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Słowo wstępne
Rozwój współczesnej cywilizacji bazuje na przetwarzaniu i przesyłaniu ogromnych
ilości informacji. Od informacji powierzanych systemom zależą losy jednostek, firm,
instytucji, a czasem nawet i państw. Powszechna informatyzacja przynosi wiele korzyści, jednak związane jest z nią wiele zagrożeń. O sukcesie zastosowań informatyki
decyduje zarówno postęp w rozwoju technologii informacyjnych, jak i ich bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy zagadnień informatycznych, organizacyjnych, ludzkich i otoczenia fizycznego systemów. Poza tym jest
ono procesem wymagającym stałej troski i ciągłych zabiegów, zaś jego utrzymywanie
jest zapewnione dzięki właściwemu zarządzaniu. Systemy zarządzania bezpieczeństwem są oparte na analizie ryzyka i muszą być wbudowane w ogólny system zarządzania instytucją.
Nie można zbudować bezpiecznego systemu informatycznego z komponentów,
czyli produktów informatycznych (sprzętowych, programowych), które z natury nie są
bezpieczne. Dlatego ogromną rolę przykłada się do dostarczania produktów posiadających wbudowane zabezpieczenia, które, jak się w praktyce okazuje, nie zawsze
przeciwstawiają się efektywnie zagrożeniom. Pojawia się zatem problem wiarygodności zabezpieczenia i pytanie, od czego zależy to, że w konkretnej sytuacji raz nie zadziała ono właściwie, a innym razem zadziała i będzie w stanie ochronić informację,
to znaczy zapobiec utracie przez nią takich atrybutów, jak integralność, dostępność
czy poufność.
Z problemem tym zmierzyli się twórcy międzynarodowego standardu ISO/IEC
15408 Common Criteria for Information Security Evaluation (Wspólne kryteria do
oceny zabezpieczeń teleinformatycznych). Przyjęto w nim pewnik, że wiarygodność
zabezpieczeń zależy od tego, z jaką dokładnością, starannością i rygoryzmem produkty informatyczne są projektowane, testowane, weryfikowane, dokumentowane itp. Im
bardziej rygorystyczny był to proces, im staranniej wykorzystywano dobre praktyki
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inżynierskie, im lepiej było zorganizowane środowisko rozwoju, wytwarzania
i utrzymywania produktu, tym większą wiarygodnością można produkt informatyczny
obdarzać. Potocznie rozumianą wiarygodność w nomenklaturze standardu zastąpiono
bardziej precyzyjnym pojęciem: uzasadnione zaufanie (ang. assurance). Nazwa ta
wskazuje na jeszcze inne źródło uzasadnionego zaufania – na proces niezależnej oceny i certyfikacji rozwiązań produktów informatycznych posiadających zabezpieczenia.
Zastosowanie standardu jest powszechne, gdyż trudno wskazać produkt informatyczny (sprzęt, oprogramowanie, w tym układowe, system), który nie miałby zabezpieczeń. Przyczynkiem do zastosowania standardu jest jednak potrzeba oceny tych zabezpieczeń, by móc obdarzać je uzasadnionym zaufaniem. Potrzeba ta wynika z przewidywanych zastosowań, związanego z tym ryzyka oraz wymagań prawnych. Uzasadnione zaufanie jest mierzalne. Wyraża się je za pomocą tak zwanych poziomów
uzasadnionego zaufania (ang. EAL – Evaluation Assurance Level) w zakresie: EAL1
(poziom najniższy) do EAL7 (poziom najwyższy). Z przyjętym rygorem wiąże się
koszt opracowania, produkcji i utrzymania produktu, stąd deklarując dla niego poziom
EAL, należy kierować się rachunkiem ekonomicznym.
Metodyka obejmuje trzy podstawowe procesy. W procesie konstruowania zabezpieczeń, na podstawie różnego typu analiz, wypracowywany jest specjalny dokument
zwany zadaniem zabezpieczeń. Stanowi on zbiór wymagań bezpieczeństwa – funkcjonalnych (opisujących, jak zabezpieczenia mają działać) i uzasadniających zaufanie
(jaką wiarygodnością można je obdarzać). Drugi proces dotyczy konstruowania samego produktu lub systemu informatycznego, w tym opracowania jego dokumentacji.
Dokumentacja ta, będąca rozwinięciem wspomnianego zadania zabezpieczeń, pełni
rolę materiału dowodowego dla trzeciego procesu – niezależnej oceny zabezpieczeń,
który powinien prowadzić do uzyskania certyfikatu.
Problematyka ta jest poruszana w niniejszym opracowaniu, które jest drugą z rzędu
monografią poświęconą tematyce projektu pn. „Środowisko rozwojowe produktów
i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”.
Projekt, oznaczany akronimem angielskim CCMODE (Common Criteria compliant
Modular Open IT security Development Environment), jest realizowany w Instytucie
Technik Innowacyjnych EMAG w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
(POIG 1.3.1).
Celem monografii jest upowszechnienie wiedzy na temat konstruowania, wytwarzania oraz stosowania bezpiecznych rozwiązań informatycznych (w tym certyfikowanych) wśród informatyków, elektroników, naukowców, praktyków i przedsiębiorców. Upowszechnienie tych zagadnień powinno przyczynić się do powstania rodzi6
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mych rozwiązań w tej dziedzinie i zwiększenia skali zastosowań tego typu produktów,
zwłaszcza do budowy systemów informatycznych przeznaczonych do odpowiedzialnych zastosowań.
Strategicznym celem projektu CCMODE jest zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań w postaci certyfikowanych produktów i systemów informatycznych
cechujących się uzasadnionym zaufaniem, niezbędnych dla podniesienia poziomu
bezpieczeństwa zastosowań informatyki dla dobra rozwoju społeczno-gospodarczego
naszego kraju. Przyjęto podporządkowany celowi strategicznemu cel główny projektu,
związany z jego tematyką, który zakłada opracowanie dla polskich przedsiębiorców
nowego rozwiązania w postaci metodyki budowy specjalistycznych środowisk do
konstruowania, wytwarzania oraz utrzymywania produktów i systemów informatycznych zgodnie z rygorystycznymi zasadami określonymi w standardzie ISO/IEC 15408
Common Criteria, zwanych tu w skrócie środowiskami rozwojowymi. Projekt stanowi
twórcze rozwinięcie koncepcji zawartych w tym standardzie, który dotyczy oceny
zabezpieczeń informatycznych. Produkty projektu CCMODE, takie jak:
 wzorce elementów środowiska rozwojowego,
 metoda ich implementacji,
 narzędzia (oprogramowanie) wspomagające proces implementacji środowiska oraz
zarządzania nim podczas użytkowania – CCMODE Tools,
 wiedza (know-how) potrzebna do wdrożenia i wykorzystania środowiska,
są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorców, tworzących informatyczne rozwiązania sprzętowe, programowe i systemowe oraz pośrednio na potrzeby
użytkowników tych rozwiązań.
W ramach projektu tworzona jest wspólnota firm, instytucji oraz osób zainteresowanych:
 upowszechnieniem standardu ISO/IEC 15408 w Polsce;
 podniesieniem jakości i bezpieczeństwa tworzonych i eksploatowanych produktów
informatycznych;
 podniesieniem świadomości i wzbogacenia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa
informatycznego.
W toku realizacji projektu nawiązano współpracę z przedsiębiorcami, ekspertami
z dziedziny inżynierii zabezpieczeń oraz reprezentantami środowisk akademickich.
Założenia i wyniki projektu były przedmiotem publikacji i prezentacji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Odbyły się dwie dwudniowe konferencje i warsztaty krajowe, mające na celu upowszechnienie informacji o założeniach
projektu, przebiegu jego realizacji i dotychczasowych wynikach.
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Niniejsza monografia stanowi kontynuację rozważań przedstawionych w pierwszej
monografii projektowej: Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu
zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze standardem Common Criteria, red. A.
Białas, Wydawnictwo Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice 2011, wydanej dla podsumowania wyników prac badawczo rozwojowych na półmetku projektu. Wówczas była gotowa metodyka budowy środowisk oparta na wzorcach, pozwalająca tworzyć materiał dowodowy w oparciu o dokumenty źródłowe, szablony i funkcjonalność Microsoft Word. Ta wersja środowiska rozwojowego, nazwijmy ją „niezautomatyzowaną”, została poddana walidacji i ocenie eksperckiej. Pozwoliło to opracować założenia dla wersji zautomatyzowanej, która jest przedmiotem niniejszej monografii. Lektura niniejszej książki będzie łatwiejsza, gdy czytelnik uprzednio zapozna
się z pierwszą monografią poświęconą tematyce projektu. Zawiera ona także dwa
słowniki pojęć dotyczące norm: ISO/IEC 15408 oraz ISO/IEC 27001.
Pierwsza monografia opisywała zagadnienia dotyczące dziedziny projektu i jego
realizacji. Zaprezentowała, w jaki sposób dotychczasowe wyniki projektu można wykorzystać do budowy doświadczalnych środowisk rozwojowych w dwóch wersjach:
tradycyjnej i w oparciu o tak zwane certyfikowane środowiska lokalne. Następnie
pokazano na przykładach, jak w tego typu środowiskach rozwijać produkty i systemy
informatyczne. Przedstawiono również koncepcję doświadczalnego środowiska rozwojowego tworzonego w Instytucie EMAG oraz koncepcję jego ochrony opartą na
wykorzystaniu standardów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji
i ciągłością działania. W końcowej części monografii w zarysie przedstawiono ideę
automatyzacji procesów realizowanych w środowisku oraz zasygnalizowano zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej.
Zawartość poszczególnych rozdziałów niniejszej monografii można przedstawić
następująco:
Rozdział 1. stanowi wprowadzenie do dziedziny zastosowań metodyki Common
