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Scénář budoucího vývoje interneto-
vého připojení 5G nastínila iniciati-
va METIS. Tato rozsáhlá výzkumná 
iniciativa, finančně podporovaná 
Evropskou komisí, má za cíl vytvořit 
cestu nástupci dosavadního nejrych-
lejšího mobilního připojení – 4G. 
Předpokládá se, že do roku 2018 
vzroste počet uživatelů smartphonů 
z dosavadní 1,2 miliardy na 4,5 mi-
liard. Tento obrovský nárůst zároveň 
znamená stejně rostoucí poptávku 
po rychlém internetovém připojení. 
Do roku 2018 by měla vytíženost 
datového připojení vzrůst až 12krát 
oproti současnému stavu. Podle 
METISu má být 5G připojení „úžas-

ně rychlé“, s „výbornou dostupnos-
tí“, cílit bude na všechna možná 
zařízení a na co nejlepší spolupráci 
v reálném čase s aplikacemi. Hlavně 
ale rozšíří počet paketů, které si 
za měsíc uživatel bude moci pře-
nést. Optimistické odhady hovoří až 
o 500 GB za měsíc na uživatele. Na 
vývoji 5G technologie se už teď po-
dílí největší světoví operátoři a vý-
robci mobilních zařízení, iniciativa 
navíc dostává peníze z fondu Evrop-
ské unie. Jen pro rok 2013 dostala 
grant ve výši 50 milionů eur.

Tyto peníze by měly garantovat vývoj 
připojení 5G hlavně ve výzkumných 

centrech na univerzitách, které jsou 
do iniciativy METIS zapojeny. Jak 
část názvu iniciativy (Twenty-twen-
ty) napovídá, METIS chce vývoj 5G 
ukončit do roku 2020.

Více po načtení QR:

září/říjen 2013

5 klíčových trendů 
v oblasti IP video dohledu

Šifrování a CPU
Určitě to znáte, zapnete váš zabezpe-
čený laptop a váš disk si spokojeně 
ševelí, ale co to dělá s vašimi nervy? 

M2M posiluje na trhu
Machine to machine odvětví průmy-
slu roste. Podle operátorů vydělává 
už 10 miliard dolarů ročně.

HP sjednocuje sítě datových 
center
Společnost HP a VMware nabídnou 
zákazníkům sjednocení síťové infra-
struktury datových center.

WD: AV disky již na trhu
Společnost WD uvedla na trh speci-
ální pevné disky, které jsou ideální 
pro ukládání audiovizuálního obsahu 
v kamerových bezpečnostních sys-
témech.

top novinky

Začíná vývoj 5G

str. 05

str. 03

str. 07

str. 04

VEEAm 
inovuje 
zálohovací 
řešení
Řešení pro moderní zálohu dat 
Backup and Replication 7 je 
nově obohaceno integrovanou 
akcelerací WAN a zálohováním 
ze snapshotů úložiště. Švýcarská 
firma teď na korporátním trhu 
významně posiluje.

Svět technologií se mění rapidním 
tempem, což ovlivňuje i sektor video 
dohledu a způsob, jakým k němu 
přistupují komerční, ale i soukromí 
spotřebitelé. Již dnes můžeme sle-
dovat několik nových trendů, které 
jsou důsledkem rozvoje technologií 
a průmyslových standardů, jakož 
i samotného trhu.

Je obtížné vytvářet předpovědi, ale 
v oblasti technologie se lze opřít o ně-
která obecná pravidla a předpoví-
dat na jejich základě budoucí vývoj 
a trendy. Jedním z nich je Moorův 
zákon – empirické pravidlo z roku 
1965, které tvrdí, že se každých 18 
měsíců zdvojnásobí počet tranzisto-
rů/ výkon při nezměněné ceně. Toto 

stále platí. Od uvedení první síťové 
kamery na trh před více než 16 lety 
se výkon síťových kamer, měřený roz-
lišením a počtem snímků za sekun-
du, zvyšoval přibližně v tomto po-
měru – jinými slovy, vzrostl více než 
tisícinásobně. Moorův zákon se dá 
také aplikovat na nárůst výkonu edge 
technologie, kde rostou naše mož-
nosti konektivity a tím i možnosti 
pro vznik tzv. internetu věcí, v němž 
se fyzické objekty prostřednictvím 
všudypřítomného internetového při-
pojení mohou navzájem identifiko-
vat a komunikovat s dalšími.

Moorův zákon bude v nejbližší bu-
doucnosti nadále představovat zá-
kladní pravidlo fascinujícího vývoje 
video dohledu, avšak pro skutečné 
inovace je v této oblasti prostor i ve 
vývoji čoček a mechaniky.

Více si přečtěte v sekci ICT Security
na straně 5.

Mezinárodní logistická 
konference SpeedCHAIN 2013
„Logistika – katalyzátor změn“
V.I.P. Logistic Rendezvous 2013
13.–14. listopadu 2013 Břevnovský klášter, 
Praha 6

www.speedchain.cz



 Sophos Mobile Control 
je teď i na iOS7

Společnost Sophos oznámila, že její 
řešení pro správu mobilních zaří-
zení, Sophos Mobile Control (SMC), 
podporuje nejnovější verzi mobil-
ního operačního systému od společ-
nosti Apple – iOS 7. Sophos Mobile 
Control představuje řešení pro malé 
i středně velké společnosti hledající 
způsob, jak jednoduše a bezpečně 
umožnit zaměstnancům využívat 
při práci mobilní zařízení.

 Propojení veřejného 
a soukromého cloudu 
od NetApp

Firma NetApp představila svou stra-
tegii, jak poskytovat souvislou sprá-
vu cloudových dat, která propojí 
veřejný a privátní cloud.

