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Osobní zkušenost 

Kdo jsem? 
Senior Product Manager pro vývoj bezpečnostních služeb O2 
 
V letech 1997 – 2009 jsem pracoval jako vedoucí IT oddělení v 
energetice, podělím se s Vámi o zkušenosti 
 
■  1998 – WinProxy – první „ochrana“ 
■  1999 – AltaVista Firewall – první firewal 
■  2001 – Lucent VPN Brick Firewall – první apliance 
■  2003 – SonicWall Firewall  
■  2006 – TippingPoint X505 

Závěr – přes 10 let, 5 různých technologií a zařízení – 
školení, podpora, implementace, … 



Aktuální hrozby 



Internet of Things botnety 

■  S nárůstem počtu připojených inteligentních zařízení, roste 
problém 

■  Většina zařízení není vyvíjena s ohledem na bezpečnost 
■  Viz poslední zprávy o hacknutých TV apod. 

 

h"p://www.proofpoint.com/about-‐us/press-‐releases/01162014.php	  	  

h"p://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2014/06/06/red-‐bu"on-‐flaw-‐exposes-‐
major-‐vulnerability-‐in-‐millions-‐of-‐smart-‐tvs/	  	  

h"p://www.emarketer.com/ArEcle/Majority-‐of-‐US-‐
Internet-‐Users-‐Use-‐Connected-‐TV-‐by-‐2015/1010908	  	  



Hacking podporovaný státem 

■ Čína 
●  Virus kradoucí AutoCAD data (ACAD/

Medre.A) 
●  FBI Wanted – 5 hledaných hackerů z 
čínské armády, kvůli průmyslové 
špionáži 

 

■ USA 
●  Echelon (Airbus) 
●  WikiLeaks, Snowden, PRISM 

■  Izrael 
●  Stuxnet – SCADA systémy 

■ Rusko 
●  Ukrajina, Krym 

h"p://blog.forEnet.com/U-‐S-‐-‐Government-‐Indicts-‐Alleged-‐
Chinese-‐Industrial-‐Secret-‐Hackers/	  	  



Kyberkriminalita jako služba 

Ceník 

h"p://www.trendmicro.com/cloud-‐content/us/pdfs/security-‐intelligence/white-‐
papers/wp-‐russian-‐underground-‐revisited.pdf	  	  



Mobilní malware 

■ V roce 2013 poprvé překonal prodej smartphonů 
normální telefony 

■ Mobilních zařízení bude 25 miliard (v roce 2014), 
mobilů cca 6,8 milardy 

■ Android má okolo 70 % trhu 
■ Letos „slavíme“ 10 let od prvního mobilního 

malware (Cabir) 
■ Ransomware – Simplocker (červen 2014) 
■ Cross platform botnety (Android/Windows) 
■ LTE? 



Hacktivism 

■  Nový fenomén – díky sociálním sítím jsou lidi „líní“ demonstrovat, 
používají k protestům online technologie 

■  V posledních letech dorazil také do ČR 
■  Příkladem javaskriptová implementace LOIC apod. 



Ostatní 

■ Heartbleed – chyba v OpenSSL 

■ DDoS na Evernote a Feedly (červen 2014) 

■ Phishing v češtině 

■ Zero Day útoky 

■ TrueCrypt? 



Problémy 



Známé problémy 

•  Přehnaná důvěra v technologie 

•  Těžko se dá držet na špičce se znalostmi 



Věříte svému antiviru? 

Nejmenovaná firma ze zdravotnictví (2011) 
■ Několik tisíc PC, převážně Windows XP 
■ Vícestupňová ochrana perimetru 
■ Proběhlo testovací nasazení ochrany DNS 

dotazů (7 denní pilot): 
●  6.2% počítačů bylo infikováno 
●  Přes  1800 IP adres dělalo dotazy na C&C 

■ Objevili jsme mj. tento malware: 
●  Conficker, FakeAV,Hiloti, Palevo, TDSS, Virus.Win32.Agent.bc, Zeus, 

Backdoor.Agobot.gen, Backdoor.Win32.Agent.txc, Backdoor.Win32.IRCBot.jgd, 
Backdoor.Win32.Mytobor.m, Net-Worm.Win32.Kolabc.bk, Net-
Worm.Win32.Niris.a, Trojan.Badlib, Trojan.Win32.Pincav.bekl, Virut, Spybot, 
Backdoor.Win32.Rbot.kti 



Věříte svému antiviru? 

Virus? Ne, byl to kód reklamního systému Sklik 

h"p://www.lupa.cz/clanky/avast-‐panikari-‐na-‐seznamu-‐je-‐virus/	  

	  



Není to jen o „technologiích“ 

S kým poletíte raději? 