Criteria. Przedstawia standard w zarysie, sposób specyfikowania funkcjonalności zabezpieczeń, jak i uzasadnionego zaufania do nich. Podaje miary uzasadnionego zaufania i sposób ich interpretacji zwyczajowej, uproszczonej, jak również sformalizowanej
– jako podzbioru tak zwanych komponentów uzasadniających zaufanie opisanych
w drugiej części standardu. Przedstawiono skrótowo podstawowe procesy składające
się na metodykę Common Criteria. Zaprezentowano końcowe wyniki projektu
CCMODE, akcentując narzędzia służące do wspomagania prac projektowych w środowisku rozwojowym. Wskazano, gdzie czytelnik znajdzie wiedzę na tematy poruszane w monografii.
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W rozdziale 2. przedstawiona została architektura systemu komputerowego
CCMODE Tools, wspomagającego proces konstruowania zabezpieczeń produktów
informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. System CCMODE
Tools wspomaga procesy zachodzące we wszystkich fazach cyklu życia produktu
informatycznego, zwłaszcza zachodzące w fazie rozwoju, w której wypracowywany
jest materiał dowodowy. Rozdział zawiera opis składników środowiska, ich przeznaczenie oraz realizowane funkcje. Opisana jest również realizacja koncepcji semantycznej integracji danych zarządzanych przez różne składniki środowiska w jedną
spójną przestrzeń danych opartą na grafie RDF.
W rozdziale 3. opisano opracowany w ramach projektu system przeznaczony do
zarządzania środowiskiem rozwojowym produktów informatycznych, określany jako
EMT (ang. Environment Management Tool), który jest częścią komputerowego systemu CCMODE Tools. W rozdziale przedstawiono sposoby konfiguracji systemu
EMT pod potrzeby środowiska rozwojowego oraz sposoby zarządzania projektami
produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Opisano również zintegrowane w systemie CCMODE Tools komponenty bazy wiedzy, do
wspomagania projektowania, obsługi błędów, testowania oraz do kontrolowania wersji, a także komponenty służące do samooceny materiału dowodowego i zgodności
środowiska rozwojowego z zadeklarowanym poziomem uzasadnionego zaufania EAL.
W rozdziale 4. opisano sposób wykorzystania bazy wzorców projektowych do automatyzacji tworzenia materiału dowodowego. Opisano funkcjonalność narzędzia
komputerowego w postaci generatora dokumentacji GenDoc implementującego wzorce i wspomagającego konstruktora w opracowywaniu dokumentacji produktu. Przedstawiono budowę wzorców i sposób ich dostosowywania do potrzeb konkretnego
środowiska i produktu zgodnie z wymaganiami standardu Common Criteria. Opisano
sposób konfiguracji i wypełniania wzorców treścią za pomocą GenDoc. Scharakteryzowano system pomocy kontekstowej oparty na bazie wiedzy, który wspomaga użytkownika poprzez przykłady, wskazówki i interpretacje dotyczące zawartości materiału
dowodowego i normy.
Celem piątego rozdziału monografii jest zaprezentowanie komponentu (wtyczki)
dla narzędzia Enterprise Architect, pozwalającego na graficzne modelowanie fragmentów materiału dowodowego dla zadania zabezpieczeń (ang. Security Target) stanowiącego specyfikację własności bezpieczeństwa, specyfikacji funkcjonalnej produktu informatycznego (według ADV_FSP), jego projektu (według ADV_TDS), dla
dokumentacji pokrycia testami interfejsów funkcji zabezpieczających (według
ATE_COV) oraz szczegółowości procesu testowania (według ATE_DPT).
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Rozdział 6. przedstawia organizację doświadczalnej pracowni konstruowania
produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa SecLab tworzonej
w Instytucie EMAG. Pracownia ma charakter poligonu doświadczalnego dla wzorców i narzędzi powstałych w ramach projektu CCMODE. Będzie służyła do realizacji projektów badawczo-rozwojowych, do demonstracji i upowszechnienia wyników
projektu CCMODE i innych projektów związanych z bezpieczeństwem oraz do zapewnienia trwałości uzyskanych wyników projektów. Będzie narzędziem wsparcia
wspólnoty użytkowników standardu Common Criteria i produktów projektu
CCMODE. W rozdziale opisano strukturę organizacyjną pracowni, sposób przyporządkowania ról i zakresu obowiązków personelu, tryb postępowania przy realizacji
projektu oraz implementację środowiska w komputerowym systemie wspomagania
CCMODE Tools.
Realizacja projektów produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa w środowisku rozwojowym SecLab implikuje konieczność ochrony
informacji dotyczących tych projektów. Ochronę tego typu informacji wrażliwych
można zapewnić, budując odpowiedni system zarządzania bezpieczeństwem oparty na
analizie ryzyka. Dlatego też, w ramach budowy pracowni SecLab zrealizowano wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodnego ze standardem ISO/IEC 27001.
Rozdział 7. zawiera opis sposobu realizacji wdrożenia SZBI w ramach SecLab, ze
szczególnym uwzględnieniem przyjętego procesu zarządzania ryzykiem obejmującego
identyfikację zagrożeń, istniejących podatności i doboru właściwych zabezpieczeń
redukujących poziom ryzyka do akceptowalnego poziomu.
Rozdział 8. przedstawia sposób wykorzystania komputerowego systemu wspomagającego CCMODE Tools do projektowania produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. W rozdziale opisano proces projektowania produktu sprzętowo-programowego przebiegający przez wszystkie fazy rozwoju produktu, począwszy
od fazy projektowej, a skończywszy na fazie utylizacji. Jako przykład posłużył czujnik przyrostu temperatury CPT 1.0, opracowany w Instytucie EMAG. Celem zasadniczym przedstawionego procesu projektowego było pokazanie praktycznego wykorzystania komputerowego systemu CCMODE Tools wspomagającego projektowanie,
przy konstruowaniu tego typu produktów dla przyjętego poziomu uzasadnionego zaufania EAL3. Przedstawiony w rozdziale proces projektowy obejmuje zadania realizowane podczas projektowania urządzenia z wykorzystaniem wszystkich modułów
oprogramowania CCMODE Tools, takich jak: EMT, Enterprise Architect, TestLink,
Redmine oraz GenDoc. Opisane zostały kolejne kroki postępowania podczas realizacji
projektu, powiązania między poszczególnymi modułami oraz wynikowy materiał do10
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wodowy. W podsumowaniu zwrócono uwagę na praktyczne aspekty wykorzystania
systemu wspomagającego projektowanie CCMODE Tools, w postaci zarządzania
projektem oraz nadzoru nad generowaną dokumentacją (wypełnianymi wzorcami
materiału dowodowego).
Rozdział 9. prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące walidacji metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym wspomaganej komputerowym systemem CCMODE Tools. Prace walidacyjne prowadzone były w ramach organizowanej
w Instytucie EMAG pracowni doświadczalnej SecLab przeznaczonej do realizacji
projektów produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Walidację przeprowadzono na przykładzie produktu informatycznego w postaci
oprogramowania, zaś jako przykład do badań (przedmiot oceny, ang. TOE – Target of
Evaluation) wybrano system OSCAD. Oprogramowanie to powstało w Instytucie
EMAG w ramach odrębnego przedsięwzięcia o nazwie „Komputerowo wspomagany
system zarządzania ciągłością działania – OSCAD”. Projekt systemu OSCAD wykorzystano jako źródło informacji wejściowych dla procesu walidacji. Walidacja objęła
swym zakresem przeprowadzenie analiz bezpieczeństwa systemu OSCAD zmierzających do opracowania dla niego zadania zabezpieczeń oraz wybranych dokumentów
materiału dowodowego dotyczących dekompozycji OSCAD na podsystemy i moduły
oraz specyfikacji dla nich interfejsów.
Monografię kończy ankieta dla przedsiębiorców do oceny działających u nich środowisk rozwojowych. Ankieta przedstawia w przystępny sposób „w języku konstruktorów, technologów i menadżerów” dość trudne zagadnienia opisane w normie Common Criteria. Pozwala ona ocenić, na ile poszczególne środowiska rozwojowe produktów informatycznych są zgodne z wymaganiami standardu.
W monografii pokazano synergię z innymi projektami realizowanymi w ramach
oddzielnych przedsięwzięć w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. Wykorzystano je głównie jako przykładowy materiał, na którym przeprowadzono walidację wyników CCMODE (np. czujnik CPT, oprogramowanie OSCAD jako przykłady produktów, na których przeprowadzono walidację wzorców i oprogramowania CCMODE Tools), albo wykorzystując osiągnięte w nich wyniki (zastosowanie
oprogramowania OSCAD do wspomagania budowanego w SecLab systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji). Działania te pozwoliły na uzyskanie użytecznych informacji zwrotnych dla zespołów realizujących projekty CPT oraz
OSCAD.
Monografia adresowana jest do przedsiębiorców, konstruktorów, programistów,
oceniających, audytorów, architektów zabezpieczeń, dostawców i konsumentów
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technologii informatycznych, przedstawicieli środowisk naukowych i administracji
państwowej.
Na zakończenie wstępu chciałbym zwrócić uwagę na witrynę związaną z tematyką projektu:
www.commoncriteria.pl
W zamyśle realizatorów projektu CCMODE ma ona być narzędziem upowszechniania wiedzy o projekcie i standardzie Common Criteria oraz ma stanowić forum
współpracy i wymiany informacji między członkami zawiązanej w naszym kraju
wspólnoty użytkowników standardu.

