
AON vs. PON
V poslední době mnoho poskyto-
vatelů internetu řeší otázku, zda 
je výhodnější rozšiřovat síťovou infra-
strukturu i nadále formou aktivní op-
tické sítě AON nebo přejít na pasivní 
optickou síť PON.

AON – aktivní optická síť
Většina AON přístupových sítí je 
historicky vybudována na typu FTTB 
(Fiber To The Building). Tyto sítě se 
nejčastěji používají pro poskytování 
internetových služeb v domech s více 
bytovými jednotkami. Přístupová vrs-
tva bytového domu je tvořena meta-
lickými kabely, které jsou zakončeny 
na patě bytového domu v metalickém 
přístupovém switchi. Pomocí optic-
kých kabelů je takto více bytových 
domů sdruženo do optického 
agregačního switche v cent-
rálním uzlu sítě. 

Zapomeňte na hesla – stačí palec

CSIRT vs. SOC – co je co a jaké jsou jejich úlohy?
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Pokud si nepamatujete všechna 
ta hesla pro vaše zařízení, ales-
poň s jedním odlehčením je tady 
nový šifrovaný disk společnosti 
VERBATIM.

A touto aktuální novinkou na trhu 
je externí pevný disk Fingerprint 
Secure, který pro zajištění ochrany 
dat využívá hardwarové šifrová-
ní podle standardu AES 256 ve 
spojení biometrickým přístupem. 
Veškerá data uložená na disku 
jsou tak v případě ztráty nebo 
odcizení spolehlivě chráněna před 
neoprávněným přístupem. Pevný 
disk okamžitě šifruje veškerá data 
ukládaná na disk a je tedy plně 
v souladu s požadavky GDPR, 
protože 100 % disku je bezpečně 
šifrováno. 

Tenhle disk má na svém těle 
vestavěný systém pro rozpozná-
vání otisků prstů a umožňuje tak 
přístup až osmi autorizovaným 
uživatelům a jednomu administ-
rátorovi, nebo si tam také můžete 
zadat osm vašich různých prstů. 
Po nastavení disku mohou uživa-
telé prostřednictvím registrova-
ného otisku prstu zařízení velmi 

rychle uzamknout a odemknout. 
Velkou výhodou v oblasti bez-
pečnosti vidím to, že pevný disk 
neukládá heslo do počítače ani 
do dočasné paměti systému, takže 
úroveň zabezpečení je mnohem 
vyšší, nežli v případě softwaro-
vého šifrování. Navíc, pokud se 
pevný disk dostane do nepovola-
ných rukou, po několika neúspěš-
ných pokusech o zadání hesla jsou 
veškerá data smazána.

„Hlavním zájmem firem 
i jednotlivců je uchovávat data 

v maximálním bezpečí,“ říká Chris 
Chalder, produktový manažer 
společnosti Verbatim Europe. 
„Využití pevného disku Verbatim 
Fingerprint Secure vám poskytne 
klid i v případě, že jste tašku s pev-
ným diskem někde zapomněli nebo 
vám ji někdo odcizil.“

Pevný disk Verbatim Finger-
print Secure je kompatibilní 
s operačními systémy PC i Mac 
a je vybaven rozhra-
ním USB 3.1 GEN 1 
s konektorem USB-C.

VÍCE INFO NA:
gopas.cz/kurzy/
SECDAY5

Uplatňování kyberzákona 
v ČR a na Slovensku nabírá 
na obrátkách. Spolu s tím sílí 
i bolest hlavy u některých (nejen) 
novopečených manažerů kyber-
bezpečnosti, na které najednou 
zaútočila armáda obchodníků, 
kteří se předhánějí s tím, kdo na-
bízí lepší produkt, koho nextgen 
je více next, kdo má umělejší 
inteligenci a kolik devítek se 
dá ještě napsat za desetinnou 
čárku v 99,9% hrozeb, před kte-
rými vás daný produkt ochrání. 

Možná jste si takový produkt 
koupili a jste úspěšně chráněni 
před (limitně) 100 % všech hrozeb 

a můžete klidně spát. Pokud ne, 
patříte do šťastnější skupinky, 
která si uvědomuje, že koupit si 
další krabici do sbírky nemusí 
být zcela nejlepší řešení a hledáte 
komplexnější přístup k řešení 
kyberbezpečnosti.

Pokud se o problematiku 
zajímáte, pravděpodobně se často 
setkáváte s pojmy CSIRT a SOC. 
Každý je však vysvět-
luje trochu odlišně.
Co tedy znamenají 
pro nás?
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Firmy nakupují software on-line
Ještě nedávno organizace při 
nákupu softwarových licencí 
využívaly pouze jeden opakující 
se model, při kterém za ceníkovou 
cenu koupily licence v jejich nej-
aktuálnějších verzích, a to i přes-
to, že ne vždy odpovídaly jejich 
potřebě – využitím i cenou. To 
se mění. Firmy samy čím dál tím 
více se softwarem obchodují, což 
dalo vzniknout novému způsobu 
distribuce. Obchod s druhotným 
softwarem se vyvinul v trh s vlast-
ním unikátním profilem. Jaké 
výhody tento způsob pořizování 
licencí přináší? 

Podle průzkumu německé spo-
lečnosti UsedSoft se pro koupi 
použitého softwaru rozhodlo 94 % 
respondentů na základě ceny. 
Sesbíraná data se nijak zásadně 
neliší od situace na tuzemském 
trhu. „Cena může být ve srovnání 
s novým softwarem až o 70 % nižší 
a ušetřené peníze lze využít na 
jiné výdaje. Tímto způsobem lze 
kupovat pouze trvalé softwarové 

licence, na druhou stranu 
80 % českých firem prefe-
ruje právě tuto variantu,“ 
říká Patrik Sodoma, Sales 
Director for Czech Republic 
ze společnosti SoftwarePro. 
Předplatné licence sice před-
stavují komfortnější variantu 
využívání softwaru, na dru-
hou stranu se vyplácí jen do 
tří let používání. Při nákupu 
trvalé multilicence firma za 
produkt zaplatí pouze jednou 
a může ho využívat navždy 
nebo do doby, kdy ho prodá dále, 
protože ho už nevyužívá.

Pořizovat lze i starší licence
Téměř všichni respondenti 
průzkumu tak spojují trh s dru-
hotným softwarem s možností 
levnějšího nákupu softwaru. 
Další výhodou – uvedlo to 60 % 
respondentů – je možnost pořídit 
i starší verze softwaru. Jde o vý-
znamný benefit, protože tyto ver-
ze už nejsou u výrobců dostupné 
a oficiální distribuce zákazníka 

nutí zakoupit vždy nejnovější 
verzi. „Starší verze jsou většinou 
nejen levnější, ale mají obrovskou 
výhodu i v tom, že s nimi uživatelé 
umí pracovat. Tyto verze také 
obvykle nevyžadují novější počíta-
čové vybavení, což jsou často další 
investice spjaté s nákupem nových 
verzí,“ deklaruje Patrik Sodoma.

EDITORIAL

Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři, 

léto je tady a sním 
i letní parna 

a v „serverovnách“ 
a také našich 

kancelářích běží 
klimatizace na 

plný výkon. Jak jste na tom vy naši 
čtenáři, také máte pocit, že vašim „PC 
miláčkům“ musíte dopřát trochu více 

chladnějšího vzduchu, hlavně když 
sedíte na terase restaurace a přemítáte 
o tom, zda zálohovat či ne? Tak být na 
vašem místě, zálohuji, co mi síly stačí. 

Jelikož podle průzkumu společnosti 
ACRONIS, se již 46 % českých pod-

nikových uživatelů setkalo s ransom-
warem a 34 % zákazníků zažilo v dů-
sledků ransomwarového útoku ztrátu 
dat, 24 % částečnou, 10 % kompletní. 
Ransomware je hlavní příčinou ztráty 

firemních dat pro 17 % respondentů, 
stále převažují chyba uživatelů (63 %) 

a selhání hardwaru (51 %). Takže 
z toho jednoznačně vyplývá, že v ob-
lasti kybernetické ochrany je nejvíce 
podceňováno zálohování dat (49 %) 
a ochrana přenosných médií (46 %). 

Používáte také ještě stále přenosná 
média, jako jsou harddisky nebo DVD, 

nebo už zálohujete pouze do cloudu?
Na základě vašich reakcí jsme 

aktuálně rozšířili náš časopis o další 
číslo, takže teď budeme vycházet 

jako měsíčník tedy 12krát ročně. Náš 
redaktorský tým se pomalu rozšiřuje, 

a to se odrazí nejenom na rozšíření 
na 12 čísel v roce, ale také barevnosti 
názorů a informací z trhu, které zde 

každý měsíc pro vás čtenáře vybíráme. 
V přípravě máme také pravidelné 

měsíční přehledy-newslettery z oblasti 
kybernetické bezpečnosti a první 

číslo tohoto newsletteru je již v naší 
laboratoři.

Petr Smolník, šéfredaktor

Více článků si můžete přečíst na cz.ict-nn.com
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Přežije OPEN SOURCE rok 2020?
Pokud se podíváme na Red Hat, 
řekl bych již tradiční firmu za-
bývající se řešeními založenými 
na open source technologiích má 
své největší vývojové centrum na 
světě v Brně a opět dosáhla vý-
razného zisku. Tak máme na tuto 
otázku zcela jasnou odpověď. 
Odpovědi Jamese Whittehursta 
výkonného ředitele společnosti 
na to, jak se Red Hatu daří, jsou 
zcela jasné.

„Pokračujeme v uvolňování po-
tenciálu vývojářů a podniků, aby-
chom umožnili našim zákazníkům 
uspět v budování IT infrastruktury 
a aplikací nové generace,“ řekl 
James Whitehurst, výkonný 
ředitel společnosti Red Hat. 
„Enormní zájem zákazníků o Red 
Hat technologie dokládá rekordní 
návštěvnost téměř 9000 účastníků 
na naší přední konferenci Red 
Hat Summit. Zde jsme mimo jiné 
oznámili všeobecnou dostupnost 
systémů Red Hat Enterprise Linux 
8 a OpenShift 4, které vycházejí 
z našich inovací, jež pomáhají 
našim zákazníkům růst. Zájem 
zákazníků byl patrný nejen na 
konferenci samotné, ale projevil 
se i v prvním čtvrtletí, kdy jsme 
v případě OpenShift 4 zazname-

nali nárůst o více než 90 nových 
zákazníků.“

A jak vidíte vývoj v novém 
fiskálním roce?
„První čtvrtletí bylo silným 
začátkem fiskálního roku 2020. 
Dosáhli jsme dvojciferného růstu 
v řadě našich finančních metrik, 
včetně 15% meziročního růstu 
příjmů v amerických dolarech, 
nebo 18% v konstantní měně; 
a 24% růstu výnosů v oblasti 
vývoje aplikací a předplatného 
dalších rozvíjejících se technologií 
v amerických dolarech, nebo 29% 
v konstantní měně,“ říká Eric 
Shander, výkonný viceprezident 
a finanční ředitel. „Zdvojnásobili 

jsme počet uzavřených obchodů 
nad 5 milionů dolarů a zazname-
nali 15% nárůst počtu obchodů 
nad jeden milion dolarů oproti 
předcházejícímu čtvrtletí. Mnohé 
z těchto obchodů obsahovaly nově 
vznikající technologie, včetně pro-
deje řešení OpenStack za více než 
5 milionů dolarů a našeho největ-
šího obchodního případu v oblasti 
úložných a hyperkonvergovaných 
řešení za více než 15 milionů do-
larů. Šíře našeho úspěchu ukazuje, 
že v našem produktovém portfoliu 
mohou zákazníci získat 
významnou hodnotu.“
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https://www.facebook.com/ICTNN/
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AON vs. PON
U koncových zá-
kazníků je instalo-
vána CPE jednotka 
s metalickým portem 

nebo jen datová zásuvka.
U AON FTTH (Fiber To the 

Home) sítí má každý koncový 
zákazník v domácnosti místo 
metalického kabelu přímo optické 
vlákno zakončené CPE jednotkou 

s optickým portem. Většinou se vy-
užívají CPE s SFP portem, do které-
ho je možné instalovat SFP modul 
dle potřeb poskytovatele. Většinou 
podle vzdálenosti, ve které je 
koncový zákazník od centrálního 
bodu, podle kabeláže a rychlosti. 
Vlákna jsou pak svedena do optic-

kého agregačního switche. Na trhu 
existuje celá řada CPE koncových 
jednotek pro AON FTTB i FTTH. 
Od jednoduchých konvertorů až 
po jednotky s integrovanou WiFi, 
provisioningem a podporou NAT 
a DHCP. V případě, že poskytovatel 
nabízí i televizi, je možné využít 
IPTV nebo kabelovou televizi 
CATV.

PON – pasivní optická síť
V posledních letech se stále 
více budují FTTH sítě na PON 
technologiích EPON nebo GPON. 
Z počátku jejich využití směřovalo 
zejména k zajištění internetových 
služeb na vesnicích. S postupem 
času se PON technologie začala 

nasazovat i pro nově budova-
né bytové domy, a začala tak 
nahrazovat sítě typu AON FTTB 
a FTTH. Nyní si začíná mnoho 
internetových providerů pokládat 
otázku, zda se vyplatí vybudovat 
PON technologii i v místě, kde je 
již vybudovaná AON FTTB síť. 
U PON sítí má každý koncový zá-
kazník, stejně jako u AON FTTH 
sítí, své dedikované vlákno, které 
je ukončeno až v domácnosti. 

V PON topologii, jak již z jejího 
názvu vyplývá, se nevyužívá žádný 
aktivní prvek a po celé trase jsou 
umístěny pouze pasivní prvky. 
Centrální jednotka má většinou 
1–8 optických PON portů, přičemž 
do každého PON portu můžeme 
připojit až 128 koncových zákaz-
níků. Připojení více zákazníků do 
jednoho PON portu se realizuje 
pomocí splitterů (rozbočovačů).

Splitter je připojen jedním vlák-
nem k centrální jednotce a většinou 
4–64 vláken směrem ke koncovým 
zákazníkům. Pro komunikaci se 
využívají časové intervaly, nedo-
chází tedy ke kolizi mezi klienty 
a koncovou jednotkou.

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

Celkem 857 tisíc schránek a 1,4 
milionu uživatelů, to jsou datové 
schránky. Po 10 letech provozu 
přichází nové logo.

Podle údajů ministerstva vnitra, 
zřizovatele ISDS, v systému aktuálně 
funguje 857 tisíc aktivních datových 
schránek (údaj k 21. červnu 2019). 
Většina připadá na právnické osoby 
(542 010), přibližně stejný počet účtů 
využívají fyzické osoby samostatně 
výdělečně činné (154 802) a fyzické 
osoby (142 038). Státní orgány provo-
zují 18 096 datových schránek. V po-
čtu uživatelů datové schránky vysoce 
překonaly hranici jednoho milionu 
osob, aktuálně jich je podle statistiky 
ministerstva 1 388 329. Z toho takřka 
milion připadá na právnické osoby 
(997 557). Datové schránky používá 
180 989 podnikajících fyzických 
osob, 166 160 fyzických osob a 43 623 
státních zaměstnanců.

Datové schránky jsou stále využí-
vanější. Jestliže začátkem roku 2015 
je využívalo 50 tisíc fyzických osob, 
letos je jich už téměř trojnásobek. 
V letošním roce přibývá každý týden 
zhruba 600 nově zřízených aktivních 
datových schránek fyzických osob. 
Průměrná velikost zaslané datové 
zprávy se pohybuje od 0,8 do 1 MB. 
Stoupá i počet zasílaných datových 
zpráv. Vůbec nejvíc jich systém 
zpracoval 25. dubna letošního roku, 
a to 545 003. Měsíčně uživatelé ISDS 
odešlou téměř 9 milionů datových 
zpráv. Rekord padl v březnu 2017, 
kdy jich bylo takřka 9,9 milionu, říká 
statistika ministerstva vnitra.

Největší počet datových zpráv Češi 
zasílají dopoledne okolo 11 hodiny 
a poté odpoledne ve 14 hodin. „Ma-
ximálních počtů odeslaných datových 
zpráv však bylo dosahováno i okolo 18 
hodiny. 24. dubna 2019 bylo dosaženo 
špičkové hodnoty 1 840 odeslaných da-
tových zpráv za minutu,“ upozorňuje 
ve své statistice ministerstvo vnitra. 
Začátkem června vybralo minister-
stvo v soutěži studentů uměleckých 
škol nové logo datových schránek. 
Autorem vítězného 
návrhu je Lukáš 
Adamík.

10 let datových 
schránek

Dokončení
ze
str. 1
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Vzdělání – klíčový pilíř kybernetické a informační 
bezpečnosti
… tak takto se jmenovala 
přednáška Aleše Špidly, která 
byla součástí Národního in-
formačního semináře ECDL 
2019. Semináře s perfektní 
organizací a skvělým místem 
konání (a to nejen pro pří-
jemnou klimatizovanou tep-
lotu v jinak rozpálené Praze). 
Místo konání bylo příznačné, 
a sice prostory Českého 
institutu Informatiky, Robotiky 
a Kybernetiky (CIIRC). Pořada-
telství se ujala Česká společnost 
pro kybernetiku a informatiku 
(ČSKI) s pomocí firmy Certi-
Con a.s.

