkost, detekují 

pohyb, mapují polohu apod. Soutěž je 

určená studentům a absolventům vy-

sokých škol s technickým zaměřením,  

ale i start-upům a firmám, které se o ob-

last IoT zajímají.

Síť LoRa, pro níž by měly být přihláše-

né projekty určeny, je v současné době 

dostupná ve všech krajských městech 

a jejich blízkém okolí. ČRa dále pokra-

čují v rozšiřování sítě, která postupně 

pokryje celé Česko. Paralelně s vý-

stavbou sítě je připravována platforma 

IoT Cloud, specificky určena pro sběr 

a zpracování dat ze všech IoT proto-

kolů (tedy nejen LoRa). Soutěžní týmy 

se do Czech IoT Summer Jam 2016 

mohou přihlašovat na webové strán-

ce pripoj.me. Na ní najdou informace  

a možnosti přihlášení vlastních nápadů. 

Vybrané týmy budou prezentovat své 

projekty před porotou složenou z ma-

nagementu Českých Radiokomunikací  

a zástupců partnerů soutěže. Prezen-

tace proběhne v rámci hackatonů, 

které se uskuteční v Ostravě, Brně  

a v Praze.  
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Máte zajímavou aplikaci pro internet věcí?  
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Ověřte si efektivitu kampaní.  
Sledujte konverze 
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CYBER TRENDS
3rd edition of Future Cyber Security & Defence Conference

FUTURE OF CYBER CONFERENCE 2016

CYBER TRENDS is a two-day International professional conference divided into four sec-
tions accompanied by live demonstration and simulation test area, professional workshops 
and Table-top exhibition of partners’ solutions and products. The conference is a part of 
international project FUTURE FORCES FORUM which includes set of EXPERT EVENTS and 
the International defence and security exhibition FUTURE FORCES 2016.

The conference will be held in Prague, capital of the Czech Republic. The conference is 

primarily aimed at the security and information community of the public sector, armed and 
security forces, the academia and private business cooperating in projects of public inter-
est. The conference is focused on developing international cooperation in cyber security in 
Europe, with special focus on the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Poland.

It is expected that more than 500 professionals will participate, including representatives 
from NATO, European Union and other international institutions.
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 Nyní to přední výrobci SIEM nabízí 

jako interní funkcionalitu.

• Kontextově obohacené události 
– umět zpracované log data v udá-

losti zkombinovat s kontextovými 

informacemi jako jsou uživatelé, 

ICT komponenty a jejich zranitel-

nosti, potenciální nebo již proběhlé 

hrozby. Obvykle to bylo v dřívějších 

SIEM systémech zajištěno až systé-

movým integrátorem úpravami dat 

v pre-procesing fázi a implementací 

dodatečných korelačních scénářů či 

specifických reportů.

• Analýza chování uživatelů a kom-
ponent (UEBA, User and Entity 
Behavior Analytics) – detekce  

a lokalizace anomálních odchylek 

od průměrného nebo standardního 

trendu je v bezpečnosti používána 

delší dobu. Nyní bývá interní sou-

částí detekčních funkcí SIEM, což 

výrazně zlepšuje detekční schop-

nost pro sledování chování uživatelů  

a sledování provozně bezpečnost-

ních parametrů ICT komponent. 

Uživatelé se obecně umějí chovat 

značně nevyzpytatelně, a detekce 

„přirozené stupidity“ uživatelů ne-

byla silnou stránkou žádného soft-

ware, ani toho vybaveného silnou 

„umělou inteligencí“. S nárůstem 

počtu připojovaných koncových 

komponent (vzrůstá trend připoje-

ných notebooků, smart-device) se 

detekční algoritmy, sledující ano-

mální chování, synergicky používají 

i k lokalizaci problémových kompo-

nent. A logicky lokalizaci jejich vlast-

níků (taky problémových).

• Efektivnější normalizace dat – 

umět korelovat a analyzovat data  

z různě dostupných zdrojů pro sle-

dování datové sítě, chování uživate-

lů, chování komponent sledované-

ho prostředí, pro naplnění souladu  

s legislativou či specifické účely vy-

šetřování na základě analýz historic-

kých trendů, dotazů na specifické 

informační vazby.

Magic Quadrant (téměř) beze změn
Oproti roku 2015 nám rok 2016 ne-

přinesl dramatické změny, kdy na top 

pozicích je klasická sestava top SIEM 

nástrojů:

1. IBM QRadar (1. Pořadí ve 2015)

2. Splunk (2. Pořadí ve 2015)

3. LogRhythm (5. Pořadí ve 2015)

4. HPE ArcSight (3. Pořadí ve 2015)

5. Intel Security (4. Pořadí ve 2015)

O tom, podle čeho vybírat SIEM ná-

stroje se dočtete na www.ict-nn.cz. 

Ron Ross: Je třeba nový přístup  
k návrhu a prodeji počítačových sys-
témů. Musí být navrženy od základů 
jako bezpečné. 

Bezpečnostní software, firewall, de-

tekce anomálií nebo jiné systémy ne-

mohou chránit IT infrastrukturu, jež je  

z principu nedůvěryhodná. Potřebuje-

me nový přístup k počítačové architek-

tuře a bezpečnosti. Jen tak se vypo-

řádáme s kybernetickou krizí, pronesl 

Ron Ross, bezpečnostní analytik prezi-

dentské komise a poradního výboru pro 

NIST na konferenci Enhancing National 

Cybersecurity, zřízené pro řešení pro-

blémů s kyberbezpečností.

„Pro řešení hrozící kybernetické kri-

ze je třeba vytvořit více důvěryhodné 

bezpečné komponenty a systémy,“ 
řekl Ross. „Kyberbezpečnosti věnuje-

me více zdrojů než kdykoliv v historii, 

a přesto jsme svědky rostoucího počtu 

úspěšných kybernetických útoků. Bez-

pečnost, jakou v současnosti máme, 

na místě nefunguje. Nemůžeme tedy 

chránit to, co to nechápeme.“ 

Přední datový vědec NIST:  
Potřebujeme nový přístup k IT 
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Gartner Magic Quadrant 2016  
pro oblast SIEM nástrojů
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Bezpečnost v praxi  
a pro každého

 Axis nastavuje nový standard kvality obrazu
Společnost Axis zvyšuje laťku kvality ob-

razu u bezpečnostních kamer uvedením 

síťového modelu Axis Q1659. Ten spo-

juje výkonný snímací senzor a objekti-

vy Canon EF/EF-S s řadou vlastností  

a funkcí typických pro Axis, jako je flexi-

bilita, jednoduchost použití a výkonnost, 

s cílem zajistit kvalitní obraz s extrémně 

jemnými detaily pro širokou škálu potřeb 

video dohledu. Jde o ideální volbu pro 

provádění detailního dohledu na velké 

vzdálenosti ve městech, letištích, hro-

madné dopravě, stadionech a dalších 

prostorech. Rozlišení obrazu u modelu 

AXIS Q1659 je 20 megapixelů při sním-

kové frekvenci 8 snímků za sekundu  

a kamera dosahuje mimořádné úrovně 

snímání detailů na velké vzdálenosti. 

Uživatel může vybírat ze 7sedmi různých 

objektivů EF/EF-S. Kamera má bajone-

tový úchyt pro objektivy EF.

 Intel chystá akvizici společnosti Movidius  
a urychluje rozvoj počítačového vidění
Technologie Movidius pomůže společ-

nosti Intel nabídnout řešení pro počítačo-

vé vidění a pro hluboké učení strojů od 

koncových zařízení po cloud. Těžit z něj 

budou například drony, roboti, náhlavní 

sady pro virtuální realitu a další novinky. 

Jednoduše řečeno, pomocí počítačové-

ho vidění dokážou stroje vizuálně zpraco-

vávat své okolí a díky tomu jej dokážou 

také pochopit. Kamery slouží jako „oči“ 

konkrétního zařízení, procesor předsta-

vuje „mozek“ a procesor zpracovávající 

„zrakový vjem“ strojů je obdobou „části 

mozkové kůry, která zajišťuje vidění“. In-

tegrováním těchto prvků počítačové vi-

dění umožňuje navigaci a mapování, vy-

hýbání se kolizím, sledování, rozpoznání 

předmětů, inspekční analýzu a další vy-

užití. Vždy jde o funkce, které se ukazují 

jako velice atraktivní pro nové trhy. 

V současnosti se stále mluví o bez-
pečnosti, ochraně dat, šifrování  
a dalších, pro normálního člověka 
nepodstatných věcí. Proč by nás to 
mělo trápit? Máme přece na starosti 
důležitější věci. Opravdu?

Začněme příměrem. Pokud vám do bytu 

vtrhne parta zlodějů a byt vykradou, je 

to k naštvání. Zpravidla vylomené dve-

ře, nepořádek, ztráta osobního majetku 

(část, ke které je nějaké citové pouto 

nenahraditelná penězi), nutnost nahra-

dit chybějící doklady, která znamená 

spoustu běhání po úřadech. Řešením 

jsou bezpečnostní dveře, elektronické 

zabezpečení. Internet a současné for-

my komunikace tak trochu připomínají 

v ochraně dat divoký západ. Pro větši-

nu lidí je nemožné dodržovat pravidla, 

o jejichž existenci nemají ani tušení. Na-

víc ani nemají důvody proč se chránit.  

A snaha o osvětlení těchto důvodů ved-

la k tvorbě tohoto článku.

Žijeme v informační společnosti. Kaž-

dá naše aktivita zanechává stopu v sys-

tému. Nemyslím tím jakýsi všeobjímají-

cí Matrix, ale velké množství vzájemně 

spolupracujících databází. Jednou sto-

pou je platba v obchodě. Druhou je te-

lefonát manželce či dítěti. Zápis na ka-

tastru, evidence ve škole, platba faktur 

mezi obchodními partnery, průjezd kři-

žovatkou či úsměv do kamery v metru. 

Všechny tyto informační systémy sbírají 

data. A ta je možné vytěžit a zneužít.

Autorem článku je Jan Dušátko

Chcete se dozvědět více. Pokračujte 

ve čtení na www.ict-nn.com  
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Hned několik poměrně zajímavých 
novinek představila společnost Phi-
lips MMD během letošního veletrhu 
IFA v Berlíně. Je mezi nimi například 
první model s vysouvací kamerou 
nebo největší zakřivený 4K model 
na trhu, který je navíc vybaven nejno-
vější technologií UltraColor zajišťují-
cí lepší požitek z barev. 

Na zvětšující se úhlopříčky si asi bu-

deme muset zvyknout. Ale zatímco  

u telefonů nejsou možná všichni nad-

šeni, u monitorů většinou nikdo nepro-

testuje. Nový monitor Philips Brilliance 

má úhlopříčku 40" což z něj dělá nej-

větší 4K zakřivený model na trhu. Vý-

hodou zakřivených zobrazovačů je, že 

vzdálenosti pro sledování od okrajů  

a středu obrazovky jsou stejné – takže 

uživatelé už tolik nemusejí otáčet hla-

vu. Technologie UltraColor navíc zajistí 

také vynikající zážitek z barev. UltraCo-

lor podporuje širší gamut – 85 až 95 

procent NTSC, v závislosti na specific-

kém modelu, a v porovnání s typickým 

72% rozšiřuje rozsah vnímaných barev 

na obrazovce.

Už žádné přelepky
Integrované webové kamery v monito-

rech si rychle získaly přízeň uživatelů. 

Velmi totiž zjednodušují komunikaci  

s kolegy nebo přáteli. Díky svému 

umístění na monitoru mají téměř ide-

ální pozici pro videokomunikaci. Zá-

roveň si ale řada uživatelů uvědomu-

je, že představují určité riziko, ať jde  

o možné narušení soukromí, tak napří-

klad hackerský útok směřující k získá-

ní citlivých firemních dat. Proto někteří 

objektiv kamery přelepují či zakrýva-

jí. Nyní už to není potřeba. Nový 27“ 

model Philips 272B7QPTKEB má totiž 

kameru vysunovací. V případě potřeby 

se jednoduše aktivuje, ale v zasunutém 

stavu je zcela neaktivní. Další monitory 

s vysouvací webkamerou budou násle-

dovat v průběhu tohoto roku, například 

s úhlopříčkou 24 palců nebo s UHD 

rozlišením.

