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Lyhenteet
CI

Continuous integration. Jatkuva integraatio. Ohjelmistokehitysmenetelmä,
jossa lähdekoodia päivitetään nopeasti ja usein.

CD

Continuous delivery. Jatkuva julkaisu. Ohjelmistokehitysmenetelmä, jossa
ohjelmiston uudet versiot julkaistaan tuotantopalvelimille mahdollisimman
nopeasti niiden valmistuttua.

API

Application programming interface, ohjelmointirajapinta.
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1

Johdanto

Ohjelmistokehityksen tavoitteena on aina ollut mahdollisimman hyvin toimivan ohjelmiston toimittaminen loppukäyttäjille. Ohjelmiston käytettävyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat korjausten sekä uusien toimintojen nopea lisäys lähdekoodiin. Tämän haasteen nujertamista varten on otettu käyttöön jatkuvaksi integraatioksi kutsuttu
ohjelmistokehitysprosessi, joka yhdistää versionhallinnan, testiautomaation ja automaatiopalvelimet yhteen niin kutsuttuun tuotantoputkeen. Automaatiopalvelimet ovat jatkuvan integraation moottori: kun kehittäjä muuttaa sovelluksen lähdekoodia ja lähettää
muutokset versionhallintaan, niin automaatiopalvelin noutaa lähdekoodin heti päivityksen tapahduttua, ja ajaa sitä vasten käyttäjän määrittelemät testit ja muut toimenpiteet.
Jatkuvan integraation esille nostamissa automatisoiduissa kehitysmenetelmissä piilee
tietoturvauhkia. Esimerkiksi versionhallinnan kohdalla yksi suurimmista uhista liittyy salausavaimiin. Monet sovellukset pitävät lähdekoodissaan erilaisia sala-avaimia, joiden ei
haluta päätyvän sellaisenaan versionhallintaan tai automaatiopalvelimelle. Vaara on
otettava erityisen vakavasti, jos projektin lähdekoodi on näkyvillä julkisessa versionhallintapalvelussa. Automaatiopalvelimien suorittamissa testiprosesseissa piilee uhkia joka
askeleessa. Automaatiopalvelin muun muassa asentaa ohjelmistopaketteja sekä levykuvia julkisista lähteistä, ja ottaa käyttöön salausavaimia ohjelmien käynnistysvaiheessa.
Tutkin insinöörityössä työharjoittelussa käyttöönotetun jatkuvan integraatioprosessin tietoturvaa. Olin osana opiskelijatiimiä, jolle annettiin tehtäväksi verkkosovelluksen kehittäminen. Projektiin liittyi jatkuvan integraation käyttö kehityksessä: automaatiopalvelimen
testausaskeleet kehitettiin, versionhallintaa käytettiin koko projektin ajan, sovellukselle
kirjoitettiin testejä ja yleisimmät tietoturvahaavoittuvuudet paikattiin.
Työn alussa avaan käsitteitä jatkuva integraatio sekä jatkuva julkaisu. Kerron näitä toimintatapoja mahdollistavan teknologian eli versionhallinnan toiminnasta. Devops on toimintamalli, joka korostaa toistuvien ohjelmistokehitysprosessien automatisointia, ja tietoturvan sopeuttamista koko ohjelmistokehitysprosessiin. Sen tunteminen paremmin
auttaa näkemään, miksi jatkuva integraatio on hyödyllistä organisaatioille.
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Luettelen yleisesti käytettyjen automaatiovaiheiden tietoturvauhkia ja esitän käytännön
ratkaisuja niiden tuomiin ongelmiin. Demonstroin automaatiopalvelimen tälle projektille
määriteltyä tuotantoputkea ja projektimme tärkeiden osasten ominaisuuksia ja tehtäviä,
jotta automaatiopalvelimen suorittamien toimenpiteiden tarkoitus olisi selkeää. Työn loppuosassa käsittelen automaatiovaiheista löydettyjen tietoturva-aukkojen paikkaamisen.
Insinöörityöni tavoite on auttaa ohjelmistokehittäjiä sisäistämään tietoturva jokapäiväiseen kehitykseen sen sijaan, että tietoturvaa mietittäisiin vasta juuri ennen tuotteen julkaisua. Uskon siihen, että jokainen tietoturvasta välittävä ohjelmistokehittäjä näkee tietoturvan automatisoinnin tuomat hyödyt.
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2.1

Versionhallinta ja jatkuva integraatio

Versionhallinta

Versionhallinta on työkalu, joka tarjoaa ohjelmistokehittäjälle tavan tallentaa muutokset
lähdekoodiin ja selata lähdekoodin historiaa helposti. Versionhallinnan tehtävä on toimia
ohjelmistoprojektin kaiken koodin ainoana lähteenä. Se mahdollistaa tiimityöskentelyn
tarjoamalla helppokäyttöisiä toimintoja eri ohjelmistokehittäjien kirjoittaman koodin yhdistämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtä ohjelmistoprojektia voi samanaikaisesti parannella useampi ohjelmistokehittäjä. Parannusten tai korjausten valmistuttua ohjelmistokehittäjät lähettävät uuden koodin versionhallintapalvelimelle, jotta parannukset voivat
astua voimaan.
Tämän hetken käytetyin versionhallintaohjelmisto on Git. Sen kehityksen aloitti Linus
Torvalds, ja ensimmäinen versio julkaistiin huhtikuussa 2005. [1.]
Versionhallintaohjelmiston tehokas käyttö edellyttää yhtenäisen toimintamallin noudattamista. Yhtenäisellä toimintamallilla tarkoitetaan tapaa, jolla ohjelmistokehittäjät tekevät
yhteistyötä versionhallinnan avulla. Versionhallintaohjelmistot kuten Git eivät pakota
käyttäjiään noudattamaan yhtä tiettyä toimintamallia. On ohjelmistokehittäjien, projektipäälliköiden tai organisaation johdon tehtävä päättää, mitkä toimintamallit hyväksytään.
Jatkuvaa integraatiota varten on tärkeää valita toimintamalli, joka mahdollistaa nopean
parannuksien tai korjauksien lisäämisen lähdekoodiin.

3
Runkokehitys (engl. trunk-based development) on yleisesti käytetty toimintamalli, ja se
sopii hyvin yhteen jatkuvan integraation kanssa. Se perustuu päähaaraksi tai rungoksi
kutsutun kehityshaaran (engl. master branch, main branch, trunk) ja sivuhaarojen (engl.
feature branch) käyttöön. [2.] Git-versionhallintaohjelmisto sisältää toiminnallisuuksia,
jotka tukevat tätä toimintamallia. Kuvassa 1 on havainnollistava kuvaaja.

Kuva 1. Kuvaaja runkokehityksestä. Sulautus tunnetaan myös integraationa.

Runkokehityksessä ohjelmistokehittäjätiimi aloittaa ohjelmiston kehittämisen luomalla
projektille koodivaraston (engl. code repository). Jokainen kehittäjä luo työstettävälle toiminnallisuudelle oman sivuhaaran. Toiminnallisuuden valmistuttua kehittäjä yhdistää
koodin päähaaraan. Usein projekteissa jokainen koodinyhdistys vaatii toisen työntekijän
hyväksynnän, ja koodin täytyy läpäistä automatisoidut testit, jotta se yhdistetään päähaaraan. Syynä tähän on se, että uudet sivukehityshaarat tehdään aina kopioimalla pääkehityshaaran koodi. Jos pääkehityshaaraan pääsee virheitä vilisevää koodia, se haittaa
kehitystä hyvinkin pitkäksi aikaa. Jokainen pääkehityshaaraan lisääminen lasketaan uudeksi ohjelmistoversioksi, ja muutokset voidaan toimittaa käyttäjille. Tämänkin seikan
takia virheellisen koodin päätyminen pääkehityshaaraan on ongelma. Toiminnallisuuden
yhdistyksen jälkeen sivukehityshaara voidaan poistaa.
Runkokehitys on vain yksi tapa kehittää koodia tiimivetoisesti, eikä se sovi jokaiseen
projektiin. Se on kuitenkin erinomainen menetelmä jatkuvan integraation sekä julkaisun
rinnalle.

