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Politicky Právne

• Terorizmus
• Regionálna nestabilita
• Politicko-kultúrny posun k Ázii
• Strata súkromia
• Trend k e-Čokoľvek
• Aktivizmus

• Väčší dôraz na súlad s legislatívou
• Viac regulácie
• Globalizácia legislatívnych požiadaviek
• eDiscovery
• Privacy

Socio-kultúrneEkonomicky
• Zdieľanie osobných údajov na Interenete
• Bezpečnosť detí na Internete• Spomalenie západného sveta

• Ekonomika bez hraníc
• Zločin bez hraníc
• Dopad „zelených“ tém
• Strata agility

Aký bude svet v roku 2010?Aký bude svet v roku 2010?

Technologicky
• Noteboky pre všetkých
• Kvantové počítače

Zdroj: Information Security Forum, december 2007
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Nové požiadavky?
Legislatíva a regulácia ...
Nové požiadavky?
Legislatíva a regulácia ...

Sarbanes OxleySarbanes Oxley
„„VeVeľľkkáá vlnavlna““ je uje užž za nami, prichza nami, pricháádza zjemdza zjemňňovanie a spresovanie a spresňňovanie ovanie –– napr. napr. AS5 AS5 
mômôžže znie znižžovaovaťť nnáároky na IT audit na zroky na IT audit na zááklade posklade posúúdenie rizdenie rizííkk
„„EuroSOXEuroSOX““ –– globalizglobalizáácia legislatcia legislatíívnych povnych požžiadaviek vedie k iadaviek vedie k zoszosúúlalaďďovaniuovaniu
šštandardov (AS) implementtandardov (AS) implementáácie SOX cie SOX / / EuroSOXEuroSOX

PCIPCI--DSS DSS –– šštandard pre kreditntandard pre kreditnéé kartykarty
KaKažžddáá organizorganizáácia akceptujcia akceptujúúca kreditnca kreditnéé karty muskarty musíí bybyťť v sv súúlade s PCIlade s PCI--DSSDSS
Rastie tlak kartových spoloRastie tlak kartových spoloččnostnostíí na banky, aby zabezpena banky, aby zabezpeččili sili súúlad u seba aj lad u seba aj 
napojených obchodnnapojených obchodnííkovkov
V USA existujV USA existujúú diskusie o legislatdiskusie o legislatíívnej podpore PCIvnej podpore PCI--DSS pre DSS pre úúččely ochrany ely ochrany 
osobných osobných úúdajovdajov

Ochrana sOchrana súúkromia a oznamovanie kromia a oznamovanie úúnikov nikov úúdajovdajov
VVääččššina ina ššttáátov USA zaviedla tov USA zaviedla „„datadata breachbreach notificationnotification““
Obdobný trend je moObdobný trend je možžný aj v prostredný aj v prostredíí EUEU

Ochrana kritickej infraOchrana kritickej infrašštrukttruktúúryry
Ochrana zdravotných zOchrana zdravotných zááznamovznamov
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Nové hrozby?
Technológie, ľudia, ...
Nové hrozby?
Technológie, ľudia, ...

TechnologickTechnologickéé trendy printrendy prinášášajajúú nielen výhodynielen výhody
SoftvSoftvéér ako slur ako služžba prinba prinášáša rizika rizikáá vyplývajvyplývajúúce z ce z úútokov na ASPtokov na ASP
Web 2.0 a zdieWeb 2.0 a zdieľľanie informanie informááciciíí
ZraniteZraniteľľnosnosťť wirelesswireless technoltechnolóógigiíí
Rast komplexnosti ... a zloRast komplexnosti ... a zložžitostiitosti
Rast zdieRast zdieľľania informania informááciciíí ... a mo... a možžnosti ich nosti ich úúnikuniku
......

SpoloSpoloččenskenskéé aspekty dominujaspekty dominujúúce nad technologickými:ce nad technologickými:
SpamSpam
PhishingPhishing
CybercrimeCybercrime
BotnetBotnet
......
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Kľúčové trendy ...
Zmeny v prístupe k riadeniu bezpečnosti
Kľúčové trendy ...
Zmeny v prístupe k riadeniu bezpečnosti