Tato vylepšená strategie je reakcí 
na současné trendy v oblasti IT spo-
lečností na základě zpracování údajů 
ve veřejném cloudu, což umožňuje 
přesnější odhad nákladů na poskyto-
vání služeb, rychlejší reakci a neo-
mezenou škálovatelnost.
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Deset zákonů 
cloudové ekonomiky
Technické řešení cloud computingu 
už jsme po šesti letech jeho novo-
dobého pojetí a mediálně marke-
tingové propagace pochopili. Jen 
málo studií se ale zaměřuje na eko-
nomickou stránku.

Jde také o poměrně náročný úkol. 
Není totiž nic snadnějšího než mani-
pulovat s nákladovými položkami, 
a to na straně cloudu i tradičního 
on-premise přístupu. Ono to v reálu 
velmi často vypadá na finanční remí-
zu. Kouzlo cloudu je nejspíše v jiných 
vlastnostech.

Článek s názvem 10 zákonů cloudo-
vé ekonomiky napsal Joe Weinman 
již v září 2008. I přes jeho morální 
zastaralost se nezdá, že by jím uvá-
děná tvrzení přestala platit, naopak. 
Weinman vytvořil článek dva roky 
po začátku cloudového boomu. Nyní 
jsme o pět let dál, co se změnilo?

Autor článku mimo jiné poměřuje 
dvě hypotetické situace. V první 
organizace vlastní nejmodernější 
infrastrukturu, kterou pohání auto-
matizaci, virtualizaci, ITIL, vesta-
věnou inteligenci a disponuje i ma-
nagementem výkonu. Ve druhé si 

Novou řadu inkoustových tis-
káren, určenou pro firemní 
segment, představila v rámci 
své expozice na konferenci 
IDC Cloud leadership forum 
2013 společnost HP.

Novou aplikaci Microsoft 
Dynamics AX v aktuální verzi 
2012 pro společnost BAU-
MIT implementuje pardubic-
ká firma Infinity, která je 
Gold Partnerem Microsoftu 
a s tímto systémem má jako 
jeho první implementátor 
v ČR bohaté zkušenosti.

Dlouhou dobu platilo přesvědčení, 
že do firem se vyplatí pořizovat 
výhradně laserové tiskárny. Jejich 
předností měl být ekonomický pro-
voz, rychlost tisku a snadné začle-
nění do firemní sítě. Jak tento před-
sudek nahlodává současný vývoj 
na poli inkoustového tisku?

Technologie inkoustového tisku pro-
šla za posledních několik let zcela 
zásadní proměnou. Firma HP, hlav-
ní průkopník inkoustového tisku 
ve firemním prostředí, se zaměřila 
především na parametry, ve kterých 
inkoust dlouhodobě zaostával za la-
serem. Jde zejména o náklady na tisk, 
stálost výtisků z inkoustových tiská-
ren, rychlost tisku a spravovatelnost 
tiskáren v rámci firemní sítě. Vý-
sledkem jsou moderní inkoustové 
tiskárny a multifunkční zařízení, 
které mohou svojí výbavou a tech-

namísto investice kupuje cloudové 
služby. Nabídne druhá varianta sku-
tečný a udržitelný přínos?

1. zákon: Cloudové služby stojí 
méně i přesto, že jsou dražší
Poskytovatelé cloudu sice využívají 
úspory z rozsahu, ale i přesto musí 
generovat dostatečné příjmy na od-
pisy, provoz atd. K nákladové ceně 
jedné jednotky zdroje, povětšinou 
jde o časový rozměr, proto přičítají 
marži. Lze si jen těžko představit, 
že hodina provozu vlastního serveru 
a cloudového bude v tržních pod-
mínkách a bez pokřivení jakoukoli 

nickými parametry snadno konku-
rovat laserovým tiskárnám.

Cena tisku a celkové náklady na 
vlastnictví
Pro firmy je zpravidla nejdůležitější, 
kolik za výtisky a celkový provoz 
tiskárny během jejího životního cyk-
lu zaplatí. U inkoustových tiskáren 
HP přitom již dávno neplatí, že jsou 
náklady na vytištěnou stránku vyšší 
než v případě výtisků z tiskáren la-
serových. Situace je dokonce přesně 
opačná – přímé náklady na tisk ba-
revné stránky jsou u tiskáren HP 
Officejet Pro až o 50 % nižší než 
v případě laserových tiskáren HP 
LaserJet Pro. Výzkumníci HP se za-
měřili především na výtěžnost in-
koustových náplní, při zachování 
nižší ceny oproti tonerům pro tiskár-
ny laserové. Cena tisku tvoří ovšem 
jen část celkových nákladů na pro-

dotací vycházet příznivěji pro cloud. 
Nebude, a to dokonce ani v případě, 
že si vlastní server pořídíme na lea-
sing nebo úvěr. Prémiová přirážka 
poskytovatele bude v přepočtu vyšší. 
V čem je tedy rozdíl? Ve chvíli vyu-
žití jsou vlastní zdroje levnější. Ale 
nedokážete je vypnout, odstavit a ná-
klady na ně v podstatě zrušit, mini-
málně poběží odpisy. Cloudová va-
rianta tuto možnost nabízí. Pokud 
cloudové zdroje neodebíráte, nepla-
títe za ně. Poučení? Vlastní fixní 
infrastruktura je výhodnější vždy, 
když je trvale využitá. Ve všech dal-
ších případech je levnější cloud.

voz tiskáren. V této souvislosti je 
třeba zmínit především až 50% 
úsporu elektrické energie, jelikož se 
inkoustová tiskárna, s ohledem na 
odlišnou technologii oproti lase-
rovému tisku, nemusí před tiskem 
zahřívat a má i nižší spotřebu v po-
hotovostním režimu. Ve prospěch 
inkoustových tiskáren hovoří i zá-
ruční podmínky. HP poskytuje na 
zařízení Officejet Pro dvou- až tří-
letou záruku, zatímco na laserové 
tiskárny pouze jednoletou.

