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Spoleãnost Diskus byla jmenována distributorem £rmy Memorex pro
âeskou republiku. Obû spoleãnosti hodlají posílit své pozice na neustále rostoucím trhu. Memorex plánuje v pﬁí‰tím roce v˘raznû zv˘‰it
svÛj podíl na trhu ve stﬁední a v˘chodní Evropû (nyní je jeho podíl na
evropském trhu 8,5 %). Ve svûtov˘ch ãíslech mu patﬁí první místo mezi
prodávan˘mi znaãkami (s 3,5% náskokem pﬁed ostatními).
Novou obchodní divizi CVO Technologies pﬁedstavila spoleãnost CVOGroup. Bude se zamûﬁovat na v˘voj, prodej a distribuci stávajících
technologií, franãízing softwaru CV-Online a zahájení prodeje nového
softwarového systému pro ﬁízení personálních sluÏeb – CVO Selector.
V závûru leto‰ního roku hodlá £rma uvést svÛj klíãov˘ produkt: CVO
Selector Recruitment Management System – softwarové ﬁe‰ení umoÏnující vyhledávání kandidátÛ a ﬁízení v˘bûru zamûstnancÛ.
Spoleãnosti Hewlett-Packard získá zb˘vající akcie £rmy Indigo, nabízející nej‰ir‰í portfolio digitálních barevn˘ch prÛmyslov˘ch tiskáren. HP
tak roz‰íﬁí své pÛsobení i na oblast velk˘ch komerãních tiskáren. Hodnota tohoto trhu se odhaduje na 400 mld. USD.
Spoleãnosti NanJing TeleCom, jedna z nejvût‰ích divizí spoleãnosti China TeleCom, a Nokia se dohodly na poãáteãních dodávkách vybavení
bezdrátové LAN pro Mezinárodní v˘stavní centrum NanJing. Nokia
dodá pﬁístupové body bezdrátové místní sítû (LAN) a bezdrátové LAN
karty, které umoÏní spoleãnosti NanJing TeleCom nabízet bezdrátov˘
pﬁístup k internetov˘m sluÏbám rychlostí aÏ 11 Mb/s.
Spoleãnosti Avaya a IBM se dohodly na v˘voji a poskytování spoleãn˘ch ﬁe‰ení umoÏÀujících podnikÛm a poskytovatelÛm sluÏeb rychle
zavádût ﬁe‰ení pro správu komunikací, zákaznick˘ch vztahÛ a kontaktních stﬁedisek. IBM Global Services vyvine konzultaãní a implementaãní sluÏby, které budou doplÀovat jednotlivé produkty a sluÏby spoleãnosti Avaya. (V souvislosti s touto aliancí Avaya oznámila také smlouvu
s Lotusem o spoleãném v˘voji verze Uni£ed Messenger – pﬁední aplikace pro správu zpráv, která bude kompatibilní s Lotus Notes.)
Seagate a StorageTek hodlají pokraãovat v dodávkách ﬁe‰ení pro
stﬁední systémy i pro budoucí systémy podnikové tﬁídy. StorageTek
bude montovat diskové mechaniky druhé generace Cheetah X15 36LP
do své stﬁední tﬁídy systémÛ pro ukládání dat. Obû £rmy nyní pracují
na integraci datov˘ch mechanik Cheetah X15 36LP do pamûÈového
systému Storage Tek 9176 a zvaÏují dal‰í varianty ﬁe‰ení pouÏívající
mechaniku Seagate Cheetah X15 36LP.
Spoleãnost iAnywhere Solutions se i tento rok umístila na prvním místû na trhu mobilních databází. Dosáhla 68% podílu na trhu a dále zv˘‰ila svou mnohaletou dominanci na trhu mobilních databází (prvenství
si udrÏuje od roku 1997).
Vysokorychlostní datov˘ pﬁenos pomocí technologie CDMA2000
úspû‰nû uskuteãnila Nokia. V‰e se odehrálo na prototypu telefonu s ãipovou sadou Nokia CDMA podporující paketové pﬁenosy o rychlosti aÏ
153,6 Kb/s. Telefon úspû‰nû provádûl obousmûrná volání na lince,
ukládal i stahoval webové stránky z internetu a posílal soubory smûrem od terminálu a zpût. ZároveÀ byla vyuÏita i jeho funkce modemu.
S platností od 1. záﬁí zmûnila spoleãnost CHG Toshiba své jméno na
CHG Trade, a. s. Podle vyjádﬁení zástupcÛ spoleãnosti se jedná o závûreãn˘ krok restrukturalizace spoleãnosti, která probíhá jiÏ del‰í dobu.
Staronová £rma bude u nás i nadále zastupovat znaãku v˘poãetní
techniky Toshiba. Autorizovan˘ servis poskytuje dceﬁiná spoleãnost
CHG Service, s. r. o. Ke zmûnû názvu £rmy do‰lo po dohodû se spoleãností Toshiba Europe, která chce s oãekávan˘m vstupem âeské republiky do Evropské unie uvést do souladu s mezinárodním právem
ve‰keré náleÏitosti k ochranné znaãce Toshiba.
Podle údajÛ analytické agentury Current Analysis nabízejí nové 10/100
pﬁepínaãe 3Comu s pﬁepínáním rychlostí fyzického spojení ‰piãkov˘ síÈov˘ v˘kon a bohatou funkãní v˘bavu za mimoﬁádnou cenu.

