
Modern CI/CD security testing 

Find bug faster than hacker does. 



Agenda 

• CI / CD 

• Agile development 

• Testowanie 

• Jenkins / Jenkins pipeline 

• Narzędzia  

• Scripting / Integration 



Co jest z testowaniem bezpieczeństwa ... 

Arch Dev Wdr PenTST Rel Pen-Testy → OK! 

 

 

Problemy: 

 

Brak szybkiej reakcji na zmiany 

Brak czasu na poprawki 

Braki w pokrytych ścieżkach 

Brak komunikacji DEV - SEC  

 

OK co z tym można zrobić ... 



Testowanie bezpieczeństwa za pomocą CI / CD 

Disclaimer :-) 

 

Prezentacja operuje na przykładzie aplikacji WWW jako idei podejścia do testów 

bezpieczeństwa z pomocą narzędzi CI / CD jednak zmieniając narzędzia / plugin’y 

można dostosować rozwiązanie do własnych potrzeb testowania bezpieczeństwa np. 

testowanie urządzeń brzegowych. 



CI – Continuous Integration 

Filozofia tworzenia / utrzymywania software mocno połączona ze 

Agile’owym sposobem pracy. 

Główne obszary wykorzystania CI 

 Continuous Integration zmian w kodzie 

 Continuous Integration zmian w konfiguracji 

 Wsparcie budowania projektu / oprogramowania 

 Testowanie zmian 

Testowanie bezpieczeństwa! →  Dynamic Application Security Testing (DAST)  

Static Application Security Testing (SAST)  



CD – Continuous Delivery 

Rozszerzenie Continous Integration pozwalające na wdrażanie nowych 

wersji oprogramowania tak szybko jak to możliwe z perspektywy 

projektu. 

Główne obszary wykorzystania CD 

 Przygotowanie środowiska aplikacji 

 Możliwości testowania etapami poprzez środowiska: TEST / UAT / 

PRE-PROD / ... 



CI / CD vs Security 

CI → Ciągłe testowanie bezpieczeństwa aplikacji w 

trakcie dodawania kolejnych zmian. 

CD → Dostarczanie gotowego do testów 

bezpieczeństwa środowiska wraz z nowymi 

zmianami aplikacji. 



Agile development → Agile security testing 

Development 

• New Artifact 

CI Server 

• Build 

• Auto tests 

CD Server 

• Deployment 

Environment 



Typowy proces wytwarzania oprogramowania 

Development Code integration / merge Auto functional 

test / Unit test 

Environment / 

Integration test 
Manual 

functional test 

Pentest 



Proces tworzenia oprogramowania wraz z testowaniem bezpieczeństwa. 

Development Code integration / merge Vulnerability 

Scanning 
Auto functional 

test / Unit test 

Environment / 

Integration test 
Auto security 

test 

Manual 

functional test 

Pentest with 

automation 



Jenkins  

Open source serwer automatyzacji, którego można używać do 

automatyzacji wszelkiego rodzaju zadań związanych z budowaniem, 

testowaniem i dostarczaniem lub wdrażaniem oprogramowania. 

Jenkins → przykład w prezentacji → to samo można 

osiągnąć za pomocą AWS CodePipeline albo Azure 

DevOps 



Jenkins – jak działa 



Jenkins vs Security 

Automatyzacja testów 

Pluginy: OWASP Dependency Check 

Integracja: SonarQube, Nikto, OWASP ZAP 

Wsparcie dla Skryptów bash / power shell 



Jenkins vs Security – dlaczego Jenkins a nie np. CRON 

Open source 

Wsparcie dla różnych kanałów powiadamiania 

{ e-mail, MS Teams, Slack, … } 

Wsparcie dla narzędzi np. docker 

Wsparcie raportowania 

... 



Jenkins Pipeline 

Na potrzeby prezentacji: 

Zestaw kroków wykonywanych automatycznie przez serwer CI / CD by 

osiągnąć określony cel. 



Jenkins Pipeline – jak stworzyć  



Narzędzia → Własne skrypty bash 
 stage('RCE Check Test') { 

            steps { 

                script { 

                        sh('chmod +x rce_check.sh && ./rce_check.sh') 

                    } 

            } 

        } 

stage('SonarQube Test') { 

            steps {  

                sh 'mvn sonar:sonar -Dsonar.projectKey=vulnerable-app -Dsonar.host.url=http://localhost:9000 -Dsonar.login=0ca...' 

            }  

     } 

Gdzie: 

rce_check.sh - skrypt bash 

 

mvn sonar:sonar – wywołanie 

zewnętrznego narzędzia do analizy  



Narzędzia → OWASP Dependency Check 

https://owasp.org/www-project-dependency-check/ 

Narzędzie wykrywające publicznie odkryte podatności i zwracające i CVE 

jako zwarty raport. 

https://plugins.jenkins.io/dependency-check-jenkins-plugin/ - posiada plugin 

oficjalny do Jenkins’a. 
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Narzędzia → Docker dla Security 

Wiele narzędzi z branży security posiada obrazy Docker. 

Przykładem może być skaner Nikto. 



CI / CD vs Bug Bounty  

Bug  

Bounty .sh 

Pipeline 
Wszystkie 

środowiska 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. 