Kvalita a rychlost tisku
Mezi další údajné výhody laserového 
tisku patří i kvalita (ve smyslu stá-
losti výtisků) a rychlost při pořizo-
vání většího množství výtisků. Mo-
derní pigmentové inkousty, které 
nejsou rozpustné ve vodě a díky 
větším molekulám pigmentu zůstá-
vají na povrchu papíru, ovšem roz-
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Zálohy dat ze snapshotů 
úložiště
Veeam přišel na trh s novým řešením 
pro zálohování dat. Jejich Backup 
and Replication 7 teď umožňuje 
i  integrovanou akceleraci WAN 
a zálohování ze snapshotů úložiště.

VEEAM, poskytovatel řešení pro 
zálohování, replikaci a správu virtu-
alizovaných prostředí pro VMware 
vSphere a Microsoft Hyper-V, při-
pojil ke svému novému systému zá-
lohování možnost integrované ak-
celerace WAN. Kopírování dat do 
vzdálených lokací probíhá až 50× 
rychleji než běžné kopírování sou-
borů. Mizí tak nutnost nákupu a im-
plementace univerzálních zařízení 
pro akceleraci WAN či pořízení rych-
lejší linky pro vzdálené zálohování. 
Inovace v podobě zálohování ze 
snapshotů úložiště byla vyvinuta ve 
spolupráci se společností HP. Tato 
novinka pomáhá výrazně zlepšit cíle 
bodů obnovení (RPO) a značně snížit 
nároky na virtuální infrastrukturu. 
Díky tomu mohou IT administrátoři 
vytvářet zálohy tak často, jak chtějí, 
a to dokonce i pro I/O virtuální stroje. 
Řešení pracuje s úložišti HP Store-
Virtual VSA, HP StoreVirtual 
(LeftHand, P4000) a HP StoreServ 
(3PAR).

Backup and Replication systémy 
využívá podle VEEAM už více než 
73 tisíc uživatelů. Roste i počet zá-

kazníků na korporátním trhu. Ten 
vzrostl o 300 procent a VEEAMu 
tak roste i cena na trhu. Jedním 
z nových zákazníků je i Jack Henry 
& Associates. VEEAM rovněž při-
dala ochranu zabezpečení dat pro 
dalších 400 zařízení. Společnost by-
la založena v roce 2006 a je v zisku 
od roku 2009. Veeam, se sídlem ve 
Švýcarském Baaru, má v současné 
době přes 19 000 ProPartnerů. Kro-
mě systémů zálohování dat vyvinula 
taky řešení navržená pro virtuali-
zaci a cloud.

Více si přečtěte zde:
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2. zákon: Infrastruktura na vyžá-
dání poráží předpovědi
Flexibilita a škálovatelnost jsou 
asi nejdůležitější vlastnosti cloudu. 
V případě výkyvů potřeb či nároků 
dokážete s cloudovou infrastruktu-
rou velmi pružně reagovat, a to obě-
ma směry. Pokud vaši obchodníci 
očekávají největší zájem a prodejní 
aktivitu v první polovině prosince 
a ona přijde už v listopadu, s clou-
dem si s těmito nedobře naplánova-
nými výkyvy poradíte. Nadbytečné 
kapacity navíc můžete kdykoli deak-
tivovat. Okamžitá reakce na změnu 
požadavků na zdroje tedy přináší 
vyšší tržby a nižší náklady.

3. zákon: Vrchol součtu není nikdy 
větší než součet vrcholů
Podniky obvykle plánují své výpo-
četní kapacity tak, aby zvládly výky-
vy, resp. špičky. Celková nasazená 
kapacita se tedy rovná součtu všech 
těchto výkonových špiček. Tak tomu 
je v tradičním pojetí. V cloudovém 
se počítá s tím, že každý obor čeká 
nárazové výkyvy v jiném období. 
Cloudová strategie si tedy poradí 
s podstatně menším množstvím 
zdrojů, protože je mezi svými od-
běrateli dokáže pružně přelévat, alo-
kovat. Tento zákon je důležitý pri-
márně pro poskytovatele cloudu, 
případně pro podniky budující si 
privátní formu cloudu.

4. zákon: Agregovaná poptávka je 
vždy plynulejší než individuální
Stejně jako v případě předchozího 
zákona jde o pravidlo využitelné 

zejména poskytovateli a provozo-
vateli cloudů. Kolísání poptávky 
velkého počtu odběratelů zdrojů je 
totiž mnohem nižší než v případě 
individuálního zákazníka. Jinými 
slovy: odběr je téměř konstantní. 
Poskytovatel tedy provozuje tako-
vou kapacitu, která je bez velkých 
odchylek téměř pořád plně vytížená. 
Ekonomicky jde samozřejmě o nej-
lepší možné řešení, protože vytížení 
se v tomto případě rovná generování 
tržeb.

5. zákon: průměrné jednotkové 
náklady jsou sníženy rozdělením 
fixních nákladů na více jednotek 
výstupu
Jde o základní ekonomické zákoni-
tosti. Čím více s danou výrobní zá-
kladnou vyprodukuji, tím nižších 
fixních nákladů na jednotku pro-
dukce dosáhnu. Ano, hovoříme 
o úsporách z rozsahu. Čím více od-
běratelů/zákazníků poskytovatel 
cloudových služeb má, tím levněji 
danou infrastrukturu pořizuje i na-
kupuje. Pro zákazníky by to mělo 
znamenat nižší ceny, pro poskyto-
vatele vyšší marže a konkurenční 
výhodu. Malý poskytovatel totiž na 
úspory z rozsahu nedosáhne.