Ale vraťme se na začátek článku. 
Co se ale vlastně skrývá pod 
zkratkou ECDL. European Certi-
fication of Digital Literacy (dříve 
European Computer Driving 
License) již 20 let znamená mno-
ho, znamená zaručenou úroveň 
znalostí od základů počítačové 

gramotnosti, přes ovládání nej-
různějších aplikací, systémů až 
po kybernetickou a informační 
bezpečnost. Unikátní vzdělávací 
koncept se zaručenou kvalitou 
v tomto oboru asi nemá obdoby. 
Jasně definované Sylaby, certi-
fikované učebny, certifikovaní 
školitelé a certifikovaní testeři 
– to vše dohromady vystavělo 
konstrukci s pevnými základy, 
na kterých se podařilo vybudo-
vat koncept, který je schopen 
garantovat kvalitu znalostí u těch, 
kteří úspěšně absolvují vzdělá-

vání i testy. Projekt sice vzniknul 
jako evropský, avšak díky své 
důvěryhodnosti se rozšířil i za 
hranice Evropy a proto je na 
místě rebrand na mimo Evropu 
už zažitý název International 
Certification of Digital Lite-
racy (ICDL), tak jak to ve své 
přednášce na semináři mimo jiné 
vysvětlil Jiří Chábera – ředitel 
týmu ECDL a manažer ECDL 
Czech Republic. Koncept je to 
vskutku světový. 

Ale zpátky ke vzdělávání ve 
vztahu ke kybernetické a infor-
mační bezpečnosti. Bez vzdělání 
je v podstatě nemyslitelné ji zajis-
tit. A je jedno, jestli je vzdělávání 
zaměřeno na bezpečnost anebo 
je bezpečné chování „vedlejším“ 
produktem vzdělávání.
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Prohlížeče  
zvyšují  
zabezpečení proti 
sledování
Prohlížeče Firefox a Chrome 
obdržely aktualizace, a to při-
dáním nástrojů pro zabezpeče-
ní a ochranu soukromí, které 
pomáhají při správě hesel 
a pomáhají blokovat stránky, 
které sledují uživatele. 

Prohlížeč Mozilla Firefox 
představil funkci „Enhanced 
Tracking Protection“, která 
blokuje více než 1000 spo-
lečností třetích stran, které 
sledují online aktivity a osobní 
informace. Prostřednictvím 
partnerství s Disconnect, open-
-source anti-tracking nástrojem, 
mohou uživatelé Firefoxu přidat 
tuto funkci aktualizací svého 
prohlížeče. Firefox také aktu-
alizoval rozšíření prohlížeče 
Facebook Container (nyní 2.0) 
pro uživatele stolních počítačů. 
Rozšíření je navrženo tak, aby 
izolovalo vaši 
webovou aktivitu 
od Facebooku.

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

Připojte se ke společné expozici 
s CzechTrade!

Nové platební modely, globální 
sítě výrobních řetězců či e-zdraví 
– digitalizace mění, jak žijeme 
a pracujeme. A přináší s sebou 
nebezpečí. Kybernetičtí zločinci 
vybírají bankovní účty, zastavují 
montážní linky nebo si dokonce 
podmaňují zdravotnická zaříze-
ní. Jako veletrh v oblasti kyber-
netické bezpečnosti s největším 
počtem vystavovatelů na světě 
nabídne it-sa od 8. do 10. října 
2019 na norimberském výstavišti 
ucelené spektrum produktů a ře-
šení pro lepší zabezpečení IT.

Předchozí ročník zaznamenal 
rekordní čísla: 698 vystavovatelů 
a 14 290 odborných návštěvníků 
s rozhodovací pravomocí. Letos 
poprvé it-sa obsadí čtyři výstavní 
haly, aby vyhověla stále rostoucí-
mu zájmu vystavovatelů. V každé 
hale se budou konat četné krátké 
přednášky vystavovatelů, celkem 
350, které osvětlí otázky zabezpe-
čení IT z pohledu managementu 
a technologií. K vrcholům budou 

patřit položky programu, 
které jsou označeny jako 
„it-sa insights“ – produktově 
neutrální přednášky a diskuze 
expertů z asociací a organi-
zací, jakož i „mezinárodní 
fórum“ jako ryze anglickoja-
zyčné přednáškové pódium.

Představte také vy vaše 
inovativní řešení na tomto 
mezinárodním veletrhu, agentura 
CzechTrade nabízí společnou 
expozici českých firem a účast 
finančně podporuje dotací z pro-
jektu NOVUMM KET.

Poslední volné plochy na it-saTrendem je proaktivní přístup

USB-C umožňuje 
přenosové rychlosti 
až 5 Gb/s. V balení 
dostanete také pře-

vodní kabel z konektoru USB-C 
na konektor USB-A a to co se mi 
líbí nejvíce je, že tam přibalili také 
adaptér USB-C, což umožňuje 
připojení disku k dalším zařízení 
s tímto portem. Vzhledem k tomu, 
že většina nových zařízení počína-
je telefony a konče notebooky má 
již tento port ve svém standardu. 
Z mého pohledu zvláštní funkcí 
je možnost disk připojit také 
k televizorům, což je funkce, která 
není u pevných disků s šifrováním 
běžně k dispozici. Takže vaše zlaté 
limitované filmové edice Jamese 
Bonda zůstanou v bezpečí za šif-
rovanou zdí, v případě že je to váš 
poklad, o který se určitě bojíte.

Vzhledem k tomu, že tento disk 
by pro vás neměl být primárním 
diskem pro vaše soubory, které 
chcete mít v bezpečí, tak jak další 
úroveň zabezpečení slouží na 

disku předinstalovaný 
zálohovací software Nero 
Backup, který umož-
ňuje zálohovat všechny 
soubory, složky a jed-
notky z notebooku nebo 
počítače, kdykoliv to 
potřebujete. Stejně tak lze 
na konkrétní čas a den 
naplánovat pravidelné 
automatické zálohování 
což je aspoň za mne 
super záležitost, jelikož pak na to 
zálohování nemusíte moc myslet. 
Software Nero Backup je kom-
patibilní se systémem Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8 
a Windows 10 (není kompatibilní 
se systémem Mac OS).

Pokud si chcete tento disk 
pořídit, tak vězte, že tyto Ver-
batim Fingerprint Secure jsou 
dodávány ve dvou modelech, 
ten první je s kapacitou 1 TB 
(PN 53650) a bude se prodávat 
za maloobchodní doporučenou 
cenu 3299 Kč/129 EUR a ten větší 

s kapacitou 2 TB (PN 53651) za 
4399 Kč/169 EUR.

Pokud jste někdy váhali ohledně 
pořízení takovéhoto hardwarově 
šifrovaného disku pro jeho složi-
tost pamatování si dalšího hesla, 
tady vám společnost Verbatim 
vychází vstříc tímto opravdu 
zajímavým produktem. Jednodu-
chost přístupu k šifrovaným a tedy 
zabezpečeným souborům do teď 
nebyla jednodušší. Tohle dnes 
vyžaduje také Evropská směr-
nice GDPR, která je tak trochu 
strašákem.

Zapomeňte na hesla – stačí palec
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Info Security Europe je konfe-
rence, kde se sejdou prakticky 
všechny firmy, které v oblasti 
kybernetické bezpečnosti na 
globální úrovni něco znamenají. 
K vidění jsou různé druhy řešení 
od antivirů, přes síťové monito-
rování po celou škálu DLP řešení 
a přístupů. Akce se zúčastnilo 
více než 400 dodavatelů nejrůz-
nějších řešení. Řečníci přinesli 
informace a novinky z nejrůzněj-
ších oblastí.

Cloud versus interní servery, 
bezpečnost IoT a strojové učení 
v kybernetické bezpečnosti. To byla 
témata největší evropské akce pro 
odborníky z oblasti kybernetické 
bezpečnosti Info Security Europe 
v Londýně. „Rétorika v oblasti 
bezpečnosti se mění, to jsme na 
výstavě jasně viděli. Důležitější než 
nastavovat v první řadě restrikce 
je počáteční zmapování fungování 
organizace. Pro firmy je důležitá 
především vizibilita, tj. kde jsou 
jejich citlivá data, kdo k nim má pří-
stup a jak se pohybují mimo firmu. 
Díky zmapování prostředí je systémy 

upozorní na problematická místa, 
ty pak mohou dále řešit. Taková po-
litika však neomezuje zaměstnance 
v jejich práci, pouze chrání důležitá 
data a know how společnosti,” po-
pisuje odborník na kybernetickou 
bezpečnost Jan Vobruba. 

Firmy se soustředí čím dál více 
na kvalitu vyhodnocování rizik. 
Trendem v bezpečnosti jsou tak 
proaktivní prvky fungující na prin-
cipu strojového učení.

„Vývoj bezpečnostních produk-
tů jde směrem, kdy jsme schopni 
identifikovat hrozbu bez nutnosti 
neustále sledovat všechny systémy. To 
je možné ve chvíli, kdy systém proak-
tivně vyhodnocuje chování uživatelů 
a pohyb dat a upozorní na inci-
dent bez potřeby zásahu člověka,“ 
popisuje budoucnost kybernetické 
bezpečnosti Vobruba.

Často řešeným tématem poslední 
doby je také cloud a online uchová-
vání dat.
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https://www.itsec-nn.com/prohlizece-mozilla-a-google-zvysuji-zabezpeceni-proti-sledovani/
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Unikátní aplikace 
pro dynamické  
maskování
Unikátní aplikace AXIS Live Priva-
cy Shield je jediný video-analytický 
software pro kamery na trhu, který 
zaručí maskování pohybu osob 
a objektů v reálném čase v celém 
zorném poli kamery, a to i při plné 
snímkové frekvenci. Analytický 
software běží přímo ve vybraných 
modelech kamer, takže nejsou 
potřeba žádné drahé servery a vše 
se dá jednoduše spravovat.

AXIS Live Privacy Shield porovnává 
živý obraz z kamery se zadanou 
scénou pozadí a aplikuje podrobnou 
a dynamicky se měnící transparentní 
masku na oblasti, kde se v obrazu 
dějí změny. Jinými slovy, pohybující 
se osoby a objekty se objeví na obra-
zovce jako prázdné (transparentní) 
obrysy na obrázku pozadí. Celý 
tento proces je rychlejší než mrknutí 
a umožňuje efektivně dodržovat pra-
vidla a regulační požadavky v oblasti 
ochrany soukromí a osobních údajů.

Standardně se používá dynamické 
maskování na celé zorné pole kame-
ry, ale pokud je to nutné, můžete si 
snadno nastavit zóny bez maskování, 
například aby se na dopravníkovém 
pásu zobrazovaly pohybující se 
objekty. Systém lze nakonfigurovat 
tak, aby poskytoval také samostatný 
video stream bez dynamického mas-
kování, který by mohli autorizovaní 
uživatelé využít při řešení nějakého 
incidentu.

Řešení je vhodné pro vzdálený 
video dohled nebo záznam videa 
na místech, kde je problematické 
provádět jakékoliv jiné monitoro-
vání v souvislosti s pravidly nebo 
regulačními požadavky na ochranu 
soukromí. Je vhodný například pro 
monitorování výrobních, technolo-
gických nebo logistických procesů, 
kde je důležité 
sledovat samotný 
proces, a ne lidi. 

CSIRT vs. SOC – co je co a jaké jsou jejich úlohy?
Častokrát se 
můžeme setkat 
s tím, že oba pojmy 
pojmenovávají to-

též, tedy bezpečnostní tým, který 
se zabývá všemi bezpečnostními 
věcmi v organizaci. Takový bez-
pečnostní tým v sobě zahrnuje 
instalaci a nasazení různých bez-
pečnostních nástrojů, zpracování 
logů, monitoring síťového 
provozu, bezpečnostní 
analýzy, detekci incidentů, 
reakci na tyto incidenty se 
všemi souvisejícími čin-
nostmi apod.

To, že se to tak používá, však 
ještě neznamená, že se to používá 
správně. Pro výše řečené by se 
hodil spíše název blue tým, tedy 
tým, který má na starosti obranné 
funkce, jako protiváha red teamu, 
který má na starosti funkce útoč-
né, jako např. hodnocení zranitel-
ností (vulnerability assessment) 
nebo penetrační testování.

Proto netřeba generalizovat, 
zejména, pokud umíme poměrně 
dobře oddělit jednotlivé funkce 
blue týmu a přiřadit je kam patří.

Začnu od konce a to pojmem 

CSIRT, resp. jeho analogiemi 
CERT, CIRT, případně CIRC. Sa-
motný název Computer Security 
Incident Response Team říká, že 
jde o nějaký tým, který se zabývá 
incident response, což se obvykle 
překládá jako reakce na inciden-
ty. Pokud dospecifikujeme, že 
se jedná o koordinaci incident 
response, jde o správný popis. 

Hlavním úkolem CSIRT týmu je 
zajišťovat a ko- ordinovat řešení 
bezpečnostních incidentů a to 
jak uvnitř organizace tak i mimo 
ni v rámci koordinace s orgány 
činnými v trestním řízení, s práv-
níky, médii, s ostatními CSIRT 
týmy apod.

To slovíčko koordinace je třeba 
proto, že CSIRT tým nemusí mít 
mandát k provedení konkrétní 
finální reakce na incident, jako 
např. reimage stroje, zablokování 
IP na firewallu a pod. Tyto čin-
nosti tak vykonávají obvykle od-

povídající součásti IT oddělení na 
doporučení nebo pokyn CSIRTu. 
V rámci oddělení odpovědností 
to dokonce dává smysl. CSIRT 
však musí umět daný incident 
komplexně vyhodnotit a zvolit 
nejlepší postup pro jeho vyřešení 
a to včetně dodání služeb, které 
v dané organizaci chybí, což 
typicky bývá zejména forenzní 

analýza (disků, paměti, 
síťového provozu) potřebná 
při incident response.

Před tím než přijde na 
scénu CSIRT však působí 
SOC neboli Security Opera-

tions Center nebo v našich pod-
mínkách, možná trochu nespráv-
ně pojmenované, bezpečnostní 
dohledové centrum. Výsledkem 
činnosti SOCu je právě detekce 
potenciálního bezpečnostního 
incidentu, který dále řeší CSIRT.
Dávid Kosť, Lead Security Ana-
lyst, Axenta a.s.
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PRŮZKUM: Podle posledního průzkumu společ-
nosti GFI Software mezi českými a slovenskými 
SMB společnostmi více než 80 % firem preferuje 
trvalé softwarové licence. Stále více SMB podniků 
volí model softwarového předplatného, které před-
stavuje komfortnější variantu využívání softwa-
rových aplikací. Kromě toho přibývá zákazníků, 
kteří svěřují starost o svou infrastrukturu do rukou 
externích poskytovatelů služeb.

Klíčová zjištění průzkumu:
• České a slovenské SMB podniky preferují trvalé 

softwarové licence (83 %), jednoleté předplatné 
upřednostňuje 11 % respondentů a 6 % víceleté 
předplatné.

• 54 % SMB firem provozuje méně než 10 softwa-
rových aplikací, mezi 10 a 25 aplikacemi má 40 % 
podniků, 6 % firem provozuje více než 25 aplikací.

• Nejvíce zákazníky v souvislosti s vlastnictvím 
licencí zatěžuje pořizovací cena (74 %), starost 
o pravidelné aktualizace (34 %) a správa licencí 
(31 %)

• Pouze 11 % SMB zákazníků má vlastní IT oddělení 
a/nebo využívá vlastního IT administrátora (17 %), 
celých 86 % SMB firem se spoléhá na služby exter-
ního IT administrátora či poskytovatele služeb.

„S postupnou digitalizací podnikatelských aktivit 
také přibývá počet klíčových aplikací, které v SMB 
firmách zajišťují obchodní kontinuitu,“ řekl Zdeněk 

Bínek zodpovědný za prodej řešení GFI Software 
v ČR a na Slovensku. „Již téměř polovina lokálních 
SMB firem provozuje více než 10 aplikací, mezi 
kterými přibývá také počet řešení IT bezpečnosti. 
Správa více aplikací a starost o jejich pravidelné 
licencování je stále častěji nad síly interních pracovní-
ků. V souvislosti s tím cítíme mezi našimi zákazníky 
rostoucí zájem po licenčním modelu GFI Unlimited, 
jehož adopce je na 
českém a slovenském 
trhu globálně druhá 
nejrychlejší.“

České SMB firmy preferují trvalé licence
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42 komerčních  
zakázek na 5G
Společnost Nokia získala již 
celkem 42 komerčních zakázek 
na 5G od mobilních operátorů 
po celém světě, a to včetně 
gigantů jako T-Mobile, Telia 
či Softbank. Celkem, tj. včetně 
zkušebních provozů a demo-
verzí, poskytuje společnost 
Nokia své 5G systémy více než 
100 zákazníkům. Během po-
sledních dvou měsíců, Nokia 
získala 12 zakázek na 5G, což 
je v průměru jedna zakázka 
týdně.

Schopnost společnosti Nokia 
dosahovat klíčových cílů 
v oblasti transformace sítě je 
odměněna důvěrou, kterou 
společnosti projevují stávající 
zákazníci. Každý zákazník, 
který si zvolit systémy od Nokie 
pro sítě 4G, se 
rovněž aktivně za-
jímá o možnosti 
systémů 5G.

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

Ericsson boří mýty o 5GOneMesh pro rozšíření domácí WiFi sítě

Společnost TP-Link představila 
nové řešení OneMesh pro snadné 
rozšíření domácích WiFi sítí. Jedná 
se o WiFi Mesh Extender RE300 – 
první produkt této řady, který se 
rádiově připojí k vašemu routeru 
a rozšíří oblast pokrytí signálem, 
kam samotný router nedosáh-
ne. Nemůžete se připojit k WiFi 
v ložnici? Ztrácíte připojení při 
procházení v domě? Dochází k ne-
ustálému zpomalování připojení? 
Je rozšíření sítě příliš kompli-
kované? Všechny tyto problémy 
vám pomůže vyřešit WiFi Mesh 
Extender RE300.

Řešení OneMesh inteligentně připo-
juje mobilní zařízení k routeru nebo 
extenderu, podle toho, který z nich 
poskytuje lepší připojení. WiFi router 
i extender spolupracují na vytvoření 
jednotné sítě s jediným označením 
(tzv. SSID), takže ke své síti WiFi 
zůstanete připojeni v každé místnosti. 
Při pohybu po domě se pak připojená 
zařízení, jako telefon nebo tablet, 
automaticky připojují jednotce s nej-
silnějším signálem, což zajišťuje dosa-
žení maximální přenosové rychlosti. 
Tímto způsobem lze pokrýt silným 
signálem každou místnost a jednodu-
še tak eliminovat mrtvé zóny.

