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Boaz Gelbord

โครงการ The OWASP Security Spending
Benchmarks
เปนการมองหาการจัดทําแนวทาง
(guidance) และทําใหอุตสาหกรรมใหการยอมรับเบนชมารค
ของคาใชจายของเว็บแอปปลิเคชั่นในทุกๆดาน.
โครงการ
OWASP นี้จัดทํารายงานทั่วไปที่ไดจากผลการสํารวจ.

Spending Benchmarks Project ไดเปดใหใชจนถึง
วันที่ 15 เมษายน นี.้ (Songkran’s day of Thailand)

การสํารวจเปนการไดจากการรวบรวมจากผูตอบแบบสอบถาม โดย
ผูตอบเปนผูไมเปดเผยและไมมีขอมูลสวนบุคคลใดๆ ขอมูลนี้รวมเขา
ดวยกันกับการจัดทํารายงานของเราที่สรางจากการสํารวจขอมูลดิบไปที่
ชุมชน ดังนั้นเวอรชนั่ ใหมสุดของ OWASP Security

รหัสลับ (Password): OWASP_Spending

https://www.surveymonkey.com/s/
TPYZLXK

OWASP AppSec USA, Califorinia 2010 Call for Papers

การประชุมจะเริ่มขึ้นที่ UC Irvine Conference Center
ใน Orange County, CA วันที่ 7—10 กันยายน 2010.
การสง (Submissions) ประกอบดวย:
•

ชื่อผูนําเสนอ (Presenter(s) name(s))

•

อีเมลและ/หรือเบอรโทรศัพทของผูนาํ เสนอ (Presenter
(s) emails and/or phone number(s))

•

ชีวะประวัติของผูนําเสนอ (Presenter(s) bio(s))

•

หัวขอ (Title)

•

บทคัดยอ (Abstract)

•

การสนับสนุนใดๆในการวิจัย/เครื่องมือ (Any supporting research/tools (will not be released outside of CFP committee)

วันสุดทายในการสง คือวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 12 PM PST (GMT-8)
Submit proposals to:
http:www.easychair.org/conferences/?
conf=appsec2010

เงินทุนสมาชิกโครงการและสมาชิกทั่วไป (Project and Global Committee Funding )

สมาชิกกรรมการ
OWASP
Jeff Williams
Dinis Cruz
Dave Wichers

ตัวแบบของสมาชิกไดมีการขยายไปยังสมาชิกทั่วไปและสมาชิก
โครงการ. กลุมเหลานีส้ ามารถหาผูสนับสนุนของตัวเองเพือ่ สรางแหลง
เงินทุนของตัวเองไปสนับสนุนสมาชิกโครงการหรือสมาชิกทั่วไป.

ใชในการ print เอกสารของโครงการที่นาํ ไปแบงปนในการจัดงาน.

มีการทํางานนี้อยางไร:

เงินทุนไมสามารถนําไปใชคืนสมาชิกโครงการสําหรับเวลาที่ใชไปในการ
ทํางานบนโครงการ.

โครงการและสมาชิกสามารถหาผูสนับสนุนของตนเองเพื่อสรางแหลง
เงินทุนของตัวเองไปที่โครงการหรือสมาชิก. มูลนิธิ OWASP จะ
จัดการและแบงปนเงินทุนในทิศทางเดียวกันกับที่ทําในปจจุบันดวย
ขอบังคับที่ วาใหแบง 40/60 สําหรับสมาชิกประเภทองคกร.

Tom Brennan
Sebastien
Deleersnyder

เงินทุนสามารถนําไปใชครอบคลุมคาใชจายทีเ่ กี่ยวของกับโครงการ,
แตไมสามารถนําไปจายใหกับสมาชิก OWASP ได.

Eoin Keary

ตัวอยางการนําเงินทุนไปใชไดอยางไร:

Matt Tesauro
ใชเปนคาใชจา ยเดินทางของสมาชิกโครงการผูซึ่งเดินทางไปปราศัย
เกี่ยวกับโครงการ.

ใชในการ print แผนซีดี (CDs).

ติดตอ Kate Hartmann เพื่อรวบรวมเงินทุนจากผูสนับสนุน
หรือถาทานมีคําถามเกีย่ วกับการนําโปรแกรมใหมนี้ไปใชไดอยางไร.

