Free Seminars

Στο πλαίσιο της νέας σειράς δωρεάν σεμιναρίων της εταιρίας μας
Snacks & Learning
σας προσκαλούμε στα γραφεία μας Μεσογείων 216, στο Χολαργό
την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2012 ‐ 14:00 – 17:00
να παρακολουθήσετε το σεμινάριο
“Anti Anonymous‐ Safeguards and Countermeasures”
‘The Need to Use Advanced Web Applications and Network Hacking Methods’
Μέσα στον συνεχώς εναλλασσόμενο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών
πληροφοριακών συστημάτων, πολλά κρίσιμα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις:
•
•
•
•

•
•

και

Πόσο κρίσιμη είναι η ασφαλής διαχείριση των δεδομένων ενός δικτύου;
Πόσο ασφαλές είναι το δίκτυο σας και οι Web εφαρμογές σας;
Ποιες είναι οι νέες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι hackers για να
διεισδύσουν στο δίκτυο του οργανισμού σας;
Πόσο εύκολα μπορούν οι κακόβουλοι εσωτερικοί χρήστες να
πραγματοποιήσουν καταστροφές στα πληροφορικά συστήματα του οργανισμού
σας;
Τι είναι τα hacking tools κατηγορίας point and click και πόσο εύκολο είναι να τα
χρησιμοποιήσει κάποιος;
Πώς μπορεί κάποιος hacker να διεισδύσει στα πληροφορικά συστήματα του
οργανισμού υπονομεύοντας μόνο την Web εφαρμογή του εταιρικού
ηλεκτρονικού καταστήματος;

Aν σας απασχολεί κάποιο από τα ερωτήματα, είναι βέβαιο ότι θα βρείτε ουσιαστικές
απαντήσεις.
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Περιεχόμενα
Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της ορθής διαχείρισης της
ασφάλειας του δικτύου και των Web εφαρμογών σε έναν οργανισμό. Στο σεμινάριο
παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι Hackers (Un‐ethical Hacking
approach) για να διεισδύσουν στο δίκτυο σας και σε αντιπαραβολή η μεθοδολογία που
χρησιμοποιούν τα Syntax Ethical Hacking Services για να ανακαλύψουν τα κενά
ασφάλειας. Επιπλέον, θα γίνει παρουσίαση των υπηρεσιών ασφαλείας εφαρμογών της
WhiteHat Security. H WhiteHat Security παρέχει λύσεις 24x7x365 ,Software‐as‐a‐
Service (SaaS) για διαχείριση ευπαθειών web εφαρμογών και web sites, τόσο σε
επίπεδο τελικού προϊόντος, όσο και σε επίπεδο κώδικα.
Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν τα εξής:
¾ Εισαγωγή
o Hacking: Μόδα ή απειλή;
o Ποιο είναι το διακύβευμα;
o Hacking και συμμόρφωση (compliance)
¾ Syntax Ethical Hacking Services
o Παρεχόμενες υπηρεσίες
o Μεθοδολογία και παραδοτέα
¾ WhiteHat Sentinel Services
o Παρεχόμενες υπηρεσίες
o Μεθοδολογία και παραδοτέα
¾ Demos
o Network Reconnaissance and Foot printing
o Network Enumeration and Scanning
o Network Services Exploitation
o Social Engineering
o Web Application Exploitation
 SQL Injection
 Cross Site Scripting (XSS)
 Cross Site Request Forgery (CSRF)

2

Σκοπός
Σκοπός μας είναι η κατανόηση της κρισιμότητας της ασφάλειας των πληροφοριακών
υποδομών , των δικτύων και των Web εφαρμογών , και η αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργούνται με την βοήθεια των εξειδικευμένων και πρωτοπορών υπηρεσιών της
Syntax και της WhiteHat.

Εισηγητές
Αναστάσιος Γιαννακόπουλος ‐ Διευθυντής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων και
Ασφάλειας
Ο κ. Αναστάσιος Γιαννακόπουλος είναι απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το University of
Birmingham.
Διαθέτει περισσότερα από 8 χρόνια στο χώρο της Ασφάλειας Πληροφοριών, ως μηχανικός
ασφαλείας στην αεροδιαστημική βιομηχανία και ως διευθυντής έργου στον τραπεζικό και
στρατιωτικό τομέα.
Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CISSP και ITIL v3 Foundation καθώς επίσης είναι
πιστοποιημένος ως Symantec Technical Specialist στις τεχνολογίες Symantec Data Loss
Prevention.
Ανδρέας Αθανασούλιας ‐ Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών
O κ. Ανδρέας Αθανασούλιας είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στην Ασφάλεια Πληροφοριών από το
Royal Holloway University of London.
Διαθέτει περισσότερα από 5 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της ασφάλειας πληροφοριών
τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με εξειδικευμένες γνώσεις και
υλοποιήσεις σε έργα διακυβέρνησης και συμμόρφωσης (IT Governance & Compliance),
ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών, ασφάλεια δικτύου και εφαρμογών, καθώς και
μεγάλη εμπειρία στον τομέα του Ethical Hacking με εμπλοκή του σε έργα Social Engineering
και Penetration Testing δικτύων, εφαρμογών web και εφαρμογών έξυπνων κινητών (mobile
applications).
Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων CISSP του οργανισμού (ISC)², Authorized Symantec
Consultant στο Enterprise Security, Symantec Technical Specialist στις λύσεις Endpoint
Protection, Data Loss Prevention, Control Compliance Suite, PGP Universal Server και IBM
Certified Specialist στην λύση του AppScan. Είναι μέλος του OWASP (Open Web Application
Security Project) και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια παγκοσμίως αναγνωρισμένων
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οργανισμών όπως τα AppSec Research 2012 (OWASP), Hacker Bootcamp (KPMG), Ultimate
Web Hacking (Foundstone), PRACSE 2009 (Athens Institute of Technology) καθώς και στην
Νατοϊκή άσκηση κυβερνοάμυνας του 2010 (NATO NCDEX 10).
Σε ποιόν απευθύνεται
Το σεμινάριο αναφέρεται σε Information Security Managers, Security Officers, System
Security Administrators & System Administrators.
Χρήσιμες Γνώσεις
Basic Networking (e.g. TCP/IP, SSL, SMB) and basic Web Application programming (e.g.
HTTP, HTTPS and .NET or ASP web development).

To Σεμινάριο γίνεται για μικρές ομάδες με 8 – 12 συμμετέχοντες σε μορφή στρογγυλής
τράπεζας.
Προσφέρονται snack, αναψυκτικά, ενημερωτικό υλικό και πιστοποιητικό συμμετοχής.
Σας παρακαλούμε λόγω περιορισμένων θέσεων δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο
e‐mail: seminars@syntax.gr
Θα εκτιμούσαμε να έχουμε την απάντησή σας μέχρι τις 20‐02‐2013
Πληροφορίες: seminars@syntax.gr ‐ Τηλ. 210 65 43 100 ‐ Fax: 210 65 60 880
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