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Najlepsza drużyna na świecie w BBN

Polski zespół specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa Dragon Sector zwyciężył w klasyfikacji
generalnej za 2014 r. międzynarodowych zawodów z zakresu bezpieczeństwa
teleinformatycznego „Capture the Flag”. Polacy pokonali drużyny m.in. ze Stanów
Zjednoczonych, Rosji, Niemiec czy Japonii. 28 stycznia br. z członkami zespołu spotkał się
szef BBN minister Stanisław Koziej, który m.in. zaproponował im wspólne przygotowanie
tzw. "10 obywatelskich przykazań cyberbezpieczeństwa" - czyli katalogu najbardziej
generalnych zasad dla obywateli dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w
cyberprzestrzeni.

Szef BBN pogratulował zwycięzcom znaczącego sukcesu oraz dziękował, że tym
samym przyczynili się do promowania spraw cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Strona Dragon Sector

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o początkach zespołu i turniejowej
rywalizacji, ale również o wykorzystywaniu ich wiedzy i doświadczeń przez
instytucje państwowe i firmy prywatne. Poruszono też temat podejścia do spraw
cyberbezpieczeństwa w innych państwach, czy kompetencji, jakie powinni
posiadać najlepsi specjaliści od zabezpieczeń systemów teleinformatycznych –
związanych chociażby z doświadczeniem w przełamywaniu takich
zabezpieczeń.     

Członkowie Dragon Sector dzielili się również wskazówkami dotyczącymi
bezpiecznego korzystania z sieci przez obywateli. Zgodzono się przy tym, że
jednym z najczęściej popełnianych błędów jest po prostu zbyt duża ufność w
kontaktach z innymi w świecie wirtualnym. Przy tej okazji minister S. Koziej
zaproponował wspólne przygotowanie katalogu "10 obywatelskich przykazań
cyberbezpieczeństwa" - czyli najbardziej podstawowych zasad dla obywateli
dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Na zakończenie spotkania szef BBN wręczył zwycięzcom pamiątkowy list
gratulacyjny oraz symboliczne upominki.

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, będące jednym z najnowszych oraz największych wyzwań współczesnego
bezpieczeństwa, jest tematem priorytetowo traktowanym przez BBN. M.in. w zeszłym tygodniu, po roku prac,
Biuro opublikowało Doktrynę cyberbezpieczeństwa RP. Dokument opracowany z udziałem przedstawicieli
resortów, firm prywatnych oraz organizacji pozarządowych, stanowić ma wspólną platformę myślenia o
bezpiecznym funkcjonowaniu państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.  

https://www.bbn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-18372.jpg
https://www.bbn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-18373.jpg
https://www.bbn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-18374.jpg
http://dragonsector.pl/
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf


Generuj PDF
Drukuj

Powiadom

Tweetnij

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6376,Najlepsza-druzyna-na-swiecie-w-BBN.pdf
https://www.bbn.gov.pl/javascript:winopen('/pl/wydarzenia/6376,Najlepsza-druzyna-na-swiecie-w-BBN.print',700,550)
https://www.bbn.gov.pl/pl/powiadom/6376,dok.html?poz=wydarzenia&drukuj=window
https://twitter.com/share