เปนวันของ OWASP ในอิตาลี
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Matteo Meucci

วันที่ 5 และ 6 เดือนพฤศจิกายนปที่ผานมา OWASP

ไดจัดงาน

OWASP สองเหตุการณใหญในโรมและมิลาน ประเทศอิตาลี.
งานแรก เปนการทําใหเขาใจในความรวมมือกับ CONSIP, เปนบริษทั
ของ The Italian Ministry of Economy and Fi-

OWASP
Podcasts Series
Hosted by Jim Manico

Ep 60 Jeremiah
Grossman and
Robert Hansen
(Google pays for
vulns)
Ep 59 AppSec
Roundtable with
Boaz Gelbord, Ben
Tomhave, Dan
Cornell, Jeff
Williams, Andrew
van der Stock and
Jim Manico
(Aurora+)
Ep 58 Interview with
Ron Gula (Web
Server Scanning,
IDS/IPS)

คุณกําลังมองหางานสําหรับการประยุกตใช
ในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

nance (MEF), ทํางานรวมกับ the Italian Public

Italy_OWASP_Day_E-gov_09
OWASP—Italy Day IV ในมิลาน– วันที่สองในมิลานดวยผูเขารวม
ประชุมมากวารอยคน เราไดใสบทความ ภาพนิ่งและวีดีโอออนไลนที่นี่ here.

OWASP—Italy Day at Security Summit 2010

Administrations. ในงานนีเ้ รียกวา “The Application

18 มีนาคม OWASP– อิตาลีจะเสนอ “OWASP Guidelines

Security as trigger for the Italian EGovernment.” ผูเขารวมงานไดมาจาก CISOs ของ the

and tools for Web Applications Security” ที่ Security Summit 2010 ในมิลาน ประเทศอิตาลี.

Italian Ministries และ Public Administrations

www.securitysummit.it/eventi/view/73

https://

ทั้งหมด. บทความที่นําเสนอทานสามารถหาไดที่นี่:

http://www.owasp.org/index.php/

อธิบายการโจมตีแบบ Man In The Middle Attack
จากบลอคของ Michael Coates วันที่ 3/3/2010
“นั่นเปนชองโหวในการโจมตีแบบ man in the middle
attack!ได”
ทานอาจจะไดยินคํานี้มากอน แตขออนุญาติอธิบายรายละเอียดในเชิงลึก
ของการโจมตีชนิดนี้ และทําความเขาใจอยางแทจริงวามันทํางานกัน
อยางไร.
นิยาม
อันดับแรกเปนการนิยามแบบยอๆ การโจมตีแบบ man in the
middle (MitM) เปนการโจมตีโดยการแอบเขาไปเผาดูการ
ติดตอสื่อสารที่มีแลกเปลี่ยนระหวางสองบุคคลและเปนไปไดที่ถูกแกไข
โดยมือที่สาม โดยผูไมไดรับอนุญาติ หรือกลุม ใดๆ ขอมูลเพิม่ เติม สวน
ของมือที่สามจะกระทําการโจมตีในขณะนัน้ (real time) (เชน
ขโมย logs หรือ ดูขอมูลจราจรคอมพิวเตอรที่ไดมากอนหนานัน้ ที่
เวลาตอมา เราถือวาไมไดเปน MitM).

ความตองการสําหรับการโจมตี
MitM สามารถกระทําไดในสองวิธีการทีแ่ ตกตางกัน:
1.

ผูโจมตีไปอยูภายในการควบคุมของ router ทามกลางตําแหนง
ปกติของจราจรในการติดตอสื่อสารระหวางเหยื่อกับ server ที่
เหยื่อติดตอดวย.

2.a. ผูโจมตีถูกวางบนตําแหนงที่เดียวกันของ broadcast domain (e.g. subnet) เชนเดียวกับของเหยื่อ.
2.b. ผูโจมตีถูกวางไวบนตําแหนงเดียวกันของ broadcast domain (e.g. subnet) ที่เดียวกันกับอุปกรณกําหนดเสนทางที่ถูก
ใชโดยเหยื่อที่ไปกําหนดเสนทางจราจร.
การโจมตี
สามารถอานบทความทีส่ มบูรณไดที่ Michael Coates blog

เพราะวา MitM สามารถถูกกระทําตานกับโปรโตคอลหรือการ
ติดตอสื่อสารใดๆ , เราจะกลาวถึงสิ่งนีใ้ นความสัมพันธไปที่ขอมูล
จราจรของ HTTP เพียงเล็กนอยเทานัน้ .