WiFi Mesh Extender RE300 
umožňuje dvoupásmové připoje-
ní s kombinovanou přenosovou 
rychlostí 1200 Mb/s (AC1200), 
a to až 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz 
a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz. Maxi-
mální spotřeba je 7,3 W. OneMesh 
využívá také několik zajímavých 
inovací, jako npř. Adaptive Path 
Selection pro auto-
matickému výběr 
rychlejšího pásma.

Článek popisuje dva základní typy 
architektury FTTH, a to centrali-
zovanou a kaskádovou, které se liší 
způsobem rozbočování optického 
vlákna. Umístění rozbočovače 
a poměr rozbočení značně ovlivňují 
umístění a počet požadovaných 
vláken a tím i náklady za jejich 
instalaci. Článek čerpá z více než 
deseti let zkušeností společnosti 
CommScope v oblasti poskytování 
služeb provozovatelům sítí po celém 
světě. To zahrnuje návrh, budování 
a údržbu sítí FTTH, včetně variant 
FTTN, FTTC a FTTB.

Centralizovaná nebo kaskádová 
architektura?

Struktura sítě FTTH je založena 
na infrastruktuře pasivní optické sítě 
(PON), takže první rozhodnutím, 
které je třeba učinit, je umístění 
optického rozbočovače (splitteru). 

Centralizovaná 
architektura vy-
užívá jednostup-
ňové rozbočení 
z centrálního roz-
bočovače v hvěz-
dicové topologii. 
Kaskádová 
architektura vyu-
žívá vícestupňové 
rozbočení ve 
stromové topologii. Obrázek ukazuje 
porovnání centralizované a kaskádo-
vé architektury.

Centralizovaná architektura 
využívá typicky rozbočovač 1:32 
umístěný ve vláknovém distribuč-
ním rozváděči (Fiber Distribution 
Hub, FDH), který může být umístěn 
kdekoliv v síti. Z druhé strany 
rozbočovače vychází 32 vláken, která 
jsou vedena přes distribuční panely, 

optické spojky a/nebo přístupo-
vé konektory do 32 domácností, 
kde jsou připojena k optickému 
síťovému zakončení (ONT). 
PON tedy propoju je jeden port 
OLT s 32 porty 
ONT.

Přehled architektur FTTH

Společnost Ericsson Consumer & 
IndustryLab zveřejnila v květnu 
zprávu pod názvem 5G Consumer 
Potential, která vyvrací některé 
mýty o 5G. 

Obsahem studie je, jaký konkrét-
ní přínos a výhody přináší 5G 
uživatelům mobilních sítí. Mimoto 
jsou také nastíněny možnosti, které 
spuštění sítí 5G přinese poskytova-
telům telekomunikačních služeb. 
Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších 
studií, která mapuje očekávání spo-
třebitelů, jejímž cílem je zbourat 
předsudky spojené s nástupem 5G.

Mýtus 1: 5G nenabízí zákazní-
kům žádné okamžité výhody
Uživatelé mobilních sítí vidí v 5G 
řešení problému přetížených 
městských sítí, a to zejména ve 
velkých metropolích. V lokalitách 
s vysokou hustotou obyvatelstva 
se s problémy se sítí setkává 6 z 10 
uživatelů smartphonů. Respon-
denti také očekávají, že s nástu-
pem 5G přibyde možnost volby 
vysokorychlostního připojení pro 
domácnosti.

Mýtus 2:Uživatelé jsou spoko-
jení se současnými službami 
4G a nemají důvod připlácet 
si za 5G
Studie také boří mýtus, že uživa-
telé nejsou ochotní platit za 5G 
vyšší cenu. Ve skutečnosti uživa-
telé smartphonů uvádějí, že jsou za 
služby páté generace ochotní zaplatit 
o 20 % více. Polovina tzv. early 
adopters dokonce až o 32 % více. 
Celkem 4 z 10 z nich však od 5G 
očekávají nové možnosti užití a nové 
platební modely. Na oplátku očeká-
vají bezpečnou síť 
a stabilně vysokou 
rychlost připojení 
k internetu.
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Sítě FTTH využívají různé typy architektur, které se 
vzájemně liší způsobem rozbočení. Vzhledem k tomu, 
že většinu celkových nákladů tvoří výstavba a venkovní 
infrastruktura sítě, má výběr vhodné architektury sítě 
zásadní vliv na cenu poskytovaných služeb. Mimoto má 
výběr vhodné architektury vliv také na dobu zprovozně-
ní sítě, požadavky na pracovníky a jejich vyškolení, bu-
doucí modernizaci, celkovou výkonnost sítě a v konečné 
důsledku spokojenost zákazníků.
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https://www.netguru-nn.com/nokia-ziskala-jiz-42-komercnich-zakazek-na-5g/
https://www.netguru-nn.com/prehled-architektur-ftth/
https://www.netguru-nn.com/reseni-onemesh-pro-snadne-rozsireni-domacich-wifi-siti/
https://www.netguru-nn.com/ericsson-bori-myty-o-5g/
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Technologie WiFi slaví již 20 let
Letos je to již dvacet let od vzni-
ku WiFi. Přinášíme vám několik 
zajímavostí, které tato technolo-
gie přinesla.

V červnu roku 1999 několik 
technologických společností vy-
tvořilo obchodní sdružení Wire-
less Ethernet Compatibility Alli-
ance (WECA). Tento moment je 
považován za počátek rádiových 
sítí dnes známých jako WiFi. Už 
ve stejném roce vydala společnost 
Apple svůj iBook, první počítač 
s vestavěným adaptérem AirPort, 
díky čemuž mohl používat WiFi. 
Jak šel čas, objevovaly se stále 
nové generace rádiových sítí.
• 1971 - Vznikl na Havaji síťový 

systém zvaný ALOHA, který 
položil základy pro další vývoj 
rádiové komunikace a poz-
ději i vzniku WiFi sítí. První 
verze protokolu, na které WiFi 
fungovala, byla představena až 
v roce 1997.

• 2000 - Dostala WiFi označení, 
které dnes všichni známe? Prv-
ní rok své oficiální existence se 
totiž tato technologie nazývala 
Wireless Ethernet. Čeho měl 
být tento název zkratkou? Vů-
bec ničeho, ačkoliv se traduje, 

že jde o zkratku 
„wireless fidelity“.

• 2004 - Proběhl podle 
záznamů organizace 
Wi-Fi Alliance první 
komerční let, na 
kterém se pasažéři 
mohli k WiFi připo-
jit?

• 2009 - Spatřil světlo 
světa nový standard 
802.11n (WiFi 4), 
který přinesl revo-
luci? Umožnil totiž 
zvýšení přenosových 
rychlostí pomocí 
technologie MIMO, díky které 
mohlo více antén vytvořit více 
datových toků. Maximální 
přenosová rychlost techno-
logie se tak znásobila téměř 
devětkrát (54 Mb/s vs. 450 
Mb/s). Pokud byste dokázali 
využít maximálních možností 
této technologie, tak například 
film Avengers: Infinity Wars 
ve 4K rozlišení byste v prvním 
případě stahovali 2 hodiny 
a 39 minut, ve druhém pak 19 
minut.

• 2011 - Přesáhl globální počet 
WiFi přístupových bodů jeden 
milion

• 2012 - Měla WiFi připojení 
čtvrtina všech domácností na 
světě

• 2018 - Dosáhla globální ekono-
mická hodnota WiFi technolo-
gií 2 bilionů dolarů

• 2019 - Byly představeny nové 
přístupové body postavené na 
standardu WiFi 6, dosahují 
rychlosti až 5 Gb/s.

• 2021 - Globální počet přístu-
pových bodů přesáhne 500 
milionů. To je 
pětisetnásobný 
nárůst za deset 
let.

Konference:
Lidé v síti

WiFi 6 a 5G přináší revoluci do IoT 

Internet je dobrý sluha, ale špatný 
pán. Právě takové sdělení se neslo 
celou konferencí Lidé v síti, která 
se konala koncem května poprvé 
v Brně. Cílem akce bylo upozor-
nit na rizika, která s sebou nese 
rozvoj internetu a podobných 
technologií. Konference navázala 
na Prahu, kde se v roce 2018 kona-
la akce s názvem Dítě v síti. 

Na konferenci vystoupilo devět hos-
tů. Každý z nich se ve své prezentaci 
zaměřil na trochu jiné téma. Akci 
zahájil technický ředitel netboxu 
Michal Rašovský, který řekl: „V roce 
2019 se stále častěji setkáváme s poj-
my jako netolismus, kybergrooming, 
kyberšikana nebo syndrom FoMO.“ 
Právě syndrom FoMO (Fear of Mi-
ssing Out – neboli strach, že o něco 
přijdu) je přitom mnohdy důvodem 
k tomu, že lidé tráví na internetu 
tolik času. 

Odborník na sociální sítě Daniel 
Dočekal pak ve své přednášce upo-
zornil na to, že sociální sítě využívají 
děti vlastně od narození. „Příkladem 
může být sociální síť YouTube, která 
spustila speciální platformu pro tříleté 
děti,“ poukázal Daniel Dočekal. 
Podle něj je potřeba myslet na to, že 
internet je veřejný prostor a vše, co 
sdílíme nebo nahráváme na síť, je 
okamžitě veřejné. 

Petr Baďura z Univerzity Palacké-
ho v Olomouci představil výsledky 
mezinárodního průzkumu, který 
probíhal v EU od začátku osmde-
sátých let. Vědci například zjistili, 
že existuje souvislost mezi zhorše-
nou kvalitou života a používáním 
sociálních sítí.

Na konferenci Lidé v síti vy-
stoupila také autorka vzdělávacích 
knih pro děti Lidija Zavoralová. 
„S dětmi je potřeba mluvit o rizicích, 
která jim v online světě hrozí. Stejně 
jako nenecháme dítě přejít ulici bez 
toho, abychom ho poučili, že se má 
rozhlédnout, tak musíme vysvětlo-
vat i to, jak používat sociální sítě,“ 
domnívá se Lidija Zavoralová.

Účastníci měli také možnost 
nahlédnout do života generace Z. 
„Každý mladý člověk hledá hrdinu, 
někoho, ke komu by mohl vzhlížet. 
Dřív to byl Přemek Podlaha, klaun 
Kostkáč, dnes jsou to influenceři,“ 
uvedl youtuber a rapper Jonáš 
Čumrik, který vystupuje pod 
přezdívkou Johnny 
Machette.
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WiFi 6 a 5G jsou nové rádiové 
standardy, které díky poskyto-
vaným přenosovým rychlostem, 
nízkým nárokům na spotřebu 
a vysoké propustnosti přináší 
zcela nové možnosti. Očekává 
se, že jejich letošní širší zavádě-
ní významně ovlivní 
rozvoj Internetu věcí 
(IoT). Rovněž to 
vyvolává různé debaty, 
zda budou stát WiFi 6 
a 5G proti sobě nebo se 
naopak budou symbio-
ticky doplňovat.

Díky novým rádiovým 
standardům jako WiFi 
6 a 5G, které začaly být 
letos šířeji zaváděny lze 
očekávat, že se rok 2019 
stane předělem v oblasti rozvoje 
služeb IoT. Předpokládá se, že tyto 
nové technologie přinesou revo-
luci do IoT a mobilních komu-
nikací obecně díky přenosovým 
rychlostem, nízkým nárokům na 
spotřebu a vysoké propustnosti na 

přístupovém bodu resp. základno-
vé stanici. Podívejme se, co jsou 
tyto nové technologie zač a proč 
mají takový význam pro budouc-
nost Internetu věcí.

WiFi 6 je komerční název 
pro rádiového standardu IEEE 

802.11ax pro nejnovější generaci 
místní rádiové sítě (WLAN), který 
je nástupcem rádiového standardu 
IEEE 802.11ac, označovaném také 
jako WiFi 5.

Standard IEEE 802.11ax přináší 
oproti předchozímu standardu 

několik zásadních vylepšení, 
které se týkají např. MU-MIMO, 
beamformingu, vyššího modulač-
ního řádu, efektivnějšího řízení 
přenosové kapacity apod. WiFi 6 
poskytuje až 4× vyšší přenosové 
rychlosti v oblastech s vysokou 

hustotou zařízení. 
Díky vyšší přenosové 
kapacitě a spolehlivosti 
přenosu se WiFi 6 také 
dobře hodí pro aplikace 
s vysokými nároky jako 
je streamované video 
a dovoluje lepší výdrž 
baterie díky efektivněj-
šímu řízení napájení.

Tyto nové technolo-
gie umožní podnikům 
i domácnostem při-
pojit více zařízení při 

nižší spotřebě energie. To je důle-
žité, protože podle expertů by do 
konce roku 2020 mělo 
být instalováno přes 31 
miliard IoT zařízení.

https://www.netguru-nn.com/wifi-slavi-20-let/
https://www.netguru-nn.com/wifi-6-a-5g-prinasi-revoluci-do-iot/
https://www.ew-nn.com/konference-lide-v-siti-sklidila-uspech/
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Huawei si výrazně polepšila 
zejména díky silným prodejům 
v Číně, Samsung a zejména Apple 
ztrácely tržní podíl. Český trh 
meziročně velmi mírně rostl.

Celosvětové prodeje chytrých 
telefonů koncovým uživatelům 
poklesly v prvním čtvrtletí letoš-
ního roku o 2,7 %, což představuje 
373 milionů kusů. Navzdory sank-
cím a opatřením proti Huawei, 
která v současné době neprodává 
na trhu v USA, si společnost udr-
žela druhou pozici mezi výrobci, 
a navíc snížila náskok vedoucího 
Samsungu. Prodeje Apple pak 
meziročně klesly o deset milio-
nů kusů. Výrazný růst prodejů 
Huawei a propad čísel Apple platil 
v prvním čtvrtletí i pro český trh, 
kde se loni na třetí pozici etablo-
valo Xiaomi.

„Poptávka po prémiových 
chytrých telefonech zaostávala 
za zájmem o základní (levnější) 
přístroje, což mělo dopad na značky, 
jako jsou Samsung a Apple, které 
se výrazněji zaměřují především na 
luxusní modely chytrých telefonů,“ 
vysvětluje senior ředitel výzkumu 
Gartner Anshul Gupta.

Zpomalující se tempo inovací 
u nejvyšších modelových řad 
a rostoucí ceny vedou k prodlu-
žování životních cyklů – uživatelé 
své telefony vyměňují po delší 
době. Na dvou největších trzích, 
v USA a Číně, poklesly v prv-
ním čtvrtletí roku 2019 prodeje 
o 15,8 % a 3,2 %.

V prvním čtvrtletí letošního 
roku si první pozici udržel Sam-
sung s podílem 19,2 %, společnost 
Huawei na druhé příčce s podílem 
15,7 % pak rostla meziročně nej-
rychleji – o 44,5 % na více než 58 
milionů prodaných kusů. Huawei 
se dařilo obzvlášť dobře zejména 
na jejích největších trzích v Evropě 

a Číně, kde rostla tempem 69 % 
respektive 33 %. Na čínském trhu 
má podíl 29,5 %.

Přestože prodeje Samsungu 
poklesly v prvním čtvrtletí mezi-
ročně o 8,8 %, společnost si díky 
velkému náskoku dokázala udržet 
pozici největšího globálního do-
davatele. „Samsung uvedl portfolio 
špičkových modelů Galaxy S10, 
které bylo pozitivně přijato, nic-
méně jeho dopad na výsledky byl 
omezený, neboť přístroje se dostaly 
do prodeje až koncem prv-
ního čtvrtletí,“ vysvětluje 
A. Gupta.

Prodeje smartphonů klesly o 2,7 %Čech udělá  
za měsíc přes  
50 fotografií
PRŮZKUM: Z průzkumu 
vyplývá, že čtyři z pěti Čechů 
za měsíc pořídí 53 fotografií 
a nahrají v průměru šest 
videí.

Průzkum zaměřený na pořizo-
vání fotografií a videozáznamů 
realizovala agentura Nielsen 
Admosphere prostřednictvím 
internetového sběru (CAWI). 
Proběhl v březnu 2019 na 
reprezentativním vzorku 
505 internetových uživatelů. 
Vyplývá z něj, že 82 % Čechů 
fotografuje alespoň jednou za 
měsíc. Ti nejaktivnější (7 % 
z celkového vzorku) dokonce 
pořídí více než 100 fotografií 
za měsíc. Většina z nás používá 
k pořizování fotografií telefon 
(92 %) a jen třetina (34 %) 
používá také samostatný 
fotoaparát.
S rostoucí kvalitou čipů stoupá 
velikost foto-
grafií v paměti. 
Uživatelé tak 
volí microSD 

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

Téměř polovina (42 %) českých 
podnikatelů nemá přesnou 
představu, co to jsou chytré 
služby (typicky jde o aplikaci 
či web, který je vystavěný na 
základě znalosti potřeb zákaz-
níků a zprostředkuje jim službu 
nejjednodušší možnou cestou). 
V praxi je však často využívají 
a nemusí se přitom jednat pouze 
o aplikace šité na míru. Vyplývá 
to z průzkumu pro Rok digitál-
ního podnikání 2019, jehož part-
nerem byla digitální agentura 
BlueGhost.

Respondenti si pod pojmem chyt-
ré služby představují takové, které 
ulehčují komunikaci se zákazní-
kem (26 %), nebo se domnívají, 
že jde o IT technologie obecně 
(18 %). Konkrétní softwarové 
nástroje bylo schopno uvést jen 
16 % dotázaných. Průzkum si od 
agentury Ipsos nechala zpracovat 
Asociace malých a středních pod-
niků a živnostníků ČR a proběhl 
na vzorku sta podnikatelských 
subjektů, z nichž 70 % byly firmy 
a 30 % OSVČ.

