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Vysokohustotní řešení i pro
datová centra
Inovativní design systému Centrix
umožňuje použití v místech s extrémně vysokou hustotou optických propojů v kompaktním provedení, a poskytuje široký management optických
vláken pro aplikace cross-connect
v centrálním hubu datového centra.
Systém Centrix umožňuje kapacitu až
4320 LC konektorů v racku o výšce
2200 mm, šířkou 900 mm a hloubkou
300 mm. Takové řešení tedy umožňuje
na ploše 1 m2 hustotu až 17 280 portů
optických vláken, při použití quad
konfigurace, tzn. dva racky vedle sebe
a další dva racky zády k nim.
Jednoduchá konstrukce racku poskytuje optimalizovaný patchcord management pro vedení optických vláken
bez rizika jakéhokoliv poškození. Díky
tomuto sytému může instalační technik
bez problému přidat, případně odebrat
propojovací patchcord ve velice
krátkém časovém úseku, bez
VÍCE
ohledu na optickou trasu.
na str. 6
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Nový přepínač z řady Z-series fabric přináší dvakrát vyšší kapacitu ve srovnání s předchozí generací, a stává
se tak dalším impulsem pro IT transformaci datových center velkých podniků a poskytovatelů služeb.
Společnost Dell EMC představuje
nejnovější přepínač z řady Z-series 100GbE fabric, Z9264F-ON.
Ve srovnání s předchozí generací
přepínačů přináší novinka dvojnásobnou kapacitu a nabízí ucelenou
sadu otevřených řešení pro moderní
datová centra podniků a poskytovatelů služeb.
Nová platforma využívá
6,4Tb/s čip Broadcom StrataXGS
Tomahawk II určený pro ethernetové přepínače a je
navržená specificky pro vysokovýkonnostní páteřní
datová centra s fabric infrastrukturou. Díky němu
dokáže přepínač Z-series 100GbE fabric Z9264F-ON
zajistit extrémně rychlé síťové propojení mezi jednotlivými racky datového centra. Přepínač s 64 porty
100GbE v kompaktní velikosti 2RU je ideální pro
zákazníky, kteří chtějí nahradit rozměrné a nákladné zastaralé skříňové přepínací systémy a zároveň
urychlit přechod od 40GbE na 100GbE.

Datová centra zůstávají nadále základem IT
infrastruktury pro firmy i poskytovatele služeb.
Investice do místních, hostovaných, nebo cloudových řešení neustále rostou. Síťová infrastruktura je vždy nepostradatelnou součástí zajišťující
propojení uvnitř racků i mezi racky datových center,
mezi jednotlivými datovými centry, ale
i s hraničními zařízeními, a konečně i se
VÍCE
samotnými uživateli.

Foto: Dell EMC

•

BEZPEČNOST SÍTĚ
DATACENTRA PRŮZKUMY
PRÁVO FINANCE LIFESTYLE

Dell EMC posiluje investice
do 100gigabitového Ethernetu

na str. 7

Doporučení pro rozvoj kybernetické bezpečnosti
Na charakterizování stavu kybernetické bezpečnosti a jejího
možného vývoje do budoucna
jsme se ptali Lukáše Přibyla,
předsedy představenstva společnosti AXENTA a.s. Výsledkem
našeho setkání je následující
materiál.
Informační technologie se rozvíjejí jinak, živelněji, než se rozvíjelo
strojírenství v 17. a 18. století. Jen
pro srovnání, např. z mnoha typů
závitů a z mnoha typů jednotek pro měření, byly v podstatě
ustanoveny vždy dvě – anglické
a metrické. Ve strojní praxi tak
nyní máme etalony pro měření,
laboratoře pro kontrolu měřidel,

firmy pro kontrolu jakosti a pro
zavedení jakosti máme normy.
Celý tento proces je zmapovaný,
řízený, kontrolovaný a certifikovaný.
V informačních technologiích
začal opravdový boom až s objevem a využitím vlastností křemíku
a tím pádem s miniaturizací

Foto: Pixabay
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a integrací elektrických obvodů.
Od této doby – zhruba před 50
lety – výrobci sami určovali
– a stále určují – standardy a etalony a dosud neexistuje funkční
model řízení, kontroly a certifikace v oblasti informačních
technologií. Prvním pokusem jsou
standardy ISO a ISMS, ale nejsou
povinné, jen doporučené.
Jediným mechanizmem kontroly a správy nad informačními
technologiemi se tedy jeví informační a kybernetická bezpečnost,
protože bezpečnost, zvláště kybernetického – nehomogenního – prostředí
VÍCE
je nyní prioritní
na str. 5
a vyžadovaná.
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EDITORIAL

V

ážené čtenářky
a čtenáři,

poněkud více
parné léto, než se
čekalo, je už dávno
za námi, a nastává
opět čas konferencí
a seminářů. Z nich ten největší, který
stojí za úvahu, je věnován etickému hackingu, a jmenuje se HackerFest 2018.
A proč začínám právě jím? Je to proto,
že hackeři – ti neetičtí – se snaží dostat
do vašich zařízení všudy, kudy je to
jen možné. A nejsou to jen viry, kdo si
brousí na vaše data své zuby. K nakousnutí se hackeři chystají i na zařízení IoT, sociální sítě, kradou identitu,
vaše příspěvky, ničí vaši práci. A proto
jsem připomněl právě HackerFest, kde
mimo jiné vystoupí i oblíbená Paula
Januskiewicz, protože tam budete mít
možnost podívat se třeba na sebe sama
z pohledu útočníků, hackerů. Tady
to sice budou jen etičtí hackeři, kteří
dolují informace o tom, co, kde a jak by
se dalo získat a snaží se vás upozornit
na tyto možnosti a vy byste pak měli
najít cestu, jak přístup těm opravdovým
lumpům uzavřít.
Není to jednoduché, ale jde to. Důležitá
ale je i prevence, zálohování, dodržování bezpečnostních postupů, ale hlavně
edukace, tedy být stále v obraze o všech
novinkách v této oblasti. To vše vám
může pomoci krýt záda.
Uvidíme se na konferencích!
Petr Smolník, šéfredaktor

GDPR povinně pro vývojáře Apple aplikací
Společnost Apple bude od
3. října tohoto roku na svém obchodu App Store vyžadovat, aby
všechny nově uváděné aplikace
a software a jejich updaty a upgrady společnosti Apple i jejich
partnerů splňovaly zásady ochrany osobních údajů.
V těchto uváděných zásadách
ochrany osobních údajů musí
vývojáři uživatelům vysvětlit, jaké
údaje jeho aplikace a následné aktualizace těchto aplikací shromažďuje a také jak – a jakým způsobem
– jsou pak následně používány.
Musí také podrobně uvést své zásady uchovávání údajů a také způsob,
jak mohou uživatelé vynechat
a také následně smazat své osobní
údaje. Ochrana osobních údajů se
tedy, zdá se, stává nejvyšší prioritou
i ve společnost Apple, která se tímto způsobem snaží splnit očekávání
větší transparentnosti.
Do této doby se od všech
nabízených aplikací založených na

odběrech požadovalo,
aby pouze odkazovaly
na zásady ochrany
soukromí v popisech
těchto aplikací na Apple
Store, avšak nyní bude
platit aktivní informovanost pro všechny zde
nabízené aplikace.
Z technického hlediska zatím společnost
Apple neupřesnila,
jak je to se stávajícími
aplikacemi. Zda tedy
musí také dodržovat nová pravidla
nebo zda toto nařízení bude platit
pouze pro budoucí aktualizace,
kde musejí být uvedeny odkazy na
zásady ochrany osobních údajů. Je
tedy nutné, aby vývojáři podrobně
vysvětlili uživatelům, jak je nakládáno s jejich osobními údaji a jak
je mohou smazat.
Poté, co zásady ochrany GDPR
vstoupily v platnost 25. května
2018 a třeba společnost Facebook
utrpěla v březnu fiasko, týkající

se porušení ochrany dat, došlo
k výraznému zvýšení ochrany
soukromí v oblasti ochrany dat pro
technologické společnosti. Toto
nové pravidlo se zdá být důležité
i pro společnost Apple, která se tak
snaží splnit větší očekávání transparentnosti kolem toho, jak jsou
zpracovávány uživatelské
údaje, a žádá vývojáře,
aby je sami upravovali.

Foto: Pixabay
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Kdo je odpovědný za dodržení souladu s GDPR?
Rozhodně ne DPO!

Čas letí, máme za sebou horké
léto a už třetí měsíc, co nabylo
účinnosti nařízení GDPR. Podařilo se ho ve vaší firmě úspěšně
zavést, nebo s implementací
vyčkáváte až na to, jaké budou
výsledky rozhodovací praxe
dozorových orgánů, kdy padnou
první pokuty a zda vše okolo
GDPR nebylo jen mnoho povyku
pro nic?

Vězte, že otálení se vám nemusí
vyplatit, a to zejména pokud jste
členem statutárního orgánu společnosti. Víte, kdo je vlastně odpovědný
za řádnou implementaci GDPR?
Je pravda, že odpověď na tuto
otázku v samotném textu GDPR
nenaleznete. Je potřeba vycházet z českých právních předpisů,
zejména zákona č. 89/2012 Sb., tedy
občanského zákoníku (OZ), a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (ZOK).
Z OZ a ZOK vyplývá, že (i)
statutární orgán společnosti je
generálním zástupcem společnosti
jednajícím jejím jménem, kterému náleží (ii) obchodní vedení
společnosti, a který (iii) by měl
plnit své zákonné povinnosti s péčí
řádného hospodáře. Musí mít tedy
Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs

potřebné znalosti, být pečlivý a vůči
společnosti loajální. Obchodním
vedením společnosti se pak rozumí
její každodenní vedení, kam patří
i implementace nových právních
předpisů. Ve výsledku tedy je a bude
za zavedení GDPR odpovědný statutární
orgán v rámci svých
zákonných povinností.
Co když ale
statutární orgán není
odborníkem na regulaci osobních údajů?
Neznamená to nic
víc ani míň, že když
nemá v této oblasti
požadovanou odbornost a znalosti, musí
takovou osobu pro
společnost zajistit. A jako „řádný
hospodář“ musí takového odborníka vybrat s náležitou péčí a loajalitou
a s ohledem na podnikatelské aktivity společnosti. V opačném případě
hrozí, že společnosti v důsledku
nesprávné implementace GDPR
vznikne škoda (např. kvůli udělení
pokuty), nebo může dojít i na trestní
odpovědnost dané společnosti.
V případě, že statutární orgán
zajistí odpovídajícího odborníka,
a společnost přesto utrpí škodu,

nemusí se obávat důsledků porušení
péče řádného hospodáře, pokud
jednal v dobré míře, informovaně
a v obhajitelném zájmu společnosti
(tzv. pravidlo podnikatelského
úsudku). Zjednodušeně: Když statutární orgán vybere
odborníka na regulaci osobních údajů
z okruhu uznávaných
specialistů, nemusí
se až tolik obávat, že
porušil svou povinnost
jednat jako řádný
hospodář. Nicméně
je nutné při výběru
vhodného kandidáta
na pozici pověřence
pamatovat na skutečnost, že neuposlechnutí pokynu či doporučení
pověřence může mít za následek
udělení přísnější sankce. Pokud si
tedy společnost vybere nedostatečně
kvalifikovaného pověřence, veškerou
odpovědnost za nesprávný úsudek
bere na svoje bedra.
Mgr. Eva Škorničková, GDPR.cz

Foto: Archiv autorky Mgr. Evy Škorničkové
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eGovernment je
reálné zavést do
sedmi let

Útvar pro vyšetřování internetového zločinu (IC3), spadající
pod FBI, informoval v polovině
července 2018 o trvalém nárůstu
podvodů realizovaných prostřednictvím firemních emailů
(Business Email Compromise,
BEC) a zneužívání emailových
účtů (Email Account Compromise, EAC), zejména pak v sektoru
realit.

Pokud stát konsoliduje IT systémy,
které se používají ve veřejné správě
a sníží jejich počet, vypořádá-li se
s nevypověditelnými smlouvami,
které byly v minulosti uzavřeny
s poskytovateli IT služeb a pokud
zjednoduší legislativu a strukturu
procesů, pak je reálné zavést eGovernment do sedmi let. Vyplývá to ze
Studie veřejné správy 2018 zpracované analytickou společností CEEC
Research ve spolupráci se společností Elanor.

Útvar ve své zprávě zaktualizoval
statistická data získaná z různých
zdrojů včetně mezinárodních
právních organizací. V období
od prosince 2016 do května 2018
došlo k celosvětovému nárůstu
finančních ztrát o 136 procent. To
odpovídá 12,5 miliardám amerických dolarů a je tak dokonce
ještě o více než tři miliardy vyšší,
než předpověď společnosti Trend
Micro pro rok 2018.
Podvodníci zneužívající firemní
elektronickou poštu se v posledních letech zaměřují především
na oblast realit, což zaznělo již ve
zprávě IC3 o internetové kriminalitě pro rok 2017. Úřady zaznamenaly mezi roky 2015 a 2017 nárůst
počtu obětí na trhu s nemovitostmi o více než 1100 procent.
Podvodné zprávy většinou cílily na
právní kanceláře, realitní agenty,
prodávající i kupující. Útoční-

ci v nich vyzývali k zaplacení
finančního obnosu na účet lokální
banky, přičemž ve skutečnosti šlo
o účty v Číně nebo Hongkongu.
Za pozornost v nejnovější zprávě stojí také oběti označované jako
„dojné krávy“ (money mules). Na
tyto osoby útočníci cílí pomocí
důvěrných a romantických textů.
Podvodníci se snaží oběti zmanipulovat tak, aby jim umožnily na
krátký čas použít své účty.
Umělá inteligence pozná
podvodný e-mail podle
stylistiky
Podvodníci
využívají stále sofistikovanější sociální
taktiky i techniky
útoků a finanční ztráty
spojené se zneužíváním firemní elektronické
pošty tak i nadále porostou, stejně
jako počet obětí. Být o krok před
útočníky mohou uživatelé pomocí
moderních bezpečnostních řešení,
které využívají pokročilé technologie, jako je umělá inteligence nebo
strojové učení.
Lepší řešení využívají k celkovému posílení ochrany před útoky
BEC a EAC, phishingem i dalšími
pokročilými hrozbami umělou
inteligenci a strojové učení. Například technologie ochrany proti
BEC útokům obsažená v bez-

pečnostních produktech značky
Trend Micro pro ochranu elektronické pošty v sobě kombinuje
znalosti bezpečnostních expertů
se samoučícím se matematickým
modelem pro identifikování falešných emailů a vyhodnocuje jak
chování, tak i možný záměr konkrétní zprávy a jejího odesílatele.
Nová funkce v některých řešeních společnosti označovaná jako
Writing Style DNA využívá umělou inteligenci k posouzení
pravosti identity autora
textu, a to pomocí
porovnávání stylu
písemného projevu
(proto odkaz na
DNA) v předchozích
emailech. Při podezření
na manipulaci zprávy
porovnává styl textu se
stylem pisatele a v případě rizika
informuje příjemce, odesílatele
i IT oddělení.
Ochrana před útoky typu BEC
není jen o technologiích, ale také
o přístupu k této hrozbě. Vedle
pokročilých bezpečnostních řešení
je proto vhodné do boje s podvodnými firemními emaily zapojit
i osvědčené postupy,
jako je například školení
zaměstnanců.

Foto: Archiv redakce

FBI: Škody způsobené zneužíváním
firemních emailů přesáhly 12 miliard dolarů

Český institut manažerů
informační bezpečnosti
(ČIMIB) v roce 2018 byl opět
velice aktivní, jak vlastní
činností, tak byl i viditelný
na celé řadě partnerských
akcí i v médiích.