4
2.2

Jatkuva integraatio

Jatkuva integraatio (engl. continuous integration, CI) on ohjelmistokehitysmenetelmä,
jossa kehittäjät integroivat uudet lähdekoodin muutokset mahdollisimman nopeasti. Se
edellyttää toimiakseen versionhallinnan käyttöä. Koodin integraatio on toimenpide, jossa
päähaarasta lähtöisin olevan sivukehityshaaran sisältämää uutta koodia yhdistetään takaisin päähaaraan. Integraatioista tulee helposti monimutkaisia, jos kehityshaarassa
muokattu koodi ei vain luo uutta koodia, vaan muokkaa myös vanhaa koodia.
Projektit, joissa kehittäjiä ei kannusteta tai vaadita integroimaan uutta koodia nopeasti
pääkehityshaaraan, ovat alttiita lukuisille aikaa vieville ongelmille. Jos useat tiimit muokkaavat useissa eri kehityshaaroissa samaa päähaaran koodia, ja nämä tiimit ilman minkäänlaista koordinaatiota integroivat koodin lyhyessä ajassa päähaaraan, voi integraatio-ongelmien määrä nousta äkillisesti. Versionhallintaohjelmistot eivät ole tarpeeksi
älykkäitä päättämään itsenäisesti esimerkiksi siitä, minkä muutamalle tietylle lähdekoodin riville tehdyistä useista muutoksista pitäisi olla se, joka saa paikan päähaaran koodissa. Kun tämänlainen ongelma syntyy, niin kehittäjätiimit joutuvat keskenään päättämään kenen kirjoittama koodipätkä saa lopullisen paikan. Vaihtoehtoisessa tilanteessa
tiimit joutuvat yhdessä päivittämään lähdekoodia siten, että kaikkien tiimien kirjoittamat
toiminnallisuudet pystyvät toimimaan yhdessä. Organisaation kehitystiimien välisen
kommunikaation hitaus tai olemattomuus vain pahentaa integraatio-ongelmia, jotka vuorostaan pidentävät projektien valmistumisaikoja.
Jatkuvaa integraatiota mahdollistavia menetelmiä käyttämällä pyritään minimoimaan integraatiokonflikteja. Nämä menetelmät ovat versionhallinnan haaratoiminnallisuuteen
perustuva runkokehitys, uusien toiminnallisuuksien kehittämisen jakaminen pienempiin
osiin, automatisoitu testaaminen sekä integraatiota ennen että sen jälkeen, ja devopskäytäntöjen noudattaminen. Automatisoidun testauksen käynnistys ja konfiguraatio manuaalisesti on aikaa vievää ja altista inhimillisille virheille, joten on kannattavaa käyttää
automaatiopalvelinta. Automatisoituun testaukseen kannattaa myös lisätä tietoturvalle
tärkeitä testejä, jottei päivitysten välissä ohjelmistoon tule tietoturva-aukkoja, joita oltaisiin voitu ennaltaehkäistä.
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2.3

Jatkuva julkaisu

Käsite jatkuva julkaisu (engl. continuous deployment, CD) kuvailee prosessia, joka lähettää kaikki testit hyväksytysti läpäisseen koodin testi- tai tuotantoympäristöön. Jatkuva
julkaisu on integraatiovaiheen jälkeinen askel, jonka takia jatkuvasta integraatiosta ja
julkaisusta keskusteltaessa niistä käytetään yhteistermiä CI/CD. On luonnollista, että jatkuvaan integraatioon kykenevä organisaatio omaksuu jatkuvan julkaisun. Näitä kahta
prosessia yhdistämällä saa suurimman hyödyn ohjelmistokehityksen laaduntakauksen
automatisoinnista. Puppet Labsin teettämissä kyselytutkimuksissa CI/CD-prosessit
omaksuneiden organisaatioiden tuotantoympäristöt kärsivät virheellisistä päivityksistä
50 % harvemmin. [3, s. 15; 4, s. 159.] Automatisoitu integraatio- ja julkaisuprosessi on
siis oikein tehtynä näennäiseen kompleksisuuteensa nähden silti turvallinen tapa kehittää ja julkaista ohjelmistoa.
Jatkuva julkaisu tarvitsee hyvin toimiakseen nopeasti muutettavissa olevan tuotantoympäristön. Uudet toiminnallisuudet täytyy saada käyttäjien ulottuville mahdollisimman nopeasti, joten tuotantoympäristön infrastruktuurin on tuettava nopeita ja sulavia muutoksia, jotta palvelua päivityshetkellä käyttävät käyttäjät eivät kärsi katkenneista istunnoista
tai huoltokatkoista. Julkiset pilvipalvelut sopivat tähän tarpeeseen erittäin hyvin. Ne tarjoavat organisaatioille tarpeelliset työkalut jatkuvan julkaisun mahdollistamiseksi, kuten
suuret määrät laitteistoresursseja sekä virtualisoidut tietoliikenneyhteydet.
Huoltokatkottoman jatkuvan julkaisun (engl. zero downtime deployment) toteuttamiseen
on olemassa useita taktiikoita. Eräs suosituimmista taktiikoista on niin kutsuttu sininenvihreä -julkaisu (engl. blue-green deployment). Kuvassa 2 on diagrammi prosessista.
Tämä toimitusmenetelmä vaatii kaksi identtistä tuotantoympäristöä, joista yksi nimetään
siniseksi ja toinen vihreäksi ympäristöksi.
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Kuva 2. Blue-green deployment -kuvaaja. Yhteydet siniseen ympäristöön on katkaistu.

Sinisessä ympäristössä on tämänhetkinen versio web-palvelinkoodista, ja kaikki liikenne
ohjataan siihen ympäristöön. Vihreä ympäristö on infrastruktuuriltaan täysin samanlainen kuin sininen ympäristö, mutta siihen lisätään jatkuvan integraatioprosessin läpäissyt
uusi koodi. Kun vihreä ympäristö on täysin valmis käyttöönottoon, siihen aletaan hitaasti
ohjaamaan liikennettä. Käyttäjien liikenne ei siis enää päädy vain sinisen ympäristön
web-palvelimiin, vaan kasvavissa määrin vihreään ympäristöön. Jos vihreässä ympäristössä ilmenee virheitä, niin palveluun saapuvat yhteydet ohjataan takaisin siniseen ympäristöön. Jos virheitä ei ilmene niin lopulta kaikki palveluun saapuva liikenne ohjataan
vihreään ympäristöön. Kun päivitetty ympäristö on otettu käyttöön, niin julkaisu on suoritettu onnistuneesti. Käyttämätön klooniympäristö voidaan sammuttaa.
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2.4

Devops

Devops on kokoelma toimintaperiaatteita, joiden avulla tiimit ja organisaatiot voivat automatisoida tuotteiden kehitys- ja julkaisuprosesseja. Sen käyttöönotto edellyttää niin
kutsutun kolmen periaatteen mallin tarkastelemista oman organisaation näkökulmasta.
Devops-toimintaperiaatteet omaksuneet organisaatiot onnistuvat kyselytutkimuksen mukaan toimittamaan koodia käyttäjille useammin, reagoimaan muutostoiveisiin nopeammin ja palautumaan tuotantoympäristöjen vikatiloista nopeammin kuin muut organisaatiot. [3, s. 15.] Devops on yhdistelmäsana englanninkielisistä sanoista developer ja operations, eli ohjelmistokehittäjät ja ylläpitäjät.
Devopsin kolme periaatetta ovat työn virtaus, palautteen keräys ja jatkuva oppiminen
sekä kokeilu. Työn virtauksen tarkastelu auttaa organisaatiota löytämään ohjelmistokehitysprosessista pullonkauloja ja muita hidasteita. Erilaisten työvaiheiden automatisointi
auttaa organisaatioita vapauttamalla työntekijöitä toistuvien asioiden tekemisestä. Automaatio myös vähentää inhimillisten virheiden esiintymisen. Ohjelmistokehityksessä näitä
työvaiheita ovat muun muassa testaus sekä laaduntakaus, valmiin koodin julkaisu, lokitiedostojen tarkastelu ja infrastruktuurin päivitys.
Palautteen keräämisellä saavutetaan kyky reagoida kaikenlaisiin ohjelmistoprojektin tapahtumiin. Palautteen keräämisen periaatteeseen kuuluu muun muassa palautteen kerääminen ja avoimen organisaationsisäisen kommunikaation edistäminen. Palaute voi
olla ihmisiltä lähtöisin olevaa suullista tai kirjallista palautetta, tai ohjelmiston keräämää
mittaustietoa ohjelmiston toiminnasta. Tehokas palautteen käsitteleminen ohjelmistoprojekteissa nopeuttaa virhetilanteisiin tai toiminnallisuustoiveisiin reagointia.
Kolmas periaate eli jatkuva oppiminen sekä kokeilu auttavat organisaatioita reagoimaan
nopeasti muuttuvan alan tuomiin uudistuksiin. Työntekijöiden oppimisen kannustaminen
kasvattaa yrityksen tietopääomaa ja estää taitojen näivettymistä. Kokeilun edistäminen
auttaa organisaatioita oppimaan alan uusia käytäntöjä ja tuoreita teknologioita. Tärkein
seuraus kokeilulle ystävälliselle ilmapiirille on rohkeampi ja luottavampi työyhteisö. Virheiden ankara rankaiseminen ja uusien ideoiden välitön tyrmääminen hidastavat parannuksia ja innovaatiota.
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Tietoturva on osa jokaista ohjelmisto-organisaatiota. Devops-käytännöt kehottavat organisaatioita pitämään huolta ohjelmistotuotteiden tietoturvasta koko kehitysprosessin
ajan. Tietoturvan lisääminen ohjelmistoon juuri ennen julkaisuvaihetta hidastaa tuotteen
julkaisua, eikä tämä kehnompi menetelmä kata tuotteen kehitysprosessin aikaista tietoturvallisuutta.
Tämän lopputyön tehtävänä on lisätä ohjelmistoprojektiin tietoturvallisuutta, jotta kehittäjät onnistuisivat tietoturvallisesti integroimaan koodia ja julkaisemaan sitä tiheään tahtiin. Tietoturvavastuun jakaminen tuo kehittäjille mielenrauhaa ja edistää yhteistyötä.
Yksi devopsin tavoitteista on vastuun antaminen ohjelmistokehittäjien käsiin, jotta he voivat edetä ketterämmin kohti projektin tavoitteita. Ohjelmiston kehittäjien, ylläpitäjien ja
tietoturva-asiantuntijoiden välisten keinotekoisten muurien madaltaminen parantaa yhteistyötä sekä nopeuttaa roolirajat ylittävien tehtävien suoritusta.