Kromě zajímavého řešení webkame-

ry osloví tento monitor uživatele přede-

vším Quad HD rozlišením, extra širo-

kými pozorovací úhly díky IPS panelu,  

a také rychlým USB 3.0 konektorem. 

Díky technologii PowerSensor je moni-

tor schopen poznat, jestli někdo před 

ním sedí, a automaticky sníží jas obra-

zovky, pokud se uživatel vzdálí.  

O odborníky z oblasti IT je na trhu 
stále větší zájem. Pro všechny, kteří 
by chtěli do tajů tohoto oboru pro-
niknout, připravila společnost Inventi 
nový ročník akademií programování. 
Zájemci se mohou stát testery, ale 
také vývojáři a analytiky v Javě.

Česká softwarová firma Inventi přichys-

tala další ročník vzdělávacích akademií 

programování. Školení jsou určena 

všem zájemcům, kteří mají chuť začít 

pracovat v IT. Projekt běží už druhým 

rokem. Za tu dobu dostala více než 

stovka zájemců o práci v IT možnost 

nahlédnout pod pokličku tohoto oboru.

Ke konci srpna se rozjela akademie 

věnovaná testování, zkraje září přijdou 

na řadu akce věnované analýze a vý-

voji v jazyce Java. Během dvou let pro-

běhlo dvanáct akademií zaměřených 

na testování, Javu a analýzu. Akademie 

probíhají po dobu 5–6 týdnů v popra-

covních hodinách, a to jedenkrát až tři-

krát týdně. Obsahují teoretický základ, 

praktické příklady a řešení konkrétních 

úkolů. Znalosti studentům předáva-

jí zkušení odborníci. Úspěšní absol-

venti krom znalostí obdrží potvrzení  

o absolvování akademie. Jednotlivé 

akademie tak umožňují začít ve svě-

tě IT i úplným začátečníkům. Zájemci 

o účast se mohou přihlásit na e-mailu  

skoleni@inventi.cz. 

Pronikněte do tajů IT.  
Staňte se testerem či vývojářem 
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Philips MMD představil nové monitory 
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RED HATU SE DAŘÍ 
Rostoucí popularita open-source řešení  

v oblastech, které byly ještě nedávno 

uzavřeným světem proprietárních tech-

nologií, se pozitivně odráží na výsledcích 

společnosti Red Hat. Ta oznámila za první 

čtvrtletí svého fiskálního roku 2017 tržby 

ve výši 568 miliónů dolarů, což znamená 

meziroční nárůst téměř o pětinu. Poda-

řilo se uzavřít celkem milion obchodů. 

Největší podíl na dobrém výsledku mají 

příjmy z předplatného. Za to Red Hat in-

kasoval celkem 502 milionů amerických 

dolarů, to odpovídá meziročnímu růstu  

o 18 procent. Úplně stejně rostly procen-

tuálně také odložené příjmy, které skon-

čily jen těsně pod hranicí 1,7 miliardy do-

larů. Celkem o 39 procent pak meziročně 

narostly čtvrtletní příjmy z předplatného  

v oblasti vývoje aplikací a dalších nově se 

objevujících technologií, které atakovaly 

hranici 100 milionů dolarů. 

V.I.P. NOVINKA

 Canon přichází s revoluční technologií 
UVgel
Společnost Canon oznámila svoji nej-

novější tiskovou technologii UVgel. Tu 

představí v nové řadě roll-to-roll tiskáren, 

které v oblasti velkoformátového tisku 

nabídnou nevídanou kombinaci produk-

tivity, obrazové kvality, širokého spektra 

využitelnosti, automatizace a nízkých 

provozních nákladů. Technologie UVgel 

se chlubí vyšší produktivitou tisku, za níž 

stojí rychlejší přenos inkoustu na materiál, 

přičemž vykazuje nižší spotřebu inkous-

tu a poskytuje rozšířený barevný gamut. 

Klíčové vlastnosti a přínosy technolo-

gie UVgel tkví ve zcela novém inkoustu, 

který Canon vyvinul tak, aby vytvářel gel 

okamžitě při kontaktu s materiálem. Vý-

sledkem je přesné umístění inkoustových 

kapek umožňující perfektní opakovatelné 

výstupy při tisku vysokou rychlostí. Dále 

spojení širokého barevného gamutu in-

koustů na bázi rozpouštědel s přínosy 

pro životní prostředí a s bezpečností la-

texových a UV inkoustů. Vše pak vede 

ke snížení tiskových nákladů až o 40 % 

v porovnání s eco-solventem a latexem 

díky ultratenké disperzi inkoustu a nízké 

spotřebě inkoustu.

 HP Inc. kupuje divizi tiskových zařízení 
společnosti Samsung
Americká společnost HP Inc. převezme 

divizi tiskových zařízení jihokorejského 

výrobce elektroniky Samsung Electronics 

za 1,05 miliardy dolarů, což je v přepočtu 

asi 25,2 miliardy korun. Transakce pod-

léhá schválení regulačních úřadů a k do-

končení akvizice by mělo dojít do jedno-

ho roku. Samsung se zavázal, že později 

koupí akcie HP v hodnotě 100–300 milio-

nů dolarů. Tiskárny a multifunkční zařízení 

se značkou Samsung zůstanou na trhu 

další dva roky, pak postupně přejdou pod KO
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Společnost Epson připomněla svou 
revoluční řadu produktů WorkForce 
Pro. V rámci předvádění seznámila 
s průzkumy, jež dokazují, že v roce 
2014 byla inkoustová tiskárna jedním 
ze čtyř nejprodávanějších produktů 
do kanceláří. Prognózy rovněž uvádě-
jí, že do roku 2019 bude technologie 
inkoustového tisku tvořit již 34 % trhu 
firemních tiskáren. 

Laserové tiskárny dle nezávislých testů 

zaostávají za inkoustovými v rychlos-

ti, nákladech na tisk, nutných zásazích 

obsluhy a v ohleduplnosti vůči životnímu 

prostředí. Za výhodami tiskáren Work-

Force Pro stojí tisková hlava Precision-

Core, technologie využívaná i v průmy-

slových systémech u velkoformátových 

tiskáren SureColor i produkčních tiská-

ren etiket SurePress.

„Tiskárny WorkForce Pro mají až  

o 96 % nižší spotřebu energie oproti la-

serovým. Mohou snížit výdaje za elektři-

nu, ale plnit i ekologické cíle. Nezávislé 

testy ukázaly, že modely WorkForce 

Pro produkují až o 94 % méně odpadu 

ve srovnání s laserovými zařízeními. Při 

jejich provozu nevzniká ozon, využívají 

méně spotřebních materiálů a součástí 

s pravidelnou výměnou,“ uvádí Marcel 

Divín, Branch Office Manager, Epson 

Europe.

K dalším výhodám pak patří úspora 

času, kdy rychlost tisku krátkých úloh 

je až 3,5x vyšší při vysoké kvalitě tisku. 

„Tiskárny řady WorkForce Pro mohou 

firmám ušetřit ročně až 4,5 pracovních 

dnů a až 4,6 milionů eur měsíčně všem 

podnikům v západní Evropě,“ dodává 

Divín.

Na konferenci byly představeny mo-

dely WF-6590DWF, WF-5690DWF, WF-

-R5690DTWF a WF-8590 DTWFC z řady 

WorkForce Pro a nové skenery WorkFor-

ce. Model DS-1660W představuje do-

stupný, rychlý a flexibilní plochý skener 

s automatickým podavačem dokumen-

tů. Modely WorkForce DS-570W a DS-

530 pak patří ke kompaktním skenerům 

s volitelným plochým ložem.

V rámci prezentace byl představen 

nový software kompatibilní s řadou 

WorkForce Pro spolu s trendy na poli 

firemního tisku. První novinkou je sys-

tém Epson Print Admin pro bezpečné  

a kontrolované prostředí pro tisk, ske-

nování a kopírování se zabezpečením 

přístupu pomocí čteček, přihlášení či 

PIN kódů. Druhým byl Epson Device 

Admin pro dálkovou správu tiskáren  

a skenerů Epson. Epson Open Platform  

pak je platformou pro vývojáře k zajiště-

ní flexibility a přizpůsobitelnosti MF tiská-

ren.  

Inkoustový tisk dobývá svět  
tiskových podnikových řešení 

Nové stroje s ultimátním výkonem, 
to jsou nové herní HP produkty řady 
OMEN – OMEN X Desktop, notebook 
OMEN s úhlopříčkou 17,3 palce  
a monitor OMEN X Curved Display. 
K nim je dostupné i příslušenství 
OMEN with SteelSeries. 

Řada OMEN X Desktop je určena 

pro hráče, kteří využijí mimořád-

ný výkon. OMEN X Desktop využí-

vá grafické řešení až ze dvou gra-

fických karet Nvidia GeForce GTX 

1080 pro nejvyšší výkon a proceso-

rů Intel Core i5/i7 šesté generace  

s možností přetaktování ve spojení  

s VR-ready GPU.Dalším strojem je her-

ní notebook OMEN 17. I ten přichází  

s grafickými kartami Nvidia GeForce 

GTX 1060 nebo 1070. Notebook s rozli-

šením až 4K má 17palcovou obrazovku  

a jeho tloušťce je jen 32,9 mm a hmot-

nost 3,2 kg. Displej díky technologii  

G-Sync optimalizuje hraní díky synchro-

nizaci obnovovací frekvence displeje  

s GPU. O zvuk se stará systém od Bang 

& Olufsen a HP Audio Boost. 

Herní stroje  
na drcení virtuálních protivníků 
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HP. „Strategie, na kterou Samsung vsadil, 

prodej velkého množství levných produk-

tů a dosahování zisku na spotřebním ma-

teriálu, se časem ukázala jako neudržitel-

ná, protože mnoho zákazníků používalo 

spíše levné neoriginální tonery,“ říká Ilona 

Stankeová, ředitelka výzkumu trhu tisko-

vých zařízení ve společnosti IDC. Proto 

se Samsung snažil proniknout do lukra-

tivnějšího středního segmentu tiskáren 

formátu A4 a A3 a tiskových služeb. HP 

koupí od Samsungu divizi tiskových zaří-

zení s 6000 zaměstnanci v 50 pobočkách 

po celém světě. Ta v roce 2015 dosáh-

la obratu 1,8 miliardy dolarů. Drží i přes 

6500 patentů souvisejícími s tiskem, což 

je pravděpodobně nejdůležitější aspekt 

celé akvizice.

 Přenos dat v 4G síti  
s využitím LTE-A technologie Ericssonu
Ericsson a Slovak Telekom společně 

předvedli úspěšný test přenosu dat pro-

střednictvím bezdrátového LTE-A řeše-

ní s rychlostí až do 900 Mb/s. Veřejné 

testování přenosu představuje pokra-

čování dlouhodobé spolupráce mezi 

společnostmi Ericsson, Slovak Telekom 

a Qualcomm Technologies, dceřinou 

společností Qualcomm Incorporated. 

Software Ericsson Radio System, vyu-

žívaný v komerční síti Slovak Telekomu, 

umožnil přenos LTE třídy Gigabit s nej-

vyššími rychlostmi přenosu dat. Při testo-

vání bylo použito vybavení RAN (radiová 

přístupová síť) od společnosti Ericsson, 

nainstalované a komerčně využívané 

v síti Slovak Telekom, a také modem 

Qualcomm Snapdragon X16 LTE. Ře-

šení podporuje maximální propustnost 

dat 900 Mbps díky aplikování schop-

nosti 3x carrier aggregation v kombinaci  

s 256QAM modulačním schématem  

a 4x4 MIMO v 40MHz spektru. KO
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Multifunkční zařízení Konica Minolta 
bizhub 266 a bizhub 306 jsou v sou-
časné době cenově nejdostupnější 
černobílá multifunkční A3 zařízení  
s nadstandardním množstvím funkcí. 
Byla navrhována s ohledem na potře-
by malých a středních podniků a šetří 
prostor díky kompaktním rozměrům. 
Je možné na nich tisknout ze smart-
phonu i z tabletu. 