I v letošním roce jsme pokračovali v úspěšném projektu
„Kulatých stolů“, kde ve
spolupráci s Vysokou školou
Cevro institut proběhlo několik setkání s členy a přáteli
ČIMIBu na aktuální témata z oblasti kybernetické
bezpečnosti. Výhodou těchto akcí je, že jsou monotematicky a odborně zaměřeny, a tak posluchači nejsou
zahlceni marketinkovými informacemi a opravdu se
něco odborného dozví. S potěšením musím konstatovat, že zájem o tyto akce stoupá tak, že jsme museli
zajistit větší místnosti.
Na jaře letošního roku ČIMIB uspořádal velmi
úspěšnou konferenci „Kybernetická bezpečnost
v energetice a kde na to vzít lidi“. Podařilo se nám
propojit partnery z energetiky – Skupina ČEZ – jako
Srpen – září 2018

možné zaměstnavatele odborníků na kybernetickou bezpečnost, a „dodavatele“ těchto odborníků,
dvě střední školy, které v loňském roce zahájily
studijní obor Kybernetická bezpečnost. Jedná se
o Smíchovskou střední průmyslovou školu a Střední
školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.
Tyto školy jsou lídry ve středoškolském vzdělávání
kybernetické bezpečnosti. Přednáška ukrajinských
forenzních specialistů o šetření útoku Black energy,
byla tím správným, hluboce odborným „nářezem“ ze
kterého řadě odborníků mezi posluchači padla brada.
Tato konference měla mezi odbornou veřejností velmi
pozitivní ohlas.
ČIMIB i v následujícím období bude pokračovat
v pořádání kulatých stolů, na které jsou všichni srdečně zváni. Na podzim letošního roku uspořádáme naši
tradiční konferenci Kybernetická bezpečnost státu,
kde nosnými tématy bude novela zákona a vyhlášky
o kybernetické bezpečnosti a také zkušenosti se zaváděním nařízení GDPR do praxe. I na
tuto konferenci jste
srdečně zváni.
Aleš Špidla,
prezident ČIMIB

Foto: archiv Aleše Špidly

Jaké jsou letošní aktivity ČIMIB

Pro povinnou digitalizaci administrativních procesů na úřadech se vyslovily
tři čtvrtiny (68 procent) představitelů
veřejné správy, jedna čtvrtina z nich
(26 procent) pak uvedla, že tato
povinnost by měla platit jen pro vybrané instituce. Za stávající situace je
reálné zavést eGovernment v průměru
v horizontu sedmi let. Nutné je však
vypořádat se s různými překážkami.
Za největší komplikaci při efektivní
implementaci eGovernmentu v ČR
zástupci veřejné správy považují velký
počet systémů, který je aktuálně ve veřejném sektoru používán (7,7 bodu na
škále 0–10, kde hodnota 10 znamená
největší překážku efektivního zavedení
eGovernmentu v ČR), což vede k značné složitosti a nekompatibilitě celého
systému. Jako problematickou vidí
i složitost stávající legislativy a strukturu procesů (7,2 bodu), limitem je
i velký počet nevypověditelných smluv,
které byly s poskytovali IT systémů
uzavřeny v minulosti (6,5 bodu).
V souvislosti s digitalizací veřejného sektoru je diskutována i otázka
implementace chytrých informačních
technologií pro zvýšení bezpečnosti
ve městech. Avšak vzhledem k tomu,
že převážná většina vedení měst nemá
v této otázce vizi dalšího rozvoje (6,6
bodu na škále 0–10max.) a infrastruktura není stále na nové technologie
připravena.

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/cs
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Posílení mobilní
funkčnosti BYOD

Nejnovější verze řešení Kerio
Connect posiluje BYOD
funkčnosti – v reakci na
rostoucí počet uživatelů,
kteří přistupují k poštovnímu
serveru z mobilních zařízení.
Podle nejnovějších údajů až
8 z 10 uživatelů elektronické
pošty přistupuje ke svému
e-mailovému účtu prioritně ze
svého chytrého telefonu, aby
nemuseli otevírat aplikaci na
svém desktopu.
Kerio Connect v aktuální verzi
9.2.7. vylepšuje klientskou část
aplikace prostřednictvím implementace podpory Exchange
Active Sync verze 16, jež přináší
dvě nové funkce pro uživatele.
Mohou e-mail rozepsaný na PC
dokončit a odeslat ze svého mobilu a zároveň synchronizovat
s desktopovým
klientem.

Acronis True Image zabránil škodám
za více než 100 milionů dolarů
Osvědčený software pro domácnosti a malé firmy,
které zvládá zálohování a například i přenos systému z jednoho disku na druhý a nabízí kromě toho
spoustu dalších možností, nyní přichází v nové verzi, ve které mu vydatně pomáhá umělá inteligence
při ochraně proti ransomwaru a s technologií
blockchainové autentizace vytváří nový standard
kybernetické bezpečnosti.
Technologie Acronisu proti ransomwaru postavená
na AI zastavila loni přes 200 000 ransomwarových
útoků na zhruba 150 000 zákazníků v hodnotě výkupného cca 100 milionu dolarů.
Od svého založení v roce 2003 v Singapuru je
Acronis vedoucím dodavatelem a inovátorem v odvětví zálohování dat. Byl prvním dodavatelem, který
domácím uživatelům nabídl vytvoření obrazu disku
v reálném čase. Dokázal rozšířit zálohovací technologii na nové typy zařízení jako mobilní telefony či
NAS úložiště. Acronis True Image je jediným softwarem pro osobní zálohování, které zajišťuje integritu
dat s využitím blockchainové autentizace a využívá
umělou inteligenci k ochraně proti ransomwarovým
hrozbám.
Dnes je Acronis True Image 2019 jediným domácím řešením, které dovoluje vytvářet kompletní obrazy disku jak do lokálního, tak do cloudového úložiště
a klonovat aktivní systémový disk jak na Windows,
tak na počítačích Mac.

Zdroj: Acronis
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Co Acronis True Image dokáže?
• Zálohovat počítače s Windows a MacOS.
• Zálohovat mobilní zařízení s Androidem a iOS.
• Aktivně chránit počítač a vlastní zálohy před ransomwarem.
• Klonovat disky, archivovat data.
Co přináší nová verze 2019?
• Spuštění zálohování při připojení USB disku.
• Acronis Survival Kit – all in one nástroj pro obnovu.
• Aktivní klonování disků pro počítače Mac.
• Zálohování Parallels Desktop přímo z True Image.
• Vyšší rychlost
a výkon při
zálohování do
cloudu.

Z Cat bude řemeslník nadšen

Dle nezávislé studie Frost & Sullivan: Analysis of the Global Public
Vulnerability Research Market,
2017 bylo v loňském roce nalezeno
a nahlášeno celkem 1522 nových
zranitelností – potenciálně zneužitelných softwarových chyb.
V průměru se tak jedná o čtyři nové
zranitelnosti denně, které jsou navíc
ve více než polovině případů kriticky
závažné (26 %) nebo velmi závažné
(36 %).
Softwarové zranitelnosti jsou
chyby, které lze pomocí exploitů
zneužít například pro získání dat
nebo ovládnutí počítače za účelem
instalace a šíření počítačových
hrozeb, jako je malware či ransomware. V loňském roce si velkou
pozornost vysloužila například
zranitelnost EternalBlue, která se
týkala chyby v zabezpečení zastaralé
služby Windows pro sdílení souborů
SMB a umožnila vznik ransomwaru
WannaCry. Ten napadl více než
230 000 počítačů ve 150 zemích
po celém světě a způsobil škody za
miliardy dolarů. S rostoucím počtem
zranitelností se zvyšuje i počet útoků, které tyto zranitelnosti zneužívají

RECENZE: Odolnost s armádní certifikací. Zabudovaná termokamera. Snímač
kvality vzduchu a měřič
vzdálenosti. To jsou lákadla
mobilního telefonu pro
práci v terénu, na stavbách
a extrémních podmínkách.

a rostou i finanční škody, zejména ve
firemní sféře.
Podle Frost & Sullivan se na odhalování zranitelností podílejí z drtivé
většiny třetí strany. Pouze ve 2 %
případů našel novou zranitelnost
samotný výrobce softwaru. Nejčastěji hlásili zranitelnosti jednotlivci.
Na odhalování zranitelností se
zaměřuje řada firem i organizací.
Podle analýzy Frost & Sullivan má
na svědomí nejvíce nalezených
zranitelností iniciativa Trend Micro
Zero Day Initiative (ZDI), která odhalila 1009 z celkového počtu 1522
zranitelností. Na druhém místě je
s velkým odstupem Google Project
Zero s 340 zranitelnostmi a US-CERTS s 54 zranitelnostmi.
Další zjištění studie F&Sí:
• Nejvíce chyb bylo odhaleno v přehrávačích médií (292), operačních
systémech (212) a webových
prohlížečích (120),
• U konkrétních
produktů na tom
byl nejhůře Adobe
Reader/Acrobat.

Více článků si můžete přečíst na www.itsec-nn.com

Společnost Caterpillar vyrábí
i mobilní telefony Cat. Jejich
znakem je výkon, výbava
a odolnost. Vlajkovou lodí byl
dosud model S60 s integrovanou
termokamerou, není přichází Cat
S61 s termovizí Flir, laserovým
měřičem vzdálenosti a snímačem
kvality vzduchu v interiéru.
S61 je vybaven 5,2“ FHD
displejem s Gorilla Glass 5. Pyšní
se odolností IP68 a je vodotěsný
do hloubky tří metrů. Používá
Android 8 a najdete v něm aplikace pro ovládání termokamery,
měření vzduchu, vzdálenosti
a barometru. Kapacita baterie
4500 mAh vystačí na dva dny.
Termokamera Flir s vylepšeným softwarem nabízí větší
kontrast snímků a rozšíření se

Foto: Cat

Studie: Počet zranitelností roste

dočkalo rozsah – měřit je umí až
do 400 °C. Chválíme vylepšené
zobrazení na HD detaily. Cat S61
má zabudovaný snímač kvality
vzduchu v interiéru. Ten upozorní na vysokou úroveň znečišťujících látek (těkavých organických
látek). Snímač umožňuje měření
vlhkosti a aktuální teploty.
Laserový měřič vzdálenosti
dokáže změřit distanci mezi dvěma
body až do deseti metrů a dokáže
vypočítat plochu
a umístit výsledek na fotografii.

Srpen – září 2018

Výběr novinek z komunitního webu IT SECURITY NETWORK NEWS

Druhý ročník konference organizované společností IPS Consulting
v produkci společnosti PEM Communication se odehraje 13. září
v Plzni.

se používá hardwarová klávesnice. Prostřednictvím ní se zadá
PIN kód (může být až 12místný)
a s daty na úložišti je
možné začít pracovat
(číst i zapisovat).
Podívejte se
na video zde

Doporučení pro rozvoj kybernetické bezpečnosti
Naše peníze, archivy, dokumenty,
ze
chcete-li životy,
str. 1
jsou stále více přítomny jen v elektronické formě
a otázka zneužití neboli otázka
bezpečnosti, se stává otázkou
číslo jedna.
Dokončení

V České republice je situace na
poli kybernetické bezpečnosti
velice dobrá, a to jak ve srovnání
se zeměmi střední Evropy, tak
i celosvětově. Lukáš Přibyl charakterizuje tento stav:
• Máme vytyčenu Strategii
kybernetické bezpečnosti již ve
druhé verzi a pro tuto strategii
máme zpracován Akční plán.
NSKB byla zpracována velice
dobře, o čemž svědčí to, že byla
použita mnohými zeměmi jako
vzor pro jejich vlastní strategické dokumenty.
• Vznikl samostatný úřad pro
KB vyčleněním NCKB z NBÚ
– NÚKIB, se sídlem v Brně.
• Jako jedna z prvních zemí
máme platný Zákon o kybernetické bezpečnosti, který byl
v roce 2017 novelizován po
Srpen – září 2018

transpozici evropské směrnice
NIS, a jeho prosazení v praxi se
jeví velmi dobře. Náš ZoKB byl
použit jako vzor například pro
ZoKB ve Vietnamu.
„Dále je vhodné uvést, že kybernetická bezpečnost je na státní
úrovni zabezpečována komplexně,
kdy jsou jasně stanoveny oblasti
a kompetence,“ říká Lukáš Přibyl
ze společnosti AXENTA a.s.
„Velmi přínosné jsou rovněž aktivity sdružené kolem Masarykovy
univerzity v Brně, která postavila,
vlastní a provozuje KYPO (Kybernetický Polygon), neboli laboratoř
pro výzkum, výuku a cvičení ve
zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů. Tým MU
provozující polygon spolupracuje
s NBÚ (NÚKIB) a pravidelně
školí nejen komerční subjekty, ale
i organizace zařazené do kritické
infrastruktury státu, a to cvičeními pod názvem CyberCzech.“
Lukáš Přibyl dodává: „V neposlední řadě je nutné uvést aktivity
družstva firem Network Security
Monitoring Clusteru (NSMC),
který pracuje zejména v osvětové,

analytické a metodické činnosti
a ve vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak ve
spolupráci s MU, NÚKIB, PČR,
tak i se středními školami.“
Doporučovaný stav
Pro rozvoj kybernetické bezpečnosti v České republice by bylo
vhodné v příštích letech realizovat následující dva kroky. Naplnit
Akční plán k Národní strategii
kybernetické bezpečnosti České
republiky na období let 2015
až 2020 a aktualizovat stávající
Národní strategii kybernetické
bezpečnosti – současná je platná
do roku 2020.
V tomto plánu potom klást
důraz především na:
a) Vzdělávání studentů.
b) Vzdělávání zaměstnanců/pracovníků.
c) Sjednocení digitálních strategií
ministerstev.
d) Vzdělávání populace 50+.

Foto: Verbatim

Novinku na trhu má na svědomí
společnost Verbatim. Ta se už
dávno nezabývá pouze návrhem
a výrobou optických nosičů, ale
pronikla i do dalších oblastí.
Jednou z nich jsou i externí
disky. Ty je možné využívat nejen
pro přenos dat, ale také k jejich
zálohování a v neposlední řadě
jejich zabezpečení šifrováním.
K tomu slouží tři zařízení s hardwarovým šifrováním armádní

úrovně – Store‘n’Go
Secure Portable
HDD (1 TB nebo
2TB) a Store‘n’Go
Secure Portable
SSD (256 GB).
Zatímco prvně dva
jmenovaní nabízí
větší kapacitu, třetí
zase vyšší odolnost
v případě nechtěného pádu například
na zem.
Tato zařízení
jsou kompatibilní
se standardem FIPS
(Federal Information Processing Standard) 140-2
a evropskou směrnicí GDPR díky
tomu, že využívají AES 256bitové
hardwarové šifrování. To znamená, že v reálném čase šifrují vše,
co je nahrané do zařízení. Přístup
k datům tak není zabezpečen
pouze prostřednictvím nějaké
bezpečnostní brány, kdy například v případě vyjmutí disků
z pouzdra by je šlo připojit k PC
a dostat se k nim. Pro odemčení
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Konference:
Kam kráčí
komunikační sítě

Terabajtová schránka GDPR Ready
Data jsou mnohdy tím nejdůležitějším, co nejen v počítačích
ukrýváme. V případě jejich
ztráty či odcizení o ně nejen přijdeme, ale také mohou posloužit
k nekalé, trestné či jiné činnosti.
Jestliže ochranu svých citlivých
dat berete vážně, potom je jistě
nejen zálohujete, ale především
na všech zařízeních šifrujete. Ale
co když je potřebujete mít po
ruce i na cestách, nebo v kanceláři a v notebooku je nechcete
schraňovat? Potom se vám bude
hodit nový HDD či SSD disk
s kódovací klávesnicí.

Bezpečnost ICT

Očekává se účast zhruba 550 účastníků konference, registrace účastníků
i zástupců partnerů probíhá prostřednictvím registračního formuláře.
Součástí konference bude prezentace
partnerů konference ve stáncích,
umístěných v přízemí a prvním nadzemním podlaží kongresového centra
Parkhotel Plzeň. Hotel se nachází
v příjemném prostředí Borského
parku situovaného v jižní části města
Plzně, se snadnou dosažitelností centra města a mezinárodní silniční sítě.
Program tohoto ročníku konference se zaměřuje na následující
témata přednášek (výběr):
• Anti-DDoS od UPC Business:
zákaznická zkušenost.
• Multiband řešení pro 10GBit/s,
zkušenosti z provozu E-band spojů, novinky portfolia MINI-LINK.
• Jak efektivně distribuovat
1Tb/s videa českým Internetem?
• EU telekomunikační kodex.
• Provoz sítě v pásmu 3,7 GHz.
• Metodika ověřování rychlosti
přípojek Odborem ochrany spotřebitele. Prokazatelná metodika
používaná pro reklamace kvality
služby koncovým uživatelem.
• Velké kapacity v síti – optika vs.
kapacita.
• Multifunkční sloupky SITEL
s datovým zakončením.
• Optické konektory a řešení pro
datacentra.
• Nabídka datových služeb od společnosti CETIN.
• Provoz sítě v pásmu 3,7 GHz,
technické parametry a vlastnosti.
• 60 GHz, jeho využití a další plány.
• Qudruple - jak poskytnout svoje
přípojky pro velkoobchodní využití celostátním operátorem.
• Práce s korporací sebou přináší
jisté obtíže:-) Tak proč nenakupovat xDSL u Wia?
Bohatý jednodenní program začíná
v 8.00 registrací, v 9.00 startuje první
přednáška a bude na závěr zakončen
bohatou tombolou sponzorovanou
partnery konference.