Téměř polovina podnikatelů 
uvedla, že má profil na sociálních 
sítích. Využívají ho především 
k propagaci (85 %) a komunikaci 
s klienty (72 %). Sociální sítě také 
využívají k získávání zpětné vazby 
(62 %) a přímo k prodeji (40 %). 
Naopak zanedbávají kyberbezpeč-
nost, do které investovalo jen 41 % 
dotázaných, z toho však pouhých 
11 % investovalo více než 50 000 
Kč. Dále z průzkumu vyplývá, že 
za nejdůležitější cílovou skupinu 
považují podnikatelé firemní 
zákazníky (74 
%), mladé lidi 
do 25 let (51 %) 
a seniory (47 %).

PRŮZKUM: Většina Čechů se 
nebojí, že jim umělá inteligence 
vezme práci. Vyplývá to z výzku-
mu, který pro Vodafone Nápad 
roku mezi tuzemskou populací re-
alizovala agentura STEM/MARK. 
41,4 % respondentů v něm uvedlo, 
že umělá inteligence sice připraví 
lidi o práci, obavy o tu svou už ale 
mělo jen 14,8 % dotazovaných.

Naprostá většina pak chápe umělou 
inteligenci jako přirozený vývoj 
(65,1 %), který je pro společnost 
přínosný (50,3 %). Negativně ji 
hodnotí jen 12,8 % společnosti, 
36,9 % respondentů zatím ještě 

neví anebo vnímají umělou inteli-
genci neutrálně.

Česká společnost tedy přistupuje 
k umělé inteligenci spíše kladně, 
nepopírá ale, že z ní má obavy. Více 
než dva z pěti respondentů (43 %) 
se přiklonili k názoru, že umělá 
inteligence představuje pro lidstvo 
bezpečnostní riziko. Opačný názor 
mělo 19,5 % dotazovaných.

Průzkum také odhalil, že čím 
vyššího vzdělání respondenti 
dosáhli, tím menší mají obavu, že 
jim umělá inteligence vezme práci. 
Zatímco 22,9 % Čechů bez maturi-
ty si myslí, že jim umělá inteligence 
může v práci konkurovat, mezi vy-
sokoškolsky vzdělanou populací 
už je to jen 7,9 %.

Většina mladých lidí od 18 
do 29 let (64,8 %) si myslí, že 
umělá inteligence je přínosná. Lidí 
s opačným názorem je pak nejvíce 
v Olomouckém kraji (27,6 %), kde 
žije zároveň nejvíce lidí s názorem, 
že umělá inteligen-
ce ohrožuje bez-
pečnost (63,1 %).

Připraví umělá inteligence lidi o práci? Co jsou chytré služby?
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http://cz.ict-nn.com
https://cz.ict-nn.com/pruzkum-cech-udela-za-mesic-pres-50-fotografii-nejvice-mobilem/
https://cz.ict-nn.com/celosvetove-prodeje-chytrych-telefonu-klesly-v-prvnim-ctvrtleti-2019-o-27/
https://cz.ict-nn.com/zhruba-40-cechu-si-mysli-ze-umela-inteligence-pripravi-lidi-o-praci/
https://cz.ict-nn.com/temer-polovina-ceskych-podnikatelu-nevi-co-to-jsou-chytre-sluzby/
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Sada CorelDRAW Graphics Suite 2019

První notebook  
s připojením 5G

Společnosti Lenovo a Qualcomm 
představili na veletrhu Compu-
tex v Tchaj-peji první počítač 
s připojením 5G. Tento notebook 
je výsledkem dlouholeté spolu-
práce obou společností v rámci 
projektu Limitless na vývoji nové 
třídy počítačů s připojením 5G. 
Partnerství a nová výpočetní plat-
forma Snapdragon 8cx 5G otevírá 
dveře pro zcela nové uživatelské 
zkušenosti jak pro spotřebitele, 
tak pro podniky.

Nový notebook Lenovo jako první 
obsahuje 5G modem Qualcomm 
Snapdragon X55, který je 
schopný připojit se k superrych-
lé síti 5G. Právě v přechodu na 
5G připojení vidí Lenovo velký 
potenciál 

„Notebook s připojením 5G 
dokáže uspokojit všechny požadavky 
uživatelů na rychlost: rychlejší pře-
nosy souborů, rychlejší a kvalitnější 
videochat na cestách, přehrávání 
online videí v rozlišení 4K nebo 8K 
nebo dokonce s využitím prvků roz-
šířené a virtuální reality. Uživatelé 
počítače s 5G připojením na celém 
světě ušetří čas, zůstanou produk-
tivní a budou se moci bavit online 
prakticky odkudkoliv a kdykoliv,“ 
řekl Johnson Jia, starší viceprezi-
dent a generální ředitel segmentu 
Consumer Business of Inteligent 
Devices ve společnosti Lenovo.

Další novinky o notebooku s pra-
covním názvem projekt Limitless 
budou dostupné na 
začátku roku 2020.
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Zaměřte se na doručitelnost e-mailingu
Spam je hojně skloňovaným slo-
vem, o kterém se hovoří ve vět-
šině diskuzí na téma e-mailing. 
A není divu. Doručený e-mail je 
úplným základem fungujícího 
e-mail marketingu. Společně 
s Ecomail.cz, který se na rozesí-
lání newsletterů zaměřuje, jsme 
pro vás připravili článek o tom, 
na co všechno si dát pozor, abys-
te se vyhnuli spam složce. 

Pod označením „spammer“ si 
často představíme někoho, kdo 
posílá nevyžádané obchodní 
sdělení nejčastěji na koupenou da-
tabázi či na odběratele, u kterých 
nemá žádné oprávnění reklamní 
sdělení posílat. Pravděpodobně si 
říkáte, že mezi takové společnosti 
rozhodně nepatříte. Pokud však 
nedodržujete alespoň základní zá-
sady, může se stát, že vaše e-maily 
začnou dříve nebo později padat 
do spamu. Udělejte tedy vše pro 
to, aby se tak nestalo. 

Jak si můžete být jisti, že vaše 
e-maily dorazí, kam mají?
Ecomail.cz pro vás připravil 
základní souhrn toho, co všechno 
můžete udělat proto, aby vaše 

e-maily byly nejen odesílány, ale 
hlavně doručeny. Ani ta nejkrea-
tivnější šablona s nejlepší nabíd-
kou vám totiž nebude k ničemu, 
když se o ní nikdo nedozví.

Na doručitelnost má vliv mno-
ho faktorů – od odesílací domény, 
přes kvalitu databáze až po samot-
ný obsah e-mailů. Je nezbytné brát 
v úvahu všechny zmíněné faktory. 
Každý mínusový bod pro vás totiž 
může znamenat přímou cestu do 
spam složky. 

Pozor, nepleťte si složku hro-
madné/promo akce se složkou 
„spam“. Ne všechny e-maily 
mohou být doručeny přímo do 
„primární složky“ a hromadně 
zasílaná sdělení do ní opravdu 

nepatří. Neznamená to však, že 
by tyto e-maily nebyly úspěšné 
a nikdo je nečetl.

Na co se zaměřit u odesílací 
domény
Jedním z problémů elektronické 
pošty je fakt, že kdokoli může 
použít libovolnou adresu, která 
mu třeba ani nepatří. Poskytova-
telé proto čím dál více zpřísňují 
parametry pro doručování pošty 
a neověřené adresáty blokují.
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Společnost Corel přichází na 
trh s novou sadou CorelDRAW 
Graphics Suite, která zahrnuje 
výkonnější verzi pro Windows 
a zcela novou sadu pro tvorbu 
grafických návrhů vytvořenou 
specificky pro Mac OS. Oba 
balíčky zahrnují také novou 
webovou aplikaci CorelDRAW.
app pro snadnou tvorbu grafic-
kých návrhů na cestách. Se sadou 
CorelDRAW Graphics Suite 
2019 mohou uživatelé vytvářet 
působivé grafické návrhy s přes-
ností na pixel na jimi preferované 
platformě.

Profesionální grafici i kreativní 
amatéři mají nyní přístup ke 
špičkovému softwaru pro tvorbu 
vektorové grafiky, profesionálním 
nástrojům pro úpravu fotografií, 
bezkonkurenčním možnostem 
výstupu a nástrojům pro kreslení 
využívajícím umělou inteligen-
ci. Designéři mohou s aplikací 
CorelDRAW.app navíc svou práci 
snadno prezentovat nebo k ní 
přidávat poznámky i na ces-

tách nebo rychle vytvářet nové 
projekty prakticky odkudkoli. 
Sada CorelDRAW Graphics Suite 
2019 poskytuje uživatelům plnou 
kontrolu nad jejich jedinečnou 
kreativní cestou a nabízí jim mož-
nost se odlišit.

„Software CorelDRAW má pověst 
prvotřídní grafické sady, která se 
zaměřuje na profesionální výsledky, 
výstup a snadné ovládání,“ říká 
Klaus Vossen, hlavní produktový 

manažer CorelDRAW. „Pokud mají 
návrháři stabilně dodávat vynikající 
projekty, zaslouží si mít skutečnou 
volbu. S verzí 2019 aplikujeme 
výkon CorelDRAW i na Mac 
a nabízíme špičkové nástroje, které 
profesionálové potřebují.“

http://cz.ict-nn.com
https://cz.ict-nn.com/zamerte-se-na-dorucitelnost-vaseho-e-mailingu/
https://cz.ict-nn.com/sada-coreldraw-graphics-suite-2019/
https://cz.ict-nn.com/lenovo-a-qualcomm-predstavili-prvni-notebook-s-pripojenim-5g/
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Projekt  
inteligentní  
kontejner
Rotterdamský přístav zahájil 
projekt, v rámci kterého bude 
inteligentní kontejner po dva 
roky cestovat po celém světě 
a sbírat různá data.

Kontejner je vybaven řadou 
různých senzorů a komunikač-
ních zařízení, pomocí kterých 
bude měřit různé parametry 
jako teplota, vlhkost, vibrace, 
sklon, poloha, okolní zvuky 
či místní znečištění ovzduší. 
Mimoto je kontejner vybaven 
rovněž solárními panely, které 
mohou být využity ke stanovení, 
kolik energie může kontejner 
generovat během určité cesty lodí, 
vlakem nebo kamionem. První 
zastávkou bude 
výstava Transport 
Logistic 2019 
(TLM).

IoT a 5G – nové technologie přináší nové možnosti

Studie vědců z University 
of Cambridge ukazu-
je, že nástup vozidel 
s autonomním řízením 
by mohl snížit zatížení 
dopravní provozu až 
o 35 %. Výzkumníci se 
pomocí flotily miniatur-
ních robotických vozidel 
snažili dosáhnout reálné 
dopravní podmínky, a to včetně 
zastavení vozidla na dvouproudé 
silnici.

Pokud nebyla vozidla naprogramo-
vaná, aby vzájemně spolupracova-
la, vozidla, která se zezadu blížila 
k zastavenému vozidlu, musela 
zpomalit nebo zastavit a počkat, 
než bude další pruh volný. Výsled-
kem bylo vytvoření kolony, stejně 
jako je to běžné na současných 
silnících, což má dopad celkové 
provozní zatížení.

Po naprogramování vozidel ke 
vzájemné spolupráci se plynulost 
dopravních toků významně zlepši-
la. Když vozidlo na silnici zastavilo, 
byla ostatním vozidlům odeslána 
varování, aby mírně zpomalily, 

a umožnili tak vozidlům za 
stojícím vozidlem změnit jízdní 
pruh, aniž by musely zastavit 
nebo výrazně snížit rychlost.

Dalším zajímavým pokusem 
bylo přidání dálkově ovládaného 
vozidla, které simulovalo agre-
sivního řidiče. Ostatní vozidla 
s autonomním řízení se navzájem 
informovala, aby přizpůsobila a vy-
hnula nehodám, které by ovlivnily 
dopravní provoz.

Když vozidla vzájemně spolu-
pracovala, hustota dopravního pro-
vozu se snížila o 35 % a při reakci 
na agresivního 
řidiče dokonce 
o 45 %.

Praha chystá do parků chytré lampy
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Robo-vozidla sníží dopravní zatížení
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Pražský magistrát chystá rozšíře-
ní projektu tzv. Chytrých lamp. 
Na pilotní provoz, který začal již 
v loňském roce v Karlíně, by mělo 
navázat chytré osvětlení v Chot-
kových a Riegrových sadech nebo 
na Židovských pecích. Lampy 
budou umět tlumit či posilovat 
intenzitu světla podle provozu 
a momentální situace.

V praxi to bude vypadat tak, že v pří-
padě, že v okolí lampy nikdo není, 
bude vydávat jen minimální svit. 
S příchodem chodce se světlo roz-
svítí na běžnou úroveň. Provozovatel 
Technologie hlavního města Prahy 
(THMP) tak chce uspořit elektrickou 
energii a snížit světelný smog ve měs-
tě. Podobný systém by se měl začít 
testovat i na Vinohradech.

V rámci pilotního provozu bylo 
v průběhu roku 2018 instalováno 
v Karlíně celkem 92 chytrých lamp, 
které mohou operátoři na dálku 
rozsvítit nebo zhasnout. Lampy mo-
nitorují kvalitu vzduchu kolem sebe 
a o všem informují přes internet. 
Město také plánuje postupně moder-
nizaci kabelů mezi sloupy veřejného 
osvětlení. V budoucnu by měly být 
schopné vést vysoké napětí, aby bylo 
možné u sloupů budovat nabíjecí 
stanice pro elektromobily. Kromě 
toho lze přidat také optické kabely 
pro připojení základnových stanic 
4G/5G a pokrýt celé 
město vysokorych-
lostním přístupem 
k internetu.

Každá technologie má své výhody 
a nevýhody a Internet věcí není 
výjimkou. Využití IoT není vhodné 
pro každý případ, o čemž se nás 
snaží přesvědčit některé reklamy 
ve snaze, že ukázat nám, že to 
prostě musíme mít. Využití IoT je 
spíše nastavení toho „správného“ 
technologického mixu, tj. o vyvá-
žení kompromisů mezi různými 
možnostmi. S nástupem mobilních 
systémů 5G, které spojují široký 
rozsah nových rádiových technolo-
gií, se leccos změní, protože tolika 
kompromisů již nebude třeba. Sítě 
5G ve spojení s dalšími buňkovými 
technologiemi se stanou základem 
pro novou generaci IoT, tj. skuteč-
ný masivní IoT.

Při návrhu systémů IoT bylo 
obvykle nutné přijmout určité 
kompromisy mezi výkonovými 
parametry jako přenosová kapaci-
ta, dosah a latence a požadavky na 
spotřebu, velikost a cenu řešení. 
Výkonnější řešení má vyšší spotře-
bu a velikost a je dražší, naproti 
tomu v případě aplikací s nízkou 
spotřebou je problém s výkonnos-
tí a dosahem.

Zavedení mobilní technologií 
LTE-M a NB-IoT však přináší 
nové možnosti. Tyto technologie 
umožňují mnohem lepší výko-
novou účinnost a dosah, než bylo 

v mobilních sítích dříve možné 
a dalšími výhodami jsou lepší mo-
bilita a výkonnost a nižší latence. 
To operátorům dovoluje snížit 
náklady za instalaci a koncová 
zařízení a celkově poskytovat 
lepších pokrytí a výkonnost sítě 
pro široký rozsah aplikací.

Mobilní sítě tak mohou konku-
rovat sítím LPWAN. Moduly pro 
2G (EC GSM) jsou k dispozici na 
dva dolary. 
Helena Lisachuk,  
Deloitte Consulting BV

Každý, kdo se alespoň trochu zají-
má o Internet věcí, jistě četl různé 
statistické předpovědi, např. že do 
roku 2025 bude připojeno k inter-
netu 73 miliard zařízení nebo že 
příjmy za nákup těchto zařízení 
v roce 2020 dosáhnou 1,6 bilionu 
dolarů. Problém je, že tato čísla 
mohou být poněkud dezorien-
tující a je třeba brát v úvahu, že 
nemusí vycházet z úplně reálných 
předpokladu a jejich přesnost je 
tak říkajíc pofidérní.
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http://cz.iot-nn.com
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/14/vozidla-s-autonomnim-rizenim-mohou-snizit-dopravni-zatizeni/
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/19/rotterdamsky-pristav-zahajil-projekt-inteligentni-kontejner/
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/05/iot-a-5g-nove-technologie-prinasi-nove-moznosti/
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/11/praha-chysta-do-parku-chytre-lampy/
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Parkování s aplikací ParkSimply

Praha řeší pravidla pro sdílené koloběžky

O nových pravidlech náměs-
tek vyjednával přímo se CEO 
společnosti Lime Toby Sunem, 
který do Prahy přiletěl ze San 
Francisca. Podle dohody vzniknou 
pro koloběžky dva druhy zón, 
které se připravují už na letošní 
léto. „Tou první je red zóna, kde se 
koloběžka vypne, pokud do ní řidič 
vjede. Počítáme s rozsáhlou red 
zónou na pěších zónách na Praze 
1, na Královské cestě a na části 
Prahy 2. Zároveň se zástupci Lime 
musí spojit i s dalšími městskými 
částmi, aby si společně definovali 
red zóny i na dalších pražských 
územích mimo centrum. Druhé 
zóny – zelené - budou vymezené 
pro parkování koloběžek. Lime si 

tyto bezrizikové oblasti s dostateč-
ným prostorem vytipuje sám, ale 
musí je následně prokonzultovat 
s patřičnou městskou částí a až pak 
zanést do aplikace,“ řekl náměstek 
primátora pro dopravu Adam 
Scheinherr.