Życzę przyjemnej lektury
Andrzej Białas
Katowice, w grudniu 2012 roku
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Rozdział 1
Kreowanie uzasadnionego zaufania do
zabezpieczeń w ujęciu projektu CCMODE
1. Wstęp
Korzystanie z osiągnięć współczesnej informatyki wymaga zwrócenia szczególnej
uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dla tego typu zastosowań. Systemy informatyczne powinny być zbudowane z wiarygodnych, odpornych na zagrożenia komponentów oraz powinny być eksploatowane zgodnie z polityką bezpieczeństwa przez
odpowiednio do tego przygotowany personel. Zabezpieczenia chroniące zasoby informacyjne przed zagrożeniami stosowane są powszechnie w produktach sprzętowych, oprogramowaniu i w złożonych z nich systemach, jednak nie zawsze w sytuacji
krytycznej zabezpieczenia te poprawnie funkcjonują i chronią właściwie przetwarzane, przechowywane i przesyłane zasoby informacyjne. Stąd wypracowano metodykę
pozwalająca podwyższyć i kontrolować wiarygodność stosowanych zabezpieczeń
w postaci normy ISO/IEC 15408 Common Criteria [1, 2, 3].
Dziedzina zastosowań tego standardu jest dość obszerna. Obejmuje ona nie tylko
produkty kojarzone powszechnie z bezpieczeństwem informacji, takie jak system zaporowy, szyfrator czy inteligentna karta elektroniczna, lecz także produkty i systemy
teleinformatyczne ogólnego przeznaczenia. Wystarczy tylko, by produkt posiadał
zabezpieczenia i istniała potrzeba oszacowania ich wiarygodności. Standard dotyczy
wielu grup produktów i systemów, takich jak:
 środki sprzętowe, np. karta inteligentna, procesor kryptograficzny, tachograf
cyfrowy;
 oprogramowanie (w tym układowe), np. szyfrator plików, system operacyjny;
 ich kombinacja, np. system operacyjny współpracujący z kartami inteligentnymi;
 programy użytkowe, aplikacje, np. bazodanowe, edytory, analizatory ryzyka;
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 narzędzia do rozwoju produktów;
 urządzenia do podpisu elektronicznego, identyfikacji i uwierzytelniania;
 elementy infrastruktury sieciowej oraz jej zabezpieczeń itp.
Zabezpieczenia wbudowywane w produkty lub systemy stanowią implementacje
funkcji zabezpieczających (ang. SF – Security Functions). W sytuacji wystąpienia
zagrożeń zabezpieczenia powinny skutecznie im się przeciwstawiać. Gdy to zachodzi,
wówczas funkcje zabezpieczające należy obdarzać wiarygodnością, określaną według
standardu CC (Common Criteria) terminem „uzasadnione zaufanie”. Jest ono rozumiane jako przekonanie, że produkt lub system informatyczny spełnia wyspecyfikowane dla niego cele zabezpieczeń. Spełnienie danego celu oznacza więc zadziałanie
odpowiadającego mu zabezpieczenia. „Przekonanie” to nie może być bezkrytyczne,
lecz oparte na solidnych podstawach, dowodach, analizach, niezależnej ocenie i eksperymentach, stąd jest „uzasadnione”. Założono, że źródłem uzasadnionego zaufania
jest rygorystyczny proces konstruowania, wytwarzania i utrzymywania produktu lub
systemu, a także proces niezależnej oceny, prowadzonej przez ekspertów w akredytowanym laboratorium. Uzasadnione zaufanie jest mierzone za pomocą skali EAL (ang.
Evaluation Assurance Level), przy czym EAL1 jest wartością minimalną, zaś EAL7
maksymalną. Produkty i systemy informatyczne są określane wspólnym mianem
przedmiotów oceny (ang. TOE – Target of Evaluation), co nawiązuje do faktu, że są
one poddawane niezależnej ocenie. Pozytywny wynik oceny zabezpieczeń TOE, zweryfikowany przez jednostkę akredytującą laboratorium oceny, pozwala uzyskać certyfikat poświadczający, że zabezpieczenia produktu lub systemu cechuje uzasadnione
zaufanie na określonym poziomie EAL. Obecnie wydano już ponad 1200 tego typu
certyfikatów, które są publikowane na portalu [4].
Wspomniano już, że źródłem uzasadnionego zaufania są rygorystyczne procesy
rozwoju, produkcji i utrzymania produktu/systemu, według zasad opisanych w standardzie. Procesy te są realizowane w specjalnie zorganizowanych w tym celu środowiskach rozwojowych.
Projekt pn. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”, którego dotyczy niniejsza monografia, opatrzony akronimem CCMODE, jest ściśle związany z metodyką Common
Criteria. Umożliwia ona kreowanie podstaw zaufania do zabezpieczeń wbudowywanych w produkty i systemy informatyczne.
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie wyników projektu CCMODE na
tle dziedziny zastosowań standardu ISO/IEC 15408 Common Criteria. Projekt dotyczy
tworzenia i stosowania specjalistycznych środowisk służących do rozwijania, wytwa-
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rzania i utrzymywania produktów (urządzeń inteligentnych, oprogramowania, w tym
układowego) oraz systemów informatycznych, które cechują się podwyższonymi wymaganiami bezpieczeństwa. Tego typu produkty lub systemy informatyczne (IT),
przeznaczone zwykle do zastosowań o zwiększonym poziomie ryzyka, powinny odznaczać się odpowiednią wiarygodnością swych zabezpieczeń, stąd zastosowanie metodyki Common Criteria do ich rozwoju jest oczywiste.
Projekt CCMODE dostarcza wzorców, wiedzy i metody tworzenia środowisk rozwojowych, jak również narzędzia CCMODE Tools do zarządzania projektami zabezpieczeń informatycznych realizowanych w tych środowiskach. Stanowi więc złożony,
kompleksowy sposób implementacji tej metodyki.
Niniejszy rozdział opisuje:
 zagadnienia związane z wykorzystaniem standardu ISO/IEC 15408 Common Criteria (CC);
 informacje o zrealizowanym projekcie CCMODE i jego wynikach.
Rozdział stanowi wprowadzenie do bardziej szczegółowej prezentacji produktów
projektu, która nastąpi w dalszej części monografii.
2. Wprowadzenie do zagadnień prezentowanych w standardzie ISO/IEC 15408
Common Criteria
2.1. Zawartość standardu
Standard Common Criteria for Information Security Evaluation (Wspólne kryteria
do oceny zabezpieczeń informatycznych) opisuje podstawową metodykę kreowania
uzasadnionego zaufania (ang. assurance) do zabezpieczeń. Aktualnie obowiązuje jego
wersja 3.1 (rewizja 4) [4]. Składa się on z trzech części:
 ISO/IEC 15408-1 (CC Part 1) zawiera: wprowadzenie, opis modelu zarządzania
ryzykiem i kreowania uzasadnionego zaufania oraz struktur podstawowych dokumentów, opracowywanych na potrzeby certyfikacji produktu lub systemu, tj.: zadania zabezpieczeń (ang. ST – Security Target) i profilu zabezpieczeń (ang. PP –
Protection Profile), a także ich uproszczonych wersji (ang. low assurance ST/PP)
stosowanych dla EAL1;
 ISO/IEC 15408-2 (CC Part 2) zawiera katalog komponentów funkcjonalnych (ang.
functional components) służących do specyfikowania funkcjonalnych wymagań
bezpieczeństwa (ang. SFR – Security Functional Requirements), czyli wymagań
stawianych funkcjom zabezpieczającym;
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 ISO/IEC 15408-3 (CC Part 3) zawiera katalog komponentów uzasadnionego zaufania (ang. assurance components), służących do specyfikowania wymagań uzasadnionego zaufania wobec funkcji zabezpieczających (ang. SAR – Security Assurance Requirements).
Zadanie zabezpieczeń przedstawia własności bezpieczeństwa produktu informatycznego – definiuje jego tak zwany problem bezpieczeństwa (zagrożenia, zasady
polityki bezpieczeństwa i założenia dla środowiska operacyjnego), podaje jego rozwiązanie w postaci celów zabezpieczeń dla produktu i jego środowiska eksploatacji
Cele dla produktu wyraża w jednolity sposób za pomocą komponentów funkcjonalnych i podaje sposób implementacji tych komponentów za pomocą funkcji zabezpieczających wbudowanych do produktu lub systemu z uwzględnieniem aspektów technologicznych. Zbiór funkcji zabezpieczających produktu można implementować na
różnym poziomie uzasadnionego zaufania (EAL), stąd dla każdego produktu poziom
ten powinien zostać zadeklarowany. Poziomy EAL określają pewne podzbiory komponentów uzasadnionego zaufania, z których jeden konkretny odpowiadający wartości
EAL jest wskazywany dla produktu. Struktura dokumentu profilu zabezpieczeń nie
obejmuje etapu określenia funkcji zabezpieczających, natomiast wyraża zbiór wymagań funkcjonalnych, które można implementować w różnych technologiach.
2.2. Komponenty funkcjonalne
Komponenty funkcjonalne opisują zagadnienia informatyczne dotyczące wymagań
stawianych funkcjom zabezpieczającym. Wyróżniono 11 klas tych komponentów
(tab. 1) podzielonych na rodziny. Komponenty składają się z elementów, które szczegółowo prezentują dane zagadnienie bezpieczeństwa od strony informatycznej.
Tabela 1. Klasy komponentów funkcjonalnych [2]
Klasa