Více článků si můžete přečíst na www.itsec-nn.com

06

Sítě a telekomunikace

Výběr novinek z komunitního webu NETGURU NETWORK NEWS

Cloud-native
core v Indii
Cloud-native core technologii
Nokie nasazuje společnost
Idea Cellular v indickém
hlavním městě Dillí jako součást transformačních kroků
operátora k digitalizaci, aby
uspokojila rostoucí poptávku
po datech a růst mobilního
širokopásmového připojení.
Technologie Nokia umožní
společnosti Idea Cellular
provozovat datové i hlasové
služby na společné cloudové
platformě, což snižuje provozní náklady a čas uvedení na trh
a poskytuje lepší kvalitu služeb
zákazníkům.
Nokia Cloud Core z AirGile
portfolia (modulární softwarová architektura postavená
na cloud-native produktech)
přináší řešení jak pro paketové,
tak i pro hlasové
jádro na společné
cloudové platformě.

Základem celého systému Centrix je modulární optická kazeta,
která dokáže být přizpůsobena různým způsobem, tak aby poskytla
požadovanou flexibilitu a funkcionalitu, a to bez požadované ztráty
hustoty vláken.
Každá kazeta obsahuje management pro vedení vláken, prostor
pro uložení svárů optických vláken
a čelní panel pro 24 nebo až 36 LC.
V případě požadavku lze použít
i jiný typ adaptéru SC, E2000/APC,
případně zvolit kombinaci s MPO
konektorem, které například bylo
použito pro jednu aplikaci v ČR.
Pro jednotlivé kazety jsou
k dispozici samostatné subracky
o velikosti 1, 2 a 4U. Maximální
kapacita racku o výšce 2200 mm je
10x 4U subrack. Technici Telehousu mohou následně velice snadno
přistupovat k jednotlivým portům,
protože kazety mají výsuvný
mechanismus a odnímatelný kryt
adaptérů.
Použité optické kabeláže
Corning pro vnitřní
či venkovní použití,
typicky 96 vláken, byly
postupně ukončeny
na kazetách Centrix a nainstalovány k jednotlivým zákazníkům.
Tyto kabely využívají nejnovější

typ optického vlákna Corning
s nízkou ztrátou útlumu, a to pod
označením SMF-28 Ultra, které
poskytuje pevný základ vysokého
výkonu pro nově instalovanou
infrastrukturu. SMF-28 Ultra
vlákno nabízí špičkové technické vlastnosti s nízkou ztrátou
útlumu a s nízkými ztrátami
způsobenými makroohyby. Vlákno Corning´s SMF-28 ULTRA
splňuje mezinárodní normu
ITU-T G.652D a je vyrobené
zlepšenou technologií Corning
s nízkým útlumem a malým
poloměrem ohybu.
Vlákna s nízkým útlumem tedy
umožní propojit jednotlivé lokality
na vyšší vzdálenost, zatímco o 1/3
zlepšená odolnost ohybu vlákna
umožní instalaci kabeláže i do zdánlivě již zaplněných tras a instalaci
do rozvaděčů o menších
rozměrech.
Centrix systém tedy představuje
kombinaci extrémní flexibility,

jednoduchosti a vysoké hustoty.
S přehledným patchcord managementem a inovativním vedením
jednotlivých vláken je systém
Centrix plně funkční systém, který
splňuje náročné požadavky na více
aplikačních prostorů.

Prvním velkým projektem byl
Telehouse London, kde byl na ploše
9717 m2, v 32 místnostech proveden upgrade z 16 000 portů na
130 000 portů, a to vše v požadovaném tříměsíčním termínu.

RECENZE: Nový dvoupásmový
Wi-Fi USB adaptér s rychlostí až
1300 Mbit/s – Archer T9UH. Je
určen pro zvýšení rychlosti bezdrátového připojení
u notebooků využívající
starší specifikaci Wi-Fi,
případně zdvojnásobení
stávající rychlosti. Také
vytváří stabilní a rychlé
bezdrátové spojení pro
stolní počítače, které tak
lze přemístit kamkoli
v dosahu signálu z Wi-Fi
routeru.

Korejský elektronický gigant
Samsung překonal Qualcomm
v závodě o 5G modem.

Důležité na tomto produktu je to, že
Archer T9UH od TP-Linku umožní
počítači nebo notebooku díky technologií Wireless AC využít připojení 3x
rychlejší, než mu dosud poskytovalo
Wireless kategorie N. Podporuje také
duální pásma – pásmo 5 GHz lze
využívat pro hry a HD streamování
bez ztráty kvality a pásmo 2,4 GHz
například pro videohovory a online
nakupování. Adaptér je samozřejmě
kompatibilní s předchozími standardy
802.11 a/b/g/n, takže je možné používat jej i ve starších Wi-Fi sítích.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru-nn.com

O novém Exynos Modem 5100
totiž tvrdí, že je „prvním průmyslovým 5G modemem, který je
plně kompatibilní s 3GPP Release
15“. Qualcomm už svůj první
modem X50 5G ale představil
před nějakou dobou a zdálo se, že
tím získává dočasný monopol na
výrobu 5G čipů.
„Vedení společnosti Samsung
v oblasti komunikačních technologií a ověřených znalostí trhu
nám umožnilo vyvinout první 5G
modem Exynos Modem 5100, který
plně vyhovuje nejnovějším standardům 3GPP,“ uvedl Dr. Inyup Kang,
prezident a vedoucí společnosti
System LSI Business Samsung
Electronics. „Vzhledem k tomu, že
průmysl je průběžně připravován
na posun směrem k 5G, společnost
Samsung bude i nadále řídit růst
inovativních nápadů a nových služeb v mobilních aplikacích a dalších
rozvíjejících se odvětvích.“

Foto: Samsung

5G modem kompatibilní se 3GPP

Foto: TP-Link

USB Wi-Fi adaptér s ultimátní rychlostí
Na produktu oceňujeme to, že výrobce umožňuje snadné použití. USB
adaptér se zasune pouze do zásuvky
USB a tím je vše připraveno. Pokud
není možné automatické
vyhledávní ovladačů, na
stránkách výrobce najdete
všechny potřebné ovladače, které umožní tento
komunikační doplněk
zavést do systému. Kabel
USB 3.0 s dokovacím
USB konektorem navíc
usnadňuje vyhledání
správného místa s nejlepším příjmem pro Archer
T9UH v pracovním prostoru.
My jsme jako „testovací protikus“
použili třípásmový router rovněž od
společnosti TP-Link, Archer C3150.
Vše fungovalo na první zapojení špičkově a u staršího notebooku se nám
podařilo nemožné: zvýšit rychlost
komunikace v malé firemní síti s NAS,
která je využívána prioritně k zálohování souborů a také
jako datové úložiště.

Foto: Telco VNT

Vysokohustotní řešení i pro datová centra

Jinými slovy to znamená, že se
společnost Samsung nehodlá vzdát
své angažovanosti být průkopníkem nejnovějších technologií, které
jsou uváděny na trh a nestrpí, aby
její hlavní konkurent mohl získat
monopolní pozici v oblasti výroby
5G modemů.
Čip je vyráběn 10nm procesem
a Samsung má obrovskou výhodu
v tom, že si sám vyrábí polovodiče,
které jsou ale součástí zařízení
mnoha dalších výrobců. Podporuje spektrum mmWave i sub-6
GHz i všechny
starší bezdrátové
technologie.
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rozsáhlejším inovacím, větším
úsporám a ve výsledku také lepší
kontrole.
Open Networking a 100GbE –
výběr a výkon bez kompromisů

Před více než čtyřmi lety
narušila společnost Dell EMC
zaběhnuté pořádky, když představila svou technologii Open
Networking oddělující hardware
od softwarové nadstavby. Od
té doby společnost Dell EMC
proměnila celou svou produktovou řadu, která nyní odráží vizi
poskytnout zákazníkům všech
velikostí maximální možnost
volby a funkčnosti od datového centra po koncová zařízení.
Přepínač Z9264F-ON tuto vizi
dále rozšiřuje a přináší ideu Open

Networking na nejmodernějším
čipu, který umožňuje celkově
vyšší hustotu nasazení 100GbE
a zrychlení IT infrastruktury
datových center.

Alternativní komerční nabídky
podobné hustoty jsou k dispozici
jen v „uzavřených“ konfiguracích, které omezují zákazníka na
používání softwaru pouze daného
dodavatele. To přirozeně omezuje
možnost volby a především také
funkčnosti. Open Networking
taková omezení odstraňuje, zpřístupňuje nepostradatelné možnosti
a zvyšuje hodnotu.

Dvoupásmový přístupový bod 3x3 AC1750

Přístupový bod D-Link DAP-2680
je zajímavý kromě jiného funkcí
BeamFormingu pro směrování
signálu směrem ke klientům a pro
omezení rušení a funkcí band-steering pro rozložení zátěže mezi
pásma 2,4 GHz a 5 GHz.
Díky AP Load Balancingu
je možné rozložit zátěž mezi
různé AP.
Přístupový bod DAP-2680 podporuje šifrování
WEP, WPA, WPA2, filtraci
MAC adres a možnost
oddělení jednotlivých Wi-Fi
klientů. Správa je možná
jako samostatné AP (web,
Telnet, SNMP), dále ve
skupině až 32 AP pomocí
vestavěné funkce AP Array
Srpen – září 2018

(konfiguruje se pouze tzv. Master
jednotka, ostatní AP ve skupině si
konfiguraci synchronizují) nebo
až 1000 AP pomocí bezplatného
softwaru Central WiFi Manager
(CWM-100).
Pomocí virtuálních AP (Multiple SSID) a virtuálních sítí VLAN
lze vytvořit oddělené sítě, např.
pro zaměstnance a pro hosty.
Přístupový bod podporuje Wi-Fi
časové plány pro jednotlivá SSID.
Zařízení je snadno konfigurovatelné, výhodou je možnost

Foto: D-Link

RECENZE: Tento přístupový
bod je ideálním řešením pro
firmy, školy, prodejny, restaurace, hotely, nemocnice a další zařízení. Jeho provedení umožňuje
snadnou montáž na strop i na
další místa, kde nebude vadit.

centrálního ovládání více AP z jediného hlavního AP, bez nutnosti
použití kontroleru nebo instalace
dalšího SW.
Pro instalaci je možné použít
zeď, strop nebo podhledové lišty,
všechny držáky jsou součástí
dodávky. Možné ale je i posazení na poličku nebo pracovní
stůl, kde zařízení nezabírá příliš
mnoho místa. Co však oceníte
při instalaci, je to, že přístupový
bod D-Link DAP-2680 je napájen
přes PoE+ dle standardu IEEE
802.3at. To znamená, že k němu
vede pouze jeden datový kabel
společný s napájením. Není tedy
třeba vůbec řešit problém umístění adaptéru a propojení jeho
napájecí šňůry s tímto zařízením,
což v některých případech může
představovat problém. Mimochodem napájecí adaptér ani není
součástí dodávky, lze ho
však dokoupit.

Už za pár let bude dostupná mobilní síť páté generace, která slibuje
lepší připojení, vyšší rychlosti
a odezvu sítě. Bude fakticky schopná od základů proměnit náš stále
více online propojený svět.

Foto: Dell EMC

Implementace
vizualizačních
ze
a automatizačních
str. 1
technologií přitom
od základu mění architekturu
datových center, směrem k virtualizaci a zrychluje propojení
výpočetní vrstvy a úložišť. To
se projevuje v celém rozsahu
od hyperkonvergovaných až po
hyperškálovaná prostředí.
Tato změna architektury
odpovídá požadavkům zákazníků
z oblasti podniků a poskytovatelů
služeb, kteří se chtějí nezávisle
rozhodovat o nákupech zvoleného síťového hardwaru a softwaru.
Tato úroveň technologické
disagregace, kterou společnost
Dell EMC nazývá Open Networking, je jádrem přechodu na softwarově definované sítě (SDN).
Tento trend přináší významný
nárůst možností a schopností
softwaru v síťových zařízeních.
Nový přepínač Z9264F-ON se
přizpůsobuje tomuto modelu
a dává zákazníkům více možností
zvolit si softwarové prostředí
v přepínači než konkurenční modely. Je přitom zcela na správci,
jestli zvolí komerční či open-source alternativu. To otvírá dveře
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5G aneb jak lepší
síť změní náš život

Dell EMC investuje do 100Gbit Ethernetu
Dokončení

Sítě a telekomunikace

Další generace datové sítě má technické předpoklady k tomu ovlivnit
fungování celé společnosti – od
způsobu, jakým každý den komunikujeme mezi sebou a se stroji, až po
nové chytré aplikace firem schopné
nabídnout nové možnosti organického růstu. Zapomeňte na procesor řídící každé zařízení, díky 5G
budou moci vzniknout samostatné
ekosystémy složené z inteligentních
zařízení a senzorů sdruženě řízené
vzdáleně z cloudu.

Představte si tiskárny, televize,
mrazáky nebo kávovary integrované
do globální sítě, která bude schopna
okamžitě plnit zákaznická přání
a v reálném čase také spotřebu hned
vyúčtuje. 5G sítě budou pro firmy
bodem zlomu v každém smyslu tohoto slova – a produktoví designeři
přímo překypují očekáváním, kdy
tato nová éra komunikace naplno
odstartuje.
Vyšší rychlost, rychlejší odezva
a větší kapacita cloudu by mohly
umožnit mobilní přenos videí s ultra
vysokým rozlišením, virtuální realitu
a další pokročilé aplikace. Dokonce
i jednoduché aplikace ve firemním
prostředí, jako konferenční hovory,
se tak mohou změnit k nepoznání.
Také ve zdravotnictví přinese
5G množství inovací. Očekávat lze
například robotickou chirurgii, ale
také přesnější a osobnější přístup
lékařské péče, který bude založen
na datech průběžně získávaných
z nositelných zařízení schopných
kontinuálně monitorovat zdravotní
stav. Dostupnost této formy sledování zdraví lidí může také zásadně
proměnit pojišťovnictví, kde bude
možné cenu pojistného stanovovat
individuálně podle
životního stylu
klienta.

Více článků si můžete přečíst na www.netguru-nn.com

Průzkumy & trendy

Veřejná správa:
nadbytek zaměstnanců, odborníci chybějí

Přestože ve veřejném sektoru
pracuje aktuálně nadbytek
zaměstnanců a většina úřadů
plánuje stavy svých pracovníků snížit, potýká se veřejná
správa s akutním nedostatkem
odborníků. Negativní dopady
se projevují zejména v oblasti
veřejných zakázek a eGovernmentu.
Pro snížení počtu zaměstnanců na úřadech se
aktuálně vyslovuje naprostá
většina vrcholných zástupců
veřejné správy (92 procent),
nadpoloviční většina z nich
(53 procent) přitom uvádí,
že propouštět by se nemělo
plošně, ale pouze na vybraných
pracovištích.
Přes všeobecný nadbytek
zaměstnanců se však veřejná
správa potýká s akutním nedostatkem odborníků (potvrzuje 91 procent respondentů).
Úřadům chybí
zejména IT pracovníci a výkonní právníci.

Výběr novinek z portálu pro technologie ICT NETWORK NEWS

Kancelář budoucnosti? Radost
z kreativity, rutinu zvládne technika
Díky novým technologiím umožňujícím
automatizaci procesů se do kanceláří
budoucnosti vrátí tvůrčí lidé a budou
spokojenější než dřív. Digitalizace
a robotizace za ně vezme rutinní práce
a kancelářská technika bude poslouchat
na slovo či dotek.
Tak vidí pracovní prostředí v roce 2037
přední čeští experti z různých oborů zapojení v projektu „Kancelář budoucnosti“.
Partnerem projektu je společnost Canon,
která využívá zkušenosti nasbírané od
svého vzniku v roce 1937 a je už dnes
průvodcem firem do digitálního světa.
„Rychlé technologické pokroky v oblasti
automatizace, internetu věcí a ovládání
hlasem výrazně změní podobu kanceláří budoucnosti.
Uvědomujeme si, jak dramatickým vývojem prochází
propojování kanceláří s lidmi už dnes. Proto jsme se
rozhodli ty, kteří tráví v kanceláři většinu týdne, změnami provést. Chceme jim pomoci, aby nové technologie a přístupy v mnoha oblastech kanceláře pozitivně
ovlivnily kvalitu jejich života,“ vysvětluje Ladislav
Paleček, generální ředitel společnosti Canon CZ.
Podobných vizionářských názorů expertů na
stránce www.canon.cz/kancelar-budoucnosti/
postupně přibývá. Svůj pohled a vtip nabídnul už
také kreslíř Štěpán Mareš nebo spisovatel sci-fi

Ondřej Neff. Objeví se zde i další známá jména,
jako je generální ředitel Microsoft ČR a SR Rudolf
Urbánek nebo ekonom Lukáš Kovanda. Celý
projekt vyvrcholí 9. října 2018 odbornou konferencí v pražském Centru současného umění DOX.
Zúčastní se jí generální ředitel Canon CZ nebo
manažerky z Microsoftu a logistické společnosti
DB Schenker. Více o hostech i možnosti
bezplatné účasti na
unikátní konferenci
najdete na stránce
projektu.