Se společností Lime vyjednávají 
Adam Scheinherr a zástupci Prahy 
1 od konce minulého roku. Za 
hlavní problém Praha i městská 
část, v níž se koloběžky nejvíce 
využívají, považují koloběžky 
rozházené po chodnících a jízdu 
ohrožující chodce, a to hlav-
ně v úzkých ulicích a v dalších 
oblastech, kde se dnes koloběžky 

proplétají s chodci. „Chceme, aby 
Pražané mohli koloběžky pohodlně 
využívat, hledali jsme jen rychlé 
cesty, jak pravidla jejich užívání 
upravit, aby před nimi chodci 
nemuseli uskakovat a nezako-
pávali o ně na chodnících. První 
vlaštovkou je, že od minulého 
týdne musí zákazníci před jízdou 
v aplikaci odklikat, že nebudou 
jezdit po chodnících, parkovat na 
nevyhrazených místech a nebudou 
bezohlednou jízdou 
blokovat tramvaje 
a autobusy,“ dodává 
Adam Scheinherr.
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Stavební kameny 
domácností  
budoucnosti
Chytrá domácnost má lidem 
usnadnit život, má pro ně být bez-
pečnější a obohacující. Navzdory 
velké propagaci a investicím v této 
oblasti ale zatím spotřebitelé tech-
nologie pro chytré domácnosti 
zcela nepřijali.

Aby mohly firmy úspěšně navrho-
vat řešení pro chytré domácnosti, 
která zákazníci opravdu chtějí, 
musejí přejít od přístupu zaměře-
ného na produkt k přístupu, který 
je zaměřen na člověka. To vyplývá 
z výsledků průzkumu inovačního 
centra Accenture „The Dock“, který 
zkoumá chování či zvyklosti lidí, 
a jak nové technologie ovlivňují 
jejich identitu a motivace – a přede-
vším obavy.

Výzkum také identifikoval něko-
lik oblastí obav týkajících techno-
logií v domácnostech. Jako největší 
problém vidí respondenti to, že se 
díky chytrým přístrojům cítí více 
připojeni, ale také více izolováni. 
Na dotaz, co technologie přináší, 
spolu soupeří výroky „jednodu-
chost“ a „lenost“. Více než 70 % lidí 
uvádí, že jim technologie v domác-
nosti usnadňují život – od přípravy 
jídel a objednávání potravin online 
až po nastavení klimatizace. Pro 
43 % respondentů technologie v do-
mácnosti také znamenají, že budou 
línější, protože řadu věcí budou 
moci udělat bez toho, aby opustili 
pohodlí pohovky.

Účastníci průzkumu spíše sou-
hlasí s pozitivními výroky o tech-
nologiích – více než sedm z deseti 
(71 %) uvádí, že díky nim je jejich 
život jednodušší a téměř šest z dese-
ti (57 %) tvrdí, že jsou díky techno-
logiím v lepším kontaktu s okolím 
a jejich život doma 
je zábavnější. 
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Jednodušší a rychlejší platby za 
parkování. To si slibuje město 
Ústí nad Labem od nové mobilní 
aplikace ParkSimply, kterou 
zavádí jako vůbec první město 
v republice.

Město Ústí nad Labem společ-
ně s příspěvkovou organizací 
Městské služby Ústí nad Labem 
přichystalo pro všechny moto-
risty novinku, která má urychlit 
a usnadnit platby za parkování 
po celém městě. Díky spolupráci 
se společností GLOBDATA a.s. 
je nyní možné zaplatit parkování 
prostřednictvím speciální aplika-
ce ParkSimply. Ústí nad Labem se 
tak stalo prvním městem v repub-
lice, kde nová aplikace funguje. 
Další česká města budou aplikaci 
zavádět v dalších měsících.

Samotná aplikace ParkSimply 
je velmi jednoduchá a intuitivní. 
Placení probíhá ve třech krocích. 
Nejprve je nutné zvolit formát 
placení. Poté stačí na mapě zadat 

tarifní zónu, ve které se řidič prá-
vě nachází. A nakonec zvolit, na 
jak dlouhou dobu chce parkovné 
zaplatit. Celý proces zabere jen 

několik vteřin a ušetří uživatelům 
mnoho času. Aplikace ParkSimply 
je v současné době dostupná pro 
chytré telefony a tablety se systé-
my iOS a Android.

Ústí nad Labem doposud využí-
valo placení pomocí parkovacích 
automatů či SMS nebo aplikace 
SEJF. „Spolupráci s Ústím nad 
Labem si nemůžeme vynachválit. 
Vedení města se snaží reflektovat 
současné trendy v oblasti Smart 
Cities a využívat moderní technolo-
gie k usnadnění života obyvatel. Jsme 
rádi, že naše nová aplikace ParkSim-
ply startuje svou budoucnost právě 
v Ústí nad Labem, stejně jako před 
11 lety bylo Ústí nad Labem prvním 
městem, kde naše společnost zavedla 
platbu parkovného prostřednictvím 
SMS. Rádi se podílíme na dalším 
zlepšování komfortu života,“ říká 
Ing. Jan Koloušek, ze 
společnosti GLOBDA-
TA.

Praha ve spolupráci se společ-
ností Lime připravuje pravidla 
pro sdílené elektrokoloběžky. 
Podle náměstka primátora 
Adama Scheinherra je potřeba 
podporovat alternativy k au-
tomobilové dopravě a rozvíjet 
návaznost na spojení hromadné 
dopravy od dveří bytu až ke 
dveřím kanceláře. Město ale chce 
vyřešit mnohdy špatně zaparko-
vané koloběžky a také zamezit 
jejich vjezdu do přetížených zón 
v centru.
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http://cz.iot-nn.com
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/17/praha-resi-pravidla-pro-sdilene-kolobezky/
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/12/parkovani-s-aplikaci-parksimply/
https://cz.iot-nn.com/blog/2019/06/14/stavebni-kameny-domacnosti-budoucnosti/
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Pilotní projekt: 
UPS-as-a-Reserve 
(UPSaaR) 
Energetická společnost Eaton 
spustila ve své centrále v ir-
ském Dublinu pilotní projekt 
UPS-as-a-Reserve (UPSaaR).

Společnost chce ukázat, že 
datová centra a další významní 
spotřebitelé elektřiny mohou 
využívat své nepřerušitelné 
zdroje energie, aby pomohli síti.

Fungování UPSaaR je jedno-
duché – pustit energii uloženou 
v UPS do sítě, aby pomohla 
zmírnit změny napětí nebo 
frekvence.

Pilot společnosti je malý, 
používá pouze 200kW UPS 
a přichází dva roky poté, co 
společnost Eaton poprvé 
oznámila službu UPSaaR, po 
níž následovaly malé zkoušky 
v datacentru Bahnhof ve Švéd-
sku a další ve Fortum v Norsku. 
Tyto projekty umožnily společ-
nosti otestovat 
technologii 
a prokázat její 
použitelnost.

Baterie pro datová centra 
Rostoucí dostupnost a pokles 
ceny Li-Ion baterií nabízí pro-
vozovatelům datových center 
několik zajímavých možností 
týkajících se distribuce napájení 
a možných zisků z investic do 
těchto baterií.

Ve zdrojích nepřerušovaného 
napájení se tradičně využívají 
olověné akumulátory, nicméně 
díky nedávnému snížení ceny 
Li-Ion baterií se toto řešení stalo 
velmi zajímavou alternativou. Při 
zohlednění úspor provozních ná-
kladů se doba návratnosti dostává 
pod pět let.

Podle Garetha Williamse, člena 
technické komise EUDCA, se 
na americkém trhu u někte-
rých dodavatelů UPS rozdíl 
v kapitálových nákladech 
natolik snížil, že jsou schopni 
nabízet řešení s Li-Ion bateriemi 
za stejnou cenu jako řešení s olo-
věnými akumulátory.

Využití Li-Ion baterií přináší 
řadu výhod např. snížení dopadu 
na životní prostředí, vyšší život-
nost, zvýšení autonomie, zabí-
rají menší prostor či efektivnější 

provoz. Navíc umožňují některé 
funkce, které nebyly s olověnými 
akumulátory možné, včetně ode-
zvy na aktuální požadavky spo-
třeby. Li-Ion baterie mohou být 
také instalovány přímo v servero-
vé hale na úrovní jednotek rozvo-

du napájení (PDU) nebo dokonce 
u jednotlivých stojanů. Umístění 
baterií mnohem blíže 
k zátěži IT nabízí pak 
řadu dalších příležitostí.

Důležitost edge com-
putingu pro oblast 
telekomunikací a dato-
vých center rychle roste, 
jak stále více podniků 
přizpůsobuje své IT stra-
tegie technologickému 
pokroku. Jedním z těchto 
stimulů je postupné za-
vádění aplikací s umělou 
inteligencí (AI), které 
vyžadují vyšší výpočetní 
výkon a rychlejší odezvu, 
což činí z edge computin-
gu velmi žádané řešení.

Rovněž aplikace IoT přináší nové 
požadavky, protože sběr a zpraco-
vání obrovského množství dat ze 
zařízení IoT vyžaduje platformy 
využívající strojové učení a umělou 
inteligenci. Obecný konsensus 
spočívá v tom, že zařízení IoT musí 
být co nejblíže centrálním uzlům, 
aby doba odezvy – latence – byla co 
nejnižší.

I když je pravdou, že tyto nové 
technologie kladou na zpracování 
dat nové požadavky, neznamená to, 
že je třeba úplně předělávat datovou 
infrastrukturu kolem těchto nových 

datových mikro-center umístě-
ných na okraji sítě. To bychom 
velmi podceňovali jak inteli-
genci zařízení, tak možnosti 
stávající infrastruktury.

Budoucnost těchto nových 
technologií je okamžité rozhodnutí 
na samotném zařízení, ať už jde 
o počítač v Paříži, mobilní telefon 
v Berlíně nebo v automobil na dál-
nici do Newcastlu, aby se předešlo 
riziku vysoké 
latence nebo pře-
rušení spojení.

Řízení provozu DC je stále složitější
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Datová centra pro edge computing
Řízení provozu datových center je 
stále složitější, a to i přes zavádění 
automatizované hyperkonvergova-
né infrastruktury (HCI), nemluvě 
migraci části provozu do cloudu. 
To je hlavní závěr nejnovějšího 
globálního průzkumu datových 

center, který každoročně prová-
dí společnost Uptime Institute. 
Průzkum proběhl během března 
a dubna letošního roku a zahrno-
val 1100 respondentů z více než 50 
zemích.

Většina IT provozu běží stále 
v rámci podnikových datových 
centrech, a to i v případě využívání 
cloudových služeb, což znamená, 
že administrátoři musí řídit provoz 

přes hybridní infrastrukturu. Navíc 
v poslední době se stále více vyu-
žívají aplikace využívající umělou 
inteligenci (AI) či strojový jazyk, 
které mají výrazně vyšší požadavky 
na napájení a chlazení, protože fun-
gování AI vyžaduje mnohem více 

výpočetního výkonu. 
To následně klade 
zvýšené nároky na 
správce datových 
center i na doda-
vatele napájecích 
a chladících zaříze-
ní, aby byli schopni 
udrželi krok s ná-
růstem poptávky 
po výpočetním 
výkonu. Mimoto 

roste problém s nedostatkem 
kvalifikovaného personálu.

Jako hlavní problémy zpráva 
identifikuje časté výpadky 
zapříčiněné zejména ztrátou 
napájení, problémy s nedostatkem 
kvalifikovaných 
pracovníků, 
nedostatečnou 
viditelnost služeb 
veřejného cloudu.
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https://www.dc-nn.com/pilotni-projekt-ups-as-a-reserve-upsaar/
https://www.dc-nn.com/baterie-pro-datova-centra/
https://www.dc-nn.com/rizeni-provozu-datovych-center-je-stale-slozitejsi/
https://www.dc-nn.com/datova-centra-se-musi-prizpusobit-edge-computingu/


Červenec 2019

13Cloud & BackupVýběr novinek z komunitního webu CLOUD & BACKUP NETWORK NEWS 

Acronis přidává G Suite

Investice do cloudu se firmám vyplácí

Acronis přidal do svých firemních 
zálohovacích řešení možnost zá-
lohování a obnovy dat v rámci G 
Suite, tj. aplikací Google. Podniky 
a organizace využívající Gmail, 
Drive (včetně Team Drives), 
Calendar a Contacts, nyní mohou 
s pomocí řešení Acronis spolehli-
vě chránit svá důležitá data.

S novou funkčností získávají 
další významné výhody včet-
ně bezagentového zálohování 
cloud-to-cloud, spolehlivé obnovy 
point-in-time, granulární obnovy 
(od úrovně jednotlivých položek 
až k obnově kompletních dat 
v aplikacích Gmail či Drive), clou-
dových úložišť (včetně Google, 
Microsoft či Acronis), a rychlého 
vyhledávání. Navíc, IT administ-
rátoři mohou ověřovat autenticitu 
zálohovaných souborů z Drive 
díky integrované funkčnosti Acro-
nis Notary postavené na technolo-
gii blockchain.

Aplikace Google dnes využívá 
široké spektrum organizací, od 
nejmenších kanceláří po největší 
společnosti a korporace, zejména 
pro jejich flexibilitu, efektivitu 

a dostupnost. Avšak přes tyto 
nesporné výhody Google nemůže 
zaručit stoprocentní ochranu 
uživatelských dat proti náhod-
nému smazání dat, neoprávněné 
manipulaci ze strany zaměstnanců 
či proti externím malwarovým 
útokům. Ztráta kritických dat 
aplikací G Suite je stejně riziková 
jako ztráta dat jakýchkoliv jiných 
podnikových aplikací.

Touto aktualizací Acronis 
reaguje na poptávku podniko-

vých zákazníků a poskytovatelů 
služeb po řešení zálohování 
a obnovy, které ochrání před 
nevratnou ztrátou dat z Google 
aplikací, umožní dodržet firemní 
bezpečnostní politiku a vyhovět 
nejrůznějším regulacím.

Trh s cloudovým řešením ochrany proti ztrátě dat 
roste. Zatímco v roce 2018 byla hodnota trhu 740 
milionů dolarů, do konce roku 2025 se jeho výše 
odhaduje na 4,5 miliardy dolarů. Ročně by měl 
trh růst o 25 procent. Z hlediska bezpečnosti jsou 
největšími hráči McAfee nebo Symantec, globální 
cloudový trh ovládají Amazon a Microsoft. Studii 
Global Market Research okomentovala česká spo-
lečnost Algotech.

„Firmy si stále více uvědomují, že data jsou nej-
cennějším materiálem, se kterým pracují. Zatímco 
v zahraničí je ochrana dat v cloudu běžnou záležitostí, 
v Česku trochu zaostáváme. A to i kvůli nařízením 
typu GDPR,“ říká František Zeman, generální ředitel 
společnosti Algotech. Mezi české společnosti, které 
se k datům chovají nejzodpovědněji, patří podle něj 
například O2, T-Mobile nebo G2.

Ochrana dat v cloudu je podle Zemana specifická 
v tom, že profesionální poskytovatelé mají dostatek 
prostředků a zkušeností pro dodržování certifikova-
ných bezpečnostních procesů.

Cílem ochrany dat v cloudu je soustředit se na cit-
livé údaje jak během ukládání, tak při jejich přenosu. 
Nutností je zabránit jejich zneužití, krádeži či jen pří-
stupu někoho, kdo k nim nemá patřičná oprávnění.

Že se firmám investice do cloudových služeb 
vyplácí, ukazuje i úspěch společnosti Microsoft. 
Hodnota jeho akcií vzrostla od začátku roku o více 
než 20 %. Analytici tento výsledek přisuzují právě 

tomu, že se Microsoft soustředil na cloudové tech-
nologie, což mu umožnilo konkurovat firmám jako 
Apple či Amazon. A společnost pokračuje v růstu, 
v posledních dnech navíc zaznamenala rekord-
ní zvýšení hodnoty akcií. Globálně se 
Microsoft na cloudovém trhu podílí 17 
% a Amazon 32 %. Zatímco světový trh 
raketově roste, v Česku cloud používá 
zatím jen asi třetina firem.

Špatné 
nakládání 
s daty může 
přijít na 20 mil. 
dolarů
Aktuální studie ukazuje, že 
73 % organizací má problém 
se zajištěním požadavků 
uživatelů na nepřerušovaný 
přístup k aplikacím a datům; 
mnoho společností plánuje na-
sadit Cloud Data Management 
pro efektivnější zabezpečení 
a využívání svých dat.

Během posledního desetiletí 
obrovsky narostlo množství ge-
nerovaných dat. Nárůst objemu 
a šíření dat je tak nekontrolo-
vané, že do roku 2025 budeme 
každý rok generovat více než 
175 zettabajtů dat, což je téměř 
o dvě třetiny více, než v roce 
2018. Organizace potřebují tato 
data spravovat a chránit, bez 
ohledu na to, kde se nacházejí.

Ale podle výsledků nejnověj-
ší oborové studie společnosti 
Veeam Software 73 % orga-
nizací přiznává, že nedokáže 
splnit požadavky uživatelů na 
nepřerušovaný přístup k datům 
a službám, což typickou spo-
lečnost ročně přijde na 20 mi-
lionů dolarů. Potvrzuje se, jak 
devastující dopad mohou mít 
odstávky na příjmy, produktivi-
tu a důvěru zákazníků. Letošní 
studie ale také ukazuje, že se 
organizace snaží tento problém 
řešit. Téměř tři čtvrtiny (72 %) 
firem plánují nasadit Cloud 
Data Management a často již 
zkoumají možnosti hybridního 
cloudu, aby získali ze svých 
dat větší hodnotu a zajistily si 
úspěch. V rámci studie bylo do-
tazováno více než 1500 senior 
manažerů a ředitelů IT ze 13 
zemí. Zjistilo se přitom, že si 
respondenti uvědomují význam 
správy dat pro úspěch své firmy 
a poukazují přitom na větší 
produktivitu v současnosti a po-
tenciál pro podporu budoucí 
transformace jejich podnikání.

Organizace plánují využít sílu 
technologií, jako jsou cloud, 
Big Data, AI a IoT, a plánuje 
na ně v roce 
2019 vynaložit 
průměrně 41 
milionů dolarů.

Více článků si můžete přečíst na www.cb-nn.com
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Otevřené bankovnictví a přístup k sítím bankInvestovat nikdy 
nebylo jednodušší
Drobným a začínajícím investo-
rům bude sloužit nová mobilní 
a webová aplikace Indigo. Ve 
spolupráci s inovačním studiem 
Pixelmate ji vyvíjí Patria Finance. 
Cílem aplikace je rozšířit svět 
investic do co nejširší společnos-
ti. Hotová by měla být na konci 
léta 2019.

