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Pátý ročník konference a výstavy IT Security Workshop se koná 22. března 2011 v Praze.
Virtualizační technologie a novinky v oblasti komunikací se na trhu objevují již několik let. Rok 2010
byl přelomový nejen co se týče jejich dalšího rozvoje a dostupnosti, ale především ve smyslu
masového rozšíření těchto nástrojů mezi podniky všech velikostí. Vedle obrovských možností, které
tyto trendy přinášejí, s sebou však nesou celou řadu rizik pro bezpečnost firemních dat a citlivých
informací. Právě těmto hrozbám musí nyní bezpečnostní odborníci společností čelit.
Propojení privátního a pracovního života pracovníků je spojen s vyššími požadavky na mobilitu, což
vede k zvyšujícímu se počtu mobilních zařízení připojených do podnikové sítě. Systémy pro sdílení
dat a usnadnění komunikace ve firmě jsou vedle většího komfortu atraktivní díky tomu, že podporují
produktivitu práce a poskytují v dnešní době tolik potřebnou flexibilitu. Z hlediska IT bezpečnosti se
takovýmto otevřením firemní informační sítě společnosti stávají odkázanými na chování
zaměstnanců a jejich přístup k bezpečnostní politice. Používáním zakázaných aplikací a nástrojů
sociálních sítí však mohou zaměstnanci i neúmyslně zapříčinit únik dat, či umožnit vniknutí útočníka
do systému.
Problematika bezpečnosti mobilních zařízení bude spolu s dalšími aktuálními tématy, jako je ochrana
virtualizované IT infrastruktury či obrana proti stále se zdokonalujícím útočníkům, hlavními pilíři
programu letošního ročníku konference IT Security Workshop. Nové hrozby vyžadují nejen
komplexní, ale také podmínkám a uživatelům přizpůsobené řešení IT bezpečnosti. V roce 2011 bude
poprvé věnována velká pozornost problematice lokálně specifických rizik, která mohou pro
společnosti znamenat vážné ohrožení informačního systému.
Pátý ročník IT Security Workshopu, kterého se letos opět účastní významní hráči na trhu IT
bezpečnosti, nabídne přehlídku služeb a produktů, které umožňují zachovat důvěryhodnost,
dostupnost a integraci dat a citlivých informací zpracovávaných a uchovávaných v informačních
systémech. Konference bude doplněna o výstavu, kde budou návštěvníci moci diskutovat s IT
odborníky a získat praktické rady pro řešení konkrétních problémů.

O programu
Program konference opět zahájí Igor Hák, autor stránek Viry.cz, a ve své přednášce seznámí
návštěvníky se současnými trendy počítačové havěti, přičemž nebude chybět ani náhled do
budoucna.
Současnými výzvami pro poskytovatele bezpečnostních řešení se také budou zabývat hlavní partner
konference ESET software, i další významný partner GTS Czech. Problematiku uvedou do
souvislostí a představí možnosti komplexního řešení řízení IT bezpečnosti. Svůj pohled na nové
hrozby a způsob, jak jim efektivně čelit, návštěvníkům přiblíží také společnost Comguard, která
předvede to nejnovější od McAfee.
V dalším příspěvku ukáže Robert Houser ze společnost GFI jak sledovat a rozpoznat důležité události
generované všemi druhy síťových zařízení. Konkrétním problémům budování Security Operation
Centra se pak bude věnovat dvojice zástupců z RSA Security.
Zajímavou částí programu budou jistě také praktické příspěvky společností TNS a INVEA-TECH,
zahrnující ukázku použití firewallu vyvíjeného s důrazem na lokální rizika, a případovou studii z
nasazení monitorovacího řešení FlowMon na různě rozsáhlé sítě.
Konferenční program doplní i zahraniční host Tomasz Pokora z Brocade, který se zaměří na
bezpečnost uchovávání dat v SAN (Storage Area Network) sítích, a vysvětlí, jak je nutno tyto
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bezpečnostní modely přizpůsobit nejnovějším virtualizačním technologiím.
Dále se konference zúčastní společnosti SkyVera a Askon International.

Více informací a registrace
Již pátý ročník IT Security Workshopu se uskuteční v úterý 22. března 2011 v pražském kongresovém
centru U Hájků.
Podrobný program, spolu s registračním formulářem a profily partnerů konference, naleznete na
www.itsw.cz [4].
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