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Adresaci szkolenia
Administratorzy systemu i sieci, konsultanci techniczni.
Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy na temat zabezpieczenia systemu pracującego pod
systemem Linux.
Główne korzyści
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:
posiadali wiedzę dotyczącą zabezpieczania systemu pracującego pod systemem
Linux w dużych instalacjach sieciowych
potrafili wykorzystać mechanizmy takie PAM czy Kerberos do podniesienia
bezpieczeństwa lokalnego i sieciowego uwierzytelniania żytkowników
dysponowali umiejętnościami podniesienia bezpieczeństwa ważnych usług sieciowych
takich jak NTP, NFSv4, serwer WWW, czy serwery pocztowe
zaznajomieni z cechami mechanizmu SELinux, mającego zasadniczy wpływ na
całościowe bezpieczeństwo i skutki operacji wykonywanych przez różne procesy
Linuxa
Wymagania
Uczestnictwo w dwóch kursach: "Administracja systemu Linux I" (H7091S) i "Administracja
systemu Linux II” (H7092S) albo w jednym kursie ”Linux dla doświadczonych administratorów
UNIX” (U2794S)

Parametry szkolenia
5*8 godzin (5*7 godzin netto) wykładów i warsztatów.
Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Program szkolenia:
Podstawowe zasady bezpieczeństwa i ich wdrażanie (instalacja systemu, zapora
ogniowa, wzmacnianie systemu)
Bezpieczeństwo haseł i mechanizm PAM (charakterystyka haseł UNIXa, starzenie się
haseł, koncepcje PAM, szczegółowa charakterystyka modułów PAM)
Koncepcje mechanizmu Kerberos (implementacje, principals, proces uwierzytelniania,
uzyskiwanie przywilejów)
Wdrażanie Kerberosa (oprogramowanie klienta i serwera Kerberos 5, master KDC,
tworzenie bazy i administratorów, slave KDC, konfiguracja PAM)
Zabezpieczanie systemu plików (opcje montowania, właściwości NFSa, NFSv4 i
GSSAPI, szyfrowanie plików)
Zabezpieczenia Apache’a (CGI, moduły, ACL, dostęp HTTP z uwierzytelnieniem
użytkowników)
Zabezpieczanie systemów poczty elektronicznej (wybór MTA, postfix i chroot, SMTP
AUTH, STARTTLS, zabezpieczanie Cyrus IMAP, uwierzytelnianie Kerberos)
SELinux Policy (wybór, pliki źródłowe, kompilacja, narzędzia graficzne do analizy i
przetwarzania)
Próbkowanie, mapowania i skanowanie pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa
(zbieranie informacji, wykorzystanie WHOIS i DNS, wykrywanie hostów, aplikacji,
usług RPC i zasobów NFS; skaner Nessus)
Zabezpieczanie synchronizacji czasu NTP (rozwój protokołu NTP, konfiguracja
serwera i klienta, zabezpieczenia)
Elementy składowe Kerberosa (KDC, usługi, klienci, procesy demony na KDC, pliki
konfiguracyjne)
Administrowanie i wykorzystanie Kerberosa (tablice kluczy, zarządzanie principals,
bilety, hasła, usługi dostosowane do Kerberosa)
Tripwire (koncepcja, instalacja, konfiguracja, policy)
Zabezpieczanie PostgreSQL (domyślna konfiguracja, SSL, uwierzytelnianie)
Koncepcje SELinuxa (MAC, architektura, aktywowanie, polecenia, zmiany w systemie)
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