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N o r m y  a  p u b l i k a c e

Aktuální normy a publikace o bezpečnosti

BS 31100:2011 Risk management. 
Code of practice and guidance for the 
implementation of BS ISO 31000 je 
revidovanou verzí původního britské-
ho standardu z roku 2008. Standard 
byl přepracován tak, aby byl sladěn 
s doporučeními mezinárodní normy 
pro řízení rizik ISO/IEC 31000:2009 
a terminologickým slovníkem ISO/
IEC Guide 73:2009. Jelikož se jedná 
o soubor postupů (code of practice), 
má tento britský standard podobu 
vodítek a praktických doporučení. 
Je tedy určen jako ideální doplněk 
a návod při implementaci klíčových 
principů ISO/IEC 31000.

http://shop.bsigroup.com

Ethics in Information Technology 
je již třetí revidované vydání knihy 
amerického publicisty George Rey-
noldse. Autor se v ní podrobně věnuje 
právním, etickým a sociálním aspek-
tům spojeným s prudkým rozvojem 
informačních technologií. Nejnovější 
vydání je doplněno o aktuální proble-
matiku sociálních sítí, právní aspekty 
spojené se sdílením dat, zločinem 
na internetu, krádeží identit, ochranou 
soukromí, sledováním zaměstnanců 
během pracovní doby, porušováním 
duševního vlastnictví apod. Je k dispo-
zici jak v papírové podobě, tak ve verzi 
pro čtečky Kindle.

http://www.amazon.com/

Kniha Digital Watermarking představu-
je sborník článků z mezinárodní kon-
ference 9th International Workshop 
on Digital Watermarking, IWDW 2010, 
která se konala v říjnu 2010 v Soulu. 
Na 26 recenzovaných článků bylo 
pečlivě zkontrolováno a vybráno ze 48 
přihlášených projektů. Články jsou or-
ganizovány v tematických sekcích pro 
forenzní analýzu, vizuální kryptografi i, 
robustní vodoznaky, steganografi i 
a stegoanalýzu. Na 327 stránkách 
jsou k dispozici nejnovější poznatky 
a budoucí možné směry techniky 
digitálních vodoznaků.

http://www.amazon.com/

The Basics of Hacking and Penetration 
Testing je kniha pojatá jako úvodní 
informace a přehled všech kroků, 
které je potřeba podniknout před pro-
vedením prvního penetračního testu. 
V sedmi kapitolách se autor věnuje 
základům etického hackingu, přípravě 
a vlastnímu testování zranitelností, 
jako i správné interpretaci výsledků 
testů a dostupným nástrojům. Mezi ná-
stroje, kterým je věnována pozornost 
patří Backtrack Linux, Whois, Nmap, 
Nessus, Metasploit, Netcat, Netbus 
a další. Kniha je určena všem zájem-
cům, kteří hledají informace o pene-
tračním testování a prozatím s ním 
nemají žádné praktické zkušenosti.

http://www.elsevier.com/

ISO/IEC 27001 for Small Businesses: 
Practical Advice je čerstvou příručkou 
k implementaci ISMS od Edwarda 
Humpreyse. Publikace je určena pro 
majitele malých a středních podniků, 
jejich manažery a ty, kteří jsou za im-
plementaci ISMS odpovědni. Lehkým 
a srozumitelným jazykem odkrývá 
tajemství bezpečnosti informací, 
a krok za krokem vysvětluje fáze 
zavádění systému řízení bezpečnosti 
informací. Pokrývá určení rozsahu 
ISMS, základní dokumentaci (včetně 
vzorové politiky), nastavení odpověd-
ností za systém, tipy pro hodnocení 
rizik a výběr opatření na jejich pokrytí 
(z Přílohy A SO/IEC 27001).

http://www.iso.org/

Rizika v novém kabátě

Watermarking

Mravnost a morálka v IT

Základy hackingu

Jak na analýzu dopadů

ISMS pro malé podniky

Novinka od britského normalizačního 
institutu BIP 2214:2011 A Practical 
Approach to Business Impact Analysis. 
Understanding the Organization 
through Business Continuity je první 
ucelenou publikací, která se věnuje 
analýze dopadů (BIA). Ian Charters 
sestavil podrobný a praktický návod 
pro to, jak naplánovat, provést 
a vyhodnotit dopady spojené s přeru-
šením fi remních procesů a činností. 
Ukazuje jak použít výsledky BIA pro 
návrh optimálních strategií kontinuity 
a následnou přípravu záložních plánů 
(BCP). Publikace je doslova protkána 
praktickými příklady a návody.

http://shop.bsigroup.com
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