Kromě operačních systémů Android 

a iOS mohou nově využívat již také 

Windows 10. Výhodou obou zaříze-

ní je možnost bezdrátového připojení  

k firemní síti, takže uživatelé nemusejí 

řešit propojení kabely. Oba multifunkč-

ní bizhuby dále umožňují tisknout data 

přímo z USB zařízení nebo do něj na-

opak obsah skenovat. Kapacita jejich 

zásobníků činí 1350 listů a k dispozici 

uživatelé mají pět zásobníků. Tak je 

možné tisknout najednou až pět úloh 

bez nutnosti vyměňovat papíry mezi 

jednotlivými tiskovými úlohami. Oproti 

předchozímu modelu mají obě nová za-

řízení již ve standardním vybavení funk-

ci oboustranného tisku, síťovou kartu  

a řadič PCL. Bizhub 266 tiskne rychlos-

tí 26 str./min., bizhub 306 pak 30 str./

min. Díky nízké energetické spotřebě 

a využití Simitri HD tonerů s obsahem 

biomasy splňují oba stroje nejpřísnější 

ekologické normy.  

Multifunkční zařízení 
pro menší a střední 
podniky  

http://ict-nn.com/cs/ekonomika/1188-multifunkcni-zarizeni-pro-mensi-a-stredni-podniky 
http://ict-nn.com/cs/ekonomika/1191-inkoustovy-tisk-dobyva-svet-tiskovych-podnikovych-reseni 
http://ict-nn.com/cs/ekonomika/1193-herni-stroje-na-drceni-virtualnich-protivniku 


Skoro tak. Svou roli zde hraje i čas, což 

nám přidá čtvrtou dimenzi, protože sig-

nál z družice letí z obrovské vzdálenos-

ti. A jelikož signál letí rychlostí blížící se 

rychlosti světla velkou vzdálenost, se-

hraje svou další roli i Einsteinova teorie 

relativity nebo chování ionosféry. 

Složitou matematiku ale raději pro-

bírat nebudeme, jenom si ilustrativ-

ně ukážeme základní princip, což je 

soustava 4 rovnic o 4 neznámých, jak 

vidíme na obrázku. Souřadnice bodu  

v prostoru jsou sice jenom 3, tj. [ x, y, z ]  

ale právě časové prodlevy přenosu sig-

nálu nám přidají čtvrtou proměnnou. 

Abychom dokázali určilt polohu přijí-

mače (např. v mobilu), potřebujeme 

přijmout signál z minimálně 4 družic. 

Kdybychom přijali signál z ještě více 

družic, pak by byl výpočet pozice ještě 

přesnější.

Hledáme tedy naši pozici v daném 

čase [ x, y, z, t ], což jsou 4 proměnné 

soustavy rovnic. V každé rovnici se ob-

jevuje Xs, Ys, Zs, Ts, což jsou souřad-

nice pozice příslušného satelitu v čase  

a K jsou korekční konstanty. Funkce F() 

a korekční konstanty jsou známé pře-

dem. Ale souřadnice satelitu se mění 

rychle. Tyto souřadnice, nebo-li dráha 

satelitu v čase, ale přijímač musí získat. 

Satelity proto v pravidelných interva-

lech „písknou“ dolů kromě pozičního 

signálu i parametry dráhy. Pokud za-

pneme asistovanou navigační funkci 

(např. A-GPS), pak si náš mobil může 

stáhnout parametry dráhy i z pozem-

ních sítí přes GSM, LTE, WiFi, a tím pá-

dem urychlit přesné měření.

Jak zmást navigaci
A teď už se dostáváme k otázce bez-

pečnosti. Co se stane, když někdo vy-

šle silný signál na stejných frekvencích 

jako satelity? Výsledkem je vyrušení 

příjmu, přijímač nedokáže určit polo-

hu. Takovému útoku se říká „jamming“. 

Obrana před tímto útokem je sice pro-

blematická, přijímač ale okamžitě vidí, 

že se dostal „mimo signál“.

Horší je útok typu „spoofing“, kdy 

vysláním falešného signálu lze přijí-

mač obelstít, aby si myslel, že satelity 

mají zcela jiné dráhy než je skutečnost, 

čímž vlastně útočník do přijímače vnu-

tí falešnou polohu. A to může udělat 

jak falešným satelitním signálem, tak  

u A-GPS i obelstěním pozemního zdro-

je. Tento útok je velice závažný, vyge-

nerovat správný signál je ale technicky 

složitější. Obranou je šifrování komu-

nikace, což se používá pak u zabez-

pečených algoritmů. Více o útocích 

a možnostech obrany se dočtete na  

www.ict-nn.com.  

Když se výkon spojí s kapacitou. Recenze QNAP TS-653A 
... dokončení ze strany 1 
Chybí sice rozhraní eSATA, ovšem 

expanzní jednotu, například QNAP 

UX-500P nebo UX-800P lze připojit 

prostřednictvím USB 3.0 s datovou pro-

pustností až 625 MB/s. NAS lze osadit 

3,5- nebo 2,5palcovými pevnými dis-

ky (HDD či SSD) s rozhraním SATA-III,  

ovšem do kovových ližin je třeba je upev-

nit šroubky

Podpora virtualizace
QNAP TS-653A podporuje kompletní 

škálu virtualizačních technologií (VMware 

vSphere, Citrix XenServer či Microsoft 

Hyper-V). Aplikace Virtualization Station 

umožňuje vytvoření a správu mnoha vir-

tuálních strojů uložených v NAS serveru, 

ve kterých může běžet již zmiňovaný Li-

nux, Unix, Windows či dokonce Android. 

Navíc jsou k dispozici i nástroje na po-

moc s migrací virtuálních strojů z jiných 

virtualizovaných prostředí. K virtuálním 

strojům lze následně přistupovat přes 

webové rozhraní, vzdálenou plochu (RPD 

klienta ve zvoleném koncovém zařízení) 

nebo prostřednictvím konzole ve Virtuali-

zation Station. Po připojení monitoru, klá-

vesnice a myši k portům NAS serveru lze 

s virtuálními stroji pracovat i přímo, bez 

připojení k síti.

Výkon
Se základním nastavením a využitím 

jednoho gigabitového síťového rozhra-

ní jsme dosahovali přenosové rychlosti 

na okolo 110 MB/s, což je v podstatě 

na limitu síťového připojení. V případě 

použití podnikového switche s možnos-

tí agregace síťových portů lze datovou 

propustnost téměř zčtyřnásobit a dosa-

hovat rychlostí čtení a zápisu dat kolem  

400 MB/s.

V konfiguraci 1 disk, 1 klient jsme při 

práci se soubory přes CIFS dosahovali 

průměrné latence přístupu k souborům 

0,007 s. Při použití 6 disků v RAID-10 kon-

figuraci a 4 klientů dosahovala průměrná 

latence přístupu k souborům 0,006 s.

Naměřené hodnoty víceméně potvrzu-

jí údaje uváděné výrobcem a předurčují 

QNAP TS-653A pro nasazení ve středně 

velkých pracovních skupinách, v aplika-

cích zahrnujících virtualizaci a náročných 

na rychlost přenosu dat. Pro virtualizaci je 

samozřejmě vhodná především varianta 

s 8GB RAM.  

NOVINKY

NOKIA A SONERA NA CESTĚ K 5G 
Jak bude vypadat rychlý internet v blízké 

budoucnosti ukázaly společnosti No-

kia a Sonera. Ty v Helsinkách předsta-

vily zkušební provoz 5G mobilních sítí  

a technologie DSL pro metalické kabely 

schopné poskytovat přenosové rychlosti 

až 10 Gb/s. Zkušební provoz byl zahájen 

v srpnu a využívá komerčně dostupnou 

základnovou stanici Nokia AirScale a ře-

šení páteřní sítě Nokia Cloud Packet Core 

běžící na platformě datové centra Nokia 

AirFrame. Zkušení síť 5G je provozována 

v kmitočtovém pásmu 4,5 GHz a pomocí 

anténní technologie MIMO jsou dosaho-

vány přenosové rychlosti přes 4,5 Gb/s. 

Sonera testuje i řešení Nokia XG-FAST 

– nejnovější verzi technologie DSL, která 

umožňuje po existujících metalických ka-

belech poskytovat přenosové rychlosti až 

10 Gb/s, což operátorům umožňuje využít 

stávající infrastrukturu a neinstalovat nové 

kabely. 
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 IBM a VMware rozšiřují své partnerství
Společnosti VMware a IBM na konfe-

renci VMworld 2016 oznámily dostup-

nost prvních cloudových služeb na trhu, 

umožňujících organizacím snadno 

přesouvat pracovní zátěž do cloudu. 

Již dříve se letos společnosti VMware  

a IBM rozhodly postavit jedné z nejpal-

čivějších výzev v oboru: rozšířit stáva-

jící VMware pracovní zátěž z prostředí  

u zákazníka do cloudu tak, aby ne-

vznikly náklady a rizika spojená  

s použitím nových nástrojů, změnou 

architektury aplikací a novými bez-

pečnostními pravidly. Od té doby již 

na 500 společných zákazníků zača-

lo přesouvat svá VMware prostředí 

do IBM Cloud, včetně Marriott Inter-

national, Clarient Global LLC a Moni-

tise. IBM Cloud je pro uživatele VM-

ware strategická cloudová platforma  

s 50 škálovatelnými a zabezpečenými 

cloudovými datovými centry po ce-

lém světě. S ohledem na to, že skoro 

všichni zákazníci na žebříčku Fortune 

100 využívají technologie VMware,  

je cílem partnerství zachovat a rozšířit 

investice zákazníků v rámci tisíců da-

tových center. IBM vyškolilo na 4000 

odborníků na řešení VMware. Ti mají 

zákazníkům poskytnout odborné rady, 

aby rozšířili své VMware prostředí 

do cloudu.

 Altron uvádí vlastní mikrodatové centrum
Altron vyvinul vlastní Mikrodatové cen-

trum, které představuje vstupní bránu 

do světa predikovatelných „kamen-

ných“ datových center. Nové řešení 

bylo vyvinuto v inovační laboratoři Al-

tronu a propojuje v sobě unikátní tech-

nologie umožňující kompletní provoz 

firemního IT pro střední firmy nebo jako 

pobočkové a disaster recovery řešení 

pro korporátní zákazníky. Stejně jako KO
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Autorem textu je Adrian Demeter, senior 
manažer společnosti Deloitte Czech 
Republic
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Přehled o dění kolem svého domu či 
firmy nemusíte ztrácet, ani když tam 
zrovna nejste. IP kamery se dnes 
stávají běžnou součástí vybavení. 
Ovšem AirLive SmartCube 300W při-
náší přece jen něco navíc. Nemusíte 
se totiž bát nechat ji venku na dešti či 
ve vlhkém prostředí. K obrazu může 
dokonce přidat i informace o teplo-
tě a vlhkosti, je totiž navíc vybavena 
senzory. 

Dávno pryč jsou doby, kdy jediným, co 

nám mohla IP kamera zprostředkovat, byl 

obraz. Dnešní kamery toho musí zvlád-

nout mnohem víc. Důkazem budiž právě 

kamera AirLive s označením SmartCube 

300W. S tou se možná budete cítit tak 

trochu jako v CSI. Žádný rozpixelovaný 

obraz, na svém počítači nebo chytrém te-

lefonu či tabletu budete mít kvalitní zábě-

ry v rozlišení tří megapixelů nebo 1080P. 

