
STREDA 20 | 3 | 2019 
Bratislava
Ponteo Activity Park Rusovce
Starorímska 1a
Bratislava - Rusovce 

Registrácia

ŠTVRTOK 21 | 3 | 2019 
Brno
Golf Resort Kaskáda 
Na Golfu 1772
Kuřim

Registrácia

UTOROK 26 | 3 | 2019 
Praha
Wellness Hotel Step  
Malletova 1141/4  
Praha 9, Libeň

Registrácia

   Vážení obchodní priatelia,
v minulom roku sme mohli sledovať obrovský nástup umelej inteligencie do sveta networkingu. Už to nie je len o marketingu a zviditeľnení sa 
hlavných hráčov na trhu, ale sú to už reálne aplikácie, ktoré posúvajú technologické hranice o poriadný kus dopredu.

AI = ARTIFICIAL INTELLIGENCE = UMELÁ INTELIGENCIA
Predstavte si sieťové prvky, ktoré s vami rozprávajú ľudskou rečou, formulujú, a prípadne hneď riešia vzniknuté problémy na sieti. Či už ide 
o podnikové prostredie alebo rozsiahlé siete operátorov, AI prináša významné zvýšenie efektivity, zníženie počtu výpadkov alebo zhoršenia 
služieb a v konečnom dôsledku i zníženie nákladov na prevádzku. Implementácia algoritmov strojového učenia predovšetkým do man-
agementu znamená obrovské možnosti pre troubleshooting, ktorý sa posunie z čisto reaktívneho módu (niečo sa pokazilo) do prediktívne 
preventívneho (za 3 hodiny sa to a to pokazí, je potrebné spraviť to a to, aby sa tomu zabránilo). Vyhodnotenie všetkých informacií nielen zo 
siete, ale aj z koncových zariadení, prípadne z ďalších senzorov (IoT), umožní pomocou korelácie dát predchádzať mnohým poruchám, opti-
malizovať prevádzku a ušetriť energiu.

MACHINE LEARNING = STROJOVÉ UČENIE
Umelá inteligencia se bude prelínať našou tohtoročnou partnerskou konferenciou Alternetivo ako tenká červená niť. Ak budete pozorní, ná-
jdete ju v oblasti bezdrôtových podnikových sieti, sieťovej bezpečnosti a switchingu. Tohtoročná partnerská konferencia je v znamení AI. Naši 
produktoví špecialisti, inžinieri z technického oddelenia i softvéroví vývojári pre vás opäť pripravili výber toho najzaujímavejšieho zo sieťového 
sveta. Nestojte stranou a príďte si vypočuť novinky z domova i zo sveta. Pri niektorých demonštráciách vám prebehne mráz po chrbte. Nena-
hradí raz umelá inteligencia nás samotných? 

OBYČAJNÁ ĽUDSKÁ RADOSŤ
Nebojte se. Pre väčšinu sieťových aplikácií nás AI nenahradí. Pozývame vás srdečne na partnerskú konferenciu Alternetivo 2019, ktorá sa koná 
v následujúcích miestach a termínoch. Využite naplno priestor dopoludňajších prednášok i popoludňajších workshopov. Zaregistrujte sa čo 
najskôr a získajte báječný darček, ktorý poteší každého fanúšika moderných technológií. 

http://form.alternetivo.cz/Form.aspx?StiId=70080
http://form.alternetivo.cz/Form.aspx?StiId=70081
http://form.alternetivo.cz/Form.aspx?StiId=70079


