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OWASP AppSec Research 2010

Τν πιήξεο πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη
ησλ εθπαηδεύζεσλ είλαη δηαζέζηκν. Τν
επίζεκν δείπλν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ

Τεηάξηε, 23 Ινπλίνπ ζην δεκαξρείν,
όπνπ απνλέκνληαη θαη ηα βξαβεία
Νόκπει. Δείηε θαη εδώ: Δεκαξρείν

Διακεκπιμένοι Ομιληηέρ ζηο OWASP AppSec USA, California 2010
Τν AppSec USA ζα ιάβεη ρώξα ζην UC
Irvine Conference Center ζην Orange
County, CA ζηηο 7—10 Σεπηεκβξίνπ 2010.

HD Moore—Metasploit/Rapid7
David Rice—Geekonomics
Jeff Williams—Aspect Security

Οκηιεηέο ζα είλαη νη:

Σύληνκα ζα αλνίμεη θαη ην site ηνπ
ζπλεδξίνπ ζηε δηεύζπλζε:

Bill Cheswick—AT&T Research

www.appsecusa.org

Διακεκπιμένοι Ομιληηέρ ζηο OWASP AppSec, Brasil 2010

Τν OWASP AppSec Brasil αλαθνηλώλεη
ηνπο δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο νη νπνίνη
είλαη νη Bruce Schneier θαη Jeremiah
Grossman. Τν ζπλέδξην ζα ιάβεη ρώξα
ζηηο 16—19 Ννεκβξίνπ 2010. Γηα

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε:
www.owasp.org/index.php/
AppSec_Brasil_2010).

Κςκλοθόπηζε ηο OWASP Top 10 2010

Τν OWASP Top 10 2010 θπθινθόξεζε
ζηηο 19 Απξηιίνπ 2010, γεγνλόο πνπ
θαιύθζεθε εθηεηακέλα απ’ ηνλ ηύπν.
Παξαζέηνπκε κεξηθά κόλν links από
δηεζλή κέζα ελεκέξσζεο πνπ αλέθεξαλ
ηελ θπθινθνξία. Αλ δελ ην έρεηε θάλεη
αθόκα, δηαβάζηε ην Top 10 γηα ην 2010
θαη απνδερζείηε ηελ πξόθιεζε γηα
επαηζζεηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο εθαξκνγώλ.
Δειηίν Τύπνπ:
http://www.owasp.org/index.php/
OWASPTop10-2010-PressRelease
Άξζξα:

Logic Flaws and the OWASP Top 10, Steve
Ragan—The Tech Herald
Top 10 Most Critical Web App Security
Risks, Ericka Chickowski—Channel Insider
Injection tops list of web application security risks, Angela Moscaritolo—SC Magazine
OWASP Issues Top 10 Web Application
Security Risks List, Kelly Jackson—
DarkReading
Security: 10 Most Dangerous Web App Security Risks, Brian Prince—eWEEK

OWASP Newsletter—Κάλεζμα για άπθπα

Τν OWASP αλαδεηά άξζξα ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα εθαξκνγώλ γηα δεκνζίεπζε ζην
OWASP newsletter. Τν πεξηερόκελν ησλ
άξζξσλ δελ πξέπεη λα είλαη εκπνξηθό.

Επηθνηλσλήζηε κε ηε
Lorna.Alamri@owasp.org γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.

Σςνένηεςξη με ηον Jim Manico
Lorna Alamri

OWASP
Podcasts Series
Οικοδεζπόηης: Jim
Manico

Επ. 61 Richard
Bejtlich
(Παξαθνινύζεζε
Δηθηύσλ)
Επ. 62 Amichai
Shulman (WAF)
Επ. 63 Ed Bellis
(eCommerce)
Επ. 64 Andy Ellis
(Δηαζεζηκόηεηα)
Επ. 65 AppSec
Round Table: Boaz
Gelbord, Dan
Cornell, Jeff
Williams, Johannes
Ullrich & Jim Manico
Επ. 66 Brad Arkin
(Adobe)
Επ. 67 Top Ten– Jeff
Williams (XSS)
Επ. 68 Top Ten—
Kevin Kenan
(Κξππηνγξαθηθή
Απνζήθεπζε)
Επ. 69 Top Ten—Eric
Sheridan (CSRF)
Επ. 70 Top Ten—
Michael Coates (TLS)
Επ. 71 Top Ten—
Robert Hansen
(Αλαθαηεπζύλζεηο)

