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Máme za sebou úspěšný druhý ročník konference Security Session. Doufáme, že budeme schopni i
příští rok uspořádat opět tak zajímavou a obsáhlou konferenci. Velmi nás potěšil velký počet
účastníků (cca 200). I přes některé problémy (WiFi access) doufáme, že si návštěvníci přednášky
patřičně užili a obohatili své vědomosti o nové poznatky. Příští rok se pokusíme všech chyb
vyvarovat. Již nyní máme několik myšlenek a nápadů na vylepšení. Zatím si je ale ponecháme pro
sebe :] (aby nás zase někdo nekopíroval).
Zde přikládáme slibované materiály z přednášek. Na FB profilu konference můžete shlédnout výběr
fotografií z jejího průběhu. Přibližně 30 jich máme ještě slíbených, které se na výše zmíněném FB
profilu taktéž objeví.

// Fotky
Fotky pro nás pořídil Daniel Ivanič (díky za ně). Naleznete je v galerii na Facebooku [5].

// Prezentace
Torsten Meister (Touchless Biometric Systems AG)
Touchless Fingerprint Recognition
Prezentace: SlideShare.net [6]
Ke stažení: PDF [7]
Ondřej Nezhyba (MOVIBIO s.r.o.)
Biometrie v praxi
Prezentace: SlideShare.net [8]
Ke stažení: PDF [9]
Martin Dráb (Secit.sk)
Implementace systémů HIPS: historie a současnost
Prezentace: SlideShare.net [10]
Ke stažení: PDF [11]
Boris Mutina (Zone-H.org)
DoS útoky a ochrana
Prezentace: SlideShare.net [12]
Ke stažení: PDF [13]
Pavol Lupták (Nethemba s.r.o.)
Kryptoanarchie po 19-ti letech
Prezentace: SlideShare.net [14]
Ke stažení: PDF [15]
Martin Čmelík (Security-Portal.cz, Securix.org)
Hardening Linuxových systemů a představení distribuce Securix GNU/Linux
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Prezentace: SlideShare.net [16]
Ke stažení: PDF [17]
Jakub Alimov (nezavislý)
Síla botnetu
Prezentace: SlideShare.net [18]
Ke stažení: PDF [19]
Norbert Szetei (Nethemba s.r.o.)
Writing Exploits
Prezentace: SlideShare.net [20]
Ke stažení: PDF [21]
Adam Leskovjan (nezavislý)
CUDA multiforcer – představení možností dešifrování hashů známých algoritmů s HW
akcelerací
Prezentace: Prezi.com [22]

// Videa
Videa budou k dispozici asi za dva týdny (omlouváme se za větší časovou prodlevu, než
jsme původně očekávali) a uveřejníme je na Youtube channelu [23]. Zveřejna budou v okamžiku,
kdy budou dokončeny úpravy a zpracování. Není tedy třeba se nás neustále ptát, kdy se již konečně
objeví :]
Videa budou vybavena titulky, takže bude možné je pomocí funkce překladu titulků na Youtube
převést (více či méně úspěšně/přesně) do libovolného jiného jazyka přímo v přehrávači.
Máte-li zájem dostávat informace o následujících ročnících konference, zaregistrujte na Facebooku
[24], nebo do newsletteru na webu konference http://www.security-session.cz [25]
Budeme se na vás těšit i další rok a doufáme, že Security Session se stane CZ/SK konferencí, kde se
dozvíte spoustu nových informací!
Za team pořadatelů
Radovan Vránsky
Martin Čmelík
a speciální poděkování Danielu Ivaničovi
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http://www.slideshare.net/securitysession/hardening-linux-and-introducing-securix-linux
http://www.security-session.cz/2012/Martin_Cmelik-Hardening_Linux_Securix.pdf
http://www.slideshare.net/securitysession/sila-botnetu
http://www.security-session.cz/2012/Jakub_Alimov-Sila_Botnetu.pdf
http://www.slideshare.net/securitysession/writing-exploits
http://www.security-session.cz/2012/Norbert_Szetei-Writing_Exploits.pdf
http://prezi.com/mdjz9bmhrosv/security-session-1-cracking-md5-a-sha1/
http://www.youtube.com/user/SecuritySession/videos
https://www.facebook.com/SecSession
http://www.security-session.cz
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