Gartner: Huawei odsunulo Apple

Průzkum společnosti Nielsen
Admosphere zjišťoval, jak Češi
hodnotí ceny mobilních služeb,
nebo co je vede ke změně operátora, pokud se pro ni rozhodnou.
Výzkum společnost provedla na
reprezentativním vzorku pěti set
respondentů z internetové populace Českého národního panelu
starší 15 let. Ceny mobilních služeb
Čechy až tak netrápí, do změny
operátora se nehrnou.

Podle dat Gartner předstihla ve
druhém čtvrtletí letošního roku
společnost Huawei poprvé Apple
a stala se tak druhým největším
výrobcem chytrých telefonů.
Celkově v tomto období prodeje chytrých telefonů vzrostly
meziročně o dvě procenta na
374 milionů kusů.

Na cenách mobilních služeb v České
republice se respondenti příliš
neshodují. 16 % hodnotí ceny velmi
nepříznivě, dalších 28 % je považuje
za mírně nepříznivé. Podle více než

pětiny internetové populace je však
zdejší cenová úroveň těchto služeb
naopak příznivá. Necelá třetina se
pak k otázce vyjádřila neutrálně
– nepovažuje ceny ani za příznivé,
ani nepříznivé. Není bez zajímavosti, že nejpozitivněji ceny hodnotí
mladší uživatelé (15–34 let). Mezi
pohlavími pak větší míru kritičnosti vykazují muži: 51 % vyjádřilo
nepříznivý postoj k cenové politice,
zatímco u žen šlo o 37 %.
Výzkum dále ukázal,
že dotázaní z řad
české internetové
populace nemají příliš
velký zájem o změnu
operátora. Pouze 11 %
zákazníků tuto změnu
plánuje v následujících
šesti měsících, přičemž
v uplynulém roce svého
poskytovatele mobilních
služeb změnilo jen 13 %
klientů. V obou případech je nejčastějším
důvodem změny
výhodnější cena.

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

Zdroj: Nielsen Admosphere

Ceny mobilních služeb Čechy netrápí

„Prodeje chytrých telefonů
Huawei rostly ve druhém čtvrtletí
roku 2018 meziročně o 38,6 %.
Společnost přichází s inovativními
funkcemi a rozšiřuje nabídku tak,
aby lépe pokryla spotřebitelské segmenty,“ říká Anshul Gupta, ředitel
výzkumu společnosti Gartner.
„Také její investice do prodejních
kanálů, budování značky a pozicování zařízení Honor pomohlo
zvýšit prodeje. Huawei nyní
dodává přístroje Honor na 70 trhů
světa, což se ukazuje jako hlavní
motor růstu.“
První pozici mezi dodavateli
chytrých telefonů si dále drží
Samsung, který ale dodal ve
druhém čtvrtletí 2018 o 12,7 %
méně přístrojů. „Samsung

Foto: Štěpán Mareš
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čelí zpomalování poptávky po
chytrých telefonech a rostoucí
konkurenci čínských výrobců,“
říká Gupta. „Klesá také poptávka
po jeho špičkových modelech, což
Samsungu snižuje ziskovost. Společnost očekává, že Note 9 obnoví
její růst.“
Prodeje Apple se prakticky
nezměnily – meziročně šlo ve
druhém čtvrtletí o velmi mírný
růst (0,9 %). Zdá se, že iPhone X
není tak úspěšný, jak se očekávalo.
Čtvrtý výrobce v pořadí, čínský
Xiaomi, se soustředil na rozšíření
portfolia, ale i na zavedení jednotného maloobchodního modelu
a integraci offline i online prodeje,
a na zpomalujícím trhu chytrých
telefonů tak rostla vůbec nejrychleji – meziročně přes 50 %.
Z hlediska operačních systémů
Android (88 %) zvýšil o dvě desetiny procenta svůj náskok před
iOS (11,9 %).

Srpen – září 2018
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také fakt, že pouhých třicet minut
nabíjení zajistí další čtyři hodiny
pracovní výdrže na baterie.
Přístroj může být snadno použit
jako vysoce výkonný tablet se
stojánkem a dotykovým antireflexním full HD displejem s vysokým jasem o úhlopříčce 13,3“.
Díky volitelnému peru Toshiba

Universal Stylus Pen s technologií
Wacom AES Pen umožňuje také
psaní rukou nebo kreslení.
Nedávný průzkum společnosti
Toshiba ukázal, že 62 % vedoucích
IT pracovníků považuje v následujících 12 měsících za nejvyšší
investiční prioritu důsledné zabezpečení dat. Této potřebě, která je
patrná ve stále větším
počtu průmyslových odvětví, vycházejí v Portégé
X30T-E vstříc víceprvkové biometrické senzory,
které zabraňují neautorizovanému přístupu
zvenčí. Dalším bezpečnostním prvkem je
implementace vlastního
BIOSu Toshiba. Model
X30T-E je navíc velmi
odolný, splňuje vojenské
normy MIL STD 810G
a v nezávislém zkušebním ústavu
TÜV Rheinland Institute prošel
prověrkou H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test), která simuluje
tříleté intenzivní
používání.

Jádro Suse Linux Enterprise 15 je
vyladěné pro platformu Microsoft
Azure a dává tak jejím zákazníkům vyšší flexibilitu, efektivitu
a zpřistupňuje novou funkcionalitu Microsoft Azure.

Foto: Toshiba

Současně poskytuje dodatečnou výhodu přeměny na
praktický tablet. S procesorem Intel Core 8. generace,
operační pamětí LPDDR3
a ultra rychlým pevným
diskem SSD zajišťuje
vysoký výkon potřebný ke
zvládnutí všech podnikových potřeb.
Ultra lehké, a přitom velmi pevné magneziové šasi
vyztužené profilem medové
plástve zajišťuje potřebnou odolnost pro stále rostoucí
množství mobilních pracovníků.
Víceprvková biometrická identifikace, včetně volitelného ověření
obličeje uživatele a snímače otisků
prstů, zabezpečuje citlivá a důležitá firemní data v případě ztráty
nebo krádeže zařízení. Dokovací
stanice Portégé X30T-E s kláves-

nicí umožňuje uživatelům řešit
všechny pracovní úkoly kdekoli
na cestách. Ať už upravuje uživatel
při zastávce na cestách prezentaci
nebo čeká na letadlo, vestavěné
porty v plné velikosti v kombinaci
s působivou životností baterie mu
zajistí klid a potřebnou konektivitu. Práci na cestách zjednodušuje

Projektor Panasonic PT-VW360
s technologií 3LCD může
nabídnout jas až 4000 lumenů
s rozlišením WXGA
a výjimečnou kombinaci kvality obrazu,
praktických funkcí,
tichého provozu (28
dB) a dlouhodobé
spolehlivosti.
Řada PT-VW360
je řadou nejlehčích
projektorů s nejvyšším jasem ve své
třídě, nabízí vysoký
kontrast obrazu na
obrazovkách až do 300
palců a díky mechanismu clony
zvyšuje kontrast až na 20 000:1, což
umožňuje věrnou reprodukci textu
i grafiky.
Model PT-VW360 výrazně pomůže se zaostřováním, ustavováním
obrazovky a kompenzací barvy stěSrpen – září 2018

ny, takže instalace projektoru a jeho
seřizování už pro uživatele ani
nemůže být jednodušší. Flexibilní
objektiv se zvětšením 1,6x, zakřivená obrazovka a korekce lichoběžníkového zkreslení jsou jenom
některé z funkcí, které zjednoduší
nevystředěnou projekci i při velkém

rozsahu projekčních vzdáleností.
„Funkce sledování za denního
světla snímá úroveň okolního osvětlení a optimalizuje jas výstupu, aby
byla zajištěna vysoká kvalita obrazu,“ vysvětluje Hartmut Kulessa,
evropský marketingový manažer

společnosti Panasonic. „Nicméně je
to právě jeho hmotnost 3,3 kg, která
se zalíbí vyučujícím a pracovníkům
v kancelářích, kteří musí projektory
přenášet z místnosti do místnosti.“
Plug-and-play konektivita umožňuje přístup ke dvěma vstupům
HDMI, vstupu USB z počítače
a funkci prohlížeče
paměti, díky které
je možné promítat
obsah z paměťové jednotky USB.
Přidání volitelného
bezdrátového modulu
ET-WML100 pak
umožňuje i promítání
přes síť Wi-Fi.
„Robustní konstrukce, nízká údržba
a vysoký jas – to
všechno jsou parametry, jimiž řada PT-VW360 vyniká
jak v oblasti nákladů, tak výkonu,
a zároveň nabízí svým
uživatelům flexibilitu
promítat kdekoli,“
uzavírá Kulessa.

Foto: Panasonic

Přenosné projektory se snadným nastavením
Nové řady lehkých přenosných
projektorů s vysokým jasem jsou
navržené pro použití v kancelářích a učebnách.
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První
linuxové jádro
optimalizované
pro platformu
Microsoft Azure

Notebook 2v1 kombinující výkon a eleganci
Nejnovější oddělitelný notebook
2v1 nové generace nese označení
Portégé X30T-E. Tento přístroj
představuje bezpečný a výkonný
profesionální přenosný počítač
s nezmenšenými porty, klávesnicí v plné velikosti a životností
baterie až 15 hodin.

Hardware & Software

Instance Suse Linux Enterprise
Serveru verze 15 ve svém jádru
podporují Microsoft Azure a aplikacím, které na něm jeho uživatelé
provozují dokáží poskytovat vyšší
výkon a rychlejší bootování za
současného snížení nároků na operační paměť. Nové jádro poskytuje
základ umožňující rychlejší přístup
k novým funkčnostem Azure
a pomáhá zákazníkům fungovat
více agilně.
Společnost Suse spolupracuje
s Microsoftem a dalšími partnery, aby umožnili využívání open
source řešení, které pomůže
zákazníkům řídit komplexitu,
snížit náklady a dodat businessově
kritické služby v nové éře digitální
transformace.
Zákazníci mohou očekávat, že
Suse Linux Enterprise Server 15
bude mít měřitelné benefity v oblasti výkonnosti, až o 25 % rychlejší
síťovou komunikaci a v průměru
23 % snížení latencí. Ač budou
instance Azure v základu běžet na
optimalizovaném jádru Suse Linux
Enterprise Serveru 15, zákazníci
mohou přes package managera
(Zypper) flexibilně a jednoduše
přemigrovat řešení zpět na standardní jádro.
Mimo jádro optimalizované pro
Azure mohou zákazníci využít
další benefity, které přináší Suse
Linux Enterprise Server, jehož
modulární součástí (Suse Public
Cloud Module) jsou četné nástroje
a prostředky pro snazší realizaci
cloudových deploymentů – příkladem buď možnost správy Azure
konfigurací a zdrojů přes linuxovou
příkazovou řádku.
Suse Linux Enterprise Server
s jádrem optimalizovaným pro
podporou Microsoft Azure platformy je nyní už k dispozici na
Azure Marketplace, samozřejmě se
standardním ceníkem a supportem
pro uživatele.

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

Internet věcí - IoT
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IoT Analytics
Market 2018
Rostoucí pronikání připojených
zařízení a náhlý nárůst dat z zařízení s podporou IoT prokázaly
výrazný nárůst v oblasti analýzy
internetových věcí (IoT).
Nástroje analýzy IoT mají jedinečnou roli v různých průmyslových
vertikálních oblastech, jako je
výroba, zdravotnictví, energetika
a služby, maloobchod a další.
Základním faktorem růstu tohoto
trhu je rostoucí počet inteligentně
připojených zařízení a senzorů
s podporou IoT, které současně
uvolňují velké množství heterogenních dat. Navíc posunutí
zájmů o nasazení cloudu, prediktivní analýzy pro podnikání,
automatizace koncového bodu
a platformu pro analýzu IoT, která
je příznivá pro spotřebitele, je dalším faktorem, který tento trh vede
a vytváří na trhu další hodnoty.
Severní Amerika dominuje
globálním trhu IoT Analytics
s největším
tržním podílem
v regionu.

Rok 2025: Autonomní vozidlo bude
generovat jeden terabajt dat měsíčně
Zpráva o tom, jaké překvapení čekalo automobilku
Jaguar Land Rover, když začala vyhodnocovat data
sebraná z několika prvních sérií připojených vozidel
provozovaných na Středním východě, je sice už staršího data, ale stále snad nejlépe ilustruje, jak může
fungovat šťastná náhoda v oblasti konektivity.
Ve firmě totiž záhy zjistili, že řada
vozidel vykazuje velmi zvláštní
provozní „vzorce“ – často stála po
dlouhou dobu nastartovaná s motorem na volnoběh a nepohnula
se ani o píď. Brzy se ukázalo, že
v zemích, jako je Saúdská Arábie,
majitelé luxusní vozy nechávají
například na parkovištích nákupních center jednoduše nastartované se spuštěnou klimatizací, aby
se (třeba i po několika hodinách)
vraceli do vychlazeného vozu.
Jaguar Land Rover na situaci
pochopitelně reagoval přidáním funkce do mobilní aplikace
pro připojené vozy, umožňující
nastartování a spuštění klimatizace na dálku (tam, kde to
předpisy dovolují). V neoficiálním
pokračování příběhu se uvádí, že
aplikace zásadně chování zákazníků nezměnila, nicméně snaha

výrobce reagovat zlepšením
zákaznického
zážitku na
data získaná z připojených aut
je chvályhodná. Těchto dat bude
totiž podle analytiků společnosti
Gartner v příštích letech přibývat,
a to zejména díky nástupu 5G sítí,
které technologii připojených dat
posunou prostřednictvím výrazně
vyšší efektivity na novou úroveň,
a rozšíření vozidel s vysokými
stupni autonomie.
Analytici odhadují, že v roce
2025 bude každé připojené autonomní vozidlo generovat měsíčně
1 terabajt dat o provozu vozidla
a z jeho senzorů a ta bude třeba
přenést do cloudu. To je 30x víc,
než kolik „protočí“ nejpokročilejší
připojená auta dnes (přibližně
30 GB měsíčně).

Rozšíření digitálních základů na edge
a internet věcí

ČR má už třetí megabaterii s 1,3 MWh

Návrh i realizaci má na svědomí
česká společnost Energon Advanced
Energetics. „V podobných úložištích
spatřujeme do budoucna ohromný potenciál. Mohou přispívat ke
stabilizaci přenosové a distribuční
soustavy, snižovat náklady velkých

výrobních závodů na tzv. rezervovanou kapacitu. Další možností je
efektivnější využití obnovitelných
zdrojů v průmyslových podnicích,“
vypočítává možné přínosy Tomáš
Pastrňák, ředitel společnosti Energon Advanced Energetics a současně
autor představeného konceptu.
Řešení – na rozdíl od dvou velkokapacitních úložišť, která již v České
republice fungují – přichází se zásadní inovací, tzv. „all-in-one“ systémem. Ocelový
kontejner o rozměrech
12,2 x 2,5 x 3,2 metrů
obsahuje vedle Li-Ion
baterií a střídačů rovnou
i přípravu na vysokonapěťový rozvaděč
a transformátor.
„Úložiště má veškeré
potřebné prvky zabudované uvnitř, takže
po nainstalování rozvaděče a transformátoru, který lze přizpůsobit
konkrétní napěťové
hladině,“ vysvětluje
Tomáš Pastrňák.

Více článků si můžete přečíst na cz.iot-nn.com

Společnost VMware na konferenci VMworld 2018 představila
rozšířenou strategii pro tzv.
edge computing spolu s novou
nabídkou pro internet věcí
(IoT). Silně do této oblasti šlape
i Dell Technologies.

