
Ζ Παγθόζκηα Δπηηξνπή Σπλεδξίσλ βξίζθεηαη ζηελ 
επράξηζηε ζέζε λα αλαθνηλώζεη ηελ εκεξνκελία 
θαη ηελ ηνπνζεζία δηνξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ 
OWASP AppSec US 2010. Τν AppSec US 2010 ζα 
δηνξγαλώλεηαη από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ Bay 
Area κεηαμύ 7 θαη 10 Σεπηεκβξίνπ 2010 ζην Univer-
sity 
of California, Irvine, ηε κόλε ζρνιή ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Θαιηθόξληα κε έκθαζε ζηελ 
Δπηζηήκε ησλ Πιεξνθνξηώλ θαη Υπνινγηζηώλ. Πε- 

ξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξόζθιεζε 
γηα νκηιεηέο θαη εθπαηδεπηέο ζα απνζηαινύλ ζύλην- 
κα. Ζ Δπηηξνπή ζπγραίξεη ηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ 
Minneapolis γηα ηελ εμαηξεηηθή πξόηαζή ηνπο. Πα- 

ξόιν πνπ δελ επηιέρζεθαλ γηα ην AppSec US 2010 
ειπίδνπκε λα δηνξγαλώζνπκε ζύληνκα θάηη αληί- 
ζηνηρν ζηηο θεληξηθέο ΖΠΑ. 

AppSec USA 2010 Ανακοίνωζη 

IBWAS 09 

Πεξίπνπ 40 ζπκκεηέρνληεο θαη αξθεηνί 
θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο παξαθνινύζεζαλ ην 
ζπλέδξην Iberic Web Application Security 
(IBWAS’09) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Es-
cuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, Universidad Politécnica de 
Madrid, ζηελ Ηζπαλία ζηηο 10 θαη 11 
Γεθεκβξίνπ 2009. 

Τν ζπλέδξην, πνπ είρε κεγάιε επηηπρία, 
νξγαλώζεθε από ηηο νκάδεο εξγαζίαο ηεο 
Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο κε ζηόρν λα θέξνπλ 
θνληά εηδηθνύο ζηελ αζθάιεηα εθαξκνγώλ, 
εξεπλεηέο, θαζεγεηέο θαη  επαγγεικαηίεο γηα 
λα ζπδεηήζνπλ πξνβιήκαηα θαη λέεο ιύζεηο 
γηα ηελ αζθάιεηα εθαξκνγώλ.  

Μέζα από ηε ζεξκή ζπδήηεζε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζέκα "Αζθάλεια 
Δθαρμογών Γιαδικηύοσ: Τι θα πρέπει να 
κάνοσν οι κσβερνήζεις ηο 2010;" 
πξνέθπςαλ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Τα ζπκπεξάζκαηα απηά αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 
απνθάζεηο ηνπ πάλει θαη ζα πξέπεη λα 
ζπδεηεζνύλ, αλαλεσζνύλ θαη ηειηθά λα 
εθδνζνύλ από ην OWASP ζαλ έλα ζύλνιν 

ζπζηάζεσλ.   

1. Πξνθαινύκε ηηο θπβεξλήζεηο λα ζπλεξγαζηνύλ 
κε ην OWASP γηα ηελ αύμεζε ηεο δηαθάλεηαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δηαδηθηπαθώλ 
εθαξκνγώλ, εηδηθά ζε όηη έρεη λα θάλεη κε 
νηθνλνκηθέο εθαξκνγέο, εθαξκνγέο πγείαο θαη 
γεληθά, ζπζηήκαηα ζηα νπνία νη απαηηήζεηο 
ηδησηηθόηεηαο θαη εκπηζηεπηηθόηεηαο είλαη 
θξίζηκεο  

2. Τν OWASP ζα αλαδεηήζεη ζπλεξγαζία κε 
θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θόζκν γηα ηελ αλάπηπμε 
ζπζηάζεσλ γηα ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
απαηηήζεσλ αζθάιεηαο εθαξκνγώλ θαη ηελ 
αλάπηπμε θαηάιιεινπ πιαηζίνπ πηζηνπνίεζεο 
γηα ηηο πξνκήζεηεο εθαξκνγώλ θξαηηθώλ 
θνξέσλ. 

