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WPROWADZENIE DO COMMON CRITERIA
Informacje ogólne
Tło historyczne
Common Criteria powstały w wyniku połączenia dwóch metodyk oceny bezpieczeństwa
produktów IT stosowanych do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia: systemu
europejskiego ITSEC oraz amerykańsko – kanadyjskiego TCSEC. W porównaniu do swoich
poprzedników, Common Criteria zapewnia rozszerzenie metodyki oceny bezpieczeństwa o
znormalizowany zbiór funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa. W ten sposób ocena
bezpieczeństwa zaczęła obejmować znacznie szersze spektrum produktów IT, od prostych
elementów do urządzeń złożonych z wielu komponentów, sprzętowych, sprzętowo –
programowych i programowych, projektowanych zgodnie z funkcjonalnymi wymaganiami
bezpieczeństwa. Zakres, głębokość i rygor oceny zapewnia użytkownikom proporcjonalny
poziom zaufania, że oferowany produkt IT spełnia wymagania bezpieczeństwa, które deklaruje
jego producent lub dostawca.
Common Criteria zostały przyjęte jako 3-częsciowa norma ISO/IEC 15408, będące również
polską normą PN-ISO/IEC 15408 Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych, metodyka oceny
bezpieczeństwa jest zawarta w normie PN ISO/IEC 18045 Metodyka oceny zabezpieczeń
informatycznych. Z uwagi na powszechną percepcję, całość jest znana pod pojęciem norm
ISO/IEC 15408.
W niniejszym opracowaniu określenia: „Common Criteria” wraz ze skrótem CC oraz „norma
ISO/IEC 15408” będą używane zamiennie.
Stosowane skróty
W niniejszym opracowaniu używane są skróty będące podzbiorem skrótów stosowanych w CC.
CAP
COTS
EAL
OSP
PP
SAR
SFR
SO
SPD
ST
TOE
TSF

Composed Assurance Package
Commercial Of The Shelf
Evaluation Assurance Level
Organizational Security Policy
Protection Profile
Security Assurance
Requirements
Security Functional
Requirements
Security Objective
Security Problem Definition
Security Target
Target of Evaluation
TOE Security functionality

Złożony pakiet uzasadnienia zaufania
Produkty komercyjne "z półki"
Poziom uzasadnienia zaufania do oceny
Polityka bezpieczeństwa organizacji
Profil zabezpieczeń
Wymagania uzasadnienia zaufania [do oceny
bezpieczeństwa]
Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa
Cel stosowania zabezpieczeń
Definicja problemu bezpieczeństwa
Dedykowana specyfikacja zabezpieczeń
Przedmiot oceny
Funkcjonalność bezpieczeństwa TOE
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Systematyka pojęć
Wymienione poniżej najważniejsze pojęcia używane w Common Criteria formują podstawowe
środowisko oceny bezpieczeństwa.
Ogólny model bezpieczeństwa
Model bezpieczeństwa a następnie jego oceny, zastosowany w CC, wynika z podstawowych
zależności między czynnikami ryzyka w bezpieczeństwie informacji oraz metod szacowania, a
następnie postępowania z ryzykiem. W CC pojęcie samego bezpieczeństwa (security) nie zostało
zdefiniowane, jednakże szereg definicji pojęć związanych wskazuje na jego rozumienie jako
zachowanie podstawowych atrybutów informacji takich jak poufność, integralność i dostępność.
Dla celów CC definicje są węższe i prezentują funkcjonalny punkt widzenia w procesie
definiowania, a następnie oceny bezpieczeństwa.
Funkcjonalne rozumienie pojęcia bezpieczeństwa w CC polega m. in. na przyjęciu systematyki
pojęć, w tym:
 stanu bezpieczeństwa, rozumianego jako stanu, w którym dane o funkcjach
bezpieczeństwa przedmiotu oceny (TOE – Target of Evaluation) są spójne oraz funkcje
bezpieczeństwa TOE w sposób ciągły wymuszają realizację funkcjonalnych wymagań
bezpieczeństwa,
 atrybutu bezpieczeństwa, oznaczającego właściwość podmiotu, użytkownika, obiektu,
informacji, sesji i zasobów użytych do określenia funkcjonalnych wymagań
bezpieczeństwa i których wartości są użyte do wymuszenia realizacji funkcjonalnych
wymagań bezpieczeństwa,
 celu stosowania zabezpieczeń (SO - security objective), rozumianego jako deklarację lub
intencję przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom i spełnienia określonych przez
organizację polityk lub założeń dotyczących bezpieczeństwa.
W celu zdefiniowania zbioru funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa, na poziomie
abstrakcyjnym, w modelu bezpieczeństwa stosowanym w CC, operuje się pojęciem aktywów,
które mają dla organizacji1 określoną wartość, natomiast w wyniku działania czynników
zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji (zwanych w CC agentami zagrożeń)
powstaje ryzyko, szacowane z uwzględnieniem prawdopodobieństwa zmaterializowania się
zagrożenia oraz skutków/konsekwencji dla analizowanych aktywów, w wypadku tej
materializacji.
Szacowanie ryzyka powinno być podstawą do formułowania wymagań bezpieczeństwa dla
konkretnych zastosowaniach modelu bezpieczeństwa ponieważ to zabezpieczenia – rozumiane
jako realizacja wymagań - mogą modyfikować ryzyka.
Z uwagi na cechę charakterystyczną ryzyka, wyrażającego miarę niepewności osiągnięcia
pożądanego stanu (rezultatu, celu), w modelu bezpieczeństwa stosowanym w CC uwzględnia
1

w CC używa się pojęcia właściciela aktywów; pojęcie organizacja jest ogólniejsze i preferowane w przyjętych w
ostatnich latach modelach bezpieczeństwa, np. w ISO/IEC 27001.
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się ocenę bezpieczeństwa, rozumianą jako pewność zastosowania wystarczających
zabezpieczeń i zapewnienie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń.
Formułowanie wymagań bezpieczeństwa
Dla producentów, dostawców i użytkowników nie jest jednakże sprawą prostą, aby na
podstawie ogólnego modelu uzyskać produkt IT, który – w określonych warunkach i z
ograniczeniami wynikającymi z zastosowania tego modelu w CC – można będzie uważać za
„bezpieczny”. W tym miejscu należy podkreślić, że w CC nie używa się określenia „ten produkt
IT jest bezpieczny” ale „ten produkt IT spełnia wskazane wymagania bezpieczeństwa”.
Podejście do bezpieczeństwa produktu IT wynika z myślenia o procesie pozyskania produktu.
Proces ten rozpoczyna klient, dla którego bezpieczeństwo zakupionego produktu IT jest sprawą
ważną. Pierwszym istotnym problemem jest sam opis potrzeb klienta w obszarze
bezpieczeństwa. W szczególności, klient:
 nie wie, jakiego rodzaju funkcje bezpieczeństwa będą przydatne,
 co trudniejsze, nie potrafi ocenić, czy reklamowane właściwości produktu są dla niego
użyteczne i wystarczające do spełnienia jego potrzeb,
 co jeszcze trudniejsze, nie ma narzędzi do oceny prawdziwości twierdzeń sprzedawcy, że
produkt rzeczywiście ma zdefiniowane własności, a odpowiednie mechanizmy, które
tworzą te właściwości, funkcjonują zgodnie ze specyfikacją wymagań.
CC ułatwia przejście klientowi przez proces wyboru odpowiedniego dla niego rozwiązania,
dzięki wprowadzeniu dwóch pojęć: profilu zabezpieczeń (PP – Protection Profile) oraz
dedykowanej specyfikacji zabezpieczeń (ST – Security Target).2
Profil zabezpieczeń (PP)
W procesie, w którym klient formułuje wymagania wobec producenta/ dewelopera/ dostawcy
co do produktu, jakiego potrzebuje, a jednocześnie żąda oceny, czy i w jaki sposób wymagania
bezpieczeństwa są spełnione, ważną rolę może odegrać profil zabezpieczeń, rozumiany jako
specyfikacja, w której w formalny sposób opisano wymagania bezpieczeństwa. Wart wskazać,
że profile zabezpieczeń są niezależne od konkretnego produktu, zatem powstają w wyniku
wspólnych prac zainteresowanych grup złożonych z klientów, producentów/deweloperów lub
dostawców, co skutkuje tym, że uzgodniony profil zabezpieczeń nie tylko spełnia potrzeby
klienta dotyczące bezpieczeństwa, ale charakteryzuje się techniczną wykonalnością.
Ponieważ profile zabezpieczeń tworzy się z użyciem formalnego języka wprowadzonego w CC,
to wymagania tam zawarte są:

2

W normie PN-ISO/IEC 15408-1:2002 (wycofanej) w tłumaczeniu polskim przyjęto termin „zadanie zabezpieczeń”,
które to nie oddaje zawartości dokumentu ST; z tego względu proponuje się pojęcie, które w sposób opisowy
odnosi się do zawartości ST, a nie jego angielskiej nazwy
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 jednoznacznie interpretowalne: z uwagi na stosowanie dobrze zdefiniowanych pojęć
systematyki opisu CC, deweloper może zrozumieć i poprawnie interpretować konkretne
zapisy,
 testowalne: systematyka języka opisu w CC obejmuje wyłącznie elementy testowalne.
Stąd, funkcje produktu powstałego na podstawie PP są również możliwe do
przetestowania,
 sformułowane na odpowiednim poziomie szczegółowości: systematyka języka opisu w
CC wymusza odpowiedni poziom abstrakcji, co zresztą oddaje potrzeby klienta, które
wskazują, „co należy uzyskać, a nie w jaki sposób to zrobić”,
 kompletne: język opisu w CC zawiera konstrukcje implikacji lub wyłączenia, co pozwala
na zawarcie w opisie wymagań wynikających z warunków logicznych.
PP może ponadto zawierać doprecyzowania o charakterze technicznym, dotyczące wymagań
opisanych w części dotyczącej uzasadnienia zaufania (oceny), określające, w jaki sposób
dokonywać ewaluacji poprawności i skuteczności funkcji bezpieczeństwa. Przykładowo, może to
być wymaganie zdefiniowania i opracowania zestawu testów oceny poprawności wdrożenia
algorytmu bądź protokołu kryptograficznego.
W ciągu kilkunastu lat powstało wiele profili zabezpieczeń3 dla produktów IT, bazujących na
formalnym języku i podejściu opisanym w CC.
W wypadku, realizacji procesu pozyskania produktu, w którym klient nie formułuje sam
wymagań bezpieczeństwa, a jedynie wybiera z produktów dostępnych na rynku (np. COTS), faza
przygotowania profilu zabezpieczeń nie występuje.
Dedykowana specyfikacja zabezpieczeń (ST)
W momencie, gdy deweloper dostanie od klienta specyfikację wymagań bezpieczeństwa, np. w
postaci PP, może przystąpić do opracowywania konkretnego produktu. Pierwszym elementem,
który powstaje, jest dedykowana specyfikacja zabezpieczeń. ST w wielu wypadkach jest
podobna do PP, jednakże jedna cecha odróżnia te dwa pojęcia: podczas gdy PP określa
wymagania klienta I zwykle jest dostarczany przez klienta, to ST jest specyfikacją produktu
przygotowaną przez producenta/dewelopera.
Z powyższego stwierdzenia wynika, że ST:
 może mieć szerszy zakres niż PP; wtedy produkt, którego specyfikację zawarto w ST,
będzie miał więcej funkcji bezpieczeństwa niż wymaga klient (pod warunkiem, że nie
będą powodować niezgodności z PP),
 jest bardziej szczegółowy niż PP; z założenia, ST ma być specyfikacją dla dewelopera
odnośnie do sposobu realizacji wymagań, co również oznacza, że wiele ST może być
zgodne z jednym PP.

