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Věci, věci, věcičky  
– do slamníku nebo do Sítě?
Populární fráze „Internet věcí“ (angl. Internet of Things, ve zkrat-
ce IoT) na nás pomrkává z mnoha papírů a displejů už řadu let. 
Pořád ji sice válcují různé mraky a velkodata, ale ty právě s IoT 
v mnohém souvisí – při snaze uspořit při výrobě věcí či zařízení 
je nasnadě dopad v podobě odkládání dat někde mimo a při tom 
všem elektronickém nepořádku pak po velkodatech může přijít 
již jen trend databordelu.

Už jsme se dostali do stavu, kde počet mobilních telefonů pře-
výšil počet lidí na Zemi. Ony se různé zdroje mírně liší v tom, 
jestli se tak už opravdu stalo loni v létě nebo až na konci roku 
– a liší se pochopitelně i v jiných měřeních, odhadech a před-
povědích. V každém případě se ale dnes pohybujeme ve svě-
tě, kde 80-90 % obyvatel má aspoň jeden mobil a průměrně 
je to výrazně přes 1.5 mobilu na člověka. Ne všechny mobily 
jsou vyloženě „chytré“, ať už vezmeme jakoukoliv z běžně po-
užívaných definic „chytrého telefonu“ – ale výpočetní sílu má 
téměř každý a v řadě případů se jedná de facto o počítače 
s netriviálním výkonem. Počítače, které velmi intenzivně komu-
nikují mezi sebou navzájem, ale i s různými centrálními body. 
A jen v loňském roce se na Zemi zprovoznilo přes 9 miliard 
výpočetních jednotek s mikroprocesorem a tzv. bezpečnost-
ním softwarem (nejčastěji čipové karty, ale i různé USB tokeny 
a bezkontaktní jednotky).

Je užitečné se uvědomit, že každý měsíc se na Zemi vyrobí 
(a zprovozní) několik desítek milionů počítačů „klasických“ a řá-
dově srovnatelně i tabletů, ještě více desítek milionů počítačů 
v autech a stovek milionů v různých domácích i kancelářských 

přístrojích, letadlech, lodích atd. Pokud chcete trochu lepší 
představu o dynamice těchto (i spousty jiných) změn na Zemi, 
doporučuji návštěvu stránek www.worldometers.info.

Při separátním použití „věcí“ nemusela být řešena bezpeč-
nost. Ze dne na den ale mají spojení po celém světě, data kde-
si v mraku a procesory za babku. Začínají zaplavovat továrny, 
města i domácnosti, vnikají k nám komíny i klíčovými dírkami, 
ale klepat se dosud nenaučily.

A drtivá většina jich komunikuje se svým okolím, často se autenti-
zují vůči jiným strojům či lidem, potřebujeme je spolehlivě označit 
a tyto stroje zase velmi často slouží k autentizaci i identifikaci lidí, 
ke sledování jejich pohybu a celé řady dalších aktivit…

Před pár lety ještě budilo pohoršení to, že nějaká „chytrá“ tele-
vize hlásí (ať již přímo výrobci nebo třetí straně pracující pro vý-
robce nebo s výrazným vlivem na výrobce) co televize přehrává, 
vyhledává, nahrává atd. Dnes je u řady mobilů toto třeba už brát 
jako realitu. A jestli je to jednou BLU a podruhé Huawei a potřetí 
to bude třeba Nanda Panda, je (aspoň mně osobně) úplně jedno. 
S možností při zanedbatelných nákladech něco zjistit o uživateli 
samozřejmě přichází chuť na informace o nás, resp. informace 
naše – a je to chuť výrobců, zpravodajských agentur různého dru-
hu, distributorů, poskytovatelů služeb různého druhu, konkurentů, 
nepřejících sousedů, zvědavých jedinců v našem okolí atd. atd.

Jestli data o nás jednou sbírala StB či KGB, podruhé NSA a potře-
tí 3PLA, jsme někdy moc změnit nemohli, ale jindy zase mohli.  

Ne všichni výrobci hardwaru spadají do stejné sféry vlivu a ne 
všichni se chovají stejně. A volba při nákupu jednotlivcem nic 
neznamená, ale volba poloviny populace třeba EU nebo USA až 
tak bez dopadu není.

Kdo bude chtít svá data ochránit proti běžným útočníkům, roz-
hodně šanci má. Ale jako vždy musí zvážit jak velký kompromis 
mezi uživatelským pohodlím a dokonalou kontrolou nad pohy-
bem svých dat chce udělat. Resp. jaké úrovně kompromisu si 
bude volit pro různé situace a různá prostředí.

Není to ani tak o technologických nástrojích, jako spíš o volbě 
– jsem líný a chci posílat data své firmy do země Nezemě, nebo 
jsem ochoten podstoupit nějaké potíže a zvýšit šance pro to, že 
tady má firma ještě za 22 let bude?

Možná jste čekali vzletný závěr s velmi moudrou a velmi jedno-
duše realizovatelnou radou – no ale na Ježíška i Santu si ještě 
musíme počkat…
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