3

3.1

Työkalujen ja automatisoitujen vaiheiden tietoturvauhat

Versionhallinnan turvallinen käyttö

Versionhallinta on automaatiopalvelimen ja jatkuvan integraation tärkein osa. Koodin
noutaminen versionhallinnasta on usein jatkuvaa integraatiota noudattavan tuotantoprosessin ensimmäinen askel. Viimeisessä askeleessa taas versionhallinnassa sijaitseva
päivitetty lähdekoodi päätyy tuotantopalvelimille. On hyvin tärkeää, että versionhallintapalvelimen pääsyä ja käyttöä pidetään hyvin hallussa. Tavanomaisten tietoturvauhkien
lisäksi versionhallintapalvelimilla on niille tyypillisiä uhkia. Näitä uhkia ovat muun muassa
salausavainten päätyminen lähdekoodiin, ulkopuolisen käyttäjän lisäämä koodi ja koodin
vakoilu.
Salausavainten sisällyttäminen lähdekoodiin sellaisenaan altistaa kehittäjät tietomurroille tai muille vahingollisille tapahtumille. Julkisten versionhallintapalveluiden käyttäjän
täytyy pitää erityisen hyvää huolta, ettei API-avaimet tai salasanat päädy julkiselle projektille. Julkiset versionhallintaprojektit ovat alttiita varkaiden kehittämille ohjelmistoille,
jotka jatkuvasti skannaavat julkisia projekteja ja tallentavat API-avaimilta näyttävät merkkijonot. Varkaan on helppo käyttää esimerkiksi julkisen pilvipalvelun kuten Amazon Web
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Servicesin API-avaimia virtuaalikoneiden vuokra-ajan tai tallennustilan tilaamiseen uhrin
laskuun.
Julkiseen versionhallintapalveluun kuten GitHub:iin tai GitLab:iin kannattaa aina luoda
yksityinen projekti, jotta lähdekoodiin pääsee käsiksi vain lukuoikeuden saanut sisään
kirjautunut käyttäjä. Molemmissa julkisissa palveluissa voi erikseen säätää kirjoitusoikeudet käyttäjille. Yksityisessä sekä organisaation sisäverkossa sijaitsevalle versionhallintapalvelimelle on myös suotavaa antaa luku- ja kirjoitusoikeudet vain niitä tarvitseville
henkilöille. Tällä toimenpiteellä voidaan minimoida varastettujen käyttäjätietojen avulla
suoritetun tietomurron tuomaa vahinkoa. Tunnuksia käyttävä hyökkääjä näkee vain ne
projektit, joihin käyttäjälle on annettu oikeudet. Turvallisuutta voidaan lisätä sallimalla
vain organisaation sisäverkosta lähtöisin olevan tai VPN-tunnelin kautta tulevan liikenteen pääsy versionhallintapalvelimelle.

3.2

Docker-kontit ja levykuvien lataaminen

CI/CD-tuotantoputken seuraava askel on ohjelmiston siirtäminen testien suoritusympäristöön. Testi- tai tuotantoympäristöt elävät joko virtuaalikoneissa tai konteissa. Nämä
ympäristöt luodaan levykuvia käyttämällä. Virtuaalikoneet ja konttiohjelmistot (engl. containerization software) käyttävät niille tarkoitettuja levykuvia ennalta määriteltyjen käyttöjärjestelmäympäristöjen käynnistämiseen. Tällä hetkellä Docker on markkinoiden käytetyimpiä konttiohjelmistoja.
Kontin ja virtuaalikoneen sisällä suoritetun käyttöjärjestelmän suurin ero on se, että jokaisella virtuaalikoneella on erillinen käyttöjärjestelmän ydin (engl. kernel), kun taas yksi
tai useampi kontti (engl. container) jakaa konttiohjelmistoa suorittavan käyttöjärjestelmän
kanssa yhtä ydintä. [5.] Kuvassa 3 on virtuaalikoneen ja tietokoneen komponenttien suhdetta kuvaava diagrammi. Virtualisointiohjelmisto (engl. hypervisor) luo abstraktiokerroksen laitteiston ja käyttöjärjestelmän välille. Käyttöjärjestelmä kommunikoi laitteiston
kanssa abstraktiokerroksen läpi. Virtuaalikoneet tarvitsevat toimiakseen käyttöjärjestelmän, joka tekee niistä keskimääräisesti hitaamman ratkaisun. Kokonaisen käyttöjärjestelmän ja prosessoriytimen käyttäminen yksittäisen ohjelman, kuten web-palvelimen
suorittamiseen, ei ole tehokasta resurssien käyttöä.
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Kuva 3. Virtualisointiohjelmiston ja laitteiston toimintaa kuvaava diagrammi. [5]

Kontit ovat nousseet suosioon tehokkuutensa ansiota. Konttien levykuvat ovat useimmiten virtuaalikoneiden levykuvia pienempiä, ja ne tarvitsevat vähemmän resursseja. Kuvassa 4 näkyy Dockerin tapa luoda abstraktiota laitteiston ja applikaatioiden välille. Ohjelmat jakavat Dockeria suorittavan käyttöjärjestelmän kanssa kernelin eli käyttöjärjestelmän ytimen. Docker voidaan suorittaa virtuaalikoneessa. Docker on kehitystyökaluna
tehokas, koska sama Docker-kontti, jota ohjelmistokehittäjä käyttää omalla kehityslaitteellaan, toimii samalla tavalla millä tahansa Dockeria tukevalla laitteella.
Käytimme webprojektissamme Docker-kontteja, joten keskityn työssä niihin virtuaalikoneiden sijaan.
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Kuva 4. Dockerin ja laitteiston välisen suhteen diagrammi. [5]

Docker-kontit tarvitsevat levykuvan toimiakseen. Valmiita levykuvia voidaan ladata julkisen internetin lähteistä kuten Docker-organisaation ylläpitämästä Dockerhub-palvelusta.
Yksityiset organisaatiot voivat halutessaan ylläpitää yksityistä levykuvapalvelinta.
Docker-levykuvia ladatessa kannattaa pitää mielessä samat asiat kuin perinteisiäkin levykuvia ladatessa.
Luotettavan palvelimen käyttäminen on erittäin tärkeää. Dockerhub on julkinen levykuvien latauspalvelu, jossa sijaitsee yksityisten kehittäjien luomat levykuvat, ja Red Hatin
ja SUSE:n kaltaisten organisaatioiden kehittämiä virallisia levykuvia. [7, s. 5] Dockerhub
sallii näiden virallisten levykuvien pohjalta tehtyjen kustomoitujen levykuvien lataamista
palveluun. On tärkeää huomioida, että tällä muokatulla levykuvalla on eri ylläpitäjä kuin
virallisen pohjalevykuvan kehittäjällä. Docker-levykuvien lataajan kannattaa pitää huoli
siitä, että levykuvat ovat aina ladattu viralliselta levykuvan ylläpitäjältä eikä satunnaiselta
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yksityiseltä kehittäjältä. Epävirallisten levykuvien lataaminen altistaa käyttäjän muun muassa piilotetuille tietoturva-aukoille tai päivityksille, joiden tarkoitus on luoda haavoittuvuuksia ennestään eheälle levykuvalle.
Docker-levykuvien versiointia on hyvä pitää silmällä turvallisuuden ja vianmäärityksen
takia. Liitteessä 1 on Node.js-webpalvelimen Docker-kontin konfiguraatiotiedosto. Tämä
kontti toimi projektissa tarkasteltavan webapplikaatiomme backend-palvelimena. Esimerkkikoodi 1 on konfiguraatiotiedoston ensimmäinen käskyrivi. Tämä konfiguraatiokäsky ohjeistaa Docker-ohjelmiston lataamaan Dockerhubin node-nimisestä hakemistosta levykuvan, jonka versio on 10.11.0-alpine. Node on Node.js-palvelinohjelmiston
ylläpitäjien virallinen hakemisto. Loput rivit koostuvat komentorivikäskyistä.
FROM node:10.11.0-alpine

Esimerkkikoodi 1.

Dockerfile-tiedoston ensimmäinen rivi.