3

Pod adresem http://www.commoncriteriaportal.org/pps/ można znaleźć największy zbiór zarejestrowanych
oficjalnie PP.
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W modelu pozyskiwania produktu z oferty dostępnej na rynku ST jest specyfikacją wytworzoną
przez producenta/dewelopera, bez powiązania z PP, na podstawie własnych estymacji
oczekiwań rynku, a klient może wybrać produkt, np. porównując więcej niż jedną ST.
Szczegółowa charakterystyka ST będzie omówiona w dalszych rozdziałach.
Przedmiot oceny (TOE)
W CC nie używa się pojęcia ‘produkt IT’ w jego ogólnym rozumieniu. W kontekście
formułowania wymagań oraz oceny zabezpieczeń ma zastosowanie ‘przedmiot oceny’ (TOE –
Target of Evaluation), który jest definiowany jako zbiór oprogramowania, firmware’u lub
sprzętu, zwykle wraz z wytycznymi do stosowania. TOE nie musi być tożsamy z produktem lub
usługą informatyczną – może stanowić jego/jej część, być zbiorem produktów lub usług, lub
wręcz całą technologią, bez wyraźnego związku z konkretnym produktem – jednakże cechą
charakterystyczną TOE jest to, że ocena przedmiotu musi być jednoznacznie interpretowalna i
wyrażona w odniesieniu do jednoznacznych kryteriów.
Przykładami TOE są:








Oprogramowanie aplikacyjne,
System operacyjny,
Oprogramowanie aplikacyjne wraz z systemem operacyjnym,
Oprogramowanie aplikacyjne wraz z systemem operacyjnym oraz stacją roboczą,
Układ scalony karty elektronicznej,
Koprocesor kryptograficzny do układu scalonego karty elektronicznej,
Sieć LAN obejmująca wszystkie terminale, serwery, urządzenia sieciowe i
oprogramowanie,
 Aplikacja bazodanowa zawierająca zdalnego klienta zwykle związanego z aplikacją
bazodanową.
Jeśli TOE jest elementem produktu informatycznego, to wytyczne do stosowania zwykle
wskazują te konfiguracje produktu, które jednoznacznie wchodzą do ocenianego zakresu
(podczas gdy pozostałe znajdują się poza tym zakresem). Wynika to z faktu, że niektóre
konfiguracje danego produktu mogą nie spełniać wymagań określonych w ST, stąd eliminuje się
je z TOE, co zwykle skutkuje ograniczeniem możliwości konfiguracji TOE lub innymi
ograniczeniami w stosunku do wyjściowego produktu. Przykładowo, system operacyjny może
podlegać ocenie tylko z ograniczoną liczbą pakietów oprogramowania oraz z niektórymi,
rygorystycznymi wariantami konfiguracji np. poza przedmiotem oceny byłaby możliwość
pominięcia ustawienia hasła przy tworzeniu lub zmianie konta administratora.
Istotne rozróżnienie między produktem IT a TOE ma znaczenie w modelu pozyskania produktu z
rynku, gdy konkretny produkt został zaprojektowany z myślą o szerszym gronie odbiorców, o
większym zakresie potrzeb, co może powodować, że część jego funkcji wykracza poza
specyficzne potrzeby poszczególnych klientów w odniesieniu do poziomu bezpieczeństwa oraz
oceny bezpieczeństwa
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Pakiet (Package)
Z uwagi na bardzo szeroki zakres wymagań bezpieczeństwa, metodyka CC dopuszcza
definiowanie i nazwanie podzbioru tych wymagań, z intencją jego powtarzalnego
wykorzystywania. Pakiety mogą mieć charakter:
a) funkcjonalny, jako podzbiór SFR,
b) uzasadnienia zaufania, jako podzbiór SAR.
Pakiety mogą stanowić elementy większych pakietów, ST lub PP, upraszczając ich opis.
Ponieważ nie ma zdefiniowanych metod oceny pakietów, to nie ma też żadnych ograniczeń,
jeśli chodzi o ich konstrukcję, z wyjątkiem zasady, że nie można mieszać wymagań SFR i SAR w
jednym pakiecie.
Najpopularniejszym zastosowaniem pakietów są poziomy uzasadnienia zaufania (EAL) – zob.
rozdział Poziom uzasadnienia zaufania do oceny (EAL).
Ocena bezpieczeństwa
Jeśli klient jest zainteresowany niezależnym potwierdzeniem, że produkt, jakiego potrzebuje,
spełnia wymagania bezpieczeństwa, to realizacja tej części procesu odbywa się zgodnie z
systematyką opisaną w CC.
Jednostka oceniająca bazuje na PP, ST, produkcie do oceny (TOE), a następnie stosuje metody
przyjęte w CC (odpowiednie klasy dla PP i ST) do stwierdzenia, czy:
a) ST jest zgodny z PP,
b) TOE jest zgodny z ST.
W modelu pozyskania produktu z rynku, ocena ogranicza się do punktu b).
Należy wskazać, że ocena nie ma wartości absolutnej, tzn.
 nie zapewnia, że wymagania klienta zostały poprawnie zapisane w PP lub ST,
 stwierdzenia o zgodności mają poziom uzasadnionej pewności, uzależniony od zakresu,
głębokości i rygoru oceny,
 ocena jest przeprowadzana przy uwzględnieniu szeregu warunków zawężających
produkt IT do TOE.
Walor wartości oceny jest uzyskany dzięki przyjęciu CC jako normy międzynarodowej,
międzypaństwowych porozumieniach o wzajemnym uznawaniu certyfikatów wydawanych na
podstawie ocen bezpieczeństwa oraz powszechnej akceptacji rynku dla podejścia zgodnego z CC.
Podstawowy schemat międzynarodowego uznania oceny bezpieczeństwa zgodnej z CC
przedstawiono na Rys. 1 (linią przerywaną zaznaczono zależności, które nie muszą występować
w każdej instancji procesu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktu rozumianego jako
przedmiot oceny).
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Rys. 1 Schemat oceny zgodności z CC
Omówienie metodyki oceny bezpieczeństwa zostanie przedstawione w rozdziale Podstawy
Oceny Bezpieczeństwa w CC.
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CZYTANIE I ROZUMIENIE ST ORAZ PP
Uwaga: Niniejsze opracowanie nie jest instrukcją tworzenia ST lub PP a służy jedynie jako
narzędzie pracy dla oceniających bezpieczeństwo zgodnie z Common Criteria.
Podstawowa dokumentacja oceny bezpieczeństwa
W CC określono w sposób rygorystyczny, jak ma być przygotowana podstawowa specyfikacja
wymagań dla celów przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa. Przygotowując dokumentację ST
lub PP, należy stosować ściśle zdefiniowaną notację oraz zachować strukturę dokumentacji.
Na Rys. 2 przedstawiono strukturę dokumentów ST i PP.

Rys. 2 Struktura dokumentów ST i PP
W kolejnych podrozdziałach zostaną pokrótce opisane główne elementy ST oraz PP, z
uwzględnieniem cech różnicujących (zaznaczonych na rysunku czerwona czcionką).
Wprowadzenie do ST/PP
Ta sekcja dzieli się na dwie zasadnicze podsekcje zawierające przegląd (ST/PP) oraz opis (ST)
TOE.
Przegląd TOE
Przegląd TOE zawiera wstępne i najbardziej ogólne informacje, dzieląc się na trzy części:
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a) Zakres użycia i główne cechy bezpieczeństwa – w zamierzeniu ma stworzyć ogólne
wyobrażenie, jakie są możliwości TOE z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz do czego
taki produkt może być przydatny w kontekście bezpieczeństwa.
b) Typ TOE – określenie ogólnej kategorii produktów IT, do których należy TOE (np. LAN,
karta elektroniczna, firewall, czytnik cech biometrycznych).
c) Wymagany sprzęt/oprogramowanie/firmware, niezbędne do funkcjonowania TOE, ale
nie stanowiące jego części.
Wskazać należy, że w sekcji przeglądu jest obowiązkowe wskazanie, w jakim zakresie rozsądne
oczekiwania użytkownika nie są realizowane przez TOE. W szczególności, te wyłączenia
określają, jakich funkcjonalności w obszarze bezpieczeństwa TOE nie posiada i w jakim
otoczeniu (środowisku, warunkach) TOE nie może być używany.
Opis TOE
Celem tej podsekcji jest zaprezentowanie informacji o przedmiocie oceny, które umożliwiają
oceniającym, klientom i innym stronom zainteresowanym zrozumienie funkcjonowania
produktu. Jest to wyłącznie część ST i nie występuje z oczywistych względów w PP.
Opis powinien odnosić się do struktury fizycznej TOE tzn. zawierać listę elementów sprzętowych
i oprogramowania oraz wytyczne do ich instalowania. Warto zaznaczyć, że struktura fizyczna nie
odnosi się do elementów funkcjonalnych bezpieczeństwa, dopiero opis logicznej struktury
bezpieczeństwa zawiera takie odniesienie wyjaśniając, co TOE robi.
Opis zawiera odniesienia do zidentyfikowanych funkcji bezpieczeństwa, definiując zakres oceny.
Jeśli w opisie nie ma danej funkcji to oznacza, że nie będzie ona poddana ocenie.
Omawiana podsekcja powinna zawierać także opis środowiska, w którym TOE ma funkcjonować.
Należy wskazać, że cele stosowania zabezpieczeń dla środowiska są przyjęte w ocenie jako
spełniane z definicji. Zatem, jeśli w wyniku analizy opisu ktoś dochodzi do wniosku, że jego
środowisko takich wymagań nie spełnia, to musi przeanalizować zasadność instalowania TOE w
ogóle.
Deklaracje zgodności
Deklaracje zgodności zwykle zajmują dość wyraźne miejsce w opisie ST lub PP, wskazując
zgodność z:
 oznaczoną wersją normy ISO/IEC 15408, oraz uszczegółowieniem w odniesieniu do
części tej normy, tzn. zawierając wskazanie:
o “Part 2 extended” lub “Part 2 conformant”. Wskazanie rozszerzenia informuje o
dodatkowych wymaganiach bezpieczeństwa, spoza zbioru znajdującego się w
ISO/IEC 15408-2.
o “Part 3 extended” lub “Part 3 conformant”. Wskazanie rozszerzenia informuje o
dodatkowych testach uzasadnienia zaufania, które zostały zaprojektowane dla
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PP lub ST, wymaganiach bezpieczeństwa, spoza zbioru znajdującego się w
ISO/IEC 15408-3,
 listą pakietów uzasadnienia zaufania (EAL) z ewentualnym rozszerzeniem – zob. rozdział
0,
 listą profili zabezpieczeń (PP) lub dedykowanych specyfikacji wymagań bezpieczeństwa
(ST).
Zgodność TOE z PP lub ST może przyjąć postać zgodności ścisłej („strict conformance”) lub
możliwej do wykazania („demonstrable conformance”).
Publikowane PP zwykle wymagają zgodności możliwej do wykazania, ponieważ będąc ogólną
specyfikacją, nie określają sposobu realizacji konkretnych komponentów SFR lub SAR. Zatem,
jeśli w opisie TOE znajduje się odniesienie do konkretnego PP, to oznacza, że TOE zawiera
rozwiązanie sformułowanego w PP problemu bezpieczeństwa w sposób równoważny ale
bardziej restrykcyjny („Equivalent but more restrictive”). Ta koncepcja jest w CC rozumiana jako
sytuacja, w której ST i PP z którym ST deklaruje zgodność, mogą zawierać różne sformułowania,
używać różnych SFR, jednakże w całości, ST nakłada na TOE takie same lub wyższe wymagania
bezpieczeństwa, oraz takie same lub niższe wymagania bezpieczeństwa na środowisko, w
którym TOE ma funkcjonować.
Zgodność ścisła oznacza, że nie ma żadnych różnic w wymaganiach bezpieczeństwa między TOE
a ST/PP.
Opracowanie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa
Wprowadzenie do specyfikacji wymagań bezpieczeństwa
W niniejszym podrozdziale zostaną omówione jedynie główne zasady dojścia do wymagań
bezpieczeństwa w PP lub ST.
Opracowanie PP lub ST jest procesem, który obejmuje następujące aktywności:
A. Zdefiniowanie problemu bezpieczeństwa,
B. Następnie, zdefiniowanie celów stosowania zabezpieczeń, które odniosą się do
problemu bezpieczeństwa,
C. Następnie, określenie wymagań bezpieczeństwa, które spełnią cele stosowania
zabezpieczeń dla TOE,
D. Wreszcie, dobierane są funkcje bezpieczeństwa, które spełniają wymagania
bezpieczeństwa.
Jakkolwiek powyższy opis procesu sugeruje podejście typu ‘top – down’, to jednak w praktyce
jest to proces iteracyjny. Przykładowo, określenie funkcji bezpieczeństwa (np. zestawu
zabezpieczeń) może powodować konieczność doprecyzowania celu stosowania zabezpieczeń, z
uwagi na powiązania wdrażanego zabezpieczenia z innym celem stosowania, a nawet może
wpłynąć na zakres analizowanego problemu bezpieczeństwa. Kompletność analizy powiązań
między aktywami, zagrożeniami oraz możliwościami zabezpieczenia przed ryzykami może
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wskazywać na kompletność ST lub PP. W wypadku gotowego produktu, wytworzenie ST może
być trudne, jakkolwiek możliwe: wtedy ten proces jest odwrócony, ponieważ wybór funkcji
bezpieczeństwa zdeterminuje cele stosowania zabezpieczeń oraz wpłynie na sposób wyrażenia
problemu bezpieczeństwa.
Definiowanie problemu bezpieczeństwa
Celem tej fazy procesu jest określenie I sformalizowanie opisu natury I zakresu problemu
bezpieczeństwa, który TOE ma rozwiązać. Elementy składowe tego działania przedstawiono na
Rys. 3.