Nazwa klasy

FAU

Audyt bezpieczeństwa (ang. Security Audit)

FCO

Transmisja (ang. Communication)

FCS

Ochrona kryptograficzna (ang. Cryptographic Support)

FDP

Ochrona danych użytkownika (ang. User Data Protection)

FIA

Identyfikacja i uwierzytelnianie (ang. Identification and Authentication)
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FMT

Zarządzanie bezpieczeństwem (ang. Security Management)

FPR

Prywatność (ang. Privacy)

FPT

Ochrona funkcji zabezpieczających (ang. Protection of the TSF)

FRU

Wykorzystanie zasobów (ang. Resource Utilization)

FTA

Dostęp do TOE (ang. TOE Access)

FTP

Wiarygodne ścieżki/kanały (ang. Trusted path/channels)

Przykład 1. Analiza przykładowego komponentu – komponent funkcjonalny
FAU_GEN.1 Audit data generation.
Rodzina FAU_GEN jest jedną z sześciu rodzin klasy FAU i dotyczy sposobu zapisu zdarzeń istotnych dla bezpieczeństwa, kontrolowanych przez funkcje zabezpieczające TOE (ang. TSF – TOE Security Function). W pewnym uproszczeniu
można stwierdzić, że określa ona sposób tworzenia i zawartość rejestru (log) operacji związanych z funkcjami zabezpieczającymi. Komponent FAU_GEN.1 posiada 2
elementy: FAU_GEN.1.1 oraz FAU_GEN.1.2.
W oryginale element FAU_GEN.1.1 ma następująca postać:
FAU_GEN.1.1 The TSF shall be able to generate an audit record of the following
auditable events:
 a) Start-up and shutdown of the audit functions;
 b) All auditable events for the [selection, choose one of: minimum, basic, detailed, not specified] level of audit; and
 c) [assignment: other specifically defined auditable events].
Element FAU_GEN 1.1 wymaga więc, by funkcja zabezpieczająca miała możliwość zapisywania w logu: czasu włączenia i wyłączenia funkcji audytowej, rejestrowania zdarzeń audytowanych na jednym z wybranych (operacja selekcji w nawiasach kwadratowych) poziomów szczegółowości oraz rejestracji innych, specjalnie zdefiniowanych zdarzeń (operacja przypisania w nawiasach kwadratowych).
Dla określenia szczegółowości audytu przyjęto następujące poziomy:
 minimalny – rejestrowany jest fakt użycia mechanizmu zabezpieczeń z sukcesem;
 podstawowy – rejestrowane jest każde użycie mechanizmu bezpieczeństwa
oraz informacji związanej z jego atrybutami;
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 szczegółowy – rejestrowane są każde zmiany ustawień atrybutów mechanizmu bezpieczeństwa wraz z zapisem wartości atrybutów przed i po zmianie.
W oryginale element FAU_GEN.1.2 ma następująca postać:
FAU_GEN.1.2 The TSF shall record within each audit record at least the following information:
a) Date and time of the event, type of event, subject identity (if applicable), and
the outcome (success or failure) of the event; and
b) For each audit event type, based on the auditable event definitions of the functional components included in the PP/ST, [assignment: other audit relevant information].
Element FAU_GEN 1.2 wymaga, by dla każdego rekordu audytu funkcja zabezpieczająca miała możliwość zapisu co najmniej:
 daty i czasu wystąpienia zdarzenia, typu zdarzenia, identyfikatora podmiotu
wywołującego (o ile ma to zastosowanie) oraz rezultatu zdarzenia (sukces/porażka),
 dla każdego typu audytowanego zdarzenia i na podstawie definicji zdarzenia
związanej z danym komponentem funkcjonalnym z zadania zabezpieczeń lub z profilu zabezpieczeń, wskazanie innych informacji dotyczącej audytu (operacja przypisania).
Niniejszy przykład wskazuje na dwa rodzaje operacji, jakie można wykonywać na
komponentach funkcjonalnych:
 operację przypisania (ang. assignment); przypisanie (<=) określonej wartości do
parametru (najczęściej są to teksty precyzujące dane zagadnienie);
 operację selekcji (ang. selection); przypisanie do parametru jednej wartości z listy
wyboru.
Na komponentach funkcjonalnych można ponadto realizować:
 operację iteracji; sprowadza się do umieszczenia w specyfikacji wielu instancji
danego komponentu, ale z różnymi wartościami parametrów;
 operację uszczegółowienia; pozwala na dodanie tekstu uzupełniającego treść komponentu, by bardziej odpowiadał potrzebom konstruktora.
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2.3. Komponenty uzasadnionego zaufania
Podobną strukturę przyjęto dla komponentów uzasadnionego zaufania. Zostały one
tematycznie podzielone na 8 klas (tab. 2). Każda klasa dzieli się na rodziny, zaś
w danej rodzinie występują komponenty, wyrażające elementarne zagadnienia dotyczące tworzenia podstaw zaufania do zabezpieczeń. W każdej rodzinie komponenty są
uporządkowane hierarchicznie, według narastającego, kumulowanego rygoru (rosnące
indeksy komponentów).
Tabela 2. Klasy komponentów uzasadnionego zaufania [3]
Klasa

