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Když na nás dospělé udeří Vánoce, skoro jako by se ani nehodilo přiznat partě kamarádek uštvaných už dopředu z té představy smýčení, pečení, vaření, ani známým kolegům, připraveným se
po celý advent otáčet dost rychle, aby stačili profesionálně vysbírat peníze od všech zákazníků ochotných v tuto dobu utrácet a ještě k tomu stíhali nevěřícně kroutit hlavou, jak podstatně profesionálněji
dokážou utrácet jejich ženy, matky, přítelkyně v honbě za zajištěním dárků pro celou rodinu, prostě
jako by se v tom málem nařízeném módním chaosu, vzteku a neurózách ani nehodilo nahlas říct, že
se na Ně taky těšíme!
A umíme to ještě vůbec? Těšit se jako děti na Ježíška? Někdo říká, že těšení není dobré, protože když to
pak nevyjde, je člověk mnohem smutnější, než kdyby nic nečekal. Ale mě by bylo smutno, kdybych měla
připustit, že mě nečeká nic, na co bych se měla těšit!
Taky se lze těšit něčemu! To třeba dobrému zdraví (což nám všem moc přeju), nebo dobré pověsti, na
čemž nám tady hodně záleží. DAQUAS si na své pověsti skutečně dost zakládá. Snažíme se, abychom
neušpinili ani nezapatlali nic z toho, na čem tu celá léta poctivě pracujeme. Naše parketa, to je perfektní
znalost licencí a vůle starat se o klienta jako „o vlastního“. Zda to svedeme, to posuzujete především vy.
Ale posoudila to i jury soutěže pro partnery Microsoftu a vybrala nás mezi tři z celého světa. To potěší.
A také se můžeme těšit s někým druhým! Jsou lidé, kteří vás těší už jen tím, že jsou. Prostě máte z nich
takovou radost. Náš obchodní partner, kterého po těch letech snad smíme (a s potěšením) označit i za
přítele, kamaráda, má v profilu Windows Messengeru krásné motto0 Usměj se a bude ti usmáto! Těší
mě vždycky, když je čtu, a vždycky, když si je znova ověřím.
A s někým se můžete těšit navzájem. To když spíš potřebujete utěšit. Utišit bolest. Třeba z toho, když
místo těšení se toužíte. Takové toužení tíží. Nevím, jestli to cítíte stejně, ale podle mě je mezi touhou
a těšením veliká propast nepravděpodobnosti. Tížit bude něco určitě i toho, kdo z cizího těšení začne
těžit (a ještě hůře0 vytěžovat).
Ta čeština je krásná řeč, co říkáte? Při překládání se mi občas zdá, že jako jazyk pro oblast informačních
technologií (IT language) je naprosto nevhodná. Ale k těšení se hodí naprosto parádně!
Do nového roku vám přejeme co nejvíce těšení a co nejméně utěšování (oběma směry).
Budeme se na vás těšit! Ba co dím, už teď se na vás těšíme!
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OFFICE SMALL BUSINESS
SLEVA 25 %
Naposled před Štědrým dnem můžete objednávat
sadu Microsoft Office Small Business 2007 se slevou 25 %. Nabídka platí pro podniky i obecní samosprávu. Pořídit si můžete jak licence v krabici
(plnou verzi), tak v multilicenčních programech
Open License (licence bez i včetně Software
Assurance) a Open Value.

POSLEDNÍ MOŽNOST LEVNĚ
LEGALIZOVAT OS
K 31. prosinci 2008 bude ukončen volný prodej
legalizačních OEM Windows Vista a Windows
XP. Pro dodatečnou legalizaci operačního systému budou od nového roku sloužit jiné způsoby,
jejichž cena bude nejméně o čtvrtinu vyšší.

NORTON 360 OPĚT
S TISKÁRNOU HP
Norton 360 CZ (pro 3 uživatele v domácnosti či
kanceláři) + multifunkční tiskárna HP F2280
Cena: 1 530 Kč bez DPH
Norton 360 upgrade CZ (pro 3 uživatele
v domácnosti či kanceláři) + inkoustové kazety HP
21 a 22 (C9351AE + C9352AE) do HP 2180/2280
Cena: 1 168 Kč bez DPH
Nabídka je platná do 31. 12. 2008.

SCHÁZÍ VÁM LICENCE PRO
SERVEROVÁ ŘEŠENÍ?
Před Vánoci je můžete získat o 10 % levněji! Doplňte si licence0
• Windows Server CAL
• SQL Server CAL
• SQL Server Per Processor License
Nabídku lze využít v různých multilicenčních programech. Více informací o tom, kdy a kolik licencí
potřebujete, se můžete dozvědět v článcích
tohoto a minulých čísel Softwarového QUASu,
v textech, které píšeme pro TechNet Flash,
elektronický měsíčník profesionálů v oboru IT,
nebo od našich certifikovaných licenčních
specialistek. Nikdo se nevyzná v licenční politice
společnosti Microsoft tak jako odborníci společnosti DAQUAS. Naši zákazníci mají jistotu.
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FOREFRONT CLIENT
SECURITY SE SLEVOU AŽ 35 %
Při přechodu od konkurenčního antimalwarového
řešení k Microsoft Forefront Client Security můžete využít slevu 25 %. Pokud zároveň využíváte
Systems Management Server (SMS) či současný
System Center Configuration Manager (SCCM),
dosáhne sleva až 35 %.
Řešení Microsoft Forefront Client Security představuje klasickou ochranu před škodlivinami
pro koncové stanice. Zároveň ale poskytuje serverovou část, která umožňuje správu všech počítačů
z jednoho místa a dává administrátorům bezkonkurenční přehled o bezpečnostní situaci v síti.
Platnost nabídky je prodloužena do konce roku!
Obě slevy platí ve všech tříletých multilicenčních
programech.

EXPRESSION STUDIO 2
Microsoft Expression Studio 2 je sada nástrojů
pro grafiky, designéry webových i desktopových
uživatelských rozhraní, práci s multimédii.
Obsahuje Expression Web 2, Expression Blend 2,
Expression Design 2, Expression Media 2 či
Expression Encoder 2. Až do konce roku je
možné na území ČR využít ceny upgrade na
Microsoft Expression Studio, pokud vlastníte
aktuální nebo starší verze bohaté škály produktů.
Po výhodném pořízení Expression Studia není třeba původní produkt odinstalovat, lze je používat
současně. Chcete výhodný upgrade? Ozvěte se!
Poradíme vám. Ušetříte až polovinu ceny, pokud
to stihnete do 31. prosince 2008.
Cena upgrade: 8 660 Kč
.::?{@*)[“^&>
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VISUAL STUDIO 2008
UPGRADE PRO KAŽDÉHO
Visual Studio Standard a Professional můžete získat formou upgradu z předcházejících nebo konkurenčních verzí vývojových nástrojů, dokonce
i včetně produktů, které jsou dostupné zdarma,
jako například Visual Studio Express. Mimořádná
nabídka potrvá pouze do 31. 12. 2008.
Visual Studio Standard Upgrade
Visual Studio Professional Upgrade

5 260 Kč
14 860 Kč

EXPRESSION WEB 2
Tento produkt zastoupí a předčí bývalý FrontPage. Lze jej získat jako upgrade ze starších verzí
MS Expression Web, Adobe Creative Suite, Flash,
Director, Dreamweaver nebo GoLive, FrontPage
a z jakýchkoli verzí Microsoft Office.
Cena upgrade: 2 560 Kč

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

ESET MOBILE ANTIVIRUS
Den poté, co se uvolnily první zátky letošního Svatomartinského vína, byla také oficiálně uvolněna
již právě dozrálá verze nového produktu ESET
Mobile Antivirus. Toto antivirové řešení je určeno
pro zařízení s operačním systémem Windows
Mobile 5.0 a vyšším. ESET Mobile Antivirus bude
prozatím dostupný pouze v anglické jazykové verzi. Cena licence na 1 rok pro jedno mobilní zařízení je 480 Kč už včetně DPH. Ceny za update či za
dvouletou licenci jsou progresivně sníženy.

DVA ROKY PRÁZDNIN
S NORTONEM
Pro nové uživatele, kteří si ještě nepořídili Norton
AntiVirus či Norton Internet Security0
Norton AntiVirus 2009 CZ (2 roky)
1 090 Kč
Norton Internet Security 2009 (2 roky) 1 390 Kč
Pro uživatele, kteří vlastní produkt z řady Norton
nebo některý konkurenční nástroj0
Norton Antivirus 2009 upg. CZ (2 roky) 950 Kč
Norton Internet Security 2009 upg. CZ (2 roky)
1 120 Kč
Nabídka je platná do 2. 1. 2009 nebo do vyprodání zásob.
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GFI
Více informací o jednotlivých produktech najdete
na www.gfi.cz.
Všechny zvýhodněné nabídky GFI jsou platné do
konce letošního roku.
GFI EventsManager za ceny GFI Network Server
Monitoru
Nové licence GFI EventsManager, řešení pro log
management, nyní zakoupíte za ceny licencí GFI
Network Server Monitor. Například u licence pro
padesát nodů uživatel ušetří 110 400 Kč, tedy
téměř 75 %.
GFI EndPointSecurity se slevou 50 %
Nástroj pro řízení přístupu uživatelů k přenosným
paměťovým zařízením jako USB paměti, CD, disketové mechaniky, MP3 přehrávače, PDA, digitální fotoaparáty a další. Ochranná rouška přes
všechny tyto otevřené rány vaší IT infrastruktury
je nyní dostupná za výjimečně výhodných
podmínek.
Upgrade na GFI MailArchiver 6 za zvýhodněnou
cenu
Pokud provozujete starší verzi GFI MailArchiver,
ale nemáte předplatné Software Maintenance
Agreement (SMA), máte nyní šanci pořídit si
upgrade a SMA na jeden rok s 50% slevou.
Upgrade na GFI MailEssentials 14 za sníženou
cenu
Podobná nabídka platí i pro ty, kteří provozují
starší verzi GFI MailEssentials bez Software Maintenance Agreement (SMA). Nyní lze pořídit
upgrade, SMA a Spam & phishing protection na
jeden rok s 50% slevou.
GFI pro školství
Školským institucím nabízí společnost GFI vybrané produkty vhodné k zabezpečení počítačových
učeben za velmi speciálních podmínek. 40% sleva
na všechny edice GFI WebMonitor1 50% sleva na
GFI EndPointSecurity.

OFFICE 2007 NA DOMA
ZA PÁR STOVEK
Využijte této výhodné nabídky! Office 2007 pro
studenty a domácnosti obsahuje stejné aplikace,
jaké znáte ze svých pracovišť či škol0 Word 2007,
Excel 2007, PowerPoint 2007 a OneNote 2007
(elektronický poznámkový blok). Sadu si můžete
nainstalovat v jedné domácnosti až na 3 počítače,
nelze ji však použít pro komerční podnikatelskou
činnost.
Cena: 1 160 Kč

informační servis
CorelDRAW GS X4 CZE + TV tuner a VideoStudio Pro X2 ZDARMA
Ke každé plné verzi grafického softwaru
CorelDRAW Graphics Suite X4 získáte až do konce roku ZDARMA Gigabyte U8000 Hybrid USB
TV Tuner. Zároveň máte po zakoupení možnost
dostat ZDARMA novinku od firmy Corel, a to
VideoStudio Pro X2, software určený k editaci
videa a k vytváření DVD v rozlišení HD, který je
vedle DVD MovieFactory 6 dalším plodem akvizice společnosti ULEAD!
Paint Shop Pro Photo X2 CZE/POL + Norton
Internet Security 2009 CZE
Též do konce roku máte možnost získat ke každému produktu Paint Shop Pro Photo X2 CZE
ZDARMA bezpečnostní řešení Norton Internet
Security 2009 CZE od firmy Symantec!

NORTON GHOST 14 SE
SLEVOU 35 %
Nová verze nástroje obsahuje tyto hlavní
technologie:
• úplná záloha a obnovení systému
• zálohování souborů a složek
• přírůstkové zálohování
• zálohování při událostech
• pokročilá komprese a šifrování
• podpora SATA disků
Nabídka je platná do 2. ledna 2009 nebo do
vyprodání zásob.

ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA
DAT VE VIRTUÁLNÍM
PROSTŘEDÍ
Pořiďte si Symantec Backup Exec Agent for
Microsoft Virtual Servers a Agent for VMWare
Virtual Infrastructure až do konce roku s 15%
slevou. Bližší informace najdete v samostatném
článku na straně 26.

SYMANTEC ENTERPRISE
VAULT SE SLEVOU 20 %
Platformu inteligentní archivace, která ukládá a
spravuje podniková data z e-mailových systémů,
prostředí souborových serverů, nástrojů rychlého
zasílání zpráv (IM), podpory spolupráce a správy

Série setkání Microsoft
Hosting Community
Poskytujete či plánujete poskytovat hostingové a outsourcingové služby s produkty společnosti Microsoft? V tom případě si naplánujte i čas pro připravená setkání. Dozvíte se
na nich užitečné obchodní i technické informace k modelu „Software + Services“.
1. 12. 2008
Microsoft Hosting Day
9.00 až 16.00 hodin Místo konání0 Sídlo
společnosti Microsoft, BB Centrum,
budova Alpha, sál Aquarius.
23. 1. 2009
Hosting „Hands on Lab“
9.00 až 15.00
4. 3. 2009
Hosting Community Evening
18.00 až 20.30
28. 4. 2009
Hosting Community Evening
18.00 až 20.30
Pokud se setkání nebudete moci zúčastnit,
napište nám na adresu spla@daquas.cz,
dodáme vám informace o vhodných licenčních modelech. Nezapomeňte, že licenční
ujednání softwaru společnosti Microsoft
pořízeného jako OEM, krabice (FPP) nebo
multilicence neumožňují provozovat s těmito
licencemi komerční pronájem ani leasing!
Průvodce programem SPLA (Services Provider License Agreement) najdete na:
www.daquas.cz/spla/
SPLAProgramGuideCZ.pdf.
obsahu můžete pořídit až do konce roku za cenu
sníženou o 20 %.