3. Πξνζθέξνπκε βνήζεηα γηα ηελ επεμήγεζε θαη 
ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζα 
επηζηξέςεη ζηελ θπβέξλεζε, ηνπο πνιίηεο θαη 
ηνπο νξγαληζκνύο λα ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο 
απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα. 

4. Εεηνύκε από ηηο θπβεξλήζεηο λα ελζαξξύλνπλ 
ηηο εηαηξίεο ζηελ πηνζέηεζε πξνηύπσλ 
αζθάιεηαο εθαξκνγώλ ηα νπνία όηαλ 
εθαξκόδνληαη βνεζνύλ ζηελ πξνζηαζία όισλ 
από παξαβηάζεηο αζθάιεηαο πνπ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ δηαξξνή εκπηζηεπηηθώλ 
πιεξνθνξηώλ, δηελέξγεηα παξάλνκσλ 
ζπλαιιαγώλ θαη άιιεο αμηόπνηλεο πξάμεηο.  

5. Πξνζθέξνπκε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή θαη 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ νξγάλσζε 
εμεηδηθεπκέλσλ ζεκείσλ ζπζζώξεπζεο γλώζεο 
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 Τν ζπλέδξην OWASP AppSec ζαο θαιεί 
λα ππνβάιιεηε εξγαζηέο πνπ εκπίπηνπλ 
ζηηο παξαθάησ ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Publish or Perish: Δξεπλεηηθέο 
εξγαζίεο κε νκόηηκε αμηνιόγεζε (peer-
review). Υπνβνιή: 12 ζειίδεο κέγηζην, 
δνκή LNCS 

Demo or Die: Παξνπζίαζε θαη Demo. 
Υπνβνιή: πεξίιεςε 1 ζειίδαο  + screenshot 

Present or Repent: Μόλν παξνπζίαζε. 
Υπνβνιή: εθηεηακέλε πεξίιεςε 2 ζειίδσλ. 

http://tinyurl.com/yjv2otg  Πξνζεζκία: 7 
Φεβξνπαξίνπ.  

OWASP AppSec Research 2010 Call for Papers 

http://www.owasp.org/index.php/OWASP_AppSec_Research_2010_-_Stockholm,_Sweden
http://www.owasp.org/index.php/OWASP_AppSec_Research_2010_-_Stockholm,_Sweden
http://tinyurl.com/yjv2otg


Αλαδεκνζίεπζε από 

ην blog ηνπ 

Jeremiah Grossman 

http://

jeremiah-

grossman.blogspot.c

om/ 

“Μεηά από πνιιή 

δνπιεηά από ηνλ Bil 

Corry (@bilcorry), 

ζαο παξνπζηάδνπκε 

κηα θαιή πξώηε 

πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία 

αληηζηνηρίαο κεηαμύ 

ηνπ λένπ WASC's 

Threat Classifica-

tion v2 θαη ηνπ  

OWASP's Top Ten 

2010 RC1. 

Πηζηεύνπκε όηη 

απηό ζα βνεζήζεη 

όζνπο 

ρξεζηκνπνηνύλ έλα 

από ηα δύν 

πξόηππα.“ 

OWASP JBroFuzz 

Σειίδα 2 

OWASP 
Podcasts Series 
Οικοδεζπόηης: Jim 
Manico  
 

Δπ. 57 David 
Linthicum (cloud 
Computing) 

Δπ. 56 Adar 
Weidman (Regular 
Expression DOS) 

Δπ. 55 AppSec 
Justification 
Roundtable with 
Boaz Gelbord, Jason 
Lam, Jim Manico 
and Jeff Williams 