Rys. 3 Definiowanie problemu bezpieczeństwa
Do tego działania w CC przywiązuje się wielką wagę, ponieważ poprawne zdefiniowanie
problemu ma decydujący wpływ na PP lub ST, co z kolei wywołuje konsekwencje dla samej
oceny. W normie nie wskazano żadnej konkretnej metodyki dojścia do definicji problemu,
niemniej jednak zwykle analiza składa się z następujących kroków:
a) Zidentyfikowanie i potwierdzenie, w nieformalny sposób, wymagań bezpieczeństwa,
b) Przeprowadzenie formalnej analizy zagrożeń w celu zidentyfikowania i określenia
zagrożeń, które mają zastosowanie,
c) Udokumentowanie polityk i zasad, które mają zastosowanie,
d) Udokumentowanie założeń, które mają zastosowanie,
e) Podsumowanie i sprawdzenie kompletności opisu zdefiniowanego problemu
bezpieczeństwa.
Ad a)
Pierwszy krok powyższej analizy służy do określenia rzeczywistych potrzeb i stanowi podstawę
zasadniczej analizy prowadzącej do sformalizowania tych potrzeb w postaci problemu
bezpieczeństwa, a następnie wymagań zapewniających rozwiązanie problemu.
W ramach tego działania zwykle określa się pożądaną funkcjonalność produktu, opisane przez
użytkownika. W wypadku produktów COTS może to ograniczyć możliwe rozwiązania
bezpieczeństwa z uwagi na ograniczenia dostępu do tych funkcji użytkowych jedynie za
pośrednictwem API lub innego typu interfejsu.
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Identyfikacja i oszacowanie ryzyk (wysokopoziomowe) umożliwi sformułowanie problemu,
ponieważ zwykle odnosi się on do ryzyka. Jednocześnie, częścią szacowania ryzyka jest też
oszacowanie zagrożeń (zob. ad b) poniżej), stąd bardziej szczegółowe szacowanie ryzyka
odbywa się w fazie b).
Wymagania bezpieczeństwa mogą też wynikać z polityk i zasad przyjętych w danej organizacji,
przekładających się na wdrożone i funkcjonujące zabezpieczenia, przykładowo, polityka może
stanowić, że w organizacji dopuszcza się jedynie uwierzytelnianie oparte na technikach
biometrycznych.
Na tym etapie określa się, jakie zabezpieczenia mogą mieć charakter techniczny i być częścią
TOE, a jakie mogą odnosić się do środowiska, w którym TOE będzie funkcjonować (np.
zabezpieczenia fizyczne, osobowe, organizacyjne lub też techniczne). Należy zwrócić uwagę, że
są one w dalszym ciągu elementem opisu problemu bezpieczeństwa, przekładając się potem na
opis założeń (zob. ad c) poniżej) dla TOE.
Zebrane informacje służą określeniu:
1. na jakie potencjalne ataki TOE musi być odporny,
2. jakie atrybuty lub cechy TOE musi posiadać,
3. jakie atrybuty lub cechy TOE nie są konieczne,
Powyższe rozróżnienie ma bezpośrednie przełożenie na kolejne kroki. Potencjalne ataki mają
przełożenie na rozpatrywany model zagrożeń. Obowiązkowe atrybuty i cechy produktu będą
wynikać z polityki zasad organizacji. Atrybuty i cechy, które nie są konieczne, przekładają się na
założenia dla TOE.
Ad b)
Następnym krokiem jest przeprowadzenie analizy zagrożeń, tak aby zidentyfikować zagrożenia
reprezentowane przez potencjalne ataki. Należy zwrócić uwagę, że CC nie obejmuje innych
kategorii zagrożeń niż rozmyślne ataki (przykładowo, poza zakresem analiz znajdują się awarie
lub zagrożenia z naturalnych źródeł).
Wybór i dyskusja metodyk stosowanych przy analizie zagrożeń jest poza zakresem niniejszego
opracowania. Jednakże podejście CC polega na minimalizowaniu źródeł zagrożeń, tak aby opis
był zwięzły ale kompletny.
Niezależnie od wyboru metodyki, należy zidentyfikować następujące elementy analizy zagrożeń:
1. agenci zagrożeń – określające czynniki mogące aktywować atak w odniesieniu do
konkretnych aktywów. Zgodnie z najlepszymi praktykami, rozróżnia się następujące
kategorie: atakujący (osoba zewnętrzna), autoryzowany użytkownik, uprzywilejowany
użytkownik, administrator, właściciel systemu, deweloper (projektant),
2. aktywa – są to te obiekty, które mają być chronione przez TOE. Mogą to być różnego
rodzaju informacje, elementy infrastruktury. Szczególna uwagę należy zwrócić na dane,
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które determinują poprawne funkcjonowanie TOE (np. dane konfiguracyjne lub klucze
kryptograficzne uaktywniające mechanizmy kryptograficzne). Bardzo szczegółową
analizę aktywów z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa można znaleźć w normie
PN-ISO/IEC 27005, Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
Zwraca się uwagę na formalne i zwięzłe opisanie danego zagrożenia oraz rekomenduje się
użycie słowa „may” . Zapis obejmuje kategorię agenta oraz rodzaj aktywów, które mogą być
przedmiotem ataku.
Przykład:
T.UNAUTH An unauthorized person may attempt to access and use TOE data.
Często zagrożenia są ograniczane przez założenia. Przykładowo, założenie:
A.ADMIN Administrators can be assumed to be non-malicious, trustworthy and competent.
oznacza, że nie są rozpatrywane zagrożenia, których źródłem może być administrator.
Dodatkowo, warto podkreślić, że w wypadku produktów COTS faza analizy zagrożeń jest
zminimalizowana z uwagi na zdefiniowaną funkcjonalność oferowanego produktu.
Istnieje możliwość, że w wyniku analizy zagrożeń lista pozostanie pusta. Może się tak zdarzyć,
jeśli – przykładowo – PP zostanie zaprojektowany jako spełniający politykę bezpieczeństwa i nic
poza tym. To jest zgodne z CC, jakkolwiek należy podkreślić, że ostateczna lista zagrożeń musi
być sprawdzona pod względem jej kompletności i spójności.
Ad c)
W rozumieniu CC, pojęcie “polityki” oznacza zasady, które TOE musi spełniać, niezależnie od
analizy zagrożeń i innych czynników.
Polityki są stosowane, aby określić:
 Obowiązkowe funkcje bezpieczeństwa do włączenia do TOE,
 Obowiązkowe technologie/ techniki do zastosowania we wdrożeniach stosownych
funkcji bezpieczeństwa (co w sposób pośredni wymusza zastosowanie tych rozwiązań w
TOE).
Polityki mogą również zastępować zagrożenia. Jest to odpowiednie rozwiązanie w wypadku,
gdy:
 Nie ma pewności, że określone zagrożenie należy rozważać, jednakże na podstawie
polityk odpowiednie zabezpieczenia trzeba wdrożyć (tu dobrym przykładem są
wymagania prawne dotyczące prywatności),
 Zabezpieczenia w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń już są wyznaczone przez
polityki (np. środki ochrony przed określonym atakiem lub takie, które będą
wprowadzone w wypadku urzeczywistnienia się ataku),
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 Zostały podjęte decyzję w odniesieniu do wdrożenia określonego podejścia do ochrony
przed zbiorem powiązanych zagrożeń.
Przykład:
P.IDAUTH Administrators will authenticate themselves before accessing any TOE functions or
data.
Ad d)
Założenia są deklaracjami, zgodnie z którymi TOE nie musi realizować określonych funkcji,
niezależnie od analizy zagrożeń oraz innych czynników.
Przykład:
A.PHYSICAL The TOE will be located in a physically secure location.
Założenia służą dwóm celom tzn. wskazaniu, że określone:
 zabezpieczenie lub typ zabezpieczeń będą elementem środowiska funkcjonowania, a nie
TOE,
 zagrożenia lub typy zagrożeń mogą być pominięte, ponieważ w kontekście środowiska,
w którym będą funkcjonować, nie istnieją lub ich wpływ jest minimalny,
Założenia mogą powodować zmiany w przypisaniu funkcji bezpieczeństwa do TOE kosztem
środowiska funkcjonowania lub odwrotnie. Takie zmiany mogą spowodować, że polityki staną
się założeniami lub założenia politykami, ale także zmieniać polityki lub założenia w celu
ponownego określenia granic TOE.
Tego typu rozważania mogą dotyczyć też złożonych TOE, w którym poszczególne moduły
odnoszą się do różnych problemów bezpieczeństwa. W takim wypadku założenie w odniesieniu
do jednego elementu stają się wymaganiem polityki w innym elemencie, co powoduje wzrost
oczekiwań w odniesieniu do spójności i jej sprawdzenia.
Założenia w odniesieniu do środowiska funkcjonowania należy rozpatrywać w trzech obszarach:
 Ochrony fizycznej,
 Ochrony osobowej oraz procedur,
 Technicznych zabezpieczeń funkcjonujących poza TOE.
Przykłady:
A.INTERNET The TOE will be isolated from the Internet.
A.NO_DEV_TOOLS No tools will be present in the operational environment of the TOE that
permit ordinary users to add new functionality to the system.
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Należy podkreślić, że założenia nie są testowane w ramach oceny bezpieczeństwa: są
przyjmowane za bezwzględnie prawdziwe i uzasadnione. Jednakże, ich analiza jest przydatna
przy ocenie kompletności i spójności opisu problemu bezpieczeństwa.
Praktycznym testem poprawności sformułowania założenia jest sprawdzenie na tym etapie
analizy, czy deklaracja jest prawdziwa, ponieważ jej zaprzeczenie prowadzi do udowodnienia
tezy, że atak na TOE może zakończyć się sukcesem.
Ad e)
Ostatnim etapem tego kroku jest podsumowanie specyfikacji SPD, które obejmuje:
 Przygotowanie kompletnej listy zagrożeń, polityk i założeń,
 Przeprowadzenie sprawdzenia kompletności i spójności w celu potwierdzenia, że opis
SPD dokładnie odzwierciedla problem bezpieczeństwa.
W CC nie ma wymagania, aby opracować uzasadnienie dla definicji problemu bezpieczeństwa.
Jak wskazano powyżej, model zagrożeń, polityk i założeń przyjmuje się jako aksjomaty. Niemniej
jednak, zdecydowanie warto takie uzasadnienie sporządzić, odwzorowując zwrotnie każdy
element SPD na nieformalne wymagania bezpieczeństwa i wykazując kompletność, brak
duplikacji lub redundancji SPD. Taka tablica odwzorowania ułatwi zlokalizowanie błędu i
korektę SPD, jeśli w toku dalszych prac okaże się, że należy zmienić wymagania.
Specyfikacja celów stosowania zabezpieczeń
Zgodnie z CC, cele stosowania zabezpieczeń są zwięzłymi deklaracjami odnośnie do
zamierzonego sposobu rozwiązania problemu bezpieczeństwa. Cele stosowania zabezpieczeń
zapewniają przejrzystą strukturę funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa, dzieląc się na dwie
podgrupy (zob. Rys. 4):