Díky Indigu si bude moct s inves-
ticemi poradit kdokoli. Začáteční-
kům nabídne maximálně přívětivé 
rozhraní, časově zaneprázdnění 
lidé zase budou moct svěřit svůj 
investiční majetek unikátnímu 
algoritmu, který za ně bude vývoj 
trhů sledovat a spravovat ho podle 
aktuální tržní situace.

Minimální počáteční vklad 
bude sto korun. Jak moc je uživatel 
ochotný riskovat aplikace zjistí 
pomocí otázek ze života.

„Máme radost, že tímto projektem 
startujeme v České republice éru 
opravdu jednoduchého investování 
bez kompromisů. Naše aplikace 
umožní investovat i těm, kdo se o in-
vestování doposud nezajímali, pro-
tože se jim zdálo příliš složité, nebo 
si mysleli, že začít investovat nutně 
znamená mít na účtu statisíce,” říká 
Michal Dudek, busi-
ness architekt Patria 
Finance. 

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

Vzhledem k tomu, že otevřené 
bankovnictví – které bankám 
velí otevírat své systémy třetím 
stranám – zavádí stále více zemí, 
bude ještě zásadnější zajistit 
bezpečnost nejen sítí bank, ale 
i jejich partnerů v ekosystému. 
Tak lze shrnout zásadní sdělení 
každoroční zprávy společnosti 
Accenture, která předpovídá 
hlavní technologické trendy 
v bankovnictví v příštích 
třech letech.

Zpráva uvádí, že zatímco 
nyní zákazníci svým ban-
kám důvěřují, že bezpečně 
uchovávají jejich údaje, 
udržení této důvěry v éře pře-
chodu k otevřenému bankovnic-
tví bude po bankách vyžadovat, 
aby zajištovaly rovnováhu mezi 
silnou bezpečností a uživatelsky 
přívětivými zákaznickými zku-
šenostmi. Zatímco devět z deseti 
bankéřů (92 %) ví, že zákaznická 
důvěra bankovním partnerům 
v ekosystému je velmi důležitá, 
pouhých 31 % bankéřů potvrzuje, 
že jejich partneři pracují na dosta-
tečném zabezpečení.

Zpráva čerpá z analýzy po-
radního výboru, z rozhovorů 
s technologickými specialisty 
a experty z oboru a z výsledků 
průzkumu prováděného po celém 
světě s téměř 800 bankovními 

manažery. Letošní zpráva uka-
zuje pět nových technologických 
trendů – včetně trendu s krédem 
„Zabezpečte NÁS, abych byl 
v bezpečí i JÁ“ – které by banky 

měly brát v potaz, aby se odlišily 
od konkurence: ať to jsou tradiční 
banky, fintech a big tech společ-
nosti nebo jiní nováčci, kteří na 
trh teprve vstoupí.

Dalším z trendů je „Poznejte 
mě“. Primárním účelem je podle 
něj využití nových technologií 
k obnovení důvěrného vztahu se 
zákazníky, srovnatelného s kon-
taktem banky a klientů na malém 
městě. Většina dotazovaných ban-
kéřů si myslí, že digitální demo-

grafie jim poskytuje nový způsob 
identifikace tržních příležitostí pro 
zatím nenaplněné potřeby zákaz-
níků (jak uvedlo 85 % dotázaných) 
a je účinnějším způsobem, jak 
porozumět zákazníkům (83 %). 
Lepší pochopení potřeb zákazníků 
bankám také pomůže je lépe za-
bezpečit, protože ty, které opravdu 
znají a chápou své klienty, se 

nenechají tak snadno ohrozit 
různými podvodníky.

Podle trendu nazvaného 
„Moje trhy“ budou banky 
muset nabízet produkty 
a služby co nejlépe při-
způsobené na míru svým 

zákazníkům, ve správném 
a přesně načasovaném 

okamžiku. Mnozí věří, že jim 
k plnění tohoto cíle pomůže pří-
stup k sítím 5G. Téměř čtyři z pěti 
manažerů bank (78 %) uvedli, 
že 5G bude revolucí v bankov-
ním sektoru, která přinese nové 
způsoby poskytování služeb a pro-
duktů, jako je například rychlejší 
přenos videa pro podporu služeb 
finančního poradenství. Více než 
polovina (55 %) dotazovaných 
manažerů si myslí, že síť 5G bude 
mít významný vliv na tento sektor 
do tří let a dalších 20 %, 
že bude mít vliv do čtyř 
až pěti let.
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Revolut přináší svým 
zákazníkům službu 
Apple Pay, a to 
v Británii, Francii, 
Polsku, Německu, 
České republice, 
Španělsku, Itálii, 
Švýcarsku, Irsku, 
Belgii, Rakousku, 
Švédsku, Dánsku, 
Finsku a na Islandu. 
S Apple Pay na 
zařízeních iPhone, 
Apple Watch, iPad a Mac mohou 
zákazníci Revolutu rychle a po-
hodlně nakupovat v obchodech, 
v aplikacích a na webu. 

Platby s Apple Pay jsou rychlejší 
než platby s tradičními debetními 
a kreditními kartami nebo jiný-
mi platebními metodami a lze je 
bezkontaktně provést prostřednic-
tvím zařízení iPhone, Apple Watch 
nebo prohlížeče Safari na počítačích 

MacBook Pro 
nebo MacBook Air 
s funkcí Touch ID.

Zákazníci Revo-
lutu mohou přidat 
svou kartu Revo-
lut do Apple Pay 
prostřednictvím 
aplikace Revolut 
nebo prostřed-
nictvím aplikace 
Wallet. Zákazníci, 
kteří ještě nemají 

plastovou kartu, mohou do Apple 
Pay přidat také svou virtuální kartu, 
a to jen v několika málo krocích pří-
mo z aplikace Revolut a mohou tak 
začít okamžitě platit, aniž by museli 
čekat na doručení fyzické karty. To 
umožní novým zákazníkům přihlásit 
se a začít s Apple 
Pay již během ně-
kolika pár minut. 

CMC Magnetics kupuje Verbatim Revolut spouští Apple Pay
Společnost Mitsubishi Chemical 
Corporation (MCC, sídlo společ-
nosti: Tokio, prezident: Masayuki 
Waga) a její dceřiná společnost 
Mitsubishi Chemical Media Co., 
Ltd. (MCM, sídlo společnosti: To-
kio, prezident: Masahiro Taguchi) 
oznámili dohodu o prodeji seg-
mentu paměťových médií, včetně 
optických disků, USB flash disků 
a dalších obchodních činností 
a aktiv provozovaných skupi-
nou Verbatim společnosti CMC 
Magnetics Corporation (CMC, 
sídlo společnosti: Taipei, Taiwan, 
prezident: Ming-Sen Wong).

Společnost CMC Magnetics 
Corporation, která již léta úspěšně 
působí na trhu paměťových médií, 
byla založena v roce 1978 a je před-
ním světovým výrobcem optických 
disků. Se společností Mitsubishi 
Chemical Corporation jí pojí 
dlouhodobé partnerství prostřed-

nictvím licencování technologií 
pro výrobu optických disků.

Společnost Mitsubishi Chemical 
Corporation usiluje o zintenziv-
nění řízení obchodního portfolia 
Mitsubishi Chemical Holdings 
Group na základě střednědobé-
ho plánu managementu skupiny 
„APTSIS 20“.

CMC Magnetics Corporation 
plánuje rozšířit segment paměťo-
vých médií nejen prostřednictvím 
vlastní výrobní technologie, ale 
chce také stavět na globální pro-
dejní sítí a technologiích Mitsu-
bishi Chemical Corporation, takže 
dohoda bude výhodná pro obě 
společnosti.
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http://cz.ict-nn.com
https://cz.ict-nn.com/mitsubishi-chemical-prodava-verbatim/
https://cz.ict-nn.com/revolut-spousti-apple-pay/
https://cz.ict-nn.com/otevrene-bankovnictvi-umoznuje-novy-pristup-k-sitim-bank/
https://cz.ict-nn.com/investovat-nikdy-nebylo-jednodussi/
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Opera pro iOS s podporou Web 3 a Crypto Wallet
Prohlížeč Opera Touch pro 
systém iOS je nyní k dispozici 
s krypto peněženkou a podpo-
rou Web 3. Opera Touch for 
iOS umožňuje bezproblémovou 
interakci s další generací aplikací 
Web 3 na blockchainu Ethereum. 
Opera Touch je inovativním 
webovým prohlížečem, který zís-
kal cenu Red Dot Design Award 
a Gold IF Design Award.

Ethereum je populární a rychle 
rostoucí protokol, který umožňuje 
lidem provádět transakce a umož-
ňuje vývojářům vytvářet decent-
ralizované aplikace (dApps), které 
umožňují praktické využití této 
technologie. Opera podporuje 
všechny ERC-20 tokeny, stableco-
ins a non-fungible tokens (NFT).

Opera Touch pro iOS s Cryp-
to Wallet, stejně jako prohlížeč 

Opera pro Android, podporuje 
Ethereum Web3 API rozhraní, 
díky čemuž je interakce s dApps 
bezproblémová, bez nutnosti 
rozšíření prohlížeče. V Opeře 
věří, že by všechny moderní 
prohlížeče měly integrovat krypto 
peněženku, jednoduše proto, že to 
umožní, aby se na webu objevily 
nové obchodní modely.

Díky vestavěné krypto peněžen-
ce má prohlížeč potenciál obnovit 
a rozšířit svou důležitou roli 
nástroje pro přístup k informa-
cím, online transakcím a správě 
online identit uživatelů 
způsobem, který jim 
dává větší kontrolu.

Více článků si můžete přečíst na cz.cw-nn.com
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Použití Bitcoinu vám může vydělat 10 let vězení
V kroku, který by mohl způso-
bit obrovské zklamání, vláda 
v Indii navrhla desetiletý trest 
odnětí svobody pro osoby, které 
těží, vytvářejí, drží, prodávají, 
převádějí, nakládají, vydávají 
nebo obchodují v kryptomě-
nách.

Návrh zákona učiní kryptomě-
ny zcela nelegální a z držení 
učiní nedobrovolný trestný čin. 
Vzhledem ke značným možnos-

tem zneužití kryptoměn k praní 
špinavých peněz podpořily různé 
vládní orgány, jako například 
Income Tax Department a Cen-
tral Board of Indirect Taxes and 
Customs (CBIC), zákaz kryp-
toměn. Návrh zákona o zákazu 
kryptoměn měl v díle již nějakou 
dobu sekretář pro 
hospodářské záležitos-
ti Subhash Chandra 
Garg.
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Facebook 
získal pro svou 
kryptoměnu velké 
hráče
Facebook již více než rok v ti-
chosti buduje svou kryptoměnu 
a vypadá to, že prozatím úspěšně, 
protože získal podporu vý-
znamných společností z různých 
oborů.

Jak nedávno zveřejnil Wall Street 
Journal, kryptoměna Facebooku 
bude řízena konsorciem firem 
známých jako nadace Libra, 
která zahrnuje například společ-
nosti Visa, Mastercard a PayPal. 
Z marketingových materiálů 
konsorcia vyplývá, že se může 
jednat až o desítky firem, o nichž 
nebylo známo, že by se mohly 
zúčastnit, včetně investorů, jako 
jsou Andreessen Horowitz a Union 
Square Ventures, Coinbase a ne-
ziskové organizace včetně Mercy 
Corps. Calibra, dceřiná společnost 
Facebooku vytvořená za účelem 
dohledu nad krypto úsilím giganta 
sociálních sítí, je také jedním ze 
zakládajících členů.

Osoba obeznámená se situací 
uvedla, že Facebook naúčtuje 
každému členu 10 milionů dolarů 
za správu vlastního uzlu, který 
umožní členům přístup a prohlíže-
ní sítě. Chce mít 100 členů v řídící 
nadaci. Původně měla společnost 
ambice zapojit také Wall Street, ale 
nebyl zájem mezi institucionální-
mi giganty jako Goldman Sachs 
a JPMorgan.

Financování od členů konsorcia 
bude krýt kryptoměnu, která bude 
navázána na koš měn.

Když se zadaří, mohl by Face-
book získat 1 miliardu dolarů od 
100 společností, které, jak doufá, 
budou součástí projektu. Každý 
z operátorů uzlů bude členem 
v asociaci Libra a vyšle svého 
zástupce do konsorcia.

První zprávy o kryptoměně 
Facebooku se 
začaly objevovat již 
v květnu 2018.

Blockchain je dobře známý 
pro podporu kryptoměn, jako 
je Ethereum a Bitcoin, má ale 
potenciál transformovat různá 
průmyslová odvětví, včetně zdra-
votnictví, logistiky a dodavatel-
ského řetězce, pojištění, financí 
a mnoha dalších.

Pro blockchain byly vytvořeny 
různé vývojové nástroje, zde jsou 
některé z nich

Remix IDE
Platforma Ethereum používá mno-
ho nástrojů pro vytváření a nasa-
zování inteligentních kontraktů 
na blockchainu. Remix je jedním 
z nejjednodušších a nejpoužívaněj-
ších nástrojů pro tvorbu a nasazení 
inteligentních kontraktů. Lze jej 
použít pro psaní, ladění, testování 
a zavádění inteligentních kontrak-

tů pomocí programovacího 
jazyka známého jako Solidity.

Truffle Framework
Truffle je framework pro Ethe-
reum, který nabízí vývojové 
prostředí pro vytváření apli-
kací založených na platformě 
Ethereum. Obsahuje podporu 
pro knihovnu, která poskytuje 
vlastní nasazení pro kódování 
nových kontraktů a připojuje Ethe-
reum aplikace. Nabízí schopnost 
provádět automatické testování 
kontraktů pomocí Chai a Mocha.

Solidity
Solidity je objektově orientovaný 
programovací jazyk se synta-
xí podobnou skriptu ECMA 
(JavaScript), který se používá pro 
tvorbu inteligentních kontraktů na 
platformě Ethereum. Potřebujete 

však něco k převodu skriptu So-
lidity do formátu čitelného EVM 
(Ethereum Virtual Machine). Solc 
(Solidity Compiler) slouží tomuto 
účelu.

Kompilátory Solidity lze katego-
rizovat dvěma způsoby, kódovaný-
mi v C ++ a solc-js, které používají 
Emscripten pro křížové 
kompilace ze solc C ++ 
kódu do JS.

Nástroje pro blockchain ekosystém
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http://cz.cw-nn.com
https://cz.cw-nn.com/top-nastroje-pro-vybudovani-blockchain-ekosystemu/
https://cz.cw-nn.com/indie-pouziti-bitcoinu-vam-muze-vydelat-10-let-vezeni/
https://cz.cw-nn.com/opera-pro-ios-s-podporou-web-3-a-crypto-wallet/
https://cz.cw-nn.com/facebook-ziskal-pro-svou-kryptomenu-velke-hrace/
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Technologické značky vedou 
žebříček BrandZ Top 100 od jeho 
prvního globálního uvedení v roce 
2006, kdy na vrcholu 
stanul Microsoft.

Společnosti Amazon 
vzrostla hodnota 
značky z roku na rok 
o úctyhodných 52 % 
na 315,5 miliardy USD. 
Amazon tak předstihl 
Apple (č.2, 309,5 mi-
liardy USD) a Google 
(č.3, 309 miliard USD) a ukončil 
tak nadvládu těchto technolo-
gických gigantů trvající 12 let. 
Hodnota značky Apple se zvýšila 
z roku na rok o 3 % a hodnota 
značky Google o 2 %.

V Top 10 zůstává na 6. místě 
Facebook. Alibaba předstihla 
Tencent a stala se nejhodnotnější 
čínskou značkou. Vystoupa-
la o dvě místa výš na 7. pozici 
s růstem hodnoty značky o 16 % 

na 131,2 miliardy USD. Tencent 
se propadl o tři místa na 8. pozici. 
Jeho hodnota značky poklesla 
o 27 % na 130,9 miliard USD.

Zatímco ostatní sociální sítě čelí 
otázkám důvěry a atraktivity, In-
stagram (č.44, 28,2 miliardy USD), 
aktuálně s více než 1 miliardou 

uživatelů po celém 
světě, se stal skoka-
nem roku. Poskočil 
v žebříčku o 47 míst 
a hodnota jeho značky 
vzrostla o 95 %.

Lululemon, jógou 
inspirovaná značka 
sportovního oblečení, 
je druhou nejrychleji 

rostoucí značkou s meziročním 
růstem o 77 %. Její hodnota se 
vyšplhala na 6,92 miliardy USD.

Růstoví rekordmani jako Netflix 
(+65 %, č. 34, 34,3 miliardy USD), 
Amazon (+52 %, 315,5 miliar-
dy USD) a Uber (+51 %, č. 53, 
24,2 miliardy USD) odrážejí rychle 
se měnící svět řízený technologi-
emi, kde zákazníci kladou větší 
důraz na rozmanité zkušenosti se 
značkou.

Bez ohledu na ekonomickou 
nejistotu provázející americká 
a čínská obchodní cla, hodnota 
značek světového žebříčku BrandZ 
Top 100 vzrostla za poslední rok 
o 328 miliard USD. Jejich kumulo-
vaná hodnota tak činí zhruba 4,7 
bilionu USD. To je srovnatelné 
s kumulovanou hodnotou HDP 
Španělska, Korey a Ruska.

Velký podíl této hodnoty po-
chází z technologických značek, 
jejichž kumulovaná hodnota nyní 
přesahuje 1 bilion USD. Jedná 
se například o nováčky Xiaomi 
(č.74, 19,8 miliard USD), značku 
čínských mobilních zařízení, která 
využívá internet věcí (IoT) k pro-
pojení chytrých zařízení a která 

v současnosti zažívá rapidně 
rostoucí poptávku v zemích jako 
jsou Rusko, Indie a Malajsie. Další 
čínská značka Meituan (č.78, 18,8 
miliard USD), je technologická 
platforma, která je považována za 
disruptora kategorie. Zákazník zde 
nalezne cokoliv od dovážky jídla, 
rezervace pokojů, projížďky na 
koni až po vypůjčení kola. Značka 
Haier (č.89, 16,3 miliardy USD), 
největší světová platforma domá-
cích spotřebičů a IoT, zaměřuje své 
aktivity na vytvoření otevřeného 
ekosystému společně se 
svými zákazníky a part-
nery.