OdOd bezpebezpeččnostných mananostných manažžéérov sa orov sa oččakakááva, va, 
žže bude budúú mamaťť blibližžššie k ie k businessbusiness--uu ako k ako k 
technoltechnolóógigiáám (vim (viďď aj PSIB SR 2006)aj PSIB SR 2006)
PrevPreváádzkovdzkovéé aspekty výkonu aspekty výkonu 
bezpebezpeččnostnnostnéého programu budho programu budúú
predmetom predmetom outsourcingoutsourcing--uu alebo integralebo integráácie cie 
do prevdo preváádzky ITdzky IT
Funkcia riadenia bezpeFunkcia riadenia bezpeččnosti sa pomaly nosti sa pomaly 
výraznejvýraznejššie vysie vysúúva z IT oddelenva z IT oddeleníí
VVääččšíší dôraz na dôraz na „„riadenie rizriadenie rizííkk““ od od 
ssúúččasnasnéého ho „„eliminelimináácia rizcia rizííkk““
BezpeBezpeččnostný mananostný manažžéér sa str sa stááva viac va viac 
interným poradcom ako len manainterným poradcom ako len manažžééromrom
PokraPokraččuje presun od reaktuje presun od reaktíívneho prvneho príístupu k stupu k 
propro--aktaktíívnemuvnemu prpríístupustupu
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Kľúčové trendy ... 
Riadenie používateľov a prístupových práv (IAM)
Kľúčové trendy ... 
Riadenie používateľov a prístupových práv (IAM)

Dôraz na riadenie prDôraz na riadenie príístupu k informstupu k informááciciáám zostm zostááva kva kľľúúččovou oblasovou oblasťťou, na ou, na 
ktorktorúú kladie dôraz legislatkladie dôraz legislatíívava
ExistujExistujúúce riece rieššenia senia súú primerane zrelprimerane zreléé v oblasti v oblasti „„useruser manamanažžmentment““ a a 
„„provisioningprovisioning““

Tieto oblasti zostanTieto oblasti zostanúú v najbliv najbližžšíších rokov v centre pozornosti a kch rokov v centre pozornosti a kľľúúččovým ovým 
dôvodom implementdôvodom implementááciu IAM systciu IAM systéémovmov
Po Po „„dozretdozretí“í“ vo vyspelých krajvo vyspelých krajíín sa dostn sa dostáávajvajúú výraznejvýraznejššie do pozornosti aj ie do pozornosti aj 
v nav naššom prostredom prostredíí, je mo, je možžnnéé ooččakakáávavaťť rast zrast zááujmu nielen vo veujmu nielen vo veľľkých, ale kých, ale 
aj stredne veaj stredne veľľkých organizkých organizááciciááchch

ZaZaččnnúú sa postupne prejavovasa postupne prejavovaťť novnovéé trendytrendy
Porastie zPorastie zááujem o rieujem o rieššenie enie „„role role managmentmanagment““ –– riadenia a modelovania rolriadenia a modelovania rolíí
RastRastúúci dôraz na analýzu a automatickci dôraz na analýzu a automatickéé vynucovanie nezluvynucovanie nezluččiteiteľľných ných 
kompetencikompetenciíí ((Segregation of DutiesSegregation of Duties) sa v na) sa v naššom prostredom prostredíí dostane do dostane do 
pozornosti apozornosti ažž s istým odstupoms istým odstupom
Monitorovanie Monitorovanie // auditovanieauditovanie skutoskutoččne pridelených privilne pridelených priviléégigiíí a a reportingreporting, v , v 
ssúúččasnosti slabina IAM rieasnosti slabina IAM rieššeneníí, sa dost, sa dostáávajvajúú do pozornosti klientov aj do pozornosti klientov aj 
doddodáávatevateľľov technolov technolóógigiíí
ZbliZbližžovanie rieovanie rieššeneníí IAM a monitorovania bezpeIAM a monitorovania bezpeččnosti, monitorovanie nosti, monitorovanie 
citlivých transakcicitlivých transakciíí a pra príístupovstupov
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Kľúčové trendy ... 
Monitorovanie bezpečnostných udalostí
Kľúčové trendy ... 
Monitorovanie bezpečnostných udalostí

