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Zjednodušte, modernizujte
a transformujte své IT s námi.
MHM a Dell EMC
Řešení v oblasti infrastruktury MHM provází již bezmála 30 let. Již první řešení, která společnost MHM computer po svém založení v roce
1990 nabízela, byla z oblasti infrastruktury. Nejprve to byla řešení založená na mainframe systémech, na která navázala od roku 1993
řešení v oblasti storage architektury.
Již v tomto období společnost MHM computer a.s. spolupracovala na dodávkách storage technologií se společností EMC. Dnešním
trendem v komplexních IT dodávkách je oblast hyper-konvergované infrastruktury. Spolupráce obou společností tedy pokračuje,
MHM computer spolupracuje s Dell EMC.

ČTyřI klíČové vlASTNoSTI „HyPER-koNvERGovANé INfRASTRukTuRy“
Hyper-konvergovaná
infrastruktura (HCI) je nejrychlejší
způsob, jak modernizovat datové
centrum.

HCI přináší škálovatelnost,
jednoduchost a agilitu potřebnou
k tomu, abychom zůstali
konkurenceschopní i v dnešní době.

Dell EMC disponuje širokým
portfoliem HCI, podíl HCI
v datacentrech roste, pojďme
společně využít této
transformace trhu.

HCI bude i nadále
katalyzátorem transformace,
nezůstaňte pozadu.

Dell EMC CI a HCI portfolio
Ready Nody
jsou vhodné pro malé i velké organizace,
které chtějí vytvořit vlastní řešení HCI
pomocí předem ověřených, testovaných
a nakonﬁgurovaných serverových nodů.

Appliance
jsou ideální pro malé a střední organizace
nebo úřady, centrální a vzdálené kanceláře,
které vyžadují virtualizovanou infrastrukturu,
jež zahrnuje zjednodušené řízení životního
cyklu virtuálních strojů, monitorování,
reporting, celkové zjednodušení a snížení
nákladů na infrastrukturu.

Rack-scale Systems
jsou velice vhodné pro středně velké
až velké podniky a poskytovatele služeb,
kteří chtějí konzumovat osvědčená,
ověřená řešení na klíč, která zahrnují
jak fyzickou, tak i virtuální síťovou
infrastrukturu.

MHM služby jako přidaná hodnota vaší transformace
IT Managed Services
Vaše IT nejen postavíme, ale jsme schopni ho i provozovat.
Outsourcing správy IT infrastruktury, včetně proaktivního dohledu,
je výhodný jak po ﬁnanční, tak po procesní stránce věci. Získáte
náš tým odborníků, který je neustále k dispozici na místě nebo
vzdáleně pro řešení úkolů tak, aby byla naplněna vaše kritéria
kvality služby. Součástí poskytovaných služeb může být i realizace
řešení s vysokou dostupností, vypracování a implementace řešení
pro ukládání, zálohování a archivaci dat.

MHM computer a.s., U Pekáren 4/1309,
102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: +420 267 209 111, e-mail: info@mhm.cz
https://mhm.cz

Dohledové centrum
Dohledové centrum MHM je podstatnou součástí pro zajištění
úrovně kvality našich služeb. Toto oddělení je podpůrnou
jednotkou pro veškeré technické činnosti od servisních hlášení
po technické požadavky našich zákazníků. Pro okamžitý
přehled nad děním ve sledovaném prostředí je využíván
monitoring. Veškeré dění v dohledovém centru podléhá
procesní kontrole. Provoz DC je v režimu 24x7 s důrazem na
vysokou profesionalitu.
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Vážení čtenáři,
s radostí vám předkládáme nové číslo našeho již tradičního časopisu Data v péči MHM.
Stejně jako se mění letopočet i trendy v IT oblasti procházejí určitým vývojem, který nelze zastavit a neustále nám
připravuje nějaké novinky. I proto je mým příjemným úkolem představit vám nové trendy a směry, kterými se naše
společnost neváhá vydat.
V aktuálním čísle časopisu se podíváme za dalším úspěšným projektem service deskového řešení v rámci společnosti
Českého Aeroholdingu, a.s., který byl realizován v nedávné době. Nebyl zrovna jednoduchý, protože bylo nutné propojit
IT a non-IT procesy a zoptimalizovat tyto nové procesy pro běžné uživatele.
Vrátíme se také k oblasti monitoringu, který není v rámci naší ﬁrmy nijak výjimečnou službou. Jak jistě všichni víte, máme
vlastní dohledové centrum využívající právě nástroje pro manitoring, které neustále rozvíjíme. Navíc také rozšiřujeme jejich
portfolio. Tentokrát vám představíme technologii společnosti Zabbix.
Časopis dále pojednává o problematice softwarového řešení ERP systémů. V dnešní době je neustále vyvíjen tlak na
vyšší efektivitu obecně a s těmito nástroji lze dosahovat lepších výsledků. Proto jsme se vydali i do této oblasti, kde rovněž
dochází k proměnám a k nepřetržitému vývoji.
V rozhovoru pro toto číslo časopisu jsme poprvé vyzpovídali zástupce našeho dlouholetého zákazníka, Bc. Dušana Drdlu
z Pojišťovny České spořitelny. Ten nám kromě jiného detailněji prozradil, co považuje za nejsilnější stránky naší společnosti.
Seznámíme vás také s velmi často opomíjeným tématem zabývajícím se softwarovým řešením bezpečnostního portfolia.
Jedná se o oblast, kterou je nutné řešit z legislativního hlediska. Tímto tématem vás provede David Matějů ze společnosti
CA CEE.
V USA proběhla konference Hitachi NEXT a my jsme byli jako každoročně opět u toho. S podrobnějším obsahem všeho,
co se událo, vás seznámí kolegyně Zuzana Miloschewská.
Závěr časopisu jsme naplnili sladkou tečkou, receptem na americký dýňový koláč. A když už máme návod na nasycení
žaludku, k výbornému koláči naleznete na úplném konci aktuálního vydání potravu pro mozkové buňky.
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success story

SUCCESS
story
Implementace service
deskového řešení
V roce 2017 získala společnost MHM computer a.s.
ve spolupráci s tuzemským zastoupením
společnosti CA Technologies, společností
CA CEE s. r. o., významnou veřejnou zakázku
pro tehdejší skupinu Český Aeroholding, a. s.
(dnes Letiště Praha, a. s.)
Hlavním cílem projektu bylo vybudování
jednotného systému pro podporu IT
i non-IT procesů a agend, které se do té
doby zpracovávaly v různorodých
systémech, aplikacích třetích stran nebo
excelových tabulkách. Jako nejvhodnější
řešení byly vybrány nástroje z platformy
CA Service Management Suite.
Klíčové bylo zejména nahrazení
stávajícího service deskového řešení
postaveného na platformě HP
OpenView, které sloužilo pro podporu IT
procesů a konﬁgurační databáze, a dále
také implementace procesu pro
zpracování požadavků Telco řešených
v aplikaci vyvíjené na zakázku. Dalším
cílem projektu bylo nasazení nástroje pro
detekci hardwarové konﬁgurace
a instalovaného softwaru na koncových
stanicích a s tím související návrh
a nastavení procesu pro správu licencí
vybraných softwarových produktů.
Nedílnou součástí řešení bylo
i vypořádání požadavku na komplexní
jednotný reporting.
Kromě podpory standardních IT
procesů (zpracování incidentů,
požadavků, změn, správa konﬁgurační
databáze apod.) bylo nutné
implementovat i některé non-IT procesy –
např. zpracování stížností a dotazů
zákazníků Letiště Praha, evidenci
a řešení škodních událostí nebo podporu
činností profesí, jako jsou elektrikáři nebo
zedníci.
4

Hlavní rámec projektu
Zakázka zahrnovala především následující
části:
– návrh architektury celého řešení
splňující požadavky na vysokou
dostupnost;
– implementaci podpory standardních IT
i speciﬁckých non-IT procesů pomocí
systému CA Service Desk Manager
(CA SDM);

