Reportaža obiska konference INFOSEK 2015
V času od 18. do 20. novembra 2015 je v Novi Gorici potekala konferenca Infosek 2015. Konferenca
Infosek je eden izmed največjih dogodkov na področju informacijske varnosti v Sloveniji. Udeleženci
konference se seznanijo z najnovejšimi trendi in spoznanji o informacijski varnosti v slovenskem in
evropskem prostoru.
Letošnje tridnevne konference smo se lahko
brezplačno udeležili tudi 4 študenti smeri
Management informatike in e-poslovanja:
Vikica Štingl, Rok Žerdin, Marjan Gumilar in
Matej Štumberger. Tako smo imeli priložnost
poslušati različna predavanja slovenskih in
tujih managerjev, ki so zadolženi za
informacijsko varnost v podjetjih, direktorjev
informatike, sistemskih administratorjev,
vodje varnosti itn. Udeležba na konferenci je
bila za nas odlična priložnost, da smo spoznali
trende na področju informacijske varnosti,
imeli smo možnost doživeti tovrstno konferenco in se naučiti novih stvari, poleg tega pa smo poslušali
predavanja izkušenih predavateljev, ki so podali veliko uporabnega znanja.
Na prvem konferenčnem dnevu je najprej potekala registracija
udeležencev. Potem so sledila predavanja iz strani slovenskih
in tujih predavateljev. Gospod Daniel Blander iz podjetja
Techtonica je govoril o Development/Operations (Dev/Ops),
kjer gre za prakso, ki jo uporabljajo v IT pri uvajanju nove
programske opreme. Pojasnil je, da v večino primerov
uporabe, ta način ne prinaša pričakovanih rezultatov, ker
trajanje uvajanja pogosto ni v pričakovanem časovnem
okvirju. Pogosti vzroki za neuspešno uvajanje te metode: nov oddelek za uvajanje, nenatančna navodila
poteka dela in virov, postavitev nerealnih ciljev, uvajanje novih Dev/Ops metod in ohranjanje starih
struktur.
Na drugem konferenčnem dnevu smo se najprej udeležili predavanja podjetja ENISA. Pri tem smo
spoznali, da sta glavni vrsti informacijskih groženj za podjetja tehnične grožnje in neustrezna
konfiguracija. Naslednje predavanje je bilo s strani predstavnika podjetja TREND MICRO. Na zelo
zanimiv način so nam predstavili kako poteka »malware« okužba preko socialnih omrežij kot so
Facebook, LinkedIn, Google+ itn. Poudarili so, da je pomemben nadzor tako notranjega kot tudi
zunanjega okolja podjetja. Druga podjetja, ki so imela svoja predavanja so bila še: SMART.com, NTR

inženiring in UNISTAR pro. Po koncu konferenčnega dneva je zvečer sledila dobrodelna večerja in
koncert Vlada Kreslina v restavraciji Rusjan.
Na zadnjem konferenčnem dnevu je sledilo predavanje o
nevtralnosti interneta. Nevtralnost interneta je načelo, po
katerem se vsak internetni promet skozi javno komunikacijsko
omrežje obravnava enakovredno, to je neodvisno od vsebine,
aplikacij, storitev, naprave, vira in cilja komunikacije. Pri tem so
povedali, da ima Slovenija trenutno eno najboljših zakonodaj o
nevtralnosti interneta. Evropska unija pa po direktivi ne
podpira nevtralnosti interneta.
Udeležba na konferenci nam je omogočila spoznati nove ljudi iz področja IT, slišati o trendih in
smernicah na področju informacijske varnosti ter dobiti praktične izkušnje iz tega področja.
Več o konferenci Infosek najdete na spletni strani: http://infosek.net/index.php, galerija slik s foto
utrinki pa se nahaja tukaj.
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