Kamera přitom dokáže jednoduše zastat 

i funkci „kukátka“ nebo dveřního komu-

nikátoru. Může totiž automaticky deteko-

vat obličej člověka v záběru a informovat 

správce. Ten se navíc s návštěvníkem 

může snadno spojit, protože tato kamera 

podporuje i obousměrný přenos zvuku. 

Současně ji lze použít například v obcho-

dech pro automatické počítání návštěvní-

ků. Na rozdíl od některých běžných kamer 

lze SmartCube 300W připojit jak bezdrá-

tově pomocí Wi-Fi, tak prostřednictvím 

ethernetového kabelu, po kterém může 

být tato kamera i napájena.   

Nová verze programu Acronis True 
Image 2017 přináší potenciálním uži-
vatelům spoustu novinek. 

K už známým funkčnostem produktu, 

jako je zálohování počítače, klonování 

disku, vytváření záložních médií a ob-

novy systému, vytvoření zkušební zóny 

Try&Decide pro zkoušení funkčnosti 

programů, úklidu velkých nepoužíva-

ných souborů do archivu, a dalších 

aplikací, přináší nová verze další no-

vinky, jako je podpora zálohování ne-

omezeného počtu nositelných zařízení 

(smartphony, tablety) na disk počítače 

nebo do cloudového úložiště automa-

ticky, jakmile je nositelné zařízení do-

stupné v dosahu Wi-Fi sítě. Rychlost 

zálohování a případné zpětné obnovy 

je závislá na její okamžité prostupnosti. 

Vzdálená správa záloh vybraných zaří-

zení je možná z jednoho počítače. Tak 

je možné řídit zálohování on-line připo-

jených počítačů a zařízení osob, které 

nemají vztah k technice a zařídit jim jis-

totu uložení důležitých dat.

Uživatelé Facebooku nyní mohou 

zálohování důležitá data, příspěvky, se-

znam přátel i dalších údaje. Možné je 

vyhledávání konkrétních souborů a ty 

lze snadno obnovit. Vylepšení spolu-

práce s NAS spočívá v možnosti vyhle-

dat jednotky NAS disků a ty využít pro 

zálohování.  
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u klasických velkých datových center 

je součástí mikrodatového centra také 

standardně dodávaný Altron monito-

ring a dohled. Vzniklo tak spolehlivé, 

bezpečné řešení s výkonem až 3,5 kW 

IT výkonu s vlastním záložním napáje-

ním, bezpečnostními prvky a trvalým 

monitoringem všech prvků mikrodato-

vého centra. Pro provoz mikrodatové-

ho centra nejsou třeba žádné speciální 

prostory nebo instalace elektrických 

rozvodů, plně dostačuje klasické kan-

celářské prostředí nebo serverovna 

zákazníka.

 Cisco Meeting Server umožňuje 
propojení se Skype for Business  
i dalšími platformami
Společnost Cisco představila vůbec 

první produkt na trhu, který dokáže 

propojit firemní nástroje pro videokon-

ference všech velkých výrobců. Cisco 

Meeting Server umožňuje vytvořit jed-

nu virtuální místnost, kam se mohou 

připojit v podstatě všichni uživatelé 

nástrojů Cisco, Skype for Business, 

Polycom, Avaya a dalších. Vygene-

rovaný odkaz umožňuje dostat se  

k virtuálnímu meetingu i přes iPhone. 

Cisco Meeting Server je prvním důle-

žitým produktem týmu, který vzešel 

z letošní akvizice společnosti Acano. 

Společnost Cisco tak představuje 

Cisco Meeting Server – virtuální míst-

nost, kde jsou vítáni nejen uživatelé 

komunikačních nástrojů jako je Cisco 

WebEx nebo Jabber, ale i ti, kteří jsou 

zvyklí se ke svým videokonferenčním 

schůzkám připojovat například po-

mocí komunikačního nástroje Skype 

for Business. Cisco Meeting Server je 

rovněž schopen v jediném okamžiku 

podporovat až 96 videokonferenčních 

hovorů ve vysokém rozlišení. KO
UT

EK
 R
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AK
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Tato kamera navazuje na předchozí 
úspěšnou řadu bezpečnostních ka-
mer Arlo Q, jehož kompletní funkční 
výbavu doplňuje ethernetovým por-
tem a slotem pro microSD kartu. 

Novinka je určena především pro 

použití v malých a středních firmách 

a nabízí oproti předchozímu mode-

lu Arlo Q možnost připojení kamery 

k síti prostřednictvím ethernetového 

portu či nahrávání nepřetržitého zá-

znamu na vloženou paměťovou kartu 

microSD. Díky ethernetovému portu 

lze kameru připojit k firemním pře-

pínačům podporujícím technologii 

PoE a k celé firemní síti. Výhodou 

PoE je vyšší variabilita umístění ka-

mer, protože umístění není vázáno 

na rozmístění elektrických zásuvek  

v kancelářích.

Kompaktní Wi-Fi kamera Arlo Q 

Plus představuje efektivní řešení 

pro monitorování jakýchkoli kan-

celářských i obytných prostor. Její 

vysoké Full HD rozlišení (1080p), 

osminásobný digitální zoom a sys-

tém nočního vidění umožní sledovat 

detailně monitorovaný prostor v úhlu 

až 130°. Kamera je vybavena obou-

směrným audio systémem, který 

umožní zřetelně slyšet hlasy a zvuky 

v okolí kamery, ale zároveň umožní  

s narušiteli komunikovat. O bezpeč-

nost se starají pohybové a zvukové 

senzory, které uživatele informují  

o neobvyklé aktivitě hlášením do mo-

bilních zařízení.

Přidanou hodnotou je i nově zabu-

dovaný slot pro microSD paměťovou 

kartu. Na vloženou kartu lze v přípa-

dě výpadku internetového připojení 

automaticky ukládat videozáznamy  

v režimu nepřetržitého nahrávání 

(24/7). Uživatel tak má jistotu, že o zá-

znamy nepřijde ani v situaci, kdy nelze 

ukládat data do cloudu.

Intuitivní a bezplatná aplikace Arlo 

umožňuje sledovat živě streamova-

ná či již natočená videa, stejně jako 

záznamy okolí kamery pořízené při 

zaznamenání pohybu. Aplikace slouží  

i pro nastavení a správu kamer.

Bezpečnostní kamera NETGEAR 

Arlo Q Plus je již v prodeji v síti ob-

chodních partnerů společnosti NE-

TGEAR za doporučenou koncovou 

cenu 7 810 Kč s DPH.  

Netgear uvedl na trh  
novou bezpečnostní kameru Arlo Q Plus 

Více si přečtete na: 

Kamera, co vydrží 
skoro vše. AirLive 
SmartCube 300W 

Kamera Arlo Q Plus

http://ict-nn.com/cs/ekonomika/1195-altron-uvadi-vlastni-mikrodatove-centrum
http://ict-nn.com/cs/ekonomika/1196-cisco-meeting-server-umoznuje-propojeni-se-skype-for-business-i-dalsimi-platformami
http://ict-nn.com/cs/telco/1200-zebra-systems-predstavila-acronis-true-image-2017 
http://ict-nn.com/cs/telco/1198-netgear-uvedl-na-trh-novou-bezpecnostni-kameru-arlo-q-plus 
http://ict-nn.com/cs/telco/1199-kamera-co-vydrzi-skoro-vse-airlive-smartcube-300w 
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Trh snad ve všech oborech pro-
chází velmi turbulentními změnami  
a konsolidací. Stranou nezůstali ani 
výrobci kabelů. Gigant ABB Group 
se rozhodl tento segment opustit  
a za 836 milionů eur prodal tuto část 
svých aktivit čínské společnosti NKT 
Cables, se kterou podepsal smlouvu 
o dlouhodobém partnerství. 

NKT Cables navrhuje, vyrábí a dodá-

vá elektrické kabely pro nízké, vysoké  

a velmi vysoké napětí především v ob-

lasti střídavého proudu. Společnost 

má hlavní výrobní závody v Evropě  

a v Číně, prodejní pobočky po celém 

světě a zaměstnává přibližně 3200 lidí. 

V roce 2015 vykázala tržby ve výši 1,2 

miliardy eur. Nyní tedy odkoupí od ABB 

Group její byznys v oblasti kabelových 

systémů pro velmi vysoké napětí (VVN) 

v celkové hodnotě 836 milionů eur.

Vzniká silný hráč na trhu
Kabely VVN jsou podstatnou součástí 

udržitelných energetických sítí a vyu-

žívají se pro přenos velkého množství 

elektrické energie na dlouhé vzdále-

nosti. Technologie ABB v oblasti kabe-

lů VVN i její výrobní a servisní základna 

se skvěle doplňují s aktivitami společ-

nosti NKT Cables. Spojením získá spo-

lečnost ideální pozici k uspokojování 

globální poptávky po kabelových sou-

stavách pro přenos energie na velkou 

vzdálenost.

Oblast kabelových systémů je sou-

částí divize Energetika ABB Group, 

která právě prochází strategickou re-

vizí. Tato jednotka nabízí řešení na klíč 

od návrhu přes inženýring, dodáv-

ku, instalaci, uvedení do provozu až 

po servis. V roce 2015 vykázala příjem 

524 milionů USD a zaměstnává kolem 

900 lidí. Disponuje špičkovými výrobní-

mi a výzkumnými a vývojovými kapaci-

tami pro podmořské a podzemní kabe-

ly VVN ve švédském městě Karlskrona. 

Součástí transakce je i nejmodernější 

loď pro pokládání kabelů, která se  

v současnosti staví. Firma disponuje 

více než stoletými zkušenostmi, dodává 

výrobky pro velmi širokou paletu použití  

a do provozu uvedla stovky přenoso-

vých soustav střídavého i stejnosměr-

ného proudu po celém světě.

Transakce by měla být dokončena  

v prvním čtvrtletí roku 2017 po schvále-

ní regulačními úřady a splnění přísluš-

ných podmínek. Výhradním finančním 

poradcem ABB Group je společnost 

Goldman Sachs, právní služby zajišťuje 

firma Freshfields Bruckhaus Deringer.

ABB Group bude informovat o po-

stupu strategie Next Level, včetně stra-

tegické revize portfolia divize Energeti-

ka, na blížícím se Capital Markets Day, 

který se koná 4. října 2016.  

ABB končí s kabely. 
Byznys přebírá NKT Cables 

Více si přečtete na: 

Neusnadňujte práci zločincům.  
Přemýšlejte, než zadáte svá data 

Akvizice EMC  
společností Dell se stala realitou 

Na rozdíl od některých jiných zemí, 
klíč pod rohožkou v Česku asi nikdo 
nedává. Stejně tak asi málokoho na-
padne, že by si na schránku dal in-
formaci, že bude na dovolené. Přesto 
někteří lidé nezaváhají, a s vidinou 
velké slevy zadají data ze své plateb-
ní karty nebo osobní údaje, aniž by 
si ověřili, komu je poskytují. Jenže 
krádež identity není jen fikce z ame-
rických kriminálních seriálů.

Počty kyberútoků narůstají, hackerské 

techniky jsou stále vynalézavější. Ky-

berkriminalita se ale netýká jen firem.  

V řadě případů míří kyberzločinci 

na jednotlivce a využívají naivitu a ne-

znalost lidí, ať už jde o mailové výzvy  

k zaslání citlivých údajů nebo jednodu-

ché techniky pro zcizení virtuální identity.  

I zdánlivě rutinní činnost na internetu 

tak může znamenat riziko, které si řada 

uživatelů neuvědomuje.

Pokud si například necháte uložit in-

formace o platební kartě u obchodníka, 

nebo na platebním portálu. Víte ale jak 

jsou webové obchody skutečně zabez-

pečeny? Co když jejich databázi někdo 

ukradne, poskytnou ji ke zpracování 

neprověřenému partnerovi nebo ji do-

káží jinak zneužít? Může být například 

to anonymní hacker z internetu, nebo 

třeba také i přímo zaměstnanec portálu. 

Víte, jak to může být jednoduché? 

