
synchronizáciu všetkých informácií 

a stavov pre všetkých zúčastnených

členov projektového tímu. Lotus

Notes software umožňuje vykonávať

úlohy na základe aktivít pro-

stredníctvom e-mailov, instant messa-

ging (komunikácia v reálnom čase)

správ, zdieľania súborov alebo obra-

zoviek a komunikácie cez iné násto-

je. Activity-centric computing umož-

ňuje užívateľom zdieľať a upravovať

rôzne typy informácií v rôznej po-

dobe, potrebných v komplexných

projektoch na základe jedného jednot-

ného pohľadu.

RIADENIE ZO STRANY SERVERA

Lotus Notes 8 softvér znižuje ná-

klady na správu a nasadenie systému,

ktoré sú v tradičnom klient-server

prostredí. Jadro systému je na báze

Eclipse Rich Client Plaftorm (RCP)

technológie, ktorá predstavujú nový

otvorený štandard a možnosť rozšíre-

nia do SOA architektúry. Tento prístup

umožňuje znižovať náklady spojené

s administráciou klientskych staníc

a ich jednoduché upgradovanie v prí-

pade aplikovania nových verzií. Zvy-

šovať produktivitu zamestnancov

využívaním zabudovaných nástrojov

pre spoluprácu a produktivitu.

Riešenie je tiež možné nasadiť na

platforme Linux a využívať podporu

otvoreného štandardu ODF. Serve-

rovská časť Lotus Domino je platfor-

movo nezávislá a pre budovanie ro-

bustných aplikácií je podporovaná

technológia relačnej databázy. V no-

vej verzii je možná spolupráca s rôz-

nymi LDAP adresárovými štruktúrami.

NOVÁ VÍZIA

IBM prináša novú víziu do oblasti

spolupráce a zlepšuje súčasný spô-

sob práce ľudí a umožňuje im praco-

vať efektívnejšie, rýchlejšie reagovať

v každodennej práci. Pripravovaná

verzia Lotus Notes 8 je integrovaný

nástroj pre mailovú komunikáciu 

a tímovú spoluprácu, ktorá zvyšuje

produktivitu užívateľov, zefektívňuje

obchodné procesy a v prostredníc-

tvom tejto novej verzie Lotus plat-

forma môže zohrať kľúčovú rolu 

v adaptovaní stratégie servisne orien-

tovanej architektúry.
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Otvorený beta program

k IBM Lotus Notes and

Domino 8 prístupný na

tejto adrese: 

http://www-142.ibm.com/soft-

ware/sw-lotus/products/pro-

duct4.nsf/wdocs/ betapage

Odborníci Global Knowledge sa prikláňajú k pred-

povedi analytika Leonarda Fulda z Fuld & Associates 

v Bostone, že prebiehajúci príbeh a trend ohľadne

obsahu bude pokračovať aj v roku 2007 a bude to „svet

informácií a ako z toho vydolovať peniaze.“ Akvizícia

You Tube Inc. bude tvoriť len vrchol ľadovca. Google

bude lákať poskytovateľov obsahu na ich výnosy za

propagáciu Google alebo možné výnosy za propagáciu.

„Objavia sa aj iné mega prípady,“ ako povedal L. Fuld 

v nedávnom rozhovore pre News Corp. Určite v tomto

roku uvidíme vznik ďalšej novej firmy, ak príde obsah,

na základe splynutia viacerých tradičných mediálnych

spoločností, ktoré nezvládnu zvýšenú prebiehajúcu

konkurenčnú súťaž poskytovateľov obsahu pre internet.

Neuvádza sa oblasť blogu a špeciálni poskytovatelia

obsahu. Podľa týchto indícií TV na internete začne 

v roku 2007. Budeme o tom počuť, že to bolo aj predtým,

ale myslíme si, že to bude tento rok, následne ako to

predpovedal guru komunikácie s internetovým pro-

tokolom Jeff Pulver: „Každá TV sieť, filmové štúdio 

a tvorca obsahu sa začne prikláňa priamo k internetu 

a priamo k stratégii PDA.“

RAJ HAKEROV

Malware, špióni, vírusy, červy budú pokračovať v spô-

sobovaní bolestí hlavy v podnikoch, vládnych inštitú-

ciách a používateľom technických prostriedkov. McAfee

Inc. ako jeden z dodávateľov prostriedkov bezpečnosti IT

predpovedá, že hakery sa zamerajú na súbory MP3.

Pravdepodobne tiež plánujú umiestniť nástrahy v odka-

zoch na internetové video, pretože surfery nemyslia 

a nerozmýšľajú či kliknúť na multimediálny odkaz.