Alebo tieAlebo tiežž znznááme ako SIMM, SEIM, me ako SIMM, SEIM, securitysecurity monitoring, ...monitoring, ...
Popri riadenPopri riadeníí prpríístupových prstupových prááv, monitorovanie bezpev, monitorovanie bezpeččnosti je druhou nosti je druhou 
hlavnou legislathlavnou legislatíívnou povnou požžiadavkou s cieiadavkou s cieľľom odhaliom odhaliťť narunaruššenia enia 
popožžiadaviekiadaviek
S nS náástupom stupom „„datadata breachbreach““ legislatlegislatíívy, význam môvy, význam môžže ee eššte vzrte vzráássťť
Bude pokraBude pokraččovaovaťť tendencia od tendencia od „„lowlow--levellevel““ rierieššeneníí k riek rieššeniam eniam 
systematicky pokrývajsystematicky pokrývajúúcim vcim vššetky vrstvy ketky vrstvy kľľúúččovovéé vrstvy vrstvy –– siesieťť, OS, , OS, 
databdatabááza, aplikza, aplikááciacia
S potrebou posunu bezpeS potrebou posunu bezpeččnosti nosti „„od IT k od IT k businessbusiness--uu““ porastie dôraz na porastie dôraz na 
monitorovanie na aplikamonitorovanie na aplikaččnej nej úúrovni, t.j. na rovni, t.j. na úúrovni rovni businessbusiness udalostudalostíí
ĎĎalalššie novie novéé trendy môtrendy môžžu zohu zohľľadadňňovaovaťť::

PrioritizPrioritizááciuciu logovania a monitorovania na kriticklogovania a monitorovania na kritickéé procesy a udalosti procesy a udalosti ––
rizikom riadený prrizikom riadený príístupstup
VyuVyužžíívanie analytických nvanie analytických náástrojov na podporu strojov na podporu proaktproaktíívnehovneho monitorovania, monitorovania, 
vznikvznikáá presah s npresah s náástrojmi typu strojmi typu „„businessbusiness inteligenceinteligence““, , „„fraudfraud detectiondetection““
MoMožžnnéé interakcie s trendmi inteligentných dinterakcie s trendmi inteligentných dáátových skladov, riadenia tových skladov, riadenia 
dostupnosti (dostupnosti (úúdajov a dajov a úúdajových skladov), ochrany dajových skladov), ochrany úúdajovdajov
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Kľúčové trendy ... 
Riadenie a ochrana informácií
Kľúčové trendy ... 
Riadenie a ochrana informácií

Posunom Posunom „„od technolod technolóógigiíí k podnikaniuk podnikaniu““ a a „„od IS k sluod IS k služžbebe““ rastie dôraz na rastie dôraz na 
riadenie informriadenie informááciciíí
CieCieľľom riadenia informom riadenia informááciciíí sa stsa stááva:va:

Stanovenie zodpovednostStanovenie zodpovednostíí, polit, politíík a procedk a procedúúr pre informr pre informáácie organizcie organizáácie cie –– vrvráátane tane 
bezpebezpeččnostných atribnostných atribúútovtov
IdentifikIdentifikáácia a prioritizcia a prioritizáácia kritických informacia kritických informaččných aktných aktíív v –– vrvráátane bezpetane bezpeččnostných nostných 
parametrov parametrov 
Definovanie a implementDefinovanie a implementáácia primeraných opatrencia primeraných opatreníí podpodľľa triedy citlivosti informa triedy citlivosti informááciciíí ––
vrvráátane bezpetane bezpeččnostných opatrennostných opatreníí

SSúúččasasťťou trendu bude:ou trendu bude:
VVääččšíší dôraz na klasifikdôraz na klasifikááciu ciu úúdajov a posdajov a posúúdenie rizdenie rizíík k –– vlastnvlastnííctvo ctvo úúdajov nadajov naďďalej alej 
zostzostááva horva horúúcou tcou téémou medzi mou medzi businessombusinessom a ITa IT
So rastom So rastom „„tokov dtokov dáátt““ rastie dôraz na detekciu rastie dôraz na detekciu úúniku niku úúdajov dajov –– viviďď Monitorovanie Monitorovanie 
bezpebezpeččnostných udalostnostných udalostíí
NeNešštrukttruktúúrovanrovanéé úúdaje a mobilndaje a mobilnéé zariadenia zostzariadenia zostáávajvajúú (rast(rastúúcim) problcim) probléémom a vedmom a vedúú
aj k mnohým technologickým rieaj k mnohým technologickým rieššeniam eniam –– DRM, detekcia DRM, detekcia úúnikov v mailovej a web nikov v mailovej a web 
komunikkomunikáácii, bezpecii, bezpeččnosnosťť koncových (mobilných) stankoncových (mobilných) stanííc, bezpec, bezpeččnosnosťť (bezdrôtových) (bezdrôtových) 
ddáátových ciesttových ciest
VVääččšíší dôraz na BCM v dôsledku podôraz na BCM v dôsledku požžiadaviek na dostupnosiadaviek na dostupnosťť a vyua využžíívanie vanie 
existujexistujúúcich cich ššifrovacifrovacíích technolch technolóógigiíí v dôsledku pov dôsledku požžiadaviek na dôvernosiadaviek na dôvernosťť
Silný presah s projektmi dSilný presah s projektmi dáátových skladovtových skladov
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Kľúčové trendy ...
Unifikovaný prístup k riadeniu IT a bezpečnosti
Kľúčové trendy ...
Unifikovaný prístup k riadeniu IT a bezpečnosti

