
P ohyb po internetu připomí-
ná bez větší nadsázky pro-
cházku minovým polem. 

Například osmdesát procent škodli-
vých kódů se nachází na stránkách, 
které jsou všeobecně považovány 
za seriózní. Tedy tam, kde bychom je 
nejspíše vůbec nečekali.

Uvažujte chvíli jako 
hackeři
Je to vlastně jednoduché. Zkuste 
uvažovat jako kybernetičtí útočníci 
– hackeři. Když nějaký škodlivý kód 
(virus) nebo podvodnou stránku 
umístíte někam do naprostých hlubin 
internetu, potenciální oběť si k nim 
cestu nikdy nenajde. Stejně tak když 
je umístíte na hojně navštěvova-
né stránky, které jsou ovšem „na 
hraně“ (nelegální soOware, hudba, 

pornografie...), tak potenciální oběť 
jaksi automaticky předpokládá, že 
by tu k útoku mohlo dojít. Ovšem 
když úspěšně zaútočíte na nějaký 
seriózní web, dostáváte se na hojně 
navštěvované místo, kde málokdo 
očekává útok. 

Nástrahy na každém 
kroku
Jak je možné, že někdo jen tak 
zneužije solidní webovou stránku? 
Hackerům to usnadňuje neopatrnost 
a lehkovážnost uživatelů stejně jako 
správců webů. „Když se podíváme 
na šest nejrozšířenějších chyb ve we-
bových severech na světě, zjistíme, 
že čtyři z nich jsou známé déle než 
pět let,“ vysvětluje nezávislý konzul-
tant v ICT bezpečnosti Tomáš Přibyl. 
„A na všechny čtyři po těchto pět let 

ať už se jedná o nějaký dokument, 
nebo hudbu a video, vše k dispozici 
z jakéhokoli kompatibilního zařízení. 
S tím samozřejmě souvisí nutnost 
rychlého internetu, to je ale v někte-
rých oblastech pouze otázka času. 
On-line synchronizací ale nezmizí 
off-line lokální úložiště, které se tak 
spíše stane jedním ze zálohovacích 
a synchronizačních míst.

Pro velký úspěch mezi všemi uživa-
teli ale celé řešení musí splňovat ma-
ximální jednoduchost používání bez 
nutnosti cokoli příliš složitě nastavo-
vat nebo dokonce zdlouhavě řešit.

Pro malé objemy 
dat cloud, pro velké 
síťový disk
Každé řešení má své výhody i ne-
výhody, které se však mohou velmi 

rychle měnit v čase. Záleží tak na 
vašich potřebách, používání a obje-
mu dat, což jsou jedny z věcí, které 
se právě mohou změnit. Rozhodující 
je také celková cena a bezpečnost. 
Pokud vás provází paranoia a bojíte 
se svěřit svá osobní a extrémně 
unikátní data třetí straně, je pro vás 
vlastní řešení pochopitelně jediným 
východiskem.

Pokud ještě stále využíváte 
rotujících plastových placek s tenkou 
chemickou vrstvou pro zálohování 
dat, začněte uvažovat o přechodu 
na efektivnější řešení v podobě 
externího disku či NAS, které vám 
nabídne rychlejší zálohu, pohodlnější 
přístup a magnetická technologie je 
v čase určitě stabilnější než optická 
média. > Karel Javůrek
 zive.cz

Nástrahy solidníc h webů 
existuje oprava! Jenže ani za tuto 
pětiletku nedokázali mnozí správci 
tuto opravu instalovat! Nejsou to 
pak dokořán otevřené dveře pro 
útočníky?“

Nikoho teď už asi nepřekvapí, že 
dle studie University of Washington 
obsahuje každá 67. webová stránka 
virus. Nebezpečných stránek je však 
ve skutečnosti ještě více, protože 
riziko představují nejen viry, ale i nej-
různější podvodné aktivity na inter-
netu. Pochopitelně že na některých 
webech je pravděpodobnost setkání 
s nepřítelem vyšší, ale ani tam, kde 
byste to vůbec nečekali (školy, státní 
správa, církve...), neklesá nebezpeč-
nost pod jedno procento!

Web prohnaný přes síto
Jaké je řešení? Nevyužívat internet 
je v dnešní době téměř nemožné 
– a třást se strachem při každém 

kontaktu s myší a s klávesnicí asi 
také není tou správnou představou 
o práci s počítačem.

Řešení se jmenuje webový filtr. 
Jde o aplikaci, která kontroluje, jakou 
stránku chcete navštívit, a podle 
nastavených pravidel vás na ni 
automaticky pustí či nepustí nebo 
vyžádá speciální svolení (na stránku 
tedy vstupujete na vlastní odpověd-

nost). Na rozdíl od tradičních antivirů 
blokuje webfiltr všechna rizika, stej-
ně jako nedělá rozdíl mezi známými 
a neznámými hrozbami.