Zkuste například navštívit stránku htt-

ps://www.sevecek.com/UkradeneKar-

ty/byla-vase-karta-ukradena.htm. Na 

této stránce pak velice rychle zjistíte, jak 

na tom s dodržováním bezpečnostních 

pravidel ve virtuálním světě opravdu jste.  

Tak co?  

Když před několika měsíci oznámil 
Dell, že učinil nabídku na převze-
tí EMC Corporation, způsobilo to 
na trhu pořádný poprask. Přece jen, 
EMC je pořád opravdu silným hrá-
čem, a byla to ono samo, kdo ještě 
nedávno skupoval konkurenty. Nyní 
je již značka Dell EMC realitou. Do-
savadní trend rozprodávání velkých 
značek se tak možná začíná obracet 
směrem ke vzniku nových gigantů.

Dokončením akvizice společnosti EMC 

Corporation Dellem vzniká společnost 

obhospodařující trh v hodnotě 74 mili-

ard dolarů. Skupina Dell Technologies 

poskytuje služby 98 procentům společ-

ností z žebříčku Fortune 500. Spojením 

obou firem se mění také její struktura. 

Kromě samotné značky Dell, která po-

skytuje klientská řešení, je tu nově Dell 

EMC nabízející řešení infrastruktury  

a Dell EMC Services. Skupina Dell 

Technologies dále zahrnuje společnosti 

Boomi, Pivotal, RSA, SecureWorks, Vir-

tustream a VMware. Společnost bude 

veřejně sdělovat své finanční výsledky, 

je ovšem řízena soukromě, což jí dovo-

luje z dlouhodobého hlediska lépe smě-

rovat investice do ekosystému svých 

zákazníků a partnerů.

Akcionáři získali 24,05 USD za akcii
Po uzavření transakce 7. září 2016 ob-

drželi akcionáři společnosti EMC 24,05 

USD na akcii v hotovosti a dále divizní 

akcie (tracking stock) spojené s podí-

lem ekonomického zájmu společnosti 

EMC v divizi VMware. Na základě od-

hadovaného počtu akcií EMC v oběhu 

v okamžiku uzavření transakce získali 

akcionáři společnosti EMC 0,11146 

nové divizní akcie (NYSE: DVMT) za ka-

ždou akcii EMC. Hodnota divizní akcie 

se může lišit od tržní hodnoty akcí spo-

lečnosti VMware vzhledem k odlišným 

charakterům a oprávněním spojeným  

s těmito dvěma typy akcií.  

Více si přečtete na: Více si přečtete na: 

8-9/2016
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Datové centrum je optikou nejširší 
veřejnosti asi ta úplně nejnudnější 
věc na světě – prostě „barák, kde jsou 
uvnitř umístěny v racích jeden server 
vedle druhého“. Jenže ne vždy tomu 
tak je. Spousta datových center totiž 
vypadá ještě lépe než ta z bondovek! 

Většina datových center, postavených 

„na zelené louce“ navenek připomí-

ná nudnou skladištní halu. Jenže ne 

vždy datová centra vypadají jako skla-

dištní haly. Třeba Pionen Data Center 

ve Švédsku je vybudováno v protiato-

movém bunkru z dob studené války 

uvnitř jeskynního systému. Architekti si 

zde navíc dali záležet, aby interiér vypa-

dal téměř jak podzemní sídlo legendární 

Sekce 1 ze seriálu Brutální Nikita. Své 

servery zde má schováno i legendární 

WikiLeaks.

V jeskyních se skrývá i Iron Mountain 

Center v americké Pensylvánii. Je zbu-

dováno v bývalém vápencovém dole  

a vlastností vápence je využito i pro jeho 

chlazení. Studenou válku a bondovky 

připomíná také InfoBunker Collocation 

Facility v Iowě. Bývalý protiatomový 

bunkr U. S. Air Force v sobě skrývá roz-

sáhlý podzemní komplex se zásobami 

nafty pro motorgenerátory na šest dní  

a s 64 hl pitné vody pro obsluhu dato-

vého centra.

Datové centrum není jen budova
Datové centrum je vlastně takovým po-

myslným rájem, kam se server může 

dostat. Nabízí totiž nepřetržité chlazení, 

napájení, automatické protipožární sys-

témy, které každý požár uhasí během 

pár sekund za využití inertních plynů, 

nonstop fyzickou ochranu a samozřej-

mě plně zálohovanou vysokorychlostní 

konektivitu do internetu. Každé datové 

centrum je navíc z principu stavěno 

mimo zátopové či seizmicky aktivní 

oblasti a v místech, kde je dostatečná 

kapacita zdrojů elektrické energie. Ně-

která datová centra, jako např. Emerson 

Data Center v Missouri, mají dokonce  

i vlastní autonomní zdroje elektřiny – to-

hle má konkrétně na střeše přes 3 000 

m2 fotovoltaických panelů s celkovým 

výkonem 100 kW.

Citi Data Center ve Frankfurtu k chla-

zení používá reverzní osmózu a jako  

tepelnou izolaci střechy a stěn má 

použity zelené, zatravněné plochy. 

Právě samotné chlazení datových 

center je dnes de facto samostatným 

vědním oborem. Google dokonce jed-

no ze svých datových center postavil 

ve finském pobřežním městě Hamina  

a k jeho chlazení využil 450 metrů dlou-

hý tunel, který přivádí do chladicích 

systémů chladnou mořskou vodu z fin-

ského zálivu.

Bez skenu obličeje nedáte ani ránu
Dobu studené války však umějí připo-

menout i některá dobře ukrytá datová 

centra v Česku. Jedno z nich – DC TO-

WER – skrývá areál žižkovského televiz-

ního vysílače. Provozují ho tam přímo 

České Radiokomunikace, které budo-

váním svých datových center našly vy-

užití pro zvláštní prostory, kde byly dříve 

ukryty a chráněny analogové vysílací 

technologie. Tyto prostory již svému 

původnímu účelu neslouží, ale jejich 

některé vlastnosti jsou stále užitečné.

Například lokalita pro žižkovský vy-

sílač byla pečlivě zvolena již v roce 

1984 a Mahlerovy sady nebyly vybrá-

ny náhodou. Dodnes také je budovou 

strategického významu a podobně jako 

třeba JE Temelín se nachází v bezletové 

zóně, mimo zátopové oblasti a na velmi 

pevném podloží. Pod povrchem země  

k němu vedou hned tři  nezávislé VN 

okruhy napájení a desítky optických 

kabelů. Kromě toho datové centrum 

disponuje i záložními motorgenerátory 

se zásobou nafty na 50 hodin a přís-

ným SLA na její dodávku. Díky kombi-

naci primárního a záložního napájení 

nedošlo od roku 1992, kdy byl objekt 

vysílače uveden do provozu, ještě nikdy  

k výpadku napájení. 
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Více si přečtete na: 

Chytrý rack – udržte své datové 
centrum pod kontrolou 

ServerPark má za sebou rok.  
Zaplněna je ho téměř polovina 

Přenesení IT infrastruktury do dato-
vého centra zbavuje uživatele části 
starostí. Přesto je dobré mít možnost 
sledovat – ideálně v reálném čase –  
stav svých zařízení. Technologie 
internetu věcí dokáží tyto informa-
ce zprostředkovávat na libovolnou 
vzdálenost. Nový systém Altron 
Smart Management Unit (ASMU) na-
bízí pokročilé řízení napájení a moni-
toring.

Společnost Altron vyvinula vlastní kon-

cept mikrodatového centra a chytrého 

racku (Smart Rack), který je určen pro 

zajištění chodu celého firemního ICT  

v jedné skříni. Navržené All-in-One 

řešení disponuje kapacitou až 5 kW 

IT výkonu s vlastním systémem zá-

lohovaného napájení, chlazením  

a bezpečnostními systémy. Nechybí 

ani vzdálený monitoring technologické 

infrastruktury celého mikrodatového 

centra.

Nabídka řešení od Altronu zahrnuje 

plně vybavené mikrodatové centrum  

s IT zařízeními podle požadavků zákaz-

níků. Další možností je produkt Altron 

SmartRack druhé generace obsahující 

veškeré podpůrné technologie pro pro-

voz datového centra. Důraz je kladen 

na nepřetržitou dostupnost s využitím 

redundantních komponent v systé-

mech napájení, odvodu tepla, řízení  

a monitoringu.

Nový systém Altron Smart Manage-

ment Unit (ASMU) slouží k pokroči-

lému řízení napájení a monitoringu. 

ASMU využívá technologie internetu 

věcí integrované do distribučních prv-

ků silové elektřiny – měřené a spínané 

Power Distribution Unit (PDU) s řadou 

pokročilých funkcí. Systém obsahuje 

také sadu externích snímačů vnějšího 

i vnitřního prostředí (teplota, vlhkost  

a přítomnost kouře) připojených k cen-

trální jednotce. Celé mikrodatové cent-

rum má vlastní softwarovou nadstavbu 

a monitorovací systém. 

Datová centra zažívají nebývalý roz-
mach. Stále větší procento společ-
ností do nich přenáší většinu své IT 
infrastruktury. Rostoucí poptávka se 
odráží i na úspěšném rozjezdu praž-
ského ServerParku. Ten pouhých rok 
od otevření hlásí zaplnění své kapa-
city už ze 40 procent a jeho provozo-
vatel očekává, že do konce roku 2018 
bude zaplněno více než 80 procent 
kapacity. I proto je plánována stavba 
ServerParku 2.

Před rokem bylo v pražské Hostivaři slav-

nostně otevřeno datové centrum pro 

provoz velkých internetových projektů  

s názvem ServerPark. Toto datové centrum 

pojme až 7 500 serverů. Letos v srpnu byla 

dokončena jeho II. etapa, která kapacitu 

navýšila o dalších 2 500 serverů. Za rok 

provozu tohoto datového centra byly spo-

třebovány více než 2 GWh s průměrným 

koeficientem efektivity 1,38. Během této 

doby se objevily dokonce čtyři kritické 

závady. ServerPark je nicméně stavěn pro 

standard TIER IV, což mimo jiné znamená, 

že ani tyto závady neměly žádný dopad 

na provoz datového centra.

Na zelené louce
Oproti většině datových center, která  

v České republice vznikají vestavbou 

do již existujících objektů, je ServerPark 

vybudován jako samostatný objekt 

na pouze za účelem provozu serverů. 

To výrazně snižuje možná bezpečnost-

ní rizika. V současnosti jsou tři čtvrtiny 

kapacity ServerParku vyhrazeny pro 

VSHosting Cloud a serverovou infra-

strukturu pro managed služby. Zbylá 

čtvrtina je určena pro pronájem, tedy 

tzv. kolokační služby. Poptávka po těch-

to službách stoupá i díky snižujícím se 

cenám. Dříve preferovaný požadavek 

na tzv. neutralitu datacentra při výběru 

poskytovatele kolokačních služeb při-

tom momentálně není tím nejdůležitěj-

ším, ale stává se jen příjemným bonu-

sem pro internetové providery. 

Více si přečtete na: Více si přečtete na: 

Jak se staví datová centra 
datacentra
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Autorem textu je Martin Souček, mana-
žer datových center společnosti České 
Radiokomunikace. 
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http://vseodatacentrech.cz/2016/09/23/serverpark-ma-za-sebou-rok-zaplnen-je-temer-polovina/ 


Péče o vlastní zdraví a aktivní život-
ní styl je důležitější pro čím dál vět-
ší část populace. V době extrémně 
nízké nezaměstnanosti toho využí-
vají zaměstnavatelé a kromě klasic-
kých stravenek začínají nabízet širší 
škálu benefitů zaměřených na sport  
a zdraví.

Podle průzkumu společnosti Benefi-

ty jsou jednoznačně nejžádanějšími  

a nejvyužívanějšími benefity zaměřené 

na oblast zdraví. Preferuje je zhruba 

60 procent zaměstnanců. Rekreace je 

důležitá pro necelou pětinu zaměst-

nanců. Musíme si ale uvědomit, že 

do této oblasti patří i benefity v podobě 

příspěvku na sport a péči o zdraví. Ty 

preferuje desetina všech zaměstnanců. 