WINDOWS SERVER 2008 IIS
MEDIA PACK
Rozšíření pro IIS 7, které usnadní a zlevní zpřístupnění různých obsahů po webu. Zvládá
všechny formáty včetně WMV, FLV a MP4,
umožňuje pohodlně škálovat rozsah služby a
poskytovat multimediální obsah pro klientské
aplikace využívající technologii Silverlight. Na
nejrůznější formáty dat stačí použít jediný server.
Staví na bezpečnosti, stabilitě a spravovatelnosti
IIS 7. Současně s tím zvyšuje počet souběžných
uživatelů, které obslouží jeden server. Šetří šířku
pásma, snižuje zatížení sítě.
Najdete jej na www.iis.net/downloads.
.::?{@*)[“^&>
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SILVERLIGHT 2.0 JE ZDE!
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Třináctý den v měsíci nemusí být vůbec nešťastný.
Tak třeba v říjnu byla o tomto datu uvolněna vývojářské veřejnosti technologie Silverlight 2.0. Co
přináší nového oproti verzi 1.0?
• podporu .NET Frameworku (to je zcela určitě
nejvýznamnější)
• podporu dynamických jazyků díky vrstvě DLR
(Dynamic Language Runtime). V současné době jsou to Iron Python, Ruby a Managed
JavaScript
• podporu technologie DRM pro zabezpečený
přenos streamovaného obsahu
• Deep Zoom pro práci s velkoformátovými
obrázky
• nové ovládací prvky, např. DataGrid
• a mnohá další vylepšení
Více informací včetně instalací najdete na adresách www.microsoft.com/silverlight ,
www.silverlight.net.
S příchodem této verze se objevil na Internetu
projekt společnosti Soyatec, který se jmenuje
eclipse4sl (www.eclipse4sl.org). Název
s kryptogramem „for Silverlight“ mluví za vše. Co
je však na tomto projektu zajímavé, je to, že jej
pomáhá vytvořit sám Microsoft. V rámci co nejširší otevřenosti a interoperability bude publikovat
specifikaci XAML vocabulary a poskytne Silverlight Control Pack jako open source. Více najdete
například i v tiskové zprávě Microsoft Silverlight 2
Fact Sheet.

SILVERLIGHT TOOLS FOR
VISUAL STUDIO 2008 SP1
Tento add-on pro Visual Studio 2008 SP1 umožňuje efektivně využívat nástroje pro tvorbu a ladění aplikací v Microsoft Silverlight 2. Instaluje se
jako doplněk do Visual Studio 2008 SP1 nebo
Visual Web Developer 2008 Express SP1. Po
instalaci můžete začít využívat nový typ projektu
pro tvorbu aplikací Silverlight pomocí C# nebo
Visual Basic.
Balík Silverlight Tools obsahuje0
• Silverlight 2 Developer runtime
• Silverlight 2 Software Development Kit
• KB956453 for Visual Studio 2008 SP1 nebo
KB956485 for WebDev Express SP1
• Silverlight Tools for VS 2008 SP1 nebo
WebDev Express SP1
V rámci add-on získáte0
• šablony projektů pro Visual Basic a C# Project
• plnou podporu Intelinsense v projektech
• generátory kódu pro XAML
#6
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• náhled designu vytvořeného v XAML
• debugging aplikací Silverlight
• vzdálený debugging aplikací Silverlight pro Mac
• plnou podporu „referencování“ webových služeb
• šablony pro WCF
• integraci s odpovídající verzí Expression Blend
Než nainstalujete Silverlight Tools, upgradujte
Microsoft Visual Studio 2008 či Web Developer
na Service Pack 1 a také odinstalujte beta verze
Expression Blend a nainstalujte Blend 2 + SP1 pro
Blend 2.
Finální verzi Microsoft Silverlight Tools for Visual
Studio 2008 SP1 si můžete stáhnout
z www.microsoft.com/downloads.

MALÝ A VĚTŠÍ BYZNYS!
V minulém čísle Softwarového QUASu jsme se
společně těšili na připravované sady síťových řešení0 starého známého v novém kabátě – Small
Business Server 2008 – a bohatšího junáka Essential Business Server 2008. Oba produkty možná
trochu klamou tělem (tedy spíše názvem)0 jsou to
poměrně „velké nástroje“, pro 75 (SBS) nebo až
300 (EBS) uživatelů, pracujících až se 3 (SBS) či
5 (EBS) servery, za velmi výhodných cenových
podmínek, s promyšlenou konfigurací služeb a
architekturou a s pečlivou podporou, kterou
Microsoft nabízí všem, kdo se chtějí s řešeními seznámit a nasadit je. K dispozici mají velmi
bohatou škálu odborných článků a podrobných
návodů od přípravy a plánování, přes instalaci,
zabezpečení či migraci jednotlivých služeb ze
starších řešení. Chcete-li, napište nám o ně na
hotline@daquas.cz. Poradíme vám také, jaké
licence si máte u nás obstarat, abyste zvolené
prostředky mohli používat bez obav z kontrol či
udavačů. Nechcete se o podnikové síťové řešení
starat sami? Doporučíme vám vhodného partnera
pro implementaci, outsource, hostované řešení…
Stačí si vybrat nejvhodnější cestu pro svůj byznys.

ZÁLEŽÍ VÁM NA
BEZPEČNOSTI?
Pak jste možná už někdy použili, nebo třeba teď
za dlouhých zimních večerů konečně použijete,
nástroj, který vám pomůže vcelku bez rizika zjistit,
jak si stojíte. Microsoft Security Assessment Tool
4.0 je už třetí generací sady otázek, které mapují
zabezpečení infrastruktury holistickou optikou0
z pohledu uživatelů, technologií i procesů. Po
anonymním vyplnění odpovědí se dostanete
k podrobné zprávě. Krom výsledků se vám
ukážou také návody či přímo cesty k nápravě a
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SERVERY MIZÍ PŘED OČIMA
Začínáte pomalu přemýšlet, jaký ročník vína bude
nejlépe uložen v uprázdněné klimatizované serverovně? Spoustu těch železných bedýnek totiž
budete moci odevzdat do sběru, když se začnete
bavit možnostmi virtualizace. V tomto čísle jí je
věnován samostatný článek, kde se dočtete více
i o jejích licenčních podmínkách a zvláštnostech.
V Informačním servisu ale nelze vynechat zmínku
o novinkách. Od začátku října je dostupný ke
stažení Hyper-V Server 2008 RTW. (Pokud stejně
jako my přemýšlíte o tom, jak daleko je na
klávesnici M od W, pak vězte0 není to překlep, je
to Released to Web!) Tuto technologii totiž
Microsoft příznivcům neviditelných serverů
poskytl zdarma, takže nešla „do výroby“ – RTM,
ale rovnou do světa!
Neuškodí zopakovat si, jak to je0 Hyper-V je virtualizační technologie, která je službou Windows
Serveru 2008 (pokud jste si tedy nepořídili
variantu w/o, což značí anglické without, tedy
bez, Hyper-V). Produkt Hyper-V Server je
založený na Windows Serveru 2008, z nějž
obsahuje pouze základní součásti umožňující
virtualizaci prostřednictvím technologie Hyper-V
– jedná se v podstatě o „core“ instalaci Windows
Serveru 2008 s rolí Hyper-V. Jsou zde ovšem jisté
odlišnosti od řešení, které je součástí „celého“
Windows Serveru 2008, a proto je tento produkt
určen především pro testování a vývoj, základní
konsolidaci serverů, konsolidaci na pobočkách a
hostování virtuálních desktopů (VDI).

SPRÁVA VIRTUALIZOVANÉ
INFRASTRUKTURY
Virtualizovat a nestarat se o monitoring zdraví celého systému, to je jen pro hazardní hráče nebo
vyznavače kamikadze. Pro ty ostatní tu máme
dobrou zprávu. Před koncem října byla na trh
uvedena finální podoba nové verze produktu
System Center Virtual Machine Manager
s vročením 2008 (SCVMM 2008). Tento nástroj
slouží pro správu řešení virtuálních prostředí, ať
již využívají Hyper-V, Virtual Server 2005 R2 nebo
ESX servery společnosti VMware. Zkušební verze
SCVMM je k dispozici ke stažení na stránkách
www.microsoft.com/downloads a před tím,
než ji použijete na své Hyper-V servery, je potřeba
je updatovat způsobem popsaným v dokumentu
release notes, který je součástí instalace.

NETMON 3.2 KE STAŽENÍ
Další verze velmi vydařeného analyzátoru síťové
komunikace se schopností neobyčejně přehledně
zobrazovat provoz na úrovni jednotlivých protokolů. Tato verze rozšiřuje možnosti předchozí 3.1
a je zcela přepracovaná oproti Network Monitor
2.x – pokud jej ještě někdo používáte. Hledejte na
www.microsoft.com/download – produkt je od
verze 3 zcela zdarma. Další informace o nové
verzi můžete najít na blogu produktu0
blogs.technet.com/netmon/.

VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ
BETAVERZE NOVÝCH VERZÍ
SPOLEČNOSTI ESET
Důležitost ochrany osobních údajů stále roste.
Počítače, používané v domácím i pracovním
prostředí, jsou často vystaveny různým hrozbám.
Viry, trojské koně, adware, spyware, phishingové
útoky a jiná rizika dokážou nejen znepříjemnit
práci s počítačem, ale představují také vážné
riziko pro osobní informace každého uživatele.
ESET NOD32 Antivirus 4 je nápaditým řešením
bezpečnostních problémů vašeho počítače. Nová
verze vlajkového produktu společnosti ESET
kombinuje unikátní systém včasné aktivní ochrany
s novými funkcemi a početnými vylepšeními.
Použitím heuristické analýzy a generických vzorků
je možné odhalit i doposud nepoznané hrozby
nebo mutace známých hrozeb. Technologie
ThreatSense a ThreatSense.NET pomáhají minimalizovat časový interval mezi vypuknutím infekce a aktualizací virové databáze.
Nová verze ESET NOD32 Antivirus obsahuje též
inovované jádro, které poskytuje ještě lepší výkon
při zachovaní nízkých nároků na systém.
Bližší informace o nových funkcích a vylepšeních
a betaverze ESET Smart Security 4 a ESET
NOD32 Antivirus 4, které jsou k dispozici pro veřejné testování před uvedením na trh v první
polovině příštího roku, najdete na webu
společnosti ESET.
www.eset.cz
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minimalizaci rizik. Že by nějaké náměty pro
novoroční předsevzetí?

Podpora produktů Microsoft

JAK DLOUHO SI VYSTAČÍTE
SE STARÝMI VERZEMI?

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

>

Většina současných podniků, ačkoli si to
jejich vedení možná tak docela nepřipouští, je
ve svém činění poměrně závislá na používání
softwaru. Protože člověk se od přírody adaptuje
docela pomalu, není nijak obvyklé, aby se firmy
vrhaly po hlavě do nových verzí, sotva na nich
oschne kapička šampusu z oslav při uvádění na
trh. Často se nechce ani uživatelům, ani
profesionálům z oddělení IT učit se něco nového,
nové ovládání, nové chování, nové možnosti
využití. A zdá se jim proto zbytečné přecházet
k nejčerstvějším verzím. Ovšem i když nehodláte
použít ani jedinou z krásných nových vlastností a
funkcí, nemůžete akutální verze úplně hodit za
hlavu. Jakmile se dostanou na trh, rozhodují totiž
o tom, jak dlouho bude ještě uživatelům dostupná
podpora předchozího produktu.
Konkrétně o produktech Microsoft a jejich
trvanlivosti najdete více informací na webu
support.microsoft.com/lifecycle.
Ve zkratce jde o to, že Microsoft rozděluje
produkty do tří skupin, které mají rozdílnou dobu
garance podpory.
Podnikové a vývojářské aplikace mají zajištěno
nejméně 5 let všeobecné a 5 let prodloužené
odborné podpory.
Produkty k domácímu využití (a třeba také
spotřební hardware a multimédia) mají celkovou
dobu odborné podpory na pět let (do stádia
„prodloužené“ se vůbec nedostanou).
A ty produkty, které se v podstatě každý rok
aktualizují (jako třeba Encarta či Streets&Trips…),
jsou plně podporovány vždy maximálně 3 roky od
příchodu dané verze na trh.
Ve fázi všeobecné odborné podpory jsou
uživatelům k dispozici jak bezplatní tak placení
odborníci, dostupní telefonicky, mailem, po webu
– v závislosti na typu produktu a způsobu
pořízení, aktivně jsou poskytovány bezpečnostní
záplaty (třeba v rámci automatických aktualizací)
a uživatelé mají i možnost požádat o opravu
nějakého jiného než zrovna bezpečnostního
problému.
Ve fázi prodloužené technické podpory již nejsou
žádní odborníci na telefonu a aktualizace jsou
dostupné, jen jde-li o díru v systému. Chyby
#8
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funkcí se již neřeší, protože jsou obvykle vyřešeny
v nástupnické verzi či verzích.
Typickou cestou z kruhu nákupů nových verzí je
předplatit si Software Assurance, ta vám umožní
briskně přejít na nový produkt nebo si vyžádat
prodloužení trvání podpory, pokud je vás podnik
z nějakého důvodu donucen setrvat u zastaralé
verze (na webu jistě najdete mezi výhodami SA
nabídku Extended Hotfix Support).
Dost důležité je vědět i to, že ani R2 jednotlivých
produktů nelze získat jinak, než s předplacenou
Software Assurance nebo novým nákupem. (Pro
příští rok očekáváme určitě druhé vydání minimálně u Windows Serveru 2008 a také u SC
Operations Manageru! A výskyty R2 u serverových produktů budou dále houstnout. Počítejte
s tím, když se budete rozhodovat, zda přidat či
nepřidat k licenci i Software Assurance.)
Ošemetná je také situace se Service Packy.
Microsoft předpokládá, že je firmy v rozumném
čase nasadí (obvykle je pro to dost dobrých
důvodů). Proto po nějaké době od vydání třeba
takového SP2 přestane dodávat automatické
aktualizace pro daný produkt instalovaný s SP1.