Lukáš Kříž
externí redaktor

Dalších pět zákonů
cloudové ekonomiky
si můžete přečíst po
načtení QR kódu zde:

díl kvalitě černobílých výtisků stí-
rají. Bez obav z rozmazání je možné 
na text použít zvýrazňovač, písmo 
se ve vlhku nerozpíjí ani na světle 
nevybledne. Současné inkoustové 
tiskárny HP Officejet Pro nemají 
problém tisknout tempem jedné 
stránky za sekundu a vrcholný mo-
del inkoustové tiskárny HP Officejet 
Pro X je dokonce držitelem světo-
vého rekordu v rychlosti tisku (70 
stránek za minutu).

Hodí se do firem?
Jeden typ tiskárny samozřejmě neu-
spokojí nároky firem všech velikostí 
a z různých oborů podnikání. Jaké 
okolnosti je tedy při výběru vhodné 
zvažovat? Předně je nutné si defino-
vat, jak početné jsou pracovní týmy, 
které budou s konkrétní tiskárnou 
pracovat.

Více si můžete
přečíst po načtení
QR kódu:

M2M vydělává 
10 miliard dolarů ročně

M2M sektor průmyslu přesáhl hra-
nice příjmů 10 miliard amerických 
dolarů. Část průmyslu označovaná 
právě jako M2M (machine to ma-
chine) pokrývá veškeré technologie, 
které umožňují komunikaci jedno-
ho zařízení se zařízením stejného 
druhu, ať už bezdrátově nebo kabe-

lem. Podle dosavadních odhadů by 
se měl příjem operátorů v M2M 
sektoru zvýšit do roku 2023 až na 
88 miliard. 

Více si přečtěte zde:
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 Nový SHM od Safenetu
Safenet přišel na trh s novým HSM 
řešením. Jeho Crypto Hypervisor 
představuje vyvrcholení mnoha let 
výzkumu a vývoje, kdy kombinuje 
prvky nejsilnější ochrany rootového 
klíče se schopností poskytnout tuto 
ochranu během několika minut, ni-
koliv hodin.

 Skyvera se přejmenovala 
na Veracomp 

Jedna z největších společností spe-
cializujících se na IT bezpečnost 
a telekomunikační řešení v České 
a Slovenské republice SkyVera mění 
od září letošního roku svůj obchod-
ní název na Veracomp podle své 
mateřské firmy, jež je největším 
VAD na polském trhu a jednou 
z  největších distribučních společ-
ností ve střední a východní Evropě 
vůbec. Tímto krokem se do skupiny 
Veracomp plně začleňuje a nyní má 
za cíl stát se v příštích letech jednič-
kou na českém trhu.
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WD: AV disky již na trhu

(Pokračování z titulní strany)

Není na škodu připomenout, že trh 
video dohledu není právě tím nej-
rychleji se rozvíjejícím. Dobrým 
příkladem pomalé evoluce je vývoj 
analogového videa, jež bylo vyna-
lezeno ve 40. letech minulého sto-
letí. K prvnímu a ve skutečnosti 
i  poslednímu podstatnému zdoko-
nalení technologie analogového 
videa došlo někdy v 70. letech díky 
přidání barev.

Naštěstí se celé odvětví posouvá 
k trendu využívání technologií na 
bázi IP, kde vidíme mnohem rych-
lejší vývoj a mnoho inovací. Uveď-
me si nyní některé předpovědi:

1. Vyšší kapacita paměti
Můžeme vidět, že standardní funkcí, 
která se dnes již plně integruje ve 
většině systémů pro správu video 
dohledu, je využití vlastní paměťové 
karty. Při současném snižování cen 
paměťových médií už brzy kapacita 
64 GB paměťových karet nahradí 
dnes běžné minimum 32 GB a vý-
jimkou nebudou ani 128 GB karty, 
které jsou již nyní na trhu. Moorův 
zákon bude ale nadále pracovat pro 
nás a další nárůst kapacity úložného 
prostoru je jen otázkou času. Věřím 
tedy, že během následujícího jedno-
ho až dvou let bude hlavním tren-
dem integrace paměťových karet 
v kamerách.

AVG uvádí svou novou apli-
kaci AVG PrivacyFix™, která 
zákazníkům usnadňuje sprá-
vu jejich online bezpečnost-
ních nastavení v širokém 
spektru služeb poskytova-
ných sociálními médii a in-
ternetovými stránkami, jež 
každodenně navštěvují. 

Společnost D-Link, lídr v ob-
lasti síťových řešení, ozná-
mila, že její cloudová služba 
Mydlink dosáhla 1 milion 
registrovaných uživatelů. 
Platforma je přidanou hod-
notou cloudových kamer, 
routerů a síťových úložišť 
D-Link.

Nový vysokorychlostní SSD disk 
s kapacitou 1 TB urychlí přechod 
na technologii SSD v globálním 
měřítku. 

Společnost WD uvedla na trh speci-
ální pevné disky, které jsou ideální 
pro ukládání audiovizuálního ob-
sahu v kamerových bezpečnostních 
systémech, PVR, DVR či set-top 
boxech. Tyto 3,5palcové pevné dis-
ky jsou optimalizovány pro nepře-
tržitý provoz při zachování vysoké 
spolehlivosti, minimální hlučnosti 
a pro dlouhou životnost v prostře-
dích vyznačujících se vysokou tep-
lotou. Ve srovnání se standardními 
pevnými disky snížila společnost 

Tempo udávané Moorovým záko-
nem sledují také počítačové hard 
disky s klesající cenou v přepočtu 
na gigabajt prostoru. Přenosné flash 
disky se stávají masově dostupnými 
a jejich kapacita se každoročně při-
bližně zdvojnásobuje. SDXC karty 
dosáhnou během pár let kapacity 
až 2 TB. Nárůst v oblasti využívání 
paměťových karet a klesající cena 
úložné kapacity umožní uskutečnit 
vizi internetu věcí, díky němuž se 
budou naše data uchovávat nejen 
v počítačích, ale i v reálném světě, 
přímo ve věcech kolem nás.