„Srdcem každého webfiltru 
je databáze známých webových 
stránek, které uživatelé navštěvují, 
nazývána někdy také jako katalog. 
O kvalitě a efektivitě řešení pak 
rozhoduje zejména aktuálnost 

a přesné zatřídění jednotlivých 
webových stránek do odpovídajících 
kategorií. To proto, aby pro každého 
uživatele bylo možné vytvořit 
odpovídající profil: je jasné, že jiné 
weby bude pro práci potřebovat 
účetní, jiné obchodník a jiné třeba 
personalista. Všichni přitom mohou 
pracovat ve stejné firmě,“ říká 
Roman Pavlík ze společnosti TNS,  

Rodičovská kontrola
Mnoho uživatelů má webový filtr ve zjednodušené konkrétní podobě v do-

mácím počítači a vůbec to netuší. Najde se v mnoha bezpečnostních progra-
mech, ale je také regulérní součástí operačního systému Windows od verze 
Vista. Nazývá se Parental Control (rodičovská kontrola) a umožňuje různé 
stupně volnosti pohybu na internetu: od naprostého zákazu přes povolení 
návštěvy pouze vybraných stránek až blokování některých kategorií webů 
(pornografie, hazardní hry a podobně). Jako zajímavost uvádíme, že v do-
bách absence kvalitních webfiltrů používaly mnohé komerční firmy a úřady 
„rodičovskou kontrolu“ pro řízení činnosti svých zaměstnanců.
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> I.  Které trendy podle vás budou letos dominovat v oblasti, které se věnuje vaše společnost? 

> II.  Co nového jste připravili (připravujete) na letošní rok pro zákazníky?

František Hanačík 
obchodní manažer, RAYNET

I. Rostoucí zájem o CRM systémy 
a jejich využití přesně vystihuje trendy 
nejen pro příští rok, ale i další období. 
Čitelná snaha firem a podnikatelských 
subjektů o přiblížení se potřebám zá-
kazníků se projevuje právě v rostou-
cím zájmu o CRM informační systémy. 
Na trhu s těmito moderními aplikace-
mi proto bude rozhodovat zejména 
uživatelská přívětivost nabízených 
řešení, varianta on-line a mobilního 
přístupu k datům a hlavně přijatel-
ná cena. Poskytování CRM formou 
„pronájmu“ – tedy např. Cloud řešení 
– proto bude hrát významnou roli.

II. Součástí poskytování RAYNET 
Cloud CRM systému jsou také pravi-
delné aktualizace a nové funkce. Pro 
klienty proto opět připravujeme řadu 
zajímavých rozšíření CRM, jako jsou – 
geomarketing (zobrazování zákazníků 
a dalších informací na mapách), nová 
mobilní aplikace, mezinárodní verze 
systému nebo stovky vylepšení stá-
vajících modulů. Rádi bychom udrželi 

dosavadní tempo vydávání novinek 
cca 6x ročně, které naši klienti vítají. 
Rovněž se chceme ještě více zaměřit 
právě na jejich přání a požadavky.

Jan Daněk 
ředitel, HUMUSOFT

I. Naše společnost se zabývá 
využitím výpočetní techniky v inže-
nýrských oborech, jsme distributor 
programového vybavení pro tech-
nické výpočty a simulace MATLAB/
Simulink, soOware pro modelování 
fyzikálních a technologických procesů 
COMSOL Multiphysics a vývojových 
systémů dSPACE. Za hlavní trend 
v naší oblasti považuji elektronizaci 
(„SoOware in Everything“) - uvnitř 
témeř každého nově vyvíjeného zaří-
zení jsou procesory, na nichž pracují 
algoritmy pro zpracování signálů, 
řízení a komunikaci. Vzrůstající podíl 
elektroniky znamená enormní nárůst 
nároků na programování vestavěných 
řídicích systémů. Naší odpovědí na 
tuto výzvu je podpora metody vývoje 
„Model-Based Design“, která namísto 

textových specifikací a fyzických 
prototypů využívá ve všech fázích 
vývoje počítačový model kompletního 
vyvíjeného systému. Metoda modelu-
je zařízení samotné i jeho řídicí nebo 
komunikační systém a dále umožňuje 
automatické generování kódu pro 
vestavěné procesory.

