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Představení společnosti Novicom

▪ Český výrobce řešení pro síťovou
▪ Správu, monitoring, bezpečnost
▪ Orientace na
▪ střední a velké zákazníky
▪ zákazníky vyžadující vysokou míru
bezpečnosti a provozní spolehlivosti svých sítí
▪ Společnost s historií – 25 let IT trhu
▪ Společnost s ambicemi
– úspěšně se prosazuje v zahraničí
▪ Výhradně partnerský prodej
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NSMC portfolio služeb
IMPLEMENTACE
• ANALÝZY, GAP ANALÝZY, POSOUZENÍ SOULADU
• STUDIE PROVEDITELNOSTI
• ANALÝZY RIZIK Z POHLEDU LEGISLATIVY A STANDARDŮ (ISMS, ZoKB, GDPR)
• IMPLEMENTACE PRINCIPŮ A POLITIK V SOULADU SE ZoKB A ISMS ISO 27K
• ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÁ OPATŘENÍ
• PENETRAČNÍ TESTY

EDUKACE
• VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO IT A NE IT PRACOVNÍKY A MANAGEMENT
• VZDĚLÁVACÍ KURZY PRO SŠ (ŘEDITELÉ A UČITELÉ)
• ZAVEDENÍ VÝUKY KB DO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ
(PILOT V BRNĚ A PRAZE)

PORADENSKÉ SLUŽBY
• PRO ORGANIZACE V RÁMCI ČR, I V ZAHRANIČÍ

Kybernetická bezpečnost

Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích
prostředků k zajištění ochrany kybernetického prostoru.

Nárůst kybernetických útoků
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Zdroj: Verizon data breach investigations
report
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Aktiva z pohledu VyKB §2
• Informace nebo služba (kterou

Primární

Podpůrná

zpracovává nebo poskytuje informační a
komunikační systém)

• Technická
• Technické vybavení
• Komunikační prostředky
• Programové vybavení
• Objekty, ve kterých jsou umístěny IS a
KS
• Zaměstnanci
• Dodavatelé ICT

Jako aktivum označujeme cokoliv, co má hodnotu pro jednotlivce, organizaci nebo veřejnou správu.
Výkladový slovník KB

Vybrané hrozby dle VyKB
Hrozby (nechtěné události)
• porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze
strany uživatelů a administrátorů,
• poškození nebo selhání technického anebo programového vybavení,
• zneužití identity,
• užívání programového vybavení v rozporu s licenčními podmínkami,
• škodlivý kód (například viry, spyware, trojské koně),
• narušení fyzické bezpečnosti,
• přerušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo dodávek elektrické energie,
• zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů,
• ztráta, odcizení nebo poškození aktiva,
• nedodržení smluvního závazku ze strany dodavatele,
• pochybení ze strany zaměstnanců,
• zneužití vnitřních prostředků, sabotáž,
• dlouhodobé přerušení poskytování služeb elektronických komunikací, dodávky elektrické
energie nebo jiných důležitých služeb,
• nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní,
• cílený kybernetický útok pomocí sociálního inženýrství, použití špionážních technik,
• zneužití vyměnitelných technických nosičů dat,
• napadení elektronické komunikace (odposlech, modifikace).

Vybrané zranitelnosti dle VyKB
Zranitelnosti (slabá místa, nedostatky)
• nedostatečná údržba informačního a komunikačního systému,
• zastaralost informačního a komunikačního systému
• nedostatečná ochrana vnějšího perimetru,
• nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů,
• nevhodné nastavení přístupových oprávnění,
• nedostatečné postupy při identifikování a odhalení negativních bezpečnostních jevů,
kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů,
• nedostatečné monitorování činnosti uživatelů a administrátorů a neschopnost odhalit jejich
nevhodné nebo závadné způsoby chování,
• nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení
práv a povinností uživatelů, administrátorů a bezpečnostních rolí,
• nedostatečná ochrana aktiv,
• nevhodná bezpečnostní architektura,
• nedostatečná míra nezávislé kontroly,
• neschopnost včasného odhalení pochybení ze strany zaměstnanců.