– vybudování konﬁgurační databáze
(CMDB) pro podporu procesů Asset
a Conﬁguration Management;
– nasazení nástroje CA IT Inventory
Manager (CA IM) pro automatickou
detekci hardwarové konﬁgurace
a instalovaného softwaru na koncových
zařízeních a jejich plnění do konﬁgurační
databáze;
– implementaci procesu Software Asset
Management pro komplexní řízení
správy licencí vybraného softwaru na
koncových stanicích;
– zavedení jednotného reportingu
prostřednictvím nástroje CA Business
Intelligence;
– nasazení mobilního rozhraní pro přístup
řešitelů k CA SDM;
– integraci na stávající SMS bránu pro
posílání urgentních notiﬁkací;
– schvalování požadavků pomocí e-mailů
nezávislé na platformě zařízení, ze kterého
se schvalování provádí, a bez nutnosti
přístupu do interní sítě zákazníka;
– integraci řešení na množství okolních
systémů (více než 10 integrací, např.
Nagios, SAP, speciﬁcké systémy ČAH):
l zakládání požadavků/incidentů
z interních systémů ČAH;
l jednorázové i pravidelné importy
dat do CMDB;
l automatické aktualizace informací
o uživatelích, organizační struktuře
nebo zákaznických organizacích;

exporty dat z CDMB pro podporu
fakturace a inventarizace majetku;
– kromě podpory standardní IT agendy
byly v CA SDM implementovány
i non-IT procesy:
l požadavky na oblast Telco (např.
správa tel. linek a okruhů, žádosti
o internetové přípojky)
s automatizací ukládání dat do
evidence datových portů pro
potřeby rozúčtování nákladů;
l správa škodních událostí a průběh
jejich řešení (škodní protokoly,
informace o platbách ze strany
pojišťoven apod.);
l agenda oddělení provozu
terminálů (závady na letištní ploše
nebo budovách, elektroinstalace
apod.);
l proces zpracování stížností
a dotazů zákazníků ČAH.
l

Implementované nástroje
Celé řešení bylo postavené na vybraných
nástrojích dodávaných v rámci CA Service
Management Suite. Řešení CA
Technologies kombinuje vysokou míru
předpřipravených standardních
konﬁgurací dle doporučení ITIL, ale
s plnou otevřeností pro podporované
zákaznické úpravy a integrace bez
nutnosti programování.
CA Service Desk Manager – Tvoří
páteř celého řešení a slouží jako
primární systém pro podporu všech
implementovaných procesů. CA SDM má
dlouhodobě vůbec nejvyšší certiﬁkaci
z hlediska podporovaných ITIL procesů
(dle Pink Elefant – certiﬁkace pro
15 procesů).

success story
CA Business Intelligence – Slouží jako
jednotný nástroj pro podporu reportingu
celého řešení. Úzká integrace s CA SDM
umožňuje kromě standardního reportingu
např. generování akceptačních protokolů
v PDF přímo z kontextu řešených
požadavků.
CA Inventory Manager – Zajišťuje
detekci hardwarové konﬁgurace
a instalovaného softwaru na koncových
zařízeních.
Všechny nástroje CA Technologies
aplikují tzv. Fair License Policy – tj.
neodmítnou připojení uživatelů a umožní
jejich plnohodnotnou práci i při překročení
počtu zakoupených licencí CA produktů.

Architektura řešení byla navržena pro
provoz s vysokou dostupností klíčových
komponent s primárním zaměřením na
funkce systému CA Service Desk
Manager. Komponenty navrhovaného
řešení podporují konﬁgurace
horizontálního i vertikálního clusteringu
pro zajištění škálovatelnosti a odolnosti
vůči výpadkům infrastruktury i pro
možnost údržby systému (např. nasazení
nových funkcionalit nebo patchování) bez
nutnosti odstávky aplikace.

probíhalo formou intenzivních
technických workshopů s garanty
jednotlivých procesů a technologií, což
vyžadovalo výrazné zapojení i ze strany
zákazníka.
Nasazení celého řešení probíhalo
velmi agilně. Dílčí výsledky byly
prezentovány minimálně na týdenní bázi,
a to až do samotného produkčního
nasazení. Tento maximálně komunikativní
přístup přinesl velké pozitivum v podobě
stmelení celého projektového týmu
a úzkého zapojení zákazníka již od rané
fáze projektu. V průběhu celé
implementace pak probíhalo zaškolování
administrátorů i uživatelů na jednotlivé
uzavřené celky – zákazník tak ve ﬁnální
fázi přebíral dílo, které mu bylo důvěrně
známé, a disponoval proškolenými lidmi,
kteří systém bez potíží převzali do
standardní správy.
Pokud nepočítáme fázi zasmluvnění
celého díla, začala vlastní implementace
v květnu 2017 a skončila akceptací
v květnu 2018, přičemž produkční provoz
celého řešení nabíhal postupně po
jednotlivých agendách již od ledna 2018.
Aktuálně probíhá standardní podpora
celého řešení. Od ostrého spuštění
v lednu 2018 nebyla hlášena žádná
neplánovaná nedostupnost systému.

Průběh projektu

Pár slov závěrem

Vlastní implementaci předcházela
důkladná analýza stávajícího řešení,
rozbor požadovaných funkcionalit
a procesů a seznamování se s požadavky
na integraci na okolní systémy. Vše

Velkou zásluhu na úspěšném průběhu
celého projektu měl tým lidí kolem
hlavního garanta projektu Marka Janečka,
manažera Service Desku v ČAH. Jeho
zapojení do projektu zdaleka předčilo i ta

Architektura řešení

nejoptimističtější očekávání a výrazně
přispělo ke kladnému přijetí celého řešení
ze strany uživatelů, což u těchto
systémů není vždy samozřejmé.
Jakub Koláčný
Autor je nezávislý konzultant v oblasti
implementace řešení Service
Management

Komentář zákazníka
Do implementace systému CA Service
Desk Manager jsme se pustili kvůli tomu,
že naše ITSM nástroje již byly zastaralé
a bez možnosti větší integrace a rozvoje.
Z tohoto důvodu již neumožňovaly dále
zlepšovat a zjednodušovat ITSM procesy,
které by přispěly ke zkvalitnění služby
dodávané internímu zákazníkovi.
Od nového nástroje jsme očekávali
nejen náhradu současných systémů, ale
také možnost budoucího rozvoje, který
se současnými systémy nebyl možný.
Zároveň jsme však nechtěli systém,
jehož implementace by pro nás
znamenala kompletní předělání
používaných procesů, které jsou pro naše
prostředí speciﬁcké, takže pro nás bylo
důležité, aby nový systém byl dobře
customizovatelný a bylo jej možno použít
i pro procesy, které nespadají do běžných
procesů ITIL best practice.
CA SDM všechny tyto požadavky
splňuje – důkazem je například
implementace speciﬁckého procesu
řešení IT událostí nebo non-IT procesu
řešení evidence škod (škody na majetku

Obrázek 1 – Architektura zajišťující vysokou dostupnost
Uživatelské stanice
interní síť

Management stanice
aplikace

Mobilní zařízení
Wiﬁ CAH

INTEGRACE
NAGIOS
SCOM

Load Ballancer

DC – Terminál 1

DC – Hlavní správa

(primární lokalita)

(sekundární lokalita)