Απηό πνπ είλαη εθπιεθηηθό ζρεηηθά κε ηνλ
OWASP είλαη ην γεγνλόο όηη δίλεη ηελ
επθαηξία ζηνπο ιάηξεηο ηεο αζθάιεηαο
εθαξκνγώλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδεηήζεηο.
O Jim Manico έρεη θαζηεξώζεη κηα δεκνθηιή
ζεηξά από podcasts ζηα νπνία δεκνζηεύεη
ζπλεληεύμεηο από θεκηζκέλνπο εηδήκνλεο
ζηελ αζθάιεηα εθαξκνγώλ. Φξεζηκνπνίεζε
ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ ώζηε λα δεκηνπξγήζεη
κηα ζεηξά από podcasts γηα ηνλ OWASP
(OWASP Podcast Series), λα πξνσζήζεη ηε
ζηαδηνδξνκία ηνπ θαη λα κεγαιώζεη ηελ
γλσζηαθή βάζε θαη ηελ ελεκεξόηεηα ηνπ
OWASP ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εθαξκνγώλ.
Γηαηί απνθάζηζεο λα θάλεηο ην πξώην
podcast;
Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2008, ήκνπλ κάξηπξαο
καδηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ
εζεινληώλ ηνπ OWASP ζηηο eLists ηνπ
OWASP θαη έκεηλα έθπιεθηνο από ην βάζνο
ησλ δηαιόγσλ. Θεσξνύζα πσο θάπνηνο
πξέπεη λα ηα θαηαγξάθεη απηά. Πίζηεπα πσο
ην λα μεθηλήζεηο έλα podcast ήηαλ εύθνιν, θη
έηζη ρσξίο πξαθηηθά λα πάξσ θάπνηα άδεηα,
μεθίλεζα λα ερνγξαθώ. Ο Arshan, ν Jeff
Williams θαη ν Jeremiah Grossman
πξνζθέξζεθαλ λα γίλνπλ ηα πξώηα κνπ
“ζύκαηα”, θαη από ηόηε θηηάρλσ podcasts
γηα ηνλ OWASP. :)
Πνηόο ήηαλ ν πξσηαξρηθόο ζνπ ζθνπόο
απηώλ ησλ podcasts; Έρεη αιιάμεη από
ηόηε; Αλ λαη, πώο;
Αξρηθά, ν ζηόρνο κνπ ήηαλ λα ερνγξαθώ
ραιαξέο ζπλνκηιίεο πνπ θάλακε κέζσ
δσξεάλ ππεξεζηώλ ηειεδηαζθέςεσλ, θαη λα
ηηο δεκνζηεύσ ζε κνξθή mp3. Τώξα,
πξόθεηηαη λα αγνξάζσ έλα πςειήο
πηζηόηεηαο κηθξόθσλν θαη λα εζηηάζσ όζν
πεξηζζόηεξν γίλεηαη ζηελ πνηόηεηα ηεο
ηειηθήο παξαγσγήο θάλνληαο πξνζεθηηθή
επεμεξγαζία θαη mastering. Απηέο είλαη θαηά
θύξην ιόγν νη πξνζέζεηο κνπ, αιιά
πξνζπαζώ ζπλερώο λα βειηηώλσ ηελ
πνηόηεηα ηνπ show .
Πώο εμειίζζεηαη ην εγρείξεκα ζνπ;
Σήκεξα (κέζα Μαξηίνπ) επεμεξγάδνκαη ην
63ν show. Υπάξρνπλ ήδε έηνηκα αξθεηά
show θαη πεξηκέλσ ην δειηίν ηύπνπ ηνπ λένπ
Top Ten από ηνλ OWASP .

