KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor informatiky
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

POZVÁNKA
Vážená paní/ Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na Seminář k problematice elektronické bezpečnosti určený pro
informatiky ORP a PO Kraje Vysočina, zaměřený na problematiku monitorování provozu sítí a
služeb a zajištění bezpečnosti sítí, který se bude konat
dne 20. března 2012 od 9 hod.
v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, zasedací místnost B 3.16
Program semináře:
09.00 – 09.15

Úvod – eBezpečnost v Kraji Vysočina
Petr Pavlinec, vedoucí Odboru informatiky Kraje Vysočina

09.15 – 09.30

Úvod na téma „Bezpečnost“, informace o CESNET

09.30 – 10.30

IDS systémy
◦ Zkušenosti s provozem IDS systémů v CESNET2
◦ LaBrea, CESNET IDS system
◦ Mysphere
◦ Nephen test
◦ Netflow search

CESNET, z. s. p. o.

CESNET, z. s. p. o.

10.30 – 10.45

Přestávka

10.45 – 11.15

SSH honeypoty
◦ Kippo
◦ Dionaea
◦ Využití ssh honeypotů v CESNET2
CESNET, z. s. p. o.

11:15 – 12:00

Sledování IP provozu VI CESNET
◦ Metoda plošného souvislého sledování IP provozu v prostředí síťové
infrastruktury VI CESNET
◦ Možnosti využití služby zpřístupnění informací o IP provozu správcům
sítí připojených do CESNET2
CESNET, z. s. p. o.

12:00 – 13:00

Přestávka na oběd

tel.: 564 602 348, fax: 564 602 432, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

13:00 – 15:30

Právo a kyberkriminalita
- tato přednáška je zaměřena na zodpovězení otázek, které představují
„právní minimum“, které by měl profesionální IT odborník znát
„zeptejte se na cokoliv“
CESNET, z. s. p. o.
Karel Kotrba, vedoucí Právního oddělení, Kraj Vysočina

Je cílem, aby tento seminář měl pracovní charakter, tzn. byl zaměřen na výměnu informací a
zkušeností všech zúčastněných a zodpovězení jejich otázek v daných odborných výše
uvedených tématech, které tvoří základní linii semináře. Ani časová dotace jednotlivých témat
není striktně dána, tématům pro posluchače zajímavějším může být dán větší prostor.

Se zdvořilým pozdravem
Ing. Petr Pavlinec
vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina
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