CA SDM aplikační servery
SMS GW
Reporting

Exchange Relay (TCP 25)
CA SDM Primární server

společnosti), který ani nebyl původně
v rozsahu hlavního projektu a byl
implementován až později na základě
požadavku interního zákazníka, který
potřeboval digitalizovat a automatizovat
zastaralý proces neumožňující
dostatečnou evidenci a reporting škod
a nastavení jednotného procesu jejich
řešení.
Celkově bych hodně pozitivně hodnotil
široké možnosti customizace celého
řešení, které ze začátku vypadalo složitě
kvůli kombinaci práce v administraci GUI
a možnosti úprav kódu, ale později se
právě toto ukázalo jako velká výhoda,
protože omezení pro vlastní úpravy bylo
zcela minimální, takže jsme schopni dělat
velké množství úprav i bez nutnosti
zásahu dodavatele, což provoz systému
zlevňuje a zároveň zrychluje
implementaci změn.
Na systému bych kromě standardních
funkcionalit pozitivně hodnotil zejména
tyto, které nám usnadňují a zrychlují
procesy:
l Schvalování pomocí e-mailu – na
první pohled drobnost, která však
podstatně zrychluje řešení požadavků,
které nemusejí dny či týdny čekat, až se
schvalovatel dostane k počítači. Stačí jen
v mobilu kliknout na tlačítko schválit
a odeslat e-mail z jakékoli sítě.
l Možnost nastavení notiﬁkací na
různé události nám pomáhá například
rozeslat SMS předdeﬁnovaným
příjemcům v případě zaregistrování
výpadku kritického systému, takže se
zrychluje komunikace.
l Uživatelský portál lze kompletně
upravit a přizpůsobit ho například
korporátnímu designu.
l Evidence veškerého IT majetku
v CMDB a možnost jednoduše
prokliknout přes osobu na majetek, který
má v užívání – zároveň lze například
u desktopů a notebooků vidět aktuální
informace o stavu tohoto zařízení (typ,
hardwarová speciﬁkace, volné místo na
disku, IP adresa, MAC adresa, hostname,
instalované aplikace apod.), které jsou
denně aktualizovány ze systému CA
Inventory Manager.
l Snadná možnost integrace s dalšími
systémy pomocí webových služeb.
l Automatizace procesních workﬂows
– umožňuje udržení jednotného procesu
a usnadňuje práci.
l Reporting, který umožňuje prakticky
neomezené možnosti práce s reporty,
grafy apod.

CA SDM Standby server

Inventory Manager
REPLIKACE

Databáze

ServiceDesk Mailbox
(TCP 143)

Marek Janeček,
manažer Service Desku ve společnosti
Letiště Praha, a. s.

Data v péči 46/2018
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rozhovor

Dušane, jak dlouho pracujete v IT oboru a co Vás k tomu přivedlo?
IT je mým koníčkem i pracovní náplní už téměř 22 let, ale s výpočetní technikou se
potkávám střídavě od základní školy. Tenkrát jsem honil robota Karla po obrazovce
malého televizního monitoru, pak na gymnáziu programoval ve volitelném předmětu
IQ 151 v Pascalu a Basicu a později doma proháněl Atari. Už v prvním zaměstnání jsem
se snažil zjednodušit si pracovní činnosti automatizací procesů v prostředí MS Works.
A v podstatě to dělám stále.
6

se zákazníkem

Společnost Pojišťovna České spořitelny, a.s.,
patří mezi naše dlouholeté zákazníky,
kterým poskytujeme celou řadu servisních
a implementačních služeb v oblasti hardwarových
řešení, storage a SAN prvků. I proto mi přišlo
přirozené vyzpovídat právě Bc. Dušana Drdlu,
ředitele úseku IT, nejen na toto pracovní téma.

rozhovor

První

rozhovor
kolečkové brusle, dovolená na Slapech a pak „povinná“ s dětmi u moře. Nějak to uteklo
a už se teď těším na zimní hory na lyžích.
Umíte si užít volný čas podle vlastních představ?
Rozhodně ano, dokážu být požitkář i sportovec. Jen mi poslední dobou zbývá nějak málo
času. Potřeboval bych, aby den měl aspoň 48 hodin. Mám spoustu koníčků, zájmů a ani
zdaleka nestíhám dělat vše, co bych chtěl, a být tam, kde bych chtěl.
Relaxujete spíše sportem, nebo jste také domácí kutil?
Když už relaxuji, rozhodně volím sport nebo výlet. Nechce se mi ztrácet čas prací doma.
Jinak jsem ovšem manuálně hodně zručný, dokážu si vyrobit a opravit skoro cokoli. V mládí
jsem prázdniny pravidelně trávil na statku, kde jsme potkávali vše, co si dokážete představit
– od hospodaření až po stroje –, a to mi tak nějak zůstalo. Nářadí mám skoro na všechno.
Prý také hodně cestujete, které destinace patří k Vašim oblíbeným nebo
vysněným?
Kdysi mi přirostlo k srdci Řecko a jeho krásné ostrovy, bývám tam na dovolené opravdu
často. Pokud mám deﬁnovat zemi, ze které jsem byl opravdu nadšený, je to jednoznačně
Japonsko nebo krásný divoký Island. A kdybych si mohl vybrat výlet za hranice všedních
dní, byla by to Jižní Afrika a její národní parky.
Dušane, děkuji Vám za poskytnutí rozhovoru a dlouholetou plodnou spolupráci.
Linda Kvitová,
MHM computer

Co obnáší funkce ředitele úseku IT v pojišťovně?
Je to asi stejné jako u každého jiného ředitele IT v jakékoli ﬁrmě – být v obraze, sladěný
s cíli společnosti a kolegy, sledovat moderní trendy, řídit tým lidí, starat se o něj, mít
tvrdou hlavu a vůli měnit věci, domlouvat se s dodavateli, hlídat spoustu peněz a projektů
a ještě být optimistou, že to všechno dobře dopadne. Navíc je potřeba být trochu
vizionářem, manažerem, obchodníkem a parťákem.
Přišel jste do Pojišťovny České spořitelny s nějakým pracovním cílem? Daří se
Vám ho plnit?
Tenkrát jsem si nějaký cíl dal, ale ten už jsem dávno splnil. Jenže já sám nebo souhra
okolností mi vždy posune metu o kus dál, a tak se pořád honím za něčím novým. Mám
obrovskou výhodu v tom, že pracuji v oboru, kde je možnost stále dělat něco nového
a zajímavého, být součástí nových projektů.
Čím Vás společnost MHM computer na začátku spolupráce oslovila?
Byl to tým zapálených nadšenců, kteří byli profesionály ve své oblasti a mému týmu
z pojišťovny byli velmi podobní. Práce jim byla koníčkem, zákazník byl na prvním místě
a pořád u toho zůstávali lidsky přátelští. Asi taková osudová přitažlivost.
Co vidíte jako nejsilnější stránku společnosti MHM computer?
Obrovské technické znalosti a zázemí, inovativní přístup a vysoké pracovní nasazení
zaměstnanců. Jako zákazník mám pocit, že jsme v dobrých rukách a na prvním místě.
Po tolika letech spolupráce mohu zodpovědně říci, že MHM computer je jedním
z nejspolehlivějších dodavatelů pojišťovny a že má obchodní vztah se zákazníkem
postavený férově a vyváženě.
Zajišťujeme pro vaši společnost servis 24×7 na nejkritičtější části vašeho
systému. Jste spokojen, respektive splňujeme vaše vysoké požadavky na SLA?
Ano, pro pojišťovnu hrají její data a IS kritickou roli. Naše požadavky v každém cyklu obnovy
infrastruktury stupňujeme a MHM computer se zatím daří všechny požadavky plnit.
Když odbočím od práce, jak jste strávil léto a které roční období máte nejraději?
Letošní horké léto jsem si zpočátku hodně zpestřil ledvinovým kamínkem, takže pak už
jsem se trochu mírnil. Jezdím ráno nebo večer plavat do blízkého písníku, sem tam kolo,

Data v péči 46/2018
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Zabbix monitoring

