KONFERENCE SECURITY

Jubilejní 25. ročník
konference SECURITY

V

e čtvrtek 23. února se v pražském kongresovém
hotelu Clarion uskutečnil 25. ročník konference
SECURITY. Toto tradiční setkání v letošním roce
přilákalo téměř 650 bezpečnostních manažerů, specialistů a auditorů z celé České a Slovenské republiky. Jen
s velkými obtížemi byste na našem území hledali podobnou akci zaměřenou na informační bezpečnost s takovou tradicí, návštěvností a charakterem.
SECURITY 2017 byla opět rozdělena na manažerskou a technickou sekci. Přednášky v obou sálech probíhaly zcela synchronně, každý návštěvník měl možnost
mezi sály libovolně přecházet a sestavit si vlastní program z prezentací, které odpovídaly jeho zájmům. Organizátoři z AEC na konferenci každý rok otevírají především aktuální a nadčasová témata. Letošní prim hrála
problematika GDPR (Manažerský sál), Ransomware
a Internet of Things (Technický sál).
Na kvalitu jednotlivých příspěvků přísně dbá nezávislý programový výbor. Na konferenci nemají místo
žádné komerční produktové prezentace. Důraz je kladen na vysokou odbornost a nezávislost jednotlivých
přednášek. A samozřejmě praktický přínos pro jednotlivé účastníky. Zatímco na loňskou konferenci byli pozváni zejména přední zahraniční specialisté, v letošním
roce tvořily odpolední program případové studie realizovaných tuzemských bezpečnostních projektů.
Na základě účastnického hlasování byla nejvíce
oceněna přednáška Senior IT Security Consultanta
Ing. Martina Klubala z pořadatelské společnosti AEC.
Ten ve své prezentaci „Hacking bankomatů v praxi“
posluchačům předvedl, jak snadné je obejít zabezpečení bankomatů a kolika způsoby to lze udělat.
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Na druhém místě se mezi řečníky umístil Bedřich
Košata, Chief Science Officer  společnosti CZ.NIC, který se zaměřil na první velké bezpečnostní problémy
internetu věcí. Pomyslný stupeň vítězů doplnili se
shodným výsledkem dva mluvčí. Igor Hák z Virus Labu
ESET Software seznámil návštěvníky s historií ransomwaru a přidal spoustu praktických ukázek a několik
úsměvných situací z praxe. Jan Tomíšek si v bloku
GDPR vzal pod drobnohled hlášení incidentů, nové
povinnosti zpracovatelů a risk management.
Konference SECURITY se však neomezuje pouze
na přednáškové sály. Součástí jsou také doprovodné
workshopy a kulaté stoly. Stále oblíbenější je hackerská
soutěž, ve které účastníci pod vedením penetračních
testerů AEC plní stanovené úkoly z oblasti hackingu,
crackingu, reverzního inženýrství, kryptologie a ICT security obecně. Neméně významná byla rovněž vystavovatelská část s přehlídkou řešení partnerů konference.
Mnohé stánky byly obsazeny nejvyššími představiteli
společností, což dodávalo akci na ještě větší prestiži.
Podle hodnocení účastníků splnila konference jejich očekávání. Návštěvníci zůstali přítomni až do samého závěru. Z velkého množství ohlasů účastníků, vyplněných anketních lístků a proběhlých rozhovorů
vyplynula další zajímavá témata pro příští ročník. Organizátoři by touto cestou rádi poděkovali všem přednášejícím, účastníkům i všem ostatním, kteří se podíleli
na vytvoření nezaměnitelné atmosféry konference SECURITY 2017. Zároveň slibují, že udělají vše proto, aby
i další ročník byl místem, kde bezpečnostní odborníci
naleznou inspiraci pro svoji nelehkou práci.
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