Paměťové karty v síťových kamerách 
umožňují decentralizované uchová-
vání údajů, které eliminuje potřebu 

WD, díky kombinaci svých techno-
logií IntelliSeek, NoTouch a Intelli-
Power, spotřebu energie až o 40 %.

Disky jsou vybaveny technologií 
SilkStream pro nepřetržité nahrává-
ní nebo Preemptive Wear Leveling 
(PWL) pro rovnoměrné přejíždějící 
ramena. SilkStream optimalizuje 

místních serverů, zařízení DVR, 
NVR nebo počítačů pro ukládání 
videa. Navíc díky systému zabez-
pečení nahrávání proti výpadkům 
(fail-over recording) se v případě 
výpadku mohou dočasně ukládat 
data do paměti přímo v síťové ka-
meře, čímž se zvyšuje spolehlivost 
celého systému. Síťové kamery s pa-
měťovými kartami jsou optimalizo-
vány i pro nasazení v podmínkách 
s pomalým síťovým připojením.

Více si přečtěte
v online časopise
ICT SECURITY
po načtení QR
kódu zde:

plynulé přehrávání digitálního vi-
dea ve vysokém rozlišení HD, a to až 
ve 12 simultánních datových tocích. 
SilkStream je kompatibilní s příkazy 
streamování ATA, aby tak uživatelé 
spotřební elektroniky mohli využít 
funkce, jako je standardní ovládání 
streamování a obnova chyb. PWL 
umožňuje, aby raménko disku v pra-

5 klíčových trendů 
v oblasti IP video dohledu



ICT SECURITY

Kamerové 
problémy – Velký 
bratr vás vidí

videlných intervalech „přijíždělo“ 
přes celou plotnu a nedocházelo tak 
k nerovnoměrnému opotřebování 
povrchu ploten, což je v aplikacích 
pracujících s toky audiovizuálních 
záznamů poměrně běžné.

K dalšímu zajímavému vybavení 
patří IntelliPark a IntelliSeek. Intelli-
Park poskytuje nižší spotřebu díky 
automatickému odstavení hlav při 
nečinnosti s cílem snížit aerodyna-
mický odpor. IntelliSeek vypočítává 
optimální vyhledávací rychlost ke 
snížení spotřeby, hluku a vibrací. 
Disky jsou nabízeny s kapacitou 
v rozsahu 160 GB až 3 TB s rychlou 
vyrovnávací pamětí v rozsahu 8 až 
64 MB s rozhraním SATA 6 Gb/s 
nebo SATA 3 Gb/s. Společnost WD 
poskytuje na tyto disky tříletou zá-
ruku. 

Plná specifikace je dispozici po klik-
nutí na konkrétní model v tabulce 
v online verzi článku, který si můžete 
otevřít po načtení QR kódu:

Kamerové systémy dnes tvoří 
základní stavební kámen fyzické 
bezpečnosti. Často s nimi ale bývá 
více problémů, než užitku: statis-
tiky například neúprosně uvádí, 
že devadesát procent kamerových 
systémů je nainstalováno v rozpo-
ru s legislativou. 

Nejenom z tohoto důvodu proto ka-
merové záznamy často neobstojí ja-
ko důkaz u soudu. Předmětem kri-
tiky bývá i to, že šance na vyřešení 
zločinu je zhruba stejná v lokalitách 
s kamerami i bez kamer. Kamery pak 
nejsou s to zabránit třeba teroristic-
kým útokům.

Jejich instalace má často za důsledek 
jen přesun zločinnosti do jiných lo-
kalit. Problém tak řeší jen opticky, ale 
nikoliv reálně. A navíc vedou k vyšší 
lhostejnosti osob: i ti, kdo by za běž-
ných okolností zasáhli nebo alespoň 
přivolali pomoc, se stávají pasivní-
mi. Vždyť „někdo se přece dívá“! 
Pravdou ale také je, že přes všechny 
nedostatky dnes nic lepšího než 
právě kamerové systémy nemáme.

Velmi názorně ilustrativní příklad 
dokládající problematičnost nasaze-
ní a požívání kamerových systémů 
se stal před lety v Plzni. Záběry z jed-

né monitorovací kamery byly pře-
dávány na veřejně dostupný web: 
jenomže kamera mířila do okna sou-
kromého bytu. Jeho obyvatelé se tak 
stali nedobrovolnými herci v reality 
show, protože neměli ani potuchy 
o tom, že se na jejich každodenní 
strasti a slasti může dívat celý svět.

Inkriminovaná kamera patřila Měst-
ské policii Plzeň, přičemž ji strážníci 
mohli směrovat, kam potřebovali. 
Došlo ale k tomu, kdy jeden ze stráž-
níků zamířil kameru do okna sou-
kromého bytu a následně ji pozapo-
mněl přesměrovat zpátky na ulici 
předtím, než ji připojil zpět do ve-
řejného systému.

Více si přečtěte zde:

Virtuální patchování:
s hackery držíme krok

Šifrujete? Nebo si topíte 
procesorem?
Určitě to znáte, zapnete váš zabez-
pečený laptop a váš disk si spoko-
jeně ševelí, ale co to dělá s vašimi 
nervy? Operační systém startuje 
několik minut, po startu mátě ještě 
pár minut čas na ranní kávu a ote-
vření klienta elektronické pošty 
trvá neskutečně dlouho. Je to ale 
nutné?

Softwarové šifrovací systémy využí-
vají ke svým kryptografickým ope-
racím CPU, ten si sdílejí se systé-
movými prostředky a požadavky 
uživatele. Vlastní zpracování infor-
mace tak prochází šifrovacím sub-
systémem, které pomocí konkrét-
ního klíče data z nečitelné podoby, 
tedy tak jak je prezentován na fyzic-
kém disku, převede do čitelné podo-
by a předloží ke zpracování. Data 
směřující zpět na disk prochází stej-
ným subsystémem tak, aby byla opět 
správně přeložena do nečitelné po-
doby pro pozdější použití. Co ale ří-
dí a zpracovává tyto kryptografické 
funkce? Procesor!