JAK LÉPE
monitorovat?
Pomocí MHM a Zabbix!
Základním obecným předpokladem pro správné a včasné rozhodnutí je mít k dispozici potřebné
informace ve správnou dobu. To platí pro jakékoli rozhodování. Vzhledem k náplni našeho
časopisu se zaměříme na získávání informací, které potřebujeme pro zajištění spolehlivého
a bezpečného provozu IT prostředí s minimem výpadků. Z velkého množství informací získaných
přímo z provozovaných IT systémů ovšem potřebujeme vytěžit pouze podstatné informace,
které souvisejí například s dosažením nebo překročením předem nastavených mezí, případně též
s nedostupností aplikace nebo součástí IT infrastruktury.
Pro monitorování IT prostředí jsou na trhu k dispozici jak
komerční nástroje, tak nástroje typu open source.
Společnost MHM computer svým zákazníkům již delší
dobu nabízí komerční nástroj TeamQuest a letos rozšířila
své portfolio monitorovacích nástrojů o opensourcový
nástroj Zabbix, který již někteří z našich zákazníků
používají. Pro nejlepší účinnost tohoto nástroje je
nastavena úzká spolupráce s Dohledovým centrem MHM,
které pro vás zajištuje kompletní monitoring businessu.
Výstup z monitorovacího nástroje Zabbix putuje přímo do
dohledového centra, kde dochází ke zpracování hlášení
podle nastavených procesů.
O Zabbixu
Zabbix byl poprvé vydán v roce 2001. Za účelem
poskytování podpory byla v roce 2005 založena
společnost Zabbix. Autorem nástroje Zabbix je Alexei
Vladishev. Nástroj vyvíjí a podporuje společnost Zabbix
LLC, která má zastoupení v USA, Evropě a Japonsku.
Zabbix je opensourcové enterprise distribuované
monitorovací řešení. Slouží k monitorování všech prvků
vybavených IP adresou, které jsou připojeny do
počítačové sítě, jako jsou například pracovní stanice,
servery, tiskárny, modemy, switche a UPS. Dokáže
monitorovat i zdroje operačních systémů, middleware,
aplikace a služby. Pro usnadnění konﬁgurace se používají
šablony, které se ručně nebo automaticky přiřazují
8

k jednotlivým monitorovaným zařízením. Šablony určují,
které veličiny a jak často budou monitorovány a jak
dlouho budou monitorované hodnoty uchovávány.
Šablony jsou v produktu předdeﬁnované. Lze vytvářet
i vlastní šablony nebo použít šablony, které vytvořili
a sdílejí jiní uživatelé.
Zabbix zjišťuje informace různými způsoby. Může
použít jednoduchý ICMP echo request (ping) i složitější
metody: SNMP (Simple Network Management Protocol),
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) a JMX
(Java Management Extensions). K získávání informací
lze využít také SSH, případně Telnet. Informace
z monitorovaného zařízení lze získávat i pomocí
instalovaného agenta, který je dostupný pro většinu dnes
používaných operačních systémů. Při použití agenta je
možné monitorovat nejen informace o stavu hardwaru
(operační paměti, procesoru, úložného zařízení apod.),
ale také systémové informace a stav běžících služeb.
Lze monitorovat dostupnost a dobu odezvy webových
stránek.
Pro efektivní a spolehlivé monitorování
distribuované IT infrastruktury se používají Zabbix proxy,
které plní částečnou funkci serveru. Místo centrálního
serveru sbírají informace o daných hostech, které
následně předávají centrálnímu serveru. V případě
dočasné nedostupnosti serveru zůstávají shromážděná
data v mezipaměti proxy a na server se odesílají po
obnovení jeho dostupnosti.

Prezentace naměřených dat
Zabbix nabízí několik možností zobrazení dat v reálném
čase a umožňuje i hledání v historii. Některé informace
zobrazuje automaticky, zobrazení jiných informací je
uživatelsky nastavitelné.
Dashboard
Zobrazuje aktuální souhrnné informace o stavu
dohlížených hostů a skupin, varování o nedostupnosti
a stav událostí. Zobrazovaná data jsou uživatelsky
nastavitelná, stejně jako četnost aktualizace
zobrazovaných dat. Prostřednictvím dashboardu se
mohou zobrazovat například tato data:
l statistika Zabbix serveru;
l statistika monitoringu webových serverů;
l kontrola automatické dostupnosti;
l posledních 20 událostí;
l seznamy oblíbených grafů, map a obrazovek.
Přehled
Přehled (Overview) umožňuje sledovat podrobný stav
aktuálních hodnot (stavů) vybrané skupiny hostů
v reálném čase. Podává také podrobnější informace než
Dashboard, který slouží spíše k rychlému aktuálnímu
celkovému přehledu.

Zabbix monitoring
Grafy
Grafy umožňují zobrazovat naměřená data za daný
časový okamžik. K dispozici je možnost pohybovat se
v historii, případně v grafech zoomovat. K dispozici jsou:
l automaticky generované grafy (Latest graphs);
l uživatelsky deﬁnované grafy (s možností deﬁnovat
barvu, typ grafu, osy, popisky apod.).
Mapy
Mapy graﬁcky zobrazují aktuální stav skupiny
monitorovaných objektů, části sítě anebo celé
infrastruktury. Je možné znázornit hierarchii sítě
a případné změny stavů automaticky graﬁcky zvýraznit.
V případě vzniku problému lze přímo v mapě automaticky
zobrazit jeho jednoduchý popis.

deﬁnované přehledy. Na obrazovkách lze tvořit přehledy
prakticky ze všech předešlých možností zobrazování
informací. Obrazovky je možné zobrazovat i formou
„slideshow“. V takovém případě se ve webovém
prohlížeči obrazovky zobrazují postupně jedna za druhou.
Pro každou obrazovku lze individuálně nastavit dobu, po
kterou se v prohlížeči bude zobrazovat.

Obrazovky

Závěr

Obrazovky (Screens) umožňují seskupit informace z více
zdrojů na jednu obrazovku, a tvořit tak uživatelsky

Společnost MHM computer se stala certiﬁkovaným
partnerem Zabbixu a nabízí konzultace, přípravu nasazení

monitoringu IT pomocí Zabbixu, vlastní implementaci
a správu Zabbixu. Naši certiﬁkovaní specialisté se o vás
postarají od počátečního nasazení tohoto nástroje přes
jeho nastavení a odladění až po následné zpracování
a vyhodnocení monitorovacích výsledků. Pro tyto účely
má naše společnost vybudované dohledové centrum,
které zajišťuje nepřetržitý dohled nad vašimi
monitorovanými systémy.

Luboš Dvořák,
Senior Presale Consultant, MHM computer

Data v péči 46/2018
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Pravidelní čtenáři Dat v péči MHM si již zvykli, že v každém
čísle najdou i článek, či články, z oblasti, která se dříve
v tomto časopise vyskytovala pouze sporadicky – tedy
z oblasti různých softwarových řešení. Společnost MHM
computer se snaží rozšiřovat toto portfolio postupně
o řešení, která jsou pro naše zákazníky zajímavá a zabývají
se problémy, se kterými se z důvodů provozních
i legislativních musí vypořádávat.
Jednou z oblastí, která v řadě společností stále není
dostatečně vyřešena, je řízení přístupu k privilegovaným
účtům. Řada společností již má zavedeny systémy pro řízení
identit. To se ale v dnešní době ukazuje jako nedostatečné
řešení bezpečnosti. Společnost MHM computer proto letos
v této oblasti navázala spolupráci s ﬁrmou CA a rozšířila
bezpečnostní portfolio o její produkt CA Privileged Access
Manager, který se stal důležitou součástí našeho portfolia.
Na toto téma nyní našim čtenářům nabízíme pana Davida
Matějů ze společnosti CA CEE, s. r. o.

Co, proč
a jak?
Také už řídíte přístupová oprávnění pomalu
každé sekretářky, ale databázoví, síťoví
a systémoví administrátoři, včetně těch
externích, mají pré? Pojďte se tedy podívat,
jak vše vyřešit elegantně a rychle, než
nastane průšvih…
Co mají útoky společného?
Útok na RSA a zcizení „seeds“ pro
SecurID autentizátory, NSA
a Snowdenův sběr a následná publikace
utajovaných informací, Target a zcizení
100 milionů čísel kreditních karet, Adobe
a jeho skoro tři miliony zcizených účtů
a 40 GB zdrojového kódu, Sony s únikem
77 milionů uživatelských účtů a 100 TB
citlivých dat, Yahoo s 500 miliony
zcizených účtů, 100 bank ve 30 zemích
světa s miliardou (jim) zcizených dolarů
a tak dále, a tak dále. Co mají tyto
společnosti a útoky na ně společného?
Všechny již používaly nějaké řešení pro
řízení životního cyklu uživatelů a jejich
přístupových oprávnění, ale žádná z nich
nebyla připravena na útok postavený na
zcizení a následném zneužití
přihlašovacích údajů tzv. privilegovaných
uživatelů, tedy administrátorů
s rozsáhlými přístupovými právy napříč
informačním systémem. Z toho plyne, že