Levykuvan versio kannattaa määritellä tarkasti. Docker tukee latest-parametrin käyttöä
levykuvan versionumeron tilalla, joka lataa aina kontin luontivaiheessa uusimman
Dockerhubista löydetyn levykuvan version. Tämän parametrin käyttö ei ole suositeltavaa
tietoturvan ja ohjelmiston eheyden kannalta. Ohjelmistojen uusimmissa versioissa saattaa piillä tietoturva-aukkoja, joita hyökkääjät voivat ehtiä käyttää hyväksi ennen päivitystä. Juuri julkaistun version käyttäminen saattaa myös rikkoa sovelluksen toiminnallisuuksia.
Suurin osa Docker-levykuvista pohjautuu Linux-käyttöjärjestelmiin. Konttien konfiguraatiotiedostoja kannattaa tarkkailla pääkäyttäjänä suoritettujen käskyjen eli sudo-käskyjen
varalta. Sudo-käskyjen käyttö altistaa kontit virhekonfiguraatioille, koska pääkäyttäjä saa
suorittaa järjestelmälle vaarallisiakin käskyjä. [5, s. 4.]
Toteutimme verkkosovelluksessamme edellä mainittuja käytäntöjä ja suosituksia. Lataamme verkkosovelluksen pohjalevykuvat vain virallisista Dockerhub-hakemistoista ja
määrittelimme ladattavien pohjalevykuvien versiot konfiguraatiotiedostoissa. Valmiit
kontit, jotka luotiin yhdistämällä pohjalevykuva ja lähdekoodi, ladattiin yrityksen sisäverkossa sijaitsevalle levykuvapalvelimelle, jottei lähdekoodimme olisi näkyvillä julkisessa
palvelussa.
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3.3

Webpalvelimen käyttämät lisäosapaketit

Projektimme webpalvelimena toimi Node.js, joka on JavaScript-pohjainen palvelinohjelmisto. Node.js tukee monien muiden palvelinohjelmistojen lailla toiminnallisuuden lisäämistä lisäosien lataamisella. Lisäosat ladataan Node Package Manager -oheisohjelmistolla (lyh. NPM) joka tulee Node.js-asennuksen mukana. NPM lataa paketoidut lisäosat
projektin ylläpitämältä npmjs.com-sivustolta, johon kehittäjät voivat lisätä itse kehittämiään lisäosia.
Lisäosien lataaminen tuo applikaatioon lisää potentiaalisia hyökkäysvektoreita. Yhdellä
lisäosalla saattaa olla useita vertaisriippuvaisuuksia, ja jokaisella näistä omat haavoittuvaisuutensa. Haavoittuvuuksien löytämistä on vaikea seurata manuaalisesti. NPM-kehittäjät julkaisivat vuonna 2018 NPM Audit -toiminnallisuuden, jonka avulla käyttäjä huomaa, jos applikaatio käyttää lisäosia, joista on löydetty haavoittuvuuksia. [8.] NPM Audit
jakaa haavoittuvuudet vakavuuden mukaan eri kategorioihin: matala, kohtalainen, korkea ja vakava. NPM Audit auttaa käyttäjää päivittämään lisäosien versiot, jos se on mahdollista.
Jatkuvaan integraatioprosessiin on suotavaa lisätä askel, joka tarkastaa lisäosien turvallisuuden. Kehittäjät voivat itse säätää sen, kuinka tiukka turvatarkastus on. Tiimi voi harkita matalan tai kohtalaisen vakavan haavoittuvuuden päästämistä läpi, ja korkean tai
vakavan haavoittuvuuden sisältävän lisäosan kieltämistä, jonka jälkeen integraatioprosessi keskeytyy eikä mene läpi, kunnes paketti on päivitetty tai poistettu koodista.
Nämä tietoturvahaavoittuvuudet löytyvät muistakin lisäosia käyttävistä webpalvelinohjelmistoista, mutta keskityn työssä vain Node.js-palvelimen paikkaamiseen.

3.4

Testiautomaatio tietoturvan avuksi

Automatisoitu yksikkö- sekä hyväksyntätestaus integraatiovaiheessa on erinomainen
työkalu tuomaan mielenrauhaa kehittäjille. Luvussa 2 esitettiin jatkuvan ja tiheän integraation hyötyjä. Testien rajoittaminen vain toiminnallisuuksien tarkistamiseen jättää jatkuvan integraation potentiaalin puolitiehen.
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Tietoturvaa tarkistavien testien tarkoitus on applikaation tietoturvaominaisuuksien demonstraatio ja ominaisuuksien eheyden jatkuva tarkistus. Pääsyrajoitusten testaaminen
on erittäin tärkeä osa esimerkiksi applikaatiota, jonka käyttö perustuu henkilökohtaiseen
dataan, jota käyttäjä näkee vain sisään kirjauduttuaan. Näitä testejä voi suorittaa sekä
yksikkötestivaiheessa että hyväksyntätestivaiheessa. Yksikkötesteissä voidaan testata
API-tasolla sitä, että käyttäjä ei voi katsoa tai ladata kuvia toisen käyttäjän yksityiseen
hakemistoon. Hyväksyntätestivaiheessa voidaan testata sitä, että käyttöliittymänkään
kautta ei voida suorittaa käskyjä, joihin ei ole oikeuksia.
Tuotantoputkea suunniteltaessa nopeat sekä tärkeät testit kannattaa suorittaa mahdollisimman aikaisin. Mitä nopeammin integraatioprosessi epäonnistuu, sitä nopeammin kehittäjä pääsee takaisin korjaamaan ongelmia.

4

4.1

Jenkins-automaatiopalvelin

Perustietoja Jenkinsistä

Jenkins on avoimen lähdekoodin automaatiopalvelin, jota käytetään automatisoimaan
kaikenlaisia testaus-, koonti- ja julkaisuprosesseja. [9.] Sen lähdekoodi on Java-pohjaista, ja Jenkinsin ensimmäinen versio julkaistiin helmikuussa 2011. Jenkinsin perustoiminnallisuuksien laajentamiseen käytetään lisäosia. Näiden lisäosien kehitys on luonteeltaan avointa, ja niitä luodaan muun muassa Jenkinsin ja muiden ohjelmistojen välisen kommunikaation helpottamiseksi. Esimerkiksi Git-pohjaisen versionhallinnan ja Jenkinsin väliseen toimivuuteen voit asentaa Git-lisäosan, jonka avulla koodin noutaminen
Git-palvelimelta on helppoa. Sama lisäosa mahdollistaa testaus- ja julkaisuprosessin automaattisen käynnistämisen, kun Jenkins-palvelin saa Git-palvelimelta tiedon lähdekoodin päivittymisestä. Lisäosia löytää helpoiten Jenkinsin sisäisestä lisäosahakukoneesta.
Jenkinsiä käytetään webselaimessa toimivan käyttöliittymän kautta.

4.2

Jenkins Pipeline

Jenkinsin toiminto perustuu Pipeline-skriptiin. Skriptit koostuvat Jenkinsin vaatimista
konfiguraatiotiedoista ja käyttäjän itse määrittelemistä automaatioaskeleista. Jokainen
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askel pitää sisällään yhden tai useamman käskyn. Jenkins palauttaa jokaisen askeleen
käskyjen suorittamisen jälkeen success- tai error-vastauksen. Jos Jenkins onnistuu suorittamaan kaikki Pipeline-skriptin askeleet onnistuneesti, niin se lasketaan onnistuneeksi
suoritukseksi. Jos taas yksikin askel epäonnistuu, niin suoritus epäonnistuu. Pipelineskriptin syntaksi perustuu Apachen Groovy-kieleen. Jenkins ei suorita automaatioaskeleita palvelimella, jolla se pyörii vaan se suorittaa ne siihen yhdistetyillä työläispalvelimilla
(engl. worker nodes).
pipeline {
agent {
label 'nodejs-vm'
}
node {
stages {
stage('Build') {
steps {
sh 'npm install'
}
}
stage('Test') {
steps {
sh 'npm run test'
}
}
stage('Deploy') {
steps {
sh './jenkins/scripts/deploy.sh'
echo "Deployment script completed"
}
}
}
}
}

Esimerkkikoodi 2.

Lyhyt Jenkins Pipeline -skripti.

Jokainen Pipeline-skripti alkaa pipeline-rivillä. Sen jälkeen skriptissä täytyy määritellä
agentti eli työläispalvelin, millä skriptin kaikki askeleet suoritetaan. Label-määrityksellä
valitaan nimen perusteella työläispalvelin, jonka tehtävänä on suorittaa skripti. Web-käyttöliittymästä voidaan seurata skriptin etenemistä, ja myös lokeja sekä koottua informaatiota suoritusajoista voi nähdä käyttöliittymästä.