Σειίδα 2
Πώο πξνεηνηκάδεζαη γηα ηηο ζπλεληεύμεηο;
Ξεθηλώ θαλνλίδνληαο ζπλεληεύμεηο κε δηάθνξνπο
θαιεζκέλνπο. Αθόκα, έρσ έλα θαζηεξσκέλν
θαιεζκέλν θάζε κήλα γηα ην show ηεο ζηξνγγπιήο
ηξαπέδεο. Δνπιεύσ πάλσ ζηηο εξσηήζεηο γηα ηνπο
θαιεζκέλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ. Επηδηώθσ έμππλα
ζρόιηα από ηνπο θαιεζκέλνπο κνπ, θαη όρη
εθπιήμεηο .
Πνηό ήηαλ ην πην δεκνθηιέο, ην πην
ακθηιεγόκελν θαη πνην ην αγαπεκέλν ζνπ
podcast;
Τα πην δεκνθηιή είλαη ηα show ζηξνγγπιήο
ηξαπέδεο. Μηα θνξά, έλαο θαιεζκέλνο απνθάιεζε
όιν ην OWASP ―έλα κάηζν θνκκνπληζηέο” θαη
απηό πξνθάιεζε κεξηθέο αληηδξάζεηο. Τν
αγαπεκέλν κνπ show ήηαλ κε ηνλ Billy Hoffman
από ηελ HP, ν νπνίνο είπε όηη ζηε γηαγηά κνπ
αμίδεη λα πέζεη ζύκα ράθεξ. Σην show ήξζε θαη ν
Dave Aitel θαη ήηαλ ν πην άλεηνο θαιεζκέλνο από
όινπο. Επίζεο ήξζε θαη ν Richard Stallman, ν
νπνίνο κε θαηαθεξαύλσζε όηαλ ηνλ ξώηεζα πνηό
είλαη ην όλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην Skype. (ΥΓ:
Η ζπλέληεπμε ηνπ Stallman θπθινθόξεζε κόλν ζε
κνξθή .ogg. Αιήζεηα!). Αιιά είκαη ηδηαίηεξα
επγλώκσλ ζηνλ Andre Gironda, ζηνλ Jeff Williams
θαη ζηνλ Boaz γηα ηελ βνήζεηά ηνπο θαη ηελ
ππνζηήξημε πξνο ην show. Καη εηιηθξηλά, όινη κνπ
νη θαιεζκέλνη ήηαλ θαληαζηηθνί!
Έρνληαο ππόςε όζα έκαζεο κέρξη ηώξα, ηί
ζα έθαλεο δηαθνξεηηθά;
Δε ζα είρα δειώζεη πνηέ πσο κηα δσξεάλ
ππεξεζία παξνρήο ππεξεζηώλ ηειεδηάζθεςεο ζα
ήηαλ αξθεηά θαιή ώζηε λα ερνγξαθώ podcasts. :)
Πνηά ήηαλ ε κεγαιύηεξή ζνπ πξόθιεζε λα
μεθηλήζεηο ην podcast;
Απιά λα ην θάλσ! Από ηε ζηηγκή πνπ μεθηλήζακε,
αλέιαβε ην πλεύκα ηνπ podcast . :)
Γηαηί αηζζάλεζαη πσο είλαη επηηπρεκέλν;
Οη θαιεζκέλνη! Είρα ηελ ραξά λα έρσ θάπνηνπο
απίζηεπηα έμππλνπο θαη ηαιαληνύρνπο
θαιεζκέλνπο ζην show. Δε ζα κπνξνύζακε λα ην
θάλνπκε απηό ρσξίο ηελ θνηλόηεηα.
Αλ κπνξνύζεο λα πάξεηο ζπλέληεπμε από
θάπνηνλ γηα ην podcast, πνηόο ζα ήηαλ
απηόο;
Θα ήζεια λα πάξσ ζπλέληεπμε από ηνλ
εξγαδόκελν ζηε MS πνπ εθεύξε ηo HTTP Only.
Αιιά πξαγκαηηθά, ν Bruce Schneier είλαη έλαο
από απηνύο πνπ αθόκα θπλεγάσ λα θέξσ ζην