Nazwa klasy

APE

Ocena dokumentu PP (ang. Protection Profile Evaluation)

ASE

Ocena dokumentu ST (ang. Security Target Evaluation)

ADV

Prace badawcze i rozwojowe (ang. Development)

AGD

Dokumentacja (ang. Guidance Documents)

ALC

Wsparcie cyklu życia produktu (ang. Life-Cycle Support)

ATE

Testowanie (ang. Tests)

AVA

Oszacowanie podatności (ang. Vulnerability Assessment)

ACO

Systemy złożone (ang. Composition)

Należy zwrócić uwagę na kilka grup zagadnień opisywanych przez komponenty
uzasadnionego zaufania:
 wymagania dotyczące postaci i zawartości dokumentów: zadanie zabezpieczeń
(ASE) i profil zabezpieczeń (APE),
 wymagania wobec środowiska rozwoju, wytwarzania i utrzymania produktu informatycznego (ALC),
 wymagania wobec samego produktu informatycznego (ADV, AGD i ATE),
 wymagania dotyczące oceny podatności (AVA) – dotyczą produktu, jak również
środowiska,
 wymagania klasy ACO pokazują, jak konstruować systemy złożone, w skład których wchodzą informatyczne produkty, które uprzednio zostały ocenione i uzyskały już stosowne certyfikaty.
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Każdy z komponentów uzasadnionego zaufania zawiera trzy rodzaje elementów:
 element D (ang. Developer action element) – określa, jaki artefakt (dowód na spełnienie wymagania wyrażonego przez komponent) konstruktor powinien dostarczyć; na przykład dowodem może być opracowanie, wynik analizy, raport z działań, itp.;
 element C (ang. Content and presentation of evidence element) – określa, co powinien zawierać dostarczony dowód i jaką powinien mieć postać;
 element E (ang. Evaluator action element) – określa, w jaki sposób dostarczony
w konkretnej postaci dowód będzie badany przez oceniającego.
Wynika stąd, że komponenty uzasadnionego zaufania implikują postać i treść materiału dowodowego, który wraz z produktem lub systemem informatycznym, jako
TOE, trafia do niezależnej oceny w specjalistycznym, akredytowanym laboratorium.
Materiał ten jest oceniany według metodyki CEM [5].
Przykład 2. Analiza przykładowego komponentu – komponent uzasadnionego
zaufania ALC_CMS.1 TOE CM coverage.
Rodzina ALC_CMS jest jedną z siedmiu rodzin klasy ALC i dotyczy list konfiguracji kontrolowanych przez system zarządzania konfiguracją (ang. CM – Configuration Management). Dla każdej wersji ocenionej tworzy się listę konfiguracji.
Poszczególne listy składają się z elementów konfiguracji (ang. configuration items).
Zarządzanie konfiguracją ma zapewnić, by wersja produktu dostarczana dla klientów była identyczna z wersją poddaną wcześniej ocenie i certyfikacji. Komponent
ALC_CMS.1 jest najniższym z rodziny i określa pokrycie TOE przez system zarządzania konfiguracją, czyli zakres zarządzania konfiguracją. Zawiera on jeden element typu D:
ALC_CMS.1.1D The developer shall provide a configuration list for the TOE.
Element ten nakazuje konstruktorowi przedłożenie listy konfiguracji TOE jako
dowodu. Wymagania wobec zawartości i postaci tej listy przedstawiają dwa poniższe elementy typu C:
ALC_CMS.1.1C The configuration list shall include the following: the TOE itself; and the evaluation evidence required by the SARs.
ALC_CMS.1.2C The configuration list shall uniquely identify the configuration
items.
Lista konfiguracji powinna więc zawierać sam przedmiot oceny (TOE) i materiał dowodowy implikowany przez komponenty uzasadnionego zaufania. Elementy
konfiguracji umieszczone na liście powinny mieć unikalne identyfikatory.
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Element typu E stanowi wskazówkę dla oceniającego, który powinien potwierdzić, że dostarczony dowód (lista konfiguracji), spełnia wymagania opisane w obu
elementach typu C:
ALC_CMS.1.1E The evaluator shall confirm that the information provided meets
all requirements for content and presentation of evidence.
2.4. Miary uzasadnionego zaufania
Wspomniano już na początku, że uzasadnione zaufanie jest mierzalne w skali
EAL1 do EAL7. Poziomy (miary) mają określoną interpretację:
 EAL1 – określa, że „TOE był testowany funkcjonalnie” (ang. functionally tested);
 EAL2 – określa, że „TOE był testowany strukturalnie” (ang. structurally tested);
 EAL3 – określa, że „TOE był metodycznie sprawdzany i testowany” (ang. methodically tested and checked);
 EAL4 – określa, że „TOE był metodycznie projektowany, testowany i przeglądany” (ang. methodically designed, tested and reviewed);
 EAL5 – określa, że „TOE był półformalnie projektowany i testowany” (ang. semiformally designed and tested);
 EAL6 – określa, że „projekt TOE został półformalnie zweryfikowany i przetestowany” (ang. semiformally verified design and tested);
 EAL7 – określa, że „projekt TOE został formalnie zweryfikowany i przetestowany” (ang. formally verified design and tested).
Każdy z poziomów odpowiada pewnemu, specjalnie skomponowanemu podzbiorowi komponentów uzasadnionego zaufania, zwanemu pakietem uzasadnionego zaufania. Stąd można mówić o poziomie EALn, jak i pakiecie EALn.
W tabeli 3. [3] pokazano strukturę poszczególnych pakietów EAL. Wiersze tabeli
reprezentują komponenty z poszczególnych rodzin wchodzące w skład danych pakietów EAL. Pakietom EAL odpowiadają kolumny. W tabeli pominięto klasy APE
i ASE, gdyż poziom EAL dotyczy produktu. W ramach danej rodziny komponenty
uszeregowano według skumulowanego rygoru, to znaczy komponent o wyższym numerze zawiera rygor swego poprzednika oraz pewien dodatkowy rygor. Wyższy rygor
oznacza większą szczegółowość opisu, analiz, działań itp. Komponenty danej rodziny
mogą pojawiać się od pewnego poziomu EAL. W tabeli wytłuszczono numery komponentów pojawiające się po raz pierwszy lub zastępujące komponenty o mniejszym
poziomie rygoru. I tak na przykład rodzina ADV_ARC, dotycząca architektury TOE
zawiera tylko jeden komponent ADV_ARC.1, obecny począwszy od EAL2. Z kolei
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rodzina ADV_FSP posiada sześć komponentów o narastającym rygorze: ADV_FSP.1,
ADV_FSP.2, ADV_FSP.3, ADV_FSP.4, ADV_FSP.5 oraz ADV_FSP.6, przy czym
ADV_FSP.5 wchodzi w skład zarówno EAL5, jak i EAL6. Zasady te dotyczą wszystkich pozostałych rodzin komponentów: ADV_IMP (reprezentacja implementacji),
ADV_INT (wewnętrzna struktura funkcji zabezpieczających), ADV_SPM (model
polityki bezpieczeństwa), ADV_TDS (projekt TOE – dekompozycja na podsystemy
i moduły), AGD_OPE (dokumentacja użytkowa), AGD_PRE (procedury przygotowawcze – instalacji i uruchomienia), ALC_CMC (możliwości technicznoorganizacyjne systemu zarządzania konfiguracją), ALC_CMS (zakres zarządzania
konfiguracją, listy konfiguracyjne TOE i ich elementy), ALC_DEL (procedury dostawy), ALC_DVS (bezpieczeństwo środowiska rozwojowego TOE), ALC_FLR (proces
zarządzania usuwaniem usterek), ALC_LCD (zdefiniowanie modelu cyklu życia dla
TOE), ALC_TAT (narzędzia stosowane przez konstruktorów), ATE_COV (pokrycie
TOE testami), ATE_DPT (głębokość testowania), ATE_FUN (testy funkcjonalne),
ATE_IND (niezależne testy prowadzone przez oceniających) oraz AVA_VAN (analiza podatności).
Kolumny tabeli 3. reprezentują komponenty wchodzące w skład poszczególnych
pakietów EAL. Na przykład pakiet/poziom EAL 4 zawiera następujące komponenty:
ADV_ARC.1, ADV_FSP.4, ADV_IMP.1, ADV_TDS.3, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1,
ALC_CMC.4, ALC_CMS.4, ALC_DEL.1, ALC_DVS.1, ALC_LCD.1, ALC_TAT.1,
ATE_COV.2, ATE_DPT.2, ATE_FUN.1, ATE_IND.2 i AVA_VAN.3. Z danego
pakietu EAL nie można usuwać żadnego komponentu, można natomiast dodać
komponent (ang. augmentation) lub zastąpić komponent z pakietu komponentem o
wyższym rygorze (ang. substitution). Na przykład do pakietu EAL4 można dodać
opcjonalny komponent rodziny ALC_FLR, np. ALC_FLR.2 i wówczas uzyskuje
się poziom EAL4+. Można również zastąpić ADV_TDS.3 bardziej rygorystycznym komponentem ADV_TDS.4 i wówczas również uzyskuje się pakiet EAL4+.
Szczegóły dotyczące dodania lub podmiany komponentów należy podać, specyfikując poziom EALn+.
Należy zauważyć, że im wyższy poziom EAL, tym więcej zawiera on komponentów i tym bardziej są one rygorystyczne. Uważa się, że produkty lub systemy informatyczne o wyższym poziomie EAL są obdarzane większym zaufaniem, jednak
koszt ich opracowania i oceny znacząco rośnie, stąd deklarując EAL, należy kierować się pewnym kompromisem między przewidywanym ryzykiem w środowisku
operacyjnym, a kosztem opracowania, wytworzenia i utrzymania produktu lub systemu informatycznego.
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Tabela 3. Komponenty uzasadnionego zaufania wchodzące w skład pakietów EAL
Poziomy/pakiety uzasadnionego zaufania
Klasa