V oblasti zabezpeV oblasti zabezpeččenia senia súúladu s poladu s požžiadavkami legislatiadavkami legislatíívy ako aj implementvy ako aj implementáácie cie 
„„dobrej praxedobrej praxe““ prevlprevláádajdajúú komplementkomplementáárne rne šštandardytandardy

CObITCObIT
ITILITIL
ISO27001ISO27001

Rast mnoRast množžstva legislatstva legislatíívnych povnych požžiadaviek zvyiadaviek zvyššuje dôraz na presadzovanie uje dôraz na presadzovanie 
akceptovaných rakceptovaných ráámcov, ktormcov, ktoréé umoumožňžňujujúú systematicky riesystematicky rieššiiťť popožžiadavky viadavky vääččššiny iny 
legislatlegislatíívnych povnych požžiadaviek a tým zniiadaviek a tým znižžovaovaťť nnááklady na sklady na súúlad s legislatlad s legislatíívou a audit vou a audit 
ssúúladuladu
UnifikUnifikáácia prcia príístupov podporuje zvystupov podporuje zvyššovanie efektovanie efektíívnosti a vyuvnosti a využžitie itie outsourcinguoutsourcingu
prostrednprostrednííctvom:ctvom:

Oddelenia riadenia a výkonu v oblasti bezpeOddelenia riadenia a výkonu v oblasti bezpeččnostinosti
Oddelenia riadenia a výkonu v oblasti ITOddelenia riadenia a výkonu v oblasti IT
IntegrIntegráácie výkonných aktivcie výkonných aktivíít IT a bezpet IT a bezpeččnostinosti
NNááslednslednéého ho outsourcingoutsourcing--uu prevpreváádzky IT a bezpedzky IT a bezpeččnostinosti

UnifikUnifikááciou prciou príístupov rastie dôraz na kstupov rastie dôraz na kľľúúččovovéé oblasti:oblasti:
Riadenie pouRiadenie použžíívatevateľľov a prov a príístupových prstupových práávv
Riadenie zmienRiadenie zmien
Logovanie a monitorovanieLogovanie a monitorovanie
Riadenie informRiadenie informááciciíí
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Kľúčové trendy ... ktoré sa zatiaľ neprejavia?? 
Bezpečnosť aplikácií
Kľúčové trendy ... ktoré sa zatiaľ neprejavia?? 
Bezpečnosť aplikácií

SSúúččasný prasný príístup k bezpestup k bezpeččnosti mnosti máá viacero nedostatkov a tie budviacero nedostatkov a tie budúú z z 
pohpohľľadu najbliadu najbližžšíších rokov pretrvch rokov pretrváávavaťť::

RieRieššenie bezpeenie bezpeččnosti sa stnosti sa stáále viac sle viac súústrestreďďuje na infrauje na infrašštrukttruktúúru namiesto ru namiesto 
aplikaplikááciciíí
RieRieššenie bezpeenie bezpeččnosti nie je integrovannosti nie je integrovanéé do vývoja systdo vývoja systéémov a mov a 
bezpebezpeččnostnnostnéé problprobléémy sa dodatomy sa dodatoččne minimalizujne minimalizujúú namiesto toho, aby sa namiesto toho, aby sa 
ich výskytu predchich výskytu predcháádzalo v dzalo v ččase nase náávrhuvrhu
OutsourcovanieOutsourcovanie aplikaplikááciciíí, vyu, využžíívanie web vanie web servicesservices, skladanie aplik, skladanie aplikááciciíí cez cez 
viacerviaceréé organizorganizáácie robcie robíí infrainfrašštrukttruktúúru neviditeru neviditeľľnou a bezpenou a bezpeččnostne nostne 
netransparentnounetransparentnou

VeVeľľkkáá zotrvazotrvaččnosnosťť v praktikv praktikáách vývoja IS a nedostatoch vývoja IS a nedostatoččnnéé vzdelvzdeláávanie vanie 
spôsobia, spôsobia, žže stav sa pravdepodobne výrazne v najblie stav sa pravdepodobne výrazne v najbližžšíších rokoch ch rokoch 
nezmennezmeníí::

