สําหรับนําไปใชไดทันที:

เผยโฉม OWASP TOP 10 สําหรับป 2010
ทานจะชวยเราสงไปใหถงึ นักพัฒนาเว็บทุกคนในโลกนี้ไดหรือไม?
โคลัมเบีย, เอ็มดี 4/19/2010
ตั้งแตป 2003 นักวิจัยการประยุกตดา นความปลอดภัยและผูเชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกที่ Open Web Application Security Project
(OWASP) มีความระมัดระวังการจับตามองสถานะของความปลอดภัยการประยุกตใชบนเว็บและผลิตเอกสารในการใหความตระหนัก
เพื่อเปนความรูแ ละความนาเชื่อถือโดยองคกรที่เปนทีร่ ูจักกันทั่วโลก ประกอบดวย PCI, DOD, FTC และอืน่ ๆที่ไมไดกลาวถึง

ปจจุบัน OWASP ไดมีการเสนอรายงานการปรับปรุงการติดตามความเสีย่ งสูงสุด 10 ประการที่สัมพันธกับการประยุกตใชบนเว็บในระดับองคกร
รายงาน 22 หนาสีสวยงามนี้ถูกบรรจุดว ยตัวอยางและรายละเอียดทีอ่ ธิบายความเสีย่ งเหลานี้ไปทีน่ ักพัฒนาซอฟตแวร ผูจัดการ และใครก็ไดที่สนใจใน
อนาคตของความปลอดภัยเว็บ ทุกๆสิ่งที่ OWASP ฟรีและเปดใหกับทุกๆคน และทานสามารถดาวนโหลดรายงานสูงสุด 10 ประการของ
OWASP (OWASP Top 10) ลาสุดสําหรับฟรีท:ี่

http://www.owasp.org/index.php/Top_10

เดฟ วิชเชอร (Dave Wichers) สมาชิกกรรมการ OWASP และ ผูอาํ นวยการฝายปฏิบัตงิ านของบริษัท Aspect Security มีการจัดการ
โครงการตั้งแตเริ่มตน “ปนี้เรามีการปรับปรุง Top 10 ใหมไปสรางใหความกระจางเพือ่ วาเราสามารถกลาวเรื่องความเสี่ยง ไมใชเฉพาะชองโหว
ความพยายามในการจัดลําดับชองโหวโดยปราศจากบริบทเปนการกระทําทีไ่ มมีเหตุผล ทานไมสามารถตัดสินใจทางธุรกิจที่เหมาะสมไดโดย
ปราศจากความเขาใจในภัยคุกคามและผลกระทบทางธุรกิจ “ การเนนไปทีค่ วามเสี่ยงใหมเปนการมุงในการนําองคกรไปทําความเขาใจและการจัดการ
ความปลอดภัยการประยุกตใชงานทีแ่ นนอนมากขึน้ ขององคกรเหลานัน้
เวลาไดมาถึงแลวในการสรางความตระหนักความปลอดภัยของการประยุกตใชงาน โดยหลุดพนจากชุมชนความปลอดภัยและตรงไปที่ประชาชน
ผูซึ่งจําเปนตองรูมากที่สุด ในปนี้ เปาหมายทีเ่ ราสนใจเปนการนํา OWASP Top 10 ไปสูมือของนักพัฒนาเว็บทุกคนบนโลกนี้ - แตเราตองการ
ความชวยเหลือจากทาน ถามใครก็ไดที่อานบทความนี้ วา ทานยินดีที่จะเปนหนึ่งในตัวอยางบางสื่งของการเขาไปชวยปองกันอินเทอรเน็ตในอนาคต
หรือไม ถาทานรูบคุ คลผูซึ่งเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บ ทานสามารถฟอรเวิรด บทความ OWASP Top 10 และถามพวกเขาอยางสุภาพไดหรือไม
......
---------------------------------------------------

ทานคุนเคยกับความเสี่ยงทั้งหมดใน OWASP Top 10?
ทานจะสรางคํายินยอมวันนี้ไปปองกันโปรแกรมของทานเพื่อตานกับ OWASP Top 10?
---------------------------------------------------