zavedení systému pro řízení identit (IdM)
je sice základem informační bezpečnosti,
ale proti cíleným útokům na privilegované
účty a jejich uživatele vás neochrání.
IdM vs. PAM
Pokrytí rizik spojených se zcizením
a zneužitím přihlašovacích údajů
k privilegovaným a technickým či
servisním účtům vyžaduje víc než jen
zavedení systému IdM. Jde vlastně o jiný
systém, který by sice měl být na řešení
IdM navázán, ale jinak pracuje
samostatně, a hlavně na jiných
principech.
Systémy pro řízení přístupu
k privilegovaným (administrátorským/
/technickým/servisním) účtům – tzv. PAM
(„Privileged Access Management“)
systémy – totiž na rozdíl od systémů IdM
neřeší zavádění/odebírání uživatelských
účtů v informačním systému, ale řeší
primárně oprávnění k přístupu a vlastní

technologie
přístup k nim ze strany uživatelů, ať již
privilegovaných, či nikoli. Jde tedy
o systém, ideálně integrovaný s řešením
IdM, který na bázi politik deﬁnuje, kdo
a za jakých okolností má přístup k jakým
účtům a co je po bezpečném přihlášení
k nim oprávněn v rámci relací dělat. Jde
tedy vlastně o kombinaci trezoru hesel,
silné autentizace, řízení přístupu,
monitoringu a auditu jednotlivých relací,
ﬁltrování příkazů a vynucování dodržování
bezpečnostních politik a v neposlední
řadě o detekci rizika na bázi kontextu
(kdo, co, odkud a kam). Jak to tedy
funguje?
Nikdo vám neukradne to, co
nemáte
Jak jsme si ukázali v úvodu, zcizení
a následné zneužití přihlašovacích údajů
k privilegovaným účtům vede často ke
kybernetickým útokům s katastrofálními
následky. Ale jak zajistit, aby heslo
k takovým účtům nikdo neprozradil nebo
si ho nenechal ukrást přímo pod rukama?
Jedině tak, že nikdo ta hesla znát
nebude. Pak je nejen nevyzradí, ale

nebude je potřebovat ani zadávat při
procesu přihlašování na začátku relace
ani při případné elevaci oprávnění (např.
„sudo“).
Pro tyto účely obsahují PAM systémy
tzv. „trezor“, který je šifrovaným
úložištěm hesel a SSH klíčů
k administrátorským a jinak
privilegovaným účtům. Aktuální heslo (či
SSH klíč) je PAM systémem v momentě
požadavku uživatele k otevření relace
s konkrétním účtem na pozadí
vyzvednuto, dešifrováno, použito pro
automatické přihlášení na pozadí
a následně zapomenuto, a to vše bez
jakékoli interakce s uživatelem. Ten uvidí
již jen otevřenou relaci, ve které je
přihlášen pod požadovaným účtem.
Řízení životního cyklu hesel
a SSH klíčů
Aby to celé mohlo fungovat
i v případech, kdy je hesla nutno na bázi
bezpečnostní politiky v určitých
intervalech měnit, musí mít PAM systém
také funkci řízení životního cyklu hesel
a SSH klíčů. Jinými slovy: musí být

schopen na bázi plánovaných úloh i na
bázi konkrétní události vygenerovat nové
heslo či SSH klíč ke konkrétnímu učtu,
změnit ho v cílovém systému a uložit si
ho do svého „trezoru“.
Změnu hesla ke konkrétnímu účtu je
také potřeba vynutit v momentě, kdy je
aktuální heslo z jakéhokoli důvodu
„vyzvednuto“ oprávněným uživatelem
(např. pro účely lokálního přihlášení při
obnově cílového systému po jeho
výpadku).

Přínosy PAM systémů
Kromě významného snížení rizik
spojených se zcizením a zneužitím
přihlašovacích údajů mají PAM
systémy další výhody a možnosti
použití. Bez ohledu na to, zda
potřebujete donutit všechny
administrátory používat dvoufaktorovou
autentizaci nezávisle na typu systému,
který se chystají administrovat,
potřebujete zajistit shodu s regulacemi
a zákony typu ZoKB či GDPR z pohledu
omezení a monitoringu přístupu
k osobním údajům a jiným citlivým
informacím, nebo chcete rozšířit IdM
systém o automatizované a procesní
řízení přístupových oprávnění
jednotlivých administrátorů ke sdíleným
účtům typu admin, root nebo sysdba
s cílem zajistit jejich osobní
odpovědnost, poohlédněte se po
PAM řešení vhodném do vašeho
heterogenního prostředí. Jeho
implementace není na rozdíl od systémů
IdM nijak komplikovaná a jeho přínosy
k informační bezpečnosti tak můžete
využívat téměř okamžitě.

Servisní a technické účty
Lidé nejsou jedinými uživateli
privilegovaných účtů. Ve většině organizací
mohou mít k citlivým prostředkům, např.
DMS systémům nebo databázím, přístup
také různé skripty a aplikace. To se často
realizuje zadáním přihlašovacích údajů
přímo do kódu příslušné aplikace nebo
skriptu, což je samozřejmě z pohledu
informační bezpečnosti nepřípustné.
PAM systém tedy musí pokrývat i tyto
případy a umožnit dynamické získávání
hesel aplikacemi a skripty až v momentě
jejich potřeby.

Ca privileged access Manager in action

Integrated Controls and Uniﬁed Policy Management

Attribute Identity for Shared Accounts

Record Sessions and Metadata

Monitor and Enforce Policy

Federate Identity and Attributes (SSO)

Restrict Access to Authorized Systems

Positively Authenticate Users

Vault & Manage Credentials

HyBriD CLoUD EnvironmEnt

Public Cloud

Private Cloud

Traditional Data Center

Data v péči 45/2018
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BUDOUCNOST

efektivnějšího
a výhodnějšího ERP systému
Vnitrostátní trh zaznamenal zvýšení zájmu o ERP systémy (známé i pod pojmem Enterprise
Resource Planning), který prudce odstartoval začátkem loňského roku a potrvá minimálně po
dobu ekonomického růstu.
V současné době hrají informační systémy důležitou roli
v každodenním provozu stále menších, ale i středních
podniků. Ovšem nasazení a vyvinutí ERP systému je
otázkou mnoha milionů, ba i miliard korun. Pokud se
k této částce s několika nulami přidá i nedostatek IT
specialistů, podniky jsou ve velké míře ochotny platit
spíše za ERP systém jako službu. V takovýchto situacích
je pro podniky výhodnější pravidelný udržovací poplatek
než nemalé počáteční náklady. Jistotou je také to, že
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pokud se ﬁrma rozhoduje mezi ERP systémy, může si tak
za nějaké drobné vyzkoušet správnost své volby.
Přistoupíme-li k terminologii, je nutno zmínit termín
SaaS, který je stále žádanější a používanější. Podniků,
které hledají nové cesty k řešení svých ICT potřeb, a snaží
se tak co nejvýhodněji uspořit své ﬁnance, stále přibývá.
Tato služba v zásadě spočívá v tom, že na serveru
poskytovatele je sdílená licence pro ostatní přistupující
uživatele, takže nájemce neinvestuje do nákupu

hardwaru, softwaru, ani do s nimi souvisejících nákladů,
např. na instalaci a provoz. Budeme-li hodnotit aktuální
trend rozvoje softwaru, dostaneme se do roviny, že je
stále složitější, což klade stále vyšší nároky na jeho
obsluhu. Pronájmem licence tak cena softwaru klesá
a společně s ní klesají i náklady za zaměstnance. Pro
podniky je tedy velmi výhodné svěřit nepřetržitý dohled
a bezpečnost ﬁremní infrastruktury specializované ﬁrmě,
která se propagaci této služby s úspěchem věnuje.

