Tytuł szkolenia: Bezpieczeństwo systemów rozproszonych
Kod szkolenia: W-BEZP-SYS-ROZPR
Wprowadzenie
Bezpieczeństwo aplikacji r ozpr oszonych to temat, któr ego zgłębienie wymaga dużego wysiłku nie wspominając już o pr acy jaką tr zeba
włożyć w implementację zabezpieczeń. Powyższe stwier dzenie to oczywiście ster eotyp… Stosując odpowiednie techniki i nar zędzia
można stosunkowo niewielkim nakładem pr acy, zwinnie wdr ożyć politykę bezpieczeństwa na poziomie wystar czającym i
zadowalającym.
W takim r azie, dlaczego tak wiele systemów ma r ażące luki w bezpieczeństwie, któr e mogą być wykor zystane w celu nieupr awnionego
pozyskania danych lub destabilizacji pr acy aplikacji? Z jakiego powodu częstą, złą pr aktyką, jest ciągłe odkładanie zadań związanych z
implementacją zabezpieczeń “na później”? Dlaczego zbyt często zespołom br akuje wspólnej wizji sposobu implementacji systemu
zabezpieczeń? Z jakiego powodu w zespołach pr ojektowych począwszy od kadr y zar ządzającej pr zez pr ogr amistów i (już r zadziej)
tester ów powielany jest ster eotyp, że wdr ożenie polityki bezpieczeństwa jest czasochłonne i bar dzo tr udne? Czy napr awdę potr zeba
aż tak bar dzo specjalistycznej wiedzy i dodatkowego budżetu aby aplikację uczynić bezpieczną? I w końcu co to znaczy, żę aplikacja
jest bezpieczna? Kiedy jest bezpieczna?
W spr awie bezpieczeństwa, jak zr esztą w każdej innej, czynnik ludzki jest bar dzo ważny, jeśli nie najważniejszy. Z tego powodu nie
można pozostawiać na mar ginesie zagadnień związanych z zar ządzaniem zespołem, har monogr amem i codziennymi pr aktykami
stosowanymi w zespole i war to mieć świadomość jak to wszystko wpływa na poziom bezpieczeństwa pr oduktu końcowego.
Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Obok czynnika ludzkiego i dobr ych pr aktyk w zespole mamy inżynier yjne techniki
implementacji zabezpieczeń. Tu pojawia się wiele pytań: Jaki system autentykacji będzie odpowiedni w budowanym systemie? Jaka
metoda autor yzacji będzie łatwa w modyﬁkacji pr zy r ozbudowie systemu? Jak zaimplementować OAuth, SSO, JAAS, LDAP? Jak
wyeliminować pr oblem kodowania “na sztywno” systemu r ól w kodzie aplikacji. Jak zabezpieczyć kanał komunikacyjny? Czy SSL
wystar czy? Czym r óżni się podejście w implementacji bezpieczeństwa w pr zypadku aplikacji MVC, usługach opar tych o RESTful,
WebSocket, mikr oser wisach or az tzw. gr ubych klientach w postaci aplikacji SPA.
To tylko część pytań na jakie musi znać odpowiedź każdy, kto pr acuje z aplikacją na poziomie pr ojektu i kodu. Zabezpieczenia zawsze
można podzielić na te znajdujące się po str onie usług i te na poziomie danych, choć nie zawsze ta gr anica jest wyr aźna. Zabezpieczając
war stwę dostępu do danych tu r ównież pojawią się pytania: Jak zastosowany system ORM wpływa na poziom bezpieczeństwa? Jak
implementować bezpieczny dostęp do danych gdy pr ojekt pozbawiony jest war stwy ORM? Co z bezpieczeństwem w pr zypadku
silników NoSQL?
Faza testów to ta część cyklu życia aplikacji, w któr ej powinny na bier ząco wypływać luki bezpieczeństwa. Ale w wielu pr ojektach nie
wypływają, ponieważ testy bezpieczeństwa nie są implementowane w odpowiednim zakr esie lub z odpowiednią star annością. Koniec
końców te luki pr ędzej czy później będą musiały zostać napr awione pr zez pr ogr amistów. W takim r azie pojawia się pytanie, czy już
na poziomie pojedynczego stanowiska developer skiego można, w sposób nie powodujący istotnego odciągania pr ogr amisty od zadań
implementacyjnych kolejnych funkcjonalności, uzbr oić go w nar zędzia pozwalające wstępnie pr zetestować aplikację pod kontem luk w
zabezpieczeniach w kodzie, któr y pisze? Pr zenosząc zagadnienie na wyższy poziom automatyzacji pr ocesu, powstaje pytanie: Jak
można, niewielkim nakładem pr acy, wdr ożyć testy bezpieczeństwa do systemu CI?
Każda faza pr ocesu, każda war stwa budowanego systemu i poszczególnej jego poziomy to miejsca w któr ych można i tr zeba stawiać
pytania o bezpieczeństwo i sposób jego wdr ożenia. Pytań jest dużo, część z nich dotyczy aspektów miękkich, czynnika ludzkiego a
część jest czysto inżynier yjna - techniczna, ar chitektoniczna. Fakt, że tych pytań jest wiele i pojawiają się wszędzie, nie oznacza, że
zadbanie o bezpieczeństwo budowanego systemu musi być zagadnieniem tr udnym.
O tym jak wdr ożyć politykę bezpieczeństwa w pr oces wytwór czy - jak zminimalizować czynnik ludzki i niewielkim kosztym
zautomatyzować pr oces wykr ywania luk i wr eszcie jak zaimplementować zabezpieczenia w systemie dowiesz się na szkoleniu z
bezpieczeństwa systemów r ozpr oszonych.

Adresaci szkolenia
Szkolenie kier owane jest do pr ogr amistów pr acujących w technologiach Java or az JS na platfor mie Node.js pr zy pr ojektach aplikacji
klasy enter pr ise.
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Cel szkolenia
Pozyskanie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa aplikacji.
Nabycie pr aktycznych umiejętności konﬁgur owania i implementacji polityki bezpieczeństwa w pr ojekcie opar tym o Spr ing or az
Node.js z uwzględnieniem aplikacji typu SPA.
Zr ozumienie jak na bezpieczeństwo budowanego systemu wpływa pr zebieg pr ocesu r ealizacji i zar ządzanie pr ojektem.
Wypr acowanie spojr zenia na codzienne pr aktyki Agile uwzględniającego pr oblem bezpieczeństwa aplikacji.

Czas i forma szkolenia
28 godzin (4 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia
1. Bezpieczeństwo
a. Modele bezpieczeństwa aplikacji
b. Rodzaje i charakterystyka ataków
2. Agile
a. Proces wytwórczy w kontekście bezpieczeństwa.
b. Model dojrzałości procesu.
c. Czynnik ludzki.
d. Bezpieczny harmonogram.
e. Dobre praktyki programistyczne / projektowe podnoszące bezpieczeństwo aplikacji
f. Continuous Integration, Continuous Delivery i Test Driven Development a bezpieczeństwo.
3. Aplikacja
a. Architektura aplikacji rozproszonej i bezpieczeństwo.
b. Architektura i bezpieczeństwo kanału komunikacyjnego.
c. Autentykacja i autoryzacja.
d. Bezpieczeństwo danych.
e. Bezpieczeństwo sesji.
4. Frameworki, konfiguracja i implementacja polityki bezpieczeństwa
a. Spring Security
b. Node.js
c. Single Page Application dla Ember i Angular
5. Narzędzia i techniki testowania
a. Projektowanie testów w kontekście bezpieczeństwa.
b. Testy penetracyjne.
c. Kali Linux.
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