 
Δπ. 54 George Hesse 

Δπ. 53 Amichai 
Shulman (WAF) 

_Version_1.7_Release_-_Assessment 

 http://www.owasp.org/index.php/
Assessment_Criteria_v2.0 

 Σπγραξεηήξηα ζην ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ 
Γηάλλε Παπιόζνγινπ θαη ζηελ νκάδα ηνπ 
απνηεινύκελε από ηνπο Matt Tesauro θαη  
Leonardo Cavallari Militelli, πνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξώηε αμηνιόγεζε 
κε βάζε ηα λέα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηνπ 

Τν έξγν OWASP JBroFuzz ειέγρζεθε 
πξόζθαηα κε βάζε ηα Θξηηήξηα 
Αμηνιόγεζεο ηνπ OWASP (OWASP As-
sessment Criteria 2.0) θαη ε ηειηθή ηνπ 
έθδνζε (JBroFuzz 1.7) ζεσξήζεθε 
Σηαζεξή ζηηο 2/12/09. 

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

http://www.owasp.org/index.php/
Category:OWASP_JBroFuzz_Project_-

OWASP TOP 10 2010 RC1—Update 

Dave Wichers 

Tν OWASP Top 10 2010 RCI 
παξνπζηάζηεθε ζην ζπλέδξην AppSec 
DC . Ζ πεξίνδνο ζρνιίσλ έιεμε ζηηο 
31/12/09.  Ζ νκάδα ηνπ έξγνπ ειπίδεη λα 
αλαθνηλώζεη ηε λέα έθδνζε ζηηο 4/2/10. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα 
βξείηε ζηελ αξρή ηεο ζειίδαο ηνπ Top 10 
project : http://www.owasp.org/
index.php/

Ανηιζηοίσηζη Καηηγοπιοποίηζηρ Απειλών WASC v2/ OWASP Top Ten 2010 RC1  

Blog ηος Jeremiah Grossman 

Ψάσνεηε για 

επγαζία ζσεηική 

με αζθάλεια 

λογιζμικού; 

Δείηε OWASP 

Job Page 

Θέλεηε να 

δεμοζιεύζεηε 

μία αγγελία 

επγαζίαρ 

ζσεηική με 

αζθάλεια 

λογιζμικού;  

Επικοινωνήζηε 

με ηεν:  

http://twitter.com/bilcorry
http://projects.webappsec.org/Threat-Classification
http://projects.webappsec.org/Threat-Classification
http://projects.webappsec.org/Threat-Classification
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Παγκόζμια Επιηποπή Οπγανιζμών (Global Industry Committee) 

Colin Watson  

H απνζηνιή ηεο Δπηηξνπήο Βηνκεραλίαο 
είλαη λα ελεκεξώζεη θαη λα 
επαηζζεηνπνηήζεη σο πξνο ηηο βέιηηζηεο 
πξαθηηθέο αζθάιεηαο ινγηζκηθνύ 
δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο ηνκείο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νξγαληζκώλ 
πνπ πξνσζνύλ πξόηππα θαη βέιηηζηεο 
πξαθηηθέο. Ζ επηηξνπή επηζπκεί αθόκα λα 
γίλεη ε θσλή απηώλ ησλ νξγαληζκώλ ζην 
OWASP, πξνσζώληαο ηηο απόςεηο θαη 
απαηηήζεηο ηνπο. 

Γηα λα επηηύρνπκε απηό ην ζηόρν 
αλαιακβάλνπκε δξάζεηο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξνπζηάζεσλ, 
ελίζρπζεο ησλ πξνζπαζεηώλ άιισλ 
νξγαληζκώλ θαη από θνηλνύ ζπλεξγαζίεο 
όηαλ απηέο είλαη αλαγλσξίζηκεο θαη 
ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πόξνη.  