4.3

Projektissa käytetty CI/CD-tuotantoputki

Tein insinöörityöni pohjana olevan projektin yhdessä toisten harjoittelijoiden kanssa. Ohjelmistoprojekti oli Node.js-pohjainen webapplikaatio, jonka kehitys- ja tuotantoympäristö
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suoritettiin Docker-konteissa. Näiden ympäristöjen arkkitehtuurit koostuivat yhdestä
Node.js frontend-kontista, yhdestä Node.js backend-kontista ja yhdestä PostgreSQL-tietokantakontista. Yksikkötestaus toteutettiin MochaJS-testauskehyksellä ja hyväksyntätestaukset tehtiin Robot Frameworkillä. Testiympäristössä hyväksyntätestit loivat itseään
varten kontteja, jotta käyttöliittymää pystyttiin testaamaan Google Chrome- ja Mozilla Firefox -nettiselaimilla. Jos testit suoritettiin pääkehityshaarassa ja kaikki testit suoritettiin
hyväksytysti, niin koodi siirrettiin Rancher-tuotantopalvelimelle.
Projektin ohjelmistokehitystä varten kehitimme CI/CD-tuotantoputken käyttämällä Jenkinsiä. Pipelinen tarkoitus oli varmistaa, että omilla laitteilla kirjoitettu koodi toimii täysin
samanlaisesti kuin ulkoisella tietokoneella eli Jenkins-palvelimella. CI/CD-tuotantoputkeen lisättiin myös yksikkötestejä, jotka varmistavat, että perustoiminnallisuudet toimivat
päivityksistä huolimatta. Yksikkötestejä seuraa hyväksyntäistestit, jotka varmistavat, että
ohjelmisto toimii käyttöliittymän kautta käytettynä odotetusti. Kaikki projektin koodi säilyi
git-versionhallinnassa. Vain yhtä tiedostoa pidettiin versionhallinnan ulkopuolella, ja se
tiedosto piti sisällään salausavaimia ja käyttäjätunnuksia. Projektissa käytetty lyhentämätön Pipeline-skripti löytyy liitteenä työn lopusta. Liitteessä on uudelleennimetty internet-osoitteita.

4.4

CI/CD-tuotantoputken askeleet Jenkins Pipelinessä

Projektin tiedostopuu
Tiedostopuun ensimmäinen tiedosto on Jenkinsfile, joka sisältää Jenkins Pipeline -skriptin. Toisena oleva tiedosto .env on tekstitiedosto, joka sisältää salausavaimia. Git-versionhallinta lisää tiedostopuuhun oman piilotetun kansionsa, jossa se säilyttää erilaisia
konfiguraatiotiedostoja. Neljäs tiedosto on .gitignore, johon gitin käyttäjä voi lisätä niiden
tiedostojen nimiä, joita ei halua versionhallintaohjelman käsittelevän tai lähettävän palvelimelle.
Yleistä tapaa noudattaen kaikki tiedostot, joilla on tiedostonimen prefiksinä pistemerkki,
eivät päädy versionhallintapalvelimelle. Esimerkkikoodissa 3 näkyy komentorivituloste
tiedostopuusta.

17
Jenkinsfile
.env
.git/
.gitignore
frontend/
backend/
README.md
chrome/
firefox/
docker-compose.production.yml
docker-compose.test.yml
docker-compose.swarm.yml
docker-compose.yml
docker-compose.local.yml
docker-compose.test.local.yml

Esimerkkikoodi 3.

Ohjelmistoprojektin tiedostopuun komentorivituloste.

Tiedostopuun frontend- ja backend-kansioissa on JavaScript-lähdekoodia sekä kontitusta varten Dockerfilet. Docker-ohjelma lukee Dockerfilet ja noudattaa niissä määriteltyjä askeleita Node.js:tä pyörittävien Docker-levykuvatiedostojen rakentamiseen (engl.
Docker image file). README.md-tiedosto sisältää yleistä informaatiota projektin lähdekoodista ja ohjeet verkkosovelluksen käynnistämiseen. chrome- ja firefox-kansiot sisältävät Dockerfilet, joiden avulla onnistutaan luomaan selainympäristöt, joita käytetään hyväksyntätestauksessa. Lukuisat docker-compose.yml-tiedostot ovat Dockerin käyttämiä
konfiguraatiotiedostoja. Näiden tiedostojen avulla voidaan yhdellä käskyllä käynnistää
useita eri Docker-kontteja, ja yhdistää ne toisiinsa tiettyjen porttien kautta.

Versionhallinta
Ensimmäinen askel projektin CI/CD-putkessa on koodin noutaminen versionhallintapalvelimelta. Noudatimme runkokehitysmenetelmää, jossa kehittäjä kirjoittaa uutta koodia
kehityshaarassa, ja paikallisten testien suorittamisen jälkeen päivittää muutokset versionhallintaan. Kun versionhallintapalvelin saa tiedon uudesta koodista, niin se lähettää
Jenkinsille tiedon siitä kehityshaarasta, missä koodia on päivitetty. Jenkinsin Pipelineskriptissä koodin hakeminen onnistuu git-lisäosan mahdollistamalla käskyllä.
Git-lisäosa ja Jenkins huomaavat tarkalleen, missä kehityshaarassa koodimuutos on havaittu. Tämän ansiota jokainen eri kehityshaara saa käyttöliittymässä oman CI/CD-putkea kuvaavan osion.
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pipeline {
agent {
label 'docker'
}
stages {
stage('Checkout') {
steps {
checkout scm
}
}

Esimerkkikoodi 4.

Ensimmäinen askel projektin Jenkins-automaatiossa. Askel hakee versionhallinnasta koodia.

Lähdekoodin rakentaminen Docker-kontteihin
Suoritettava käsky kutsuu Docker-lisäosaa docker-compose, joka rakentaa f-lipun jälkeen nimettyjen tiedostojen mukaan Docker-levykuvatiedostoja. p-lipun jälkeinen parametri ProjektiX on nimi, jota käytetään käskystä syntyvien levykuvien prefiksinä. Frontend-levykuvan nimeksi siis tulee ProjektiX_frontend. Viimeinen käskyn osa on buildkäsky, ja se aloittaa levykuvien rakentamisen.
stage('Build') {
steps {
sh "docker-compose
-f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml
-f docker-compose.test.yml
-p ProjektiX build"
}
}

Esimerkkikoodi 5.

Toinen askel Jenkins-automaatiossa. Askel rakentaa Docker levykuvia.

Javascript-koodin yksikkötestaus
Docker-levykuvien luomisen jälkeen niitä käytetään yksikkötestausvaiheessa. Yksikkötestaukseen tarvitaan backend- ja tietokantakonttia.
Shell-käskyn viimeisessä rivissä ensin käynnistetään backend-kontti, ja sen jälkeen käytetään shell-skriptiä, joka odottaa 60 sekunnin ajan, että tietokantakontti käynnistyy ja
vastaa käskyihin portilla 5432. Kun tietokantakontti vastaa käskyihin, niin Node.js-palvelinta pyörittävälle backend-kontille lähetetään käsky, joka käynnistää yksikkötestit.
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stage('Unit test') {
steps {
sh "docker-compose -f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml
-f docker-compose.test.yml
-p ProjektiX
run backend ./wait-for -t 60 db:5432 -- npm run test"
}
}

Esimerkkikoodi 6.

Kolmas vaihe. Jenkins suorittaa Node.js-yksikkötestit.

Docker-levykuvien käynnistys
Levykuvien rakentamisen jälkeen on aika käynnistää verkkosovellus ja hyväksyntätestaukseen tarvittavat Docker-kontit.
stage('Start Application') {
steps {
sh "docker-compose
-f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml
-f docker-compose.test.yml
-p ProjektiX up db backend frontend hub chrome firefox"
}
}

Esimerkkikoodi 7.

Neljäs vaihe automaatiossa. Jenkins käynnistää rakennetut levykuvat.

Käyttöliittymän hyväksyntätestaus
Webapplikaation käyttöliittymän hyväksyntätestaus suoritetaan Robot Framework -testausohjelmistokehyksellä. Projektissamme testasimme käyttöliittymän toimivuutta sekä
Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selaimilla.
stage('Robot Framework Acceptance Test') {
steps {
parallel(
chrome: {
sh "docker-compose
-f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml
-f docker-compose.test.yml
-p ProjektiX run test-gc"
},
firefox: {
sh "docker-compose
-f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml
-f docker-compose.test.yml
-p ProjektiX run test-ff"
}

20
}

Esimerkkikoodi 8.

)

Kahden eri nettiselaimen testiprosessit eivät riipu toisistaan, joten voimme
suorittaa selainten testejä samanaikaisesti Jenkinsin parallel-käskyn avulla.

Tämä on viimeinen testausvaihe CI/CD-tuotantoputkessa.

Levykuvien tallentaminen ja siirtäminen tuotantopalvelimelle
Jos kaikki lähdekoodista valmistetut Docker-levykuvat käynnistyvät onnistuneesti, läpäisevät yksikkötestit ja hyväksyntätestit, niin valmiit levykuvat leimataan (engl. tag) yksilöllisellä heksadesimaalikoodilla, ja lähetetään yrityksen omalle Docker-levykuvia säilyttävälle palvelimelle. Levykuvan lähettäminen edellyttää todennusta (engl. authentication) ja palvelimen osoitteen määrittelemistä.
stage('Label and Push') {
steps {
sh "docker login --username user123
--password password123
dockerhub.organization.fi:8000"
}
labelAndPush("ProjektiX")
}
}
stage('Deploy') {
steps {
deployToRancher("ProjektiX")
}
}

Esimerkkikoodi 9.

Levykuvien leimaus- ja julkaisuvaihe.