(AppSec)? สามารถตรวจสอบ
ไดที่

OWASP Job

Page

ปลอยออกมาแลว —OWASP ESAPI ver. 1.4.4 สําหรับ JAVA ver. 1.4 และสูงกวานั้น
Jim Manico

การเปลี่ยนแปลง (Changelog):

ถาคุณมีงานทางดาน
AppSec ที่ตองการประกาศ

http://owasp-esapi-java.googlecode.com/
svn/branches/1.4/changelog.txt

สมัครงงาน?
สําหรับ links ที่สําคัญอื่นๆ:
ติดตอ:
Kate Hartmann

ให ดาวนโหลดชุดสมบูรณที่ปลอยออกมาทีเ่ ปน .zip

ไดที่:
http://owasp-esapi-java.googlecode.com/
files/ESAPI-1.4.4.zip

ESAPI 1.4.4 Javadoc สามารถพบไดที่น:ี่ http://owaspesapi-java.googlecode.com/svn/
trunk_doc/1.4.4/index.html

คําถามในการใชและการกําหนดคาตางๆของ ESAPI? ไปเยี่ยมไดที่ลิงค
นี้ : https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/
esapi-user และสามารถเขารวมกลุมการสงขอความทางเมลล.

สนใจในการสนับสนุน?
เขารวมกลุมการสงขอความทางเมลลท:ี่
https://lists.owasp.org/mailman/listinfo/esapidev

OWASP Common Numbering Project

หนา 3

Mike Boberski

เปนการพัฒนาทีน่ าตืน่ เตนมาก , สคีมาตัวเลขใหมจะเปนสิง่ ธรรมดาใน

erences

การไขวกนั ของ OWASP Guides และ OWASP Ref-

โครงการนี้ จะติดตามตัวเลขเกาและเตรียมการสําหรับขอมูลแมปปงที่

ลานนาทีที่เว็บไซต

erences ที่ไดมีการพัฒนา ตัวเลขเปนความพยายามของทีม นําทีม

ศูนยกลางเฉพาะกิจ.

OWASP นเดือนกุมภา

โดย Mike Boberski (ASVS project lead and

เพิ่มเติมไดท:ี่

พันธ!

co-author). โครงการ OWASP Top Ten, Guide,

http://www.owasp.org/index.php/
Common_OWASP_Numbering

เงินบริจาคประเทศไฮคิ

and Reference เปนการนําและสนับสนุนเชนเดียวกับระดับ

ที่ไดถูกปรับปรุงเพื่อสะทอนสคีมาตัวเลขใหมนี้.
ทานสามารถไปที่หนาโครงการเพื่อศึกษาขอมูล

ผูนํา OWASP ทํางานเขาดวยกันเพือ่ พัฒนาตัวเลขทีจ่ ะใหงา ยตอการ

134,000 คนที่ใชเวลา 1.5

(Haiti):

แมประหวาง OWASP Guides กับ References, และจะ

ยอดเงินบริจาครวม :

ยินยอมใหเกิดชวงการสงผานเชนเดียวกับ Guides และ Ref-

$1378.67

OWASP ASVS

สงไปที่ : Doctors

Mike Boberski

Without Borders.

มีการแปลเสร็จสมบูรณเปนอันดับแรกคือ ภาษาญี่ปุน, และ ภาคผนวก

ติดตอ : mike.boberski@owasp.org ถาทานสนใจ.

ของการแนะแนวความคิด ASVS ที่เปนภาษาญีป่ นุ กําลังอยูใ นชวง

ยอดเงินทั้งหมดไปชวยและ
บรรเทชาวไฮติโดยตรง.

การพัฒนา. การแปลเปนภาษาผรั่งเศส เยอรมัน จีน ฮังการี และภาษา
มาเลย อยูในตอไป.

โครงการกําลังมองหาอาสาสมัครในการแปล,

OWASP Development Guide
Mike Boberski

เปนการทํางานในชวงมีการเริ่มทําซ้ําของการแนะแนว (Guide).

OWASP ASVS. ทีมของอาสาสมัครมีทั้งหมด 26 คน และมี

เวอรชั่นถัดไปของการแนะแนวการพัฒนา OWASP (the

สัญญาณที่ดีขึ้นในตัวเลขนี้ โครงการนี้ยงั คงมองหาอาสาสมัคร.

OWASP Development Guide) จะอยูในผลกระทบ
ของการแนะนํารายละเอียดการออกแบบ สําหรับความตองการของ

OWASP Development Guide Project Page

ของเราผูซึ่งใหการสนับสนุนในการตอ
สมาชิกตอมูลนิธิ OWASP ใน
เดือนมกราคม และกุมภาพันธ.