Σηε δηάξθεηα ηνπ 2009, νη Rex Booth θαη 
David Campbell ζηελ Βόξεηα Ακεξηθή, θαη  
νη Georg Hess , Eoin Keary θαη Colin Wat-
son ζηελ Δπξώπε, καδί κε ηνλ εθπξόζσπν 
ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ OWASP Tom Brennan 
αλέιαβαλ 19 εμσηεξηθέο δξάζεηο, 
εγήζεθαλ ή βνήζεζαλ κε απαληήζεηο ηνπο 
ζε 9 πξνζρέδηα θεηκέλσλ θαζνδήγεζεο, 
έγγξαθα πξνβιεκαηηζκνύ θαη πξόηππα, 

θαη μεθίλεζαλ λα θαηαγξάθνπλ 
εμσηεξηθέο πεγέο πνπ αλαθέξνπλ ην 
OWASP θαη ηα έξγα ηνπ.  Τν 2010 
απνθηήζακε ηξία λέα κέιε, ηνπο Joe 
Bernik, Alexander Fry θαη Γηάλλε 
Παπιόζνγινπ θαζώο θαη ην λέν 
εθπξόζσπν ηνπ ζπκβνπιίνπ, Dave Wich-
ers. Σηόρνο καο είλαη λα ιάβνπκε έλαλ 
πεξηζζόηεξν πξν-δξαζηηθό ξόιν ζηελ 
επηθνηλσλία κε αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ 
άκεζε ζρέζε κε πιεξνθνξηθή θαη 
αζθάιεηα ζε ηνκείο όπσο ε ελέξγεηα, ε 
πγεία, ε νηθνλνκία θαη ε δηαθπβέξλεζε, 
θαη επίζεο λα πξνσζήζνπκε ηα έξγα θαη 
ηνπο πόξνπο ηνπ OWASP ζηελ επξύηεξε 
θνηλόηεηα. Όηαλ κέιε ηνπ OWASP έρνπλ 
ήδε επαθέο, επηζπκνύκε λα ηα 
βνεζήζνπκε λα αλαπηύμνπλ έλα δηάινγν 
κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ. 

Βαζικοί Σύνδεζμοι:  

Παγκόζμια Δπιηροπή Οργανιζμών 
ηοσ OWASP : http://www.owasp.org/
index.php/Global_Industry_Committee  

Mailing List Παγκόζμιας Δπιηροπής 
http://lists.owasp.org/mailman/listinfo/
global_industry_committee  

Αναθορές ζηο OWASP: 

Σσνδρομές Οργανιζμών: 27 
 
 Νέεο Σπλδξνκέο ην Γεθέκβξην: 0 

 Αλαλεώζεηο ην Γεθέκβξην: 1 (Nokia) 

 Φακέλεο ζπλδξνκέο ην Γεθέκβξην 
(δελ αλαλέσζαλ): 1 (Corporate One 
Federal Credit Union) 

Έζοδα Σσνδρομών ηο Γεκέμβριο: 
$5,900 

Σσνδρομές ιδιωηών: 767 
 
 Νέεο Σπλδξνκέο ην Γεθέκβξην: 26 

 Αλαλεώζεηο ην Γεθέκβξην: 0 

 Φακέλεο ζπλδξνκέο ην Γεθέκβξην 
(δελ αλαλέσζαλ): 9 

 Σπλδξνκέο Ηδησηώλ: $900 

Σςνδπομέρ 

Σειίδα 3 

Εςσαπιζηούμε ηε 

Nokia πος 

ανανέωζε ηεν 

ςποζηήπιξή ηερ 

ζηο OWASP 

Foundation ηο 

Δεκέμβπιο.  

Ο Dinis Cruz 

παποςζιάδονηαρ 

ζηο IBWAS 09 

Ενημέπωζη για ηα έπγα ηος OWASP  

Paulo Coimbra 

Vicnum - Έθδνζε 1.4 (31/12/2009) .  