show. Είρα ερνγξαθήζεη ηνλ Bruce όηαλ ην podcast βξηζθόηαλ ζηα πξώηα ηνπ βήκαηα, αιιά από
δηθό κνπ ιάζνο ε πνηόηεηα ηεο ερνγξάθεζεο
ήηαλ ηόζν θαθή πνπ δελ κπόξεζα λα ην
δεκνζηεύζσ. Bruce! Σπγλώκε! Δώζε κνπ κηα
δεύηεξε επθαηξία ζε παξαθαιώ! . :)
Τη βιέπεηο ζην κέιινλ;
Τν show πξέπεη λα ζπλερίζεη! Αξθεηέο εηαηξίεο
είραλ ηελ θαινζύλε λα θάλνπλ δσξεέο ζηνλ
OWASP κπαίλνληαο ζην show, θαη έηζη κνπ
δόζεθε ε επθαηξία λα αγνξάζσ επαγγεικαηηθό
εμνπιηζκό γηα ηελ ερνγξάθεζε ησλ κειινληηθώλ
show. Tenable, Adobe, Orbitz θαη Αkamai, ζαο
επραξηζηνύκε γηα ηηο γελλαηόδσξεο δσξεέο ζαο
ζηνλ OWASP!

ζην http://www.owasp.org/index.php/
Talk:OWASP_Podcast. Απηή ε ιίζηα είλαη
απνηέιεζκα πνιιώλ δηδαγκάησλ από ηα
ηειεπηαία ρξόληα.

Σειίδα 3

Τν πην ζεκαληηθόηεξν, ζαο επραξηζηώ πνπ κε
αθνύζαηε! Τν show δελ ζα ήηαλ ηόζν
επηηπρεκέλν αλ δελ ππήξραλ νη θαληαζηηθνί
καο αθξναηέο!

Αλ έρεηε ζρόιηα, παξαθαιώ ζηείιηε ηα ζην
podcast@owasp.org

Εςσαπιζηούμε ηα

Θα ήζειεο λα κνηξαζηείο κε εκάο θάπνην
κάζεκα πνπ έκαζεο κέζα από όια απηά;
Κάηη άιιν πνπ ζα ήζειεο λα κνηξαζηείο κε
ην θνηλό ζνπ ?

εηαιπικά μέλη πος

Έρσ δεκνζηεύζεη ηνλ θαηάινγν κε ηνλ εμνπιηζκό
πνπ δηαζέησ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζώ

Μάπηιο και ηον

ανανέωζαν ηην
ςποζηήπιξή ηοςρ
ζηο OWASP ηον
Αππίλιο

Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ην OWASP λα ελεκεξώζεη κάθε
πξνγξακκαηηζηή γηα ην OWASP Top 10?
Κνηλνπνηήζηε ην ζύλδεζκν:
OWASP_Top_10_-_2010.pdf
Ομάδα Επγαζίαρ Λονδίνος
OWASP AppSec Training Project

εθαξκνγώλ

Ο OWASP Λνλδίλνπ νινθιήξσζε ηε
πξώηε εθδήισζε εθπαίδεπζεο ζηηο 16



αιιάμνπλ ην γεγνλόο απηό

Απξηιίνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ

πξνζδίδνληαο επηινγέο από ώξηκα θαη

παξνπζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ

έηνηκα έξγα καδί κε πξαθηηθά

παξαθάησ ζεκάησλ:


παξαδείγκαηα γηα ην πσο κπνξνύλ λα

Εθηόο από ην OWASP TOP 10, ηα
πεξηζζόηεξα έξγα ηνπ OWASP δελ
ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο νύηε θαη
γίλνληαη θαηαλνεηά. Σηηο
πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απηό δελ
νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πνηόηεηαο θαη

Τα καζήκαηα απηά ζθνπεύνπλ λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ.


Τν κάζεκα ζα είλαη πνιύ πξαθηηθό
θαη ζα γίλνπλ επηδείμεηο θαη αζθήζεηο
γηα ηα αληίζηνηρα εξγαιεία .

Τν πιηθό είλαη δηαζέζηκν ζην:

ρξεζηκόηεηαο ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ

OWASP Projects θαη Υιηθό πνπ

εξγαιείσλ, αιιά ζηε κεησκέλε

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε

θαηαλόεζε σο πξνο ην πνύ αθξηβώο

ζήκεξα.