Kam kráčí kybernetická bezpečnost technologicky?

▪ Komplexnost
▪ Správa rizik a řízení systému bezpečnosti
▪ Ochrana perimetru
▪ Ochrana klientů
▪ Ochrana vnitřní sítě
▪ Nástroje pokročilé detekce
▪ Log management
▪ Nástroje řízení
bezpečnostních incidentů
▪ …
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Kam kráčí kybernetická bezpečnost?

▪ Nedostatek lidí a jejich nedostatečná připravenost
▪ Školy neprodukují bezpečnostní specialisty v dostatečné kvalitě a
množství
▪ IT specialisti nejsou trénování na řešení bezpečnostních incidentů
▪ Bezpečnostní specialisté nejsou trénovaní na spolupráci při řešení
bezpečnostních incidentů
▪ Management organizací není
trénován a připraven na
postupy při řešení
bezpečnostních incidentů
NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER

10

29.08.2019

Řešení stavu

▪ Automatizace
▪ Využívání umělé inteligence pro zrychlení řešení incidentů
∙ detekce, reakce
∙ jejich kombinace
▪ Nová generace nástrojů
∙ nahrazují pracné vyhodnocování bezpečnostních incidentů
v neustále se rozšiřujícím proudu informací
∙ dramaticky zjednodušují operace síťové správy

NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER
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Řešení stavu

▪ Outsourcing
▪ Využití externího SOC (Security Operating Centre)
∙ Zajištění provozu 24x7
∙ Řešení problému nedostatku kvalifikovaných odborníků
∙ Operátoři helpdesku
∙ Bezpečnostní analytici

NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER
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Pokročilý model bezpečnosti

Internet

Přínosy modelu pro zákazníky
•
•
•
•

Využití špičkových znalostí cyber defense
Provoz 24 x 7 x 365
Okamžitá reakce na bezpečnostní incidenty
CAPEX úspory
• Odpadají investice do nástrojů pokročilé
detekce a řízení sítě
• OPEX optimalizace
• Odpadá nutnost zajistit kvalifikovaný tým
pro práci
v režimu HAS
24x7
NETWORK
MANAGEMENT
NEVER BEEN EASIER
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Integrovaný DDI/NAC nástroj pro síťovou visibilitu, pokročilou správu IP adresního
prostoru a řízení bezpečnosti přístupů v síti

Network
Visibility
•

Control
•

Security

NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER
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BVS – nástroj pro visibilitu komunikací IT aktiv
- navržený pro potřeby pokročilého modelu bezpečnosti

▪ pomáhá zmapovat stav provozovaných IT aktiv, držet
jejich reálný přehled a vizualizovat jejich komunikaci
– zavádí přehled a pořádek v síti
▪ umožňuje bezpečnostním operátorům stanovit
dopady útoků na provozované business služby
▪ přináší možnost provést kvalifikované rozhodnutí
pro realizaci incident response

SOC

▪ umožňuje provádět zpětné vyšetření bezpečnostních
incidentů a jejich šíření v organizaci
NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER
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Shrnutí

▪ SOC jako služba je budoucnost
▪ Zlomek ceny (odhadováno 20-35% oproti inhouse zajištění)
∙ Technologie, lidské zdroje
▪ Pojďte se na to připravit už dnes s Novicomem
▪ Vyznejte se ve své síti
▪ Zvyšte efektivitu správy sítě
▪ Zaveďte pokročilé modely bezpečnosti
▪ Připravte se na aktivní incident response díky možnému sdílení
pokročilých řešení Novicomu se svým SOC providerem
▪ Vyzkoušejte to formou služby s partnery Novicomu
NETWORK MANAGEMENT HAS NEVER BEEN EASIER
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Proč se zabývat vzděláváním v oblasti KB?
Národní strategie kybernetické bezpečnosti České
republiky na období let 2015 – 2020

