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Agenda

OWASP & ISSA News

Tworzenie, zaciemnianie i analiza złośliwego 
kodu JavaScript – Krzysztof Kotowicz

Network Forensic: co mówią schwytane pakiety 
– Paweł Goleń



3OWASP

OWASP News

OWASP Poland – podsumowanie 7 miesięcy
5 spotkań w Krakowie + 1 w Warszawie = 11 

prelekcji (9 prelegentów)
Patronat nad 5 imprezami zew. = 3 prelekcje (2 p.):

 SEMAFOR 2010
 SEConference 2010
 CONFidence 2010
 KrakSpotTech #1 (#0?)
 InfoTRAMS – Cloud Computing (-> http://www.issa.org.pl)

Współpraca z ISSA Polska, KNI Kernel (AGH), 
Compendium

http://www.issa.org.pl/
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OWASP News

Materiały video i live streaming – http://varlog.pl/

Wielkie dzięki!

Promocja (Fundacja PROIDEA, ipsec.pl, 
itwkrakowie.org i …

http://varlog.pl/
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OWASP Poland – podsumowanie 7 miesięcy
Projekty:

 Tłumaczenie ASVS (Application Security Verification 
Standard)

– Szukam chętnych do tłumaczenia innych dokumentów, np. 
OWASP Top 10 2010 (osoby indywidualne jak i firmy!)

 Kryteria oceny bezpieczeństwa bankowości elektronicznej
– Z przyczyn niezależnych szukam lidera dla tego projektu!
– Oferuję wsparcie i pomoc w kontakt z zew. podmiotami

 Chętną/Chętnego/chętnych zapraszam do kontaktu
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Co dalej z OWASP Poland?
Szukam v-ce lidera (preferuję kogoś z [okolic] 

Warszawy) do rozkręcenia spotkań w stolicy
Obejmiemy patronatem kilka większych wydarzeń w 

Polsce
Potrzebujemy odświeżyć wiki (nowy szablon), może 

polskojęzyczna strona
Powinniśmy opracować skuteczniejszy sposób 

docierania do ludzi – jakieś propozycje?
Spotkania nadal będą odbywały się co 2 miesiące 

(min. 1 prelekcja) – przerwa wakacyjna potrwa do 
września lub października
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Tworzenie, zaciemnianie i analiza złośliwego kodu 
JavaScript – Krzysztof Kotowicz
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Network Forensic: co mówią schwytane pakiety – 
Paweł Goleń
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Dziękuję za uwagę: do zobaczenia po wakacjach! 
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