Chytré poznámky 95 % nesleduje míru odhlášení

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

Nejhodnotnější značky světa
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„Není překvapující, že hlavní důležitý 
indikátor (akademického) úspěchu 
nebyl nalezen v lidských hlavách, 
ale ve způsobu, kterým dělají svou 
každodenní práci“

Zaujala vás tato myšlenka? Je z velmi 
zajímavé knihy, která by neměla 
uniknout pozornosti studentů, au-
torů textů a všech, kdo se chtějí učit 
nebo jakkoli poznávat svět a shro-
mažďovat o něm (tedy o oborech 
svého zájmu) komplexní informace.

Vždy jsem měl rád knihy, které 
neopakují stokrát omletá klišé, ale 
uchopí téma z nové perspektivy 
a upozorní nás, že jsme doposud 
něco důležitého opomíjeli. Přesně 
taková je kniha S. Ahrense: How to 
take smart notes (kniha je v anglič-
tině, český překlad zatím není k dis-
pozici). Myšlenka je velice prostá 
– všichni, kdo produkujeme jakékoli 

texty nad úroveň každodenní ko-
munikace (tedy kdo píšeme cokoli: 
od statusů na sociálních sítích, přes 
texty marketingu, přes internetové 
články po knihy nebo esej ve škole) 
se domníváme, že nejdůležitější část 
je samotné „psaní“. Protože je tato 
úvaha nesprávná, selháváme v této 
činnosti, nejde nám, cítíme odpor 
(stres, nechtění) a domníváme se 
buď, že problém je v nás (nejsme 
talentovaní, máme „autorský blok“) 
nebo v nesprávné technice psaní. 
Saháme tedy po svépomocných kni-
hách, které nás „psaní“ mají naučit 
nebo „blok“ odstranit.

Psaní nezačíná čistým listem 
papíru
Máme od sebe nereálná očekávání, 
protože psaním žádná kreativní 
práce nezačíná. Pokud si myslíme, že 
problém je v „psaní“, je to asi totéž, 
jako když nám v autě dojde benzín 
uprostřed cesty, a my si myslíme, že 
hlavní problém je v tom, že nemáme 
dost síly, abychom jej odtlačili k ben-
zínce.
Mgr. Dalibor Špok, 
PhD.

Amazon je nejhodnotnější znač-
kou světa podle žebříčku BrandZ 
Top 100 2019, který publikovaly 
společnosti WPP a Kantar.

Pro řadu firem je e-mailing stě-
žejním marketingovým nástro-
jem. Velká spousta z nich, více 
než 95 %, však podceňuje důleži-
tý ukazatel – míru odhlašování. 
Ta přitom může mít velký vliv 
na to, jak a zda vůbec se jejich 
kampaně budou doručovat.

Míra odhlašování 
je velmi důležitý 
ukazatel, který 
by se u e-mail 
marketingu 
rozhodně ne-
měl podceňo-
vat. V potaz ji 
berou i samot-
ní poskytovatelé 
internetových 
služeb. Například 
u Seznam.cz má míra 
odhlašování spolu s dalšími fakto-
ry jako reputace IP adresy vliv na 
to, jestli a kam bude další kampaň 
stejného rozesilatele doručena.

„Na vzorku 12 128 firem, které 
přes SmartEmailing odesílají svoje 
kampaně, jsme zkoumali, jak míru 
odhlašování tito odesilatelé sledují. 
Podle našich zjištění tento důležitý 
ukazatel nebere v potaz více než 

95 % z nich. Navíc, jen necelé pro-
cento ze sledovaných firem využívá 
možnost vlastní odhlašovací strán-
ky a otázek na důvody odhlašová-
ní,“ říká Kateřina Fišerová, CEO 
aplikace SmartEmailing.

V rámci průzkumu se v aplikaci 
rovněž podívali na důvody, které 

adresáty obchodních sdělení 
vedou k tomu, že se 

od e-mailů odhlásí. 
Z více než 65 mi-

lionů odeslaných 
e-mailů, které sle-
dovali, se adresáti 
odhlásili u 0,05 % 
z nich.

Nejčastějším 
důvodem pro 

odhlášení byla příliš 
velká frekvence e-mai-

lingu (29,1 %), v závěsu za 
ní pak adresáti nejčastěji uváděli, 
že je e-maily nezajímají (26,4 %). 
Necelých dvacet procent (19,3 %) 
odhlášených uvádělo, že již nepo-
třebuje, co odesilatel nabízí, a za 
obtěžující zasílaná 
sdělení považova-
lo 4,2 %.

https://www.sm-nn.com/nejhodnotnejsi-znacka-sveta-amazon/
https://www.sm-nn.com/chytre-poznamky/
https://www.sm-nn.com/vice-nez-95-odesilatelu-nesleduje-u-e-mailingu-miru-odhlaseni/
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Martin Váša,
HR ředitel v ARBES 
Technologies

Společnost ARBES 
Technologies anga-
žovala nového HR 
ředitele, kterým se stal Martin Váša. 
Ve své nové roli bude zodpovídat 
za nábor zaměstnanců, personální 
marketing, řízení firemní kultury, 
odměňování, vzdělávání a rozvoj.

Martin Váša disponuje dvaceti-
letou zkušeností z oboru HR, a to 
převážně v prostředí informačních 
technologií jak z českých firem, tak 
z nadnárodních korporací. Per-
sonalistiku a lidské zdroje vnímá 
jako svou srdcovou záležitost. To 
považuje za velmi krátkozraké pojetí 
i přesto, že personální náklady jsou 
s přehledem nejvyšší položkou v ná-
kladech IT firem.

„Když se k lidem chováte upřímně 
a s porozuměním, jsou pak i k firmě 
mnohem loajálnější a berou práci na 
projektu za svou osobní misi. To se 
významně odrazí v kvalitě, a nakonec 
ve spokojenosti zákazníka. A pro mne 
jsou lidé ve firmě moji interní zákaz-
níci,“ říká Martin Váša.

Martin Švehla, 
generální ředitel 
Pytloun Hotels

Česká hotelo-
vá síť Pytloun 
Hotels (PH), která 
v současné době provozuje osm 
populárních hotelů v ČR, ozná-
mila jmenování Martina Švehly 
(30) novým generálním ředitelem 
společnosti. Bude ve své nové funkci 
odpovědný za vedení, řízení a rozvoj 
týmů v rámci celé sítě.

Martin Švehla pracuje v oboru ho-
telnictví přes 8 let. Do PH nastoupil 
v dubnu 2017 a v posledním roce 
pracoval ve funkci General Manager 
v Pytloun Boutique Hotel Prague, 
předtím působil jako General Man-
ager v Pytloun Grand Hotel Imperial 
v Liberci. Před svým nástupem do 
PH pracoval na různých mana-
žerských a obchodních pozicích 
v hotelnictví, například jako Reve-
nue Manager v Top Hotels Group, 
vyzkoušel si také roli ředitele a spo-
lumajitele menšího hotelu Residence 
Vocelova nebo práci Sales Managera 
v Charles Bridge Residence & Old 
Town Residence Apartments.

Miroslava  
Aleksieva,
mluvčí Microsoftu 
pro ČR a SR

Novou mluvčí a ma-
nažerkou komunika-
ce a společenské odpovědnosti se od 
1. června stala Miroslava Aleksieva.

Miroslava Aleksieva bude mít na 
starosti plánování a realizaci všech 
aktivit spojených s komunikací spo-
lečnosti směrem k médiím i veřej-
nosti na českém a slovenském trhu. 
Součástí její práce bude také řízení 
komunikace a projektů zodpověd-
ného podnikání, stejně jako řízení 
strategických projektů a partnerství 
v oblasti digitálních dovedností. Do 
Microsoftu přichází ze společnosti 
Asseco Central Europe, kde působila 
na pozici ředitelky pro marketing 
a komunikaci. Předtím pracovala 
ve firmách IBM Slovensko a CSC 
Computer Sciences. Má zkušenosti 
s tvorbou a realizací marketingových 
a komunikačních strategií, stejně 
jako filantropických projektů.

Miroslava Aleksieva je absolvent-
kou Fakulty managementu Univerzi-
ty Komenského v Bratislavě. 
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Jak na efektivní recruitment?
Nábor zaměstnanců se v mnohém podobá marke-
tingové kampani. Důležité je znát cílovou skupinu, 
promlouvat k ní relevantními komunikačními 
kanály a mít srozumitelnou nabídku s jasnou kon-
kurenční výhodou.

Přesně takto přistupují 
k recruitmentu specialisté 
z Manuvie, kteří za týden 
zvládají nabrat i 180 
pracovníků. Využívají 
chatboty i teletext. Když 
výrobní podniky nebo 
hotely potřebují více pra-
covníků, není nic snaz-
šího, než si je najmout 
od pracovní agentury. 
Jednička na trhu per-
sonálního leasingu pro 
výrobní firmy, společnost 
Manuvia, má přibližně 
12 tisíc agenturních pra-
covníků a nové kolegy musí rovněž hledat na volném 
pracovním trhu. Recruitmentu pro šest evropských 
zemí se u ní věnuje 35 náborářů.

Pracovní nabídky se hrnou ze všech směrů 
V posledních 30 dnech Manuvia aktivně spravovala 
přes 5500 marketingových kampaní. „Obsluhujeme 
asi 15 komunikačních nástrojů najednou, jejich efek-
tivita se liší v závislosti na trhu, segmentu, typu pozice 

a požadované kvalifikace,“ vysvětluje Tomáš Lenárt, 
Chief Marketing and Staffing Officer ve společnosti 
Manuvia. Samozřejmostí jsou pracovní portály, 
a pak také vlastní webové stránky, na které Manuvia 
směřuje veškeré kampaně a svým způsobem je kandi-

dáti také využívají jako 
vyhledavač vhodných 
pracovních nabídek. Jen 
za poslední měsíc je na-
vštívilo více než 90 tisíc 
lidí. Na webu funguje 
chatbot, který umožňuje 
prakticky okamžitou 
on-line komunikaci 
s kandidátem. Sponzoro-
vané posty s pracovními 
nabídkami Manuvia 
umísťuje i na Facebook 
podle segmentace a zálib 
potenciálních uchazečů. 
Geografické cílení ale 
i další parametry se dají 

dobře využít při náborech formou SMS. Manuvia má 
navíc vlastní databázi přibližně čtvrt milionu pracov-
níků, které kontaktuje e-mailem.

Podle Tomáše Lenárta se vyplatí pracovat i s Goo-
gle Ads a dobře si promyslet klíčová slova, 
protože i manuálně pracující lidé využívají 
naplno internet a vše, co k tomu patří, jsou 
velmi aktivní na sociálních sítích.
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NEJ brigády na 
prázdniny 
S blížícími prázdninami se 
studenti začínají poohlížet po 
letních brigádách. Nejžádaněj-
ší jsou pozice, které nabízejí 
zajímavé prostředí, pestrou 
pracovní náplň, příjemný 
výdělek i časovou flexibilitu. 
Jaké nejzajímavější brigády lze 
nalézt na pracovních portá-
lech a kolik si mohou studenti 
vydělat za měsíc činnosti, která 
je spíš zábava, než práce?

Hotelový fotograf na Kanár-
ských ostrovech, barista v lon-
dýnské kavárně či animátor na 
řeckém ostrově Rhodos. To je 
jen zlomek nabídky, ze které si 
mohou zájemci o letní brigádu 
vybírat. Pro ty, kteří nechtějí 
zůstat Čechách, ale plánují 
poznat cizí zemi, zdokonalit se 
v místním jazyce a vydělat si 
i příjemné peníze, je to ideální 
příležitost. Na příklad kavá-
renský řetězec Costa Coffee 
v centru Londýna nabízí až 
trojnásobek ceny, než kterou 
by brigádníci na stejné pozici 
dostali v Praze.

Amatérské fotografy jistě 
zaujme poptávka po hotelovém 
fotografovi na Kanárských 
ostrovech. Kromě ubytování 
a stravy si vybraný uchazeč při-
jde na 700 eur čistého měsíčně 
+ bonusy za prodané fotogra-
fie. Za zmínku stojí i moderní 
forma pohovoru. S budoucím 
zaměstnavatelem si zavoláte 
přes Skype. Pokud se domluví-
te, vašemu letnímu dobrodruž-
ství v širokém okolí Las Palmas 
již nestojí nic v cestě.

Velmi žádané jsou i pozice 
animátorů. Zvláště rodinné 
hotely si bez těchto dětmi 
(a vlastně i rodiči) oblíbenými 
službami nedokážou představit 
svou existenci. Výdělky jsou 
odstupňovány podle zkušenos-
tí a destinací hotelu. Nejvíce 
nabízejí ve 
Španělsku, a to 
až 980 eur za 
měsíc.

https://www.jobs-nn.com/nej-brigady-na-prazdniny/
https://www.jobs-nn.com/jak-na-efektivni-recruitment-presne-cileni-jasny-popis-prace-a-mzda/
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MikroExpo 2019
WIFIPROFI 
17. 7. 2019

HackerFest 2019
Gopas 
16.–17. 9. 2019 

PR Summit 2019
Internet Info 
12. 9. 2019 

New Visions in HR 2019
Inform Slovakia 
19. 9. 2019 

Konference REACH 2019
Bezpečnostní list a Ekotox 
Centers 
4. 9. 2019 

BeExcellent 2019
SC&C Partner, spol. s r.o. 
25.-26. 9. 2019

Přátelské město 2019
Blue Events 
11. 9. 2019 

DATOVÁ CENTRA PRO  
BUSINESS 2019
BusinessIT 
19. 9. 2019 
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FLEMA Media Conference 
2019
FLEMEDIA, s.r.o. 
26.9. 2019 

Mezinárodní veletrh
IT bezpečnosti it-sa
Zabezpečení IT a kybernetická 
bezpečnost jsou s probíhající digita-
lizací stále důležitější – společensky, 
hospodářsky i politicky. Tento trend 
je velmi dobře vidět na zájmu o it-
-sa, veletrh zabezpečení IT s nejvyš-
ším počtem vystavovatelů na světě 
a přední oborovou akci v Evropě.

Veletrh it-sa patří k celosvětově 
nejvýznamnějším veletrhům na téma 
bezpečnosti IT. Na it-sa 2018 bylo 696 
vystavovatelů, veletrh během tří dnů 
navštívilo téměř 14 290 odborných 
návštěvníků. Letos se bude konat ve 
dnech 8. až 10. října 2019 na Výstavišti 
v Norimberku.

Zaměření veletrhu: mobilní bezpeč-
nost, bezpečnost v cloudu, kyberbez-
pečnost, bezpečnost hardwaru/zabez-
pečení koncových bodů, autentizace 
řízení přístupu, ochrana a bezpečnost 
dat, bezpečnost na internetu a na síti, 
či bezpečnost výpočetních center.

ATC RoadShow  
na Slovensku
AT Computers projela se svou tra-
diční ATC RoadShow Slovenskem. 
Začátkem června přijela za sloven-
skými resellery do 3 měst.

Jako v minulých ročnících, i tento-
krát ATC přivezlo vendory známých 
i méně známých značek do Košic, 
Banské Bystrice a Žiliny. Ti během 
krátkých, ale efektivních prezentací 
promluvili o novinkách v produktech 
či službách – zastoupeny byly značky 
i-tec, Avacom, Honeywell, OWA Ar-
mor, TP-Link, Epson, BenQ, D-Link 
a Axagon. Nechyběla ani přednáška 
ATC o projektech X-Play a X-Diablo 
či o vývoji trhu. Na konci byli aktivní 
účastníci odměněni cenami z tombo-
ly, losovalo se také o exkluzivní rum 
a o ceny TP-Link.

Letošní 14. ročník ATC RoadShow 
navštívilo celkem téměř 450 resel-
lerů, z toho na Slovensku to bylo na 
144 unikátních resellerů. 

Konference:  
ShopCamp 2019
Šestý ročník komunitní 
e-commerce konference Shop-
Camp se bude konat 13. 9. 2019 
v Praze a nabídne ve dvou sálech 
12 přednášek a 8 workshopů.

Na ShopCampu vystoupí generální 
ředitel Aukro.cz a letošní Forbes 
30pod30 Lumír Kunz, marketin-
gový ředitel největšího e-shopu 
s hudebními nástroji kytary.cz 
Filip Černý, odborník na expanzi 
e-shopů do DACH regionu Milan 
Fiala, mistr na obaly Petr Kaczor 
ze společnosti THIMM nebo mar-
ketingový ředitel Spokojeného psa 
Tomáš Haškovec. Kompletní pro-
gram bude k dispozici na webových 
stránkách shopcamp.cz

Posláním ShopCampu je přinášet 
užitečné a praktické informace 
e-shoperům, umožnit jim setkání 
s partnery a zapojit je do české 
e-commerce komunity. 

Organizátoři konference Přátelské 
město zveřejnili program letošní-
ho ročníku. Chtějí tak navázat na 
loňskou podnětnou diskusi a dále 
rozpracovávat vizi přátelského 
města. Činí tak ve svém úvodu na 
příkladu náměstí, které je sym-
bolem řady obecných problémů 
i možným vzorem řešení pro další 
centrální místa. „Laboratoř Václa-
vák“ bude diskutována rok poté.

Reflexi diskuse na konferenci Přátel-
ské město 2018 a analýzu toho, jaké 
změny nastaly od minulého ročníku 
konference a co se (ne)podařilo, 
odprezentují Jan Adámek (předseda 
Sdružení Nového Města pražského) 
a Pavel Čižinský (starosta Prahy 
1). Na ně naváže Luděk Sýkora 
z Centra pro výzkum měst a regionů 
Univerzity Karlovy, který představí 
„srdcový“ koncept pro oživení centra 
Prahy a dalších našich měst.