Jenkins Pipeline tukee funktioiden käyttämistä. Funktio labelAndPush esimerkkikoodissa
9 leimaa ja lähettää levykuvat levykuvapalvelimelle. deployToRancher-funktio toimittaa
koodin tuotantopalvelimille.
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5

5.1

Tuotantoputken tietoturvan vahvistaminen

Johdanto

Tässä työssä perehdyn tarkemmin muutamaan tietoturva-alueeseen. Ensimmäinen alue
on versionhallintapalvelimella sijaitseva koodi. Käsittelen, kuinka lähdekoodin sisältämiä
salassa pidettäviä avaimia ja salasanoja voi turvallisesti ja käytännöllisesti pitää lähdekoodissa. Toinen alue on CI/CD-palvelimen ja sen tarvitsemien salausavainten sisällyttäminen automaatioskriptiin. Tässä työssä tämä tarkoittaa Jenkins Pipeline -skriptin salaustoimintojen käytännön demonstrointia. Viimeiseksi käsittelen tietoturvatarkastusta,
joka suoritetaan Node.js-palvelimen NPM Audit -toiminnolla.
Turvallinen CI/CD-toteutus edellyttää hyvien tietoturvakäytäntöjen omaksumista organisaatiotasolla. On suotavaa, että organisaation käyttämiin versionhallintapalvelimiin ja
CI/CD-palvelimiin pääsee vain organisaation sisäverkossa olevat laitteet. Käyttäjien todennusta ei pitäisi myöskään unohtaa. Sekä koodin lataamisen versionhallintapalvelimelle että eri projektien lähdekoodin näkemisen pitäisi olla todennuksen takana.

5.2

Versionhallinta ja salassa pidettävä koodi

Ohjelmistojen lähdekoodissa saattaa olla monia erilaisia merkkijonoja, joita halutaan pitää turvassa. Näitä merkkijonoja voivat olla muun muassa IP-osoitteet, API-avaimet,
käyttäjätunnukset sekä salasanat ja kryptauksessa käytetyt avaimet. Merkkijonojen päätyminen versionhallintaan on riski, joten on kannattavaa laittaa salaisten merkkijonojen
tilalle muuttuja, jonka arvoksi salassa pidettävä merkkijono siirtyy prosessin käynnistämisvaiheessa. Tämän mahdollistaa UNIX/Linuxin environment variable -toiminnon käyttäminen. Environment variablet (suom. istuntomuuttujat) ovat komentorivisession sisäisiä muuttujia. Muuttujia voi luoda koko istunnon ajan, ja muuttuja on kutsuttavissa, kunnes istunto päätetään.

Istuntomuuttujat
Istuntomuuttujien luominen on erittäin yksinkertaista. Se onnistuu lyhyellä shell-käskyllä.
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# IP_OSOITE=192.168.100.1

Yllä olevassa käskyssä IP_OSOITE on muuttujan nimi ja 192.168.100.1 sen arvo. Muuttujan onnistuneen luonnin voi tarkistaa käyttämällä UNIX/Linux-käskyä echo. Muuttujia
kutsuttaessa niitä pitää edeltää $-merkki.
# echo $IP_OSOITE
192.168.100.1

Kaikki istunnon muuttujat voidaan tulostaa käskyllä printenv.

Istuntomuuttujien lisääminen Node.js-lähdekoodiin
Node.js-palvelinohjelmistossa istuntomuuttujia kutsutaan process.env-komennolla. process.env-komennon jälkeen täytyy nimetä istuntomuuttujan nimi, esimerkiksi process.env.IP_OSOITE. Esimerkkikoodi 10 löytyy monesta Node.js-sovelluksen server.jsjuuritiedostosta. Siinä määritellään portti, mitä kautta Node.js kommunikoi.
const app = require('./src/app');
const db = require('./src/database');
app.listen(port);
const port = process.env.PORT || 9000;
console.log('App listening on port ' + port);

Esimerkkikoodi 10. Portin määrittämistä seuraa usein lokitulostus, joka kertoo prosessin käynnistäjälle millä portilla Node.js pyörii.

Muuttuja port on istuntomuuttuja PORT, ja jos istuntomuuttujaa ei ole, niin portti on automaattisesti 9000. Jos palvelimen käynnistäjä haluaa käyttää jotain toista porttia, niin
hänen täytyy luoda istuntomuuttuja PORT shell-käskyllä:
# PORT=8000

Istuntomuuttujien käyttö ei siis ole pelkästään avulias tietoturvan kannalta, vaan ne auttavat muuntamaan koodia mukautuvaksi.
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.env-tiedostojen käyttäminen kehityksessä
Edellisen alaluvun esimerkissä luotiin yksi istuntomuuttuja yhdelle koodinpätkälle. Lähdekoodin kasvaessa useiden istuntomuuttujien kirjoittamisesta jokaisen session avaamisen jälkeen tulee työlästä, ja mitä enemmän kirjoitettavaa on, sitä enemmän kirjoitusvirheiden riski kasvaa. Nimi .env on lyhenne sanasta environment.
Git-pohjaisten versionhallintaohjelmistojen kanssa on suotavaa käyttää .env-tekstitiedostoa. Tiedoston prefiksinä on pistemerkki, joka piilottaa tekstitiedoston hakemiston tiedostopuun perusnäkymästä. Esimerkkikoodi 11:ssä tekstitiedostoon kirjoitetaan kaikki
projektissa tarvittavat istuntomuuttujat.
export
export
export
export
export
export
export

DATABASE_PORT='5432'
GOOGLE_OAUTH_ID=testapikey12345.apps.googleusercontent.com'
GOOGLE_OAUTH_SECRET='testapikeypassword12345'
GMAIL_ACCOUNT='testuser@gmail.com'
GMAIL_PASSWORD='testpassword'
DBURL='db'
ENDPOINT='http://backend:9000/api'

Esimerkkikoodi 11. .env-tiedosto. Yhdellä rivillä on aina yksi muuttuja ja arvo -pari ja niitä edeltää merkkijono export.

Tässä esimerkkitiedostossa on kuusi erilaista muuttujaa. Kaikki muuttujat saatetaan istuntomuuttujiksi käyttämällä shell-käskyä source. Käskyn perään lisätään tekstitiedosto,
joka sisältää kaikki oikeassa formaatissa olevat istuntomuuttujat.
# source .env

.env-tiedoston sisältö kannattaa jakaa toisille kehittäjille turvallisia metodeja käyttäen.
Tiedosto on sellaisenaan tiedostopuussa silti vaarallinen, sillä se voi mennä versionhallintapalvelimelle, ellei sen prosessointia kielletä. Git-versionhallintaohjelma tarjoaa toiminnallisuuden, jonka avulla kansiossa olevan .gitignore-nimisen tekstitiedoston sisällä
luetellut tiedostonimet eivät päädy gitin tarkkailuun eivätkä etäpalvelimelle. Istuntomuuttuja-tiedoston piilottaminen onnistuu esimerkkikoodi 12:n esittämällä tavalla.
#Kommentti: Istuntomuuttujatiedosto
.env
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#Koodieditorini konfiguraatiotiedostot
.vscode

Esimerkkikoodi 12. .gitignore-tiedosto. Tiedostossa kommentoidaan käyttämällä #-merkkiä.
Kommentoimattomat rivit ovat tiedostonimiä.

Istuntomuuttujat ja Docker
Dockerin käyttö perustuu laajalti konfiguraatiotiedostojen käyttöön. Dockerfile-nimisiin
tekstitiedostoihin määritellään kaikki kontin levykuvasta sen käyttämiin portteihin ja istuntomuuttujiin. Projektimme webpalvelimen suorittaminen Dockerilla vaatii istuntomuuttujien lisäämistä konfiguraatiotiedostoihin.
backend:
build: backend
command: ./wait-for -t 300 db:5432 -- npm run dev
environment:
DATABASE_URL: ${DATABASE_URL}
GOOGLE_OAUTH_ID: ${GOOGLE_OAUTH_ID}
GMAIL_ACCOUNT: ${GMAIL_ACCOUNT}
GMAIL_PASSWORD: ${GMAIL_PASSWORD}
volumes:
- ./backend/src:/usr/src/app/src
expose:
- 9000
ports:
- 9000:9000
depends_on:
- db
networks:
- frontend
- backend

Esimerkkikoodi 13. Backend-webpalvelimen konfiguraatio. Docker-kontti saa istuntomuuttujista
arvot ${MUUTTUJAN_NIMI}-parametrilla, ja nämä muuttujat nimetään environment-asetuksen alle.

Docker-konfiguraatiot noudattavat infrastructure-as-code-mallia (suom. koodimuotoinen
infrastruktuuri). Tämä on tapa ilmaista sovellusarkkitehtuuria tukevaa infrastruktuuria.
Dockerin kaltaiset ohjelmistot on luotu versionhallinnan käyttö mielessä. Dockerfilet kannattaa siis säilyttää versionhallinnassa ja niiden käyttämät salaiset avaimet salata istuntomuuttujilla.
Konfiguraatiotiedostojen lisääminen versionhallintaan helpottaa tiedostojen kehitystä ja
parantamista tiimin voimin. .env-tiedostoa jakamalla kaikki tiimin jäsenet voivat ladata
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konfiguraatiotiedostot versionhallinnasta, ja infrastruktuurikoodi luo identtisen infrastruktuurin tiiminjäsenien tietokoneille. Konfiguraatiovirheiden määrä vähenee, ja uusien kehitysympäristöjen luominen tai vanhojen korjaaminen on helpompaa ja nopeampaa.