Foto: Energon

V obci Obořiště nedaleko Dobříše se představuje potenciálním
zájemcům zbrusu nové bateriové
úložiště s využitelnou kapacitou
1 megawatthodina (MWh). Teprve
třetí bateriový kontejner v České
republice překonává své předchůdce vybranými technickými
parametry i tím, že jde o první řešení kompletně vytvořené v České
republice.

Vysoké přenosové rychlosti
společně s nízkou latencí 5G sítí
pak zlepší funkce v oblasti infotainmentu ve vozech a mohly by
umožnit koncept, který by mohl
být (přechodným) řešením problémů s provozem autonomních
vozů. Ty dnes vyžadují, aby byl
řidič neustále připraven převzít
řízení v situaci, s níž si autonomní
systém neumí poradit. Problémem
je, že ne vždy k takovému navrácení vozu do rukou řidiče dojde
úspěšně v požadovaném čase.

Foto: Jaguar
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Tím formulovala svůj přístup
k přesouvání výpočetních zdrojů
na okraj sítě, tzv. edge computing. VMware vyvíjí rámec, který
rozšiřuje hybridní a multicloudová prostředí VMware na okraj
sítě. S rozvojem internetu věcí
a vyšší mírou distribuovanosti
vyžadují miliardy připojených
zařízení vyšší výpočetní kapacitu
na okraji sítě. Tyto zdroje je
nutné zabezpečit, řídit a automatizovat. Technologie VMware
zákazníkům pomáhají získat
lokální informace a zajistit výpočetní zdroje od datového centra
přes cloud po edge.
VMware zjednodušuje infrastrukturu, zabezpečení a možnost škálování IoT infrastruktury. Zákazníci se díky tomu

mohou soustředit na tvorbu
podnikových aplikací namísto
starosti o zdroje, na nichž mají
běžet. VMware toho dosahuje
třemi způsoby:
• Řízení a zjednodušení strategie pro edge (okraje sítě):
umožňuje zákazníkům rozšířit
hybridní cloudové digitální
základy na okraj sítě a provozovat aplikace kdekoli na
různých platformách
• Lepší zabezpečení, připojení
a správa okrajových výpočetních zdrojů: umožňuje
zákazníkům lépe zabezpečit,
škálovat a řídit výpočetní
zdroje na okraji sítě a koncové
body IoT
• Podpora inovací na straně
zákazníka: umožňuje zákazníkům urychlit a rozšířit inovační aktivity díky rychlejšímu
poskytování
a zavádění
aplikací.

Srpen – září 2018

Výběr novinek z komunitního webu IOT NETWORK NEWS

in ke zjednodušení
a automatizaci administrativních procesů
zejména v oblasti OGD,
což se týká např. zpráv
o energetice a platných podnikatelských
registracích, jež se musí
často aktualizovat. Navíc
veřejné sítě fungující
na základě blockchain
technologie pomáhají
zlepšit zabezpečení
těchto informací.
Od spuštění tohoto
řešení v prosinci 2017

Foto: DigitalCity.Wien

Základem systému bude nízkoenergetické bezdrátové připojení
Narrowband-IoT (NB-IoT). Připravuje se spuštění prvních testů této
technologie na podzim v německém
Frankfurtu.

Stroje operovaly například při
nedávné kontrole střechy
stáčírny Plzeňského Prazdroje. Další oblast využití vzejde
i z nové spolupráce mezi
Bureau Veritas a Správou
informačních technologií
města Plzně.
Dron sbírá informace
a upozorňuje na hrozící
rizika
„Dron dokáže zjistit velmi
důležité informace o stavu
konstrukcí a varovat před hrozícími riziky, která mohou v krajním
případě vyústit až k pádu budovy.
Stroj vybavený kamerami se dostane
na místa, která jsou pro člověka
Srpen – září 2018

běžně nedostupná. Pátrá po zjevných
i skrytých vadách, které mohou být
patrné například na nosných prvcích
střešního pláště, zjišťuje nedodělky,
hledá riziko lokálního přetížení konstrukce s rizikem kolapsu, monitoruje výskyt poruch sváru a další kazy,“
informuje Simon Palupčík, šéf
expertního týmu Bureau Veritas.

Letecké inspekce a fotogrammetrie s dronem
Inspektoři začali nově spolupracovat se Správou informačních
technologií města Plzně a uzavřeli

s ní memorandum na provádění
inspekcí pomocí dronu. „Těžiště
vzájemné spolupráce bude v leteckých inspekcích objektů pomocí
kvadrokoptéry, kontrolách konstrukčních prvků, plášťů a výstroje.
Součástí bude tvorba 3D modelů
terénu s využitím letecké fotogrammetrie a laserového skenování.
Používat budeme antikolizní
kvadrokoptéru Elios opatřenou
speciální ochrannou klecí,
která zvládá nárazy až do
rychlosti 15 kilometrů za hodinu,“ popisuje Ondřej Bouček
ze Správy informačních
technologií města Plzeň.
Systém kontrol začíná
vstupním auditem
Jak vlastně vypadá systém péče
a kontrol? Vše začíná vstupním
auditem, jehož cílem
je zjistit kvalitu péče
o ocelovou konstrukci.

Foto: Bureau Veritas

Drony hledají nebezpečné vady
Inspekční a certifikační společnost zavádí do praxe letecké inspekce pomocí moderních dronů.
Cílem prohlídek, které jsou ze
zákona povinné, je prověřovat
technický stav konstrukcí, a to
bez nutnosti odstávky budov.

Společnosti Panasonic a Vodafone
Global Enterprise Limited připravují spolupráci na pilotním projektu
zaměřeném na využití technologie
internetu věcí (IoT) pro propojení
domácích spotřebičů.

Svět je stále více propojený
a internet věcí v něm začíná hrát
důležitou roli. Aby fungoval, je
zapotřebí bezdrátová konektivita
umožňující přenos malého objemu dat mezi jednotlivými zařízeními,
pokud možno s minimální spotřebou
energie výhradně z akumulátorů.
Pro přenos dat pro internet věcí
slouží několik technologií, systém
NB-IoT se z nich nejlépe hodí pro
komunikaci na velké vzdálenosti
s minimální spotřebou energie.
Firma Vodafone má už navíc s jeho
využitím rozsáhlé zkušenosti. Chytré
domácí přístroje lze pomocí NB-IoT
připojit ke cloudovým službám snadno a rychle hned po zapojení.
Společný projekt s firmou Vodafone začíná zkušebním provozem
přístrojů značky Panasonic, především klimatizací, přičemž bezdrátová
technologie se využívá k dálkovému
ovládání a k údržbě. V další fázi
hodlají Panasonic i Vodafone testovat
celou řadu dalších domácích spotřebičů a ověřit, že je konektivita pomocí
NB-IoT technicky funkční a ekonomicky výhodná.
V Japonsku se Panasonic navíc
tento podzim pouští do dalšího pilotního projektu v oblasti IoT a chytrých
domácností, tentokrát prostřednictvím sítě LPWA ve spolupráci
s největším japonským mobilním
operátorem.

Zdroj: Panasonic

Česká města mají
potenciál inspirovat
se v zahraničí a naplnit myšlenku Smart
City. Praha se v datové
oblasti soustřeďuje na
dopravní infrastrukturu,
odpadové hospodářství
a městský mobiliář.
Projekt je součástí
iniciativy města nazvané
Digitální město Vídeň
(DigitalCity.Wien), která
si klade za cíl rozvoj digitalizace. Vídeň využívá
technologii blockcha-

bylo na blockchainových
sítích zabezpečeno zhruba 350 datových souborů
(datasets). Tato technologie, implementovaná
jako jedna z prvních
v Evropě, zabezpečuje
úřední dokumenty
ukládáním hashtagů
datových souborů na veřejné blockchainové sítě,
což umožňuje městským
úředníkům i občanům
přezkoumat pravost dokumentů, čas, kdy byly
vytvořeny, a zda nebo
kdy došlo u informací
k úpravám.
„Díky tomuto projektu
je Vídeň průkopníkem
v implementaci technologie blockchain do
veřejné správy. Prosazujeme koncept otevřeného
a participativního města
s cílem omezit byrokracii. Blockchainové
databáze umožňují

zaměstnancům veřejné
zprávy, obyvatelům či
vývojářům aplikací sledovat změny informací.
Pokud například někdo
změní trasu autobusu,
který je napojen na mapovací aplikaci, systém
na to upozorní. Budeme
i nadále spolupracovat
se zkušenými odborníky,
včetně společnosti EY,
abychom lépe využili jejich zkušenosti a znalosti
a Vídeň se tak mohla stát
kompetenčním centrem
pro blockchainovou
technologii a rovněž
jedním z předních měst
v zavádění revolučních
technologií v evropském
i celosvětovém měřítku,“
uvádí Ulrike Huemerová, mluvčí vídeňské
radnice. Podle výzkumu The Economist
Intelligence Unit (EIU)
je právě hlavní město
Rakouska nejlepším
místem
k životu
na světě.
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Domácí spotřebiče
propojené pomocí
technologie
Narrowband-IoT

Kdy se Vídni přiblíží i město Praha?
Vídeň a společnost EY spolupracují na veřejných blockchain sítích s cílem
zajistit ověřování a bezpečnost volně přístupných dat veřejné správy (Open
Government Data, OGD) města Vídeň. Tato data obsahují informace, jako
jsou například trasy veřejné dopravy, jízdní řády vlaků nebo volební výsledky
městských okrsků.

Smart Cities

Více článků si můžete přečíst na cz.iot-nn.com

Datová centra
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Datové centrum
pomůže udržet
Oslo v teple
Norský operátor datovýxh
center DigiPlex oznámil, že
plánuje odebírat odpadní
tepelnou energii z areálu v Ulvenu v Oslo a využije ji k vytápění obytných nemovitostí.

Společnost se dohodla na
partnerství s dceřinou společností Fortum, která má podobné dohody s vlastníky datových
center ve Skandinávii. Společnost také poskytne společnosti
DigiPlex studenou vodu pro potřeby chlazení. Zařízení v Oslo
by mohlo zahřát až 5000 bytů,
jakmile bude plně funkční.
DigiPlex provozuje datová
centra poháněná 100% elektřinou z obnovitelných zdrojů, zařízení sídlí ve Švédsku, Norsku
a Dánsku. Využití odpadního
tepla může výrazně zlepšit
efektivnost datového centra, což
pomáhá vyhnout
se plýtvání cenné
energie.

Nejmodernější datové centrum v ČR?
DC7 je v pořadí již desáté datové
centrum společnosti T-Mobile v České
a Slovenské republice, které splňuje požadavky i těch nejnáročnějších klientů.
Výstavba první etapy byla ukončena
a centrum už se může pochlubit prvními
zákazníky.
DC7 vyrůstá na území Prahy 10 a bude
rozděleno do tří zón: administrativní,
technologické a IT zákaznických sálů.
V první etapě jsou k dispozici čtyři oddělené technologické místnosti s podlahovou
plochou 1400 m2, která se do budoucna
zdvojnásobí a osm sálů.
Není žádnou novinkou, že DC7 bude
v souladu s mezinárodními standardy.
Tyto se týkají celkové dostupnosti i prostředí na sálech, jejichž mikroklima splňuje standardy ASHRAE a přitom hustota
příkonu stojanů může dosahovat až 30 kW.
Nové datové centrum se může pochlubit
projektovanou energetickou efektivitou
PUE 1.3. Dokáže tak poskytnout nejvyšší
možný výkon na rack při zachování velmi vysoké
efektivity, tedy za nižších celkových nákladů. Dalším
důležitým prvkem je bezpečnost. DC7 je rozděleno
na několik bezpečnostních zón s kontrolovaným
pohybem osob, ale i materiálu. Klienti se mohou spolehnout na lokální a vzdálený monitoring s režimem
24/7 a na vstup dohlíží systém elektronické kontroly

Foto: T-Mobile
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s využitím biometrických prvků. Nejnovější datové
centrum má certifikaci ANSI/TIA-942-A na úrovni
RATING 3 a splňuje ISO 27001:2013.
Jedním z prvních zákazníků, kteří již
využívají služeb tohoto datového centra, je
Raiffeisenbank.

Co blokuje provoz datového centra? Operační systém...

zatímco jejich starší protivníci se rozpadají
s příliš málo pruhy, aby zvládli provoz, což
vede k úzkým místům, a nakonec k úplnému
zastavení provozu.
Dopravní signály se již dlouho používají
k přímému provozu a zajišťují, že se vozidla
budou pohybovat řádným a účinným způsoVíce článků si můžete přečíst na www.dc-nn.com

bem. V datových centrech je operační systém
ekvivalent semaforu. A v moderních datových
centrech se většina komunikace v rámci samotného datového centra vyskytuje jako přenos
mezi servery na východ-západ. Staré operační
systémy se nemohou
měřit, aby vyhovovaly
úrovni síťové komunikace, což způsobuje
problémy s výkonem
a potenciální nestabilitu pracovního zatížení.
Stejně jako je potřeba repasovat nebo
rozšířit silnice a čas od
času je třeba nainstalovat nové verze softwaru pro správu provozu,
je třeba aktualizovat
také operační systémy
datových center, když
se stanou zastaralými
a zastarávají. Pokud
přišel čas na výběr nového síťového operačního
systému vaše datové centrum, některé důležité
faktory, které je třeba zvážit, jsou škálovatelnost, frekvence aktualizací softwaru, podpora
technologií virtualizace a orchestrace. Moderní
datová centra potřebují síťový operační systém,
který poskytuje flexibilitu, výkon a interoperabilitu se stávajícím hardwarem a softwarem.

Vzhledem k těmto potřebám zákazníků vývojový tým pro síťový software společnosti Lenovo
neustále inovoval nové funkce a schopnosti
pro CNOS (Cloud Network Operating System)
a poskytuje průběžné zprávy. Tyto funkce pak
poskytujeme prostřednictvím funkce nastavené
v firmware Lenovo CNOS RackSwitch.
Nejnovější verze systému CNOS přináší
mnoho nových možností a vylepšení, se zaměřením zejména na integraci s orchestračními
a virtualizačními technologiemi, funkce agility
datového centra a optimalizace pro distribuovaná datová centra. Mezi výhody zákazníka
patří:
• Snížení prostojů administrátora VM.
• Redukce zařízení.
• Rozšířená virtualizace v rámci vrstvy 3.
Umožněte, aby síť Lenovo pokryla vaši datovou
centrálu nejnovějšími inovacemi v oblasti síťového softwaru a hardwaru, které jsou navrženy
tak, aby spolupracovaly s našimi produkty
a řešeními pro servery a úložiště.
Eric Kozlowski
Správce softwarové techniky
Lenovo Data Center Group

Foto: Lenovo

Datová centra jsou podobná dálnicím –
některá jsou dobře udržovaná a jiné mohou
využívat mnoho upgradů. Modernější z nich
mají odpovídající infrastrukturu a nejnovější
technologie pro optimalizaci toku dopravy,
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Alibaba Cloud spouští Apsara Stack
a nové služby po celém světě

Téměř dvě desítky interních
aplikací MONETA Money
Bank budou nově provozovány v cloudu společnosti Amazon Web Services (AWS).
Banka je tam přesune během
září a října tohoto roku
z vlastního datového centra.

poskytovatelem veřejných cloudových služeb v Číně. S 49 dostupnými zónami v 18 regionech
od srpna 2018. Společnost
Gartner oznámila, že společnost
Alibaba Cloud předstihla Google
Cloud a získala třetí
místo v oblasti globálního podílu na trhu IaaS.