Teprve za nimi jsou benefity zaměřené 

na vzdělávání či kulturu.

Nejnovější anketa na serveru Profe-

sia.cz ale ukazuje, že zaměstnavate-

lé zatím tento trend úplně nevnímají. 

Téměř polovina respondentů uvedla, 

že by takovéto bonusy uvítala, ale je-

jich zaměstnavatel je nenabízí. Necelá 

čtvrtina lidí uvedla, že mají možnost 

sportovního vyžití na pracovišti, dal-

ším 15 procentům pak zaměstnavatelé 

na sportovní aktivity přispívají. Jen asi  

16 procent zaměstnanců nemá o bonu-

sy tohoto typu zájem.

Boduje i lékařská péče
Podle údajů Svazu průmyslu a dopravy 

se tento trend netýká pouze několika 

vybraných společností. Čtvrtý nejčastě-

ji nabízený firemní benefit jsou lékařské 

prohlídky, které poskytuje je 77 % čes-

kých firem, a výjimkou nejsou ani pří-

spěvky na rehabilitace a sport. Ty nabízí 

přibližně třetina firem.

Některé firmy se rozhodly nejít ces-

tou proplácení výdajů za určité spor-

tovní aktivity, ale poskytnout svým za-

městnancům možnosti zdravotní péče, 

relaxace a sportovního vyžití přímo 

na pracovištích. Zejména ve velkých 

společnostech se tak čím dál častěji 

objevují soukromé posilovny a sporto-

viště pro zaměstnance. Mezi oblíbené 

typy cvičení, které je možné zvládnout 

na pracovišti, patří například lekce  

jógy.  

Více si přečtete na: 

Firmy pečují o zaměstnance.  
Jóga nebo posilovna nejsou výjimkou 

jobs in ict ICT NETWORK NEWS      12

8-9/2016

TOP JOBS

Solution Consultant  
(SAP) FI/CO/REM-FX 
Česká spořitelna, Praha 

IT Systémový analytik –  
B2X aplikace 
Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav 

Database Architect 
T-Systems Slovakia, Košice

Database Architect T-Systems 
Slovakia, Košice

Java developer/ka 
Česká spořitelna, Praha

ERP Administrátor 
McROY Czech, Jihomoravský kraj

Project Manager – Network 
Capacity Specialist 
AT&T SK, Bratislava

It technik/administrátor 
Whitesoft s. r. o, Praha

Systémový analytik-architekt 
software 
Unico Europe s. r. o., Plzeň

IT Security specialista 
SKY SELECT INT., s. r. o., Praha

IT Analytics Consultant 
SAP, Praha

Integrační specialista 
SAZKA a. s., Praha

Programátor PHP 
HyperMedia, a. s., Praha

Junior IT Specialist 
Adecco, Praha

Kdo se posunul kam
Jochen Müller 
COO  
DACHSER Air & Sea Logistics 

Zkušený manažer 

Jochen Müller 
se připojí do týmu 

mez iná rodn ího 

logistického pro-

videra DACHSER. 

Od 1. října letoš-

ního roku bude 

pracovat na rozvoji stávajících projektů, 

aby poté, od 1. ledna roku 2018, vystří-

dal dosavadního COO Air & Sea Logi-

stics Thomase Reutera. Jochen Müller 

se v roce 2011, stal členem představen-

stva společnosti Schenker Deutschland 

AG, ve které byl zodpovědný za letecké 

přepravy a prodej pro střední Evropu, 

stejně jako logistiku veletrhů a sportov-

ních akcí. Předtím působil jako CEO 

společnosti Schenker ve Velké Britá-

nii, kde byl zodpovědný za pozemní, 

letecké a námořní přepravy a logistiku 

veletrhů. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Robert Pulchart 
Territory Account Manager  
Veeam Software 

Veeam Software 

rozšířil svůj regio-

nální tým v České 

republice o Ro-
berta Pulcharta, 

který bude pra-

covat na pozici 

Territory Account 

Managera. Na své nové pozici bude 

Robert Pulchart zodpovídat za obchod 

se sektorem státní správy, zdravotnic-

tví a školství s cílem zajistit další růst 

společnosti ve zmíněných segmentech  

v České republice. Robert Pulchart v IT 

začínal u společnosti Hewlett-Packard 

a posledních 14 let pracoval v ob-

chodních pozicích jak u této zmíněné 

společnosti, tak rovněž u Sun Micro-

systems, VMware a Fujitsu. Celkem tak 

má Robert Pulchart více než čtvrt století 

zkušeností z těchto oblastí. 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Marie Tomanová  
Finanční ředitelka  
DataSpring  

Novou finanč-

ní ředitelkou 

s p o l e č n o s t i 

DataSpring se 

stala Marie Toma-
nová. Je zodpo-

vědná za firemní 

finance a contro- 

lling, lidské zdroje, právní oddělení  

a také backoffice. Do firmy DataSpring 

Marie Tomanová přichází ze společnos-

ti Vodafone Czech Republic. Před svým 

nástupem do společnosti Vodafone se 

Marie Tomanová pohybovala v oblasti fi-

nančního řízení v nadnárodních společ-

nostech. Svou profesní kariéru začala  

v oddělení auditu firmy Arthur Ander-

sen, poté dva roky působila na finanč-

ních pozicích v T-Mobile Czech Repub-

lic. Marie Tomanová je absolventkou 

Vysoké školy ekonomické v Praze, kde 

vystudovala obory Mezinárodní obchod 

a Finance podniku a účetnictví. 

 

Více na www.ict-nn.com/jobs

Více z rubriky  
JOBS IN ICT  
si přečtěte na  

www.ict-nn.com/jobs

http://www.ict-nn.com/jobs
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http://ict-nn.com/cs/jobs/1175-firmy-pecuji-o-zamestnance-joga-nebo-posilovna-nejsou-vyjimkou 


Přístup just-in-time se uplatňuje ze-
jména ve výrobě či obchodu. Své 
opodstatnění má ale i v marketin-
gu. Podle nové studie společnosti 
Accenture přináší uplatnění metody 
just-in-time v marketingové oblasti 
vyšší výnos z marketingových inves-
tic. Společnosti, které tento přístup 
přijaly, mají třikrát vyšší šanci porazit 
své kolegy v růstu výnosů

Marketingová strategie just-in-time se 

zaměřuje na vytváření marketingové-

ho obsahu, který je aktuálně zapotřebí, 

ve chvíli, kdy zapotřebí je, a přizpůso-

buje se požadavkům zainteresovaných 

spotřebitelů, když mají zrovna náladu 

nakupovat. Oproti tomu hromadné mar-

ketingové strategie se soustředí na vy-

tváření rozsáhlého obsahu zaměřeného 

na co nejširší publikum. Dle průzkumu 

je tato strategie čím dál tím méně úspěš-

ná. Marketingoví ředitelé uvádějí, že jen 

pětina typicky oslovených zákazníků má 

zájem nebo schopnost produkt skutečně 

koupit.

Porozumění zákazníkům  
je klíčem k úspěchu
Třicet osm procent společností, které 

podle společnosti Accenture využívají 

marketingovou strategii just-in-time, za-

znamenalo nárůst svých ročních tržeb  

o více než čtvrtinu v porovnání s dvanác-

tiprocentním nárůstem u jejich konku-

rence. Tato strategie navíc pomohla více 

než polovině respondentů sdílet správná 

sdělení se spotřebiteli ve správný čas, to 

je asi dvojnásobek ve srovnání s firmami, 

které využívají běžných marketingových 

strategií.  

Skeptici dlouho tvrdili, že technika 
nemůže nahradit osobní schůzku. 
Dnešní videokonferenční technolo-
gie ale nabízejí tak dokonalý obraz 
i zvuk, že zážitek z takovéhoto vir-
tuálního setkání je podobný osobní 
schůzce. I proto potvrdilo 99,2 pro-
centa účastníků výzkumu společnos-
ti Lifesize, že používání konferenční 
techniky zvyšuje produktivitu a zlep-
šuje obchodní i osobní vztahy. 

V mezilidské komunikaci hrají zásad-

ní roli nonverbální složky. I proto mělo 

zavádění videokonferenčních systémů 

řada odpůrců. Jenže doba vysokorych-

lostního připojení k internetu, obrazo-

vek a kamer s UHD či vyšším rozlišením 

a samozřejmě i HD zvuku situaci výraz-

ně proměnila. Firmy již dnes chápou, že 

kvalitní videokonference reálně nahradí 

osobní jednání. Jejich nasazení přiná-

ší nejen úsporu nákladů na cestování, 

ale především vyšší produktivitu práce. 

Potvrdil to i nedávný výzkum pořádaný 

společností Lifesize.

Více času na rodinu a koníčky
Průzkum společnosti Lifesize zdůraz-

ňuje význam neverbální komunikace, 

významné složky našeho chování, 

která se však často ztrácí ve chvíli, kdy 

se spoléháme pouze na e-mailovou  

a telefonickou komunikaci s kolegy. Se 

zapojením video technologie jsou uži-

vatelé schopni zachytit jemné nuance v 

komunikaci, jako je výraz ve tváři, gesta 

rukou a typ postoje, které signalizují za-

ujetí a podporují vzájemné porozumění 

v konverzaci.

I proto – téměř neuvěřitelných –  

99,2 procenta účastníků průzkumu 

uvedlo, že videokonference pomáhají 

společnosti budovat lepší vztahy jak in-

terně, tak externě. Navíc více než devět 

z deseti respondentů považoval za jed-

nodušší sdělit své argumenty ve chvíli, 

kdy byli schopni vidět díky videopře-

nosu osobu, se kterou jednali. Většina 

respondentů průzkumu odpověděla, že 

videokonference redukují čas potřebný 

k dokončení projektů a snižují potřebu 

multitaskingu

Zajímavé je, že více než tři čtvrtiny 

respondentů uvádí, že nejenže díky 

nasazení videokonferencí zvýšili svou 

produktivitu, ale zároveň získali i více 

prostoru pro svůj soukromí život, pro-

tože mohou využívat videokonferenční 

techniku k práci z domova.  

Celosvětové výdaje v oblasti infor-
mační bezpečnosti v letošním roce 
podle analytiků společnosti Gartner 
81,6 miliard amerických dolarů. Zvýší 
se tak téměř o desetinu. Největší část 
peněz půjde do oblasti konzultací  
a IT outsourcingu, v následujících le-
tech nicméně nejvíce poroste oblast 
bezpečnostního testování, společně 
s outsourcingem a prevencí ztráty 
dat (DLP).

Společnost Gartner odhaduje, že výda-

je na obranu proti kybernetickým úto-

kům i nadále poroste rychlým tempem. 

Firmy totiž začínají přesouvat svou po-

zornost zejména k prevenci, zároveň 

ale vykazují ochotu investovat do ře-

šení jako je správa bezpečnostních in-

formací a událostí (SIEM) či bezpečné 

webové brány (SWG), které nabízejí 

stále více možností jak bezpečnostní 

hrozby detekovat a reagovat na ně. Ob-

last SWG podle analytiků tak do roku 

2020 poroste tempem 5 až 10 procent 

ročně s tím, jak se organizace budou 

stále více zaměřovat na detekci a reakci 

na útoky.

Analytička společnosti Gartner Eliza-

beth Kimová uvádí, že výdaje na bez-

pečnost budou více inklinovat směrem 

ke službám, zejména v důsledku nedo-

statku vhodných odborníků na pracov-

ním trhu. Objevují se služby jako řízená 

detekce a odražení útoků (MDR), o něž 

je zájem zejména mezi organizacemi, 

které bojují s efektivním nasazením  

a správou řešení v této oblasti – ze-

jména v případě pokročilých cílených 

útoků nebo interních hrozeb. Stále více 

poskytovatelů MDR se zaměřuje také 

na středně velké organizace a analyti-

ci proto očekávají, že právě tato oblast 

přispěje k růstu výdajů na bezpečnost 

jak u velkých, tak u středních a menších 

podniků.

