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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

Společnost Dell EMC zaznamenala v České republice ve 4. čtvrtletí nárůst prodeje serverů
Společnost Dell EMC Česká republika oznámila
výsledky prodeje v posledním čtvrtletí roku 2016.
V prodaných kusech společnost rostla oproti trhu
o 21,9 % a tržby o 43,4 %. Zaznamenala i nejsilnější meziroční růst podílu na trhu z hlediska počtu
prodaných serverů (+6,3 %) i obratu (+11 %).

Cisco spolupracuje v oblasti mobility
Cisco oznámilo navázání dvou spoluprací
v oblasti mobility. Se společností Verizon se
zaměří na nasazení 5G technologií v podnikovém
segmentu s cílem maximálně využít jejich potenciál. Řešení s Ericssonem cílí na poskytovatele
služeb a promění mobilní telefony na efektivní
zařízení pro týmovou spolupráci.

Nová řada herních sestav HAL3000 s certifikací Intel
Extreme Masters
Výrobce HAL3000 uvádí na trh řadu herních sestav
s prestižní certifikací IEM – Intel Extreme Masters.
HAL3000 IEM Certified PC jsou určeny všem, kteří
hledají výkon a spolehlivost požadovanou profesionálními hráči ligy ESL z celého světa.

Nový vertikální NAS od QNAP
Společnost QNAP Systems uvedla vertikální NAS
TS-453Bmini se čtyřjádrovým 14nm procesorem
Intel J3455 o frekvencí 1,5 GHz. NAS nabízí šifrování AES-NI a výstup i překódování do 4K UHD
a spojuje eleganci s vysokým výkonem, zabezpečením a chytrými službami k zajištění ukládání
dat, zálohování, sdílení a zábavy v domácnostech
a malých kancelářích.

Vědci na Fakultě elektrotechnické ČVUT vyvíjejí
novou technologii Mobile EDGE Computing
Laboratoř 5Gmobile při katedře telekomunikační
techniky FEL ČVUT se podílí na výzkumu technologie Mobile EDGE Computing, umožňující přenést
výpočty z mobilních zařízení na server základnové
stanice s vyšším výkonem. To sníží spotřebu mobilů a zachová nízké zpoždění real-time aplikací.
Zvažujete vstoupit do cloudu? Vyzkoušejte si to!
Kdo váhá, zda jsou vhodné cloudové technologie,
ocení projekt CLOVER, umožňující IT odborníkům
vyzkoušet si cloudové služby i aplikace před nasazením. Kompetenční centrum vzniklo ve spolupráci Hewlett Packard Enterprise (HPE) a DataSpring
a nabízí možnost vyzkoušení si čtyř běžných scénářů při využívání cloudových služeb.
Společnost A123 Systems otevřela továrnu v ČR
Výrobce lithiovo-iontových baterií, společnost
A123 Systems, otevřela výrobní halu v Ostravě,
první závod společnosti v Evropě, kde ročně vyrobí
na 600 tisíc ekologicky šetrných autobaterií.
Čtvrtina českých SMB firem má obavy z krádeží
citlivých firemních dat
Společnost GFI Software tvrdí, že zostřující se
situace v IT bezpečnosti vede ke komplikovanějším
regulatorním předpisům. Směrnice o ochraně dat
(GDPR) vyvolá potřebu sofistikovanějších řešení
s logovacími a reportovacími funkčnostmi.

Pro flexibilní, otevřené a bezpečné sítě
Společnost VMware oznámila vydání platformy
vCloud NFV 2.0 pro modernizaci a transformaci
architektur a provozu sítí globálních poskytovatelů komunikačních služeb. Platforma dokáže zlepšit ekonomiku poskytování služeb tím, že zrychlí
jejich zavádění, zefektivní provoz a sníží náklady
na infrastrukturu.
Nový ničivý malware podobný Shamoon - StoneDrill má v hledáčku i evropské cíle
Global Research and Analyst Team společnosti
Kaspersky Lab objevil nový sofistikovaný wiper
malware StoneDrill. Stejně jako Shamoon ničí
v počítačích veškeré složky. Ve svém arzenálu má
pokročilé technologie, znesnadňující jeho detekci, a nástroje umožňující špionáž. StoneDrill
útočil na cíle na Blízkém východě, ale jeden útok
už byl detekován i v Evropě.
Polovina firem podezřívá konkurenci z DDoS útoků
Přes 43 % firem, které se staly obětí DDoS
(Distributed Denial of Service) útoků na svých IT
systémech, jsou přesvědčeny, že za útoky stojí
jejich konkurence. Z dat průzkumu společností
Kaspersky Lab a B2B International plyne, že konkurenční firmy jsou mnohem častěji pokládány za
viníky oproti kyberzločincům, které podezřívá
pouze 38 % napadených společností.

Sejdeme se v Lublani
CEE Peering Days je mezinárodní konference odborníků zaměřená na síťové inženýry, peeringových
koordinátorů, poskytovatelů internetu, administrátorů cloudu a provozovatelů datových center ve střední a východní Evropě. Konference se pravidelně
účastní na 200 účastníků a je průběžně podporována sponzory z telekomunikační a výpočetní techniky
i komunitou z celé Evropy. Program kombinuje technické workshopy s profesionálními prezentacemi
a dává dostatek času a prostoru pro oblast sociálních sítí a bilaterálních rozhovorů. Konference v roce
2017 je plánována jako dvoudenní akce v Austria Trend Hotel Ljubljana na dny 22.–23. března 2017.
Více informací o konferenci naleznete na tomto odkazu: WWW.PEERINGDAYS.EU
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Cryptosession 2017

Cryptosession je dvoudenní odborné školení
o použití kryptografie v prostředí informačních
technologií. Koná se 24.–25. dubna 2017. Pro
návštěvníky jsou připraveny užitečné informace
osvětlující jak zákonný rámec, tak teoretické základy, implementaci a nasazení v reálném životě.
Pracujete-li jako bezpečnostní architekti, konzultanti či penetrační testeři, jako programátoři,
navrhujete systémy internetu věcí, nastavujete
VPN sítě, servery či vzdálený přístup, nebo potřebujete osvěžit základy kryptografie a její souvislosti, pak je seminář právě pro vás.
Vyvážení bezpečnostních mechanismů je citlivý
proces, jednou z jeho důležitých součástí je použití
technologií, jejichž osvětlení je základem tohoto
kurzu. Chyby způsobené neznalostí dokážou účinně oslabit zabezpečení, umožní čtení či modifikaci
přenášených dat, případně sníží rychlost a promarní investice do infrastruktury. Je třeba si uvědomit,
že data se přenášejí veřejným prostorem. Data
mají cenu zlata, ale zlato je zpravidla ukládáno do
sejfu a bezpečně uzamčeno. Jak na tom ale jsou
data vaše nebo vašich zákazníků?
Více informací o školení naleznete na tomto odkazu: WWW.CRYPTOSESSION.CZ

Exponet: Security Workshop
21. 3. 2017, www.itsw.cz

Terinvest: Amper 2017
21.–24. 3. 2017, www.amper.cz

BraveShow: Konference GDPR
30. 3. 2017, www.konferencegdpr.cz

BusinessIT: Cloud Computing v praxi 2017
23. 3. 2017, www.konference.businessit.cz/events/
cloud-computing-2016/

ISSS/V4DIS: ISSS 2017
3.–4. 4. 2017, www.isss.cz

QuBit: QuBit Conference 2017
4.–6. 4. 2017, www.qubitconference.com/

Gopas: Teched-Devcon
15.–18. 5. 2017, www.teched.cz
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