8.30–9. 00
Prezencia účastníkov, ranná káva, čaj, občerstvenie 
DOPOLUDŇAJŠIE PREDNÁŠKOVÉ BLOKY 
9.00–9.20 Svitá AI?
Úvodné slovo a zamyslenie sa nad možnými aplikáciami a dopadom 
nasadenia umelej inteligencie (nielen) v networkingu.
Ondřej Valenta 
9.20–10.10 Po-Wi-Fi alebo podnikové Wi-Fi
Čo majú nové naši dvorní dodávatelia podnikových Wi-Fi systémov 
Ruckus Networks a Aerohive Networks? Ako vyzerajú ich produkty 
s podporou Wi-Fi 6 aka 802.11ax. Predstavenie Mist Systems – prvá 
Wi-Fi s integrovanou umelou inteligenciou, virtuálnými BLE beaconmi 
a osobným asistentom.
Jiří Zelenka, Jan Chalupa a Ondřej Valenta 
10.10–10.35 ISP Frekvencia 1
Aká je budúcnosť Point-to-Point spojov? Ako bude možné zabezpečit 
dostatočnú priepustnosť pre 5G siete? Sú riešením THz rádiové spo-
je? Nateraz si asi vystačíme s nižšími frekvenciami od 5 do 80 GHz. Čo 
máme nové v týchto tradičných pásmach? Živé ukážky, skúsenosti 
z nasadenia v praxi.
Vladimír Havelda, Petr Beneš a Jan Procházka 
10.35–11.05 Coffee Break 
Prestávka na kávu, konzultácie a prezentácia technológií. 
11.05–12.05 Bezpečnostná skúška pre podnikové a operátorské 
siete 
Hackeri začínajú používať umelú inteligenciu k dokonalým útokom. 
Najlepšou obranou je tak nasadenie AI aj do bezpečnostných riešení. 
Ukážeme nejnovšie možnosti multidimenzionálnej ochrany siete s vy-
užitím tradičnej appliance, cloudu i súvisiacích „AI“ algoritmov. Zma-
pujeme  špecifiká  bezpečnosti Wi-Fi a ochrany mobilných zariadení 
a prečo sa vyplatí nasadiť multifaktorovú autentizáciu. Pre segment 
ISP budú určite zaujímavé riešenia pre perimeter siete otvarajúci nové 
možnosti pre riešenie kľúčových tém ako sú:  NG Firewall, NAT, Policing, 
flow exporty  a „Full BGP routing“ a v poslednej dobe toľko požadovaná 
ochrana proti DDoS útokom.
Michal Dolejší, Jan Chalupa a Radim Dolák 

12.05–12.50 Optická sonda
Infinera sa po akvizícií Coriantu stáva jedným z hlavných hráčov na 
poli optického transportu. Od prepojenia datacentier, cez rozsiahlé 
optické chrbtice, až po podmorské spoje na tisícikilometrové vzdiale-
nosti. Máme báječné riešenie aj pre vás. Okrem toho sa dozviete veľa 
zaujímavého z vláknovej optiky a zistíte, aké typy optických transcei-
verov budú k dispozícií v roku 2019.
David Navrátil 
12.50–13.00 Chcete pripojiť veci k internetu? 
Pokiaľ áno, vypočujte si naše skúsenosti z pripojovania malých kra-
bičiek k internetu. Načerpajte inšpiráciu pre štart vášho podnikania 
v  oblasti IoT.
Vojtěch Panoš 
13.00–14.30 Prestávka na obed, konzultácie a prehliadka expo-
zície technológií 
14.30–15.30 Prvé kolo workshopov
V rámci registrácie si prosím vyberte jeden z následujúcich work-
shopov:
Po-Wi-Fi – aké problémy alebo situácie dokážu podnikové Wi-Fi sys-
témy dnes vyriešiť samostatne, s podporou AI alebo bez nej, porov-
náme možnosti kontrolérov/managementu niektorých populárnych 
riešení.
Bezpečnosť – ukážeme si nasadenie multifaktorovej autentizácie 
a ďalšie služby dostupné z WatchGuard Cloudu a možnosti zabezpe-
čenia Wi-Fi, akú úlohu tu má alebo bude mať AI?
Optická dielnička – predvedieme, že prácu s optickými vláknami, 
prípravu optických káblov, zváranie, inšpekciu, čištenie a meranie 
zvládne s modernými nástrojmi už skutočne každý, možno spustíme 
i terabitovú stíhačku G30 od Infinery.
ISP garage – toto je ten správný workshop pre nadšencov z radov 
ISP – diskusie nad PtP rádiovými novinkami a routery/firewally pre 
riešenie aplikácií na úrovni ISP siete. 
15.30–16.30 Druhé kolo workshopov
V druhom kole si môžete opäť vybrať jeden z vyššie zmienených wor-
kshopov, ktoré sa budú opakovať. Máte teda možnosť absolvovať dva 
workshopy.
Okrem workshopov budú pri niektorých produktoch k dispozícií aj 
zástupcovia výrobcov. Nebojte sa ich spýtať na čokoľvek. Nie sú to 
roboti. Alebo ano? 
16.30–16.45 Záver a rozlúčenie
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