TUŠÍTE, JAK DLOUHO VÁM JEŠTĚ
VYDRŽÍ PRODUKTY S NÁROKEM NA
ÚPLNOU ODBORNOU PODPORU?
Pro Windows 98 skončila v červnu 2002!
Windows XP, Exchange Server 2003 a Office
2003 by měly společně vydržet ještě 5 měsíců do
půlky dubna 2009. Podpora pro Office XP
skončila už v roce 2006 a pro SQL Server 2000
letos v dubnu. Pro všechny vzpomenuté produkty
poběží ještě lhůta, v níž je poskytována
omezenější Prodloužená odborná podpora, ale
neměli byste řešení zbytečně odkládat. Pokud
zrovna připravujete rozpočty na příští rok, nebo
uvažujete, kam investovat před koncem roku
tohoto, věnujte pozornost tabulce na vedlejší
stránce.
 O n d ř e j S o u k u p 
 D a r i n a V o d r á ž k o v á 

Licence
datum obecné
dostupnosti

Windows XP Professional

konec všeobecné
odborné pomoci

konec prodloužené
odborné pomoci

31.12.2001

14.4.2009

8.4.2014

31.3.2000

30.6.2005

13.7.2010

Windows Millennium Edition

31.12.2000

31.12.2003

11.7.2006

Windows 98 Standard Edition

30.6.1998

30.6.2002

11.7.2006

Windows 2000 Server

31.3.2000

30.6.2005

13.7.2010

Systems Management Server 2.0 Standard Edition

1.4.1999

11.4.2006

12.4.2011

Operations Manager 2000 Enterprise Edition

1.3.2001

11.4.2006

12.4.2011

13.11.2003

13.1.2009

14.1.2014

SharePoint Portal Server 2001

2.6.2001

11.7.2006

12.7.2011

SharePoint Portal Server 2003

23.11.2003

14.4.2009

8.4.2014

Windows SharePoint Services

3.6.2003

8.7.2008

9.7.2013

30.11.2000

8.4.2008

9.4.2013

Exchange Server 2003

28.9.2003

14.4.2009

8.4.2014

Exchange 2000 Server

29.11.2000

31.12.2005

11.1.2011

Visual Basic .NET 2003 Standard Edition

10.7.2003

14.10.2008

8.10.2013

Visual Basic 6.0

27.1.1999

31.3.2005

8.4.2008

Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

15.4.2002

10.7.2007

14.7.2009

.NET Framework 1.1

10.7.2003

14.10.2008

8.10.2013

Visual C# .NET 2003 Standard Edition

10.7.2003

14.10.2008

8.10.2013

Visual FoxPro 8.0 Professional Edition

12.3.2003

8.4.2008

9.4.2013

Visual FoxPro 7.0 Professional Edition

29.9.2001

10.10.2006

14.10.2008

Windows 2000

Live Communications Server 2003

SQL Server 2000

Visual J# .NET 2003 Standard Edition

9.7.2003

14.10.2008

8.10.2013

Visual C++ .NET 2002 Standard Edition

15.4.2002

10.7.2007

14.7.2009

Internet Security and Acceleration Server 2000

18.3.2001

11.4.2006

12.4.2011

Internet Security and Acceleration Server 2004

8.9.2004

13.10.2009

14.10.2014

Office 2003

17.11.2003

14.4.2009

8.4.2014

Office 2000

7.6.1999

30.6.2004

14.7.2009

31.5.2001

11.7.2006

12.7.2011

Office XP
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vydané produkty

LICENCE MÁME V POŘÁDKU.
NA TO DÁM KRK!
>

Celorepubliková síť videopůjčoven Sedm
statečných má katalog filmů včetně ukázek,
dostupných typů médií a merchandisingové nabídky uložen v databázi SQL Serveru, který běží
na výkonném dvouprocesorovém čtyřjádrovém
stroji. Tuto databázi využívají zaměstnanci všech
140 provozoven řetězce po republice. Nyní se
marketingové oddělení rozhodlo nabídnout ji
i přímo zákazníkům jednotlivých půjčoven, kteří si
zde budou moci prostřednictvím webové aplikace
rezervovat tituly, které si pak případně nechají
přepravit k vyzvednutí do konkrétní pobočky.

Windows
Web Server
2008
Windows Server
Standard 2008,
SQL Server 2008 Std.
(2× quadcore CPU)

zaměstnanci všech 140
prodejen po republice

140×

zákazníci
jednotlivých půjčoven

.::?{@*)[“^&>
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Licence
Aplikace poběží na Windows Web Serveru 2008,
jejím prostřednictvím budou sbírány požadavky
klientů, kteří zde budou moci také sledovat stav
svých výpůjček.

VÍTE, JAKÉ LICENCE K TOMU BUDOU
POTŘEBOVAT?
A nebo:
Zahradnictví Edam manželů Rajských se po léta
zabývá pěstováním a vývozem tulipánů do Nizozemí. Nedávno zprovoznili nový ERP systém od
známé tuzemské společnosti Loukota & syn, který
všechna data ukládá do SQL Serveru 2005/2008
či do jiných databázových produktů. K systému
přistupuje najednou maximálně 10 pracovníků
z účetního oddělení a vedení společnosti. Celkem
však v účtárně a managementu pracuje 25 profesionálů. Tito zaměstnanci (a také majitelé firmy)
často pracují i z domácích počítačů, které nejsou
v majetku podniku.
ERP systém

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

Windows Server 2003
Standard
+
SQL Server 2005
Standard

25×
K ERP současně
přistupuje pouze 10
uživatelů najednou,
ale SQL Server tak
používá všech25
uživatelů

Windows Server 2003
Standard

53×
zbývající zaměstnanci firmy,
nepoužívající ERP systém

Progresivní vedení firmy se na základě doporučení outsourcingové společnosti, která se stará
Edamu o celou IT infrastrukturu, rozhodlo pro
ukládání dat v SQL Serveru 2008.

KOLIK MINIMÁLNĚ A JAKÉ TYPY CAL
SQL SERVERU MAJÍ NAKOUPIT?
Nebo také0
Manufaktura Kandela vyrábí skutečně unikátní
svíčky, které chce nabídnout zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu. Nemíní si
k tomu účelu ovšem budovat vlastní IT infrastrukturu, protože pro její interní potřeby bohatě stačí
možnosti, které jim poskytuje řešení Microsoft
Small Business Server. Interních uživatelů je 50 a
dnes využívají především e-mail a sdílení síťových
prostředků (tiskárny, faxy, souborová úložiště).
Internetovou prezentaci si tedy Kandela zřizuje
přímo u poskytovatele hostingových služeb.
Stránky webového obchodu budou napojeny i na
#10
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sdílený hosting na
Windows Web
Serveru 2008,
kde firma
provozuje e-shop

Windows SBS
2008 Premium

Internet

50×
nově vybudovanou databázi s kompletní nabídkou svíček a informacemi o cenách. Později by
měly přibýt i aktuální informace o stavu skladu,
stavu zakázky. Právě probíhá rozvaha o nejekonomičtějším řešení.

TUŠÍTE, JAKÉ JE TO SPRÁVNÉ?
Zdá se vám teď trochu, že hrdé prohlášení z nadpisu tohoto článku je nejspíš tak trochu z nějaké
hodně odvázané sci-fi? No bodejť by ne! Támhle
kousíček od vás už přilétají! Marťani se blíží. Přistává talíř. A na tom talíři samé… licence!
Vážně je to tak, když si s novými klienty začínáme
povídat o tom, které všechny podmínky a jaká
pravidla musí dodržovat, nechtějí-li se dostat kvůli
licencím do maléru, a taky jaké jsou jejich možnosti a jak pečlivým výběrem cesty k pořízení
mohou ušetřit nezanedbatelné peníze, koukají na
nás často jako na Marťany. Napřed proto, že
nevěří, co všechno je v těch nepřečtených, ale
přesto odsouhlasených, v klidu „odkliknutých“
smlouvách napsáno. Potom proto, že nevěří, že
ten, co je psal, to mohl myslet vážně, a že je to
všechno tak absurdní, tak neúprosně logické, tak
zmatečné a tak vychytané. A pak proto, že nevěří,
jak může někdo strávit skoro už osmnáct let
s licencemi společnosti Microsoft, aniž by se projevoval neurotickými záškuby, tikem v oku, zadrhováním a zsinalým obličejem. A aniž by měl na
hlavě tykadla, mírně nazelenalou šupinatou kůži a
místo uší dvě roztomilé trumpetky.
Nu, nikdo z našich konzultantek a konzultantů,
z nichž většina má dokonce titul Microsoft Certified Professional pro Licensing Delivery Solution,
pod makeupem zelenou neskrývá (pokud tedy
zrovna za sebou nemají zvláště vášnivou noc nad
každoměsíčně či kvartálně aktualizovanými vícenež-stostránkovými dokumenty o podmínkách
používání produktů Microsoft).
Přesto znají řešení pro uvedené příklady, a to
takové, které je skutečně licenčně naprosto ko-

rektní a které přitom vyjde pro daného klienta co
nejekonomičtěji.
Mimochodem, uvedené příklady pocházejí
z webové stránky www.microsoft.cz/calkamp.
Tam jich najdete dokonce deset, včetně správného řešení a zdůvodnění. Vybírali jsme je ze svých
obchodních případů před nedávnem pro zdejší
Microsoft a připravovali tuto osvětovou stránku
v souvislosti s „legalizační“ nabídkou 10% slevy na
dokoupení klientských licencí, kterou jste možná
také našli ve své poště.
Že je osvěta v těchto otázkách nutná, to je nejspíš
jasné každému. Většina z nás má za sebou nějaké
to nepříjemné překvapení, když vyšlo najevo, že
jsme přehlédli, nevěděli, neznali, nepochopili,
nepřečetli si(!), jak se věci mají.
I když se DAQUAS o osvětu stará velmi vytrvale
(Softwarový QUAS je toho zřetelným důkazem,
školení, která připravujeme pro ostatní partnery
společnosti Microsoft také, dlouhé rozhovory a
čilá korespondence, kterou si vyměňujeme
s licenčním oddělením v Redmondu, rovněž), to
všechno stále nestačí.

MNOHO FIREM UDĚLÁ ŠKOLÁCKÉ
CHYBY I V OTÁZKÁCH ZCELA ZÁKLADNÍCH. KDYŽ NEVĚDÍ TŘEBA, ŽE:
• Máte-li serverovou licenci Microsoft SQL Server, je nutné mít také klientské přístupové
licence (SQL CAL) pro každé přistupující zařízení (device) nebo uživatele (user).
• Přecházíte-li na novější verzi serveru, je třeba
inovovat také klientské přístupové licence
(CAL). Původní klientské přístupové licence
nelze použít pro přístup k novější verzi serveru, ani kdyby byl přístupný jen jeden jediný.
• Klientskou přístupovou licenci (SQL CAL)
potřebují všechna přistupující zařízení nebo
uživatelé, kteří pracují s informacemi z databáze Microsoft SQL Server. Je tomu tak i v případě, že přistupují prostřednictvím jiného zařízení nebo softwaru, který připojení sdružuje.
Počet nutných licencí tak ovšem nesníží.
• Máte-li operační systém Windows Server, na
kterém je implementován Microsoft SQL Server, jsou krom SQL CAL nezbytné také klientské přístupové licence Windows Server CAL.

Pro ty, kdo poskytují služby
Hosting, outsource, leasing s produkty společnosti Microsoft. Na všechny tyto aktivity
potřebujete (a dobře využijete) smlouvu
Microsoft Service Provider License Agreement – SPLA. Pouze produkty, které jsou
licenčně pokryty v rámci tohoto typu partnerství, lze poskytovat dalším uživatelům
(což platí například i pro operační systém
Windows na pronajatém nebo leasovaném
počítači).
DAQUAS plní úlohu lokálního servisního
centra – prodejce pro SPLA partnery v České
republice. Patříte-li do jmenovaného okruhu
poskytovatelů služeb, ozvěte se, objasníme
vám praktické aspekty SPLA smlouvy, ceny,
licenční podmínky, možnosti a výhody tohoto programu.
Pište na spla@daquas.cz, postaráme se
o vás, jak to (nejlépe) umíme!
• V případě, že máte data zabezpečená
„studeným záložním backup serverem“, stačí
vám jen jedna serverová licence pro Microsoft
SQL Server. Pro Windows Server jsou ale
potřeba serverové licence dvě.
• Pokud je Microsoft SQL Server použit jako
databázový prostředek pro webovou aplikaci,
která provádí online dotazy do databáze SQL
a získaná data poskytuje přistupujícím uživatelům, je vhodné zakoupit procesorovou licenci
pro SQL Server a zajistit tak neomezený přístup uživatelů nebo zařízení.
• Přistupují-li k SQL Serveru po Internetu uživatelé, kteří jsou jakýmkoli způsobem identifikováni, je téměř ve všech scénářích nutná procesorová licence pro Microsoft SQL Server a
licence Windows Server External Connector.
Pokud pomalu ztrácíte jistotu v tom, že je u vás
dokonale uklizeno, nečekejte, až vám to potvrdí
nějaká kontrola shůry nebo od bran pekelných.
Místo básničky si pro Mikuláše připravte informaci, že se o VAŠE licenční potřeby stará opravdu ten nejkvalifikovanější partner.
Uděláme to rádi.

.::?{@*)[“^&>
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Licence

Licence

A JAK JE TO SPRÁVNĚ?
>

Tyto příklady jsou ilustrativní. Odpovídají
smyslu, ale nejsou totožné s oficiálním zněním licenčních a dalších smluvních ujednání,
kterými se řídí používání produktů společnosti
Microsoft. Na požádání vám z nich ale rádi zacitujeme.