PrimeranPrimeranéé kkľľúúččovovéé techniky stechniky súú znznááme, avme, avššak nevyuak nevyužžíívanvanéé
PotrvPotrváá dlhdlhššie obdobie, pokiaie obdobie, pokiaľľ sa vytvorsa vytvoríí prax a skprax a skúúsenosti relevantnej senosti relevantnej ččasti asti 
aplikaaplikaččných architektov zohných architektov zohľľadadňňovaovaťť a integrovaa integrovaťť bezpebezpeččnostnnostnéé vlastnosti vlastnosti 
do systdo systéémovmov
Obdobne u vývojObdobne u vývojáárov v oblasti bezperov v oblasti bezpeččnnéého kho kóódovania a testovania dovania a testovania 
systsystéémovmov
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Riadenie rizík Podpora business-u

Kvalita výkonuTechnická architektúra

• Vysporiadenie sa s novými hrozbami
• Súlad s novou legislatívou
• Integrácia s komplexným riadením rizík
• Riadenie rizík vs. Eliminácia rizík
• Vyhodnotenie a prioritizácia rizík
• Komplexné GRC riešenia

• Meniace sa, dynamické potreby organizácie
• Zlučovanie, globalizácia, sourcing
• Self-Service zamestnancov aj zákazníkov
• Zvyšovanie dátovej portability a výmeny
• Závislosť od tretích strán
• Integrita kľúčových obchodných informácií

• Zlepšené modely a štruktúry 
riadenia
• Lepšie finančné riadenie
• Štruktúrovanie a veľkosť tímu
• Service Level Management
• Monitorovanie výkonnosti 
• Managed Security Services
• Poskytovať „viac za menej peňazí“

• Zánik klasického perimetra
• IAM infraštruktúra
• Monitorovanie bezpečnostných 
udalostí
• “Data Centric” bezpečnostné
modely a ochrana pred únikmi dát
• SOA
• Infraštruktúra vysokej dostupnosti
• Programové riadenie bezpečnosti

Chief
Information

Security
Officer

Agenda CISO pre 2008 a ďalejAgenda CISO pre 2008 a ďalej
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Tvorba hodnôtTvorba hodnôt Zachovanie hodnôtZachovanie hodnôt

• Bezpečnosť ako „enabler“
• Zladenie s potrebami 

business-u
• Zlepšenie prevádzky
• Systematické riadenie rizík

• Bezpečnosť ako „enabler“
• Zladenie s potrebami 

business-u
• Zlepšenie prevádzky
• Systematické riadenie rizík

• Správne opatrenia na 
správnom mieste

• Porozumenie legislatívy
• Znižovanie nákladov na 

zabezpečenie súladu

• Správne opatrenia na 
správnom mieste

• Porozumenie legislatívy
• Znižovanie nákladov na 

zabezpečenie súladu

Riadenie výkonuRiadenie výkonu Riadenie rizíkRiadenie rizík

Komplexný cieľ – vyvážený prístupKomplexný cieľ – vyvážený prístup
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Zhrnutie?Zhrnutie?

Je moJe možžnnéé ooččakakáávavaťť „„mierny pokrok v medziach zmierny pokrok v medziach záákonakona““
KKľľúúččovovéé technoltechnolóógie sgie súú dostupndostupnéé a prevaa prevažžne primerane zrelne primerane zreléé
ČČas potrebný na dozretie technolas potrebný na dozretie technolóógigiíí je relatje relatíívne krvne kráátky (vitky (viďď
GartnerGartner HypeHype CyclesCycles))
TechnolTechnolóógie bez patrigie bez patriččnej organizanej organizaččnej zmeny snej zmeny súú schopnschopnéé priniespriniesťť
len obmedzenlen obmedzenéé prpríínosynosy
PrevaPrevažžuje rieuje rieššenie problenie probléému prmu príístupom stupom „„quickquick winwin““ –– nasadenie nasadenie 
novej technolnovej technolóógie, bez odstrgie, bez odstráánenia prnenia prííččiny a zavedenia siny a zavedenia súúvisiacej visiacej 
organizaorganizaččnej zmenynej zmeny
Presadenie zmien postupov je obvykle vePresadenie zmien postupov je obvykle veľľmi zdmi zdĺĺhavhavéé –– viviďď histhistóória ria 
riadenia kvality, ITILriadenia kvality, ITIL/ITSM/ITSM,, CObITCObIT, ISMS, , ISMS, ……

MnoMnožžstvo stvo „„samovrasamovražžedných kengedných kengúúrr““ je, zdje, zdáá sa, konsa, konšštantntantnéé ––
vstvstúúpia do vozovky, aj kepia do vozovky, aj keďď vidia prichvidia pricháádzajdzajúúce autoce auto
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