Rys. 4 Znaczenie celów stosowania zabezpieczeń
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 Cele stosowania zabezpieczeń w TOE, obejmujące zabezpieczenia, których poprawność
jest przedmiotem oceny oraz
 Cele stosowania zabezpieczeń w środowisku operacyjnym, obejmujące zabezpieczenia,
które są poza przedmiotem oceny.
Specyfikacja celów stosowania zabezpieczeń obejmuje następujące działania:
a) Uporządkowanie listy wszystkich zagrożeń, polityk i założeń, do których odnoszą się cele
stosowania zabezpieczeń,
b) Zidentyfikowanie celów dla środowiska funkcjonowania – elementy nieinformatyczne,
Zidentyfikowanie celów dla środowiska funkcjonowania – elementy informatyczne,
c) Zidentyfikowanie celów stosowania zabezpieczeń dla TOE,
d) Opracowanie uzasadnienia dla celów stosowania zabezpieczeń w postaci odwzorowania
ich na zidentyfikowane zagrożenia, polityki i założenia.
Na tym etapie budowania wymagań bezpieczeństwa należy przyjąć wysokopoziomowe,
strukturalne podejście.
Ad a)
W kroku obejmującym uporządkowanie listy zagrożeń, polityk i celów pod uwagę należy wziąć
wyniki analizy ryzyka. Jeśli zagrożenie nie powoduje istotnych ryzyk, to nie musi być
uwzględniane przy wyborze odpowiednich celów stosowania zabezpieczeń. Uporządkowanie
obejmuje podział elementów SPD z punktu widzenia oddziaływania określonego typu celów
stosowania zabezpieczeń.
Dla części elementów SPD cele stosowania zabezpieczeń odnoszą się jednoznacznie do
określonego typu elementów. Wszystkie założenia mają z definicji odniesienia wyłącznie do
celów stosowania zabezpieczeń w środowisku funkcjonowania.
Przykład. Do tak opisanego założenia:
A.ADMIN Administrators can be assumed to be non-malicious, trustworthy and competent..
odnosi się cel stosowania zabezpieczeń:
OE.ADMIN_PROC A procedure for managing administrators is established and implemented.
Zagrożenia lub polityki są elementami, które należy odwzorować na cele stosowania różnego
typu.
Przykład. Do tak opisanego zagrożenia:
T.THEFT An authorized person may steal TOE data
odnoszą się dwa cele, jeden związany ze środowiskiem funkcjonowania:
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OE. PHYSICAL PROTECTION The TOE shall be installed in a non-public environment with basic
level of physical protection
Drugi, z funkcjonalnością samego TOE:
O. PHYSICALTAMPERING The TOE shall provide system features that detect any physical
tampering, probing and manipulation of its components and trigger a self-destruction
mechanism for TOE data.
Ad b) I c)
Zwykle zidentyfikowanie celów stosowania zabezpieczeń dla środowiska funkcjonowania TOE
jest zadaniem prostszym, zatem wykonywanym w pierwszej kolejności.
Cele środowiska funkcjonowania wynikające z założeń są zwykle wyrażane jako stwierdzenie
faktu, za pomocą czasownika „is/are”, natomiast cele wynikające z zagrożeń lub polityk
przybierają formę wymagania (używany jest czasownik „shall”).
Przykłady
OE.RESIDUAL Optical media are shredded before final disposal.
OE.KEY_AGREEMENT The Gateway shall securely implement the DH key agreement with TOE.
Warto przypomnieć, że w wypadku złożonych przedmiotów oceny, często jeden TOE staje się
środowiskiem funkcjonowania innego TOE, zatem cele stosowania opisywane jako środowiska
funkcjonowania dla drugiego mogą być celami TOE dla pierwszego. Charakter takich powiązań
powinien być w tej fazie wnikliwie zbadany.
Ad d)
Zidentyfikowanie celów stosowania zabezpieczeń właściwych dla samego TOE jest zadaniem
wymagającym dużej staranności. Zgodnie z CC, cele stosowania zabezpieczeń należy
klasyfikować tak, aby można było łatwo wprowadzić wymagania bezpieczeństwa w żądanych
klasach i rodzinach (zob. ISO/IEC 15408-2).
W CC zostały wyodrębnionych siedem obszarów bezpieczeństwa teleinformatycznego:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kontrola dostępu (obiekty, atrybuty, operacje, reguły dostępu),
Zarządzanie użytkownikami (typy użytkowników, identyfikacja, uwierzytelnienie),
Zabezpieczenia własne TOE (wykrywanie manipulacji, bezpieczne odtwarzanie),
Bezpieczna komunikacja (nawiązywanie połączeń, właściwości połączeń, reguły),
Audyt (logowanie zdarzeń, zarządzanie incydentami, analiza),
Wymagania dotyczące architektury (wymagane właściwości I ograniczenia),
Inne funkcje (wszystko, czego nie można łatwo przypisać do powyższych kategorii – np.
zaufane źródło czasu, generator liczb losowych).
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Zagrożenia mogą być zaadresowane przez cele stosowania zabezpieczeń w różny sposób, np.
przez usunięcie lub blokowanie przejawów występowania zagrożenia. Przykładem takiego celu
jest kontrola dostępu. Jednakże, zdarza się, że wybiera się cele, które oddziałują na czynniki
zagrożeń w sposób pośredni, np. przez działania audytowe lub łatwe odtworzenie, nawet jeśli
atak z sukcesem w postaci zniszczenia danych się powiedzie. Na tym etapie należy wskazać
jakiego typu zabezpieczenia będą najbardziej odpowiednie dla zdefiniowanego problemu
bezpieczeństwa.
Ogólnie, analizując typy możliwych zabezpieczeń według powszechnie stosowanej klasyfikacji
tzn. prewencyjne, detekcyjne lub korygujące, można dobrać cele stosowania zabezpieczeń.
Przykłady
Stosowanie zabezpieczeń prewencyjnych:
O.AUTH The TOE will ensure that each user is uniquely identified, and that the claimed identity
is authenticated, before the user is granted access to the TOE facilities.
Stosowanie zabezpieczeń detekcyjnych:
O.PROTECT The TOE shall have self-test mechanisms to control security functions and detect the
cases of malfunction
Stosowanie zabezpieczeń korygujących:
O.RECOVER The TOE shall have recovery mechanism for restoring its functionality after
malfunction.
Ad e)
Ostatnim krokiem definiowania celów stosowania zabezpieczeń jest opracowanie uzasadnienia.
W tym celu zaleca się zbudowanie tabeli odwzorowania zagrożeń, polityk i założeń na cele
stosowania zabezpieczeń, z zaznaczeniem wszystkich relacji.
Walidacja tabeli uzasadnienia celów stosowania zabezpieczeń rozpoczyna się od sprawdzenia
celów, którym przypisano co najmniej jedno zagrożenie, politykę lub założenie. Taki stan
wskazuje, że dany cel jest niezbędny. Dokładniejsza analiza relacji, czyli sprawdzenie czy więcej
niż jeden cel stosowania zabezpieczeń prowadzi do jednego elementu SPD i jest to adekwatne
pokrycie, prowadzi do drugiego wymagania walidacji – wystarczalności.
Określenie rozszerzonych komponentów
Mechanizm rozszerzonych komponentów jest dozwolony (jakkolwiek zalecany jedynie w
wyjątkowym wypadku) w metodyce CC w sytuacji, gdy opisane kategorie klas i rodzin wymagań
nie są wystarczające do rozwiązania problemu bezpieczeństwa. Przykładowo, w systemie należy
przyjąć różne wymagania uwierzytelnienia dla różnych typów użytkowników, co można
zapewnić, stosując doprecyzowania klasy FIA (zob. poniżej) przez definiowanie użytkowników,
23 / 76

UD MC Nr 1/DT/2017

Model wymagań bezpieczeństwa

w odniesieniu do których obowiązują inne wymagania i wtedy zastosować wielokrotnie
instancje danego komponentu.
Ogólnie, każde rozszerzenie istniejącego komponentu powinno być opisane, stosując metodykę
przyjętą w CC. Przy wyborze nazwy dla rozszerzonego komponentu należy sprawdzić, czy nie
należy już do odpowiedniej klasy lub rodziny wymagań, a jeśli tak, to skopiować odpowiednie
prefiksy dla nazw tych komponentów.
Warto podkreślić, ze każdy komponent, zawarty w PP lub ST, którego nie ma w normie ISO/IEC
15408-2 lub -3, przechodzi rygorystyczną ocenę zgodności z metodyką, zatem praktycznym
podejściem jest wcześniejsze przejrzenie istniejących i posiadających certyfikaty zgodności PP
lub ST, przed przystąpieniem do definiowania własnego komponentu.
Większe zrozumienie sposobu tworzenia rozszerzonych komponentów zapewni lektura
następnego podrozdziału.
Określenie wymagań bezpieczeństwa
Cele stosowania zabezpieczeń dla TOE są rozwijane w szczegółową specyfikację wymagań
bezpieczeństwa. Wymagania bezpieczeństwa dla TOE dzielą się na dwie rozdzielne typy:
a) Wymagania funkcjonalne bezpieczeństwa (SFR - Security Functional Requirements),
wskazujące wymagania odnoszące się do funkcji bezpieczeństwa, które TOE musi
zapewnić, aby osiągnąć cele stosowania zabezpieczeń TOE.
b) Wymagania uzasadnienia zaufania (SAR - Security Assurance Requirements), wskazujące
wymagany poziom pewności w odniesieniu do wdrożenia SFR w TOE.
Powyższe typy wymagań są opisane odpowiednio, w ISO/IEC 15408-2 oraz ISO/IEC 15408-3, co
przedstawiono na Rys. 5.
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Rys. 5 Podział wymagań bezpieczeństwa
Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa - SFR
Klasyfikacja komponentów4 zawarta w obu częściach normy zapewnia znormalizowanie
wymagań bezpieczeństwa.
Opis tej klasyfikacji został przedstawiony w Załączniku A. W dalszej części opracowania zakłada
się, że czytelnik zna systematykę funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa.
Wszystkie wymagania w odniesieniu do TOE są wprowadzane do ST lub PP na poziomie
komponentów. Można wyróżnić dwa typy relacji miedzy komponentami, które wpływają na ich
wybór:
 Komponenty w ramach rodziny mogą charakteryzować się relacją hierarchiczną,
wskazując że dany komponent odnosi się do bardziej rygorystycznych wymagań,
4