II. Zejména pro zákazníky z finanč-
ního sektoru nabízíme nový produkt 
MATLAB Production Server, který 
umožňuje integraci našich analytic-
kých nástrojů do produkčního pro-
středí finančních institucí. Zákazníkům 
z akademické sféry letos poprvé 
nabízíme výhodné celouniverzitní 
licence programu MATLAB. 

Roman Pavlík
ředitel, Trusted Network 
Solutions

I. S trochou nadsázky lze říci, že do-
pady ekonomického ochladnutí jsou 
pro oblast počítačové bezpečnosti 
spíše pozitivní. Ustávají bezhlavé 

nákupy technologií, které "přece mají 
všichni". Zákazníci začínají pečlivě 
zvažovat a vybírat. Prosazují se tech-
nologie, které pro ně mají konkrétní 
přidanou hodnotu. Končí éra nákupů 
od jednoho či dvou dominantních 
výrobců. Jejich značka je sice domi-
nantní, ale tomu odpovídají i jejich 
technologie, zaměřené výhradně na 
masový celosvětový trh.

II. Soustředíme se na vysokou efek-
tivitu našich produktů. Naše bezpeč-
nostní řešení pro filtrování internetu 
Kernun Clear Web je na míru ušitý 
českému prostředí. S webfiltrem Ker-
nun pak zákazník může jednoznačně 
určit, které zdroje jsou nezbytné pro 
práci a kde si již zaměstnanci vyřizují 
své soukromé věci anebo se věnují 
zábavě. Každý den naši operátoři 
posoudí a kategorizují tisíce nových 
webových stránek, které uživatelé 
navštíví. 
Kernun Clear Web poskytuje firmám 
a organizacím také významnou 
bezpečnostní složku. Chrání je před 
podvodnými weby a stránkami, které 
obsahují škodlivý kód. V rozsahu zna-
lostí o českém IT prostředí a chování 
uživatelů internetu nemá webfiltr Ker-
nun na tuzemském trhu konkurenci, 
a to ani mezi světovými výrobci. Ti se 
totiž zaměřují spíše na trhy Spojených 
států, západní Evropy a nově i Číny. 

která se vývoji a nasazení webfiltrů 
v praxi dlouhodobě věnuje.

Bližší košile než kabát
Důležité je však dobře webfiltr 
vybrat! V oblasti ICT bezpečnosti 
se totiž stalo pravidlem sázet na 
osvědčené produkty světových vý-
robců. „Oblast webového filtrování je 
ovšem onou pověstnou výjimkou po-
tvrzující pravidlo. Světové webfiltry 
jsou zkrátka nastavované podle nej-
větších trhů a nejtypičtějších skupin 
uživatelů – opravdu se domníváte, 
že celosvětový top 10 nejnavštěvo-
vanějších webů je totožný s top 10 
České republiky? V obou najdeme 
Google a Facebook, ale tím veškerá 

podobnost končí – podobný poměr 
je i na dalších místech tohoto žebříč-
ku,“ upozorňuje Roman Pavlík. 

Nebo si zkuste v nějaké mezi-
národní superdatabázi najít české 
datové schránky či jednotlivé úřední 
rejstříky. I průměrný módní blog 
z New Yorku má vzhledem k velikosti 
Česka z globálního pohledu větší 
důležitost.

Uživatelé umějí být 
opatrní
„Nejde přitom jen o bezpečnost,“ 
zdůrazňuje Roman Pavlík ze spo-
lečnosti TNS. „Obecně je známo, 
že třicet až čtyřicet procent času 
stráveného na webu v zaměstnání 

nemá s pracovní aktivitou žádnou 
souvislost. Naše zkušenosti ukazují, 
že nasazení filtrace webu typicky 
snižuje využívání internetu o plné 
dvě třetiny – což je nejen dramatické 
zvýšení bezpečnosti, ale také výraz-
né zvýšení efektivity a lepší využívání 
lidských zdrojů.“

Jinými slovy: představte si, že 
byste dokázali snížit množství in-
ternetových serverů nebo platby za 
internetové připojení na třetinu. Jak 
ukazují mnohé příklady z komerční 
i státní sféry, s kvalitním webfiltrem 
tato představa není nereálná.
 > Michal Král

Věděli jste, že…
>   se denně objevuje více než 100 tisíc nových virů a škodlivých kódů?
>   polovina virů funguje déle než jeden den? Takže i když máte denně aktualizo-

vaný antivirus, připravujete se vlastně na minulé hrozby!
>   antivirové aplikace spolehlivě chytají drtivou většinu známých škodlivých 

kódů, ale v neznámých mají dle okolností úspěšnost jen pět až 50 procent?
>   nebezpečných jsou dvě až čtyři procenta všech webových stránek, ale u pla-

cených odkazů je to plných osm až 10 procent?


