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Co přinese 21. století
v technologiích?

Pavel Vymazal

Postřehy z konference Informace pro 21. století
Letošní ročník konference Informace pro 21. sto-

•

letí byl rozdělen do dvou invexovských dnů – úterý a středy. První den přinesl informace převážně
pro obecné manažery firem, druhý pak pro

•

manažer IT. Obsahovým garantem druhého

Dnešní síT (internet plus firemní sítě) je tak
velká, že se po ní cokoliv může během krátké doby (řádově hodin) globálně rozšířit.
Viry využívají stále složitější metody šíření
a maskování.
Počítače obsahují stále více programovatelných částí.

dne byl časopis Connect!

•

Microsoft
a jeho představa obchodování

Beta test, alfa test,
to je snad za trest…

Jaroslav Bengl, ředitel divize dotNET Microsoftu, ve velmi poutavé přednášce o transportu
žirafy, nákupu sendvičů pro hosty konference
a nákupu hraček z Ameriky, ukazoval, jak pomocí XML a webových formulářů zařídit to,
co by jinak vyžadovalo rozsáhlé dopisování
a telefonování.
Vypadalo to hezky, nicméně představa, že si
může programátor libovolné firmy napsat několik funkcí: vyhodnoT(Nabídky), zamluv(Dopravce), zamluv(Veterinář), zkontroluj(Kvalita)
atd., a pomocí nich zrealizovat jakoukoliv transakci, je velmi odvážná. Přinejmenším zde narážíme na problém, že by to vyžadovalo, aby
všechny firmy zcela zpřístupnily své vnitřní ceníky a nabídku produktů „pro internet“. Proto
je něco takového možné pouze po předchozí
domluvě mezi komunikujícími firmami, což
ostatně vyplynulo z další části o sendvičích.

Pro vývojáře byla velmi zajímavá přednáška
Stanislava Mlynáře, ředitele LBMS, o tom, jak
efektivněji testovat vyvíjené aplikace. Doporučení vedla zejména k rozložení aplikace do
modulů, které lze testovat samostatně již
během vývoje (nemusíte tedy čekat,
až dopíšete celou aplikaci).
Dále k masivnímu používání náhodných
testovacích dat, testování uživatelské přívětivosti
během návrhu uživatelského rozhraní, a také
zapojení vývojářů aplikace i do tvorby testovacích nástrojů (jen ten, kdo navrhne vnitřní
princip komponenty, dokáže navrhnout jinou,
která zkontroluje funkčnost).
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GTS otevřela v Praze datové centrum GTS
Telehouse.
◆◆◆

Symantec má novou verzi Norton Internet
Security 2002.
◆◆◆

Minerva získala od QAD, autora MFG/PRO,
oprávnění uzavírat ve střední a východní
Evropě subdistributorské smlouvy.
◆◆◆

RSA se připojí k projektu Liberty Alliance
Project jako zakládající člen a bude spolupracovat na tvorbě otevřeného, sjednoceného řešení on-line identifikace.
◆◆◆

Telecom je váš kamarád!
Společnost Český Telecom se v rámci druhého
dne prostřednictvím Pavla Jirouška představila
jako „běžný“ hráč na liberalizovaném trhu telekomunikací. Zaujala mě zde jedna z posledních
vět prezentace „Zákazník zde není pro Telecom, Telecom je zde pro zákazníka“.

Hackeři a viry
Společnost Symantec se ve středu představila
s dech beroucí přednáškou o stále těsnější spolupráci hackerů a autorů virů. V příštím čísle
vám přineseme na problematiku virů a hackingu podrobnější pohled. Radek Smolík, ředitel
Symantecu ČR a SR, kromě jiného nastínil
hlavní trendy, které vytvářejí ideální podhoubí
pro dnešní masivní „virové kampaně“:
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Zrníčka písku na cestě
k Proxima Centauri
Pokud na trasu ze Země k Proxima Centauri
naskládáme milimetrová zrníčka písku, na každé zrníčko umístíme miniatury všech lidí na
naší planetě a každému obyvateli každého zrníčka dáme sto milionů IP adres nové (šesté)
verze protokolu IP, pak nám ještě nějaké zbudou. To pro škarohlídy, kteří si myslí, že nové
128 bitové IP adresy stejně jednou dojdou –
nedojdou.
IPv6 toho ale přináší mnohem více – například zjednodušuje komunikaci tím, že se
„mezičlánky“ na trase nemusí zdržovat dekódováním hlavičky, případně podporuje přidělování IP adres mobilním zařízením. S tím vším
nás seznámil Tomáš Doležal, ředitel Albit
Technologies.
■

SilverStream Aplikační Server 3.7.3 od
SilverStream Software nyní obsahuje SilverStream eXtend Workbench a jBroker Web.
◆◆◆

Hewlett Packard představila přepínač HP
Procurve Switch 2124.
◆◆◆

3Com uvede nová řešení pro podnikové sítě postavená na existujícím portfoliu modulárních a stohovatelných přepínačů pro místní sítě (LAN) a sí1ových adaptérů (NIC).
◆◆◆

Nextra a Oracle představily společnou iniciativu v oblasti hostingových služeb.
◆◆◆

IBM uvedla eServer p690 Regatta na systému UNIX, který je možné osadit až 32
procesory o taktu 1.3 GHz.
◆◆◆

IBM zpřístupnila Lotus Web Content
Management Solution.
◆◆◆

Seznam.cz a IBM ČR zahájily dlouhodobou
technologickou spolupráci.
◆◆◆

Sun Microsystems zdvojnásobila výkon
tenkého serveru Netra X1.
◆◆◆

AutoCont získal cerifikát ČSN EN ISO
9001:2001 pro oblast Nákup a dodávky servisních služeb informačních technologií.
◆◆◆

CESA a Tritón Pardubice podepsaly smlouvu
o dodávce řešení Navision Výroba.
◆◆◆

Fincom International podepsal spolupráci
s Komerční bankou o dodávkách produktů
v oblasti přímého bankovnictví.
◆◆◆

Bull představí dva nové entry-level modely
základní úrovně Escala PL, a to Escala
PL220T a Escala PL220R.
◆◆◆

Czech On line uvede na trh značku
Jet2Web Czech Republic, telekomunikační
služby pro korporátní zákazníky.

61