Pojęcie komponentu jest zbliżone do terminu „zabezpieczenie” używanego w normie PN-ISO/IEC 27001:2013
oraz innych norm z rodziny opisującej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
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zawierając w ten sposób wszystkie wymagania określone dla innego komponentu w tej
rodzinie. Przykładowo, FAU_STG.3 (security audit_ event storage_Action in case of
possible audit data loss) jest w relacji hierarchicznej z FAU_STG.4 (security audit_ event
storage_ Prevention of audit data loss), zatem w PP lub ST nie ma potrzeby
uwzględniania tego pierwszego jeśli już został wybrany FAU_STG.4. Inaczej ma się
sprawa z FAU_STG.3 i FAU_STG.1, gdzie nie ma relacji hierarchii (zob. Załącznik A);
 Komponenty mogą mieć zdefiniowane zależności w odniesieniu do komponentów z tej
samej lub innej rodziny, wskazując, że jeśli komponent nie jest samowystarczalny i
zależy od funkcjonalności lub współdziałania z innym komponentem, to ten drugi musi
też poprawnie funkcjonować. Przykładowo, komponent FIA_UAU.1 (identity and
authentication – user authentication), zawierający wymaganie uwierzytelnienia
użytkownika, bazuje na poprawnym wdrożeniu komponentu FIA_UID.1 (identity and
authentication – user identification).
Klasy, rodziny i komponenty SFR umożliwiają budowę modelu bezpieczeństwa dla TOE, w
którym można wykazać, że są spełnione cele stosowania bezpieczeństwa TOE.
SFR nie mogą być dobierane bez odniesienia do ogólnej funkcjonalności TOE. W modelu
(projekcie) funkcjonalnym definiuje się zasoby, użytkowników, podmioty i działania. Cele
stosowania zabezpieczeń muszą mieścić się w modelu funkcjonalnym, co w konsekwencji
determinuje też opis SFR.
Proces wyboru SFR zwykle prowadzi do wyróżnienia dwóch typów wymagań:
 podstawowe SFR, które bezpośrednio spełniają cele stosowania zabezpieczeń dla TOE,
 wspierające SFR, które nie odnoszą się do celów stosowania zabezpieczeń bezpośrednio,
jednakże będąc związanymi z podstawowymi SFR, tym samym pośrednio pomagają
realizować cele stosowania zabezpieczeń dla TOE.
To rozróżnienie ułatwia opracowanie PP lub ST, zwłaszcza w momencie pisania uzasadnienia dla
wyboru SFR. Warto wskazać, że wymagania wspierające pojawiają się w momencie
przeprowadzenia analizy relacji zależności między komponentami. Jeśli dany komponent jest w
relacji zależności do innego, to ten drugi powinien być rozpatrywany jako element wymagania
podstawowego albo wspierającego, w zależności od charakterystyki TOE.
Przykład
Zakładamy, że TOE ma cel stosowania zabezpieczeń w postaci generowania alarmów w
wypadku naruszenia bezpieczeństwa. Drzewo zależności komponentów zostało przedstawione
na Rys. 6.
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Rys. 6 Wymagania podstawowe i wspierające - przykład
Część komponentów wymaga doprecyzowania operacji, którą będą realizowały w ramach
swoich funkcji. Metodyka CC zakłada wybór ze zbioru dozwolonych operacji (zob. Załącznik A) i
ten wybór musi być umieszczony w ST lub PP.
Ostatnim elementem tej części ST lub PP jest uzasadnienie dla SFR, które obrazuje, w jaki
sposób cele stosowania zabezpieczeń są realizowane przez funkcjonalne wymagania
bezpieczeństwa. Mapowanie celów na wymagania musi być kompletne, tzn. dla każdego z
celów muszą znaleźć się odpowiadające niesprzeczne komponenty wymagań bezpieczeństwa i
jest to przeważnie relacja 1:n.
Uzasadnienie powinno wykazać kompletność wymagań bezpieczeństwa, co nie jest sprawą
trywialną. Taka konkluzja prowadzi do stwierdzenia, że cele stosowania zabezpieczeń powinny
być tak precyzyjne, jak jest to możliwe.
Wymagania uzasadnienia zaufania - SAR
Wymagania uzasadnienia zaufania są wynikiem wielu czynników, wśród których można
wymienić:
 Wartość aktywów, które ma chronić TOE i ryzyko naruszenia bezpieczeństwa tych
aktywów,
 Techniczna realizowalność,
 Potencjalne koszty oraz czas opracowania produktu i jego oceny,
 Obserwowane wymagania rynku (w wypadku produktów),
 Wszelkie zidentyfikowane zależności między komponentami wymagań funkcjonalnych a
wymagań uzasadnienia zaufania.
Wartość aktywów oraz oszacowane ryzyka naruszenia bezpieczeństwa wskazują na konieczność
zastosowania wyższych wymagań uzasadnienia zaufania. Techniczna realizowalność może
odnosić się np. do ograniczenia potrzeby analizowania zbyt wielu wyników z logów zdarzeń lub
braku dokumentacji systemów funkcjonujących od dłuższego czasu. Czynniki czasu i kosztu
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oceny mogą wpływać na potrzebę zakresu, głębokości i szczegółowości testów, co przekłada się
na żądany poziom uzasadnienia zaufania. Wreszcie, oczekiwania rynku mogą wymuszać na
producentach lub dostawcach krótki czas dostarczania produktu lub szybka rotację kolejnych
wersji, co wpływa na czas realizacji oceny. Charakterystyka produktu (np. masowość lub ich
niski koszt jednostkowy) ogranicza z kolei koszt oceny, jaki jest skłonny ponieść producent lub
dostawca.
Ostatni z wymienionych na liście czynników (dot. zależności) jest jedynym, który ma
bezpośredni związek z metodyką CC. Wymagania SAR mogą wynikać bezpośrednio z
określonych celów stosowania zabezpieczeń. Przykładowo, jeśli cel stosowania zabezpieczeń
określono, jako „O. TOE shall be resistant to attackers who have a high attack potential” to
jednym z wymagań dla tego celu jest wymaganie AVA _VAN.5 Advanced methodical
vulnerability analysis.
Z uwagi na znaczną złożoność SAR, dla prostego TOE wybiera się pakiet uzasadnienia zaufania
(EAL), który pasuje najlepiej do sformułowanych dla TOE celów stosowania zabezpieczeń. W
wypadku, gdy jakiś cel stosowania zabezpieczeń TOE nie będzie w pełni realizowany, to można
dobrać dodatkowe wymagania SAR, jednoznacznie wskazując takie rozszerzenie w ST lub PP.
Wtedy w opisie pojawia się nazwa pakietu EALx, zwiększonego („augmented”) o wskazane
wymaganie.
ST/PP może zawierać dodatkowy opis dozwolonych operacji dla SAR, analogicznie jak dla SFR.
Ich charakterystyka została zamieszczona w Załączniku B.
Omawiana sekcja ST/PP zawiera uzasadnienie wyboru SAR. Jednakże, pojawia się ona tylko w
wypadku, gdy SAR odnosi się do celów stosowania zabezpieczeń i wtedy jest budowane w
postaci matrycy przypisania komponentów SAR do tych celów.
Specyfikacja podsumowująca TOE
Ta część pojawia się jedynie w ST, a jej celem jest opisanie w jaki sposób funkcje
bezpieczeństwa TOE, spełniają wskazane SFR. Ten opis powinien być zaprezentowany na tle
ogólnej funkcjonalności i architektury TOE w formie abstrakcyjnego modelu TOE wraz z jego
użytkownikami, obiektami, atrybutami i zasadami bezpieczeństwa. To daje czytelnikowi
możliwość zrozumienia, w jaki sposób określone funkcje bezpieczeństwa współdziałają z innymi
funkcjami TOE.
Struktura tej części rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia zawierającego opis granic funkcji
bezpieczeństwa TOE. Następnie, jest zamieszczony opisany model funkcjonalny TOE, z którego
wynikają SFR. Wymagania są zwykle uzupełniane wyjaśnieniami.
Złożony TOE
TOE zwykle funkcjonuje w środowisku złożonym z większej liczby produktów lub systemów IT,
które też muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i od których mogą również zależeć funkcje
bezpieczeństwa TOE. Przykładowo, TOE systemu bazodanowego wykorzystuje mechanizmy
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ochrony plików, separację adresów pamięci i funkcje uwierzytelniania użytkowników systemu
operacyjnego. Traktując system IT jako zbiór komponentów oraz interfejsów między nimi,
można zidentyfikować komponenty bazowe i komponenty zależne, powiązane ze sobą
zdefiniowanymi relacjami zależności.
Zależności mogą być opisane na szereg sposobów:
a) przez podział wymagań w odniesieniu do celów stosowania zabezpieczeń w odniesieniu
do TOE oraz do środowiska, w którym funkcjonuje (zob. rozdział); jeśli TOE komponent
zależy od funkcji dostarczanych przez inny komponent, to w opisie ta zależność przyjmie
postać założenia (zob. rozdział).
W ST przykładowego TOE systemu bazodanowego DBMS, jego zależność od systemu
operacyjnego może być sformułowana następująco:
A. The operating system shall provide an access control mechanism for files that
differentiates at least between read and write/update access and allows to
individually define the level of access (including "no access") down to the granularity
of an individual user.
A. The operating system shall identify and authenticate individual users before they can
call DBMS functions.
b) przez zdefiniowanie TOE złożonego komponentu, dla którego ocena będzie sumą ocen
dla komponentu bazowego i zależnego oraz dodatkowej analizy (interfejsów i
charakterystyki zależności); w takim wypadku w ST powinna być zdefiniowana
dodatkowa klasa wymagań uzasadnienia zaufania APO (zob. Załącznik B oraz Rozdział
Złożone pakiety uzasadnienia zaufania (CAP)0).
Jedną z możliwości przeprowadzenia oceny złożonych TOE jest skorzystanie z predefiniowanych
pakietów CAP (zob. rozdział Złożone pakiety uzasadnienia zaufania (CAP)).
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PODSTAWY OCENY BEZPIECZEŃSTWA W CC
Wprowadzenie do systematyki uzasadnienia zaufania
Zgodnie z filozofią CC, uzasadnienie zaufania jest realizowane przez aktywne sprawdzenie
(ewaluację, ocenę). Do tego celu CC wprowadza taksonomię wymagań uzasadnienia zaufania,
podobnie jak miało to miejsce w wypadku funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa.
Analogicznie, jak funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa, wymagania uzasadnienia zaufania
dzielą się na klasy, rodziny i komponenty. Komponenty są określane poziomem zakresu,
głębokości (szczegółowości) i rygoru sprawdzenia danego czynnika uzasadnienia zaufania, co
wymusza ich hierarchiczność, zgodnie z przyjętą systematyką. Przykładowo, w klasie AVA Vulnerability Assessment, liczącej jedną rodzinę VAN – Vulnerability Analysis zostały
zdefiniowane następujące komponenty (zob. Tabela 1), dla których wskazano cechy
charakterystyczne przypisanych działań:

Tabela 1 Komponenty rodziny AVA_VAN
Między komponentami występują zależności, tak jak w wypadku komponentów SFR. Typ
hierarchiczny wskazano na przykładzie rodziny AVA_VAN powyżej. Zależność między
komponentami z tej lub innej rodziny polega na warunku ukończenia realizacji działań
oceniającego w odniesieniu do danego komponentu w zależności od kompletności działań
realizowanych w komponentach zależnych.
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Rola pakietów w ocenie bezpieczeństwa
Poziom uzasadnienia zaufania do oceny (EAL)
Z uwagi na znaczną złożoność systematyki wymagań uzasadnienia zaufania, w metodyce CC
zastosowano zdefiniowane wstępnie pakiety nazwane jako poziomy uzasadnienia zaufania do
oceny (EAL – Evaluation Assurance Level), numerowane od 0 do 7. W poniższej tabeli (zob.
Tabela 5) wskazano podzbiory wskazanych komponentów z danej klasy i rodziny, włączonych do
danego pakietu EAL. W szczególnych wypadkach pakiety EAL mogą być rozszerzane o inne
komponenty (reprezentujące wyższe wymagania uzasadnienia zaufania) i wtedy SAR w ST lub
PP jest opisywany jako EALx+, z wyszczególnieniem, o jakie komponenty jest rozszerzany pakiet
EALx.

Tabela 2 Odwzorowanie klas uzasadnienia zaufania na pakiety EAL
Szczegółowy opis systematyki wymagań uzasadnienia zaufania przedstawiono w Załączniku B.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że ocena samej specyfikacji wymagań (ST lub PP) jest
jedną z klas uzasadnienia zaufania (ASE - Security Target Evaluation). W wypadku PP, do jego
oceny jest używana klasa APE, w odniesieniu do tych elementów specyfikacji, które dotyczą
profilu zabezpieczeń (zob. Rozdział 0 oraz Załącznik B).
W kolejnych tabelach przedstawiono zbiorcze wymagania na poszczególne poziomy
uzasadnienia zaufania do oceny.
Uwaga: Tabele zostały opracowane na podstawie opisu zawartego w ISO/IEC 15408, rozdział 8.
Bordową czcionką zaznaczono te komponenty, które w pakiecie EAL o danym numerze są
identyczne, jak komponenty składające się na pakiet oznaczony numerem o jeden mniejszym.
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EAL1 - Przetestowany funkcjonalnie
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL1 zapewnia podstawowy poziom uzasadnienia
zaufania, na podstawie analizy funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (SFR) opisanych w
ograniczonym ST, przeprowadzonej z użyciem specyfikacji funkcjonalnej interfejsów,
wystarczających do zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa TOE.
Działania analityczne obejmują: przeszukanie publicznej domeny w celu zidentyfikowania
możliwych podatności oraz niezależne przetestowanie funkcjonalnego bezpieczeństwa TOE
(TSF).
Klasa uzasadnienia zaufania Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV: Development
ADV_FSP.1 Basic functional specification
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.1 Labelling of the TOE
ALC: Life-cycle support
ALC_CMS.1 TOE CM coverage
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE: Security Target
evaluation
ASE_OBJ.1 Security objectives for the operational environment
ASE_REQ.1 Stated security requirements
ASE_TSS.1 TOE summary specification
ATE: Tests
ATE_IND.1 Independent testing – conformance
AVA: Vulnerability
AVA_VAN.1 Vulnerability survey
assessment
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EAL2 - przetestowany strukturalnie
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL2 zapewnia uzasadnienie zaufania przez pełny opis
ST oraz analizę SFR w tym ST na podstawie specyfikacji funkcjonalnej interfejsów,
dokumentacji wytycznych oraz podstawowego opisu architektury, wystarczających do
zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa TOE..
Działania analityczne obejmują: niezależne testowanie TSF, materiał potwierdzający
przeprowadzenie przez dewelopera testów na podstawie specyfikacji funkcjonalnej,
wybiórcze potwierdzenie wyników tych testów oraz analizę podatności (na podstawie
specyfikacji funkcjonalnej, projektu TOE, opisu architektury bezpieczeństwa i dostarczonych
wytycznych do instalowania), wykazując odporność na ataki penetracyjne z potencjałem
basic.
Klasa uzasadnienia zaufania
Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV_ARC.1 Security architecture description
ADV: Development
ADV_FSP.2 Security-enforcing functional specification
ADV_TDS.1 Basic design
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.2 Use of a CM system
ALC: Life-cycle support
ALC_CMS.2 Parts of the TOE CM coverage
ALC_DEL.1 Delivery procedures
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE: Security Target evaluation ASE_OBJ.2 Security objectives
ASE_REQ.2 Derived security requirements
ASE_SPD.1 Security problem definition
ASE_TSS.1 TOE summary specification
ATE_COV.1 Evidence of coverage
ATE: Tests
ATE_FUN.1 Functional testing
ATE_IND.2 Independent testing - sample
AVA: Vulnerability assessment
AVA_VAN.2 Vulnerability analysis
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EAL3 - metodycznie sprawdzony i przetestowany
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL3 zapewnia uzasadnienie zaufania przez pełną analizę
ST oraz analizę SFR w tym ST na podstawie specyfikacji funkcjonalnej interfejsów,
dokumentacji wytycznych oraz opisu architektury wykorzystanej do projektowania TOE,
wystarczających do zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa TOE.
Działania analityczne obejmują: niezależne testowanie TSF, materiał potwierdzający
przeprowadzenie przez dewelopera testów na podstawie specyfikacji funkcjonalnej,
wybiórcze potwierdzenie wyników tych testów oraz analizę podatności (na podstawie
specyfikacji funkcjonalnej i projektu TOE, opisu architektury bezpieczeństwa i dostarczonych
wytycznych do instalowania), wykazując odporność na ataki penetracyjne z potencjałem
basic.
Klasa uzasadnienia zaufania
Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV ARC.1 Security architecture description
ADV: Development
ADV FSP.3 Functional specification with complete summary
ADV TDS.2 Architectural design
AGD OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD PRE.1 Preparative procedures
ALC CMC.3 Authorization controls
ALC CMS.3 Implementation representation CM coverage
ALC: Life-cycle support
ALC DEL.1 Delivery procedures
ALC DVS.1 Identification of security measures
ALC LCD.1 Developer defined life-cycle model
ASE CCL.1 Conformance claims
ASE ECD.1 Extended components definition
ASE INT.1 ST introduction
ASE: Security Target evaluation ASE OBJ.2 Security objectives
ASE REQ.2 Derived security requirements
ASE SPD.1 Security problem definition
ASE TSS.1 TOE summary specification
ATE COV.2 Analysis of coverage
ATE DPT.1 Testing: basic design
ATE: Tests
ATE FUN.1 Functional testing
ATE IND.2 Independent testing - sample
AVA: Vulnerability assessment
AVA_VAN.2 Vulnerability analysis
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EAL4 - metodycznie projektowany, testowany i sprawdzony
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL4 zapewnia uzasadnienie zaufania przez pełną analizę
ST oraz analizę SFR w tym ST na podstawie specyfikacji funkcjonalnej interfejsów,
dokumentacji wytycznych oraz opisu podstawowej, modułowej architektury wykorzystanej do
projektowania TOE, wystarczających do zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa TOE.
Działania analityczne obejmują: niezależne testowanie TSF, materiał potwierdzający
przeprowadzenie przez dewelopera testów na podstawie specyfikacji funkcjonalnej i projektu
TOE, wybiórcze potwierdzenie wyników tych testów oraz analizę podatności (na podstawie
specyfikacji funkcjonalnej, projektu TOE, wdrożenia testowego, opisu architektury
bezpieczeństwa i dostarczonych wytycznych do instalowania), wykazując odporność na ataki
penetracyjne z potencjałem enhanced-basic.
Klasa uzasadnienia zaufania
Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV_ARC.1 Security architecture description
ADV_FSP.4 Complete functional specification
ADV: Development
ADV_IMP.1 Implementation representation of the TSF
ADV_TDS.3 Basic modular design
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.4 Production support, acceptance procedures
and automation
ALC CMS.4 Problem tracking CM coverage
ALC DEL.1 Delivery procedures
ALC: Life-cycle support
ALC DVS.1 Identification of security measures
ALC LCD.1 Developer defined life-cycle model
ALC TAT.1 Well-defined development tools
ASE CCL.1 Conformance claims
ASE ECD.1 Extended components definition
ASE INT.1 ST introduction
ASE: Security Target evaluation ASE OBJ.2 Security objectives
ASE REQ.2 Derived security requirements
ASE SPD.1 Security problem definition
ASE TSS.1 TOE summary specification
ATE COV.2 Analysis of coverage
ATE DPT.2 Testing: security enforcing modules
ATE: Tests
ATE FUN.1 Functional testing
ATE IND.2 Independent testing - sample
AVA: Vulnerability assessment
AVA_VAN.3 Focused vulnerability analysis
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EAL5 - półformalnie zaprojektowany i przetestowany
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL5 zapewnia uzasadnienie zaufania przez pełną analizę
ST oraz analizę SFR w tym ST na podstawie funkcjonalnej i kompletnej specyfikacji
interfejsów, dokumentacji wytycznych, opisu podstawowej, modułowej architektury
wykorzystanej do projektowania TOE oraz jego wdrożenia, wystarczających do zrozumienia
charakterystyki bezpieczeństwa TOE. Wymagane jest modułowe projektowanie funkcji
bezpieczeństwa TOE (TSF).
Działania analityczne obejmują: niezależne testowanie TSF, materiał potwierdzający
przeprowadzenie przez dewelopera testów na podstawie specyfikacji funkcjonalnej, projekt
TOE, wybiórcze potwierdzenie wyników tych testów oraz niezależną analizę podatności,
wykazując odporność na ataki penetracyjne z potencjałem moderate.
Klasa uzasadnienia zaufania

Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV_ARC.1 Security architecture description
ADV_FSP.5 Complete semi-formal functional specification
with additional error information
ADV: Development
ADV_IMP.1 Implementation representation of the TSF
ADV_INT.2 Well-structured internals
ADV_TDS.4 Semiformal modular design
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.4 Production support, acceptance procedures
and automation
ALC_CMS.5 Development tools CM coverage
ALC_DEL.1 Delivery procedures
ALC: Life-cycle support
ALC_DVS.1 Identification of security measures
ALC_LCD.1 Developer defined life-cycle model
ALC_TAT.2 Compliance with implementation standards
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE: Security Target evaluation ASE_OBJ.2 Security objectives
ASE_REQ.2 Derived security requirements
ASE_SPD.1 Security problem definition
ASE_TSS.1 TOE summary specification
ATE_COV.2 Analysis of coverage
ATE_DPT.3 Testing: modular design
ATE: Tests
ATE_FUN.1 Functional testing
ATE_IND.2 Independent testing - sample
AVA: Vulnerability assessment AVA_VAN.4 Methodical vulnerability analysis

37 / 76

UD MC Nr 1/DT/2017

Model wymagań bezpieczeństwa

EAL6 - półformalnie zweryfikowany od strony projektowej i przetestowany
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL6 zapewnia uzasadnienie zaufania przez pełną analizę
ST oraz analizę SFR w tym ST, na podstawie funkcjonalnej i kompletnej specyfikacji
interfejsów, dokumentacji wytycznych, projektu TOE i jego wdrożenia, wystarczających do
zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa TOE. Ponadto, wymagane jęt modułowe i
warstwowe projektowanie funkcji bezpieczeństwa TOE (TSF).
Działania analityczne obejmują: niezależne testowanie TSF, materiał potwierdzający
przeprowadzenie przez dewelopera testów na podstawie specyfikacji funkcjonalnej, projekt
TOE, wybiórcze potwierdzenie wyników tych testów oraz niezależną analizę podatności,
wykazując odporność na ataki penetracyjne z potencjałem high.
Klasa uzasadnienia zaufania
Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV_ARC.1 Security architecture description
ADV_FSP.5 Complete semi-formal functional specification
with additional error information
ADV_IMP.2 Complete mapping of the implementation
ADV: Development
representation of the TSF
ADV_INT.3 Minimally complex internals
ADV_SPM.1 Formal TOE security policy model
ADV_TDS.5 Complete semiformal modular design
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.5 Advanced support
ALC_CMS.5 Development tools CM coverage
ALC_DEL.1 Delivery procedures
ALC: Life-cycle support
ALC_DVS.2 Sufficiency of security measures
ALC_LCD.1 Developer defined life-cycle model
ALC_TAT.3 Compliance with implementation standards - all
parts
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE: Security Target evaluation ASE_OBJ.2 Security objectives
ASE_REQ.2 Derived security requirements
ASE_SPD.1 Security problem definition
ASE_TSS.1 TOE summary specification
ATE_COV.3 Rigorous analysis of coverage
ATE_DPT.3 Testing: modular design
ATE: Tests
ATE_FUN.2 Ordered functional testing
ATE_IND.2 Independent testing - sample
AVA: Vulnerability assessment
AVA_VAN.5 Advanced methodical vulnerability analysis
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EAL7 - formalnie zweryfikowany od strony projektowej i przetestowany
Komponenty uzasadnienia zaufania: EAL7 zapewnia uzasadnienie zaufania przez pełną analizę
ST oraz analizę SFR w tym ST, na podstawie funkcjonalnej i kompletnej specyfikacji
interfejsów, oraz strukturalnego wdrożenia, wystarczających do zrozumienia charakterystyki
bezpieczeństwa TOE. Dodatkowe uzasadnienie zaufania jest osiągane przez formalny model
wybranych polityk bezpieczeństwa TOE i półformalną prezentację specyfikacji funkcjonalnej i
projektu TOE. Ponadto, wymagane jęt modułowe, warstwowej proste projektowanie funkcji
bezpieczeństwa TOE (TSF).
Działania analityczne obejmują: niezależne testowanie TSF, materiał potwierdzający
przeprowadzenie przez dewelopera testów na podstawie specyfikacji funkcjonalnej, projekt
TOE i jego demonstracyjne wdrożenie, niezależne kompletne potwierdzenie wyników testów
wymienionych przez dewelopera oraz niezależną analizę podatności, wykazując odporność na
ataki penetracyjne z potencjałem high.
Klasa uzasadnienia zaufania
Komponenty uzasadnienia zaufania
ADV_ARC.1 Security architecture description
ADV_FSP.6 Complete semi-formal functional specification
with additional formal specification
ADV_IMP.2 Complete mapping of the implementation
representation of the TSF
ADV: Development
ADV_INT.3 Minimally complex internals
ADV_SPM.1 Formal TOE security policy model
ADV_TDS.6 Complete semiformal modular design with
formal high-level design presentation
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.5 Advanced support
ALC_CMS.5 Development tools CM coverage
ALC_DEL.1 Delivery procedures
ALC: Life-cycle support
ALC_DVS.2 Sufficiency of security measures
ALC_LCD.2 Measurable life-cycle model
ALC_TAT.3 Compliance with implementation standards - all
parts
ASE CCL.1 Conformance claims
ASE ECD.1 Extended components definition
ASE INT.1 ST introduction
ASE: Security Target evaluation ASE OBJ.2 Security objectives
ASE REQ.2 Derived security requirements
ASE SPD.1 Security problem definition
ASE TSS.1 TOE summary specification
ATE COV.3 Rigorous analysis of coverage
ATE: Tests
ATE DPT.4 Testing: implementation representation
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ATE FUN.2 Ordered functional testing
ATE IND.3 Independent testing - complete
AVA_VAN.5 Advanced methodical vulnerability analysis

Złożone pakiety uzasadnienia zaufania (CAP)
Złożone pakiety uzasadnienia zaufania (CAP – Composed Assurance Package) zostały
opracowane i przyjęte w normach CC dla przedmiotów oceny, które są składane z ocenionych
już wcześniej komponentów. Pakiet typu CAP jest wynikiem kompromisu między kosztem i
czasochłonnością oceny, rosnących wraz ze złożonością przedmiotu oceny, a potrzebą uzyskania
odpowiedniego poziomu uzasadnienia zaufania. Większość działań analitycznych w pakietach
koncentruje się na badaniu zależności między komponentami oraz bezpieczeństwu interfejsów.
Istotnym założeniem jest przyjęcie, że układ złożony z kilku komponentów, których
bezpieczeństwo zostało potwierdzone zgodnie z metodyką CC, jest bezpieczny na tym samym
poziomie.
Mała liczba rodzin w pakietach typu CAP wynika z przyjętej metody budowania oceny z
wykorzystaniem wyników z ewaluacji komponentów złożonego TOE.
Warto podkreślić, że z uwagi na złożoność analizy bezpieczeństwa wynikające z wielu aspektów
złożonego TOE, a w szczególności:
 Charakteru zależności między komponentami, które mogą ograniczać możliwość
wykorzystania wyników oceny bezpieczeństwa dla tych komponentów, (przykład:
architektura systemu informatycznego, w którym aplikacja korzysta z certyfikowanego
modułu uwierzytelniania w systemie operacyjnym lub bazuje na własnym mechanizmie
uwierzytelniania),
 Współdziałania komponentów, które może być realizowane, które mają funkcje
bezpieczeństwa realizowane w różny sposób (przykład: kontrola dostępu w dwóch
powiązanych komponentach działa na różne obiekty, dla których są budowane reguły
kontroli dostępu)
 Problemów separacji komponentów, które mogą skutkować np. modyfikacją polityk
jednego komponentu przez polityki drugiego lub możliwością obejścia certyfikowanych
zabezpieczeń,
 Problemów z przenoszeniem właściwości bezpieczeństwa (propagacja błędów,
odporność na awarie, nieopisane efekty uboczne),
ocena złożonych elementów jest trudna, co powoduje, że wykorzystywanie pakietów typu CAP
jest w praktyce niewielkie. Warto wskazać też, że poziom uzasadnienia zaufania na najwyższym
poziomie CAP-C jest porównywalny z EAL4. Dla zilustrowania tej tezy, przedstawiono
porównanie komponentów dot. analizy podatności, odpowiednio w rodzinach, odpowiednio,
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ACO_VUL i AVA_VAN (zob. Tabela 3). Oznacza to, że w wypadku potrzeby uzyskania wyższego
poziomu uzasadnienia zaufania niż EAL4, złożony TOE i tak musi być poddany ocenie jako całość,
bez możliwości wykorzystania ocen wykonanych dla TOE komponentów.

