Normy a publikace

Aktuální normy a publikace o bezpečnosti
Bezpečná šnečí pošta

Ohnivá zeď pro každého
Vše, co jste kdy chtěli vědět o řízení
a zabezpečení síťového provozu, naleznete ve druhém vydání publikace
Firewalls For Dummies. Kniha vychází
v populární edici „For Dummies“, což
by se dalo do češtiny přeložit jako
„pro hňupy“. Publikace z této série
jsou celosvětově populární zejména
proto, že dokáží na první pohled
složitou problematiku vyložit jednoduchým a srozumitelným způsobem.
Přestože je psána hodně populární
formou, publikace dostatečně pokrývá celou problematiku od kategorií
firewallů, jejich základních konfigurací, vytvoření bezpečnostních politik,
nastavení šifrovaných spojení až po
vyhledávání útoků a anomálií.

PAS 97 A specification for mail screening
and security definuje požadavky na zabezpečení a screening poštovních zásilek, ať již jsou do organizace doručovány
klasickou „šnečí poštou“ či kurýrem.
Věnuje se hodnocení možných rizik
spojených s poštovními zásilkami a navrhuje opatření, jak tato rizika efektivně
pokrýt. Poskytuje rovněž řadu opatření
na minimalizaci rizik spojených se ztrátou
nebo krádeží cenných, ale také citlivých
zásilek. Tato veřejně dostupná specifikace bude užitečná všem, kdo mají
v organizaci na starost návrh a realizaci
opatření a postupů bezpečné manipulace
a kontroly poštovních zásilek.
http://shop.bsigroup.com

Bezpečnost je krásná

http://www.dummies.com/

Šestnáct předních expertů se v knize
Beautiful Security neotřelou a čtivou
formou esejů zamýšlí nad aktuálními
ICT hrozbami a bezpečnostními
trendy. K dokreslení dopadů hrozeb
využívají reálných případů a zároveň
navrhují odvážné a neobvyklé metody,
jak s nimi bojovat. Mezi diskutované
oblasti patří bezdrátové síťování, cloud
computing, zvládání incidentů, elektronické obchodování a související
internetové hrozby, např. útoky realizované přes reklamní bannery.

Vše o TCP/IP protokolech
TCP/IP For Dummies je již šestým
doplněným vydáním publikace o sadě
síťových protokolů TCP/IP. Na téměř
pěti stech stranách naleznete vše od
základní architektury síťové komunikace, přehledu používaných internetových
protokolů, nastavení sítě TCP/IP na
straně klienta nebo serveru, konfigurace VoIP brány apod. Další kapitoly se
pak věnují např. protokolům pro přenos
souborů nebo funkci e-mailové komunikace a jejímu zabezpečením.

http://oreilly.com

http://www.dummies.com/

Komunikujte během incidentů
Spolu s PD 25111 (viz níže) je BIP
2185 Communication Strategies: Write Your Incident Communication Plan
Now dalším z řady standardů, které
vycházejí z doporučení BCM normy
BS 25999-1. Aby tedy organizace
dobře zvládala komunikaci se všemi
zúčastněnými stranami během nastalého incidentu, bude potřebovat
víc než jen předem nastavenou a
schválenou komunikační strategii.
Nevhodná nebo zmatečná komunikace celou situaci jenom zhorší.
Doporučení, jak připravit podrobný
komunikační plán, podle kterého
se bude postupovat od okamžiku
vzniku incidentu až po jeho úspěšné
zvládnutí, je v tomto standardu na
více než 100 stranách.
http://shop.bsigroup.com/
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Lidský faktor v BCM
PD (Published Document) 25111
Business continuity management
– Guidance on human aspects of
business continuity je nový standard
pro oblast BCM. Je zaměřen na řízení
lidských zdrojů v okamžiku vzniku
incidentu, ve fázi zajištění kontinuity
procesů a při návratu k normálnímu
provozu. Je také prvním standardem,
ve kterém je použit relativně nový
výraz „invacuation“. Invakuaci je
třeba chápat jako paralelu k evakuaci
s tím rozdílem, že se jedná o přesun
zaměstnanců do bezpečných prostor/do krytu v rámci téže budovy.
Smyslem je zajistit ochranu zaměstnanců před vnějšími událostmi, jako
jsou např. přírodní hrozby, veřejné
nepokoje apod.
http://shop.bsigroup.com/

