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• Často se to takto prezentuje

• Bezpečnost stojí peníze

• Bezpečnost prodlužuje projekty

• Bezpečnost projekty komplikuje

ale

• Je někdo kdo nezamyká své auto na parkovišti?

• Koupí si někdo auto bez pasů, brzd, airbagů,…?

• Má někdo auto, ve vší jeho složitosti bez manuálů?

• Je někdo, kdo nemá k autu nějaký (smluvní) servis?

Bezpečnost naopak pokrok podporuje a umožňuje

Je bezpečnost brzda pokroku?



• Velmi často se bezpečnost řeší už na konci projektu nebo lépe po něm, když se ozve
regulátor nebo dojde k problému

• Dopady tohoto způsobu:
• Velmi těžko se bezpečnost implementuje do systému
• Často je třeba změna architektury
• Někdy potřeba výměny nebo rozšíření některých částí systému
• Bezpečnost je pak vnímána velmi negativně

• Kdy tedy začít s bezpečností?
• Hned s první myšlenkou na funkcionalitu
• Nezapomenout na harmonogram a rozpočet

• Kde bezpečnost řešit?
• Na strategické úrovni řízení
• Vyžadovat report plnění bezpečnostních opatření spolu s funkcionalitami
• Vedení musí vyžadovat informace o řešení bezpečnosti

Kdy začít bezpečnost řešit?



• Útoky na dodavatelský řetězec představují jeden z nejobávanějších druhů útoku, které v
uplynulých dvou letech hackeři aplikovali. Kvůli tomu začaly firmy více přemýšlet o množství
jednotlivých dodavatelů, se kterými spolupracují, a také intenzivněji řeší jejich zabezpečení.

• Mobilní malware zůstane na špici. Spousta hackerů do svých kampaní nezapomíná zařadit
také komponenty zaměřené na mobilní zařízení, čímž se několikanásobně zvětšuje seznam
potenciálních obětí.

• Počet takzvaných IoT botnetů, tedy ovládnutí prvků zapojených do takzvaného internetu věcí
útočníkem, bude nezadržitelně stoupat. Varování před touto hrozbou se každoročně opakuje, ale
právě proto nesmí být tato hrozba podceňována. IoT botnety neustále narůstají na množství a
síle, a proto se z nich ve špatných rukách může stát velmi silná zbraň.

• Spear-phishing se v blízké budoucnosti stane velmi obávanou hrozbou. Data získaná
prostřednictvím útoků na stránky sociálních sítí Facebooku, Instagramu nebo LinkedInu jsou nyní
komukoliv přístupná na černém trhu. Nedávné obrovské úniky dat z databází různých sociálních
sítí zvyšují úspěšnost hackerských útoků.

Zdroj: Kaspersky Lab

Jaké jsou naše nejbližší výzvy v bezpečnosti?







Děkuji