Tabela 3 Zawartość komponentów rodziny ACO_VUL
W kolejnych tabelach przedstawiono zbiorcze wymagania na poszczególne złożone pakiety
uzasadnienia zaufania.
Uwaga: Tabele zostały opracowane na podstawie opisu zawartego w ISO/IEC 15408, rozdział
9.1. Bordową czcionką zaznaczono te komponenty, które w pakiecie CAP oznaczonym daną
41 / 76

UD MC Nr 1/DT/2017

Model wymagań bezpieczeństwa

literą są identyczne, jak komponenty składające się na pakiet oznaczony literą poprzedzającą w
alfabecie.
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CAP-A - Strukturalnie złożony
Komponenty uzasadnienia zaufania: CAP-A zapewnia uzasadnienie zaufania na podstawie
analizy dedykowanej specyfikacji dla TOE. Wymagania SFR w ST złożonego TOE są
analizowane z wykorzystaniem rezultatów ocen TOE komponentów (tzn. ST, dokumentacji
wytycznych) oraz specyfikacji interfejsów między TOE komponentów w złożonym TOE ,
wystarczających do zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa złożonego TOE.
Działania analityczne obejmują: niezależne przetestowanie interfejsów bazowego
komponentu, na których polega komponent zależny, zgodnie z opisem zależności, materiału
potwierdzającego testy dewelopera przeprowadzone na podstawie opisu zależności,
informacji projektowych i uzasadnienia złożenia oraz niezależne potwierdzenie wyników
wybiórczych testów przeprowadzonych przez dewelopera. Ponadto, oceniający przeprowadza
przegląd podatności złożonego TOE.
Klasa uzasadnienia zaufania Komponenty uzasadnienia zaufania
ACO_COR.1 Composition rationale
ACO_CTT.1 Interface testing
ACO: Composition
ACO_DEV.1 Functional Description
ACO_REL.1 Basic reliance information
ACO_VUL.1 Composition vulnerability review
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.1 Labelling of the TOE
ALC: Life-cycle support
ALC_CMS.1 TOE CM coverage
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE: Security Target
evaluation
ASE_OBJ.1 Security objectives for the operational environment
ASE_REQ.1 Stated security requirements
ASE_TSS.1 TOE summary specification
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CAP-B - Metodycznie złożony
Komponenty uzasadnienia zaufania: CAP-A zapewnia uzasadnienie zaufania na podstawie
pełnej analizy dedykowanej specyfikacji dla TOE. Wymagania SFR w ST złożonego TOE są
analizowane z wykorzystaniem rezultatów ocen TOE komponentów (tzn. ST, dokumentacji
wytycznych), specyfikacji interfejsów między TOE komponentów w złożonym TOE oraz
projektu TOE (zawierającego opis podsystemów TSF), wystarczających do zrozumienia
charakterystyki bezpieczeństwa złożonego TOE.
Działania analityczne obejmują: niezależne przetestowanie interfejsów bazowego
komponentu, na których polega komponent zależny, zgodnie z opisem zależności (teraz
obejmującego też projekt TOE), materiału potwierdzającego testy dewelopera
przeprowadzone na podstawie opisu zależności, informacji projektowych i uzasadnienia
złożenia oraz niezależne potwierdzenie wyników wybiórczych testów przeprowadzonych
przez dewelopera. Ponadto, oceniający przeprowadza analizę podatności złożonego TOE,
wykazując odporność na działania atakującego o potencjale Basic.
Klasa uzasadnienia zaufania Komponenty uzasadnienia zaufania
ACO_COR.1 Composition rationale
ACO_CTT.2 Rigorous interface testing
ACO: Composition
ACO_DEV.2 Basic evidence of design
ACO_REL.2 Reliance information
ACO_VUL.2 Composition vulnerability analysis
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD: Guidance documents
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.1 Labelling of the TOE
ALC: Life-cycle support
ALC_CMS.2 Parts of the TOE CM coverage
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE: Security Target
ASE_OBJ.2 Security objectives
evaluation
ASE_REQ.2 Derived security requirements
ASE_SPD.1 Security problem definition
ASE_TSS.1 TOE summary specification
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CAP-C - Metodycznie złożony, przetestowany i sprawdzony
Komponenty uzasadnienia zaufania: CAP-A zapewnia uzasadnienie zaufania na podstawie
pełnej analizy dedykowanej specyfikacji dla TOE. Wymagania SFR w ST złożonego TOE są
analizowane z wykorzystaniem rezultatów ocen TOE komponentów (tzn. ST, dokumentacji
wytycznych), specyfikacji interfejsów między TOE komponentów w złożonym TOE oraz
projektu TOE (zawierającego opis podsystemów TSF) zawartego opisie procesu rozwoju,
wystarczających do zrozumienia charakterystyki bezpieczeństwa złożonego TOE.
Działania analityczne obejmują: niezależne przetestowanie interfejsów bazowego
komponentu, na których polega komponent zależny, zgodnie z opisem zależności (teraz
obejmującego też projekt TOE), materiału potwierdzającego testy dewelopera
przeprowadzone na podstawie opisu zależności, informacji projektowych i uzasadnienia
złożenia oraz niezależne potwierdzenie wyników wybiórczych testów przeprowadzonych
przez dewelopera. Ponadto, oceniający przeprowadza analizę podatności złożonego TOE,
wykazując odporność na działania atakującego o potencjale Enhanced-Basic.
Klasa uzasadnienia zaufania

ACO: Composition

AGD: Guidance documents
ALC: Life-cycle support

ASE: Security Target
evaluation

Komponenty uzasadnienia zaufania
ACO_COR.1 Composition rationale
ACO_CTT.2 Rigorous interface testing
ACO_DEV.3 Detailed evidence of design
ACO_REL.2 Reliance information
ACO_VUL.3 Enhanced-Basic Composition vulnerability analysis
AGD_OPE.1 Operational user guidance
AGD_PRE.1 Preparative procedures
ALC_CMC.1 Labelling of the TOE
ALC_CMS.2 Parts of the TOE CM coverage
ASE_CCL.1 Conformance claims
ASE_ECD.1 Extended components definition
ASE_INT.1 ST introduction
ASE_OBJ.2 Security objectives
ASE_REQ.2 Derived security requirements
ASE_SPD.1 Security problem definition
ASE_TSS.1 TOE summary specification
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ZAŁĄCZNIK A FUNKCJONALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA – SFR
Uwaga: Niniejszy załącznik został opracowany na podstawie ISO/IEC 15408-2
Paradygmat wymagań funkcjonalnych w CC
Założony poziom bezpieczeństwa TOE jest osiągnięty przez zapewnienie, że określony w
procesie budowy modelu TOE zbiór wymagań bezpieczeństwa jest poprawnie wdrożony.
SFR wymuszają na zasobach TOE zbiór reguł zwanych Politykami Funkcji Bezpieczeństwa (SFP –
Security Function Policies). Każda z takich reguł musi zamykać się w zakresie oddziaływania na
kluczowe elementy TOE tzn. zasoby, w tym informacje. Całość reguł i elementów ich
oddziaływania jest określany jako Funkcjonalność Bezpieczeństwa TOE (TSF – TOE Security
Functionality).
Kluczowymi pojęciami TSF są:
 Zasoby (resources) - używane do przetwarzania lub przechowywania informacji.
Podstawowym celem TSF jest zapewnienie ochrony zasobom i informacji, które są
kontrolowane przez TOE. W CC wyróżnia się zasobach dwie kategorie zasobów:
o Zasoby aktywne – podmioty (subjects), to te elementy, które wykonują operacje.
Z kolei, podmioty dzielą się na kategorie, działając:
 w imieniu autoryzowanego użytkownika (np. procesy systemu
operacyjnego),
 jako specyficzne procesy funkcjonalne, które mogą działać w imieniu
wielu użytkowników (np. serwisy w architekturze serwer – klient),
 jako część samego TOE (np. procesy wewnętrzne, bez zależności od
użytkownika).
o Zasoby pasywne – obiekty (objects), to te elementy, na których są wykonywane
operacje. Obiekty mogą zawierać informacje (dane).
 Dane – dzielą się na dwie kategorie: dane użytkownika i dane TSF.
o Dane użytkownika - to takie, na których działa użytkownik zgodnie z regułami
wymuszanymi przez SFR, nie mające znaczenia dla poprawnego funkcjonowania
TOE (np. klucze prywatny i publiczny użytkownika).
o Dane TSF – to informacje wykorzystywane przez TSF przy podejmowaniu decyzji
zgodnie z regułami obowiązującymi dla SFR. Do nich należą np. atrybuty
bezpieczeństwa (zob. poniżej), dane uwierzytelniające, wewnętrzne informacje
statusowe używane przez reguły zdefiniowane w TSF).
 Interfejsy – zewnętrzne lub wewnętrzne, zapewniające komunikację między
elementami wewnątrz TOE, między różnymi TOE lub wyznaczające granice TOE z
otoczeniem, w którym dany TOE funkcjonuje. Interfejsy mogą być interaktywne (np.
interfejs człowiek – maszyna) lub programistyczne (np. w formie API).
48 / 76

UD MC Nr 1/DT/2017

Model wymagań bezpieczeństwa

 Operacje - działania realizowane przez podmioty na obiektach, zgodnie z regułami
obowiązującymi dla SFR.
Użytkownicy nie są częścią TOE. Jednakże, w celu wywołania usługi realizowanej przez TOE
użytkownicy używają interfejsu TSF. W zakresie zainteresowania CC są dwa typy użytkowników:
człowiek albo zewnętrzny podmiot IT (np. proces, urządzenie, sieć). Czas zajęcia zasobu dla
celów realizacji usługi jest określana jako sesja użytkownika.
Atrybuty odnoszą się do różnych elementów TOE. Te, które istnieją wyłącznie w celu
wymuszenia SFR, są określane jako atrybuty bezpieczeństwa.
Taksonomia funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa
Struktura SFR
Jak wspomniano wcześniej, SFR buduje się z komponentów wybieranych z klas składających się
z rodzin. Na Rys. 7 przedstawiono strukturę SFR.

Rys. 7 Struktura SFR

Opis elementów klas, rodzin i komponentów
Poniżej (zob. Tabela 4) przedstawiono opis zawartości, odpowiednio, klas rodzin i
komponentów oraz przykład zastosowania systematyki CC do konkretnego komponentu SFR.
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Struktura klasy funkcjonalnej
Klasa
Nazwa klasy
Każda klasa jest oznaczona unikalną nazwą i trzyliterowym
identyfikatorem (XXX) rozpoczynającym się od litery F
Wprowadzenie do klasy
Krótki opis wskazujący zakres funkcjonowania klasy w
odniesieniu do celów stosowania zabezpieczeń

Model wymagań bezpieczeństwa

Charakterystyka przykładowego komponentu

User data protection (FDP)

Klasa FDP jest podzielona na cztery grupy rodzin odnoszących się
do danych użytkownika w TOE podczas importu, eksportu i
przechowywania oraz do atrybutów bezpieczeństwa bezpośrednio
związanych z danymi użytkownika:
a) Polityki funkcji bezpieczeństwa ochrony danych użytkownika
─ Access control policy (FDP_ACC);
─ Information flow control policy (FDP_IFC).
b) Formy ochrony danych użytkownika:
─ Access control functions (FDP_ACF);
─ Information flow control functions (FDP_IFF);
─ Internal TOE transfer (FDP_ITT);
─ Residual information protection (FDP_RIP);
─ Rollback (FDP_ROL)l
─ Stored data integrity (FDP_SDI).
c) Przechowywanie off-line, eksport i import
─ Data authentication (FDP_DAU);
─ Export from the TOE (FDP_ETC);
─ Import from outside of the TOE (FDP_ITC).
d) Komunikacja między TSF
─ Data authentication (FDP_DAU);
─ Export from the TOE (FDP_ETC);
─ Import from outside of the TOE (FDP_ITC).

Rodzina funkcjonalna
Nazwa rodziny
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Każda rodzina jest oznaczona unikalną nazwą i
siedmioznakowym identyfikatorem (XXX_YYY)
Odniesienie rodziny do celu stosowania zabezpieczeń
Krótki opis wskazujący, w jaki sposób dana rodzina spełnia cel
stosowania zabezpieczeń oraz zawierający charakterystykę
funkcji bezpieczeństwa danej rodziny
Poziomy komponentów w rodzinie
Zawiera informacje o możliwości wyboru komponentów, celach
komponentów oraz zależnościach między komponentami w
rodzinie

Model wymagań bezpieczeństwa

Charakterystyka przykładowego komponentu
Access control functions (FDP_ACF)

Zawiera opis reguł dla funkcji wdrażających politykę kontroli
dostępu (FDP_ACC).

Rodzina opisuje użycie atrybutów bezpieczeństwa i cechy
charakterystyczne polityk. Rodzina składa się z jednego
komponentu:
FDP_ACF.1 Security attribute based access control

Zarządzanie
Opis możliwości zarządzania danymi komponentami, zawierający Klasa FMT może obejmować zarządzanie atrybutami używanymi
odniesienie do komponentów klasy zarządzania FMT oraz
jako podstawa decyzji o udzieleniu bądź odmowie dostępu.
wytyczne do potencjalnych realizacji operacji w komponencie,
odnoszących się do zarządzania.
Audyt
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Struktura klasy funkcjonalnej
Opis możliwości audytowych danego komponentu, jeśli w SFR
zawierają Klasę FAU (Security Audit).
Działania audytowe w ramach komponentu mogą mieć zakres:
─ Minimalne (Minimal) - odnotowane użycie mechanizmu
bezpieczeństwa zakończone sukcesem;
─ Podstawowe (Basic) - odnotowane każde użycie mechanizmu
bezpieczeństwa wraz z właściwymi informacjami o atrybutach
bezpieczeństwa;
─ Szczegółowe (Detailed) - odnotowane wszystkie zmiany
konfiguracji w odniesieniu do mechanizmu , w tym rzeczywiste
wartości konfiguracji przed i po zmianie.
Należy wskazać, że kategorie audytu są hierarchiczne. Zatem,
jeśli, przykładowo, komponent ma włączoną funkcję audytu na
poziomie Basic, to znaczy, ze realizuje też poziom Minimal.
Komponent
Identyfikacja komponentu
Sekcja zawiera opis niezbędny do zidentyfikowania,
skategoryzowania, zarejestrowania i znalezienia wzajemnych
powiązań z innymi komponentami. Identyfikator zawiera numer
kolejny komponentu w rodzinie, poprzedzony kropką (XXX_YYY.n)

Zależności
Wskazane są zależności od innych komponentów, z tej samej lub
różnych rodzin.