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

VIDEOPŮJČOVNA SEDM STATEČNÝCH
bude potřebovat přikoupit jednu licenci Windows
Web Server 2008 a také jednu licenci Windows
Server External Connector.
Všimněte si: Klienti se budou k aplikaci přihlašovat, jinak by nebylo jasné, kdo si co půjčoval nebo
objednal. Musí tedy být nějak identifikováni, ověřováni (čili budou „neanonymní“). Licence Windows Web Server to umožňuje, a přitom nevyžaduje žádné licence CAL. Patří do kategorie tzv.
Specialty Serverů.
Tito ověření uživatelé ovšem budou využívat také
Windows Server, nad nímž běží SQL databáze.
Pro Windows Server je tedy potřeba pořídit licenci External Connector, která umožní přístup neomezeného počtu uživatelů z vnějšku (140 interních uživatelů již své CAL licence má), což je typické řešení pro internetové obchody, kde by bylo
příliš nákladné počítat s přidělením jednotlivých
Windows Server CAL pro každého zákazníka,
který jich kdy využije.
Vzhledem k počtu interních uživatelů má firma již
pořízen SQL Server jako procesorovou licenci
(PPL), což se vyplatilo nejen za současného stavu,
ale především ve scénáři s webovým obchodem.
SQL Server vyžaduje pokrytí CAL pro všechny
uživatele, bez ohledu na to, jestli jsou anonymní či
ověření, a tak se licence Per Processor v reále
stává jedinou smysluplnou cestou, jak legálně
zpřístupnit data SQL Serveru blíže neurčitelnému
(rostoucímu) počtu uživatelů přistupujících po
Internetu.

ZAHRADNICTVÍ EDAM
určitě bude krom 10 licencí pro souběžný přístup
k ERP systému od společnosti Loukota & syn
potřebovat ještě jeden Windows Server, jeden
SQL Server a 25 SQL CAL.
Všimněte si: Informační systémy od různých
dodavatelů mají často licence založené na maximálním počtu souběžně přistupujících uživatelů.
Společnost Microsoft však tento model používá
jen v jediném případě, a tím je provoz Windows
Serveru v režimu Per Server. Všechny ostatní
#12
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Tipy & Triky
Při použití terminálových služeb nelze Windows Server provozovat v režimu Per Server,
ale pouze v licenčním režimu Per Device/Per
User.
Pokud více uživatelů přistupuje z menšího
počtu stanic (typicky při směnovém provozu), vyplatí se pořídit licence Device CAL,
které umožní, aby k danému serveru ze zařízení, jež má přiděleno tuto licenci, přistupovalo neomezené množství uživatelů.

servery požadují buď licence Server/CAL pro
přistupujícího uživatele (User) či pro přistupující
zařízení (Device), nebo licence Per Processor
(PPL). SQL Server je jediným produktem, který
lze pořídit v obou variantách. V tomto případě
bude i při jednoprocesorovém stroji levnější pořídit licence pro Server + CAL.

MANUFAKTURA KANDELA
si zatím nebude muset kupovat vůbec nic!
Všimněte si: Toto řešení si nevyžádá žádné investice do dalších licencí, pokud k přenosu dat mezi
hostovaným obchodem a databází v SQL Serveru, který je součástí SBS Premium Edition, bude
docházet na základě manuální akce některého
z uživatelů, kteří mají SBS CAL Suite for Premium
Users. Až později, pokud Manufaktura Kandela
bude požadovat namísto webové prezentace
kompletní funkcionalitu e-shopu s daty dostupnými online, bude potřeba vyřešit jejich předávání
automatizovaně. Tím se všichni zákazníci e-shopu
stanou uživateli SQL databáze a Windows Serveru, na kterém poběží. Ke slovu přijde procesorová
licence SQL Serveru a další Windows Server vč.
licence External Connector. Pro Small Business
Server licence tohoto typu, umožňující přístup
neomezenému počtu externích neanonymních
uživatelů, neexistuje.
 D a r i n a V o d r á ž k o v á 
 J a n H o r n ý 

ADOBE CREATIVE SUITE 4
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Koncem září představila společnost Adobe již
čtvrtou generaci Creative Suite (CS4), tedy
dnešní podobu nejdůležitější rodiny publikačních,
designérských a kreativních nástrojů. Investice
1700 „člověkoroků“ vývoje se projevila v CS4
stovkami inovací. Menší či větší změny by měly
hlavně šetřit čas, vylepšovat integraci, ale také
přinášet nové nápady.
Stejně jako u předchozí verze tvoří CS4 šest sad
aplikací zaměřených na různá odvětví kreativního
průmyslu. Tyto sady sdružují různé kombinace 13
samostatných produktů, 5 integrovaných komponent a 6 online služeb pod hlavičkou CS4. Podle
společnosti Adobe jde o největší vydání softwaru
v její historii.
Creative Suite má tři klíčové priority0 zvýšení produktivity, nové funkce a integrace. Zvýšení produktivity je v rámci CS4 dosaženo jak fyzickým
zrychlením programů, tak hlavně zefektivněním
běžných typických úloh, snížením počtu potřebných kroků k dosažení požadovaného výsledku.
Jak se zadařila integrace? Zatímco CS3 poskytla
jen málo času k tomu, aby se produkty Macromedia a Adobe sjednotily, teď byla integrace dotažena. Jednotlivé komponenty CS4 jsou výrazně lépe
propojeny. Týká se to například tvorby obsahu
pro Flash z InDesignu či After Effects, dále otevírání obrázků z Photoshopu v Dreamweaveru.
Sjednocené je nyní i rozhraní většiny aplikací
Adobe. To přitom doznalo určité změny, jak co
do provedení, tak co do logiky. Systém dokovatelných ovládacích panelů byl doplněn zejména
o možnost otevřít v jednom okně více dokumentů
formou záložek, obdobně jako je tomu například
u webových prohlížečů. Třetí prioritou jsou nové
funkce, kterými se to ve čtvrté generaci jen hemží.
O nich si toho ještě povíme více. Pokud vás zajímá celkový přehled všech novinek, můžete navštívit web společnosti Adobe (www.adobe.com/cz)
či se podívat na výuková videa, která najdete
v rámci projektu Adobe TV (tv.adobe.com).
Aby v Adobe udrželi krok s dobou „internetové
komunikace“, nabízí CS4 výrazně více online
služeb. Rád bych zmínil oblíbenou aplikaci pro
tvorbu a sdílení harmonických barevných palet
Kuler a možnost sdílet online pracovní plochu.
Využít lze rovněž zdroje pro nápovědu, výuku a
výměnu informací, kterými jsou Adobe Community Help, Resource Central a Adobe Bridge Home.
Nedílnou součástí šesti balíků CS4 jsou Integrované komponenty. Tmelícím prvkem je určitě

Bridge, poskytovaný i v rámci samostatných aplikací sady CS4. Nová verze tohoto programu přinesla výrazné zlepšení výkonu a větší použitelnost. Rozšířena byla komponenta Dynamic Link,
umožňující v CS4 Production Premium a Master
Collection rychlou výměnu obsahu mezi aplikacemi After Effects, Premiere Pro, Soundbooth a
Encore bez nutnosti renderingu.
Již jsem se zmínil o fyzické akceleraci aplikací.
V této době je to zcela logický vývoj díky velkému
výkonu hardwaru, který bývá nezřídka využit jen
minimálně. Akcelerací některých funkcí pomocí
grafické karty se výrazně zrychluje manipulace
s obrázky a videem. K tomuto zpříjemnění práce
vám stačí jakákoliv grafická karta s podporou
OpenGL 2.0 a minimálně 128 MB paměti. Snad
ještě důležitější technickou novinkou je podpora
64bitových aplikací. Jásat však mohou pouze
uživatelé MS Windows. Ti, kdo dali přednost Mac
OS X, budou ochuzeni o možnost využívat více
RAM a vyšší výkon u vybraných operací, například
při zpracování objemných grafických souborů,
tedy vylepšení, která jsou právě v oblasti publikování a designu velmi vítaná.
Milé ovšem je, že většina produktů bude plně
lokalizována do češtiny. A podle dalších informací
budou všechny updaty připravovány společně
s ostatními jazyky, takže patrioti nebudou mít
žádné zpoždění.
Nyní bych se rád zmínil o několika hlavních inovacích v nejznámějších programech CS4. Vlajkovou
lodí mezi nimi je bezesporu Photoshop, a proto
přichází první na řadu.

Zvýhodněné balíky CS 4
Každý si jistě dokáže zvolit tu správnou sadu
podle svých potřeb či svého gusta0
Design Premium a Standard myslí zejména
na pre-press a design pro tisk. Pro webové
publikování jsou určeny Web Premium a
Standard. Zpracování videa, zvuku a animací
nabízí Production Premium.
K dispozici je i kompletní soubor produktů
Master Collection. Stejně tak je možné (ale
cenově nepříliš výhodné) nakupovat licence
jednotlivých aplikací CS4.
obchod@daquas.cz
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ADOBE Creative Suite
PHOTOSHOP
Svým způsobem revoluční v novém Photoshopu
je podpora funkce Seam Carving neboli změny
měřítka s ohledem na obsah. Jedná se o techniku,
která dovoluje měnit rozměry obrázku se zachováním zvolených detailů v původní velikosti, čehož lze použít k snadným úpravám a retuším.
Manipulace s plátnem, které můžete natočit do
libovolného úhlu, posouvání a přibližování či
oddálení je nyní ve Photoshopu velmi plynulé.
Některé nástroje jsou zcela přepracované, například korekce barev Zesvětlení a Ztmavení. Vylepšení se dočkaly funkce pro automatické spojování
obrazů a zarovnání vrstev. Nové možnosti zpracování Raw snímků nabízí jak Camera Raw 5, tak
případná úzká integrace s Lightroom 2. Nesmíme
zapomenout ani na práci s 3D grafikou, která ve
Photoshopu Extended doznala řady vylepšení.
Možné a snadné je umisťování 2D vyobrazení na
různé 3D objekty, přímá malba na 3D modely a
využít lze také export do různých 3D formátů.

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

INDESIGN
V případě InDesignu CS4 je z hlediska publikační
strategie Adobe nejdůležitější novinkou export
obsahu do podoby Flash-prezentace. Z pohledu
čistě předtiskové přípravy jsou ale mnohem důležitější novinky jiné. V první řadě je takto třeba
zmínit živý průběžný preflight, který dokáže
v reálném čase kontrolovat, zda nastavení dokumentu odpovídají určitým kritériím. Zaplesají pak
ti, kdo již v minulé verzi začali používat velmi
užitečnou funkci textových náhrad GREP. Ty se
nyní dají definovat a automaticky aplikovat na
úrovni odstavcových stylů, takže například opravy
typických překlepů a prohřešků proti normě či
třeba zformátování obsahu vyznačeného dohod-

nutými značkami bude doslova hračkou. Zřejmě
úplně pro každého je funkce automatického přidávání stránek při přetékajícím textu a automatická vodítka, která dovolí rychle zarovnat, otočit či
změnit velikost u jednoho či více objektů.

ILLUSTRATOR
Za jedno z nejdůležitějších vylepšení nástroje pro
tvorbu vektorové grafiky Illustrator lze bezesporu
označit nástroj Blob. Dovoluje (stejně jako v CS3
nástroj Eraser) zacházet s vektorovou grafikou ve
stylu bitmapových editorů tak, že pouze kreslíte a
nezajímáte se o práci s cestami, kotevními body
apod. V rámci jednoho souboru lze nyní použít až
100 kreslicích pláten různé velikosti, která se dají
tisknout či exportovat do vícestránkového souboru. Společnost Adobe tedy takto do Illustratoru
přidala jednu scházející „samozřejmou“ funkci,
díky níž je konečně možno v rámci jednoho dokumentu schraňovat návrh všech ilustrací určitého
projektu. Nové možnosti designu poskytuje nastavení průhlednosti v přechodech a práce s přechody přímo na upravovaném objektu. Také tato a
mnohá další vylepšení vedou k vyšší produktivitě
a možnosti plně se soustředit na vlastní kreace.

FLASH PROFESSIONAL
Významná vylepšení přináší Flash Professional
zejména do tvorby animací. Ty lze nyní založit na
objektech, namísto klíčových snímků, což umožňuje výrazně intuitivnější práci, kterou ocení například designéři zvyklí dosud jen na práci se
statickým obsahem. Velmi snadné a přitom efektně působící rozpohybování postav, zařízení
i dalších objektů dovoluje podpora inverzní kinematiky s nástrojem Bones. 2D objekty lze nyní
animovat v 3D s novými nástroji posunu a rotace.
Pro snadnou přípravu projektu lze použít přednastavené animace, aplikovatelné na libovolný objekt. Tato přednastavení je možné též vytvářet či
vyměňovat si je s jinými uživateli. V aplikaci Flash
se dají vytvářet prezentace, které lze publikovat
v podobě desktopových aplikací Adobe AIR. Nutno také zmínit, že pro přebírání obsahu z InDesignu a After Effects podporuje Flash Professional
nový formát XFL.