ηαηξηάδνπλ ζην «νηθνζύζηεκα»

Αλακέλνπκε ηώξα από ηηο ηνπηθέο νκάδεο

αζθάιεηαο ελόο νξγαληζκνύ ή ζηνλ
θύθιν δσήο αλάπηπμεο δηαδηθηπαθώλ

εξγαζίεο ηνπ OWASP λα πάξνπλ ην πιηθό

Νέοι εηαιπικοί
ςποζηηπικηέρ ηον
Αππίλιο: Qualys
Εςσαπιζηούμε για
ηην ςποζηήπιξη!

IBWAS ’10—Call for Papers

Σειίδα 4

Carlos Serrão, Ph.D.

Παπακολοςθήζ
ηε ηο OWASP
ζηο Twitter
http://
twitter.com/
statuses/
user_timeline/
16048357.rss

Τν δεύηεξν Ιβεξν-Ακεξηθαληθό ζπλέδξην
αζθάιεηαο δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
IBWAS’10 ζα ιάβεη ρώξα ζηε Ληζαβόλα
(Πνξηνγαιία) ζηηο 11 θαη 12 Ννεκβξίνπ
2010. Απηό ην ζπλέδξην απνζθνπεί λα
ζπλελώζεη ηνπο εηδηθνύο ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο εθαξκνγώλ, ηνπο εξεπλεηέο, ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο από
ηε βηνκεραλία, ην αθαδεκατθό θύθιν θαη
από δηεζλείο νξγαλώζεηο όπσο ην OWASP,
ώζηε λα ζπδεηεζνύλ ηα αλνηρηά πξνβιήκαηα
θαη νη λέεο ιύζεηο ζηελ αζθάιεηα
εθαξκνγώλ. Σηα πιαίζηα απηνύ ηνπ
ζπλεδξίνπ, νη αθαδεκατθνί εξεπλεηέο ζα
κπνξνύλ λα ζπλδπάζνπλ ηα ελδηαθέξνληα
απνηειέζκαηά ηνπο κε ηελ εκπεηξία ησλ
επαγγεικαηηώλ θαη ησλ κεραληθώλ
ινγηζκηθνύ.
Οη δηνξγαλσηέο έρνπλ ήδε αλαθνηλώζεη ηελ
Πξόζθιεζε γηα Άξζξα (Call for Papers-CfP)
θαη όπνηνο ελδηαθέξεηαη λα απνζηείιεη
θάπνηα εξγαζία ζην ζπλέδξην νθείιεη λα ην
πξάμεη αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ
εμεγνύληαη ζην CfP, έσο ηηο 24 Σεπηεκβξίνπ
2010.
Πξνηεηλόκελα ζέκαηα γηα ηελ απνζηνιή
άξζξσλ (δελ πεξηνξίδνληαη ζε απηά):







Αζθαιή αλάπηπμε εθαξκνγώλ
Αζθάιεηα ζε αξρηηεθηνληθέο ππεξεζηώλ
Αζθάιεηα ζηελ αλάπηπμε πιαηθόξκαο
(framework)
Μνληεινπνίεζε απεηιώλ ησλ
δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
Αζθάιεηα ππνινγηζηηθώλ λεθώλ (cloud

computing)
Εππάζεηεο θαη αλάιπζε δηαδηθηπαθώλ
εθαξκνγώλ (αμηνιόγεζε θώδηθα, έιεγρνο
δηείζδπζεο, ζηαηηθή αλάιπζε θηι.)
 Μεηξηθέο αζθάιεηαο εθαξκνγώλ
 Τερληθέο αζθαινύο θώδηθα
 Πιαηθόξκεο ή γλσξίζκαηα αζθάιεηαο
γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ βνεζνύλ
ζηελ αζθάιεηα δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
 Αζθαιή ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε
δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο
 Έιεγρνο πξόζβαζεο ζε δηαδηθηπαθέο
εθαξκνγέο
 Απόξξεην ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο
 Τππνπνηήζεηο, πηζηνπνηήζεηο θαη θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο αζθάιεηαο γηα δηαδηθηπαθέο
εθαξκνγέο
 Επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο
 Επηζέζεηο θαη εθκεηάιιεπζε εππαζεηώλ
Όια ηα δεθηά άξζξα ζα δεκνζηεπζνύλ ζηα
πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ, ππό κηαο αλαθνξάο
ISBN. Τα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ ζα
δεκνζηεπζνύλ από ηνλ εθδνηηθό νίθν Springer ζηε
ζεηξά Communications in Computer and Information Science (CCIS).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε:
Call for Papers: http://www.owasp.org/
index.php/IBWAS10#tab=Call_for_Papers
Ιζηνζειίδα ζπλεδξίνπ: http://www.ibwas.com