Rodzina
EAL1
ADV_ARC
ADV_FSP

ADV

1

EAL2

EAL3

EAL4

EAL5

EAL6

EAL7

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

5

6

1

1

2

2

2

3

3

1

1

ADV_IMP
ADV_INT
ADV_SPM
ADV_TDS

AGD

2

3

4

5

6

AGD_OPE

1

1

1

1

1

1

1

AGD_PRE

1

1

1

1

1

1

1

ALC_CMC

1

2

3

4

4

5

5

ALC_CMS

1

2

3

4

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

ALC_DEL
ALC

1

ALC_DVS
ALC_FLR

opcjonalne dla dowolnego EAL

ALC_LCD

1

1

1

2

1

2

3

3

2

2

2

3

3

1

2

3

3

4

1

1

1

1

2

2

1

ALC_TAT
ATE_COV
ATE

AVA

1

ATE_DPT
ATE_FUN
ATE_IND

1

2

2

2

2

2

3

AVA_VAN

1

2

2

3

4

5

5

Metodyka Common Criteria odnosi się do trzech następujących po sobie procesów:
 proces konstruowania zabezpieczeń (ang. TOE security development);
 proces konstruowania produktu lub systemu informatycznego (ang. TOE
development);
 proces oceny zabezpieczeń (ang. IT security evaluation).
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2.5. Proces konstruowania zabezpieczeń
Proces konstruowania zabezpieczeń, utożsamiany z wypracowaniem specyfikacji
zwanej zadaniem zabezpieczeń, obejmuje analizę bezpieczeństwa produktu informatycznego w kontekście jego przyszłego środowiska eksploatacji, sformułowanie celów
zabezpieczeń, ich wyrażenie za pomocą komponentów funkcjonalnych i określenie
funkcji zabezpieczających. Może być realizowany wprost na podstawie wymagań
przyszłego klienta lub może bazować na wcześniej ocenionych profilach zabezpieczeń. Ogniwo pośrednie polegające na opracowaniu profilu zabezpieczeń, który
w przyszłości, po przeprowadzeniu oceny, będzie podstawą do opracowania jednego
lub wielu zadań zabezpieczeń również wchodzi w zakres tego procesu. Proces konstruowania zabezpieczeń oprócz wersji podstawowych zadania i profilu zabezpieczeń
uwzględnia także ich wersje uproszczone stosowane dla poziomu EAL1 (ang. low
assurance Security Target / low assurance Protection Profile). Najbardziej typowy
wariant tego procesu obejmuje opracowanie zadania zabezpieczeń w oparciu o wymagania klienta, czyli „od podstaw”. Źródłem wskazówek przy realizacji tego procesu
może być podręcznik ISO/IEC 15446 [6].
Proces konstruowania zabezpieczeń sprowadza się do wypełnienia treścią struktury
dokumentu ST zdefiniowanego w załączniku (normatywnym) do [1]. Najważniejsze
jego etapy to:
1. Opracowanie wprowadzenia do zadania zabezpieczeń.
Obejmuje przeprowadzenie analizy wymagań użytkowych i środowiskowych dotyczących produktu lub systemu informatycznego i na tej podstawie opracowanie
sekcji dokumentu ST zatytułowanej „Wprowadzenie do zadania zabezpieczeń”
(ang. ST Introduction). Poza identyfikatorami zadania zabezpieczeń i samego
przedmiotu oceny, sekcja ta zawiera: zwięzły opis tworzonego produktu lub systemu informatycznego, jego środowiska rozwoju, produkcji i eksploatacji, elementy
składowe i sposób wykorzystania.
2. Opracowanie deklaracji zgodności.
Deklaracja zgodności (ang. Conformance claims) dotyczy:
 stosowanej wersji standardu (aktualnie jest nią wersja CC v. 3.1),
 deklarowanej zgodności z profilami zabezpieczeń, czyli ocenionymi zbiorami
wymagań przeznaczonymi do wielokrotnego zastosowania z użyciem różnych
technologii,
 deklarowanej zgodności z pakietem EALn, czasem z EALn+.
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3. Identyfikacja problemu bezpieczeństwa.
Opracowanie definicji problemu bezpieczeństwa dla TOE (ang. Security problem
definition; do wersji 2.x standardu używano określenia „otoczenie zabezpieczeń” –
ang. Security environment) obejmuje identyfikację zagrożeń dla TOE i jego otoczenia, określenie zasad polityki bezpieczeństwa dla TOE oraz przyjęcie założeń
odnoszących się do środowiska eksploatacji.
Analizę problemu zaczyna się od zidentyfikowania chronionych zasobów. Należy
również zidentyfikować „aktorów” związanych z omawianym TOE. Pierwszą grupę stanowią autoryzowani użytkownicy, administratorzy, konstruktorzy, personel
zaangażowany w wytwarzanie i serwis. Poza aktorami autoryzowanymi, należy zidentyfikować także tych nieuprawnionych, pełniących rolę tak zwanych agentów
zagrożeń, czyli czynników sprawczych tych zagrożeń. Należy określić ich możliwości, czyli tak zwany potencjał ataku (wyposażenie, wiedza, motywacja). Ponadto należy mieć na uwadze, że niektórzy z legalnych użytkowników również mogą
stać się agentami zagrożeń, jak również, że część zagrożeń może być powodowana
przez czynniki naturalne lub siły wyższe.
Istotę problemu bezpieczeństwa można wyrazić na dwa sposoby:
 jako obronę TOE przed zidentyfikowanymi zagrożeniami,
 jako wymuszanie właściwego zachowania, tj. zachowania zgodnego z wyspecyfikowanymi regułami polityki bezpieczeństwa.
Każda z tych dróg postępowania jest możliwa, jednak praktyka pokazuje, że wyspecyfikowanie zagrożeń, a potem postawienie celów bezpieczeństwa przeciwstawiających się tym zagrożeniom jest drogą bardziej efektywną, prowadzącą do rozwiązań bardziej precyzyjnych i zautomatyzowanych.
Zakres rozważanych elementów składających się na definicję problemu bezpieczeństwa zależy od charakteru konstruowanego produktu i przewidywanego środowiska jego eksploatacji.
4. Rozwiązanie problemu bezpieczeństwa – wyspecyfikowanie celów bezpieczeństwa.
Podczas analizy poszczególnych zagrożeń, najlepiej w oparciu o wyniki analizy ryzyka, wybierane są środki zaradcze przeciwstawiające się tym zagrożeniom, czyli formułowane są cele bezpieczeństwa (ang. Security objectives) dla TOE. Dotyczą one wbudowywanych w TOE zabezpieczeń. Cele bezpieczeństwa dla TOE należy uzupełnić
celami dotyczącymi środowiska eksploatacji, wynikającymi z założeń przedstawionych w poprzednim przykładzie. Cele te znajdą odzwierciedlenie zwłaszcza w dokumentacji produkcyjnej, serwisowej i użytkowej, sporządzanej w procesie konstruowania przedmiotu oceny i mającej charakter materiału dowodowego dla procesu oceny.
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Ponadto należy uzasadnić, że wobec wszystkich zagrożeń podjęto środki zaradcze,
wszystkie zasady polityki bezpieczeństwa będą wymuszane, zaś przyjęte założenia
będą podtrzymywane (właśnie przez wyspecyfikowanie odpowiednich celów dla
otoczenia).
5. Zdefiniowanie komponentów dodatkowych (opcja).
Istnieje możliwość definiowania własnych komponentów, jednak w swej postaci
zgodnych z przyjętą w Common Criteria konwencją (ang. Extended components
definition). Sytuacja taka występuje dość rzadko. Dzieje się tak wówczas, gdy żaden z komponentów opisanych w standardzie [2], [3] nie jest w stanie wyrazić specyficznych potrzeb konstruktora. Na przykład dla aplikacji generujących klucze