DREAMWEAVER , FIREWORKS,
CONTRIBUTE
V oblasti webdesignu na prvním místě zmíním
Dreamweaver. Původně produkt společnosti
Macromedia se v CS4 podařilo plně začlenit mezi
ostatní aplikace. Můžeme se tedy těšit z nového
rozhraní a lepší spolupráce mezi programy. Velkou inovaci u Dreamweaveru CS4 představuje
podpora náhledového režimu Live View. Už se
nemusíte přepínat do externího prohlížeče. Úpl#14
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PREMIERE PRO, SOUNDBOOTH,
AFTER EFFECTS
Další oblast, na kterou se společnost Adobe zaměřuje, je editace videa a zvuku. Klíčovou technologií v nástrojích Premiere Pro a Soundbooth
představuje Speech Search, dovolující vyhledávat
v klipech mluvené slovo a to pak převádět na
textové vyjádření, což se dá použít nejen ke snazšímu střihu, ale též pro připojení metadat k danému typu obsahu pro distribuci online. Premiere
nyní umí nativně pracovat s moderními kamerovými formáty, jako jsou RED, P2, XDCAM a
AVCHD. K dispozici by zde pak mělo být více jak
50 vylepšení editačních nástrojů. Aplikace pro
direct-to-disk recording OnLocation má nyní
standardní interface a je dostupná pro Windows
i Mac OS X, nabízí výkonné možnosti úprav anotací a metadat klipů a dokáže skrze ně lépe spolupracovat s Premiere při střihu videa. V nabídkách
After Effects je k dispozici živý import 3D vrstev
z Photoshopu pro jejich další použití v animacích.
Kompozice lze exportovat jako projekty s vrstvami pro zpracování ve Flash Professional. Posíleny
byly možnosti exportu pro nejrůznější média
(DVD, Web DVD, Blu-ray aj.) prostřednictvím
Encore CS4. K dispozici je rychlejší, plně nastavitelný výstup do Flashe (SWF).
Potěšující součástí Creative Suite 4 je Acrobat 9
Pro, všestranný nástroj pro práci s PDF soubory.
Nově je možné vkládat do PDF i multimediální
obsah. Za zmínku také stojí vylepšená tvorba a
úprava formulářů. Celkově jde o nejkomplexnější
nástroj pro správu souborů v PDF formátu na
trhu.

UŽ JE V PRODEJI?
Jistě vás také zajímá, jak je to s dostupností. Jednotlivé sady Creative Suite 4 jsou k dispozici od
října v anglickém jazyce, zatímco česká lokalizace
má světlo světa spatřit v těchto dnech. Cenová
nastavení jsou podobná cenám CS3 a opět je
zřejmý výrazný nepoměr mezi cenami v USA a
zbytku světa, ČR z toho nevyjímaje. K zavedení
CS4 společnost Adobe připravila několik výhodných nabídek. Mezi nimi upoutá především nárok
na „Free of Charge update CS4“ pro české verze
při zakoupení předchozí verze. Tato akce platí
pro balíky CS3 CZ zakoupené do 20. 2. 2009.
Free upgrade není dodáván automaticky, a je tedy
třeba o něj zažádat nejpozději do 7. 3. 2009. Dále
po omezenou dobu můžete upgradovat ze starší
verze aplikace Creative Suite nebo Macromedia
Studio za cenu upgradu z verze Creative Suite 3.
Tato akce platí do 31. 3. 2009. Zkrátka nepřijdou
ani studenti, pro něž dodává Adobe na náš trh
licence za velmi výhodné ceny. Stačí být student
denního, nejméně dvouletého studia střední či
vysoké školy a licence může být vaše. Tu pochopitelně nelze využívat ke komerčním účelům a nelze
ji v budoucnu upgradovat.
Závěrem už snad stačí jen poznamenat, že Adobe
s CS4 přinesla fantastickou sadu. Tradičně silné
grafické a publikační nástroje Photoshop, Illustrator, Acrobat, Fireworks a pomůcka Bridge jsou
rychlejší, lépe se ovládají, a zajišťují opravdu vysokou produktivitu. Společnost Adobe si tímto počinem opět upevnila vedoucí postavení v oblasti
tvorby a úpravy grafiky.
Dreamweaver je pro editaci XHTML/CSS/PHP/
JavaScriptu také velice kvalitní, byť jej některé
specializované nástroje v detailech funkčně předstihují.
I vývoj aplikací pro web a desktop ve formě Flash/
Air má velkého konkurenta v nástrojích od společnosti Microsoft. Silverlight 2.0, WPF, XAML a C#
je přeci jen o krok dále než Adobe Air / Flex smíchaný s JavaScriptem.
Položil jsem si otázku, zda bych dle získaných
dojmů doporučil upgrade na CS4. Odpověď je
rozhodně ano. Výrazné zrychlení oproti předchozím verzím a možnosti personalizace na mě udělaly velký dojem. Vše je hladké, funkční a pak je
tam „pár“ novinek.
 O n d ř e j
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nou novinkou je prerelease technologie InContext
Editing, která dovoluje uživateli selektivně editovat obsah webových stránek prostřednictvím
odpovídající online služby.
Další program Fireworks CS4 nabízí například
možnost exportu vytvořeného obsahu v podobě
standardních webových layoutů postavených na
CSS či do PDF dokumentů a dále rozšíření možností práce s textem a schopnost prototypování
aplikací AIR pro Flash či Flex. Novinkou jsou
i chytrá vodítka pro snadné umisťování a měření
prvků.
V nabídce zůstává i Contribute, nástroj pro uživatelskou editaci stránek připravených v Dreamweaveru. Poskytuje řadu nových funkcí, včetně možností skupinové spolupráce nad obsahem webu či
editace z prostředí webového prohlížeče nebo
lepší podpory blogování a práce s PDF, Flash či
obrázkovými soubory.

Visual Studio TFS versus SourceSafe

MIGRACE ZE SOURCESAFE NA
TEAM FOUNDATION SERVER

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

>

Team Foundation Server (TFS) si za tři roky
od svého uvedení vydobyl pevné místo na
trhu. Naopak Visual SourceSafe již není dále
vyvíjen. Každý, kdo SourceSafe používá, zná jeho
nevýhody vyplývající z dnes již překonané
architektury sdíleného souborového systému0
• Neefektivní síťová komunikace, což je problém
zejména na pomalých linkách
• Malá škálovatelnost z hlediska počtu uživatelů
• Malá škálovatelnost z hlediska objemu dat
• Možnost narušení integrity úložiště, pokud
dojde k problému komunikace mezi klientem
a serverem uprostřed přenosu dat
Všechny tyto problémy jsou z pohledu TFS
minulostí. TFS používá databázi SQL Serveru,
takže podporuje stovky uživatelů a milióny
souborů. Integrita dat je zaručena transakčností
úložiště. Navíc přináší v oblasti zdrojového kódu
celou řadu nových užitečných funkcí, například0
• Integrovaný check-in proces – uložení změn
do TFS může být spojeno s vazbou na pracovní úkol, kontrolou kódu podle pravidel a politik, uložením povinných metadat apod., takže
se udržují vazby mezi subsystémy.
• Paralelní vývoj – lze vyvíjet více verzí produktu
(např. opravovat ve verzi 1.0 chyby nalezené
zákazníkem a zároveň vyvíjet verzi 2.0), přičemž obě větve lze pak částečně nebo úplně
sloučit procesem, který je maximálně automatizován.
• Vzdálený vývoj – nová architektura s podporou cachování (proxy) umožňuje rychlou a
efektivní práci ve více lokalitách současně,
práci z domova apod.
Navíc Team Foundation Server nabízí kromě
správy zdrojového kódu též další funkce0
• Work Items – správa dat pro často udržované
seznamy (pracovní úkoly, chyby, požadavky
zákazníka,…), formuláře pro jejich udržování
a workflow mezi stavy, ve kterých se mohou
nacházet.
• Integrovaný build – nejde jenom o automatickou kompilaci, ale navíc se měří množství
změn, provádí se analýza kódu, vykonávají
připravené testy produktu apod.

Software Assurance pro
vývojářské nástroje
SA dává právo na další verze daného
produktu, které se v době platnosti smlouvy
objeví na trhu. (A to my již víme, že se chystá
nová verze Team Foundation Serveru, která
má kódové označení Rosario…)
Obecně platí, že pro vývojářské nástroje má
Software Assurance nepochybný smysl. Pro
většinu z nich jako SA slouží předplatné
MSDN. Ale jsou i výjimky jako TFS, které se
pořizují zvlášť. Kromě nových verzí má ale
SA ještě další příjemnou vlastnost. Umožní
vám pro nákup licencí využít tříleté splátkové
smlouvy Open Value. Nejen že si zajistíte na
tři roky užitečné řešení pro posílení vývoje
v celém týmu, včetně přísunu nejnovějších
verzí, ale také zřetelně odlehčíte svému
cashflow. Přemýšlíte o tom? Volejte
DAQUAS!
msdn@daquas.cz
• Komunikace v týmu pomocí portálu – členové
týmu najdou vše důležité na portálu vytvořeném pomocí technologie SharePoint, o změnách jsou informováni e-mailem.
• Reportování – data ze všech systémů jsou
pravidelně natahována do datového skladu,
odkud lze vytvářet sestavy o průběhu projektu,
trendech ve vývoji, vykonané práci apod.
Přechod ze SourceSafe na Team Foundation
Server je díky podporovanému migračnímu nástroji snadný. V první fázi se analyzují zdrojová
data, v druhé fázi se nastaví mapování cest a uživatelských účtů a ve třetí fázi se provede vlastní
migrace dat. Na adrese www.microsoft.com/
cze/msdn/webcasts/ najdete webcast v češtině
nazvaný „Migrace týmového vývoje na Team
Foundation Server“, kde se dozvíte další podrobnosti a uvidíte praktickou ukázku migrace.
 M i c h a e l
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JAK ZÍSKAT TFS?
Team Foundation Server otvírá dveře společného
prostoru, kde se rádi scházejí vaši vývojáři, aby
týmovou spoluprací vyvolali synergický efekt0
Lépe, Rychleji, Nápaditěji, Spolehlivěji. Takovou
kouzelnou klubovnu si teď můžete zařídit.
• Týmy do 5 vývojářů vystačí s variantou Team
Foundation Server for Workgroup, omezenou
na max. 5 uživatelů. Licenci tohoto řešení
najdete v každé týmové edici předplatného
Visual Studio s MSDN Premium.
• Větší týmy potřebují TFS v režimu Server/CAL.
Klientská licence je opět součástí týmových rolí
a to, co schází, lze získat v multilicenčních
programech buď se Software Assurance (SA)
nebo bez.
• Team Foundation Server ukládá veškerá data
do SQL Serveru, ale jeho instalace i licence je
tentokrát součástí TFS samotného a licenční
podmínky vás zbavují povinnosti pořizovat

ještě SQL CAL pro jednotlivé vývojáře. Tento
SQL Server můžete dokonce instalovat na jiný
hardware, ale stále samozřejmě platí, že jej
nesmíte využít k žádnému jinému účelu než
pro data TFS.
Budete-li chtít znát bližší podrobnosti o licenčních
podmínkách a možnostech včetně cen, volejte
DAQUAS: 222 512 201 nebo 603 442 434 nebo
pište na msdn@daquas.cz.

Neztrácejte čas
Na stránce www.teamsystem.cz je připraven hostovaný Team Foundation Server,
abyste si bez dlouhých příprav rovnou mohli
otestovat, jak vám tento nástroj padne do
ruky. Pokud se sem přihlásíte, dostanete
účet, vzorový projekt i návod k vyzkoušení.
www.teamsystem.cz

FoxPro důvěrně

Z LIŠČÍCH NOR

>

Příznivou zprávou pro příslušný foxařský
fanklub je odskok vyhlášeného znalce od nadměrných pracovních povinností k textařskému autorskému výkonu. Po odmlce si tedy příznivci Milana
Kosiny mohou opět vychutnat jeho technický
příspěvek, tentokrát na téma „datetime“.

KONFERENČNÍ PŘEHLED
Na podzim proběhly podobně jako loni (a u jedné
z nich podobně jako posledních 14 let 2s>) dvě
foxovské zahraniční konference. Nějaký nárůst
počtu účastníků asi neočekával nikdo, a tak organizátoři obou událostí byli se zájmem nakonec
docela spokojeni. Do amerického Phoenixu se
v polovině října na Southwest Fox přijelo podívat
kolem 140 foxařů a jako nejbohatší zdroj informací k této konferenci vypadá blog Douga Henniga0
http://doughennig.blogspot.com/2008/10/
southwest-fox-day-1.html.
O měsíc později, tedy v listopadu, se sešlo ve
Frankfurtu rovněž asi 140 foxařů na 15. ročníku
konference, která letos nabídla necelých šedesát
přednášek. Z této konference máme po ruce

osvědčené podrobné zpravodajství na serveru
http://www.utcoverage.com/German/2008.
Žádná z konferencí samozřejmě nemohla představovat nějaké převratné novinky Visual FoxPro,
protože hlavní inovace se odehrávají na poli doplňkových projektů v rámci VFPX, nebo přes
klávesnice nadšenců zaměřených na tvorbu kompilátorů, které pomohou aplikacím FoxPro do
platforem, kde je základem .NET Framework
(Guineu či eTecnologia). Přesto bylo inspirativní
vidět, kolik dosud neodpřednášených témat lze
foxařům ještě nabídnout. Např. několik vystoupení zaměřených na využívání GDI+, profiling a refactoring foxovských projektů či jak psát aplikace
pro mobilní zařízení. Zajímavý vedlejší efekt také
přináší téma, které se objevuje na konferencích a
k němuž publikujeme samostatný článek (a na
našem webu je i jeho obsáhlejší verze)0 tvůrci
databázového serveru Advanced Database Server
vyvinuli i ODBC driver pro soubory DBF, který
řeší nedostatky odhalené u posledního ODBC
driveru z dílny Microsoftu (ten pochází z verze
VFP 6.0 a novější už nevznikl).
.::?{@*)[“^&>
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KDY DOJDOU SKLADOVÉ ZÁSOBY
VISUAL FOXPRO
Zajímavým netechnickým tématem, které se
v diskusích účastníků zmíněných konferencí častěji objevovalo, je hledání odpovědi na otázku, jak
dlouho bude možné pořizovat licence a krabice
Visual FoxPro, když jeho rozšířená podpora má
končit v roce 2015. Zatímco u nás jsou foxaři
zvyklí, že FoxPro mají jako součást MSDN (kde
jsou k dispozici i produkty, kterým podpora dávno vypršela 2s>), ve světě taková informace občas
někoho překvapí. Cesta k licencím FoxPro skrz
MSDN tu tedy ještě několik let každopádně zůstane. Je však nákladnější než cena za upgrade Visual
FoxPro v krabici nebo za samostatnou licenci. Až
tedy jednou úhledné krabičky s oranžovou lištičkou ze skladů zmizí, už tento suvenýr běžně nezískáme. Vzhledem k tomu, že na žádnou budoucí
novou verzi FoxPro už tentokrát čekat nemusíme,
máme doporučení pro všechny, kteří plánují sami

nebo s kolegy svou aplikaci vyvíjet v „devítce“0
rozhodněte se brzy, aby vám licenční suvenýr
neunikl <s>.