technologie

Společnost SPADES má dlouholeté zkušenosti
s implementací produktu Dynamics NAV od
společnosti Microsoft. Její zakladatel Mgr. Tomáš
Zádrapa, který ﬁrmu řídí z pozice zkušeného
manažera a programátora, je pyšný na to, že ve
svém pracovním týmu má velmi kvaliﬁkované
pracovníky, kteří svoji práci dělají s přesvědčením.
Společnost má v nabídce hned několik produktů
a právě jedním z nich je pronájem plnohodnotného
produktu Microsoft Dynamics NAV v prostředí
Azure. V porovnání s jinými produkty je výhodou
možnost zákaznických úprav funkcionality
a vzhledu informačního systému na míru.
Samozřejmostí je propojenost s dalšími systémy,
vazba na sociální sítě, e-shopy, mobilní aplikace aj. V praxi
to znamená, že produkt Spades NAV obsahuje širokou
podporu ucelených prvků a podporu české i slovenské
legislativy (výkazy DPH, kontrolní hlášení, souhrnná
hlášení, režim přenesené daňové povinnosti, systém
zálohových plateb, bankovní styk, pokladny, evidence
majetku, intrastat a další). K aktuálně doplněným funkcím
patří všudypřítomná příprava na nová pravidla týkající se
ochrany osobních údajů, a to je znění Obecného nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních
údajů (GDPR).
Ucelené řešení je jednou z priorit při výběrových
řízeních na ERP systém, a proto jsou v nabídce dvě edice,
konkrétně BASIC (zahrnuje účetnictví, nákup, prodej,
logistiku, CRM) a ENTERPRISE (včetně řízeného skladu
a výroby). Připojení probíhá pomocí standardního klienta

Microsoft Dynamics NAV, případně lze využít oﬄine
mobilní aplikace pro sběr dat (WM využití se čtečkami ve
skladu, Spades CRM pro obchodníky). Řešení zahrnuje
několik vlastních modulů a rozšíření, které usnadňují práci
uživatelům a zjednodušují obchodní procesy. Mezi ty
nejužívanější a nejžádanější patří splátkový kalendář
a pozastávky, kalkulace, dopravní doklady, cestovní
příkazy, záznam o provozu vozidla (ZPV), rozvozové linky,
modul půjčovny a komplexní modul záloh. Moduly jsou
jednotné a mají intuitivní ovládání, jsou maximálně
provázané a, jak to v Microsoft Dynamics NAV bývá,
umožňují práci ve více agendách současně.
Přínosem pronájmu služby je, že platíte pouze za to,
co skutečně využíváte. Nezanedbatelné je také
ekonomické hledisko, protože službu můžete odepsat
okamžitě v nákladech. Obvykle není problém platbu
rozložit do časových intervalů, a to měsíčních,
čtvrtletních, případně ročních. Mezi výhody patří rychlá
implementace, předpřipravené moduly a vzorová data,

stále aktuální legislativa a účetní systémová podpora
a jiné. Pozitivní jsou i balíčky služeb, školení a procesní
poradenství a možnost začít systém užívat již od tří
uživatelů. Vše je plně integrované s kancelářským balíkem
Microsoft Oﬃce – to znamená, že vše je připravené
k okamžitému použití. Z hlediska rychlosti nasazení se
jedná o poměrně časově nenáročnou implementaci.
Je nutno podotknout, že u klasických implementací
ERP systémů existuje velké riziko selhání
implementačních procesů, a to jak z důvodu nedodržení
původního rozpočtu či nedodržení předem určeného
termínu, tak z důvodu nedosažení očekávaných přínosů.
Vzhledem ke sdílené licenci je tato situace plně pod
kontrolou a pronájem služby lze obecně označit za
bezpečný a úspěšný.

Autor pracuje pro společnost Spades, s. r. o.
www.spades.cz
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HITACHI NEXT 2018
Stejně jako minulý rok se i letos konala
výprava školicího centra MHM na konferenci
Hitachi NEXT, tentokrát s letopočtem 2018.
Pořadatelé vyměnili hazardní hry v Las Vegas
za prosluněné San Diego, a přestože se
nekonalo žádné velké odhalení nového názvu
ﬁrmy, jako tomu bylo v roce 2017, návštěva
rozhodně stála za to. Od Hitachi Vantara nám
bylo minulý rok slíbeno, že se postará o data
svých zákazníků. A proto data – Big Data
i Small Data – s jejich množstvím byla spolu
s inovacemi hlavním tématem celé letošní
konference. Během jednoho ze zahajovacích
proslovů jsme se mimo jiné dozvěděli, jak
velké množství dat každý den vzniká a jak
málo jsme jich stále schopni zpracovat. Proto
jsou nutné neustálé inovace, které má
naštěstí společnost Hitachi Vantara doslova
v malíčku.

Hitachi Vantara si hrdě stojí za svým původem – jako jediná společnost na trhu totiž má
dlouholeté zkušenosti v oblastech IT (Information Technology) i OT (Operational
Technology), a jak její odborníci rádi podotýkají, přirozenou synergií tedy dospěli i k IoT
(Internet of Things, tj. internetu věcí), což je důkaz, že inovace pro společnost Hitachi
Vantara nepředstavují nový pojem, ale naopak ﬁlozoﬁi, kterou žije již od svých počátků.
Inovace se dočkala například velice oblíbená Hitachi objektová storage HCP (Hitachi
Content Platform), která byla aktualizována pro lepší správu a ochranu dat ve stále
složitějším multicloudovém prostředí. I Hitachi cloud – HCE (Hitachi Enterprise Cloud) má
nově přidanou funkci multicloud managementu, a zákazníci tak mohou spravovat více
cloudových implementací zároveň. Aktualizace se dočkalo i celé konvergované
a hyperkonvergované portfolio – UCP (Uniﬁed Compute Platform). Nezapomnělo se ani
na portfolio pro Hitachi Lumada, do kterého bylo nově přidáno řešení pro prediktivní
opravy – Lumada Maintenance Insights.
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A jaké novinky byly na tomto ročníku konference odhaleny? V průběhu celé akce
Hitachi NEXT jsme měli možnost nahlédnout do připravovaných technologií, které Hitachi
Vantara plánuje v budoucnu vypustit na trh. Šlo o technologie, které ještě více zdokonalí
správu dat: například speciálně vyrobená FPGA pole (Field Programmable Gate Arrays,
česky „programovatelná hradlová pole“), jejichž výhodou je, že mohou být
přeprogramována podle potřeb uživatele. Budou využívána k optimalizaci výkonu při
analýze dat z data lakes. Hitachi se také pouští do výzkumu umělých neuronových sítí
a jejich využití pro správu a redukci dat.
Další novinky se týkaly např. přístupu k technologiím pro strojové učení nebo novou
analytickou platformu, která funguje na bázi 3D Motion LiDAR a dokáže zachycovat
a analyzovat pohyb osob či věcí v reálném čase (LiDAR je metoda, která pomocí svícení
laserového paprsku na snímaný objekt vypočítává jeho vzdálenost). Tato platforma najde
své využití v rámci bezpečnosti či marketingových analýz, ve výrobnách či v nemocničních
zařízeních.
Během konference Hitachi NEXT 2018 měli účastníci možnost vybrat si z více než 50
různých přednášek a školení. Měli jsme možnost poslechnout si zajímavé osobnosti, např.
Malcolma Gladwella, jednoho z nejprodávanějších autorů v USA, nebo Lisu Bodell,
výkonnou ředitelku organizace futurethink.
Hlavním tématem letošní konference byla data a nutno podotknout, že jsme jimi byli
doslova zahlceni. A ve stylu motta „Hitachi – Inspire the NEXT“ jsme odjeli inspirováni
k další spolupráci se společností Hitachi Vantara.
Zuzana Miloschewská,
Training Center Manager, MHM computer

MHM news
Společnost MHM computer se
zúčastnila historicky prvního partnerského
eventu Hitachi Vantara EMEA ve
Frankfurtu a rovnou zabodovala jako
NEJLEPŠÍ PARTNER pro region CEE
ve ﬁskálním roce 2017!
Položila jsem při této příležitosti několik otázek
Pavlovi Miloschewskému, předsedovi
představenstva společnosti MHM computer.