Charakterystyka przykładowego komponentu
Pod warunkiem włączenia do PP/ST funkcji FAU_GEN Security audit
data generation, możliwe są następujące działania audytowe:
─ Minimalne (Minimal) - odnotowane udzielenie dostępu do
obiektu na podstawie polityki opisanej w FDP_ACC ;
─ Podstawowe (Basic) - odnotowane każde wywołanie funkcji
kontroli dostępu do obiektu na podstawie polityki opisanej w
FDP_ACC;
─ Szczegółowe (Detailed) - odnotowane użycie specyficznych
atrybutów bezpieczeństwa przy przeprowadzeniu kontroli dostępu.

FDP_ACF.1 Security attribute based access control
Ten komponent umożliwia TSF wymuszenie dostępu na podstawie
atrybutów bezpieczeństwa lub nazwanej grupy atrybutów
bezpieczeństwa. Dodatkowo, na podstawie tych atrybutów TSF ma
możliwość bezpośredniej autoryzacji albo odmowy dostępu do
obiektu.
Hierarchical to: No other components.
Dependencies:
FDP_ACC.1 Subset access control
FMT_MSA.3 Static attribute initialization

Elementy funkcjonalne
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Struktura klasy funkcjonalnej
Zbiór elementów składających się na dany komponent. Każdy
element jest indywidualnie definiowany i stanowi niezależny byt.
Element nosi kolejny numer w ramach komponentu n
(XXX_YYY.n.m) oraz jest prezentowany krótka deklaracją
opisującą jego działanie.

Charakterystyka przykładowego komponentu
FDP_ACF.1.1 The TSF shall enforce the [assignment: access control
SFP] to objects (..)
FDP_ACF.1.2 The TSF shall enforce the following rules to determine
if an operation among controlled subjects and controlled objects is
allowed (..)
FDP_ACF.1.3 The TSF shall explicitly authorize access of subjects to
objects based on the following additional rules: (..)
FDP_ACF.1.4 The TSF shall explicitly deny access of subjects to
objects based on (..)

Tabela 4 Systematyka CC dla funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa
Prezentacja poszczególnych klas SFR
Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa są podzielone na 11 klas. Na Rys. 7 przedstawiono wszystkie klasy SFR. Liczbowe zestawienie
zawiera Tabela 5.
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Rys. 8 Prezentacja klas funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa SFR
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Rys. 9 Klasa wymagań bezpieczeństwa FAU
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Rys. 10 Klasy wymagań bezpieczeństwa FCO i FCS
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Rys. 11, Klasa wymagań bezpieczeństwa FDP
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Rys. 12 Klasa wymagań bezpieczeństwa FIA
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Rys. 13 Klasa wymagań bezpieczeństwa FMT
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Rys. 14 Klasa wymagań bezpieczeństwa FPR
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Rys. 15 Klasa wymagań bezpieczeństwa FPT
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Rys. 16 Klasa wymagań bezpieczeństwa FRU

Rys. 17 Klasa wymagań bezpieczeństwa FTA
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Rys. 18 Klasa wymagań bezpieczeństwa FTP
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ZAŁĄCZNIK B WYMAGANIA UZASADNIENIA ZAUFANIA DO OCENY BEZPIECZEŃSTWA – SAR
Uwaga: Niniejszy załącznik został opracowany na podstawie ISO/IEC 15408-2
Paradygmat uzasadnienia zaufania
Odniesienie do podatności
Zgodnie z modelem bezpieczeństwa przyjętym w CC zakłada się, że czynniki zagrożeń aktywnie
poszukują możliwości naruszenia bezpieczeństwa przez wykorzystywanie zidentyfikowanych
podatności w zdefiniowanym obiekcie lub jego otoczeniu. Podobny efekt może dać też
przypadkowe wykorzystanie istniejących podatności.
Stąd mechanizmy bezpieczeństwa są kierowane na następujące, aktywne działania w postaci:
 eliminowania, oznaczającego określenie, usunięcie lub zneutralizowanie
zidentyfikowanych podatności;
 minimalizowania, oznaczającego zredukowanie do akceptowalnego poziomu
(rezydualnej podatności) skutków wykorzystania podatności;
 monitorowania, oznaczającego zapewnienie, że każda próba wykorzystania rezydualnej
podatności zostanie wykryta i spowoduje podjęcie kroków w celu minimalizowania
szkód.
Każde z działań w odniesieniu do podatności jest odzwierciedlone w celach stosowania
zabezpieczeń.
Uzasadnienie zaufania polega zatem na określeniu, czy cele stosowania zabezpieczeń są
spełnione.
Skala uzasadnienia zaufania
Poziom pewności co do oceny bezpieczeństwa jest mierzony wysiłkiem tej oceny wyrażanym w
skali opisanej atrybutami oceny tj.
 zakresem - określającym elementów charakterystyki TOE podlega ocenie;
 głębokością – określającą poziom szczegółowości badania projektu i jego wdrożenia;
 rygorem- określającym poziom strukturalnego i formalnego podejścia.
Taksonomia SAR
Struktura SAR
Analogicznie jak SFR, SAR buduje się z komponentów wybieranych z klas składających się z
rodzin. Na Rys. 19 przedstawiono strukturę SAR.
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Rys. 19 Struktura SAR
Poniżej (zob. Tabela 6) przedstawiono opis zawartości, odpowiednio, klas, rodzin i
komponentów oraz przykład zastosowania systematyki CC do konkretnego komponentu SAR.
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Struktura klasy uzasadnienia zaufania
Klasa
Nazwa klasy
Każda klasa jest oznaczona unikalną nazwą i trzyliterowym
identyfikatorem (XXX) rozpoczynającym się od litery A
Wprowadzenie do klasy
Krótki opis wskazujący strukturę klasy i jej przeznaczenie.
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Charakterystyka przykładowego komponentu

Life-cycle support (ALC)

[streszczenie]
Wsparcie w cyklu życia wskazuje na dyscyplinę i kontrolę procesu
doskonalenia TOE w czasie jego rozwoju i eksploatacji. Zaufanie w
odniesieniu do utrzymania związku między wymaganiami
bezpieczeństwa a samym TOE jest większe jeśli analiza
bezpieczeństwa oraz wdrażanie wniosków wynikających z tej
analizy są prowadzone regularnie jako integralna część działań
rozwojowych i eksploatacyjnych.
Klasa obejmuje 7 rodzin:
Life-cycle definition (ALC_LCD) - zawiera odniesienia do opisu
wysokiego poziomu cyklu życia TOE,
CM capabilities(ALC_CMC) - zawiera odniesienia do bardziej
szczegółowego opisu zarządzania elementami konfiguracji,
CM scope (ALC_CMS) - wymaga minimalnego zbioru elementów
konfiguracji zarządzanych w zdefiniowany sposób,
Development security (ALC_DVS) - dotyczy fizycznych,
proceduralnych, osobowych oraz innych środków bezpieczeństwa
wdrażanych przez dewelopera; Tools and techniques (ALC_TAT) dotyczy narzędzi i technik stosowanych przez dewelopera,
Flaw remediation (ALC_FLR) - zawiera odniesienia do opisu obsługi
naprawy błędów,
Delivery (ALC_DEL) - określa procedury dostarczania TOE do
klienta.

Rodzina uzasadnienia zaufania
Nazwa rodziny
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Struktura klasy uzasadnienia zaufania
Każda rodzina jest oznaczona unikalną nazwą i siedmioliterowym
identyfikatorem (XXX_YYY)
Cele stosowania
Krótki opis wskazujący, w jaki sposób dana rodzina spełnia cel
stosowania oraz zawierający charakterystykę danej rodziny

Poziomy komponentów w rodzinie
Zawiera informacje o możliwości wyboru komponentów, celach
komponentów oraz zależnościach między komponentami w
rodzinie uzasadnienie zastosowania w kategoriach zakresu,
głębokości i rygoru.
Noty aplikacyjne
Zawiera wskazówki odnośnie do ograniczeń zastosowania oraz
elementów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Charakterystyka przykładowego komponentu
Flaw remediation (ALC_FLR)

Wymaga od dewelopera wdrożenia procedur identyfikowania i
korygowania błędów związanych z bezpieczeństwem. Na etapie
oceny dotyczy zasad i procedur.

Hierarchia komponentów odzwierciedla zwiększenie zakresu
procedur oraz rygoru wdrażania zasad obsługi błędów.

Ta rodzina zapewnia uzasadnienie zaufania, że TOE będzie
utrzymywany i wspierany w przyszłości, zwłaszcza, że sprawdzenie
dotyczy też dystrybucji poprawek bezpieczeństwa. Należy jednak
wskazać, że ocena nie odnosi się do stanu realizacji tych procedur
w przyszłości.

Komponent
Identyfikacja komponentu
Sekcja zawiera opis niezbędny do zidentyfikowania,
ALC_FLR.3 Systematic flaw remediation
skategoryzowania, zarejestrowania i znalezienia wzajemnych
powiązań z innymi komponentami. Identyfikator zawiera numer
kolejny komponentu w rodzinie, poprzedzony kropką (XXX_YYY.n)
Cele stosowania
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Struktura klasy uzasadnienia zaufania
Jeśli występują, zawierają bardziej szczegółowy opis celów niż dla
rodziny, do której należy komponent, prezentując jego
specyficzne przeznaczenie.
Zależności
Wskazane są zależności od innych komponentów, z tej samej
(hierarchiczna) lub różnych rodzin.
Elementy uzasadnienia zaufania
Zbiór elementów składających się na dany komponent. Każdy
element jest indywidualnie definiowany i stanowi niezależny byt.
Element nosi kolejny numer w ramach komponentu n
(XXX_YYY.n.m) oraz jest prezentowany krótka deklaracją
opisującą jego działanie. Każdy element uzasadnienia zaufania
jest identyfikowany jako należący do jednego z trzech zbiorów:
a) elementy działania dewelopera, kwalifikowane przez
dokumentację, którą dostarcza. Te wymagania są oznaczone
sufiksem "D" do identyfikatora elementu;
b) elementy zawartości i prezentacji materiału dowodowego,
oznaczone sufiksem "C";
c) elementy działania oceniającego, obejmująca potwierdzenie
(bezpośrednie lub pośrednie), że wymagania opisane w
elemencie "C" zostały spełnione. Działania oceniającego mogą się
też odnosić do tych działań dewelopera, które nie są
uwzględniane w elemencie "C". Wszystkie żądane działania
oceniającego są oznaczone sufiksem "E".

Charakterystyka przykładowego komponentu
Określa sposoby reakcji dewelopera na błędy zgłaszane przez
użytkowników TOE, listy użytkowników, którzy otrzymują łaty
korygujące błędy. Użytkownicy muszą wiedzieć, gdzie i jak zgłaszać
błędy oraz gdzie i jak zarejestrować się, aby otrzymać poprawki.
Dependencies: No dependencies

ALC_FLR.3.1D The developer shall document flaw remediation
procedures addressed to TOE developers.
ALC_FLR.3.2D The developer shall establish a procedure for
accepting and acting upon all reports of security flaws and requests
for corrections to those flaws.
ALC_FLR.3.3D The developer shall provide flaw remediation
guidance addressed to TOE users.
[część]
ALC_FLR.3.1C The flaw remediation procedures documentation
shall describe the procedures used to track all reported security
flaws in each release of the TOE.
ALC_FLR.3.6C The flaw remediation procedures shall include a
procedure requiring timely response and the automatic distribution
of security flaw reports and the associated corrections to registered
users who might be affected by the security flaw.
ALC_FLR.3.11C The flaw remediation guidance shall identify the
specific points of contact for all reports and enquiries about
security issues involving the TOE.
ALC_FLR.3.1E The evaluator shall confirm that the information
provided meets all requirements for content and presentation of
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Charakterystyka przykładowego komponentu
evidence.

Tabela 6 Systematyka CC dla wymagań uzasadnienia zaufania
Prezentacja poszczególnych klas SAR
Funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa są podzielone na 8 klas. Na Rys. 8 przedstawiono wszystkie klasy SAR. Liczbowe zestawienie
zawiera Tabela 7.
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Rys. 20 Klasy uzasadnienia zaufania SAR

Tabela 7 Zestawienie liczbowe SAR
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Rys. 21 Klasa uzasadnienia zaufania APE
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Rys. 22 Klasa uzasadnienia zaufania ASE

Rys. 23 Klasa uzasadnienia zaufania ADV
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Rys. 24 Klasa uzasadnienia zaufania AGD

Rys. 25 Klasa uzasadnienia zaufania ALC
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Rys. 26 Klasa uzasadnienia zaufania ATE

Rys. 27 Klasa uzasadnienia zaufania AVA
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Rys. 28 Klasa uzasadnienia zaufania ACO
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