PŘÍŠTÍ FOXOVSKÉ UDÁLOSTI DOMA
Jak už jsme naznačili v minulém vydání, počítáme
s tím, že v roce 2009 zase uspořádáme konferenci
v Praze. Zůstáváme vám však dlužni podstatné
údaje, o kterých nadále vyjednáváme0 datum a
místo.
Na jaro je naplánována další série našich školení
k FoxPro (termíny jsou na webu a informace na
straně 24) a také zpřesňujeme termíny kratších
večerních seminářů pro foxaře, které budou probíhat v osvědčených prostorách pražského Microsoftu a tentokrát i v Brně.
 I g o r
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DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

VISUAL FOXPRO A VELKÝ
BRATR (SQL SERVER)
>

Ve svém dnešním příspěvku vám předvedu
několik situací, kde se projeví rozdíly mezi
FoxPro a SQL Serverem, co se týká práce s údaji,
které obsahují datum.

JAK TEN ČAS LETÍ ANEB DATETIME
Základním rozdílem je, že0 „přesnost datetime na
SQL Serveru je větší než přesnost datetime VFP“.
Pokud data na SQL Server uloží někdo jiný než
VFP, bude při přenosu do VFP provedeno zaokrouhlení – a pokud budeme hledat tato zaokrouhlená data na SQL Serveru, nikdy je samozřejmě nenajdeme. Ukažme si to na příkladu (celý
program si můžete stáhnout z www.daquas.cz/
quas).
Nejprve se připojíme na SQL Server0
conn="DRIVER=SQL Server; SERVER=.;
Trusted_Connection=Yes; Database=tempdb;
APP=Test;"
hndl = SQLSTRINGCONNECT(conn)

Poznámky0
• u serveru je „.“ to samé jako „(local)“
#20
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• je dobré si zvyknout udávat i volbu APP –
snadno potom poznáte své připojení
v Profileru,…
• normálně bychom se samozřejmě nepřipojovali k tempdb – ale tu máme všichni, a tak se
mi hodí 0-)
• program na webu obsahuje i testy na správné
provedení, tj. hndl>0 a lnRet>=1
Nyní vytvoříme tabulku, která bude hlavně obsahovat 3 sloupce:
• date1 bude typu DATETIME, standardně budeme vkládat současné datum a čas
• date2 bude type SMALLDATETIME, standardně
budeme vkládat současné datum a čas
• date3 bude typu DATETIME, standardně budeme vkládat současné datum a čas, ve kterém
ale odstraníme ms
Poznámka0 abych měl jistotu, že i vám se vždy
objeví chyba, nebudeme používat standardní
funkci GETDATE(), ale napevno vložíme datum a
čas – mně vrací GETDATE() právě teď '2008-1113 19:30:56.850'

FoxPro důvěrně

lnRet = SQLEXEC(hndl, sql)

A tabulku naplníme0
* Naplníme tabulku
FOR x = 1 TO 3
lnRet = SQLEXEC(hndl, "INSERT INTO
SqlSetTime (field_2) VALUES (?x)")
ENDFOR

Podíváme se nyní na obsah tabulky0
* Prohlédneme si data
lnRet = SQLEXEC(hndl, "SELECT * FROM
dbo.SqlSetTime", "q")
SELECT q
BROWSE

Na SQL Serveru ale uvidíme jiná data – přesná0

A chceme znovu nalézt tato data0
* hledáme podle zapamatované hodnoty
DATETIME
lnRet = SQLEXEC(hndl, "SELECT * FROM
dbo.SqlSetTime WHERE date1=?d1", "q")
SELECT q
BROWSE TITLE "Hledáme podle zapamatované
hodnoty DATETIME d1 = "+TRANSFORM(d1)
USE IN SELECT("q")

A nic jsme nenašli. Je to proto, že VFP zná pouze
přibližná data – a podle nich nic nenajde :-(.
Důležité: nyní si možná říkáte „ale já stejně nebudu hledat podle datetime“. Omyl, uvědomte
si, že pokud používáte vzdálené pohledy a použijete pro aktualizaci volbu „key and modified
fields“, nebudete schopni tuto větu nikdy zaktualizovat!
Jak vyřešit tento problém? Tak, jak je naznačeno u
položek date2 a date3 – buď používat výhradně
položky typu smalldatetime, nebo se při aktualizaci položek datetime zbavit ms. Důkaz, že to funguje:
* hledáme podle zapamatované hodnoty SMALLDATETIME
lnRet = SQLEXEC(hndl, "SELECT * FROM
dbo.SqlSetTime WHERE date2=?d2", "q")
SELECT q
BROWSE TITLE "Hledáme podle zapamatované
hodnoty DATETIME d2 = "+TRANSFORM(d2)
USE IN SELECT("q")

* hledáme podle zapamatované hodnoty
* DATEADD(ss, DATEDIFF(ss, '20080101',
'2008-11-13 19:30:56.850'), '20080101')
lnRet = SQLEXEC(hndl, "SELECT * FROM
dbo.SqlSetTime WHERE date3=?d3", "q")
SELECT q
BROWSE TITLE "Hledáme podle zapamatované
hodnoty DATETIME d3 = "+TRANSFORM(d3)
USE IN SELECT("q")

Nyní si zapamatujeme hodnoty z tabulky, abychom byli schopni tato data znovu nalézt0
* zapamatujeme si hodnoty z první věty
GO TOP
d1 = q.date1
d2 = q.date2
d3 = q.date3
USE IN SELECT("q")

A to je vše. Mějte se krásně.
 M i l a n K o s i n a
k o s i n a @ v o l . c z
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* Vytvoříme tabulku s položkami typu datetime
TEXT TO sql NOSHOW
-- vytvoříme tabulku
CREATE TABLE dbo.SQLSetTime (
field_1 INT IDENTITY (1, 1),
field_2 INT,
date1 DATETIME,
date2 SMALLDATETIME,
date3 DATETIME
)
-- nastavíme standardní hodnoty
ALTER TABLE dbo.SQLSetTime WITH NOCHECK ADD
CONSTRAINT DF_SQLSetTime_date1 DEFAULT
('2008-11-13 19:30:56.850') FOR date1,
CONSTRAINT DF_SQLSetTime_date2 DEFAULT
('2008-11-13 19:30:56.850') FOR date2,
CONSTRAINT DF_SQLSetTime_date3 DEFAULT
(DATEADD(ss, DATEDIFF(ss, '20080101',
'2008-11-13 19:30:56.850'), '20080101'))
FOR date3
ENDTEXT

FoxPro důvěrně

ADVANTAGE DATABASE
SERVER PRO VÝVOJÁŘE
VE VISUAL FOXPRO
>

(výňatek z článku Douga Henniga uveřejněného v originále v časopisu FoxRockX. Překlad celého článku je k dispozici na našem webu:
www.daquas.cz/fox/)
Vestavěný datový stroj Visual FoxPro je současně
jednou z nejsilnějších i nejslabších jeho stránek.
Jeho síla je v tom, že je pevně integrován do VFP
a je nesmírně rychlý. Na druhé straně soubory
DBF mohou být snadno pozměněny, jsou málo
bezpečné a mají omezenou velikost. Naštěstí
foxaři nejsou nuceni ukládat data jen do tabulek
VFP1 VFP je výborné prostředí pro přístup typu
klient/server k databázím jako SQL Server,
Oracle nebo Sybase. Neotřelé technologické
řešení dilematu, jak přistupovat k datům, nabízí
Advanced Dabase Server.

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

CO JE ADVANTAGE DATABASE SERVER
Advantage Database Server (ADS) je bohatě
vybavený a velmi výkonný databázový stroj pro
prostředí klient/server. Zajímavé na něm je, že
dokáže zpracovávat soubory DBF vytvořené ve
formátu Visual FoxPro a poskytuje řadu výhod
oproti přímému přístupu k těmto souborům.
Pochází z dílny Sybase iAnywhere, což je dnes
součást společnosti Sybase. Podle propagačních
materiálů jeho vlastnosti a funkce velmi dobře
doplňují databázový stroj Visual FoxPro1 nejde
však o náhradu VFP. Podobně jako SQL Server,
i ADS je databázový stroj, nikoliv plnohodnotný
programovací jazyk, a lze k němu z VFP snadno
přistupovat s využitím ODBC nebo ADO. Jak se
ale ukáže v dalším textu, ADS podporuje VFP
lépe, než je tomu u jiných databázových strojů,
a jeho poslední verze 9 tuto podporu významně
rozšiřuje. Navíc tvůrci ADS vyvinuli i ODBC driver, který plně podporuje datové typy VFP 9 jako
jsou Varchar, Varbinary a Blob (lze ho tedy používat místo ODBC driveru z VFP).
Zde je přehled vlastností ADS v porovnání s VFP0
• Je to opravdový databázový stroj typu klient/
server. U souborově orientovaných strojů,
jako je VFP, je server obsahující datové soubo#22
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ry jenom file server. Veškeré zpracování, například výběr záznamů, se odehrává na pracovní stanici, takže je nutno nejprve data stáhnout ze serveru na stanici. Naopak u strojů
typu klient/server probíhá zpracování rovnou
na serveru a pak jsou odeslány na stanici jen
výsledky. To přináší mnohé výhody, včetně
sníženého provozu po síti a lepších možností
správy databází. Navíc je tento stroj vícevláknový a schopný využívat více procesorů, takže
se lépe přizpůsobí vyššímu zatížení.
• ADS má ve skutečnosti dva databázové stroje0
lokální a vzdálený. Lokální stroj není opravdový databázový server, spíš se podobá VFP,
protože používá souborově orientovaný přístup k datům. Využívá „in-process“ knihovnu
DLL, která se načte do ODBC driveru na klientském počítači. Vzdálený stroj je opravdový
databázový server poskytující všechny výhody
architektury klient/server. Advantage Local
Server je zadarmo, má však oproti Advantage
Remote Serveru několik důležitých omezení.
Jeho přínosem je zejména to, že zajišťuje mechanismus klient/server, který pak lze
v případě potřeby snadno aplikovat na plnohodnotném vzdáleném serveru.
• Ke vzdálenému serveru se dá přistupovat i po
Internetu, je-li to třeba. Pro vyšší bezpečnost a
výkon umožňuje přenos zašifrovaných a zkomprimovaných dat.
• Jednou z nejzajímavějších vlastností ADS je, že
může pracovat s daty uloženými buď ve vlastním formátu (soubory s příponou ADT) nebo
v souborech DBF. Data v souborech ADT mají
své výhody, například další typy dat, které se
v souborech DBF nedají použít, naopak soubory DBF usnadňují převod existující aplikace
VFP na model klient/server. Opravdu zajímavé
je však to, že ke svým souborům DBF můžete
přistupovat prostřednictvím ADS, abyste využili jeho přínosů, a přitom je dál můžete používat přímo jako tabulky VFP. Díky tomu lze
zvolit velmi atraktivní strategii migrace aplika-

cí0 můžete převádět na model klient/server
postupně jeden modul za druhým, protože
dosud nepřevedené moduly budou dál fungovat beze změny.
• Při přístupu k souborům DBF jsou k dispozici
dva mechanismy zamykání0 kompatibilní
(compatible) a interní (proprietary). Kompatibilní zamykání využívá zámky operačního
systému na bytech souborů DBF a dovoluje,
aby k datům souběžně přistupovaly jak ADS,
tak jiné aplikace (např. VFP). Interní zamykání
využívá vnitřní mechanismus zamykání, který
zaručuje lepší stabilitu, ale ADS zde otevírá
soubory pro výlučné použití a dokud je nezavře, nemůže s nimi pracovat jiná aplikace.
• Bezpečnost databází je zajištěna tím, že pro
připojení k databázi je nutný platný uživatelský
účet. K datům tedy mohou přistupovat jen
oprávnění uživatelé. Různé uživatelské účty
mohou mít různá přístupová práva.
• Pro zvýšení bezpečnosti může ADS tabulky
zašifrovat s využitím hesla rozlišujícího velká a
malá písmena. K něčemu takovému je v čistě
foxovském řešení nutný další produkt, například Cryptor od firmy Xitech, a vlastní ošetření
přístupu k zašifrovaným datům.