OWASP Content Validation using 
Java Annotations Project  

OWASP Application Security Verification 
Standard (ASVS) – Πξόρεηξεο εθδόζεηο 
ηεο Γαιιηθήο θαη Ηαπσληθήο κεηάθξαζεο. 
Υπό αλάπηπμε: κεηάθξαζε ζηα Γεξκαληθά 
θαη ηα Θηλέδηθα. 

Reviewers drive: The GPC is on its way 

to launch a Reviewers Drive .   

releases will be assessed in accordance 

with the OWASP Assessment Criteria 2.0. 

Νέο Έργο:  

OWASP Computer Based Training 

Project (OWASP CBT Project), 

ππεύζπλνο: Nishi Kumar  

Ανακοινώζεις: 

OWASP ModSecurity Core Rule Set 

Project - ModSecurity 2.0.3 Θα 

αμηνινγεζεί από ηνπο: Ivan Ristic & Leo-

nardo Cavallari.    

The OWASP EnDe Project  

OWASP Vicnum Project  OWASP 

IBWAS 09 Πάνελ 

Ομιλεηών:  

http://www.owasp.org/index.php/Global_Industry_Committee
http://www.owasp.org/index.php/Global_Industry_Committee
http://lists.owasp.org/mailman/listinfo/global_industry_committee
http://lists.owasp.org/mailman/listinfo/global_industry_committee
http://www.nokia.com/
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Content_Validation_using_Java_Annotations_Project
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Content_Validation_using_Java_Annotations_Project
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_Verification_Standard_Project
http://globalprojectscommittee.wordpress.com/2009/11/27/new-drive-for-project-reviewers/
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_EnDe
http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Vicnum_Project


OWASP Foundation 

9175 Guilford Road  
Suite #300 
Columbia, MD 21046 

Τει.: 301-275-9403  

Fax: 301-604-8033  

E-mail: 

Kate.Hartman@owasp.org 

Η ελεύθερη και ανοικηή 

κοινόηηηα για ηην 

αζθάλεια λογιζμικού  

Τν Open Web Application Security Project (OWASP) είλαη κηα 
αλνηθηή θνηλόηεηα αθηεξσκέλε ζηελ ππνζηήξημε ησλ 
νξγαληζκώλ γηα ηελ αλάπηπμε, πξνκήζεηα, ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε έκπηζησλ εθαξκνγώλ. Όια ηα εξγαιεία, θείκελα, 
θόξνπκ θαη νκάδεο εξγαζίαο ηνπ OWASP είλαη ειεύζεξα θαη 
αλνηθηά ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 
αζθάιεηαο εθαξκνγώλ. Υπνζηεξίδνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηεο 
αζθάιεηαο ζαλ έλα πξόβιεκα πνπ αθνξά αλζξώπνπο, 
δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγία θαζώο νη πην απνηειεζκαηηθέο 
ιύζεηο πεξηιακβάλνπλ βειηηώζεηο ζε όινπο απηνύο ηνπο ηνκείο. 
Μπνξείηε λα καο βξείηε ζην www.owasp.org. 

Τν OWASP είλαη κηα λέα κνξθή νξγαληζκνύ. Ζ 
αλεμαξηεζία καο από εκπνξηθέο πηέζεηο καο επηηξέπεη λα 
παξέρνπκε αλεπεξέαζηνη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηελ αζθάιεηα εθαξκνγώλ.  

Τν OWASP δε ζπζρεηίδεηαη κε θακία ηερλνινγηθή εηαηξία, 
παξόιν πνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ ελεκεξσκέλε ρξήζε 
εκπνξηθώλ ηερλνινγηώλ αζθάιεηαο. Αληίζηνηρα κε πνιιά 
έξγα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ, ην OWASP παξάγεη πιηθό ζε 
πνιιέο κνξθέο κε αλνηθηό θαη ζπλεξγαηηθό ηξόπν. 

Τν OWASP Foundation είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθόο 
νξγαληζκόο πνπ δηαζθαιίδεη καθξνπξόζεζκα ηελ επηηπρία 
ηνπ έξγνπ. 
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