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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Bezpieczeństwo w chmurze
 
CLOUD/SECURITY
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
Bezpieczeństwo w chmurze obliczeniowej jest istotnym aspektem w kontekście projektowania

architektury systemu, jak i ostatecznego kształtu infrastruktury

Zagadnienie to obejmuje nie tylko kwestie techniczne, ale także legislacyjne - związane z

wymaganiami bezpieczeństwa oraz dostępności danych osobowych
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Przekazanie wiedzy związanej z projektowaniem bezpiecznych architektur chmurowych ze

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Wiedza oparta o rzeczywiste scenariusze

Szeroki przekrój platform chmurowych

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie

warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności

związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp

do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Architekci, menedżerowie oraz specjaliści od bezpieczeństwa w organizacji
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Teoretyczna znajomość technologii chmurowych

Podstawowa wiedza związana z bezpieczeństwem komputerowym
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Bezpieczeństwo w chmurze vs. lokalne data centre
Fizyczne aspekty bezpieczeństwa
Dostępność
Izolacja
Compliance
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Uwierzytelnienie oraz autoryzacja
Zarządzanie tożsamością w chmurze
Model RBAC
Integracja lokalnych kont domenowych
Bezpieczeństwo infrastruktury
Polityki aktualizacji
Shared Model Responsibility
Użytkownicy infrastruktury
HSMs w chmurze
Bezpieczeństwo sieciowe
Architektura sieci
Firewalle
Implementacja DMZ w chmurze
Zero Trust approach
Segmentacja sieci w chmurze
Bezpieczeństwo danych
Szyfrowanie danych
Dyski oraz bazy danych
Dostęp do danych a support
Replikacja
Audyt oraz polityki
Threat protection
Logowanie, monitorowanie oraz audyt w chmurze
Standardy bezpieczeństwa a chmura
DevOps, DevSecOps oraz automatyzacja
Automatyzacja polityk bezpieczeństwa
Scoring zasobów chmurowych
Bezpieczeństwo w cyklu wytwarzania oprogramowania