Ενημέπωζη για ηα Έπγα ηος OWASP
Paulo Coimbra, OWASP Project Manager

Νέα Έξγα
Hungarian Translation Project
http://www.owasp.org/index.php/
OWASP_Hungarian_Translation_Projec
t#tab=Project_Details
RFP– Κξηηήξηα
http://www.owasp.org/index.php/
Projects/RFP-Criteria
Νέεο Εθδόζεηο
JSReg: JavaScript sandbox
βαζηζκέλν ζε θαλνληθέο εθθξάζεηο
https://code.google.com/p/jsreg/
HTML Reg: Java Script sandbox γηα
HTML βαζηζκέλν ζε θαλνληθέο
εθθξάζεηο
http://code.google.com/p/htmlreg/

JavaScript sandbox γηα CSS
βαζηζκέλν ζε θαλνληθέο εθθξάζεηο
http://code.google.com/p/cssreg/
Σεκηλάξηα OWASP
Σεκηλάξηα Λνλδίλνπ: Έξγα θαη πιηθό ηνπ
OWASP πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ζήκεξα 28 Μαΐνπ, 2010
Σεκηλάξηα Λνλδίλνπ: Έξγα θαη πιηθό ηνπ
OWASP πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ζήκεξα 16 Απξηιίνπ, 2010
Βίληεν Σεκηλαξίσλ
http://www.youtube.com/watch?
v=pYpkJTrzCE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?
v=eRRwaAmKhVg&feature=player_e
mbedded

Μεηαθπάζειρ ηος ASVS & ESAPI για PHP

Σειίδα 5

Mike Boberski

Ο αξηζκόο ησλ νινθιεξσκέλσλ
κεηαθξάζεσλ ηνπ ASVS αλέβεθε ζηηο 3:
Γαιιηθά, Γεξκαληθά θαη Ιαπσληθά
Εδώ είλαη ν ζύλδεζκνο:
Μεηαθξάζεηο ηνπ ΑSVS
Άιιεο γιώζζεο ππό αλάπηπμε:
Μαιαηζηαλά, Κηλέδηθα, Οπγγξηθά,
Πεξζηθά, Ιζπαληθά θαη Τατιαλδέδηθα.
Τν έξγν ESAPI γηα PHP project είλαη

θνληά ζηελ ηειηθή ηνπ έθδνζε, αθνύ
κπαίλνπλ νη ηειεπηαίεο πηλειηέο π.ρ.
ελεκεξώλνληαο ηε βάζε ηνπ θώδηθα ώζηε
λα είλαη ζπκβαηή κε PEAR ,
πξνζζέηνληαο phpdoc, θαη ξπζκίδνληαο
controls.
Εδώ είλαη ν ζύλδεζκνο: http://
www.owasp.org/index.php/
Category:OWASP_Enterprise_Security_API#t