Uvádí se, že kryptografické operace 
mají nevýznamný vliv na výkon po-
čítače. Pravda je ale taková, že tento 

Virtuální patchování představuje 
způsob, jak eliminovat nedostatky 
tradičních aktualizací a jak zvýšit 
bezpečnost systému. Trend Micro 
reaguje na tento trend a umožňuje 
virtuální patchování pro svá řešení 
Deep Security a OfficeScan Intru-
sion Defense Firewall. 

Softwarové aktualizace neboli pat-
che patří k základním nástrojům, 
pomocí kterých softwaroví vývojáři 
opravují chyby a zranitelná místa 
ve svých produktech. Poskytují ta-
ké ochranu před rostoucí hrozbou 
počítačových podvodů. Rychlé ak-
tualizace vybraných částí kódu lze 
považovat i za klíčový mechanismus 
pro udržování vysoké úrovně zabez-
pečení uživatelů a jejich dat. Bohužel 

šifrovací subsystém vyžaduje pro-
cesorový výkon v přímé úměře na 
požadavky operačního systému. Po-
kud by tento proces nebyl inteli-
gentně diferencovaný, kryptografic-
ké operace by za okamžik zahltily 
výkon procesoru a na uživatelovu 
práci by jí už moc nezbývalo.

Procesor ale nikdy na tyto funkce 
nebyl navržen, proto obvykle hovo-
říme o principu úzkého hrdla. Šifro-
vací subsystém zpracuje přesně to-
lik informací, aby vyhověl nejdříve 
operačnímu systému a teprve poté 
uživatelským potřebám. U běžného 
mechanického disku může toto ome-
zení znamenat ztrátu výkonu rov-
nající se 30 až 50 %. U samotného 
procesoru od pěti do čtyřiceti pro-
cent výkonu. Při nákupu Solid State 
Drive (SSD) jde pak o zcela zmaře-
nou investici.

Více si přečtěte zde: 

velmi často se stává, že aktualizace 
nedrží s počítačovými zločinci krok. 
Proto je tu virtuální patchování. 
Zákazníci používající řešení Deep 
Security a OfficeScan Intrusion De-
fense Firewall si už nemusí dělat 
starosti kvůli nadměrným požadav-
kům na administraci nebo zpožděné 
distribuci bezpečnostních aktuali-
zaci při tradičním způsobu řešení 
aktualizací.

Virtuální patche analyzují operace 
za použití bezpečné prováděcí vrstvy 
a zastavují škodlivý provoz předtím, 
než se může dostat ke zranitelným 
aplikacím. Řešení je založeno na 
principu rychlého vývoje a krátko-
dobé implementace, takže lze zabrá-
nit zneužití nově zjištěných zranitel-
ných míst v systému nebo softwaru.

Více si přečtěte zde: 
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zprávy ze sítí a telekomunikací

 Ericsson staví obří ICT 
centra

Ericsson plánuje investovat 7 miliard 
švédských korun do výstavby tří 
globálních ICT center. Dvě z nich 
postaví ve švédských městech Stoc-
kholm a Linköping, třetí bude stát 
v kanadském Montrealu.Centra bu-
dou umístěna v blízkosti hlavních 
výzkumných a vývojových kapacit 
Ericssonu. Stanou se novou platfor-
mou pro současných více než 24 000 
vývojářů a inženýrů pracujících 
v R&D programech společnosti.

 Star 21 Networks 
se sloučila s Dial 
Telecomem

Dial Telecom, přední český poskyto-
vatel datových a hlasových služeb, 
dokončil fúzi se společností STAR 
21 Networks, provozovatelem roz-
sáhlé přístupové telekomunikační 
sítě „poslední míle“. Dial Telecom 
tak dále upevňuje pozici jednoho 
z lídrů mezi velkoobchodními pro-
videry datových a hlasových služeb.

novinky

v.i.p. zprávy

Samsung: SSD pro každého?

Jaké jsou hlavní typy síťových úlo-
žišť? Co vlastně znamenají zkratky 
SAN, NAS a DAS a jaké jsou mezi 
nimi diametrální rozdíly? Nad tím 
se zamýšlí a odpovídá Dag Jeger, 
specialista v oblasti ICT a Networ-
kingu. 

Onehdy jsem slyšel v rádiu či v tele-
vizi jakéhosi modernistického peda-
goga, který hlásal cosi ve smyslu, že 
učení potlačuje v dětech schopnosti. 
Dětem by se do hlav neměly vkládat 
znalosti, dítě to přímo sráží k zemi. 
Měly by se v nich rozvíjet schop-
nosti informace najít a hlavně by se 
měly naučit myslet. A je prý jedno, 
jestli píšou tvrdé nebo měkké „i“ či si 
pletou „s“ a „z“, stačí zvládnout my-
šlení. Já jsem se ve škole, žel bohu, 
učil, takže mi to asi nemyslí. Nedo-
vedu si proto představit, jak může 
kdokoli cokoli někde hledat, když ne-
má o existenci hledaného ani poně-
tí, neb ho o tom ve škole nezpravili 
(povšimněte si prosím, že se „s“ 
místo „z“ má slovo „nespravili“ úpl-
ně jiný význam), či jak se dá bez 
znalostí, s nimiž, aspoň mne to kdy-
si ve škole učili, myšlení operuje, 
něco vymyslet. 