LOGICA ZAJISTILA BEZPEâNOST
Zatím nejrobustnûj‰í a nejrozsáhlej‰í bezpeãnostní systém v âeské republice nainstalovala v Komerãní bance spoleãnost Logica. PouÏitá technologie Public Key Infrastructure (PKI – infrastruktura veﬁejn˘ch klíãÛ) pﬁedstavuje v souãasné dobû nejbezpeãnûj‰í dostupnou technologii, vyhovuje poÏadavkÛm zákona o elektronickém podpisu i normám
EU. Je zaloÏena na asymetrickém ‰ifrování, umoÏÀuje realizovat elektronick˘ podpis a zajistit integritu a nepopiratelnost zpráv posílan˘ch nechránûn˘m prostﬁedím (napﬁ. síÈ
Internet). Systém KB také umoÏÀuje vydávat a autorizovat certi£káty – elektronické dokumenty potvrzující totoÏnost úãastníka transakce.
K rozsáhl˘m a úspû‰n˘m konzultaãním projektÛm spoleãnosti Logica patﬁí rovnûÏ „libereck˘“ projekt budování nové informaãní infrastruktury, v jejímÏ rámci bude implementován provoznû-ekonomick˘ systém (ERP), systém pro správu dokumentÛ a pracovních ãinností (DMS) a sjednoceny geogra£cké informaãní systémy.
-hst

EU PROTI ECHELONU
V ãlánku „Tﬁetí svûtová“ jsme vás poprvé uÏ v Chipu 8/98 (a pak také v ãíslech
8/99 a 7/01) informovali o systému Echelon, o nûmÏ deníky pﬁinesly informace aÏ
o dva roky pozdûji. Je to celosvûtov˘ odposlechov˘ systém, „vytûÏující“ také Evropu, a do jeho ãinnosti jsou zapojeny i nûkteré státy EU. V Chipu 7/01 jsme pﬁinesli
nové informace pracovní komise Evropského parlamentu (EP) o tom, jak Echelon po‰kozuje zájmy Evropské unie. Tato komise ukonãila svoji ãinnost 5. záﬁí ve ·trasburku vydáním závûreãné zprávy a textu rezoluce EP, která bude schválena na podzim.
Rezoluce jasnû ﬁíká, Ïe „o existenci Echelonu, urãeného k zachycování osobních
a komerãních informací, není pochyb“. Jeho ãinností jsou dotãena jak práva obãanÛ
EU na soukromí, tak ekonomické zájmy EU, neboÈ umoÏÀuje prÛmyslovou ‰pionáÏ
proti EU. 194 stran technické zprávy je nabito fakty, která komise ovûﬁila, a rezoluce obsahuje neb˘vale konkrétní úkoly. Jasnû ﬁíká, Ïe „EU nebude tuto ãinnost tolerovat“, a naopak bezprecendentnû hovoﬁí pﬁímo o programech pro podporu kvalitních evropsk˘ch ‰ifrovacích produktÛ s otevﬁen˘mi zdrojov˘mi kódy (!), ‰ifrování
elektronické po‰ty, nutnosti vzdûlávání v této oblasti a o ochranû vlastního informaãního systému EU (!). Jak odborná zpráva, tak text rezoluce se budou t˘kat âR po
vstupu do EU, proto je vhodné, aby vláda a Parlament âR v tomto smûru harmonizovaly svoje akce.
Neoãekávan˘m dÛsledkem vy‰etﬁování je uzavﬁení americké odposlechové stanice
v Bad Aiblingu v Nûmecku, která byla souãástí Echelonu desítky let. Její ãinnost v‰ak
pﬁechází na hlavní evropskou stanici Echelonu v Menwith Hill v Anglii (podrobnosti
viz v˘‰e zmínûné ãlánky). USA nedopustí její uzavﬁení, a tak anglická vláda bude muset pﬁijmout silná kontrolní opatﬁení, aby nemohla b˘t zneuÏívána proti obãanÛm
a státÛm EU. Rezoluce klade dÛraz na zv˘‰ení ochrany dat a informaãních systémÛ
nejen z hlediska ochrany proti Echelonu – je tu totiÏ i ﬁada vojensk˘ch systémÛ, které mohou funkci „komerãního“ Echelonu zastoupit. Pﬁíslu‰né dokumenty naleznete
na http://cryptome.org/echelon-090501.htm.
Vlastimil Klíma | vlastimil.klima@i.cz

VYBERTE SI SVÒJ SLOVNÍK
Spoleãnost Lingea pﬁedstaví na Invexu 2001 novou ﬁadu sv˘ch anglick˘ch a nûmeck˘ch pﬁekladov˘ch slovníkÛ Lingea Lexicon 2002 a anglick˘ v˘kladov˘ slovník Lingea
Collins COBUILD English Dictionary (najdeme ji ve stáncích V-B01, B-51, D-04). Slovníky budou pﬁedvádûny ve verzích pro systémy MS Windows, Apple Mac OS, Linux,
Windows CE/Pocket PC, Palm OS a Intranet.
Nová ﬁada zahrnuje anglicko-ãeské, nûmecko-ãeské, anglicko-slovenské a nûmecko-slovenské oboustranné studijní a velké slovníky. Do‰lo k roz‰íﬁení v‰ech frekventovan˘ch
hesel, byly doplnûny nové v˘znamy z nejrÛznûj‰ích technick˘ch a ekonomick˘ch oblastí,
zásadním zpÛsobem bylo roz‰íﬁeno mnoÏství pﬁíkladÛ, frází a idiomÛ. Funkce a ovládání
slovníku jsou jednodu‰‰í – vylep‰en˘ fulltext umoÏÀuje pﬁehledné zobrazení v˘sledkÛ
hledání ve v‰ech pﬁíkladech jako samostatné heslo, novinkou je moÏnost de£nice vlastního zobrazení hesla, roz‰íﬁení oblastí tematick˘ch okruhÛ vãetnû jednoduchého pﬁidávání
nov˘ch hesel ap.
Lingea
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