Další část konference bude věno-
vána ryze praktickým příkladům ak-
tivit, které výrazně oživily centrum 
Prahy a dalších měst a dodaly jim 
energii a impuls k dalšímu rozvo-
ji. Přehled různých více či méně 
úspěšně  „tepajících srdíček“ v Praze 
a Brně poskytnou ve společném vy-

stoupení Rozálie Kašparová z Insti-
tutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
a Barbora Podhrázská z Magistrátu 
města Brna. Následovat budou dva 
vysoce inspirativní příklady z blíz-
kého zahraničí. Vídeňskou Maria-
hilferstrasse jako příklad úspěšné 
revitalizace významné obchodní 
ulice představí Clarissa Knehs, ex-
pertka na tvorbu veřejného prostoru 
z magistrátu rakouského hlavního 
města. Nepochybně zajímavý bude 
i příspěvek Veroniky Hliničanové, 
věnovaný bratislavské iniciativě Živé 
námestie.

Vyvrcholením konference pak 
bude její odpolední programový 

blok, věnovaný interaktivní 
diskusi nad konkrétními náměty 
účastníků konference pro zlepše-
ní stavu Václaváku jako testovací 
laboratoře i pro další centra měst. 
V závěru konference pak představí 
nové koncepční dokumenty zástupci 
vrcholového vedení Prahy, konkrét-
ně radní Hana Třeštíková a 1. ná-
městek primátora Petr Hlaváček.

Registrace na konferenci již byla 
otevřena. 

Přátelské město 2019
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Že tvořit může každý, připomněl 
víkendový festival Maker Faire Pra-
gue 2019, který vynikl množstvím 
dílen pro děti i dospělé a školními 
projekty. Tradice pořádání Maker 
Faire v Čechách bude pokračovat, 
s makery se můžete setká-
vat i během roku. 

Kutilství v Česku stále 
vzkvétá a díky světovým 
trendům získává nové 
podoby. Kreativním 
projektům se dobře daří 
i v českých školách. To jsou 
podle organizátorů hlavní 
sdělení úspěšného druhého 
ročníku festivalu Maker 
Faire Prague. Průmyslový 
palác Výstaviště Praha 
o víkendu opět zaplnilo 
10 000 návštěvníků, minulý ročník 
byl překonán už v počtu lístků pro-
daných v předprodeji.

Makeři jsou kutilové nového 
střihu – nejen techničtí.
Rodiny s dětmi na festivalu mohly 
strávit dlouhé hodiny vyráběním 
a tvořením všeho druhu. Kromě 
mnoha aktivit, které se odehrávaly 
v jednotlivých stáncích, letos poutaly 

pozornost velké skupinové worksho-
py, při nichž si děti mohly vytvořit 
třeba „uchošťourové dělo“ nebo 
svítící přívěsky a ohňostroje. Ačkoliv 
převládala technika, k vidění byly 
i řemeslné a umělecké výtvory. 

„Návštěvnost druhého ročníku 
potvrdila, že kutilství a individuální 
tvořivost v Česku nezaniká – naopak 
získává novou formu. Čeští a světoví 
makeři na festivalu ukázali, že dokáží 
pobavit i vzdělávat. Proti minulému 
roku byly jejich expozice interaktiv-
nější, přibylo také školních projektů. 
Za úspěch této akce tedy vděčíme 
především jim,“ říká programový 
ředitel festivalu Jiří Zemánek.

Aktivity pro makery budou pokra-
čovat
Druhým ročníkem festival Maker 
Faire Prague potvrdil své místo na 
mapě kulturních událostí v Praze. 
„Pro příští rok rozhodně máme 

potenciál dalšího růstu. 
Věřím, že v Česku je stále 
velké množství tvůrců, 
kteří své projekty mohou 
takto sdílet s veřejností 
– ať už jde o studenty, 
umělce nebo kreativní 
podnikatele,“ uzavírá 
Jiří Zemánek. Zájemci 
o individuální tvoření 
a vynalézání se mohou 
setkávat v otevřených 
dílnách, kterých v čes-
kých městech přibývá, 
nebo navštívit další 

regionální akce Maker Faire. Nej-
bližšími z nich budou Mini Maker 
Faire Brno (19. a 20. října 2019) 
a na Slovensku Mini Maker Faire 
Bratislava (15. listopadu 2019).
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Žáci základních škol 
objevovali svět open 
source
První ze série vzdělávacích aktivit 
zaměřených na žáky základních 
škol proběhla ve středu 19. června 
v prostorách vývojového centra 
společnosti Red Hat v Brně.

Cílem bylo umožnit žákům, aby 
se pod vedením odborníků blíže 
seznámili se základy kódování 
a open source a zažili den v běžném 
pracovním prostředí technologické 
firmy. Žáky se světem IT seznamují 
brněnští inženýři, kteří se vzdělávání 
našich nejmenších věnují dlouhodo-

bě a ve svém volném čase vedle 
svých standardních pracovních 
povinností.

Během čtyřhodinového odpo-
ledního bloku se žáci dozvěděli 
více o světě open source a jak 
lze využít otevřený přístup 
v běžných životních situacích. 
Žáci se naučili základy kódování 
pomocí jednoduchých open source 
softwarových programů v podo-
bě interaktivních her. S využitím 
základních školních pomůcek jako 
jsou fixy a čtverečkovaný papír žáci 
symbolicky programovali cestu pro 
ozoboty nebo na počítačích pro-
gramovali hru Code Combat, která 
se neovládá myší ani klávesnicí, ale 
pomocí příkazů programovacího 
jazyka. Další úrovně hry si žáci 
odnesli i domů.

„S ohledem na budoucnost našich 
současných žáků vnímáme informač-
ní technologie jako klíčové. Rozšiřová-
ním výuky tímto směrem se snažíme 
udržet trend získávání nadstandard-
ních dovedností v oblasti IT a vítáme 
iniciativu společnosti Red Hat nám 
v tomto snažení pomoci,“ říká Mgr. 
Radek Pokorný, učitel IT ze ZŠ Her-
číkova pro I. a II. stupeň.

„Klíčem k dlouhodobému úspěchu 
jsou inovace, které je však možné 
realizovat pouze s přispěním kvalifi-
kovaných odborníků. Ti se líhnou na 
středních a vysokých školách, ale jejich 
zájem o obor je potřeba vyvolávat 
už v mladším věku,“ říká Cynthia 
Mitevová, marketin-
gová manažerka ve 
společnosti Red Hat.

Retail in Detail / Strategic Pricing 
přinesl další horké téma: cenotvor-
bu. Na pražské Brumlovce se sešlo 
120 účastníků, aby debatovalo 
o tom, jak dělat pricing chytře.

Ze stěžejních příspěvků dne vzešel 
shodný závěr k aktuální situaci na 
našem trhu: jsme příliš svázaní pra-
vidly a starými modely. „Cenotvor-
ba je tu velice rigidní, až ,zaseklá‘. 
Jednotlivé týmy v rámci společností 
spolu nekomunikují a zároveň chce 
každý mít kontrolu nad rozhodová-
ním,“ sdílel své postřehy z českého 
prostředí Jonathan Smith, člen po-
radního výboru společnosti Yieldigo, 
který zároveň tři roky vedl Marks 
& Spencer ve střední Evropě. „Když 
by maloobchodníci sebrali odvahu 
a zavedli dostupné digitální technolo-
gie, retail by tu udělal obrovský skok 
kupředu. Řekněme si to upřímně, 
zákaznická zkušenost je tu docela mi-
zerná,“ dodal Smith. Ve své úvodní 
přednášce vyzdvihl také důležitost 
HR aspektu v řízení společnosti tj. 
starat se lépe o vlastní zaměstnance, 
zabudovat to do DNA firem, cena 
pak přestane být alfou a omegou 
a zároveň největší bolístkou.

Spokojení 
zaměstnanci se 
bezesporu po-
dílejí na celkové 
zákaznické zku-
šenosti. Ta bude 
podle Michala 
Horáčka, Cloud 
Solution Specialis 
z Microsoftu, už 
příštím rokem 
nejdůležitější pro 
odlišení od kon-
kurence. A kdo se bude stále snažit 
obejít bez digitálních technologií, 
ztracený dech už nenabere.

Kromě určité šedi v přístupu k ce-
nám a především k promocím, které 
reprezentují zejména velké řetězce 
– podle Petra Miklíka z Kupi.cz se 
řetězce točí na šestitýdenních, už 
celkem předvídatelných cyklech – je 
to také celkový přístup k cenotvor-
bě v rámci firem. Jak míní Marek 
Hallér, marketingový ředitel Rohlik.
cz, oddělení pricingu by nemělo 
podléhat marketingu ani dalším 
týmům.

Opačná perspektiva ale tvrdí, že 
brzy oddělení cenotvorby nebude 
potřeba. K tomu pomohou techno-

logie. Microsoft představil nástroj 
Power BI, který po zadání široké-
ho spektra vstupních dat včetně 
parametrů a lokace prodejen, 
provozu na sociálních sítích nebo 
meteorologických dat vyhodnotí dů-
vody, proč se například nedaří plnit 
obchodní cíle na pobočkách. Společ-
nost Yieldigo na základě algoritmů 
navrhuje cenové a promoční modely 
podle toho, zda je cílem zvednout 
zisk, objem apod.

Jsme příliš svázaní pravidly a starými modely
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Maker Faire Prague 2019 navštívilo 10 000 lidí
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Logitech G na výstavě Electro-
nic Entertainment Expo (E3) 
oznámila, že tři další myši v jejím 
sortimentu budou vybaveny 
exkluzivním, vysoce výkon-
ným senzorem HERO (High 
Efficiency Rated Optical) 16K. 
Novými přírůstky řady HERO 
se stanou bezdrátová herní myš 
Logitech G903 LIGHTSPEED, 
bezdrátová herní myš Logitech 
G703 LIGHTSPEED a herní myš 
Logitech G403 HERO. Všechny 
novinky nabízejí bezkonkurenční 
rychlost a neuvěřitelnou přesnost 
hráčům všech kategorií.

Prvním vylepšeným modelem 
je vlajková loď G903. Špičkový 
snímač HERO 16K zajišťuje vy-
nikající hratelnost a má desetkrát 
vyšší energetickou účinnost než 
předchozí generace. Výsledkem 
je fantastická 140hodinová výdrž 
baterie. Herní myš G903 využívá 
bezdrátovou technologii Logitech 
G LIGHTSPEED a je kompatibilní 
s bezdrátovým nabíjecím systé-
mem Logitech G POWERPLAY. 
Může se pochlubit také podsvíce-
ním s 16,8M barev LIGHTSYNC 

RGB pro navození správné 
herní atmosféry, symetrickým 
designem pro praváky i leváky 
a 11 programovatelnými tlačítky 
pro perfektní ovládání hry.

Senzorem HERO 16K je vybave-
na také herní myš G703 LIGHT-
SPEED, která se pohodlně vejde 
téměř do každé ruky. U tohoto mo-
delu se Logitech zaměřil na snížení 
celkové hmotnosti na 95 g a zvýšení 
výdrže baterie až na 35 hodin na 
jedno nabití. Nový senzor při-
náší přesnost a ovladatelnost při 
maximálním rozlišení 16 000 DPI 
a nulovém vyhlazování. Bezdrátová 
technologie LIGHTSPEED pak 
zaručuje rychlý 
a stabilní přenos 
dat.

V roce 1993 představil Elac světu 
koncept výškového repro-
duktoru, jehož membránu 
netvořil tradiční vrchlík 
z pevného materiálu, ale 
membrána ze speciální 
fólie tenčí než lidský vlas, 
která byla ručně skláda-
ná do tvaru harmoniky.

Zvukové vlny tvořené 
reproduktorem JET ne-
vznikají tradičním písto-
vým pohybem mem-
brány vpřed a vzad, ale 
smršťováním „harmo-
niky“, z jejíchž skladů je 
vzduch vytlačován ven. 
Výhodou této technolo-
gie oceňované audiofily 
z celého světa je, že tento 
specifický pohyb uděluje vzduchu 
4× vyšší rychlost než konvenční 
výškové měniče. Díky extrémně 
nízké hmotnosti membrány má 
reproduktor okamžitou reakci bez 
jakékoli setrvačnosti. Kromě toho 
má minimální zkreslení a zvuk je 

šířen do širšího prostoru než u tra-
dičního konceptu. Tím dodává 

větší prostorovost a snižuje 
nároky na přesné nasměrování 
do poslechového místa.

Reproduktor prošel řadou 
vylepšení a nyní ho Elac 
vyrábí pod označením JET 5 
v již páté generaci. Kon-
strukce umožnila rozšíření 
kmitočtového rozsahu až 
na hranici 35 kHz, což je 
frekvence vyšší, než je ucho 
schopno vnímat. Tímto 
krokem bylo docíleno lep-
ších komplexních vlastností 
a vyrovnanější reprodukce 
v celém kmitočtovém 
pásmu. 
JET je osazován do pré-

miových reproduktorových soustav 
vyráběných v evropském výrobním 
závodu Elac a získal 
již řadu význam-
ných ocenění. 

Výškový reproduktor JET 
Značka Elac je milovníkům precizního zvuku dobře známá. Výškový 
měnič typu AMT, který je známý pod označením JET, je jedním z milní-
ků tohoto významného výrobce.
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Herní myš s novým senzorem HERO

Letošní ROG notebooky se 
mohou pochlubit jako první na 
světě 17“ displejem s obnovova-
cí frekvencí 240 Hz a 4K UHD 
rozlišením.

Modely Strix SCAR III G731 
a Hero III G731 jsou vybaveny 
grafickou kartou NVIDIA GeForce 
RTX 2070, která je dostatečně 
výkonná, aby dokázala zobrazovat 
hry ve vysokých obnovovacích 
frekvencích. Model Zephyrus 
S GX502 je vybaven 15,6“ disple-
jem se 4K UHD rozlišením, který 
je schopen dosahovat obnovovací 
frekvence až 120 Hz pro plynulé 
hraní. Displej také podporuje 
100% Adobe RGB barevný gamut 
a disponuje certifikací obrazu 
Pantone.

ROG představil také zcela novou 
barevnou variantu svých herních 
notebooků. Ledově chladná barva 
Glacier Blue bude dostupná u mo-
delů Zephyrus S GX502, Zephyrus 
M GU502 a Strix G G531 a G731.

Strix XG17 je navržen pro 
hráče, kteří chtějí zdokonalovat 
své dovednosti během svých cest. 
Přenosný monitor je vybaven 
17,3palcovým IPS Full HD pane-

lem, který poskytuje obnovova-
cí frekvenci až 240 Hz a dobu 
odezvy 3 ms, díky čemuž je 
aktuálně nejrychlejším přenos-
ným displejem na světě. Díky 
portům micro-HDMI a USB-C 
je tento monitor kompatibilní se 
smartphony, tablety, notebooky 
nebo herními konzolemi.

ROG Strix XG17 váží pouhých 
800 gramů a má vestavěnou bate-
rii, která zvládne na jediné nabití 
až tři hodiny provozu při frekvenci 
240 Hz. Díky podpoře rychlého 
nabíjení je monitor již po jedné 
hodině napájení opět připraven 
poskytnout 
dalších 2,7 hodin 
provozu.

Kamera do auta nebo taxi zazna-
menává videa ve formátu až Full 
HD 1920 × 1080, druhá otočná HD 
kamera slouží pro záznam cestují-
cích na zadních sedadlech nebo při 
couvání a je vybavena přísvitem čtyř 
infračervených diod rozmístěných 
kolem objektivu. Braun B-Box T7 
má rozměry jsou 139×109×102 
mm, hmotnost 100 g a zahrnuje 
3palcový displej TFT HD LCD 
s rozlišením 960 × 240 pixelů, 

hlavní kameru s rozlišení s 1920 × 
1080/30 FPS a úhlem záběru 170°, 
sekundární kameru s rozlišením 
1280 × 720/30 FPS a úhlem záběru 
120°, odpojitelný GPS modul, 
G-senzor a integrovaný mikrofon 
a reproduktor. Napájení zajišťuje 
vestavěný Li-Ion akumulátor s kapa-
citou 600 mAh. Záznam je ukládán 
na paměťovu kartu microSD, jejíž 
velikost může být až 64 GB. K dis-
pozicí jsou také různé funkce jako-
Timelapse, GPS Tracking, Parking 
Monitoring či noční režim. 

Braun B-Box T7 se prodává za 
3490 Kč. V balení je přísavný držák 
s GPS modulem, napájecí adaptér 
a micro USB kabel.

Kamera do auta Braun B Box T7 
Kamera do auta Braun B-Box T7 je specifická svým duálním provede-
ním objektivů, kdy hlavní objektiv snímá situaci vepředu a druhý otočný 
snímá interiér vozidla a situaci za zadním oknem, což využijí především 
řidiči taxislužby, ale také maminky s dětmi, nebo ti kteří vozí v zadní čás-
ti vozu své zvířecí miláčky. Kamera vybavena rovněž GPS modulem pro 
záznam trasy a údajů o jízdě, takže si pamatuje i cestu (GPS Tracking), 
kudy jste jeli, záznam si ukládá, a tak lze např. pomocí Google Maps 
synchronizovat přehrávané video s vaší polohou na mapě.
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Herní notebooky ROG Strix

Fo
to

: B
ra

un

https://www.kankry.cz/2019/06/18/kamera-do-auta-braun-b-box-t7-s-druhym-otocnym-objektivem/
https://www.kankry.cz/2019/05/31/herni-notebooky-rog-strix-scar-ii-hero-ii-a-zephyrus-s/
https://www.kankry.cz/2019/06/25/vyskovy-reproduktor-z-folie-tenci-nez-lidsky-vlas/
https://www.kankry.cz/2019/06/14/herni-mys-s-novym-senzorem-hero-16k/