Společnost ZyXEL Commu-
nications, přední dodavatel 
síťových a komunikačních ře-
šení, uvedla na trh novou řa-
du dedikovaných firewallů. 
Nové VPN firewally ZyWALL 
dosahují maximálních úrovní 
výkonu díky vyšší rychlosti 
architektury se čtyřjádrovými 
a šestijádrovými procesory.

Společnost Nokia oznámila 
dokončení transakce, po kte-
ré je NSN (Nokia Siemens 
Networks) nyní plně ve vlast-
nictví společnosti Nokia. 
Nokia bude i nadále podpo-
rovat NSN jako nezávislý 
právní subjekt a součástí té-
to změny je nová značka i ná-
zev společnosti – Nokia So-
lution and Networks, známa 
doposud jako NSN.

Nový vysokorychlostní SSD disk 
s kapacitou 1 TB urychlí přechod 
na technologii SSD v globálním 
měřítku.

Samsung Electronics Co., Ltd., před-
ní světový výrobce pokročilých 
paměťových technologií, uspořádal 
v Soulu celosvětový SSD Samsung 
summit, na kterém slavnostně před-
stavil nový SSD disk Samsung 840 
EVO. Kromě uvedení nejnovější 
generace SSD disků, které se neslo 
v duchu hesla „SSD pro každého“, 
se summit zaměřil také na budouc-
nost celosvětového trhu s SSD dis-
ky, které rychle nahrazují tradiční 
pevné disky. Na letošním setkání 
představil Samsung nové velkoka-
pacitní SSD disky s prostorem více 
než 1 TB. Jedním z hlavních před-
stavených produktů byl model 840 
EVO, vysoce výkonný SSD disk 

Co by dnes řekl moudrý Louis Pas-
teur namísto známého „náhoda přeje 
jen duchům připraveným“?
Možná „metodou pokusu, omylu 
a usilovného myšlení lze někdy do-
spět alespoň k chabému výsledku.“ 

Vraťme se nicméně k síťovým úlo-
žištím. Namísto vymýšlení, o co asi 
může jít, se na ně pojďme podívat 
poněkud blíže. Obvykle se zmiňují 
dva a někdy i tři typy síťových úlo-
žišť: SAN, NAS a DAS. Úložišť, která 
mají nějakou souvislost s počítačo-
vou sítí. Naprosto při tom pomíjím 
klaudová úložiště, ještě mne nikdo 

s rozhraním SATA, určený pro běž-
né spotřebitele, s kapacitou až 1 TB, 
a model XS1715, ultrarychlý SSD 
disk s rozhraním NVMe*, určený pro 
nasazení v podnikových datových 
úložištích, s kapacitou až 1,6 TB.

nepřesvědčil, že bych měl psát to ne-
hezké a nečeské slovo „cloudová“, 
která, jsouce dostupná po síti, by-
chom mohli rovněž označit jako 
síťová. Zde budeme mluvit pouze 
o úložištích v lokální či nanejvýše 
podnikové síti. 

Jaký je mezi SAN, NAS a DAS roz-
díl?
To se dozvíte v online časopise 
NETGURU...

po načteníQR kódu:
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Náhoda přeje připraveným – 
síťová úložiště podle Daga 
Jegera

V rámci své nové strategie, zaměřené 
na posílení běžného spotřebitelské-
ho trhu a větší rozšíření SSD disků, 
zahájil Samsung v srpnu distribuci 
SSD 840 EVO prodejcům na hlav-
ních globálních trzích, včetně České 
republiky a Slovenska. Cena je na-
stavena na 15 990 Kč s DPH. Sam-
sung vyvinul vůbec první SSD disky 
s rozhraním SATA v oboru, které 
jsou určené pro ultratenké note-
booky a firemní servery. Nové disky 
teď podporují rozhraní SATA, SAS, 
PCIe a NVMe a celkově představují 
nejrozsáhlejší produktovou řadu 
SSD disků a řešení určených pro 
nasazení v podnicích.

Více online zde: 



NET GURU

Společnost Intel představila rodinu 
SSD disků, určeny jsou k profesio-
nálnímu použití.

Přechod na osobní počítače vybave-
né SSD disky může podle průzkumu 
J. Gold Associates zvýšit produk-
tivitu zaměstnanců až o třináct 
procent. Řada Intel SSD Pro 1500 
umožní IT oddělením zefektivnit 
práci zaměstnanců eliminací pro-
dlev a snížením nákladů — toho je 
dosaženo díky vyspělým funkcím 
pro správu a zabezpečení. Na insta-
laci důležitých ovladačů a hladký 
přechod na Intel SSD Pro 1500 Series 
dohlíží program Intel® Stable Image 
Platform. Díky možnosti vzdálené 
správy je možné snadno diagnosti-
kovat vzniklé potíže, což znamená 

menší počet servisních návštěv 
a úsporu času.

Podle Intelu je minimalizace pro-
stojů u zaměstnanců, kteří jsou čím 
dál mobilnější a čím dál více použí-
vají tenké a lehké počítače, klíčovým 
faktorem ke zvýšení produktivity 
a snížení IT nákladů.

Nové disky jsou taky chráněny před 
neautorizovaným přístupem, k če-
muž mají k dispozici řadu funkcí 
zabezpečení, včetně hardwarového 
256bitového šifrování AES a proto-
kolů Opal.

Více online zde: 

Zyxel spouští doživotní 
záruku

ZyXEL dramaticky změnil záruční 
politiku v rámci evropského regio-
nu – nabízí nyní doživotní záruku 
na produkty pro podnikovou infra-
strukturu. Tu nyní poskytuje na 
všechny Switche (vyjma malých 
nespravovaných) a řadu Business 
Access Pointů NWA a Wireless con-
trollery řady NXC. Záruka se navíc 
vztahuje i na ventilátory a zdroje.

