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Kik vagyunk
Hacktivity 2013 – Kelet-közép Európa legnagyobb hackerkonferenciája tizedik alkalommal kerül
megrendezésre 2013. október 11. és 12. között. A konferencia hagyományosan az információbiztonsági
szakma hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a terület iránt érdeklődőkkel, kötetlen, egyúttal
ismeretterjesztő és néha mélyen technikai formában.

Hogyan tudsz részt venni
Ettől az évtől három lehetőséget is biztosítunk: egyrészt előadhatsz a szokásos formában vagy tarthatsz
hello workshopot, és (ez az új lehetőség) tarthatsz termékdemót.
Előadás. Ez a szokásos dolog. Hasonlót kérünk, mint amit minden más IT biztonsági konferencia CFPjében. Előadásokat sokféle IT biztonsági témában várunk, úgymint: mobil eszközök sérülékenységei,
hardver hacking, telekommunikációs hálózatok támadási vektorai, hálózatbiztonság, operációs rendszerek
biztonsága, böngésző alapú támadások, visszaélés közkedvelt alkalmazásokkal, adatbázis biztonsága,
szerver hibáinak kihasználása, üzleti alkalmazásokból információgyűjtés, rosszindulatú mobil kódok,
hacking eszközök, információs háború, hacker szubkultúra, social engineering, digitális kriminalisztika,
adatvédelem, szellemi tulajdonnal összefüggő kérdések. De ezek csak a mi ötleteink! Rajtad áll, hogy a
Hacktivity szellemiségéhez illeszkedő előadással pályázz. Azaz olyan előadással, ami az információs és
kommunikációs technológia sérülékenységéről közöl információt támadói és védekezői szemszögből.
A slide-okat angolul kell elkészítened, de az előadás nyelve lehet magyar vagy angol.
Hello workshop. Mi mindannyian tudjuk, hogy jelentős különbség van a hallottam már róla és a csináltam
között. Az igazi tudáshoz a parancssoron keresztül vezet az út. Éppen azért, hogy a résztvevőket segítsük
az első kritikus lépések megtételében ismét meghirdetjük a hello workshopokat. A hello workshopnak az
alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
▪▪ a résztvevőknek egy pontosan meghatározható és hasznos tudásdarabkát kell megszerezniük;
▪▪ a résztvevők hozzák saját laptopjaikat, de más előkészületet nem igényel tőlük;
▪▪ egy workshopra legfeljebb 16 ember fog beülni;
▪▪ az előkészületekkel és a zárógondolattal 20 plusz 20 (bemutató plusz gyakorlat) percbe az egész bele
kell férjen.
Jó kis kihívás, ugye? Biztosak vagyunk, hogy meg tudjátok csinálni! Indításként néhány ötlet, ami nekünk
az eszünkbe jutott:
▪▪ hello iptables (példa hálózat konfigurálása, VPN konfigurálás)
▪▪ hello metasploit
▪▪ hello buffer overflow
▪▪ hello rootkitek (hogyan detektáld)
▪▪ hello vírus (nézd és kapd el)
▪▪ hello webes támadások (XSS, CSRF stb)
▪▪ hello injection (SQL, LDAP stb)
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Termékdemó. Ha úgy gondolod, hogy tudsz egy biztonsági problémát és hozzá egy megoldást, akkor
a termékdemó neked szól. Az ideális termékdemó
▪▪ 2013-ban valami újat (terméket, szolgáltatást) mutat
▪▪ fontos biztonsági problémát old meg
▪▪ kész, hogy a korlátokat is elmagyarázza és technikai kérdésekre is válaszoljon
▪▪ valódi szakértelmet állít színpadra
▪▪ a színpadon élőben megy
▪▪ nem unalmas
▪▪ nem marketing/sales bemutató
▪▪ nem erős prezentációban, annál inkább a technikai részletekben
▪▪ elkerüli az alábbi szavakat: legjobb, tökéletes, ideális, magic kvadráns
▪▪ 20 vagy 45 perces

Hogyan jelentkezz előadni
Ha elő kívánsz adni a Hacktivity 2013 konferencián, kérünk, az előadásod pontos címét a téma leírásával
valamint egy rövid önéletrajzzal, 2 megapixeles arcképpel együtt küldd el a cfp@hacktivity.com email címre.
A téma leírása és az önéletrajz se legyen hosszabb egyenként 1000 karakternél, és magyarul és angolul is
kérjük készítsd el.
A jelentkezésedben jelezd, hogy milyen hosszú előadást szeretnél tartani. Általános vonalvezetőként mi 45
perces vagy 2x45 perces előadásokat javaslunk. Azonban azt vedd figyelembe a tematika összeállításánál,
hogy minden 45 percnél hosszabb előadás esetében elvárunk élő demonstrációt is (erre az előadás idejének
minimum 50%-át javasoljuk).