OWASP
Κάνονηαρ πιο «δημοθιλή» ηην αζθάλεια εθαπμογών

Απηό ην ρξόλν ν OWASP εζηηάδεη ζην λα
θάλεη πην «δεκνθηιή» ηελ αζθάιεηα
εθαξκνγώλ. Έλαο ηξόπνο γηα λα
επηηεπρζεί απηό είλαη λα εζηηάζνπκε ζε
νκηιίεο ζε εθδειώζεηο εθηόο OWASP.
Παξαθάησ είλαη κεξηθέο επηθείκελεο
εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο ν OWASP ζα
κεηαδώζεη ην κήλπκά γηα ηελ αζθάιεηα
εθαξκνγώλ .
Γαιιία: Η Γαιιηθή νκάδα εξγαζίαο ζα
βξίζθεηαη ζην RMML 2010:
http://2010.rmll.info/OWASP.html?
lang=en
RMLL2010 : Τν Libre Software Meeting
(LSM ή RMLL – Rencontres Modiales du
Logiciel Libre) είλαη έλαο θύθινο
ζπλεδξίσλ γηα ην ειεύζεξν ινγηζκηθό. Τν
LSM πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο,
θαζηεξώζεθε ην 2000 θαη από ην 2003
ιακβάλεη ρώξα ζε δηαθνξεηηθή πόιε θάζε
ρξόλν. Η ζπκκεηνρή ζην LSM είλαη
δσξεάλ :-) Φσξίο εγγξαθή, ρσξίο
πεξηνξηζκό ζέζεσλ .
Τν LSM ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Bordeaux από ηηο 6 σο ηηο 11 Ινπιίνπ. Τν LSM
2010 ζα έρεη 7 βαζηθά ζέκαηα (θάζε ζέκα
ζα θηινμελεί αξθεηέο εζηηαζκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο):
Θα παξνπζηάζνπκε κεξηθά εξγαιεία θαη
θάπνηα ηερλάζκαηα αζθάιεηαο
εθαξκνγώλ (ζαλ έλα ππνθαηάζηαην ησλ
ζεκηλαξίσλ ηνπ Λνλδίλνπ): TOP 10 2010 +
παξαδείγκαηα WebGoat/WebScrab.
Ειιάδα: Η Ειιεληθή νκάδα εξγαζίαο

ππνζηεξίδεη ην AthCνn (http://
www.athcon.org), έλα ζπλέδξην πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα ζηελ
Ειιάδα ζηηο 3 θαη 4 Ινπλίνπ 2010. Τα κέιε
ηνπ OWASP ζα έρνπλ έθπησζε 15% ζηελ
εγγξαθή .
Μαιαηζία: Η νκάδα ηεο Μαιαηζίαο ζα
παξεπξίζθεηαη ζην Malaysia Open Source
Conference 2010. http://conf.oss.my

Σηγθαπνύξε: Η Οκάδα Εξγαζίαο ηεο
Σηγθαπνύξεο ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ
εθδειώζεηο:
1) ISC2's SecureAsia@Singappore ζηηο 2627 Ινπιίνπ 2010
http://www.informationsecurityasia.com/
2) Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ Σηγθαπνύξεο:
GovernmentWare ζηηο 28-30 Σεπηεκβξίνπ
2010 http://www.govware.sg

Σινβελία: Η νκάδα εξγαζίαο ηεο
Σινβελίαο ζα ζπκκεηάζρεη ζην ζπλέδξην
OTS 2010 (http://cot.uni-mb.si/ots2010)
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Μάξηκπνξ
ηεο Σινβελίαο ζηηο 15 θαη 16 Ινπλίνπ. Τν
OTS γηνξηάδεη ηελ 15ε επέηεηό ηνπ θαη ε
νκάδα ηεο Σινβελίαο είλαη πεξήθαλε πνπ
ζα επηιεθζεί ησλ ζεκάησλ αζθάιεηαο
εθαξκνγώλ ηε Τεηάξηε 16 Ινπλίνπ ζηηο
16:15.
ΗΠΑ: OWASP ζα έρεη νκηιεηέο ζην ICCS.
http://www.iccs.fordham.edu/
To ICCS (International Conference on Cyber Security) είλαη κηα ζπληνληζκέλε
πξνζπάζεηα κεηαμύ ηνπ FBI θαη ηνπ
παλεπηζηεκίνπ ηνπ Fordham. Θα ιάβεη

Ψάσνεηε για επγαζία
ζσεηική με αζθάλεια
λογιζμικού; Δείηε
ηην Σελίδα Επγαζίαρ
ηος OWASP
Θέλεηε να
δημοζιεύζεηε μία
αγγελία επγαζίαρ
ζσεηική με αζθάλεια
λογιζμικού;
Επικοινωνήζηε με
ηην:
Kate Hartmann

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. Η 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.

Χοπηγοί Υποζηήπιξηρ ηος OWASP
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