Istuntomuuttujien käyttö Robot Frameworkin kanssa
Robot Framework on Python-pohjainen helposti laajennettava testiautomaatiokehys.
Sen avulla loimme webapplikaatiollemme automatisoidut käyttöliittymätestit. Kirjoittamissamme testeissä tarvittiin muutamaan otteeseen .env-tiedostossa olevia muuttujia:
Gmail-sähköpostiosoitetta sekä -salasanaa ja tietokannan osoitetta. Robot Frameworkiä
käytettäessä yhdessä projektissa käytettävät muuttujat tallennetaan common.robottekstitiedostoon.
*** Variables ***
${SELENIUM}
${APPLICATION}
${BROWSER}
${DELAY}
${GMAIL ACCOUNT}
${GMAIL PASSWORD}
${LOGIN URL}
${SIGNUP URL}
${LANDING URL}
${DBHost}
${DBName}
${DBPass}
${DBPort}
${DBUser}
${RANDOMSTRING}

http://hub:4444/wd/hub
%{APPLICATION}
0
%{GMAIL_ACCOUNT}
%{GMAIL_PASSWORD}
${APPLICATION}/login
${APPLICATION}/signup
${APPLICATION}/
%{DATABASE_URL}
testdb
dbpassword
%{DATABASE_PORT}
dbuser
${BROWSER}

Esimerkkikoodi 14. Robot Frameworkille annetaan muuttujat common-tiedoston alussa. Normaalit muuttujat merkitään $-merkkien ja aaltosulkeiden sisälle, kun taas istuntomuuttujat merkitään %-merkkien sisälle.

Testauskoodikin päätyy versionhallintaan, jonka takia on jälleen tärkeätä käyttää hyödyksi istuntomuuttujia niiden tuoman tietoturvan ja monimuotoisuuden takia.

5.3

Jenkins Pipeline-skriptin istuntomuuttujat

Jenkins-automaatiopalvelimen Pipeline-skriptitiedosto on erittäin tehokas työkalu testauksen ja tuotantoon viemisen automatisointiin. Pipelinessa voi käyttää Jenkinsin tarjoamia työkaluja, lisäosien tuomia toiminnallisuuksia tai tarvittaessa raakoja shell-käskyjä.
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Jenkins tarjoaa käyttäjälleen tavan injektoida salassa pidettävät istuntomuuttujat turvallisesti. [10.]
Istuntomuuttujat täytyy lisätä valitun CI/CD-tuotantoputken Credentials-valikosta. Salaisten avainten lisääminen on yleensä rajattu pääkäyttäjäoikeuksien haltijalle, mutta pääkäyttäjä voi antaa oikeudet avainten lisäämiseen muille käyttäjille. Avaimen syöttämisen
jälkeen käyttäjän täytyy nimetä muuttuja, ja tällä nimellä muuttujaa kutsutaan skriptin
suorituksen aikana. Kuvassa 1 on ruudunkaappaus projektimme käyttämistä avaimista.

Kuva 5. Ruudunkaappaus Jenkins-automaatiopalvelimen Credentials-näkymästä.

Jenkins tukee yksinkertaisia sala-avaimia sekä käyttäjätunnus ja salasana -kombinaatioita, kuten kuvassa 1 näkyy. Projektimme tarvitsi Googlen tarjoaman tunnistuspalvelimen API-avaimia ja Gmail-tunnuksen, jonka avulla hyväksyntätestausvaiheessa testata
ja varmistaa, että Googlen tunnuksilla sisään kirjautuminen toimii odotetusti.
Pipeline-skriptiin täytyy lisätä haluttuun suoritusvaiheeseen komento, joka hakee Jenkinsiin lisätyt sala-avaimet ja injektoi ne suoritusvaiheeseen. Esimerkkikoodi 7 näytti Pipeline-vaiheen, jossa käyttöliittymää testattiin samanaikaisesti Firefox- ja Chrome-nettiselaimilla. Jenkinsille ei annettu salausavaimia suoraan skriptin kautta tietoturvallisuuden
takia. Esimerkkikoodissa 14 näkyy tietoturvallinen tapa injektoida sala-avaimet suoritettavaan käskyyn.
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stage('Robot Framework Acceptance Test') {
steps {
parallel(
chrome: {
withCredentials([
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_ID',
variable: 'GOOGLE_OAUTH_ID'),
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_SECRET',
variable: 'GOOGLE_OAUTH_SECRET'),
usernamePassword(credentialsId: 'GMAIL_TEST_ACCOUNT',
passwordVariable: 'GMAIL_PASSWORD',
usernameVariable: 'GMAIL_ACCOUNT')]){
sh "docker-compose
-f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml
-f docker-compose.test.yml
-p ProjektiX run test-gc"
}
},
...

Esimerkkikoodi 15. Tietoturvallisempi tapa lisätä Pipeline-skriptiin salassa pidettäviä parametreja.

withCredentials-käskyyn syötetään sala-avaimen ID, joka näkyy esimerkiksi kuvan 1 näkymässä. ID:n jälkeen variable-merkkijonoon kirjoitetaan muuttuja, mitä ohjelma, joka on
tässä tapauksessa docker-compose, odottaa saavansa vastaan. Esimerkkikoodissa 13
näkyy, kuinka Robot Framework -hyväksyntätestaaja odottaa esimerkkikoodi 14:ssä näkyviä Gmail-käyttäjätunnusta ja -salasanaa.
Käytimme tätä menetelmää sala-avainten lisäämiseen ympäri Pipeline-skriptiä. Luvussa
4.4.5 kuvattua Docker-konttien käynnistämistä varten tarvitaan myös Googlen API-tunnuksia ja Gmail-sähköpostitilin tunnuksia. Skriptin viimeisissä vaiheissa konttien levykuvat lähetetään palvelimelle säilöön, ja jos pääkehityshaaraan integroiminen onnistuu,
niin uudet kontit viedään tuotantopalvelimille. Näihin molempiin toimintoihin tarvitaan
API-avaimia, jottei kuka tahansa voi lisätä tuotantopalvelimille uutta koodia.

5.4

Node.js-lisäosien haavoittuvuudet

Käytimme projektissamme Node.js-webpalvelinta, jonka kymmenes versio tukee NPM
Audit -toimintoa. NPM Audit tarkistaa projektissa käytettävät lisäosapaketit ja ilmoittaa
käyttäjälle, jos lisäosasta on löytynyt haavoittuvuus tai jos lisäosan vertaisriippuvaispaketista on löytynyt haavoittuvuus. Lisäsimme uuden NPM Audit -testivaiheen Jenkins
Pipelineen, ja se näkyy esimerkkikoodi 16:ssa.
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stage('NPM Audit') {
steps {
script {
def int backendAuditCode = sh(returnStatus: true, script: "dockercompose -f docker-compose.yml -p ${context} run backend npm audit");
if (backendAuditCode != 0) {
currentBuild.result = 'FAILED';
error("NPM Audit of backend failed!")
}
def int frontendAuditCode = sh(returnStatus: true, script:
"docker-compose -f docker-compose.yml -p ${context} run frontend.com npm audit");
if (frontendAuditCode != 0) {
currentBuild.result = 'FAILED';
error("NPM Audit of frontend failed!")
}
}
}
}

Esimerkkikoodi 16. NPM Audit -vaihe. Pipeline pysähtyy, jos NPM Audit ilmoittaa, että haavoittuvuuksia on löytynyt.

NPM Audit on tuotantoputkemme nopein testivaihe, jonka takia on tärkeää siirtää se jonon ensimmäiseksi. Tuotantoputken ja nopeamman jatkuvan integraation kannalta on
suotavaa, että kriittiseksi määritellyt testivaiheet epäonnistuisivat mahdollisimman nopeasti. Mitä nopeammin tuotantoputki epäonnistuu, sitä nopeammin kehittäjä pääsee etsimään vikaa ja korjaa sen.