kryptograficzne definiowany jest komponent funkcjonalny określający jakość liczb
losowych (ich entropię), którego standard nie zawiera.
6. Wypracowanie wymagań bezpieczeństwa z użyciem komponentów.
Kolejny etap obejmuje wypracowanie i uzasadnienie specyfikacji wymagań bezpieczeństwa (ang. SFR – Security functional requirements oraz SAR – Security
assurance requirements). Sprowadza się to do wyrażenia celów bezpieczeństwa dla
TOE za pomocą komponentów funkcjonalnych (SFR) [2]. Są to wymagania wobec
funkcji zabezpieczających wbudowywanych do TOE. Podobnie specyfikuje się
wymagania uzasadniające zaufanie (SAR) do tych funkcji. Wykorzystywane są
wówczas komponenty uzasadniające zaufanie [3], wynikające z zadeklarowanego
dla TOE poziomu EALn, czasem zastępowane komponentami o wyższym rygorze
albo uzupełniane komponentami spoza pakietu EALn, co, jak już wspomniano, jest
oznaczane jako EALn+. Podczas uzasadniania przyjęto zasadę (dla każdego celu
dla TOE), że jeśli wszystkie wymagania SFR odnoszące się do danego celu są
spełnione, to ten cel zostanie osiągnięty i w rezultacie TOE będzie właściwie chroniony przed zagrożeniem lub reguła polityki zostanie wymuszona lub założenie
będzie podtrzymane.
7. Etap specyfikowania funkcji zabezpieczających.
Ostatni etap opracowania zadania zabezpieczeń ma związek z implementacją wymagań bezpieczeństwa w postaci funkcji zabezpieczających TOE, czyli tak zwanych TSF.
Zbiór tych funkcji określany jest mianem specyfikacji końcowej TOE (ang. TSS – TOE
summary specification). Każda z funkcji jest związana z określonym podzbiorem wymagań typu SFR i wyraża pewien zbiór możliwych do wykonania operacji.
W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że funkcje to „czarne skrzynki” wyposażone w interfejsy. Takie podejście ułatwia realizację opisywanego dalej procesu
konstruowania TOE, w którym te czarne skrzynki zostaną zdekomponowane na
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podsystemy, a te na moduły (wymuszające funkcje zabezpieczające, wspomagające
funkcje zabezpieczające, neutralne), zaś interfejsy zostaną uszczegółowione.
Wypracowanie profilu zabezpieczeń przebiega podobnie, jednak kończy się na etapie
wymagań bezpieczeństwa, gdyż profil nie odnosi się do sposobu implementacji wymagań w postaci funkcji zabezpieczających. Według ocenionego profilu, odpowiadającego
rodzinie produktów lub systemów informatycznych o tych samych wymaganiach bezpieczeństwa, można tworzyć różne zadania zabezpieczeń i dalej według nich projektować te produkty lub systemy. Wówczas takie zadanie zabezpieczeń ma uproszczoną
postać i sprowadza się do zadeklarowania zgodności z profilem oraz wypracowania
specyfikacji funkcji zabezpieczających według wymagań zawartych w profilu. Często,
ze względów oszczędnościowych lub standaryzacyjnych, profile są opracowywane
przez daną grupę producentów, nawet silnie konkurujących ze sobą (na przykład dostawców kart kryptograficznych). Na podstawie profilu, opracowanego i ocenionego
wspólnym wysiłkiem, poszczególni producenci opracowują własne zadania zabezpieczeń, konstruują według nich produkty, certyfikują je i dalej konkurują między sobą.
2.6. Proces konstruowania produktu lub systemu informatycznego
W wyniku realizacji przedstawionego powyżej procesu konstruowania zabezpieczeń uzyskuje się dokument zadania zabezpieczeń, zawierający zbiór funkcji zabezpieczających (TSF) odpowiadających określonym podzbiorom wymagań funkcjonalnych (SFR), które teraz należy zaimplementować w przyjętej technologii i na zadanym poziomie uzasadnionego zaufania EAL. Należy zauważyć, że ten sam zbiór
funkcji zabezpieczających można implementować na różnym poziomie EAL. Zależy
to od potrzeb, rodzaju zastosowań, ryzyka występującego w środowisku operacyjnym,
wartości chronionych zasobów, wymagań legislacyjnych oraz możliwości finansowych twórców i producentów TOE. Niezależnie od zadeklarowanego EAL, proces
konstruowania produktów lub systemów informatycznych przebiega podobnie, natomiast od poziomu EAL zależy jego szczegółowość i zakres działań.
W toku procesu konstruowania, który ogólnie ma charakter zstępujący (ang. topdown), powstaje TOE (sprzęt informatyczny, oprogramowanie, w tym układowe, systemy informatyczne) oraz tworzona jest jego dokumentacja, która powinna mieć specjalną postać, wynikającą z treści wymagań typu SAR zawartych w zadeklarowanym
pakiecie EALn (czasem zmodyfikowanym do EALn+). Dokumentacja ta pełni rolę tak
zwanego materiału dowodowego (ang. evidences), który razem z TOE jest przedkładany do niezależnej oceny.
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Materiał dowodowy może być różnej postaci. Po pierwsze może to być dokumentacja, np. plan zarządzania konfiguracją, podręcznik dla personelu serwisującego czy dla
administratora systemu, polityka bezpieczeństwa instytucji opracowującej produkt (jej
części dotyczące środowiska rozwojowego TOE), lista konfiguracyjna, procedura instalacji systemu, procedura dostawy, dokumentacja testów, plan testów penetracyjnych
i jeszcze wiele innych tego typu dokumentów – pod względem zawartości zawsze wynikających z odpowiednich wymagań typu SAR. Materiałem dowodowym mogą być też
udokumentowane wyniki niezależnych badań lub obserwacji prowadzonych przez oceniających, np. raport dotyczący analizy podatności TOE i jego środowiska rozwojowego, raport z niezależnego testowania TOE, raport z inspekcji środowiska rozwojowego
TOE, czy też lista rankingowa przypadków ryzyka zidentyfikowanych w środowisku
rozwojowym. Ważnym rodzajem materiału dowodowego są również stwierdzone sposoby zachowania lub postępowania osób pełniących określone role w cyklu życia TOE,
na przykład wynikające ze stosowania określonej procedury (akceptacji produktu lub
systemu przed wysłaniem do klienta, itp.). Tego typu dowodem może być protokół,
notatka czy tak zwane zapisy (ang. records), czyli różnego typu ślady operacji (dzienniki, logi – elektroniczne, bądź nie) odnotowywane w systemie zarządzania.
Do materiału dowodowego zaliczane są również: zadanie zabezpieczeń (dla komponentów klasy ASE) oraz profil zabezpieczeń (dla komponentów klasy APE).
Przykład zbioru materiału dowodowego dla poziomu EAL4 podano w tabeli 4.
Tabela 4. Przegląd materiału dowodowego wynikającego z treści komponentów uzasadniających
zaufanie wchodzących w skład pakietu EAL4
Komponent
uzasadniający
zaufanie
ADV_ARC.1