Počas roka sa vyskytne najmenej niekoľko útokov na

kybernetickú bezpečnosť súvisiacu s pritvrdenými tero-

ristickými útokmi, možno priamo al-Kajdou, ale útoky

budú neopodstatnené a nedoložené a veľmi skoro sa

nájdu iné okolnosti obávať sa. 

SPAM A EŠTE MNOHOKRÁT SPAM

Bude horšie, pretože už bolo lepšie. Áno, pred-

povedali sme to aj v uplynulom roku a očakávame, že to

povieme znovu na konci tohto roka. Budeme odvážni, ak

uvedieme spôsob, ako to zlepšiť: ak si poskytovatelia

internetových služieb zavedú zmluvné podmienky

služby, ak si používatelia budú primerane chrániť svoje

počítače a ak poskytovatelia budú rušiť kontá tých

používateľov, ktorých počítače sú prekvapujúcimi zom-

biami vysielajúcimi spam. Trestné stíhanie bude po-

kračovať podľa rozličných národných a štátnych záko-

nov nasmerovaných na nasadenie klietky na spamerov.

ROZVOJ SIETÍ WI-FI

Urbanisti, hoci v menších mestách, a cestujúci v tých-

to mestách ocenia globálny rozvoj mestských sietí Wi-Fi,

ktoré sa počas roka 2007 budú rozvíjať a prevádzkovať.

Wi-Fi svet sa v tomto roku rozhodne rozvinie. Dosiahnuť

vyššiu úroveň spojenia vedie výrobcov hardvéru, aby na

trh uviedli malé zariadenia s klávesnicou, ktoré sú v sú-

časnosti použiteľné a mnoho profesionálov a milovníkov

dômyselných mobilných prístrojov bude využívať nové

výrobky, ktoré dodá Research in Motion Ltd BlackBerry

v reálnej súťaži.

PREFEROVANIE OTVORENÝCH PROSTRIEDKOV

Zvyšujúci sa počet počítačových používateľov, vrátane

vládnych inštitúcií, obecne prejde na Linux a aplikácie

otvorených prostriedkov (open - source), čiastočne ako

náhrada operačného systému Vista. Microsoft bude po-

kračovať s vytesnením výrobcov operačných systémov.

Red Hat Inc. bude pokračovať vo vytesnení svojich kon-

kurentov monolitickým softvérom. Spoločnosť otvore-

ných prostriedkov bude pokračovať rovnakými slovami 

o tomto druhu vytesnenia, vyjadrujúc svoje stanovisko 

a dokonalé pohŕdanie následne, ako sa stanú otvorené

prostriedky častejšie využívané.

WEB 3.0 A ĎALEJ

Počuť nesúhlasné prejavy ohľadne Web 3.0. Očividne

sa vynechal Web 2.5, hoci po Web 2.0 bol úplne realizo-

vaný. Jedna vec je istá, Web sa nachádza všade tam, kde

je v počítači elektronická pošta. Spolupráca, wikipédia,

blogy, aplikácie generované používateľmi, rozvoj všet-

kého bude pokračovať v roku 2007. A debaty 

o definíciách a čo presne je Web 2.0 alebo Web 3.0

alebo..., budú pokračovať počas celého tohto roku a aj

ďalej.

UNIFIKÁCIA

Okrem zlúčení a prírastkov medzi poskytovateľmi

obsahu vidíme upevnenie trhu IT. Oracle Corp bude po-

kračovať v investovaní najväčšieho množstva peňazí.

Microsoft ako vždy, kúpi spoločnosti so zaujímavými

technológiami. Trh poskytovateľov komunikácií sa na

konci roku zúži na niekoľkých hráčov podľa toho, ako sa

spoločnosti pokúsia udržať v konkurenčnej súťaži 

a začnú ponúkať hlasové, rádiové, internetové a iné služ-

by v jednom balíčku.

Analytik Jeff Kagan predpokladá, že „nadchádzajúca

vlna konkurenčnej schopnosti bude najničivejšia od po-

lovice 90. rokov uplynulého storočia. A ešte ničivejšia.“

Predpokladá, že jednotlivé koncové komunikačné za-

riadenia, ako sú bunkové telefóny, telefóny na pevnom

účastníckom vedení a televízne prijímače budú pracovať

spolu. „Ak telefón vyzváňa, budeme schopní vidieť na

televíznej obrazovke kto volá, prihlásiť sa na televíznom

prijímači alebo počítači alebo na telefóne, pretože všet-

ky zariadenia budú spoločne využívať rovnakú ko-

munikačnú sieť.“ Tento rok, ako povedal, bude križo-

vatkou pre všetkých, ktorí unifikáciu považujú za náho-

du.

(mk)

Spoločnosť Global Knowledge zverejnila prehľad najbližšie očakávaných

udalostí v oblasti IT, ktorý vznikol na základe prognóz  analytikov, dodávateľov

a konzultantov. 
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