สําหรับเวลาที่ยาวนาน มีองคกรมากมายมีการยอมรับในการสํารวจหรือทดสอบการเจาะระบบในการประกันการประยุกตใชงานบนเว็บทั้งภายในและ
ภายนอก วิธีการนี้มคี าใชจา ยมากเกินไปและไมไดเตรียมการมากพอในทิศทางของความครอบคลุม เหมือนกับความปลอดภัยชนิดอืน่ ๆที่ความ
ปลอดภัยโปรแกรมประยุกตตองการโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงซึ่งจัดเตรียมการไขวกนั ของ portfolio และการควบคุมกลยุทธในการพัฒนา
ความปลอดภัยใหดยี ิ่งขึน้ ถาองคกรของทานพรอมแกปญหาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต มีหนังสือฟรีเปนโหล มีเครื่องมือ มีโครงการ มีฟอรัมส
มีรายชื่อเมลล และอื่นๆอีกมากที่ OWASP ทานสามารถเขารวมเปนหนึง่ ใน 180 กลุมทั้วโลกหรือเขารวมการประชุมวิชาการ AppSex ที่ไมแพง
และเปนทีย่ อมรับในดานคุณภาพที่สูง
The OWASP Top 10 สําหรับ 2010 ไดแก :
A1: Injection
A2: Cross-Site Scripting (XSS)
A3: Broken Authentication and Session Management
A4: Insecure Direct Object References
A5: Cross-Site Request Forgery (CSRF)
A6: Security Misconfiguration
A7: Insecure Cryptographic Storage
A8: Failure to Restrict URL Access
A9: Insufficient Transport Layer Protection
A10: Unvalidated Redirects and Forwards

การปรับปรุงในป 2010 อยูบนพืน้ ฐานมาจากแหลงสารสนเทศชองโหวของโปรแกรมประยุกตบนเว็บทีม่ ีมากกวารุน กอนหนานี้ เมือ่ มีการกําหนด
Top 10 ใหม เปนการนําเสนอสารสนเทศนี้กระชับมากกวา มีความสนใจมากกวา และตรงกลุม เปาหมายมากกวา และรวมถึงการอางอิงที่นา เชื่อถือ
ไปที่แหลงเปดใหมๆมากมายซึ่งสามารถชวยชี้ไปแตละประเด็น โดยเฉพาะโครงการใหมของ OWASP ไดแก Enterprise Security API
(ESAPI) และ Application Security Verification Standard (ASVS)

เกี่ยวกับ OWASP
โครงการ OWASP (The Open Web Application Security Project) เปนชุมชนเปดและฟรีใหกับทัว่ โลกที่เนนการปรับปรุงความ
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกตใหดียงิ่ ขึ้น เปาหมายของเราคือการสรางความปลอดภัยโปรแกรมประยุกตที่จับตองได ดังนั้นบุคลากรและองคกร
สามารถสรางรูปแบบการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสีย่ งดานความปลอดภัยโปรแกรมประยุกตไดอยางแทจริง สมาชิกทุกคนฟรีในการเขารวมใน
OWASP และ วัสดุของเราทั้งหมด นําไปใชไดภายใตลิขสิทธิ์ซอฟตแวรที่ฟรีและเปด มูลนิธิ OWASP เปนองคกรไมหวังผลกําไรหมายเลข
501c3 ทําใหมน
ั่ ใจไดวาความพรอมในการนําไปใชงานไดอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนสําหรับงานของเราจากสมาชิกของเราไดแก:
ปจเจกบุคคล, ผูสนับสนุนจากองคกร & ผูสนับสนุนจากมหาวอทยาลัย

สัมภาษณ : เจฟ วิลเลี่ยม – ประธาน OWASP และผูกอตั้งโครงการ Top 10 (jeff.williams@owasp.,org)
สัมภาษณ : เดฟ วิชเชอร – สมาชิกกรรมการ OWASP และหัวหนาโครงการ Top 10 (dave.wichers@owasp.org)
ติดตอ : ลอรนา อลามรี – สมาชิกสําหรับการติดตอสมาชิก (lorna.alamri@owasp.org)
ชื่อองคกร : Open Web Application Security Project (OWASP)
ที่อยูของเว็บไซต : http://www.owasp.org
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