Zdroj: Redakce

vlastního datového centra jako
součást hybridního nebo soukromého cloudu. Apsara Stack bude
dodáván ve spolupráci s HPE. Na
rozdíl od Azure Stack společnosti
Microsoft, Apsara Stack nepodléhá omezením nasazení a může
podle potřeby měnit velikost.
Společnost Alibaba Cloud,
založená v roce 2009, má více než
milion uživatelů a je největším

Využití infrastrukturního
cloudu pro aplikace přináší
MONETA Money Bank flexibilnější správu informačních
technologií (IT) a příležitost
získat důležité praktické
poznatky v oblasti cloudových

Zdroj: Amazon.com

Apsara Stack
K dispozici i mimo Čínu by byl
Apsara Stack, který nabízí společnost Alibaba Cloud v rámci svého

NOVIS, rostoucí evropská pojišťovna, si vybrala IBM Cloud, aby
urychlila svou expanzi na zahraničních trzích. Cloud IBM pojišťovně
NOVIS umožní zefektivnění obchodních procesů a rychlejší přijímání inovací v bezpečném prostředí. V současnosti NOVIS provozuje
své IT systémy v IBM cloudu ve všech svých pobočkách, v deseti
evropských zemích.
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a začátkem roku 2018 ve Švédsku
a na Islandu.
Jelikož pojišťovna rostla
a začala rychle expandovat na
evropských trzích, soustředila se
na zefektivnění svých obchodních
procesů a začala hledat flexibilní
modely IT infrastruktury. Nové

generace klientů, kteří používají
mobilní technologie a sociální sítě
v každodenním životě, vyžadují
od firem prozákaznické chování,
zvýšenou flexibilitu a optimalizované multikanálové interakce
s minimálním rizikem. Spolu
s plány na rozšíření svých pojišťovacích služeb do dalších zemí po
celém světě potřebovala společnost NOVIS vysoce spolehlivou,
flexibilní a bezpečnou cloudovou
infrastrukturu, která by jí umožnila růst současně s růstem jejích
podnikatelských aktivit. Proto
se pojišťovna NOVIS rozhodla
přesunout své IT systémy do
cloudové infrastruktury IBM
s virtualizací VMware.
IBM Cloud zrychluje digitální
transformaci v celosvětovém odvětví pojišťovnictví tím, že poskytuje
bezpečnou platformu pro vytváření
a rozvoj nových podnikatelských
příležitostí prostřednictvím služeb,
jako jsou analytika,
umělá inteligence či
blockchain.

Foto: Novis

Pojišťovna NOVIS si vybrala IBM Cloud

Pojišťovna NOVIS byla založena
s podporou mezinárodního kapitálu se sídlem v Bratislavě. V současnosti tato pojišťovna působí
na trzích v Rakousku, Německu,
na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Polsku a Finsku.
V roce 2017 začala působit v Itálii
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MONETA Money
bank využije
cloudové řešení
od AWS

Alibaba Cloud zahajuje
devět nových produktových nabídek mimo
Čínu. Gigant říká, že
podpoří digitální transformaci a nové možnosti
v oblasti Asie a Tichomoří (APAC).
Globálně dostupné
nové služby pokrývají
širokou škálu funkcí,
jako je vyhledávání,
záložní služba, vyhrazené
hostování, zabezpečení,
datové funkce pro analýzu
a strojové učení. K dispozici je také softwarově
definované řešení širokopásmové
sítě (SD-WAN) navržené tak,
aby pomohlo maloobchodníkům
připojit se ke cloudu, vytvořeného ve spolupráci s China Unicom
Global.

Cloud & Backup

služeb. Tato IT inovace představuje další zásadní moment
probíhající digitální transformace MONETA Money Bank
s cílem posílit svoji pozici
šampiona ve financování českých domácností, živnostníků
a malých a středních firem.
Projekt banka průběžně konzultovala s Českou národní
bankou a pro implementaci si
najala poradenskou společnost
Accenture.
Poradenská firma Accenture
spolupracuje s AWS již více
než 12 let. Společně vytvořily skupinu Accenture AWS
Business Group (AABG),
která sdružuje certifikované
experty a shromažďuje ověřené pracovní postupy. „Jsme
rádi, že můžeme MONETA
Money Bank pomáhat rozvíjet
její informační technologie
a přispívat k rozvoji agilní strategie,“ sdělil Roberto Libonati,
Country Managing Director
Accenture Consulting pro
Českou republiku a ředitel
divize finančních služeb v regionu střední
a východní
Evropy.

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Bezhotovostní
platby strmě
rostou
Česká republika zvyšuje náskok
v rozšířenosti a oblíbenosti bezhotovostního placení za zboží a služby.
Počet terminálů na platební karty
u obchodníků se meziročně zvýšil
o 44 procent. Počet bezkontaktních
transakcí, kdy se jednoduše platí
jen přiložením karty, v porovnání
s loňskem stoupl o 28 procent.
Značný rozmach zažívá i mobilní
placení. Češi si také zvykají i na
koncerty, festivaly nebo tržiště, kde
vůbec nepotřebují hotovost, a užívají
si platební inovace ve veřejné dopravě, školství nebo při objednávání
jídla v restauracích nebo v divadle.
„Šustot bankovek a cinkot mincí
slýcháme čím dál méně. Češi mají
stále více v oblibě bezkontaktní platby
a technologické inovace, zejména pokud jim zjednodušují život a poskytují rychlé, pohodlné a bezpečné placení. V Mastercard vidíme další trend,
a tím je digitalizace plateb v mobilu,“
řekl generální ředitel Mastercard
pro Českou a Slovenskou republiku
a Rakousko Miroslav Lukeš.
Součet vydaných platebních karet
v ČR převyšuje o takřka milion celkový počet obyvatel a více než 9 z 10
karet je bezkontaktních, čímž se řadíme k evropské špici. Obdobně je na
tom i Slovensko, kde nedávno oslavili
10. výročí bezkontaktních plateb.
V Evropě je naproti tomu zastoupení
bezkontaktních karet jen 63procentní.

Poznatky z praxe zpracování
a ochrany osobních údajů
Přinášíme vám několik otázek a odpovědí (FAQ) na téma zpracování
osobních údajů v praxi. Zcela určitě se vám mohou ve vaší praxi nebo
v praktickém životě hodit.
Jaké jsou základní podmínky
pro zpracování firemních i zaměstnaneckých dat v cloudu?
Správce osobních údajů, který
s údaji primárně nakládá, rozhoduje o druzích prostředků, které
budou pro zpracování osobních
údajů použity. Jedním z technických prostředků může být právě
varianta cloud computingu, tedy
jakéhosi pronájmu výpočetního
výkonu či úložného prostoru poskytovatele této služby. Z hlediska
správce osobních údajů lze důrazně
doporučit přistupovat k poskytovateli cloud computingu jako ke zpracovateli ve smyslu článku 4 odst. 8
GDPR. To však nezbavuje správce
osobních údajů (tedy subjekt, který
si cloud najímá) povinností, které
jsou na něj GDPR kladeny, a v této
souvislosti je nutné zmínit zejména
povinnost stanovenou v článku 32
GDPR, která se týká zabezpečení
osobních údajů. Je tak na správci,
aby analyzoval dopady cloud computingu (analýza rizik), zajistil adekvátní opatření na své straně (např.
šifrování dat) a aby si uzavřením
smluvních vztahů s případným
poskytovatelem služeb cloud computingu ošetřil veškeré podmínky
zpracování (zajištění odpovídající
úrovně zabezpečení; odpovědnost
poskytovatele služeb/zpracovatele
za jeho případná selhání s dopady
do oblasti ochrany osobních údajů,

garantování nevratné likvidace
údajů apod.).
Z hlediska zákonných pravidel a záruk požadovaných pro
předávání osobních údajů lze
doporučit využívat pouze webové
služby a cloudová úložiště, které se
nacházejí na území EU a jsou plně
pod jurisdikcí evropského práva,
v takovém případě by pak měly být
splněny i požadavky GDPR.

Spadá rodné číslo do zvláštní
kategorie osobních údajů dle
článku 9 odst. 1 GDPR?
Výčet osobních údajů, které jsou dle
článku 9 odst. 1 GDPR považovány
za zvláštní kategorie osobních údajů, je taxativní, tj. jde o uzavřenou
skupinu údajů (předchozí právní
úprava, zákon o ochraně osobních
údajů, pracoval s termínem „citlivé
osobní údaje“). Rodné číslo není
v tomto výčtu uvedeno, do zvláštní
kategorie osobních údajů v tomto
smyslu nespadá. Je však nepochybně osobním údajem, o jehož důležitosti a zvláštním charakteru svědčí,
že využití rodného čísla je upraveno
v zákoně o evidenci obyvatel.
Je správné, že obec zveřejnila
na svých internetových strán-

kách osobní údaje člověka,
který požádal o informaci podle
zákona o svobodném přístupu
k informacím?
Zveřejněná poskytnutá informace
na základě žádosti o informaci
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, nemůže obsahovat osobní
údaje o žadateli o informaci
(typicky identifikační a adresní
údaje žadatele). Praxe ve zveřejňování osobních údajů o žadatelích
je nesprávná. Takové zveřejňování
osobních údajů nebylo v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, a je v rozporu
i s GDPR. Totožný názor obsahuje i stanovisko Odboru dozoru
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra publikované pod č.
1/2012. V případě, že žadatel zjistí,
že je jeho žádost o informace
zveřejněna včetně jeho osobních
údajů (identifikační nebo adresní
údaje), lze v prvé řadě dosáhnout nápravy kontaktováním
příslušné obce s upozorněním
a žádostí na úpravu dokumentu
tak, aby neobsahoval osobní údaje
žadatele o informaci podle zákona
o svobodném přístupu k informacím. Pokud žadatel o informaci
nedosáhne nápravy ze strany
obce, jako další krok lze doporučit
podat podnět či stížnost
Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Vylepšená aplikace PayPal

Do Česka, Slovenska a Rumunska ve velkém
přichází možnost online placení prostřednictvím Google Pay. Zatímco placení mobilem
v obchodech prostřednictvím této jednoduché a bezpečné platební metody si uživatelé už osvojili
a oblíbili, online bylo touto
metodou donedávna možné
platit vesměs pouze u globálních partnerů.

Společnost PayPal oznámila vylepšení aplikace pro
mobilní platby. Nejoblíbenější funkcí této aplikace
nadále zůstává možnost zasílat a přijímat platby.
Toho je možné využít, např. když chcete někomu
vrátit peníze, zaplatit část útraty, poslat dárek nebo
koupit něco z druhé ruky.

Díky spolupráci s Global Payments Europe však bude nově možné prostřednictvím tlačítka GPay zaplatit i na e-shopech.
Největší výhodou řešení je úspora času.
Uživatelům platební služby Google Pay se
dneškem výrazně rozšiřují možnosti placení na
internetu. Významný zpracovatel bezhotovostních transakcí Global Payments Europe, s.r.o.

(GPE) totiž integroval platební metodu GPay přímo do své platební brány GP webpay. Díky tomu
může začít více než 1100 českých, slovenských
a rumunských e-commerce obchodníků společnosti Global Payments nabízet
svým zákazníkům placení přes
tlačítko GPay, tedy bez nutnosti zadávat údaje o platební
kartě do platební brány.
Prostřednictvím Google
Pay je v tuto chvíli možné zaplatit na více než 144 tisících
obchodních místech po celé České republice.
Společnost Google ale dále pracuje na rozšiřování sítě svých partnerů.
Kromě platebních karet lze
ukládat a využívat věrnostních
a dárkových karet.

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

Foto: Google

Češi mohou platit lokálně přes Google Pay

Nedávno začala společnost distribuovat vylepšenou mobilní aplikaci PayPal ještě více zaměřenou
na možnosti zákazníků. Aplikace se nyní snadněji
používá a zvýrazňuje nejpoužívanější funkce. Konkrétně došlo k optimalizaci vzhledu a uživatelé se
teď mohou snáze podívat na svůj zůstatek, dostávat
upozornění a přesouvat peníze v podstatě kdekoli.
Přesunuty byly tlačítka Odeslat
peníze a Přijmout peníze, nachází
se teď na domovské obrazovce, aby
byly vždy na očích.
Srpen – září 2018
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Generujte si kryptoměnu během
jízdy na kole

Binance dosáhla nadvlády a uplatňuje novou strukturu poplatků,
podle plánu. A pro obchodníky to
není dobrá zpráva.

Foto: Redakce

dování používání a vytváření měny. Systém funguje
jako odměna pobídkového plánu, který přináší
příjem uživatelům, a zároveň podporuje ekologickou
dopravu a zdravý život. Navíc krypto-nadšenci, kteří se rozhodnou koupit kolo
TOBA pomocí kryptoměn, obdrží slevu ve
výši 150 liber.

Útok, který stále probíhá, ovlivňuje konkrétně směrovače MikroTik.

V tomto případě bylo ovlivněno
více než 200 000 strojů, čímž
vznikla v Brazílii masivní botnetová síť pro XMR. Pachatelé byli
schopni infikovat zařízení škodlivým kódem a tajně
spustit CoinHive na
pozadí.
Tento druh útoku
je známý jako zeroday
– využívání dříve neznámých zranitelností
v kódu. Ten umožnil,
aby aplikace CoinHive byla provozována
na každé stránce
navštívené exponovanými stroji
– potenciálně miliony webových

stránek načítaných každý den.
Útok začal na začátku srpna
a předpokládá se, že je stále
v raných fázích. Společnost BleepingComputer uvádí, že byl zahájen druhý útok, čímž celkový
počet postižených strojů přesáhl
200 000. I když patch této chyby
vydal výrobce v dubnu, směrovače nejsou často aktuální.
Takže rychle zkontrolujte, zda
nemáte router MicroTik. Pokud
tak učiníte, přejděte přímo na
webové stránky výrobce a získejte oficiální
aktualizaci.

Foto: Pixabay

Dvě stě tisíc směrovačů těžilo kryptoměny
Brazílie byla zasažena komplikovaným teroristickým útokem,
který infikoval stovky tisíc směrovačů po celé zemi. Dotčení uživatelé nevědomky těžili Monero.
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platformě Google Cloud Platform
GCP)“.
Letos bude společnost GCP
provozovat integrace s otevřeným zdrojovým kódem pro
společnosti Hyperledger Fabric
a Ethereum, dvě přední podni-

Foto: Redakce

kové blockchain platformy, uvedl
Google.
Digital Asset je poskytovatelem
softwaru DLT pro odvětví finančních služeb; BlockApps je platforma služeb, na které mohou podniky vyvíjet aplikace blockchain
řetězců. „Tímto způsobem snížíme
technické překážky rozvoje aplikací DLT tím, že poskytneme naši
pokročilou platformu distribuovaných knih a modelovací jazyk do
Google Cloud,“ uvedl generální ředitel společnosti Digital
Asset Blythe Masters ve
svém prohlášení.

Uživatelé burzy obdrží velké slevy
na poplatky za obchodování, pokud
platí v Binance Coin (BNB). Pro
první rok obchodování činila tato
snížení celkem polovinu standardních poplatků platforem. To se
nyní snížilo o polovinu v druhém
roce provozu na platformě Binance
s tím, že obchodní srážky na bázi
BNB se snížily z 50 % na 25 %.
Přestože poměr vlastnictví BNB
může klesnout, Binance je stále
zavázán k dalším strategiím, které
zachovávají inherentní hodnotu
tokenu. V rámci schématu burzy
„Buyback & Burn“ se 20 % zisků
společnosti Binance každé čtvrtletí
věnuje zpětnému nákupu a likvidaci BNB a poloviny všech Binance
Coins.
Společnost Binance nabízí také
nový program obchodních poplatků,
který začíná 21. července. Nejvyšší
poplatky budou placeny uživateli s bilancí 0 BNB, jejichž objem
obchodování za
posledních 30 dní je
nižší než 100 BTC.

Crypto Market je
pod 200 miliardami dolarů
Klesající ceny poslaly celkovou
tržní kapitalizaci všech kryptoměn
pod 200 miliard dolarů.

Google nabízí blockchain jako součást cloudu
I Google se připojil k rostoucímu počtu poskytovatelů cloudových služeb, kteří podnikům
nabízejí blockchain.
Společnost Google oznámila
druhé ze dvou partnerství, které
jí umožní nabídnout odvětví
finančních služeb a dalším platformám založeným na cloudových clonech, na kterých mohou
vyvinout a provozovat aplikace
založené na blockchainu.
V příspěvku na blogu uvedl
Google, že spolupracuje s firmami Digital Asset a BlockApps, aby
zákazníkům umožnil „prozkoumat způsoby, jakým mohou využívat rámce technologie DLM na
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Binance zvyšuje
poplatky

Výrobce jízdních kol z města Twickenham ve Velké
Británii, vyvinul elektrické jízdní kolo, které generuje kryptoměnu během jízdy.

Digitální e-bike TOBA je již připraven k distribuci.
Společnost 50cycles je první, kdo vytvořil koncept
této povahy – přinést svět kryptoměn do zdraví
a fitness průmyslu.
50cycles už přijímá platby za maloobchodní
produkty v kryptoměnách ve svém obchodě. Za
každých ujetých 1000 mil budou uživatelé generovat
deset „tokenů TOBA“ (cca 20 liber). TOBA Tokeny
jsou vlastní kryptoměna společnosti, která je založena na technologii NEM blockchain.
Tokeny TOBA mohou být obchodovány za Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), NEM a Digibytes (DGB)
nebo mohou být utraceny za zboží v řadě zúčastněných prodejen ve Velké Británii. Zákazníci obdrží
bezplatnou peněženku TOBA a mobilní aplikaci,
která komunikuje s jízdním kolem za účelem sle-

Crypto World

Data z CoinMarketCap ukazují, že
celkový kapitál klesl na 189 miliard
dolarů v úterý, což je krok, který
následuje po několika dnech poklesu
trhu. Tržní kapitál se v listopadu
2017 nejprve zvýšil o více než
200 miliard dolarů, což byl vývoj,
který v té době vyvolal příchod
Bitcoin futures produktů.
Vedoucím klesajícím je zilliqa,
která za posledních 24 hodin zaznamenala pokles hodnoty kryptoměny
ZIL o 35 procent.
Pokles je doprovázen pokračujícím
růstem tzv. Bitcoin dominance rate,
neboli procentuálního podílu největší
kryptoměny na světě.