V praxi tato záruka znamená, že 
společnost opraví nebo vymění dané 
zařízení, u kterého se projeví závada, 
až pět let od ukončení jeho výroby 
(seznam produktů s datem ukončení 
výroby je zveřejňován na lokálních 
i globálních stránkach ZyXELu). 
Investice zákazníků je tedy plně 
chráněna a obchodní partneři mo-

hou produkty ZyXEL nabízet s plnou 
sebedůvěrou. Podle vedení ZyXELu 
většinu jejich sortimentu budou zá-
kazníci využívat 6 let a déle, proto 
se jim řešení doživotní záruky vy-
platí.

Co je aktuálně atraktivního ve svě-
tě NAS technologií a jaké je jejich 
zabezpečení ve firemním prostředí? 
Na tuto otázku odpovídal Zdeněk 
Horáček ze společnosti Kobe. 

1. Jaké nové produkty či technolo-
gie z oblasti NAS jste uváděli nebo 
budete uvádět v tomto roce?
Synology, jako hlavní dodavatel NAS 
serverů pro Kobe, tradičně provedl 
upgrade řady produktů z hardwa-
rového i softwarového hlediska. 
Novinky jsou tedy hned v několika 
oblastech. Hardware je nyní opět 
spolehlivější, všechny NASy mají 
pasivní chladiče procesorů a jedi-
ným pohyblivým prvkem (kromě 
disku) je tedy systémový ventilátor. 
Nově osazené procesory a větší pa-
měť je zárukou vyšších rychlostí 
a i nejnižší modely „j-serie“ již dnes 
dosahují přenosových rychlostí 
prakticky 100 MB/s. Velice atraktiv-
ní jsou pěti a osmi diskové modely 
DS1513+ a DS1813+ s možností při-
pojení dalších expanzních modulů, 
které mají nyní 4× Gigabit LAN 
s funkcí agregace linky a failover. 

Přenosová rychlost tak 
stoupla až k úrovni 350 
MB/s. Spotřeba nových 
modelů v tzv. Deep sleep 
režimu je na úrovni tře-

ba 3 W.

Software je také výrazně vylepšený, 
k dispozici je nový Synology Perso-
nal Cloud s možností automatické 
synchronizace souborů mezi počí-
tači a mobilními zařízeními, plá-
novač úloh umožňující pravidelně 
se opakující úkoly, nastavení šířky 
pásma i s časovým harmonogra-
mem, podpora mobilních platforem 
(vzdálený přístup...) se rozrostla 
o Windows Phone atd. Synology 
dokonce nyní připravuje kromě 
stávající podpory USB Wifi modu-
lů i podporu USB 3G/4G modulů 
pro připojení k internetu. Počet 
dalších aplikací instalovatelných na 
vyžádání je nyní přes 50 (Mail 
server, Web server, Blog, CMS, ERP, 
CRM, Wiki, database, e-commerce, 
e-learning, dohledová stanice s 
podporou IP kamer...). Co se týče 
instalace, i ta se zjednodušila, nové 
modely nepotřebují ani instalační 
CD a lze je zprovoznit i bez připo-
jení k internetu.

Více si můžete přečíst
online po načtení QR
kódu zde: 

NAS: Už umíme 4G

SSD se šifrováním 
od Intelu

Spojení softwarově definovaných 
sítí se síťovou virtualizací přinese 
jednotnou infrastrukturu a provozní 
model zahrnující fyzické i virtuální 
sítě

S přechodem podniků na cloudové 
a mobilní platformy se jasně uka-
zuje, že ruční konfigurace sítí je ob-
rovsky náročná časově i z hlediska 
zdrojů, a navíc výrazně zvyšuje 
riziko chyb. Virtualizace sítí sice 
umožňuje nasazení centralizované 
řídící platformy, avšak nezajistí 
automatizaci konfigurace ani přidě-
lování fyzických síťových zařízení. 
Společnosti HP a VMware, Inc. 
oznámily, že plánují spolupracovat 
na vytvoření prvního sjednocujícího 
(federovaného) síťového řešení na 
trhu, které nabídne zákazníkům jed-
notnou automatizaci a sledování 
fyzických i virtuálních sítí datových 
center. Tato první koncepce pružné 
automatizované sítě jak ve virtuál-
ním, tak i fyzickém světě přinese 
zcela novou úroveň f lexibility IT 
a kontinuity provozu.

Nové síťové řešení společností HP 
a VMware spojí SDN kontroler HP 
Virtual Application Networks se 
síťovou virtualizační platformou 
VMware NSX a poskytne zákazní-
kům integrovaný přístup k auto-
matizaci jejich fyzické a virtuální 

síťové infrastruktury. Toto federo-
vané síťové řešení nabídne centrali-
zovaný přehled, jednotnou automa-
tizaci, „viditelnost“ dílčích síťových 
prvků i řízení celé sítě datového 
centra, stejně jako zajistí pružnější 
reakční doby, monitoring sítě a ře-
šení problémů.

„Hybridní softwarově definované 
sítě (SDN) kombinují fyzické síťové 
prvky s overlay modelem a transpa-
rentně propojují fyzická i virtuální 
zařízení v rámci společného řízení 
(control plane),“ řekl Joe Skorupa, 
analytik společnosti Gartner. „Ten-
to přístup je příslibem mnohem 
rychlejšího zprovozňování služeb, 
vypořádá se i s nevirtualizovanými 
komponentami a zajistí hladký pře-
chod na optimální kombinaci kon-
cových zařízení.“ 

Typická síť cloudového datového 
centra může vyžadovat přibližně 
10 000 konfiguračních změn denně, 
z nichž každá vyžaduje alespoň 20 
příkazů. Vložení těchto 200 000 řád-
ků se změnami nastavení by při před-
pokládané rychlosti vytvoření jed-
noho příkazu za minutu vyžadovalo 
3 333 pracovních hodin.

Více po načtení QR: 

Hybridní SDN:
HP sjednocuje sítě
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