• Podobně jako ve VFP, i tabulky ADS mohou
být buď volné, nebo vázané na datový slovník
(soubor ADD), přičemž ani zde soubor ADD
„neobsahuje“ jednotlivé tabulky, jen o nich
udržuje doplňkové informace neboli meta
data. Datový slovník ADD je velmi blízký databázovému kontejneru DBC, obstarává např.
dlouhé názvy polí, primární klíče, pravidla
referenční integrity, výchozí hodnoty polí,
ověřovací pravidla a vlastní chybová hlášení
pro pole a tabulky, pohledy, triggery a uložené
procedury. ADS nabízí utilitu, která při generování datového slovníku ADD ze souboru
DBC udělá většinu práce za vás.
• Ačkoliv se v dokumentaci k ADS vyskytuje
termín „Advantage optimized filters“, popis
této technologie velmi výkonných výběrů vypadá úplně stejně jako popis technologie
Rushmore, která zajišťuje vysokou rychlost
VFP0 ke zjištění, které záznamy odpovídají
filtrovacím podmínkám, prozkoumává ADS jen
index a k fyzickým záznamům přistupuje pouze v případě, že index není dostupný.
• V ADS je k dispozici fulltextové vyhledávání,
zajišťující velmi rychlé prohledávání polí memo. Mnozí foxaři k tomu využívají ve svých
aplikacích produkty jiných výrobců jako
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PhDbase, ale některé z nich už nejsou dostupné nebo nebyly aktualizovány pro poslední
verze VFP.
• Ačkoliv může ADS přistupovat k souborům
DBF, nepodléhá stejným omezením jako VFP.
Například ve VFP mohou být soubory DBF
a FPT velké maximálně 2 GB. V ADS není velikost souborů omezena přímo, jediným limitem
je počet záznamů, který nesmí překročit cca
2 miliardy (2 147 483 648). Samozřejmě pokud tabulka DBF přesáhne 2 GB, VFP ji bude
považovat za neplatnou a budete k ní moci
přistupovat jen prostřednictvím ADS.
• Protože ODBC driver ADS plně podporuje
datové typy VFP 9, můžete ho používat místo
ODBC driveru VFP, který byl naposled aktualizován pro VFP 6, takže neumí pracovat
s novinkami, jako jsou Varchar, Varbinary
a Blob.
• ADS zvládá transakce, jejich dokončení
s potvrzením (commit) nebo odvoláním
(rollback) a automatické odvolání transakce,
jestliže stanice nebo server během jejího zpracovávání zhavaruje.

• Replikace je proces přenášející změny záznamů v tabulkách jedné databáze do tabulek jiné
databáze, například změny provedené
v databázích na vzdálených pobočkách do
sloučené databáze na centrále a naopak.
• ADS zahrnuje funkci zálohování za chodu
(online backup), což znamená, že lze zálohovat i tabulky otevřené nějakou aplikací – to
u tabulek VFP zálohovaných běžnými procedurami není možné. Lze provádět jak plné, tak
inkrementální zálohy.

KDE SE DOZVĚDĚT VÍCE
Kontaktní informace na dodavatele jsou
v inzerátu na předešlé dvoustránce. Skrze web
www.advantagedatabase.com lze stáhnout testovací verzi a podrobnější informace jsou v online
článku v češtině na našem webu0
www.daquas.cz/fox/.
 D o u g H e n n i g 
 p ř e k l a d H a n a H o r o v á
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KURZY VFP 9 A SQL SERVER
Visual FoxPro pro začátečníky (2 dny). Kurz pro
začínající programátory ve Visual FoxPro,
případně pro ty, kteří vstupují do objektového
prostředí z dřívějších verzí FoxPro.
Přehlídka užitečností ve Visual FoxPro (2 dny).
Kurz je odpovědí na nejčastější požadavky
z praxe při dnešním moderním využívání Visual FoxPro: jak spolupracovat s Office; jak využívat Visual FoxPro optimálně.
Visual FoxPro jako klient pro Microsoft SQL
Server (3 dny). Kurz hodnotí výhody i úskalí
architektury client/server, ukazuje způsoby
připojování k SQL Serveru z Visual FoxPro
a různé metody práce s daty na SQL Serveru.
Podrobně se věnuje vzdáleným pohledům,
přímé komunikaci s SQL Serverem a použití
CursorAdapteru. Dále obsahuje ukázky využívání transakcí, bezpečnostních prvků, uložených procedur a funkcí na SQL Serveru
z prostředí Visual FoxPro.
Úvod do Microsoft SQL Serveru 2005 (2 dny).
Cílem kurzu je podat co nejširší, ale přitom
velice praktický přehled, co nabízí Microsoft
SQL Server 2005. Účastníci se seznámí s obslužnými nástroji (SQL Server Management
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Studio), s uživatelskými účty, databázemi,
tabulkami, indexy, uloženými procedurami,
funkcemi a přístupovými právy k objektům.
Kurz pokrývá také témata jako optimalizace,
zálohování a obnovování dat, plánování
a spouštění úloh a replikace.

CENY
Třídenní školení............................ 5 900 Kč + DPH
Dvoudenní školení ....................... 4 900 Kč + DPH
Cena zahrnuje školení, teplý oběd a dopolední
a odpolední občerstvení.
Vedle uvedených kurzů poskytujeme také specializované konzultace k dílčím tématům, jako např.
spolupráce Visual FoxPro s Internetem a weby,
vícevrstvá architektura ve Visual FoxPro, srovnání
postupů ve Visual FoxPro s postupy ve Visual
Studio a .NET, apod.
Zároveň pořádáme školení na zakázku s předem
dohodnutým obsahem.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Na webu (www.daquas.cz/kurzy), telefonem
nebo e-mailem (kurzy@daquas.cz).

VIRTUALIZACE A LICENCE
>

Virtualizace táhne světem už nějaký ten rok,
ale teď se rozlétla i na Hyper-V křídlech, kterými mává snad Steve Ballmer osobně, jaký je to
vichr. Informace se na vás dnes sypou jistě ze
všech stran0 jen Microsoft rozeznává až 5 různých
způsobů využití virtuálních technologií. Spouštět
softwarové produkty na jednom fyzickém stroji
v oddělených virtuálních prostředích se hodí.
Typické použití umožňuje například snížit náklady
konsolidací serverů, ať už pro úsporu energie,
nebo pro maximální využití kapacit hardwaru pro
běh aplikací, které třeba vyžadují rozdílné verze
operačních systémů nebo je není vhodné provozovat v rámci jednoho OS. Užitečné je i izolované
spouštění nedůvěryhodných (třeba teprve testovaných) aplikací, které tak neohrozí fungování
jiných životně důležitých programů. Velmi praktická je též možnost dynamicky rozkládat zátěž na
několika různých serverech a bleskově rozchodit
další instanci produktu spuštěním připraveného
image virtuálního stroje.
Za jistých okolností, o kterých bychom vám jistě
dokázali dlouze vyprávět, lze virtualizací dokonce
snížit počet licencí potřebných pro provozování
určité softwarové konfigurace. Protože licence za
software tvoří stále významnější položku v ceně
mnoha IT řešeni a navíc je jejich nesprávné pořízení spojeno s docela děsivými sankcemi, zkusme
si zde alespoň stručně shrnout pár pravidel, jejichž ignorance se vážně nevyplatí.
Licenční smlouvy říkají, že každá pořízená licence
dává právo vytvořit neomezený počet instancí
softwaru s tím, že před prvním spuštěním instance musí být příslušná licence přiřazena serveru,
na kterém se spustí. Serverem se rozumí fyzické
hardwarové zařízení (stroj), přičemž i hardwarová partition nebo blade jsou samostatné servery.
Akt přiřazení licence je trochu popsán v licenčních
podmínkách. Jde jen o mentální úkon, který by
ovšem v řádném IT měl být dokladován nějakými
záznamy, s jejichž pomocí případně prokážete, že
s udělenou licencí k používání softwarového produktu zacházíte v souladu s vyjádřenými autorskými právy a požadavky. Nedostatečně známé a
přitom klíčové je ustanovení, které říká, že přiřazení licence je chápáno jako trvalé a je možné je
změnit nejdříve po 90 dnech. (Dříve jen v případě, že provoz serveru je ukončen z důvodu
trvalé hardwarové chyby.) Proto je tedy zřejmé,
že z hlediska počtu licencí bude střídavé spouštění virtuálních strojů na různých serverech stejně

náročné, jako střídavé spouštění na různých fyzických zařízeních, kdyby virtualizace nebylo.
Plynulý pohyb virtuálních strojů po různém hardwaru (třeba pro rozkládání zátěže) je ovšem
velmi populárním scénářem, ať již k němu použijete technologie VM Motion nebo možnosti, které
nabízí Microsoft Virtual Machine Manager 2008.
V této souvislosti si dovolíme malou nelicenční
odbočku0 Hyper-V, ať už jako součást Windows
Serveru 2008 nebo jako samostatný server, nestojí prakticky nic a nikde není zakotvena „povinnost“
pořídit si k němu i Virtual Machine Manager, ale
pokud chcete virtualizovat v produkčním prostředí, je sofistikovaná správa „morálně povinná“ a
řekli bychom přímo životně důležitá! Pokud nejste
virtualizační nováčci, tak to určitě už víte a jistě
oceníte i to, že nástrojem VMM můžete spravovat
rozličná virtuální prostředí založená nejen na
technologiích společnosti Microsoft.
Pokud se tedy vaše virtuální stroje pohybují po
různých serverech častěji než jednou za tři měsíce, musíte všem hardwarovým zařízením, na
kterých se tento pohyb děje, přiřadit dostatek
odpovídajících licencí, které vám stěhování dovolí.
Dobrá zpráva je, že licencí nebude nikdy více, než
kdybyste místo přenášení virtuálních instancí za
chodu spouštěli jiné fyzické instance na jiném
„železe“. Ještě lepší zpráva ale je, že v některých
případech bude těch licencí potřeba dokonce
méně!!

Kdy ušetříte
U vybraných produktů se podpora virtualizace, kterou Microsoft poskytuje, projevuje
i výhodnějšími licenčními právy. Detailní
informace by zabraly několik stránek. My je
nosíme v hlavě. Takže se nezapomeňte
s námi poradit o jakémkoli virtualizovaném
řešení, o jehož nasazení uvažujete. A zaostřete zejména na tyto produkty0
• Windows Server 2003 R2 a 2008
• Windows Vista Business s SA
• Exchange Server 2007
• SQL Server 2008 Enterprise Edition
• licence External Connector (např.
k Windows Serveru)
licence@daquas.cz
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Virtualizace

Symantec Backup Exec
A JAKÉ JSOU LICENCE PRO VIRTUAL
MACHINE MANAGER 2008?

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

Předně0 produkt existuje ve dvou edicích0 VMM
2008 Enterprise Standalone Edition a VMM 2008
Workgroup Edition.
Workgroup Edition se kupuje jako jediná licence
(dostupná pouze v multilicenčních programech)
a je omezena tak, že může spravovat maximálně
pět fyzických serverů (a všechna virtuální prostředí na nich).
Pro Enterprise Standalone Edition je základ úplně
stejný jako pro ostatní produkty z rodiny System
Center. Což znamená, že má část serverovou a
část klientskou.
Klientská licence (zde zvaná Enterprise Server
Management License) je potřeba pro každý fyzický stroj (tj. jeden server, jedna hw partition nebo
jeden blade), který se pomocí SC VMM spravuje –
a opět0 není vázána na počet spravovaných prostředí operačního systému (tzv. OSE) na zařízení.

Pokud se provádí migrace z fyzického prostředí
do virtuálního, není na dobu nutnou k provedení
migrace nutné mít licenci pro obě zúčastněná
prostředí (OSE).
Další cestou, jak získat klientskou licenci pro SC
VMM, je pořídit pro spravované zařízení sadu
Management License, která se jmenuje System
Center Management Suite Enterprise, pokrývá
všechna OSE daného zařízení a obsahuje nejen
ML pro SC VMM, ale také licenci SC Operations
Manager Enterprise Server OML, SC Configuration Manager Enterprise Server CML a SC Data
Protection Manager EML. Tato cesta je rozhodně
doporučena, protože pokročilejší monitoring je
nutnou prerekvizitou pro konsolidaci serverů
prostřednictvím virtualizace.
A jak zakoupit SC VMM licenci pro server? Tu
netřeba! Licence SC Management Suite Enterprise nebo SC VMM Enterprise Server ML vám dává
právo na využití SC VMM 2008 Serveru.
 D a r i n a
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CO NOVÉHO SE NAUČIL
SYMANTEC BACKUP EXEC 12.5?
>

O zálohování se toho už v magazínu Softwarový QUAS napsalo poměrně hodně. Nicméně téma zálohování a obnovy dat či celých systémů je stále aktuální a pro dnešní svět IT zcela
nezbytné. Navíc, jak se říká, opakování je matka
moudrosti. No, že o tom mluvím zrovna já, který
nedávno někde „propil“ mobil se všemi kontakty.
Samozřejmě, záloha žádná, vše v trapu. Mohu se
sice uklidňovat tím, že je to dobrý způsob, jak
pročistit seznam kontaktů, či to uhrát na další
pořekadlo o kovářově kobyle… Nic to nezmění na
tom, že teď raději zálohuji i telefon s nově a hlavně pracně posbíranými kontaktními údaji. Pořád
je co se učit.
Proto se společně podíváme na to, co se
v poslední verzi naučil komplexní nástroj pro
zálohování a obnovu Symantec Backup Exec
12.5. Sice neřeší zálohování čísel v mobilu, ale
zato nám může pomoci s ochranou mnohem
důležitějších (a často zcela nenahraditelných) dat
a kritických systémů.
#26
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Nové vlastnosti řešení Symantec Backup Exec lze
rozdělit do 4 skupin0
• Zálohování a obnova dat ve virtuálním prostředí
• Podpora nových produktů společnosti Microsoft
• Novinky v oblasti podpory aplikací
• Vylepšení přístupu k technické podpoře

ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA DAT
VE VIRTUÁLNÍM PROSTŘEDÍ
Na stále populárnější využívání virtuálního prostředí reaguje i společnost Symantec a poslední
verzi svého zálohovacího řešení doplnila o agenty
umožňující zálohovat a obnovovat právě tento
virtuální svět. Prvním z nich je Backup Exec Agent
for VMware Virtual Infrastructure (AVVI). Tento
agent využívá technologii VMware Consolidated
Backup a není proto nutné na zálohovaných strojích instalovat či spouštět další software. Pomocí

jednoho agenta lze zálohovat neomezený počet
virtuálních systémů. Tomu také odpovídá licenční
politika, která je v tomto případě velmi sympatická. Stačí pouze jedna licence AVVI pro hostitelský
ESX systém. I ve virtuálním prostředí je možné
využít patentovanou technologii pro granulární
obnovu dat (GRT), která umožňuje provádět
obnovu až na úroveň jednotlivých souborů či
zpráv elektronické pošty.
Druhým zástupcem novinek z virtuálního světa je
Agent for Microsoft Virtual Server (AMVS). Tento
agent je orientován na platformu Windows a
umožňuje zálohovat virtuální prostředí Microsoft
Hyper-V a Microsoft Virtual Server 2005 SP1.
Stejně jako v předchozím případě plně postačuje
jedna licence pro hostitele a můžete zálohovat
libovolné množství hostovaných systémů. Také
v tomto scénáři lze uplatnit technologii GRT a
obnovovat z úrovně jednotlivých souborů, mailů a
dokumentů SharePoint (což jsem zapomněl uvést
v předchozím odstavci).

