Mezinárodní bezpečnostní konference

Konference je součástí FUTURE FORCES FORUM
Ve dnech 4. a 5. listopadu se v hotelu DAP Praha uskutečnila
2. bezpečnostní konference SCADA/ICS Security, která je součástí mezinárodního projektu FUTURE FORCES FORUM. Konference SCADA Security má dlouhodobé ambice řešit současné
i budoucí hrozby, sledovat trendy a určovat správný směr dalšího rozvoje v této oblasti. Účastníci a partneři hodnotili konferenci velmi pozitivně.
Konference se zúčastnilo více než 150 účastníků ze 7 zemí.
Celkem 44 přednášejících a panelistů z 6 zemí spolu se 111 hosty
z 5 zemí (146 registrovaných účastníků z 8 zemí) si vyměňovalo zkušenosti během dvou konferenčních dnů a neformálního večerního
setkání. Témata konference byla rozdělena do několika sekcí a paralelních workshopů:
• Současné a budoucí kybernetické hrozby – Ochraňte své systémy SCADA
• Nové technologické trendy v bezpečnosti ICS
• Průmysl 4.0 – propojený svět, mobilita a internet věcí
• Connected World – technické, obchodní a legislativní aspekty
• ICS (SCADA) bezpečnost z pozice vrcholového managementu
• ICS (SCADA) bezpečnost pro Vojenské zpravodajství
• Moderní komunikační systémy, budoucí sítě – 5G, kybernetická
bezpečnost a SCADA/ICS
• Ochrana podnikání před útoky na systémy SCADA
Konference byla doplněna řadou dvoustranných a mnohostranných
jednání. Jedním z nich byl například kulatý stůl organizovaný pod
záštitou AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) na téma „Ochrana obyvatelstva pomocí moderních systémů SCADA/ICS, výzkum a vývoj v kybernetické bezpečnosti“, kterého

Generální partner konference

se zúčastnili zástupci ministerstva vnitra, hasičského záchranného
sboru, akademických a průmyslových organizací.
V rámci programu probíhala také doprovodná výstava produktů a řešení partnerů konference, která představila jak konkrétní řešení kybernetických hrozeb, tak postupy a opatření, kterými je třeba těmto
rizikům čelit. Příkladem je prezentace Tobiase Schroedela nebo Jiřího
Gogely, kteří v několika praktických ukázkách ilustrovali dopad takových hrozeb a možná rizika v IT a OT.
Dalšími významnými účastníky byla řada právních odborníků, kteří se zapojili do debaty nejen o odpovědnosti za škody způsobené
kybernetickými útoky, ale také o ochraně osobních údajů a bezpečnosti průmyslových kontrolních systémů. Kybernetická bezpečnost
se tak ukázala jako multidisciplinární oblast, v níž odborníci v oblasti
IT a bezpečnosti představují pouze jednu komunitu moderní společnosti.
Atraktivní program doplněný intenzivním networkingem během konferenčních přestávek včetně večerního společenského setkání, spolu
s řadou zástupců IT a OT průmyslu, státních institucí, vědy a výzkumu přinesly účastníkům mnoho zajímavých informací, nových přístupů, kontaktů a také obchodních příležitostí.
Všechny přednášky uvolněné ke zveřejnění naleznete ke stažení na
webových stránkách konference.

SCADA 2019 v číslech:
2 konferenční dny, 31 přednášek, 44 řečníků ze 6 zemí,
154 registrovaných účastníků z 8 zemí,
12 komerčních partnerů, 8+ hodin networkingu
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