Více článků si můžete přečíst na cz.cw-nn.com
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Marketing a sociální sítě

Výběr novinek z komunitního webu SOCIAL MEDIA NETWORK NEWS

Když společnost LinkedIn na své platformě přidala možnost blogování, byl to pro mnoho lidí důvod začít ji používat pravidelně. Otevřeli
se nové cesty pro šíření obsahu a ovlivňování prostřednictvím kvalitního obsahu. Platforma se nazývá LinkedIn Pulse.
Proměnilo to LinkedIn na
komplexní blogovací platformu
s funkcemi, které vám umožňují
rozšiřovat a udržet vaší síť, demonstrovat své myšlenky a zvýšit
viditelnost značky.
Existuje mnoho výhod pro
blogování LinkedInu, toto jsou
nejvýznamnější přínosy:
Lepší hodnocení na Googlu
LinkedIn a vyhledávače
spolupracují celkem dobře. Když publikujete blog
na LinkedInu, Google ho
okamžitě vyzvedne, což je
vynikající, pokud píšete
blog v odezvě na nejnovější zprávy ve vašem
oboru.

cí platformy, budete muset tvrdě
pracovat, abyste přilákali čtenáře.
Na druhou stranu LinkedIn má
více než 500 milionů uživatelů. To
je značný počet lidí, kteří by mohli
chtít číst o tom, co chcete říct.
Můžete také řídit návštěvnost svých
webových stránek přidáním odkazů
ve vašem obsahu, abyste přesměrovali čtenáře tam, kam chcete.

Zvýšení expozice
na i mimo
LinkedIn
Pokud dobře píšete,
nebudete mít žádné
problémy se šířením
obsahu. Jakmile něco
publikujete, objeví se
příspěvek na domovských stránkách vašich spojení a mohou
si ho přečíst, dát like
a komentovat. Když
to udělají, objeví se to na domovských stránkách jejich spojení a to
je skvělá příležitost maximalizovat
expozici. Mohou je také
sdílet na svých profilech
LinkedIn nebo na
jiných platformách

sociálních médií, a tak mohou
zvednout návštěvnost z Facebooku
nebo Twitteru. Díky své integrované analýze vám LinkedIn dokáže
ukázat, kolik názorů a připomínek
získá váš blogový příspěvek a kolikrát to bylo sdíleno.

Zdroj: archiv redakce a LinkedIn

LinkedIn Pulse: Síla blogování na LinkedInu

Důvěryhodnost
Každý, kdo navštíví váš profil
LinkedIn, uvidí ten nejnovější
obsah, který jste zveřejnili. To Vám
pomůže vybudovat vaši
důvěryhodnost ve vašem
oboru.

Okamžitá návštěvnost
Pokud spouštíte blog na
vašem novém webu nebo
prostřednictvím blogova-

Přímý marketing nemá obtěžovat, ale
prodávat. Jakou formu tedy zvolit?

Sociální sítě jsou novým fenoménem
trestního práva

S přímým marketingem se setkal
asi každý z nás. Ne všichni si to však
uvědomují.

Komunikace na sociálních sítích
zajímá odborníky na trestní
právo. Důvodem jsou sílící rasové
urážky, nabádání k zásahům proti
migrantům, šíření nenávisti mezi
skupinami lidí a návody k trestné
činnosti, které lze nezřídka na
sítích najít.

Více článků si můžete přečíst na www.sm-nn.com

„Kromě veřejné části komunikace
na sociálních sítích, která zahrnuje osobní názory a komentáře, se
stále častěji objevují komunikace
postižitelné trestním právem.
Doba je zralá k tomu, abychom
začali sociální sítě z tohoto pohledu řešit,“ říká čestný prezident
Soudcovské unie ČR a předseda
Městského soudu v Praze Libor
Vávra.
Právníci by chtěli, aby například
situace, kdy účastníci diskuse oslavovali úspěch Talibanu a zabití českých
vojáků na misi, byly postižitelné.
Stejně tak nabádání typu „Podřezat
děcka vítačů,“ což je autentická věta
z komentáře k otázce migrantů
v ČR. „Obecně platí, že pachatele
trestných činů odrazuje vysoká
pravděpodobnost dopadení. Proto má
smysl se o trestním právu na sociál-

ních sítích bavit,“ míní analytikové
právních informačních systémů ze
společnosti Atlas Consluting, která
disponuje pohledem na finálně
odsouzené trestné činy v ČR.
Například podle Petry Gříbkové
je problémem hlavně to, jak vyvážit

Zdroj: Pixabay

Termín „přímý marketing“ je známý
zejména v reklamní komunitě. Běžní
lidé definici přímého marketing ani
znát nepotřebují. Nijak jim to neovlivní život. Slovní spojení přímý marketing vznikl doslovným překladem
z anglického výrazu „direct marketing“. V praxi se často používá i tento
cizojazyčný termín. Oč se tedy jedná?
Direct marketing je druh reklamy,
který umožňuje firmám a neziskovým
organizacím komunikovat přímo se
svými zákazníky.
Přímý marketing využívá databáze
lidí. Tyto databáze mohou obsahovat
pouze adresu, jméno a příjmení, ale
i řadu dalších údajů, které umožní
lépe cílení reklamní kampaně. Klíčovým momentem direct marketingu je
to, že firma cíli potenciálního zákazníka přímo. Lidé dostávají e-maily, SMS
či dopisy na své jméno a na svou adresu. Přímý marketing využívá výzvu
k akci (v angličtině „call to action“).
Po reklamní informaci přichází výzva,
aby zákazník zatelefonoval a výrobek
či službu si okamžitě objednal.

Přímý marketing na internetu, zejména pak ten e-mailový, je finančně
velmi výhodný. Je velký rozdíl mezi
rozesláním tisíce e-mailů a distribucí
tisíce dopisů či placených SMS zpráv,
nemluvě o vysoce nákladných PPC
kampaních. Efektivita internetového
marketingu je tak daleko vyšší, když
investujete méně nákladů, ale šance
oslovit ty správné lidi zůstává přitom
srovnatelná. Mnoho firem přesto stále
používá klasické dopisy. A některé
mají až překvapivý úspěch.
Přímý marketing využívají zejména
e-shopy. Pokud jste v nějakém e-shopu nakoupili, je velká šance, že se sem
rádi vrátíte. E-shopy vám e-mailovými kampaněmi připomínají, že na vás
stále čekají.
E-mail zůstává proti SMS, dopisům
i všem ostatním formám přímého
marketingu suverénně nejoblíbenějším komunikačním kanálem. Může
za to hlavně jeho potenciál pro bohatý
obsah sdělení, schopnost přesného
sledování a analýzy zpětných vazeb,
stejně jako komparativně nízká cena za
odeslání.

pohled na trestní odpovědnost se
svobodou slova. „Pokud někdo po
diskusi na Facebooku nebo jiné síti
půjde a skutečně vyvolá násilí proti
nějakému člověku nebo skupině lidí,
je jasné, že byl dokonaný trestný čin
a všichni účastníci diskuse se velmi
pravděpodobně dostanou do hledáčku
policie. Ale co když
se zatím ještě nic
nestalo…“

Srpen – září 2018

Výběr novinek z rozcestníku ICT NETWORK NEWS

Kdo se posunul kam
Lukáš Hanžl
vedoucí oddělení
ITS (IT Services)
Sales
a
Petr Provazník
ITS Delivery
Konica Minolta
Významnými posilami české Konica Minolta se stali Lukáš
Hanžl, který povede
oddělení ITS (IT Services) Sales,
a Petr Provazník, jenž se postaví do
čela ITS Delivery. Jejich cílem bude
prodej a dodávka IT služeb.
Lukáš Hanžl (foto nahoře) vystudoval obor IT na České zemědělské
univerzitě v Praze a do Konica
Minolta přichází ze společnosti
Capgemini. Dříve zastával různé
obchodní pozice, například ve
společnosti Microsoft.
Petr Provazník (foto dole) vystudoval Vysoké učení technické v Brně
a před nástupem do Konica Minolta
působil v několika světových zastoupeních společnosti IBM. Více než
20leté zkušenosti má rovněž v oblasti správy infrastruktury datacenter.

Petr Kuliš
ředitel pro strategický vývoj GAPP
System
Společnost GAPP
Systém jmenovala
Petra Kuliše (48) do funkce ředitele
pro strategický rozvoj. Petr bude
v rámci týmu odborníků společnosti
GAPP System pomáhat klientům na
jejich cestě digitální transformace.
Dále se bude v rámci letos
oznámené tříleté transformace
společnosti podílet na vyhledávání
nových témat a oblastí pro rozšíření
podnikání GAPP System do nových
segmentů jako dodavatele hybridních řešení (Hybrid Solution
Provider), ve kterých bude zákazníkům partnerem při řešení jejich
byznysových problémů.
Petr Kuliš je respektovaný odborník na trhu s ICT v České republice
a na Slovensku. Pracoval přes osm
let ve firmě DNS, v posledních dvou
letech ve funkci generálního ředitele a byl také členem představenstva
společnosti. Před svým nástupem
do DNS pracoval 18 let na manažerských a obchodních pozicích.

Nástupní platy
jsou samozřejmě ovlivněny
i lokalitou zaměstnavatele. Právě
nedostatek pracovníků technických oborů stojí za vyšší nástupní
mzdou v těchto oborech. Za
zmínku jistě stojí i fakt, že zaměstnavatelé jsou ochotni investovat
Srpen – září 2018

Full Stack Developer
Accolade
Praha

Nově bude pozici ředitele divize Business and Information Services Canon Czech Republic
& Slovakia zastávat Igor Hendrych,
který je součástí Canon týmu už více
než deset let.
Divize Business and Information Services poskytuje firemním
zákazníkům outsourcing digitálních
služeb, jako je například digitalizace
a řízení oběhu dokumentů a smluv,
zpracování faktur, služby digitální
podatelny nebo personalizovaná
komunikace se zákazníky.
Igor ve společnosti začínal na
pozici Junior Operations manažera,
kde byl primárně zodpovědný za
projektový management. Po třech
letech se stal Senior Operations manažerem a dostal na starosti největší
zákazníky v oblasti služeb.
Divize Business and Information Services je jednou ze tří divizí
společnosti Canon orientovaných na
firemní zákazníky.

A co na to zaměstnavatelé?
Zaměstnavatelé vnímají silnou
potřebu mladých lidí na prostor

k osobnímu životu, který je pak
mnohdy upřednostňován tomu
pracovnímu. Zároveň se ale
projevuje zvýšená motivace práce
v případě zajímavého tématu k řešení, a to i mimo běžnou pracovní
dobu. Snahou tedy je přizpůsobení pracovních pozic pro přicházející generaci a naplnit jejich
potřeby i mimo vyšší nástupní
mzdy oproti jiným oborům.

Mzdové očekávání absolventů
Očekávání bývají často hodně
vzdálená od reality. I s ohledem na
výše zmíněné skutečnosti a statistiky se stále setkáváme s přemrštěným očekáváním. Před nástupem
do zaměstnání je dobré vyhledat
si statistiky nástupních platů,
zeptat se známých, případně využít
poradenství v agentuře. Musíme si
uvědomit, že se však jedná o platy
zkušených pracovníků s letitými
zkušenostmi. První rok až dva se
tedy doporučuje pojmout jako dobře placenou praxi, vyzkoušet si daný obor, načerpat
zkušenosti a dovednosti.

Obchodník ve světě dat
Dataweps
Praha
PHP programátor
BlueGhost
Praha
Programátor do herního studia
GripDigital
Praha
React Developer – energo
eMan
Praha
Python developer
Qminers
Praha
Copywriter
Acomware
Praha
Technical Product Manage
Sapho
Praha
iOS Developer
etnetera
Praha

Foto: Redakce

do proškolení svých zaměstnanců
a praxe již není nezbytnou podmínkou pro perspektivní uplatnění, jako tomu bylo v minulosti –
v těchto oborech najde uplatnění
čerstvý absolvent zpravidla do
měsíce.
Jak to vidí generace Y? Nastupující generace Y
má ve srovnání se
staršími generacemi naprosto
odlišná očekávání
a priority. Stabilita
jistého pracovního místa ustupuje flexibilní
pracovní době
a možnosti práce z domova.
Motivačními
faktory jsou
pochopitelně práce,
která baví, výše mzdy, atraktivní
benefit, získání zkušeností, kreativní práce a např. i transparentní
výsledky jejich práce.
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TOP JOBS

Igor Hendrych
Ředitel divize
Business and
Information Services Canon CZ/SK

Mají absolventi v IT přemrštěná očekávání?
Poměrně nedávno zveřejnil portál Platy.cz zajímavé statistiky,
kde mladí počítačoví experti
nastupují do firem s průměrnou
mzdou cca 36 000 Kč, hned v závěsu je bankovní sektor se svými
cca 31 000 Kč. Pro srovnání
– v ostatních oborech se průměrná nástupní mzda pohybuje
okolo 28 000 Kč.

HR & JOBS

Herní nadšenec a grafik
Quichesoft
Praha
Android developer
MisterGroup
Praha
Specialista pro operativní
leasing
Driveto
Praha

Další pracovní
nabídky naleznete na
ICT-NN.com/jobs

Více článků si můžete přečíst na www.ict-nn.com/jobs
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TOP EVENTS
Human Level AI 2018
GoodAI
22.–25. 8. 2018
XXVII. mezinárodní konference Požární ochrana 2018
VŠB/ SPBI
5.–6. 9. 2018
Přátelské město 2018
Blueevents
12. 9. 2018
SMART BUILDING 2018
ACHB
12. 9. 2018
Marketing Mix Praha
Omnis
13. 9. 2018
HackerFest 2018
Gopas
17.–19. 9. 2018
Brand Management 2018
Blue Events
19. 9. 2018
STŘEDNÍ MORAVA
Sdružení pro rozvoj dopravní
infrastruktury z.s.
20. 9. 2018
INDC 2018
RADANAL
22.–25. 9. 2018

Další akce
a konference
naleznete na
ICT-NN.com/events
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HackerFest 2018:
Dospěl do finální podoby
V polovině září proběhne největší událost na poli IT
bezpečnosti a etického hackingu u nás – konference
HackerFest 2018. Vlastní konferenci Počítačová škola
Gopas připravila na pondělí 17. září, v úterý 18. září
pak následuje Security Day se špičkovou odbornicí
na etický hacking a penetrační testování Paulou
Januskiewicz.
V úterý a ve středu 18. a 19. září
také proběhnou praktické workshopy, které budou letos zaměřené na
hackování prostřednictvím USB
zařízení. Již nyní je znám kompletní
program konference, z přednášejících
se účastníci mohou těšit na přední
odborníky na IT bezpečnost od nás
i ze zahraničí.
O jakých tématech bude řeč na
HackerFestu 2018:
• Plug and Pray (William Ischanoe) –
proč je USB konektor považován za
peklo na zemi a jakým způsobem
lze převzít kontrolu nad počítačem
pouhým zasunutím zařízení do
USB rozhraní. Do živých ukázek se
zapojí i obávaný penetrační tester
Martin Heller.
• Moderní malware: využití jeho nedokonalosti pro navrhování metod

Konference:
Přátelské město
2018

Paula
Januszkiewicz

odezvy (Paula Januskiewicz) – je
příliš drahé psát perfektní kód
malware; jak je možné toho
využít pro obranu?
• Nuda v kanclu, zábava v síti (Ondřej Ševeček) – zábavná a poučná
přednáška o tom, co může zlý
domain admin nebo hacker s jeho
přístupem dokázat, jak se přihlašovat bez hesel na účty sympatických
kolegyň nebo prudících šéfů, a to
i do Office365…

Foto: Gopas
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Seminář Security Day vedený Paulou
Januskiewicz, který se koná 18. září,
poskytne pohled na podnikový systém z pohledu hackera.