PODPORA NOVÝCH PRODUKTŮ
SPOLEČNOSTI MICROSOFT
V případě agenta pro SharePoint Server došlo
k rozšíření jeho schopností. Nyní umí zálohovat a
granulárně obnovovat téměř všechny objekty
portálu SharePoint včetně informací o přístupových právech a verzích dokumentů.
Jistých vylepšení doznal i agent pro Microsoft
SQL Server. Ve verzi 12.5 je doplněna podpora
zálohování a obnovy SQL Serveru 2008.
V případě SQL Serveru 2008 Enterprise rozhodně
stojí za zmínku možnost využívat softwarovou
kompresi pro zmenšení objemu dat, která jsou
předávána z SQL Serveru na zálohovací server.
Softwarovou kompresi lze uplatnit při plném
i přírůstkovém zálohování a při zálohování logů.
Symantec Backup Exec 12.5 umí pracovat
i s novinkami v portfoliu společnosti Microsoft,
jako jsou Windows Small Business Server 2008
a Windows Essential Business Server 2008.
V případě EBS jde podpora tak daleko, že se
Backup Exec integruje do jeho správcovské konzole a je možné tak řídit zálohování z jednoho
místa.

Lotus Domino 8.02 a databázového serveru
Oracle 11g na platformě Windows i Linux.
Čerstvou novinkou (od 1. 12.) je Backup Exec
Infrastructure Manager (BEIM). Jedná se o nástroj umožňující z jednoho místa komplexně spravovat infrastrukturu Backup Exec v organizaci.
Celé řešení je postaveno na technologiích Altiris,
které Symantec získal akvizicí této společnosti.
BEIM dokáže prohledat celou síť a nalézt veškeré
komponenty Backup Exec. Nástroj lze použít i pro
instalaci agentů na „čisté“ počítače. Pomocí BEIM
je možné též distribuovat produktové aktualizace,
monitorovat stav zálohování, identifikovat zdroje,
které nejsou zálohované, či vytvářet podrobné
reporty.

VYLEPŠENÍ PŘÍSTUPU K TECHNICKÉ
PODPOŘE
Uživatelské rozhraní bylo obohaceno o nástroje
umožňující snadnější přístup k technické podpoře
a dalším informacím potřebným pro práci se
zálohovacím řešením. V okně aplikace Backup
Exec se dá vyhledávat v článcích znalostní báze
Symantec a přistupovat na portál MySupport.
Verze 12.5 také obsahuje utility, jež umí sesbírat
informace z logů, výpisů paměti apod., které lze
pak předat pracovníkům technické podpory
v případě problémů s produktem. Začínající uživatelé určitě ocení instruktážní videa demonstrující postupy při instalaci a konfiguraci, jež jsou
součástí dokumentace.
A to nejlepší nakonec. Od 1. 10. mohou všichni
uživatelé nástroje Backup Exec se zakoupenou
podporou využívat služeb technických specialistů
Symantec v českém jazyce. Pro více informací se
vydejte na www.backupexec.cz.
 P e t r

B a u e r



NOVINKY V OBLASTI PODPORY APLIKACÍ

A co dodat na úplný závěr?

Remote Media Agent for Linux umožňuje zálohování i jiných platforem než Windows. Zásadní
novinkou je schopnost ukládat zálohy do úložišť
přímo připojených k počítači s Linuxem, není
nutné je předávat na hlavní zálohovací Backup
Exec server.
Mezi další nové vlastnosti produktu Symantec
Backup Exec patří plná podpora 64bitové verze

Snad jen to, že až do konce letošního roku
nabízí společnost DAQUAS agenty pro
Microsoft Virtual Servers a pro VMWare
Virtual Infrastructure se slevou 15 %. Jakmile
budete mít zájem o nějaký schůdný model
řešení, kontaktujte nás, prosím, telefonicky či
e-mailem na adresu
symantec@daquas.cz.
.::?{@*)[“^&>
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Symantec Backup Exec

ESET: ERA 3.0

ERA 3.0
EVOLUCE NEBO REVOLUCE?

>

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

Firmu ESET netřeba čtenářům časopisu Softwarový QUAS představovat. Ale přiznávám,
že jsme doposud neoprávněně poněkud zanedbávali informace o „enterprise“ řešení, které tato
firma pro desktopy a servery na platformě Windows nabízí. Jak jsou esetí produkty jednoduché,
nenáročné a dělají přesně jen to, na co jsou určeny, a to navíc velmi dobře, tak i v oblasti centrální
správy serverů a stanic šel ESET cestou velmi
„odlehčeného“ systému. Celé řešení ERA (ESET

#28
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Remote Administrator) se skládá ze dvou komponent: ERA Server (ERAS) – jen pro zajímavost,
velikost instalačního balíčku aktuální produkční
verze 2.0.110 je 6,47 MB (!) – a ERA Console
(ERAC), která je v podstatě grafickým rozhraním
pro server ERA. Než se pustíme do novinek verze
3.0, řekněme si něco k architektuře celého řešení,
která se příliš ani v nové verzi nemění.
Server ERA je celkem nenápadnou službou
v rámci Windows Serveru, která má na starosti

několikero činností. V první řadě je třeba si říct, že
neposkytuje žádný druh ochrany před viry či
jinými hrozbami – jedná se čistě o nástroje pro
správu všech „výkonných jednotek v poli“ – tedy
všech desktopových i serverových řešení ESET
Smart Security a ESET NOD32 Antivirus. Server
ERA umí mnoha způsoby jednotlivé produkty
uvnitř sítě nasazovat, shromažďuje centrálně
veškeré události jednotlivých esetích aplikací,
zobrazuje jejich aktuální stav (stav jednotlivých
komponent ochrany, verze virových definic i programových komponent samotných), zároveň se
dozvíte i několik základních informací o systému,
kde aplikace běží (verze a edice operačního systému, informace o síťové kartě…). Všechny viditelné
a sledované aplikace umí kompletně vzdáleně
konfigurovat a ovládat (vynucení okamžité aktualizace, skenování disků, paměti…) a také umí
klienty sdružovat do skupin pro větší přehlednost
i cílenou a pohodlnější správu v rozsáhlejších
sítích. Zajímavým doplňkem jsou pak velmi přehledné reporty (plně grafické v HTML i tabulkové
– .csv pro další zpracování), které jsou vytvářeny
na požádání nebo podle zvoleného časového
plánu. V neposlední řadě může ERA Server vystupovat i jako zdroj aktuálních virových definic
i aktualizací programových komponent klientů
samotných, a to jak starší řady 2.×, tak i aktuální
verze 3.0.
Z hlediska síťové architektury firmy je ERA řešením velmi přizpůsobivým a umožňuje poměrně
pohodlně pokrýt i složité pobočkové scénáře, kdy
jednotlivé servery ERA tvoří hierarchickou strukturu umožňující sledovat jednotlivé segmenty
i celou síť.

CO TEDY NOVÁ VERZE 3.0?
Když jsem si k první betaverzi serveru nainstaloval konzolu, nebyl jsem si v prvním momentě jistý,
jestli jsem neudělal chybu a nenainstaloval si
původní „dvojkovou“ verzi. Na úplně první pohled
jsou si totiž podobné jako vejce vejci – což je pro
současné administrátory tohoto řešení velmi
dobrá zpráva. Uživatelské rozhraní (dle mého
velmi střídmé, povedené a velmi funkční) nedoznalo žádných dramatických změn. Jak se tedy
v nadpise ocitla revoluce? Mnoho se toho totiž
událo „pod kapotou“, a rozhodně ne bezdůvodně. Verze 3 řeší 3 často vytýkané nedostatky. Řeší
je po svém a tak nějak elegantněji než konkurence. Musím přiznat, že mne produkty ESET vždy
zaskočí vysokou mírou souznění s administrátory,
kterým jdou mnoha příjemnými drobnostmi
opravdu na ruku.
Nová verze ERA ukončila výhradní závislost na
databázích MS Access a nabízí konečně možnost
úložišť na úrovni „enterprise“ v podobě SQL databází (nativně jsou podporovány0 MS SQL Server,

ESET Smart Security 4
a NOD32 Antivirus 4
Verze 4 obsahuje více než 50 vylepšení proti
předchozí verzi. ESET svou pozornost soustředil především na základní vlastnosti,
které uživatelé vnímají nejvíce a jsou pro
efektivní práci s bezpečnostním softwarem
nejdůležitější0 přívětivé a jednoduché uživatelské rozhraní, minimální požadavky na
výkon počítače a především schopnost proaktivně odhalovat všechny druhy počítačových hrozeb díky pokročilé heuristice obsažené v technologii ThreatSense. Z obsažených novinek uveďme aspoň tyto0
• Integrovaný ESET SysInspector pro
hloubkovou analýzu a diagnostiku
různých částí operačního systému
a integrovaná technologie Anti-Stealth
odhalující rootkity.
• Podpora přenosných počítačů
rozpozná, jestli počítač běží na baterii,
načež automaticky odloží některé
naplánované úlohy, případně upozorní
uživatele před stažením větší
aktualizace.
• Samostatný ovladač pro léčení souborů.
• Au t omat ick é
d oč as né v ypnutí
dialogových oken, pokud na počítači
běží prezentace nebo hra.
• Firewall modul kontroluje i šifrovanou
komunikaci přes HTTPS a POP3,
v novém „učícím“ režimu je povolená
všechna komunikace1 pravidla jsou
vytvářena na základě interakcí uživatele
(jen v ESET Smart Security).
• Citlivější filtrování nevyžádané pošty
díky optimalizovanému Antispam
modulu, bez znatelného poklesu výkonu
počítače (jen v ESET Smart Security).
nod32@daquas.cz

Oracle a MySQL). Definitivně tak padají problémy spojené s nedostatečným výkonem původního
datového úložiště při větším zatížení a větších
objemech dat. Ovšem za daleko závažnější nedostatek jsem považoval absenci jakýchkoli centrálních notifikací o tom, co se na síti v rámci celého
bezpečnostního řešení ESET děje. Sice byly
k dispozici e-mailové notifikace jednotlivých klientů, ale to považuji za opravdu nedostačující. Trojka proto přichází s opravdu vyšperkovaným řešením v podobě nástroje „Notification Manager“,
jehož rozhraní vidíte na vloženém screenshotu,
.::?{@*)[“^&>
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ESET: ERA 3.0
Novou ERU jsem poměrně hodně potrápil ve
virtuálním prostředí microsoftího Hyper-V a ač se
jedná o betaverzi, nenarazil jsem v podstatě na
nějaké závažnější problémy. Musím přiznat, že
jsem jednoznačně velmi nadšen – zejména notification manager mne doslova dostal a velmi se
těším na okamžik, kdy se objeví finální verze a já
budu moci obratem vyměnit staré dobré ERY za
ještě lepší. A kdy to bude? Brzy. Rozhodně do
konce tohoto roku. A v příštím roce se můžeme
těšit na nové verze ESET Smart Security a NOD32
Antivirus.

DAQUAS. Příjemné rozhraní mezi člověkem a softwarem.

Schéma jednoduchého řešení s jedním ERA serverem vystupujícím i v roli distribučního místa virových definic a aktualizací
programů.
který musí podle mne uspokojit opravdu každého. Vychytaný systém umí „notifikovat“ prostřednictvím mnoha kanálů0 e-mail, SNMP Trap, spuštění aplikace na straně serveru, logování do logů
serveru nebo logů vlastního serveru ERA. S tímhle
kouskem si esetí vývojáři fakt mistrovsky vyhráli –
neznám lepší řešení!
Docela na konec jsem si nechal záležitost, u které
je možná diskutabilní, zda byla nedostatkem,
který potřeboval nápravu, nebo ne. Jedná se o
konfigurační politiky, které dokážou v rámci celé
infrastruktury vynutit nastavení jednotlivých klientů serveru ERA. Do verze 3 to ale bylo
s konfiguracemi jinak. Předchozí verze znaly pouze jednorázové úlohy, které se provedly jednou
na jedné nebo více stanicích, a tato změna konfigurace nebyla později jakkoli vynucována. Nově
zavedené politiky se chovají podobně jako Group
Policy pro organizační jednotky v AD. Zvolená
konfigurace je nejen naaplikována na klienty, ale
je také v čase nepřetržitě vynucována i přes případné změny provedené lokálně. Původní pojetí
bylo asi poněkud netradiční, ale přiznávám, že mi
přišlo velmi přímočaré a jednoduché. Na druhé
straně je pravda, že ve větších prostředích tak
mohl na stanicích vznikat poměrně obtížně udržitelný chaos v konfiguracích.
Vedle této – dle mého silné – trojky přichází ještě
celá řada „drobnějších“ vylepšení. Namátkou
„License management“ umožňující spojování
několika licencí zákazníka nebo naopak správu
několika různých zákazníků na základě speciálního klíče1 podpora aplikace ESET SysInspector1
podpora nové, čtvrté řady produktů, které přijdou na trh v polovině příštího roku1 vylepšený
instalační proces zahrnující i inplace upgrade
včetně migrace stávajících logů do SQL databáze
a ještě mnoho dalšího – perfekcionisty odkazuji
na již dostupnou dokumentaci na stránkách společnosti ESET.
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