velkou zodpovědnost, protože
i v následujícím období musíme dokázat,
že je ve správných rukách. Také musím
ocenit i ostatní partnery, že nám „dýchají
za krk“ a určitě nás nenechají spát na
vavřínech.
Společnost Hitachi Vantara zažívá
jednu ze svých významnějších
proměn a z její strategií je znát, že
se bude obracet více do
softwarového světa. Také plánujete
otočit kormidlo tímto směrem?
Nejen plánujeme – naše společnost jde
tímto směrem již delší dobu.
V posledních měsících probíhá určitá

interní změna obchodní strategie,
v jejímž rámci školíme a certiﬁkujeme
naše zaměstnance, probíhá nábor nových
kolegů a zaměřujeme se na monitoring,
kapacitní plánování, automatizaci a také
na bezpečnost. Takže mohu s klidným
svědomím říct, že jsme možná i krok
před společností Hitachi Vantara :-).
Děkuji a přeji MHM computer
stejně silná obchodní partnerství
i v dalším ﬁskálním roce.
Linda Kvitová,
Marketing Manager,
MHM computer

Pavle, jste rád „výtržníkem“
v regionu mezi ostatními zeměmi?
A jak velké překvapení pro Vás toto
ocenění představuje?
Vzhledem k tomu, že MHM computer
poskytuje své služby nejen v České
republice, ale i na Slovensku
a v Maďarsku, a že se společností Hitachi
Vantara spolupracujeme řadu let, tak to
příliš velké překvapení není… Nicméně
jsem velmi potěšen, že toto ocenění patří
právě MHM computer, a opravdu si
vážím toho, jak daleko jsme se dostali ve
spolupráci s jedním z největších
technologických výrobců storage řešení.
Je pro Vás ocenění platinového
partnera za celý region velkou
motivací pro budoucí společný
business?
To samozřejmě ano. A nejen motivací –
toto ocenění pro mě znamená také

MHM a DNS MHM na Vítkově
na Grossglockneru
Také na horách nás můžete potkat, a to opravdu vysoko! Společný teambuilding
s distributorem, společností DNS, proběhl na podzim ve Vysokých Taurech, kde tři dámy
přijaly osobní výzvu a pokořily nejvyšší rakouskou horu Grossglockner.

Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem je sportovně-charitativní akce určená
všem, kteří chtějí pomoci znevýhodněným dětem. Letos se nás 13 statečných opět
zvedlo z kancelářských židlí a pro Nadaci Terezy Maxové dětem jsme naběhali či nachodili
kilometry za téměř 11 000 Kč.

Data v péči 46/2018
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zajímavosti nejen ze světa IT

Nová zbraň proti hackerům: Zařízení určené k ochraně Země
obrovské množství chyb v softwaru před asteroidy se již nachází ve fázi montáže
– Vědci vymysleli nový systém obrany proti hackerům
– Pomocí speciálního systému implementují do softwaru spoustu chyb
– Tyto chyby nejsou zneužitelné, což útočník zjistí až po čase
Vědci z New York University (NYU) ve spolupráci s vědci z Massachusettského
technologického institutu (MIT – Massachusetts Institute of Technology)
představili nové řešení pro boj proti hackerům, kteří hledají chyby v softwaru
všeho druhu. Díky těmto chybám pak obejdou nejdůležitější ochranu a získají
například přístup k administrátorskému účtu či oblasti, kam by nikdy neměli mít
přístup. Z takových útoků pak vznikají hackerské útoky na internetové služby, ale
třeba i na operační systémy, hry apod.
Vyvíjet software bez chyb není možné, obzvláště v dnešní době, kdy se už velké
softwarové balíky skládají z milionů řádků, obrovského množství propojení, závislostí apod.
A to vše navíc v různých vysokoúrovňových jazycích. Do budoucna by ovšem vývojáři mohli
dostat do ruky slušnou obranu, díky které by se hackerům přinejmenším z časového
hlediska vše zkomplikovalo.
Od hledání chyb k vytváření falešných chyb
Vědci se původně zabývali řešením, které by hledalo a hodnotilo chyby v softwaru. Aby
mohli řešení testovat, museli by také použít nástroj, který vytváří tisíce umělých chyb, na
kterých by se zkoušelo, jak řešení pro hledání chyb funguje. Při tvorbě systému si ale
uvědomili, že hledání chyb je poměrně časově náročné, a došlo jim, že řešením není hledat
a odstraňovat chyby, ale naopak do softwaru přidat spoustu takových, které nelze
zneužít, i když to na první pohled nelze poznat.
Ekonomický princip hackingu
Hackování jakéhokoli druhu je dnes postaveno na ekonomických principech – vynaložené
úsilí na hledání chyb musí být pro útočníka ekonomicky výhodné. Musí se mu tedy vyplatit
investovat daný čas do zkoumání, aby na následném útoku posléze vydělal buď při
vlastním útoku, nebo prodejem takové chyby třetí straně. Nový obranný systém řeší
přesně tuto ekonomickou oblast. Hacker je totiž zaplaven množstvím chyb v softwaru, ke
kterým se postupně dostane, ale až na konci zjistí, že nejsou zneužitelné pro získání
například vyššího oprávnění pro prolomení bezpečnostních opatření apod. Časová
i ekonomická náročnost se tak výrazně zvýší, obzvláště když takových chyb budou
najednou tisíce nebo i více. Hacker by zcela zbytečně strávil zkoumáním chyb obrovské
množství času, než by našel nějakou skutečnou, kterou lze zneužít. A o to právě jde.

Mezi vyhynutím dinosaurů a současnými
změnami klimatu existují souvislosti

V okolí Země se vyskytuje více než 18 000 asteroidů, jejichž oběžná dráha je čas od
času zavede do blízkosti naší planety. Jejich průměr kolísá od několika metrů až po
desítky kilometrů. Některé z nich se v budoucnosti se Zemí mohou dokonce srazit.
Z toho důvodu NASA a další kosmické agentury usilovně pracují na vývoji různých
protiopatření. Jednou z účinných zbraní proti výše zmíněným objektům by se měla stát
i sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) – historicky první zařízení svého druhu,
které bylo speciálně navrženo tak, aby blížící se asteroidy dokázalo odklonit.
Ačkoli to může znít trochu jako sci-ﬁ, tento projekt nedávno vstoupil do fáze montáže,
a inkriminovaná sonda tak již brzy vyrazí do vesmíru. Z dostupných informací plyne, že její
mise bude zahájena někdy mezi prosincem 2020 a květnem 2021.
Počátkem října 2022 čeká sondu DART „rande“ s binárním asteroidem Didymos, který
se v té době bude nacházet ve vzdálenosti asi 11 milionů kilometrů od Země. S pomocí
systému vytvořeného odborníky z Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
(JHUAPL) se zaměří na Didymos B (menší z obou asteroidů o průměru cca 161,5 metrů)
a zasáhne ho rychlostí přibližně 5,95 km/s.
Sonda i pozemské observatoře následně ověří, zda došlo k vychýlení asteroidu
Didymos B z kurzu. „S DART chceme porozumět povaze asteroidů díky sledování toho,
jak reprezentativní těleso zareaguje na střet s jiným tělesem,“ uvedl v tiskové zprávě
JHUAPL Andrew Rivkin.
„Stručně řečeno: tento test umožní vědcům z celého světa určit efektivitu techniky
kinetického nárazu jako strategie pro zmírňování dopadů asteroidů. Z hlediska obrany
planety však nejdůležitějším nástrojem zůstává schopnost sledovat objekty a vydávat
včasná varování před potencionálními těsnými přelety kolem Země,“ komentoval vše
server Universe Today.

ale pro velkou část života na Zemi už bylo příliš pozdě. Teplota se vrátila k normálu. Tedy
skoro. Oxidu uhličitého bylo v atmosféře stále příliš mnoho, takže po globální době ledové
nastalo globální oteplování. Teplota byla o 1,5 až 2 stupně vyšší než před dopadem.
Co ukázal výzkum zaměřený na molybden?