6

Yhteenveto

Insinöörityössä paranneltiin versionhallinnassa sijaitsevan lähdekoodin ja Jenkins-automaatioskriptin tietoturvaa. Ongelmana oli tietoturvan pieni kattavuus. Tavoitteena oli lisätä tietoturvan kattavuutta ottamalla käyttöön istuntomuuttujat, jotta versionhallintaan
päätyvään lähdekoodiin ei kirjoitettaisi sala-avaimia. Myös kehittämisen ja testaamisen
nopeuttamiseksi kirjoitettu automaatioskripti tarvitsi sala-avaimia toimiakseen, mutta
avainten kirjoittaminen suoraan skriptiin on tietoturvariski. Kehittäjiä kehotettiin kirjoittamaan yksikkö- ja hyväksyntätestejä, jotka pitäisivät huolen tietoturvan eheydestä.
Projektissa otettiin onnistuneesti käyttöön Jenkinsin Credentials-toiminto, jonka avulla
sala-avaimet tuodaan käyttöön vasta skriptin ajamisen aikana. Ohjelmistokehittäjiä oh-
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jeistettiin ottamaan käyttöön istuntomuuttujia sisältävä .env-tiedosto, jonka ansiota kehittäjät pystyivät testaamaan ja suorittamaan koodia, joka ei sisältänyt lainkaan salaavaimia. Jenkins-automaatioskriptiin lisättiin myös täysin uusi vaihe nimeltään NPM Audit. Se hyödyntää Node.js-web-palvelimen uutta haavoittuvuudentarkastustoimintoa.
Docker-levykuvien latauslähteet tarkistettiin, ja niiden konfiguraatiotiedostot katsottiin
tarkasti läpi riskialttiiden asetuksien varalta. Testiautomaatiokoodista poistettiin kaikki
sala-avaimet, ja nyt nekin käyttävät hyödyksi istuntomuuttujia.
Insinöörityön ansiota on saatu selkeyttä jatkuvan integraation vaatimiin tietoturvatoimenpiteisiin. Jatkuva integraatio sekä julkaisu ovat iso osa devopsin teknistä puolta, eikä
niitä kannata toteuttaa pohtimatta tietoturvauhkia.
Projektin ja insinöörityön tekemisen aikana opin paljon devopsista ja jatkuvasta integraatiosta. Olen myös vakuuttuneempi versionhallinnan elintärkeydestä ohjelmistokehityksessä.
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Dockerfile konfiguraatiotiedosto Node.js-web-palvelimelle

FROM node:10.11.0-alpine
# Create app directory
RUN mkdir -p /usr/src/app
WORKDIR /usr/src/app
# Install app dependencies
COPY package*.json /usr/src/app/
RUN npm install
# Bundle app source
COPY . /usr/src/app
EXPOSE 9000
CMD [ "npm", "start" ]

Liite 2
1 (4)

Jenkins Pipeline -skriptitiedosto
def compose = "docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml"
def context = "ProjektiX"
def composeRancher = "https://github.com/rancher/rancher-compose/releases/download/v0.12.5/rancher-compose-linux-amd64-v0.12.5.tar.gz"
def composeVer = "rancher-compose-linux-amd64-v0.12.5"
def untarVer = "rancher-compose-v0.12.5"
pipeline {
agent {
label 'ssd'
}
environment {
DOCKER_HOST = 'tcp://127.0.0.1:2375'
}
options {
timeout(time: 45, unit: 'MINUTES')
}
stages {
stage('Checkout') {
steps {
notifyBuild('STARTED')
checkout scm
}
}
stage ('Install rancher-compose') {
steps {
sh "wget $composeRancher"
sh "tar xf ${composeVer}.tar.gz"
sh "mv $untarVer/rancher-compose ./rancher-compose"
sh "chmod +x rancher-compose"
}
}
stage('Build') {
steps {
withCredentials([string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_ID', variable:
'GOOGLE_OAUTH_ID')]) {
sh "docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX build"
}
}
}
stage('NPM Audit') {
steps {
script {
echo "Performing audit on the backend container..."
def int backendAuditCode = sh(returnStatus: true, script: "dockercompose -f docker-compose.yml -p ProjektiX run backend npm audit");
if (backendAuditCode != 0) {
currentBuild.result = 'ABORTED';
error("NPM Audit of backend failed!")
echo "Build should fail"
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}
echo "Performing audit on the frontend container..."
def int frontendAuditCode = sh(returnStatus: true, script:
"docker-compose -f docker-compose.yml -p ProjektiX run frontend.com npm audit");
if (frontendAuditCode != 0) {
currentBuild.result = 'ABORTED';
error("NPM Audit of frontend failed!")
echo "Build should fail"
}
}
}
}
stage('Unit test') {
steps {
sh "docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX run backend ./wait-for -t 60
db:5432 -- npm run test"
}
}
stage('Seed db') {
steps {
sh "docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX run backend ./wait-for
db:5432 -- npm run db:seed"
}
}
stage('Start ProjektiX') {
steps {
withCredentials([string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_ID', variable:
'GOOGLE_OAUTH_ID'),
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_SECRET', variable:
'GOOGLE_OAUTH_SECRET'),
usernamePassword(credentialsId: 'GMAIL_TEST_ACCOUNT', passwordVariable: 'GMAIL_PASSWORD', usernameVariable: 'GMAIL_ACCOUNT')]) {
sh """
export GOOGLE_OAUTH_ID="${GOOGLE_OAUTH_ID}"
export GOOGLE_OAUTH_SECRET="${GOOGLE_OAUTH_SECRET}"
export GMAIL_ACCOUNT="${GMAIL_ACCOUNT}"
export GMAIL_PASSWORD="${GMAIL_PASSWORD}"
COMPOSE_HTTP_TIMEOUT=10000000 docker-compose -f docker-compose.yml
-f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX up -d
db backend frontend.com hub chrome firefox
"""
}
}
}
stage('Robot test') {
steps {
parallel(
chrome: {
withCredentials([string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_ID', variable: 'GOOGLE_OAUTH_ID'),
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_SECRET', variable:
'GOOGLE_OAUTH_SECRET'),
usernamePassword(credentialsId: 'GMAIL_TEST_ACCOUNT', passwordVariable: 'GMAIL_PASSWORD', usernameVariable: 'GMAIL_ACCOUNT')]) {
sh "docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX run test-gc"
}
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},
firefox: {
withCredentials([string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_ID', variable: 'GOOGLE_OAUTH_ID'),
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_SECRET', variable:
'GOOGLE_OAUTH_SECRET'),
usernamePassword(credentialsId: 'GMAIL_TEST_ACCOUNT', passwordVariable: 'GMAIL_PASSWORD', usernameVariable: 'GMAIL_ACCOUNT')]) {
sh "docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX run test-ff"
}
}
)
}
}
stage('Label and Push') {
steps {
withCredentials([[$class: 'UsernamePasswordMultiBinding', credentialsId: 'jenkins_bot', usernameVariable: 'USERNAME', passwordVariable: 'PASSWORD']]) {
sh "docker login --username $USERNAME --password $PASSWORD artifactory.server.fi:6000"
}

}

}

}

labelAndPush(context)

stage('Deploy') {
steps {
deployToRancher(context)
}
}

post {
always {
step([$class: 'RobotPublisher',
disableArchiveOutput: false,
logFileName: 'robot/results/gc/log.html',
onlyCritical: true,
otherFiles: 'robot/results/gc/selenium-*',
outputFileName: 'robot/results/gc/output.xml',
outputPath: '.',
passThreshold: 50,
reportFileName: 'robot/results/gc/report.html',
unstableThreshold: 90]);
notifyBuild(currentBuild.result)
sh "COMPOSE_HTTP_TIMEOUT=10000000 docker-compose -f docker-compose.yml f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX logs"
sh "COMPOSE_HTTP_TIMEOUT=10000000 docker-compose -f docker-compose.yml f docker-compose.production.yml -f docker-compose.test.yml -p ProjektiX down v"
}
}
}
def labelAndPush(ctx) {
def gitCommit = sh(returnStdout: true, script: 'git rev-parse --short
HEAD').trim()
tagImages(ctx, gitCommit)
pushToRegistry(gitCommit)
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}
def tagImages(ctx, version) {
sh "docker tag ${ctx}_frontend.com artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/frontend:${version}"
sh "docker tag ${ctx}_backend artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/backend:${version}"
if (env.BRANCH_NAME == 'master') {
sh "docker tag ${ctx}_frontend.com artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/frontend:latest"
sh "docker tag ${ctx}_backend artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/backend:latest"
}
}
def pushToRegistry(version) {
sh "docker push artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/frontend:${version}"
sh "docker push artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/backend:${version}"
if (env.BRANCH_NAME == 'master') {
sh "docker push artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/frontend:latest"
sh "docker push artifactory.server.fi:6000/internal_projects/ProjektiX/backend:latest"
}
}
def deployToRancher(ctx) {
def serviceFrontend = "frontend"
def serviceBackend = "backend"
if (env.BRANCH_NAME == 'master') {
withCredentials(
[usernamePassword(credentialsId: 'GMAIL_TEST_ACCOUNT', passwordVariable:
'GMAIL_PASSWORD', usernameVariable: 'GMAIL_ACCOUNT'),
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_ID', variable: 'GOOGLE_OAUTH_ID'),
string(credentialsId: 'GOOGLE_OAUTH_SECRET', variable:
'GOOGLE_OAUTH_SECRET'),
[$class: 'UsernamePasswordMultiBinding', credentialsId: 'ProjektiXrancher', usernameVariable: 'APIKEY', passwordVariable: 'APISECRET']]) {
sh "./rancher-compose --verbose -f docker-compose.swarm.yml -p ${ctx}
--secret-key $APISECRET --access-key $APIKEY --url https://rancher.server.fi
up -d --pull --upgrade --confirm-upgrade --force-upgrade"
}
}

}

def upgradeEnvironment(ctx, config) {
def rancher = ". /home/jenkins/.env && ~/bin/rancher-compose -f docker-compose.${config}.yml -p ${ctx} up -d"
def serviceFrontend = "frontend"
def serviceBackend = "backend"

}

sh "${rancher} --confirm-upgrade ${serviceFrontend} ${serviceBackend}"
sh "${rancher} --force-upgrade --pull ${serviceFrontend} ${serviceBackend}"