OWASP ESAPI for PHP
Mike Boberski

ยังคงมีการทํางานอยางตอเนือ่ งบนพอรต PHP (PHP port)

Validator, Encoder, and Logger. ฐานของกลุม

ของ ESAPI. Class ทีเ่ ปนแกนทัง้ หมดไดเสร็จสมบูรณ หรือไม

ผูใชที่เริ่มนําไปปรับการใชเพิง่ เกิดขึ้น ตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่

ก็อยูในชวงสุดทายของการริเริ่มการพัฒนา, รวมทั้งการกําหนดคาของ

หนาโครงการ (project page).

การรักษาความปลอดภัย (Security

ขอขอบคุณไปยังสมาชิกประเภทองคกร

Configuration),

สองโครงการใหม
Paulo Coimbra

OWASP Broken Web Application
Project
http://www.owasp.org/intex.php/
OWASP_Broken_Web_Applicaitons_Proj
ect#tab=project_Details
โครงการนี้ถูกสนับสนุนโดย :

บริษัทผูผลิตกับความกาวหนาของ ecosystem มีการเนนไปทีก่ าร
รักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีเหลานัน้ The ecosystem
จะประกอบดวยนักวิจัย (ทั้งผูสรางและผู breakers), เครือ่ งมือ,
ไลบราลี่, แนวทางการแนะแนว, การใหความตระหนักกับวัสดุ,
มาตรฐาน, การศึกษา, การประชุม, ฟอรัม, การสงขาว, การประกาศ
ขาว, และอื่นๆอีกมาก.

Mandiant.
OWASP Ecosystem Project
เรามุงหวังเปนหุนสวนกันระหวางเทคโนโลยีเพลตฟอรมของ

http://www.owasp.org/index.php/
Security_Ecosystem_Project

มูลนิธิ OWASP
9175 Guilford Road
Suite #300
Columbia, MD 21046

โทรศัพท: 301-275-9403
โทรสาร: 301-604-8033

The Open Web Application Security Project (OWASP) เปน
ชุมชนแบบเปดที่มุงเนนในการทําใหองคกรไดเขาใจ ไดพัฒนา ไดรบั ไดปฏิบัติ และไดบาํ รุงรักษา ใน
ดานการประยุกตใชทนี่ า เชื่อถือได. เครื่องมือ เอกสาร ฟอรัม และบทความตางๆทั้งหมดของ
OWASP ไมตองเสียคาใชจายและเปดใหบุคคลใดๆที่สนใจในการประยุกตใชในดานรักษาความ
ปลอดภัยใหดียิ่งขึ้น. เรา (OWASP) ใหการสนับสนุนแนวทางในการนําเสนอการประยุกตใชใน
ดานรักษาความปลอดภัยไมวาจะเปนบุคคล กระบวนการ และปญหาของเทคโนโลยี เพราะวาแนวทาง
การประยุกตใชในดานการรักษาความปลอดภัยที่ใหประสิทธิผลดีที่สุดนั้นเปนการรวมการทําใหดีขึ้น
กวาเดิมในทุกบริเวณเหลานี้ทั้งหมด. ทานสามารถพบเราไดที่ www.owasp.org.
OWASP เปนหนวยงานทีแ่ ตกตางจากองคกรโดยทั่วไป เราเปนอิสระจากความกดดันทาง
การคาใดๆ และยินยอมใหเราเตรียมการการประยุกตใชในดานความั่นคงปลอดภัยโดยไมมีอคติ
ในดานการปฏิบัติการ ในดานขอมูลที่มีผลตอตนทุน.

อีเมลล:
Kate.Hartman@owasp.org

เปนชุมชนการประยุกตใชดานการ

OWASP ไมไดเขารวมกับองคกรเทคโนโลยีใดๆ ถึงแมวาเราสนับสนุนรายงานการใช
เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในเชิงการคาก็ตาม
เชนเดียวกันกับโครงการซอฟตแวร
โอเพนซอรส, OWASP ผลิตวัสดุหลายประเภทมากมายในการใหความรวมือในทิศทาง
แบบเปด.

รักษาความปลอดภัยที่ฟรีและเปดเผย
(open)

มูลนิธิ OWASP (The OWASP Foundation) เปนหนวยงานทีไ่ มหวังผล
กําไร ซึ่งทําใหมนั่ ใจไดวาความสําเร็จของโครงการยังคงอยูอีกนาน.

องตกรที่ใหการสนับสนุน OWASP (OWASP Organizational Sponsors)
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