– Dopad asteroidu, který vyhubil dinosaury, způsobil globální oteplování
– Vyšší teplota způsobila nedostatek kyslíku v oceánech
– Efekt může nastat v budoucnu vlivem současných změn klimatu, i když
pomalejším tempem
Před 65 miliony let dopadl do oblasti dnešního Mexického zálivu asi 15 km velký
asteroid. Na místě dopadu vznikl obří kráter o průměru přes 180 km. Dnes je
ukrytý pod vrstvou sedimentů a objeven byl teprve před několika desítkami let
při hledání ropy.
Důsledky dopadu byly pro život na Zemi fatální. Kromě tlakové a tepelné vlny,
zemětřesení, tsunami nebo globálních požárů se do atmosféry dostalo obrovské
množství plynů z uvolněných hornin a prachu. Dopad uvolnil do atmosféry asi 1 400
gigatun oxidu uhličitého, i když podle některých novějších modelů bylo toto množství
výrazně menší. Pro srovnání: člověk vypustil v loňském roce do atmosféry podle odhadů
asi 32,5 gigatun CO2.
Oxid uhličitý je skleníkový plyn. K okamžitému globálnímu oteplování tehdy ovšem
nedošlo. Právě naopak. Do atmosféry se dostalo i obrovské množství prachu, který
zastínil slunce, a teplota spadla v průměru o 25 °C. Během několika let se prach rozptýlil,
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Geologové mají výhodu. Při průzkumu jednotlivých vrstev hornin si mohou doslova číst
v historii naší planety a zjistit, jaké byly v době před desítkami milionů let na naší planetě
podmínky. Při průzkumu v Dánsku, Španělsku a Texasu se zaměřili na množství molybdenu
před a po dopadu. Kyslík v oceánech na sebe váže molybden a odstraňuje ho z vody. Pokud
je kyslíku nedostatek, molybdenu je ve vodě velké množství. Prudké zvýšení množství
molybdenu po dopadu asteroidu naznačuje, že v oceánech bylo málo kyslíku. Teplejší voda
dokáže udržet kyslík hůře než chladnější voda. V mělčích oceánech tehdy bylo tak málo
kyslíku, že je vědci označují jako „mrtvé zóny“.
Globální oteplení před 65 miliony lety připomíná současný trend postupného zvyšování
teploty. „Přestože jsou příčiny poněkud odlišné a časová osa může být jiná, základní principy
jsou stejné,“ řekla paleo-oceánografka Ellen Thomas z Yale University. Při dopadu asteroidu
došlo ke změně klimatu ve velmi krátkém časovém období. V současné době se teplota
zvyšuje samozřejmě výrazně pomaleji a život se může přizpůsobovat. Obecně platí, že čím
je změna pomalejší, tím lépe pro život. Už dnes některé části oceánu vykazují známky
menšího množství kyslíku. Jen hrozba tentokrát nepřišla z vesmíru, ale je přímo na planetě...

Zdroj (všech tří článků): vtm.zive.cz

kuchařka

Americký
dýňový koláč
Září, říjen, listopad… čas, kdy
mnozí zahrádkáři zjistí, že mají
tolik úrody, že se o ni rádi podělí
s kolegy a přáteli. Pokud se vám
to také stalo, či pokud jste
jedněmi ze šťastných
obdarovaných, možná máte
doma spoustu dýní a nevíte,
co s nimi. Právě pro vás je
tento recept.
Víte, že Spojené státy americké jsou známé dobrým
jídlem? Samozřejmě, mnohdy se jedná o variace na jídla
evropská, ale dýňový koláč je vlastně takový příklad
počátků fusion kuchyně. Dýně totiž pochází ze Severní
Ameriky a již první kolonisté si připravovali verze
dnešního dýňového koláče. Když se dýně dostala do
Evropy, vznikaly různé recepty na sladké i slané dýňové
koláče. Recept se nakonec vrátil zpět na původní
kontinent a největší oblibu získal způsob přípravy, který
zde představuji.
Dýňový koláč – „pumpkin pie“ – se v USA postupem
času stal symbolem podzimu a také jedním z tradičních
jídel na Den díkůvzdání. V České republice je to tedy
poměrně neznámý dezert, ale rozhodně stojí za
vyzkoušení. A samozřejmě není nad domácí!
Na koláč se používá křehké koláčové těsto, které se
naplní sladkou krémovou náplní se spoustou koření.
Co budeme kromě dýně potřebovat?
Těsto:
245 g hladké mouky, 150 g másla, ledová voda
(dle potřeby), lžička cukru, špetka soli
Náplň:
450 g dýňového pyré (z dýně Hokkaidó/máslové),
2 vejce + 2 žloutky, 100 g mascarpone, 2 lžíce
zakysané smetany, škrob na zahuštění, 2 lžíce skořice,
½ lžičky zázvoru, špetka muškátového oříšku,
citronová kůra z ½ citronu, špetka kardamomu,
cukr či jiné sladidlo (dle potřeby)

Postup
Nejdříve si připravíme těsto, je totiž potřeba ho nechat
pár hodin odležet v chladu. Mouku prosejeme, přidáme
do ní cukr a sůl. Promícháme.
Trik na přípravu křehkého těsta je ve vychlazených
ingrediencích. Máslo můžeme předem nakrájet na
kostičky a dát na chvíli do mrazáku. Druhou možností je
zmrazit celý kus másla a nastrouhat ho do mouky.
Vychlazené máslo přidáváme do mouky a hněteme,
dokud nezačnou vznikat hrudky připomínající drobenku.
Postupně přiléváme ledovou vodu, dokud se nezačne
tvořit těsto. Vody nepřiléváme moc – čím méně vody, tím
bude těsto křehčí. Při hnětení můžeme dlaní zamačkávat
hrudky másla do mouky, ale chceme, aby kousky másla
v těstě zůstaly. Jakmile těsto drží pohromadě,
vytvarujeme kouli a zabalené těsto dáme odpočinout do
ledničky. Takto zabalené vydrží až tři dny, těsto můžeme
i zmrazit a použít později (do půl roku).

Dýni rozkrojíme, pomocí lžíce vydlabeme měkký
vnitřek, oloupeme/okrájíme slupku, nakrájíme na kostičky
a dáme péct. Pečeme 25 minut při 200 °C (v průběhu
můžeme vidličkou kontrolovat měkkost). Necháme trochu
vystydnout a vidličkou nebo pomocí mixéru vytvoříme
pyré. Do pyré přidáme vajíčka, krém, smetanu, koření
a pořádně promícháme. Náplň by měla být trochu tekutá.
Pokud je příliš tekutá, zahustíme ji škrobem. Pokud jsme
pekli dýni, máme troubu již předehřátou, pokud ne,
předehřejeme ji na 160 °C. Těsto vyndáme z lednice, aby
trochu povolilo. Formu na koláč vymažeme olejem nebo
máslem a pomoučíme. Těsto vyválíme na plát, který
přeneseme do formy. Vidličkou propícháme dno těsta,
aby se netvořily vzduchové bubliny. Nalejeme náplň do
formy a v troubě pečeme nejprve 30 minut při 160 °C
a poté 40 minut při 180 °C. Pokud těstu již hnědnou
okraje, ale zdá se, že náplň ještě není hotová, můžeme
koláč přikrýt alobalem. Když je těsto upečené a náplň je
tuhá nebo když se na náplni začnou objevovat praskliny,
koláč je hotový. Před servírováním ho necháme
vychladnout, ozdobíme šlehačkou, posypeme skořicí
a můžeme se do něj pustit. Nejlépe chutná při sledování
nějakého amerického ﬁlmu.
Dobrou chuť!
Zuzana Miloschewská,
MHM computer

Příprava náplně
V náplni je samozřejmě důležitá dýně, v USA se dýňové
pyré běžně prodává v plechovce. V ČR to však běžné
není. Naštěstí se pyré dá jednoduše vyrobit.

Data v péči 46/2018
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Murphyho zákon: Obnovení počítače je postup, který vždy...
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Správné znění tajenky můžete zasílat na email redakce@mhm.cz do 31. 12. 2018.
Vylosovaný výherce obdrží poukaz pro 2 osoby do restaurace na konzumaci v hodnotě 2 000 Kč.

AUGUSTINE RESTAURANT
Letenská 12/33, 118 00 Praha 1

www.augustine-restaurant.cz