Hogyan jelentkezz hello workshopra
Kérünk, küldd el a workshop címét, az átadni kívánt tudás és módszer leírásával, valamint a szükséges
technikai feltételekkel a cfp@hacktivity.com email címre. Küldj egy rövid önéletrajzot és egy 2 megapixeles
arcképet is. Mivel a workshop egyszerre kevés ember számára lesz elérhető, lehetőséged van többször ugyan
azt megtartani. Kérjük ezért, hogy add meg hányszor szeretnéd megtartani a workshopot. Ugyanakkor
senki sem tarthat ötnél több workshopot a két nap alatt.

Hogyan jelentkezz a termékdemóra
A gyártók és szolgáltatók a jelentkezésüket angolul a cfp@hacktivity.com email címre kell küldjék. A
jelentkezésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:
▪▪ a termék vagy szolgáltatás neve
▪▪ a megoldani kívánt biztonsági probléma és megoldás leírása
▪▪ a résztvevük önéletrajza (legfeljebb két fő) nem több mint 1000 karakteren.
▪▪ legalább 2m pixeles arckép az előadókról
▪▪ a demó hossza (20 vagy 45 perc)

Miért kell előadnod a konferencián
Nos, ez rossz kérdés, nem kell. Ugyanakkor a Hacktivity-n megjelenni egy ragyogó lehetőség, hogy
megmutasd magad, tapasztalatod és ismeretségeket gyűjts.

Kiválasztás folyamata
A programbizottság a prezentáció tematika és a workshop leírások alapján dönt. A bizottság adott esetben
emailben kérdéseket és további pontosítást fog kérni. Az elfogadott előadáson, workshopon tovább
dolgozhatsz egészen augusztus végéig.
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Kérünk jelentkezz amilyen hamar csak tudsz, ne hagyd a dolgot az utolsó pillanatokra. Cserébe mi előnyben
részesítjük azokat, akik időben jelentkeznek.

Amiket mi biztosítunk
Az előadásokhoz a szokásos eszközök a rendelkezésedre állnak, de hozd a saját laptopod.
A workshopok esetében dedikált hálózatot, Amazon WS szolgáltatást és a szokásos előadói eszközök (LCD
projektor, mikrofon, white board). Ha ezeken kívül valami másra van szükséged, írj nekünk!

Díjazás
Az előadóknak fizetjük az utazási költségeiket a nem Budapestről érkező előadók számára, kapnak egy
extra szabad belépő jegyet, szállást 2 éjszakára, valamint VIP csomagot a konferenciára (csak az előadó).
A workshop előadóinak ingyen belépést biztosítunk és ha legalább három workshopot tart VIP konferencia
csomagot.
A termékgyártók és szolgáltatók számára ott a dicsőség, hogy részt vehetnek a Hacktivity-n és cserébe azt
kérjük vegyenek két vállalati belépőt.

Szerzői jogok
Az előadóknak és workshopot tartóknak el kell fogadniuk az alábbi felhasználási feltételeket:
▪▪ Az előadásokról videofelvétel készül, amit a honlapunkon elérhetővé teszünk.
▪▪ Konferencia kiadvány jelenik meg az elfogadott előadás tematikák és workshop leírásokkal. A
regisztrációkor minden résztvevő kap egy példányt a kiadványból.
▪▪ A konferenciát követően az előadások és workshopok anyagait pdf formátumban elérhetővé tesszük
a konferencia honlapján.
▪▪ Az előadás alatt fényképeket készítünk, amiket a kiadványainkban és a honlapunkon használunk fel.
A fentieken kívül más formában az anyagokat csak az előzetes hozzájárulásoddal használjuk fel.

HATÁRIDŐK:
2013. június 14.
2013. június 28.

Témaleírással a pályázatok elküldése a cfp@hacktivity.com email címre.
Értesítés az elfogadott előadásokról, a konferencia programjának nyilvánosságra
hozatala.
2013. szeptember 30. A végleges előadások beadása a cfp@hacktivity.com email címre.

AZ ELŐADÁSOKKAL WORKSHOPOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
E-mail: cfp@hacktivity.com
RÉSZVÉTELLEL ÉS AZ ESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:
E-mail: info@hacktivity.com
MÉDIA ÉS SZPONZORI INFORMÁCIÓK:
Kis Bernadette
Mobil: +36 20 917 9539
E-mail: sponsor@hacktivity.com
Hacktivity 2013 kapcsolatos további információk a honlapunkon találhatóak
http://www.hacktivity.com.