Firewally jsou stále důležité
Právě posun k zajištění kybernetické 

bezpečnosti formou služby se odráží 

ve zpomalování růstu výdajů na bez-

pečnostní software a řešení pro konco-

vé zákazníky, zabezpečení emailových 

bran nebo ochranu koncových zaříze-

ní. I přesto analytici odhadují, že prů-

měrná prodejní cena firewallů poroste  

v následujících dvou letech o 2–3 % roč-

ně. Souvisí to zejména s vyšší poptáv-

kou po špičkových modelech ze stra-

ny poskytovatelů cloudových i jiných  

služeb.  

Více z rubriky  
ANALÝZY  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/pruzkumy

13      ICT NETWORK NEWS analýzy, studie

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Přes 80 miliard investujeme do kybernetické 
bezpečnosti, odhaduje Gartner

Videokonference nahradí schůzky.  
Pomáhá zlepšovat komunikaci 

Vsaďte na just-
-in-time 
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Gartner Symposium/ITxpo 2016 – 
svět IT ve věku transformace 
Počátkem listopadu se v Barceloně 
už tradičně setkávají CIO a ředitelé 
informatiky na výroční konferenci  
a veletrhu nejnovějších IT řešení Gart-
ner Symposium/ITxpo 2016. Letošní 
již 28. ročník se koná 6. až 10. listo- 
padu a nabídne přes 350 přednášek, 
workshopů a diskusí vedených více 
než 130 analytiky.

Více než 5 500 účastníků dělá z Gartner 

Symposia jednu z největších událostí 

IT světa. Podtitul letošního ročníku je 

„Lead 360: Drive digital to the core“. 

Analytici se proto zaměří především 

na budování dynamických organizaci, 

efektivní řízení a transformaci techno-

logií, informační oblasti a byznysu pro 

vyšší agilitu a návrh nových digitálních 

platforem, procesů, produktů a služeb. 

Tedy jak vybudovat digitální jádro vaší 

organizace i vašeho byznysu a mít 

přehled o dění na trhu a jeho dalším 

směřování. Program je rozdělen do tří 

kategorií: řízení a rozvoj, technologie  

a informace, byznys strategie.  

Více si přečtete na: 

Virtualization Forum 2016  
je znovu tady

Cyber Trends: říjnové setkání odborníků 
na kybernetickou bezpečnost

Již podvanácté se objevuje v kalen-
dáři nejvýznamnějších IT událostí 
roku konference Virtualization Forum 
2016. Letošní ročník se uskuteční  
11. října 2016 v Clarion Congress Ho-
telu v Praze. Účast na konferenci je 
pro pozvané bezplatná. 

Stejně jako v loňském roce se můžete 

těšit na klíčové přednášky ve dvou hlav-

ních sálech, řadu dalších prezentací  

a technických ukázek v sálech part-

nerů, expozice partnerů konference  

a výměnu zkušeností s dalšími více než 

500 účastníky tohoto fóra z řad CIO  

a IT profesionálů. Hlavními tématy kon-

ference jsou letos softwarově defino-

vaná infrastruktura, cloudové strategie, 

podniková mobilita a aktuální bezpeč-

nostní výzvy.

Partnery konference budou stejně 

jako v minulých letech přední společ-

nosti z oblasti virtualizace, cloudu, bez-

pečnosti, zálohování a řešení pro dato-

vá centra – společnosti G2 server CZ, 

Check Point, Veeam, VMware a řada 

dalších.  

Stalo se již tradicí, že v rámci měsí-
ce kybernetické bezpečnosti a u pří-
ležitosti konání akce Future Forces 
Forum se ve dnech 20.–21.  10. 2016 
na letňanském výstavišti PVA Expo 
Praha sejdou špičkoví odborníci 
na kybernetickou bezpečnost.

Mezinárodní konference Cyber Trends 

je věnována především aktuálním tren-

dům a hrozbám v oblasti ochrany kri-

tické informační infrastruktury. Jejím 

cílem je také podpořit osvětu a vzdělá-

ní v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

S programem konference se můžete 

seznámit na vedlejší straně, případně 

je najdete také na webu future-forces-

-forum.org.

Stále je ještě čas připojit se k va-

šim kolegům a profesionálům z ce-

lého světa, zástupcům státní správy, 

komerčního a akademického sektoru  

a navštívit unikátní fórum odborníků  

v řešené problematice. Kromě účasti 

na konferenci budete mít jedinečnou 

možnost osobně diskutovat s odborníky  

v rámci workshopů a shlédnout simula-

ce možností ochrany a obrany proti ky-

bernetickým útokům. Registrujte se co 

nejdříve na www.future-forces-forum.

org, kapacita sálu konference a jednot-

livých workshopů je omezená. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Více z rubriky  
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Gopas
HackerFest 2016
24. 10. 2016 – 26. 10. 2016, Praha

Gopas
Java Days 2016
4. 11. 2016 – 15. 11. 2016, Praha

Alcatel Lucent Enterprise
ALE OPEN DAY 2016
11. 10. 2016 – 11. 10. 2016, Praha

Gartner
Gartner Symposium/ITxpo “Lead 
360: Drive Digital to the Core”
6. 11. 2016 – 10. 11. 2016, Praha

Arrow
Virtializační Forum 2016
11. 10. 2016 – 11. 10. 2016, Praha

ATS
ATS Knowledge Day – Průmysl 4.0 
a Smart Manufacturing
8. 11. 2016 – 8. 11. 2016, Nový Jičín

RedHat
Red Hat Forum 2016
1. 11. 2016 – 1. 11. 2016, Praha

TOP EVENTS

Podrobnosti o možnosti registrace  
a účasti vám rádi sdělíme telefonicky, 
nebo e-mailem: 257 322 524, info@kpc-
-group.cz 

CNZ 2016
Elektronické úřadování naostro
11. 10. 2016, Praha
Jedná se o jedinou konfe-
renci svého druhu v České 
republice, která se věnuje 
problematice digitální kon-
tinuity a důvěryhodnosti 
správy digitálních doku-
mentů ve veřejném i komerčním sektoru. 
Zahraničním hostem 11. ročníku konference 
bude profesorka římské University Sapien-
za a prezidentka Italské asociace archivářů, 
paní Maria Guercio, která seznámí s přístu-
pem italské veřejné správy k problematice 
správy a uchovávání digitálních dokumentů  
a s využitím mezinárodních standardů. Za-
zní zde i koncepční prezentace zástupců 
Ministerstva vnitra a ICT Unie, následované 
diskusními bloky. Ty se budou věnovat no-
vému pojetí správy dokumentů v kontextu 
národní architektury ICT včetně pohledu 
na klíčovou roli spisové služby a správy do-
kumentů v organizacích. Druhý blok bude  
zaměřen na elektronickou identitu a její roli 
pro elektronické úřadování a obchod, vliv 
implementace nařízení eIDAS a prostředky 
k rozvoji elektronických služeb nejen ve ve-
řejné správě.

http://j.mp/2dpmdIa

http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23099&typ=bs&month=10&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23207&typ=bs&month=11&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23767&typ=bs&month=10&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23446&typ=bs&month=11&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23770&typ=bs&month=10&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23771&typ=bs&month=11&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23772&typ=bs&month=11&year=2016
http://ict-nn.com/kalendar2.php?lang=cs&detail=23769&typ=bs&month=10&year=2016
http://ict-nn.com/cs/events
http://ict-nn.com/cs/events/1205-cyber-trends-rijnove-setkani-odborniku-na-kybernetickou-bezpecnost 
http://ict-nn.com/cs/events/1168-gartner-symposium-itxpo-2016-svet-it-ve-veku-transformace 
http://ict-nn.com/cs/events/1206-virtualization-forum-2016-je-znovu-tady 


FUTURE OF CYBER CONFERENCE 2016
20 – 21 OCTOBER 2016, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

CONFERENCE AGENDA

International Coordination Centre:
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Address: Opletalova 55, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Phone: +420-224 213 905; +420-224 234 274
Fax: +420-224 218 312; +420-224 235 033
E-mail: info@future-forces-forum.org
Web: www.future-forces-forum.org
GPS: 50.1289239N, 14.5150011E

Thursday, 20th October 2016
9:00 Mr. Tomáš MÜLLER, president, AFCEA Czech Chapter (CZE)

Welcome speech

Cyber Threats & Trends

9:05-11:20
Moderator: 
Mr. Chris FOLK, Director, Homeland Security Systems Engineering and Development 
Institute (USA)

9:05 Mr. Chris FOLK, Director, HSSEDI (USA)
Opening speech

9:20 Mr. Chris STACE, Head of Unit Information Superiority, EDA (GBR)
Cyber threats and trends, EDA mission and projects

9:45 Mr. Adrian DEMETER, Cyber Security Advisor, Deloitte, Czech Republic (CZE)
Cybersecurity Trends and Opportunities

10:10 Mr. Tomáš VOBRUBA, Security Architect, AEC, a.s. (CZE)
I know, that I know nothing.

10:30 Mr. Michael LOTAS, Cyber Security Architect, net.pointers (USA)
Creating the Right Haystack to Find the Needle(s)

10:50-11:10 Discussion, Q&A
 11:10-12:00 Break

CII Protection & Cyber Education

12:00-14:30
Moderator: 
Col. (Ret.) Miroslav BRVNIŠŤAN, Assistant Professor, Department of Public 
Administration and Crisis Management, Police Academy in Bratislava (SVK)

12:00 Mr. Dušan NAVRÁTIL, Director, National Security Authority (CZE)
Critical Information Infrastructure protection in the Czech Republic

12:30
Col. Rastislav JANOTA, Director, Information Security and Electronic Signature 
Department,  Slovak National Security Authority (SVK) 
Cyber Security in the Slovak Republic - Current State and Trends

12:50
LTCOL. Paulo NUNES, Project Manager, NATO MSDP on CDE&T, Ministry of 
Defense (PRT)
NATO Multinational Smart Defence Project on Cyber Defence Education & Training

13:10 Mr. Lukáš KYPUS, Head of Training, CyberGym Europe (CZE)
The role of human factor in cyber-defense and how to handle it?

13:30 Mr. Ondřej ŠŤÁHLAVSKÝ, Regional Director for CEE, Fortinet (CZE)
Current security threats and vulnerabilities

13:50-14:10 Q&A

14:10 Mr. Petr JIRÁSEK, Chairman, Czech Cyber Security Working Group (CZE)
Closing remarks

Worshops Programme #6/6
15:00 - 16:15

ROOM A
Critical Information Infrastructure Protection
NSM Cluster Workshop

Moderator:
Mr. Jiří Sedláček, CEO, Network Security Monitoring Cluster, Czech Republic

Panelists:
Assoc. Prof. Tomáš Pitner, Masaryk University; CERIT Science Park, Czech 
Republic
Mr. Lukáš Přibyl, Axenta, Czech Republic
Mr. Jindřich Šavel, Novicom, Czech Republic
Mr. Lukáš Vondráček, ELAT, Czech Republic

15:00 - 16:15
ROOM C

EDA mission and projects How to do business with EDA?
EDA Workshop

Main Speaker:
Mr. Chris Stace, Head of Unit Information Superiority, EDA, United Kingdom

15:00 - 16:15
ROOM B

CYBER THREAT INTELLIGENCE and INFORMATION PROTECTION
Threat analysis automation and Threat intelligence sharing, context of the EU NIS 
Directive
Risk-based approach and Information Protection in the new threads landscape / 
mobility age

Moderator:
LtCol. (Ret.) Robert Kosla, Director Public Safety & National Security, Microsoft 
Central and Estern Europe HQ, Poland

Panelists:
Mrs. Zuzana Duračinská, CZ.NIC, Slovakia
Mr. Jaroslav Šmíd, National Security Authority, Czech Republic
Mr. Vladimír Rohel, National Center of Cyber Security, Czech Republic

16:30 - 17:45 
ROOM A

Cyber Defence or defending the business?
The threat landscape across the Cyber Crime Domain

Moderator & Main Speaker:
Air Commodore (Ret.) Bruce Wynn, OBE, Cyber Security Expert, Member of 
AFCEA International Cyber Committee, United Kingdom

16:30 - 17:45
ROOM B

Cyber security vs. Internet of Everything

Moderator:
Mr. Jan Dienstbier, Technical Supervisor of Platform KYBEZ, Gordic, Czech Republic

Panelist:
Mr. Jaromír Řezáč, Chief Executive Offi cer, Gordic, Czech Republic

16:30 -17:45 
ROOM C

Innovative biometric solutions

Speaker: 
Mr. Roman Cinkais, Director IT Consulting & QA, Wincor Nixdorf, Ltd.