Future Forsys Forum:
Konference kybernetiky a biometrie
Ve dnech 17.–19. 10. 2018 proběhne mezinárodní kybernetická konference FUTURE of CYBER, jejíž 4. ročník se uskuteční v rámci mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM, zaměřeného na trendy
a technologie v obraně a bezpečnosti. Letňanské výstaviště PVA EXPO
PRAHA se stane místem setkání představitelů průmyslu, bezpečnostních
a ozbrojených složek, vědy a výzkumu, národních a mezinárodních institucí, pracovních skupin NATO, EDA a dalších.
V rámci fóra proběhnou konference zaměřené na problematiku boje
proti terorismu, ochrany kritické
infrastruktury, využití autonomních
prostředků, speciálních materiálů,
GIS, simulace, robotiky,
kybernetické
bezpečnosti,
vojensko-civilní spolupráce
a další. Nedílnou součástí
bude výstava
Future Forces, kde bude prezentovat
své novinky 150 našich i zahraničních vystavovatelů (vstup na výstavu
je zdarma, nutná je online registrace).
Konference FUTURE of CYBER
proběhne formou volně přístupných
Smart Cyber Defence Workshopů
a Live Hacking Zóny, kde bude možné otestovat vybrané technologie

partnerů v reálném testu účastníků
a řešit hackerské úlohy v rámci
soutěže.
Současně proběhne mezinárodní konference BIOMETRIE,
zaměřená na
aktuální trendy
v problematice
biometrických
technologií
a kryptografie,
ale i na širokou
veřejnou
diskusi nad
budoucími výzvami a iniciativami
v této oblasti, zejména s ohledem
na elektronickou identitu osob
a moderní informační a komunikační systémy nejen veřejné správy
(e-government).

Dne 12. září 2018 se v Praze sejde
svým profesním složením pestrá
skupina lidí, reprezentujících různé
instituce a firmy. Budou společně
hledat cesty k tomu, aby se centrum
Prahy a dalších našich měst rozvíjelo tak, aby bylo přátelské ke všem,
kdo v něm žijí, podnikají a investují.
Stane se tak na konferenci Přátelské
město 2018, kterou společně pořádají
Sdružení Nového Města pražského
a společnost Blue Events.
Aby se ve městě dobře žilo, musí
být rozmanité, a to nejen prostorově,
ale hlavně společensky, ekonomicky
a ekologicky. Město musí nabízet vějíř
možností pro seberealizaci. Vstřícnost
a přátelskost ke všem svým obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům
či investorům je základním pilířem
fungování města, o který bychom
měli společně usilovat. Pouze pokud
se všechny vrstvy a aktéři ve města
navzájem podporují, vytváří udržitelné město přátelské pro život.
Proč přátelské město?
Na této filozofii je založena konference Přátelské město 2018, jejíž ambicí
je založit systematickou mezioborovou diskusi, směřující ke vzájemnému
obohacení všech zúčastněných „stakeholderů“. Konference je primárně
určena městským úředníkům a politikům, investorům a podnikatelům, ale
též „laické“ veřejnosti a občanským
iniciativám. Program konference
klade důraz na pozitivní příklady
a řešení, která jsou reálně zvládnutelná v dohledném čase. Jednotlivá
vystoupení proto budou krátká,
úderná, jasně směřující k řešení, a ne
k otevírání komplexních úvah bez
reálné šance na výsledek.
Konference se zabývá rozvojem
center měst, a zejména hlavních
náměstí. Jde totiž o místa nejen se
silnou symbolikou, historickou i současnou, ale též o místa (ne)ztotožnění
se občanů s městem. Symbolická
rovina zde bývá často spojená (nebo
také konfrontovaná) s každodenní
funkčností centrálního městského
prostoru. V této souvislosti se konference Přátelské město 2018 se zaměří
na Václavské náměstí jako konkrétní
příklad.
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Telekomunikační olympiáda 2018: Soutěž dovedností
Dne 21. června 2018 se uskutečnil 16. ročník Telekomunikační olympiády. Tato každoroční akce pořádaná společností Telco VNT ve spolupráci
se společností Raycom je největší akcí svého druhu,
a za dobu svého konání se stala populární ve svém
oboru. Účastníci se zde mohli seznámit a vyzkoušet
si práci s mnoha produkty pro výstavbu a provoz
telekomunikačních sítí.
Letošní ročník se konal v Rozdrojovicích u Brna a přivítal na 150
účastníků z telekomunikačního oboru. Akce je koncipována zábavnou
formou, kde zástupci z jednotlivých
firem mohou vytvořit dvou- až
čtyřčlenné týmy, které mezi sebou
soutěží ve svých dovednostech. Pro
soutěžící týmy zde byly připraveny
čtyři kompletní trasy (3x optická
a 1x metalická), které simulují reálnou telekomunikační síť. Úkolem
soutěžících je správně zapojit a zprovoznit vybranou trasu.
Dále zde bylo možno vyzkoušet
zafukování optických mikrokabelů do
mikroturubiček nebo instalaci 50Ω
konektorů. Velký zájem byl i o měření útlumu a identifikace událostí
na optické trase. Pro zúčastněné byla
připravena i výstavka montážních
nástrojů s možnosti jeho zapůjčení
a vyzkoušení při reálné montáži.

Konference
Industry 4.0: Řešení
a příklady z praxe
Na den 29. 8. je připraveno sedm
tematických case studií reálných
příkladů implementace Industry 4.0
z výrobních a obchodních firem.
Čeká vás příjemná společnost, maximální inspirace, příležitosti pro váš
byznys, pohodová atmosféra a také
tradiční i netradiční doprovodný
program. Navazujeme na předchozí
eventy v Brně a v Praze, jejichž účastníci oceňovali profesionální režii a organizaci, přátelské prostředí a přístup
organizátorů.
Na co se můžete konkrétně těšit:
• Diskuze nejzajímavějších realizací
I4.0, se kterými jsme se setkali za
poslední půlrok
• Networking a budování vztahů
s odborníky, kteří řeší stejné výzvy
jako vy
• Interaktivní styl akce, diskuze mezi
přednášejícími a účastníky a další.
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Konference:
Smart Building 2018
Nedostatek přírodních zdrojů
a změny klimatu představují velké
výzvy pro příští desetiletí. Snižování
spotřeby energií a využití obnovitelných zdrojů patří mezi hlavní cíle
chytrých měst, v nichž budovy hrají
nejvýznamnější roli v energetické
náročnosti.
Čtvrtý ročník konference propojí
témata i technologie chytrých a šetrných budov, představí inovativní řešení a jejich spojení pomocí inteligentních technologií, přinese informace
o aktuálních trendech a vývoji trhu
v ČR i celosvětově. Seznámí vás
s možnostmi projektování, přinese
ukázky realizací a zkušenosti z praxe.
Konference je akreditována ČKA.
Hlavní tematické bloky budou „Co
ovlivňuje vývoj inteligentních budov“,
„Jaké jsou technologie a smart řešení“
a „Jak vytvářet chytřejší a šetrnější
budovy“.

Všechny optické trasy se skládaly
z optického rozvaděče, spojky, boxu
a koncové zásuvky.
Soutěžící měli za úkol si optický
kabel správně připravit a ukončit
v uvedeném produktu. V optické
spojce si účastníci vyzkoušeli i instalaci průběžného kabelu bez jeho
přerušení a odbočení vybraného
optického vlákna.
Jedna optická trasa byla výhradně
z produktů od výrobce CORNING,
druhá z produktů CommScope
a třetí trasa se skládala z produktů
od ostatních dodavatelů.
V metalické trase bylo úkolem
správně připravit kabely a ukončit
je na různých typech zářezových
svorkovnic, a dále instalace teplem
smrštitelné spojky a využití různých
způsobů propojení jednotlivých
párů. Dalším úkolem zde bylo utěsnit prostup a kabel.

Mezinárodní konference: Střední Morava křižovatka zájmů
Už osmý ročník mezinárodní konference Střední Morava křižovatka
dopravních a ekonomických zájmů
se odehraje v Luhačovicích dne 20.
září 2018.
Tématy letošního ročníku konference je naplňování strategie
rozvoje dopravní infrastruktury
v programovém období 2014–2020,
připravenost prioritních projektů
a předpoklady jejich realizace,
potřeba zásadních změn legislativy
jako určujícího prvku přípravy staveb a její vliv na realizaci Dopravní
politiky a Dopravní sektorové
strategie, připravenost na programové období 2020+, změny v přístupu
EK k financování rozvoje dopravní
infrastruktury, vliv rozvoje dopravní
infrastruktury na konkurenceschopnost a rozvoj regionu a propojení
ekonomického prostoru v regionech
Pomoraví (ČR) a Pováží (SR).

Event World
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Předplatné
časopisu
ICT NETWORK
NEWS s dárkem
Vážení čtenáři,
pro ty čtenáře, kteří si chtějí
v klidu přečíst tištěnou verzi
časopisu ICT NETWORK
NEWS jsme připravili předplatné. To si můžete objednat,
jak ve formátu ročního předplatného, tak půlročního, nebo
kvartálního. Roční předplatné
si můžete objednávat i ve
formátu voucheru, který pro
vás rádi připravíme (stačí nám
napsat email).
Předplatné časopisu ICT
NETWORK NEWS, které vychází v jedenácti opakováních
(letní dvojčíslo) je stanoveno
na 550 Kč. Touto cenou se
rozumí jedenáct po sobě jdoucích čísel, počínaje nejbližším
číslem, které vyjde po odeslání a zaplacení objednávky
předplatného ICT NETWORK
NEWS. Pokud tedy objednáte
roční předplatné nyní, první
číslo, které vám přijde, bude
říjnové vydání. Předplatné pak
skončí zářijovým číslem následujícího roku.
Pro objednávku našeho časopisu si můžete napsat na adresu
events@averia.cz. Do e-mailu
uveďte, prosíme, svoje jméno
a doručovací adresu, na kterou
chcete časopis posílat, kontaktní e-mail a svou adresu, pokud
se liší od adresy doručovací.
Pokud byste chtěli dostávat
více výtisků, které vám máme
rovnou z tiskárny nechat doručovat, celková cena předplatného se pak stanoví jako počet
výtisků vynásobený cenou
základního předplatného.
K zadání předplatného ale
máte možnost využít i níže
umístěného QR kódu. Ten vás
zavede na webové rozhraní,
kde pouze vyplníte potřebné
údaje do předpřipravených
políček.
Přejeme všem zájemcům příjemné čtení ICT NETWORK
NEWS!
Petr Smolník,
šéfredaktor
Objednejte si
předplatné
našeho časopisu
ICT NETWORK NEWS
ještě dnes

Více akcí najdete na www.ew-nn.com
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Datový a napájecí kabel 3-v-1 s nápadem
RECENZE: Kvalitní kabely jsou zárukou spolehlivé funkce vždy, když je potřebujeme.
I proto se vyplatí investovat do kabelů, které jsou sice dražší, ale vynikají nápady,
které zaručí, že budou fungovat vždy a všude. A ještě něco navíc.
že jsou stále k dispozici.
Průchozí konektor na konci propojovacího kablíku je typu USB Micro
(B), pokud se chcete
připojit třeba k nabíječce
nebo powerbance konektorem Lightning (Apple)
nebo modernějším USB-C pro zařízení Android
nebo jiná nositelná zařízení, vybavená již tímto
konektorem, nasadíte odpovídající „mezikus“.
Ovšem to není vše, co by mohlo být zajímavé. Zajímavá je i hmotnost. Ta místo několika
gramů, jako u běžných kablíků, je 44 gramů.
Je to dáno tím, že jednotlivé konektory jsou
chráněny hliníkovým krytem a kabel je
opleten nerezovou ocelí. To mu
ale přesto dává velkou volnost
pohybu – a jak jsme zjistili –
takto opletený kabel se hned
tak nezacuchá. Při jeho vyjmutí
z brašny nebo kapsy jej totiž
podržíte za jeden konec a krátkým zatřesením se vám rozplete,
nemůže tedy vzniknout klasický
kabelový salát, který vám jde na nervy
už jen tím, jak po vyjmutí z kapsy či
brašny nebo batůžku vypadá. A 44 gramů není

zase až tak moc, abyste si dělali hlavu, že se
vám v kapce, brašně či batohu „pronese“.
Co dále na tomto kablíku 3 v 1 dále testovat?
Snad nic: Jen tolik, že datové přenosy zkoušené
přes všechny konektory na kabelu umístěné
fungovaly bez problémů a že nabíjení bylo
možné i vyšším proudem, zkoušeli jsme připojit
telefony k nabíječce s výstupním proudem 2,5 A,
a výsledkem byla rychleji nabitá baterie v telefonu. Žádný problém.

Foto: Verbatim

Zajímavý kabel Verbatim s označením 3-in-1
microUSB/Lightning/Type C to USB-A Cable, který určitě splní všechny vaše požadavky
obsahuje totiž na jedné straně konektor USB (A)
a na straně druhé hned tři konektory: USB-C,
Lightning a USB Micro (B). Genialita tohoto
řešení spočívá v tom, že koupí jednoho metrového kabelu mát stále k dispozici nejpoužívanější
konektory, které potřebujete. Pro telefony a tablety Applu je tu konektor Lightning a pro starší
i novější modely telefonů, tabletů i nositelných
zařízení je tu novější USB-C a starší USB Micro,
označovaný též jako B. Konektory jsou k sobě
připoutány šňůrkou, tak-

Gimbal s tříosým systémem

Klávesnice pro hráče s osvětlením

Video vládne světu. Zatímco jeden obrázek řekne více než tisíc slov, video
řekne prakticky vše. A tak natáčení videí získává každým rokem na své
popularitě a hodně tomu napomohl rozmach smartphonů.

Vyladěná voděodolná klávesnice X Gamer Profi Keyboard
pro hráče nabízí podsvícené
mechanické spínače určené
pro hraní, dokonale upravené
potřebám hráčů.

systém reaguje na jakýkoli pohyb
a vyhladí malé i výrazné zakolísání
obrazu. Určen je pro smartphony
do velikosti 6 palců. Ty se do něj
upínají prostřednictvím dvou čelistí
obsahující pohodlnou fixaci.
Rollei Steady Butler Mobile má
v sobě zabudovaný 4000mAh akumulátor a USB port, který umožňuje
tuto baterii využívat zároveň jako
powerbanku. Energie
vystačí gimbalu až na
deset hodin provozu.
Součástí balení je
praktická brašna,
USB kabel a cestovní
mini stativ. Ten je
trojnožkový a stabilita je na
přijatelné úrovni. Nemusíte se
tak bát umístit ho pro pořízení
snímků či videí na nerovný povrch.
Do stabilizátoru se
uchycuje 1/4palcovým závitem.

Více článků si můžete přečíst na www.kankry.cz

Spínače se vyznačují optimalizovaným ovládacím bodem a vysokou odolností. I při kancelářském
využití oceníte českou diakritiku,
stabilní kovovou konstrukci,
ergonomickou podložku a dva USB
porty pro připojení USB periferií.

Tato klávesnice je postavena
z hliníkového těla a používá
odolné mechanické spínače.
K tomu, aby odolala i té největší bitevní vřavě, je odolná proti
polití vodou. U tohoto modelu
si můžete nechat podsvítit
klávesy různými barevnými
schématy Rainbow, pak je
v přítmí hráčského doupěte
dobře čitelná. Kromě podpory
Anti-ghostingu jsou tu multimediální klávesy, usnadňují
ovládání aplikací a pro usnadnění
připojení dalších přístrojů (myši
a headsetu, například) jsou tu dvě
USB zásuvky, zapojené do hubu.
Délka kabelu pro
připojení dosahuje 1,8 m.

Foto: Archiv redakce

Foto: Rollei

Nikdo z nás však nechce produkovat roztřesená videa. Avšak může,
díky ručnímu stabilizátoru – anebo chcete-li gimbalu – s tříosým
systémem, který zároveň může
sloužit jako stativ a selfie tyč.
Společnost
Rollei uvedla do
prodeje novou
řadu stabilizátoru pro mobilní
telefony. Rollei
Steady Butler
Mobile slibuje
zprostředkovat natáčení videa v různých
situacích. Není z nejmenších a ani nijak zvlášť lehký,
ale o to tu výrobci nešlo. Vzal
si naopak za cíl nabídnout pořádnou stabilitu při natáčení videa
s možností použít Rollei Steady
Butler Mobile jako stativ či selfie
tyč a umožnit uživateli získat skvělá
videa pro Instagram nebo Snapchat.
Je speciálně navržen pro chytré
mobilní telefony. Pokročilý tříosý
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