Spolehněte se na dlouholeté zkušenosti O2 v 
oblasti datových sítí 

Připojení  

2 x 100 
Gbit  

do NIX 5 úrovní 
 SLA 

Připojení  

2 x 100 
Gbit do 

EU 

Největší 
vlastní síť 
oddělená 

od 
internetu 

Hlavní přínosy 
>  Vysoký stupeň zabezpečení dat 
>  Garantované síťové parametry 

požadované zákazníky 
>  Aktivní monitoring 24/7 

>  Pokrytí celého území ČR 
>  Přístup k privátním sítím bez ohledu na 

technologie 

Fakta 
>  Průměrná dostupnost IP sítě 99,9996% 

>  293 lidí v NMC 
>  Síť 1 089 652 km monitorovaných optických 

vláken 
>  21 000 instalovaných fixních MPLS přípojek 
>  3 200 mobilních MPLS přípojek 
>  6 500 symetrických linek do internetu 
>  850 000 ADSL/VDSL 



Máte pokryty všechny možnosti? 



Bezpečnost vyžaduje mnoho vrstev 



Firewall nové generace 
od O2 



Firewall nové generace 

■ Co je Next Generation Firewall (NGFW) 
●  Identifikace aplikace 
●  Identifikace uživatele jménem 
●  Blokování hrozeb v reálném čase 
●  Zjednodušení správy bezpečnostních politik  

Další buzzword? 
■ IDS, IPS, NBA, Sandbox, UTM, SIEM, NGFW, 

MDM, DLP … 

Kdo se v tom má orientovat? 



O2 Firewall nové generace 

■ V jednoduchosti je síla – vše v jednom 
■ Roste s vašimi potřebami  
■ Analogie cloudu 
■ Žádný CAPEX 
■ Kombinace technologií 
■ Sdílení znalostí a zkušeností napříč zákazníky 

■ Komplexní bezpečnost formou služby 



Proč bezpečnost od O2 

■ Dlouhodobé zkušenosti s bezpečností 
Managed Cisco PIX od roku 2002/3 
■ Různé technologie (best of breed) – např. Cisco 

ASA, Ironport, Fortinet, Cyberoam, Arbor, Airwatch, 
Zscaler … 

■ Unikátní přístup: 
●  Antifraud (antiphisingová služba) 
●  AntiDDoS 
●  Web Security Gateway 

>  v rámci SLA garantujeme i nenakažení virem!!! 
>  blokování Web 2.0 funkcionalit – velká granularita nastavení 

●  Bezpečná VLAN (FENIX) 
●  MDM 



Proč bezpečnost od O2 

■  Služby jsou v plné správě specialistů poskytovatele 
■  Vhodná kombinace s ostatními službami (SPOC): 

●  Housing 
●  Cloud 
●  Konektivní služby 

■ Monitoring dostupnosti služeb  
■  Pravidelná kontrola log souborů – predikce chyb 
■  Nulové investice na pořízení (CAPEX) 
■  TCO 
■  SLA 
  
Pomůžeme Vám se neztratit v pojmech a plně se soustředit 
na důležitější práci (core business), nikoliv se zatěžovat 
problematikou hrozeb internetu, patchování, licencování a 
servisních smluv. 



O2 – Váš silný a spolehlivý partner s nejširší 
nabídkou ICT a telco řešení v ČR 

Nejucelenější nabídka 
ICT a telco řešení v ČR 

Individuální přístup 

Kvalitní a spolehlivé 
služby 

81 ze 100 předních firem 
využívá naše služby, 
obsluhujeme 120.000 zákazníků,  
700.000 zaměstnanců,  
ve 35.000 lokalitách 

První volba většiny 
korporací a institucí 

Výjimečná péče 
O2 Exclusive  

dedikovaný tým, pravidelná 
kontrola stavu služeb, 
garanční schůzky, odborné 
konzultace a další výhody 

pevné i mobilní služby, hlas, 
data, internet, hosting, cloud, 
virtualizace, desktop, řízení sítí, 
komplexní ICT projekty a 
řešení 

nejmodernější a osvědčené 
technologie, proaktivní přístup, 
certifikované procesy (ITIL, ISO), 
kvalifikovaný tým odborníků  

řešení vždy na míru konkrétním 
potřebám zákazníka 

Proč O2 



Prostor pro vaše otázky 



Děkuji  
za pozornost 

	  
	  
	  
	  Milan	  Petrásek	  

+420	  777-‐770-‐129	  
milan.petrasek@o2.cz	  	  