Worshops Programme #2/3

15:00 - 16:15
ROOM A

Cloud Computing

Moderator:
Prof. Jiří Voříšek, Vice president, Professor Emeritus, Professor; Czech Association 
for Systems Integration, Prague University of Economics, Paneuropean University 
Bratislava, Czech Republic

Panelists:
Mr. Miroslav Tůma, Ministry of Interior, Czech Republic
Mr. Vladimír Rohel, Director, National Center of Cyber Security, Czech Republic
Mr. Zdeněk JIŘÍČEK, Microsoft Czech National Technology Offi cer, Czech Republic

15:00 - 16:15
ROOM B

Red Teaming: Military Past and Cyber Future

Moderator:
Mr. Adrian Demeter, Cyber Security Advisor, Deloitte, Czech Republic

Panelists:
Mr. Ari Davies, Deloitte, Netherlands
Mr. Jan Seidl, Deloitte, Czech Republic

Friday, 21st October 2016
9:00 Mr. Petr JIRÁSEK, Chairman, Czech Cyber Security Working Group (CZE)

Welcome speech

Cyber/Hybrid Warfare

9:05-11:10 Moderators: 
General (Ret.) Mieczyszlaw BIENIEK (POL) / Prof. Holger MEY (GER)

9:05 General (Ret.) Mieczyszlaw BIENIEK, Security & Defense Advisor (POL)
Opening speech

9:15 Prof. Holger MEY, Cyber Expert, Airbus Industry (GER)
Does Technology Win Wars?

9:40

MGEN. Ludwig LEINHOS, Director, Activation Staff of the Cyber Information Domain 
Service, Ministry of Defence (GER)
Cyber- and Information Domain Service - A new approach for the German Federal 
Armed Forces

10:10 Mr. Terry HALVORSEN, US DOD (USA)
Hybrid Warfare & Cyber Threats – Cross Atlantic collaborative challenges 

10:40-11:00 Discussion, Q&A

11:00-11:45 Break

Cloud Security

11:45-14:30
Moderator: 
Prof. Jiří VOŘÍŠEK, Vice President of the Czech Association for Systems Integration, 
Czech Association for System Integration (CZE)

11:45
Prof. Jiří VOŘÍŠEK, Vice President of the Czech Association for Systems Integration, 
Czech Association for System Integration (CZE)
Opening speech

11:55
Mr. Miroslav TŮMA, Director, Ministry of Interior (CZE)
Cloud Computing Strategy of the Czech Republic and recent plans and projects' 
initiatives

12:25
Mr. Robert KOSLA, Microsoft CEE Director Public Safety (POL) & Mr. Zdeněk 
JIŘÍČEK, Microsoft Czech National Technology Offi cer (CZE)
eGovernment Cloud Alternatives and Best Practices

12:50

Mr. Dany GAGNON Executive Risk Management Advisor, IBM Security Business 
Unit (CAN)
Understand organizations’ objectives and approach and IBM’s Point of View on Cloud 
Security

13:10 Mr. Milan HABRCETL, Account Manager, Security sales, Cisco Systems, Inc. (CZE)
New trends in Cybersecurity Protection – vision of completeness

13:30 Mr. Graham WALKER, Scientists, Allied Telesis (NZE)
Practical solutions for Cloud Security

13:50-14:10 Q&A

14:10 Mr. Tomáš MÜLLER, president, AFCEA Czech Chapter (CZE)
Closing remarks

19 - 21 October 2016
Cyber Defence Simulations
AFCEA - Stand of Cyber Defence Simulations:

  Cyber attacks on web servers and scenarios of possible protections
  Ransomware attacks and protection against them

Published times are subject to change.

http://ict-nn.com/cs/lifestyle
http://www.future-forces-forum.org/?lang=en
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V dnešním světě mobilních technolo-
gií hraje design a styl důležitou roli.  
I proto se spojila společnost LG s po-
pulárním streetartovým umělcem Jon- 
One. Společně vytvořili novou řadu 
Bluetooth reproduktorů, které nesou 
JonOneův nezaměnitelný umělecký 
rukopis, takže si jejich majitel může 
užit hudbu ze svého telefonu či table-
tu opravdu stylově.

Originalita a neotřelý přístup jsou pro 

tvorbu JonOne, který vyrůstal v newyor-

ské čtvrti Harlem, velmi příznačné. Prá-

vě tamní svoboda pouličního umění 

a graffiti dala základ jeho kreativitě  

a inovativnímu myšlení. JonOne žije již 

od roku 1987 v Paříži a za svou práci, 

respektive její kulturní přínos zemi, 

získal od francouzské vlády dokonce 

nejvyšší ocenění Ordre national de la 

Légion d‘honneur (Řád čestné legie). 

Nové přenosné reproduktory, na jejichž 

designu spolupracoval, chtějí ovšem 

u uživatelů zabodovat nejen skvělým 

vzhledem, ale i zvukem.

Nové reproduktory jsou, stejně 

jako další produkty řady LG Porta-

ble Speaker, vybaveny například 

funkcí multi-Bluetooth, umožňující 

spárování až dvěma zařízeními, či 

Dual Play, díky které lze využít dva 

reproduktory pro stereo zvuk. Repro-

duktory jsou dostupné na českém  

a slovenském trhu za doporučenou 

cenu 2 499 korun, resp. 93 . 

Více si přečtete na: 

Reproduktory  
s vlastním stylem 

Více z rubriky  
LIFESTYLE  

si přečtěte na  
www.ict-nn.com/cs/lifestyle

Mobilní telefon, stolní telefon a ješ-
tě k tomu komunikátory na počítači. 
Neustálé přepínání mezi zařízeními 
může být trochu únavné. Anebo ne-
musí, špičková hands-free sada Pla-
tronics totiž zvládne obhospodařit 
všechna tato zařízení, a navíc dokáže 
jednoduše přesměrovat hovor na za-
řízení, které je nejlépe dostupné,  
a zároveň nastavit status na počítači 
či IP telefonu, aby kolegové věděli, 
že jste zrovna zaneprázdněni.

Bez náhlavní soupravy u stolního tele-

fonu si už dnes práci asi umí představit 

málokdo, zejména pokud vyřizuje více 

hovorů a alespoň občas se nevyhne 

například telekonferencím. Rychle ale 

přibývá i podobných virtuálních schů-

zek přes různé komunikátory na počí-

tači, jako je například Microsoft Lync  

a podobné. Takže i tady přijdou ke slo-

vu sluchátka a mikrofon. Jenže neustá-

lé vyměňování může být trochu otrav-

né, a co teprve, když vám někdo zavolá 

na mobil.

Jedno sluchátko vládne všem
Existuje ale jedno poměrně zajímavé 

řešení. Náhlavní souprava Platronics 

Savi W745 totiž zvládne obsloužit ně-

kolik zařízení současně. To znamená, 

že ji jednoduše propojíte jak se stolním 

telefonem, tak s mobilem i počítačem. 

K tomu, abyste vyřídili hovor na kte-

rémkoli z těchto zařízení, pak stačí jed-

noduše klepnout na malé sluchátko, 

které máte v uchu nebo se natáhnout 

do držáku před sebe. Na první pohled 

připomíná Savi W745 běžná Bluetooth 

sluchátka, které řada uživatelů používá 

s mobilními telefony. Na rozdíl od nich 

ale pro přenos hlasu mezi sluchátkem 

a základnou nevyužívá často nepříliš 

spolehlivé Bluetooth, ale osvědčenou 

technologii DECT. Tak celkem spoleh-

livě funguje i na vzdálenost několika 

desítek metrů, takže hovory jednoduše 

vyřídíte, i když nebudete zrovna u stolu.

Technologie pro vylepšení kvality 

zvuku (DSP) i potlačení okolního šumu 

zajistí velmi dobrou kvalitu hovoru. 

Navíc tohle sluchátko má ještě jednu 

zajímavou vychytávku. Nejenže nabíd-

ne dostatečnou kapacitu baterie až na  

7 hodin hovoru, ale zároveň v základně 

je uschován slot pro další akumulátor. 

To znamená, že v případě potřeby lze 

obě baterie jednoduše prohodit (i bě-

hem hovoru) a pokračovat v telefonátu. 

Díky tomu můžete být na příjmu nepře-

tržitě.

Dejte vědět, že nemůžete
Sada nabízí také funkce z oblasti tak 

zvané sjednocené komunikace. Pokud 

totiž používáte některý z kompatibilních 

stolních telefonů a na svém počítači 

máte nainstalovaný software Platronics, 

jakmile přijmete na kterémkoli zařízení 

hovor, nastaví Savi W745 automaticky 

váš status na těch ostatních na „Zane-

prázdněn“ nebo „Na telefonu“, všichni 

tak budou vědět, že je zbytečné vám  

v tu chvíli volat na jiné číslo. Velmi snad-

no lze navíc uspořádat i konferenční 

hovor až mezi třemi Savi sluchátky, 

což se hodí třeba na rychlou konzultaci  

s kolegy.  

V dřevních technologických dobách 
ohromovali muži dívky schopností 
zhasnout světla pouhým tlesknutím. 
Dnes už jsme mnohem dál. S pomo-
cí malého ovladače SmartPebble se 
můžeme vžít do role dirigenta. Jen 
na naše gesta nebude reagovat or-
chestr, ale osvětlení v místnosti či 
dokonce v celém domě. Jediným 
pohybem rukou tak můžeme rozsví-
tit, zhasnout nebo udělat romantické 
přítmí.

Nový typ bezdrátového ovladače Smart-

Pebble od společnosti Awox umí totiž 

jednoduše zhasínat, rozsvěcet, měnit 

intenzitu i barvu světla pouhými gesty. 

Ve spolupráci s chytrými žárovkami této 

značky pak dokáže nejen navodit pat-

řičnou světelnou atmosféru, ale spustit 

hudbu, ohlídat byt či dům nebo míst-

nost provonět oblíbenou esencí. Zha-

sínat, rozsvěcet a měnit intenzitu nebo 

barvu světla lze pohybem – třesením, 

máváním nebo poťukáním. A to aniž by 

se musel uživatel zvednout z křesla.

Bluetooth ovladač SmartPebble 

na první pohled upoutá čistým de-

signem a netradičním přístupem. Ovla-

dač Awox SmartPebble je bezdrátový, 

umí ovládat až osm různých žárovek  

a funguje v dosahu až 20 m. Lze ho 

snadno uchytit na zeď, jeho vnitřní 

část je ale možné i vyjmout a odložit 

kdekoli v dosahu, případně díky mag-

netu ve spodní části uchytit na kovové 

povrchy. Chytré žárovky Awox lze bez 

ohledu na typ spojovat do zón, a ty pak 

jednotně ovládat. To vše pomocí kla-

sického ovladače či mobilního telefonu  

i tabletu. 

Více si přečtete na: 

Více si přečtete na: 

Nevyřizujte hovory, prostě pracujte. 
Platronics Savi W745 

Awox SmartPebble –  
světla poslechnou na pokyn 

www.setra.cz

http://ict-nn.com/cs/lifestyle/1165-reproduktory-s-vlastnim-stylem 
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/1167-awox-smartpebble-svetla-poslechnou-na-pokyn 
http://ict-nn.com/cs/lifestyle/1166-nevyrizujte-hovory-proste-pracujte-platronics-savi-w745 