Admin
istráto
r

Operátor

„Český model vzdělávání a výchovy v oblasti
kybernetické bezpečnosti neodpovídá v současné
podobě aktuálním požadavkům a trendům. Z tohoto
důvodu pak nedostatečně vzdělává a vychovává na
základním a středním stupni žáky a také v nedostatečné
míře nabízí vysokoškolské programy, které by vytvářely
odborníky na kybernetickou bezpečnost.
Poptávka po těchto odbornících je přitom vysoká.“

Architekt
KB

DPO

Manažer
KB

Auditor
KB

Spasí nás technologie?
• Velká část bezpečnostních incidentů je
způsobena lidským faktorem (cca 59%),
• vedoucí pracovníci se tradičně
zaměřují na vyřešení bezpečnostních
problémů investováním do technologií,
nikoli do lidí,

• investování výhradně do technologií
neřeší hlavní příčinu incidentů: chování
zaměstnanců,
• technologie je pouze nástroj.

Proč tedy vzdělávat?

Orientace v
dnešním
kybernetickém
světě

Orientace v
právní
problematice
KB
HUMAN
FIREWALL

Správná
terminologie

Lidský faktor…

Katastrofa je přisuzována špatné konstrukci reaktoru, jeho kontraintuitivním vlastnostem, nedodržení podmínek, na
které byl plánovaný pokus připraven, a obecnému nedostatku bezpečnostní kultury. Stejně jako v Three Mile Island
byl druhotným faktorem přispívajícím k havárii fakt, že elektrárenští operátoři nebyli dostatečně vyškoleni a
obeznámeni s mnoha charakteristikami reaktoru.

ZoKB - VyKB §9 Bezpečnost lidských zdrojů
(1) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona v rámci řízení bezpečnosti lidských zdrojů
a) stanoví plán rozvoje bezpečnostního povědomí, který obsahuje formu, obsah a rozsah potřebných školení a
určí osoby provádějící realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny,
b) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajistí poučení uživatelů, administrátorů a osob
zastávajících bezpečnostní role o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných
školení,
c) zajistí kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících
bezpečnostní role a
d) zajistí vrácení svěřených aktiv a odebrání přístupových oprávnění při ukončení smluvního vztahu s uživateli,
administrátory nebo osobami zastávajícími bezpečnostní role.
(2) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona vede o školení podle odstavce 1 přehledy, které obsahují
předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly.
(3) Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) a d) zákona dále
a) stanoví pravidla pro určení osob, které budou zastávat bezpečnostní role, role administrátorů nebo uživatelů,
b) hodnotí účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí, provedených školení a dalších činností spojených s
prohlubováním bezpečnostního povědomí,
c) určí pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany uživatelů,
administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role a
d) zajistí změnu přístupových oprávnění při změně postavení uživatelů, administrátorů nebo osob zastávajících
bezpečnostní role.

!

NSMC koncept JCE IB v ČR

Motto: „Excelentním centrem nemůže být každá střední škola. Každá střední škola
ale může (i s pomocí excelentních center) vyučovat informační bezpečnost.„

Možnosti využití JCE
1

Výuka užití nejmodernějších
bezpečnostních technologií

2
3

JCE

4

5

Vytvoření fiktivní organizace a
implementace KB v této organizaci
Kybernetická bezpečnostní cvičení

Forenzní analýza

Sdílení znalostí s veřejností a s
akademickou sférou

Cesta není úplně jednoduchá

•Nastartování
spolupráce NSMC
- SŠ IPF Čichnova

2015

2015 - 2017
•Zajištění podpory
MŠMT a NÚV pro
výuku KB

•Vypracování
studie
proveditelnosti
JCE Čichnova

2016

2017 - 2018
•Zpracování
projektu JCE
Čichnova

•Realizace
projektu JCE
Čichnova

2019

JCE KB Čichnova - vizualizace
CYLAB

Více informací
▪ Novicom, s.r.o.
▪
▪
▪
▪

▪ Ivo Říha
▪ BDM
▪ Ivo.riha@novicom.cz
▪ +420 775 282 431

Třebohostická 14
100 00 Praha 10
www.novicom.cz
sales@novicom.cz
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