ADV_FSP.4

ADV_IMP.1

ADV_TDS.3
AGD_OPE.1
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Wymagany materiał dowodowy dla poziomu EAL4
Cechy lub możliwości architektury, które mogą wspomagać ochronę ogółu funkcji
zabezpieczających, takie jak: mechanizmy samoobronne (self-protection), separacja
domen (domain separation), ochrona przed omijaniem zabezpieczeń (nonbypassability), bezpieczna inicjacja urządzenia – reset (secure initialisation).
Specyfikacja funkcjonalna opisująca interfejsy funkcji zabezpieczających z
uwzględnieniem ich dekompozycji na podsystemy i moduły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na moduły wymuszające działanie funkcji zabezpieczających.
Reprezentacja implementacji funkcji zabezpieczających (kody źródłowe oprogramowanie, w tym typu układowego – firmware oraz opisującego układy elektroniczne w językach opisu sprzętu (np. VHDL), pliki nagłówkowe, schematy elektroniczne, pliki binarne, maski układów scalonych, itp.).
Specyfikacja projektu na poziomie podsystemów i modułów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na moduły wymuszające działanie funkcji zabezpieczających.
Dokumentacja użytkowa dla osób pełniących zidentyfikowane role związane z przedmiotem oceny (użytkownicy, administratorzy, osoby zaangażowane w produkcję i serwis, itp.).
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AGD_PRE.1

ALC_CMC.4

ALC_CMS.4

ALC_DEL.1
ALC_DVS.1
ALC_LCD.1
ALC_TAT.1
ATE_COV.2
ATE_DPT.2
ATE_FUN.1
ATE_IND.2

AVA_VAN.3

Procedury przygotowawcze (dotyczące przygotowania środowiska eksploatacji,
instalowania, kalibrowania, odbiorów, itp.).
Możliwości systemu zarządzania konfiguracją, w tym wsparcie procesu wytwarzania i jego automatyzacja, procedury akceptacji (opis systemu zarządzania konfiguracją i planu zarządzania konfiguracją, by TOE trafiał do klientów w wersji, która
była poddana ocenie i certyfikacji).
Zakres zarządzania konfiguracją (elementy list konfiguracyjnych i same listy dla
dopuszczalnych, ocenionych wariantów, będące pod kontrolą systemu zarządzania
konfiguracją): przedmiot oceny i jego elementy składowe, zgodne z ocenionymi
wariantami, materiały dowodowe, reprezentacja implementacji, usterki i status ich
naprawy, itp.
Procedury dostawy dla odbiorców.
Specyfikacja zabezpieczeń fizycznych, organizacyjnych i technicznych zastosowanych w środowisku rozwoju, produkcji i utrzymania, celem ochrony poufności
i integralności projektu przedmiotu oceny oraz jego implementacji.
Specyfikacja modelu cyklu życia przedmiotu oceny.
Narzędzia i techniki – specyfikacja narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwoju i implementacji przedmiotu oceny, zwłaszcza z uwzględnieniem opcji narzędzi
(np. ustawień kompilatora) mogących być źródłem wieloznaczności.
Analiza pokrycia testami interfejsów podanych w specyfikacji funkcjonalnej
(interfejsów podsystemów i modułów wymuszających funkcje zabezpieczające).
Analiza szczegółowości (głębokości) testowania zgodnie ze specyfikacją projektu
(uwzględnienie w testach wszystkich podsystemów i modułów wymuszających
funkcje zabezpieczające).
Specyfikacja testów funkcjonalnych (procedury, scenariusze, oczekiwane
rezultaty).
Testowanie niezależne – testy funkcjonalne powtarzane kontrolnie
lub specjalnie opracowywane przez oceniających (materiał dowodowy
opracowują oceniający).
Wyniki analizy podatności dotyczące przedmiotu oceny i jego środowiska
rozwojowego, produkcyjnego i utrzymaniowego (materiał dowodowy
opracowują oceniający).

Pierwsza kolumna tabeli zawiera komponenty wymagane dla EAL4 (por. tab. 3), zaś
druga informacje o charakterze i zawartości danej części materiału dowodowego. Przyjęto jego organizację w postaci oddzielnych tomów dokumentacji przyporządkowanych
zagadnieniom wyrażonych w komponentach. Jest to postać robocza przeznaczona do
oceny. Po jej zakończeniu materiał zostanie wykorzystany do opracowania dokumentacji produkcyjnej i użytkowej w postaci przyjętej dla tego typu dokumentacji.
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2.7. Proces oceny zabezpieczeń
Jak już wspomniano, ocena produktu lub systemu informatycznego i związanego
z nim materiału dowodowego odbywa się w niezależnym, specjalistycznym akredytowanym laboratorium w ramach procesu oceny zabezpieczeń (ang. IT security evaluation). Proces oceny przebiega w oparciu o schemat postępowania (zwany schematem
oceny – ang. evaluation scheme) wypracowany w danym kraju przez instytucję akredytującą specjalistyczne laboratoria prowadzące oceny. Korzystnie jest nawiązać
współpracę z laboratorium oceniającym możliwie wcześnie, w trakcie opracowywania
produktu. Konstruowanie współbieżne z oceną pozwala na łatwiejsze usuwanie błędów i niezgodności. Metodyka Common Criteria pozwala na przesłanie do laboratorium gotowego już produktu, jednak wówczas wykrycie dowolnego problemu może
powodować konieczność kosztownego przekonstruowania produktu.
Podstawowym narzędziem jest metodyka oceny zabezpieczeń CEM [5]. Jak już
wspomniano, z każdym komponentem uzasadniającym zaufanie (SAR) związane są
trzy rodzaje elementów D, C i E. Metodyka oceny uszczegóławia elementy typu E,
podając, jak należy sprawdzać każdy z komponentów. Dostarcza ona zbioru zapytań
dotyczących treści i postaci materiału dowodowego, pogrupowanych w tak zwane
jednostki oceny (ang. work units). Jednostki są poddawane ocenie z wykorzystaniem
logiki trójwartościowej:
 werdykt pozytywny (ang. Pass);
 werdykt negatywny (ang. Fail);
 kwestia nierozstrzygalna (ang. Inconclusive).
Każdy z werdyktów wymaga zwięzłego uzasadnienia. Najpierw przeprowadza się
ocenę samego dokumentu ST (według komponentów klasy ASE), później samego
TOE (według komponentów ADV, AGD, ALC, ATE i AVA). Można też oceniać
same profile (według komponentów klasy APE). Pozytywna ocena wszystkich jednostek oznacza ogólną ocenę pozytywną.
Pozytywny wynik oceny TOE i związanego z nim materiału dowodowego, dodatkowo zweryfikowany przez jednostkę akredytującą dane laboratorium, pozwala na
uzyskanie certyfikatu potwierdzającego, że produkt lub system informatyczny czyni
zadość wymaganiom deklarowanego dla niego poziomu EAL.
Certyfikaty są publikowane na portalu Common Criteria [4]. Są tam umieszczane
dokumenty zadań zabezpieczeń, profili zabezpieczeń oraz raporty z ich oceny wraz
z dołączonymi certyfikatami. Stanowią one cenne źródło informacji dla:
 klientów, poszukujących produktów o odpowiedniej funkcjonalności i uzasadnionym zaufaniu;
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 administratorów i użytkowników systemów, poszukujących wytycznych dotyczących ich bezpiecznego stosowania;
 menadżerów, decydujących o inwestycjach w technologie informatyczne;
 sponsorów, finansujących rozwój nowych produktów;
 konstruktorów i oceniających inne, podobnego typu produkty.
3. Wkład projektu CCMODE w rozwój zastosowań standardu
Współczesna inżynieria zabezpieczeń zajmuje się różnorodnymi aspektami bezpieczeństwa informacji – od protokołów, zastosowań kryptografii i kontroli dostępu, po zagadnienia
organizacyjne i prawne. Dla bezpieczeństwa istotne są dwa zagadnienia. Zabezpieczenia
wbudowane w komponenty, z których buduje się złożone systemy użytkowe, powinny być
pewne w działaniu w sytuacji krytycznej, zaś sam system użytkowy usytuowany w strukturze biznesowej instytucji powinien być odpowiednio zarządzany z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Pierwsze zagadnienie dotyczy zapewnienia uzasadnionego zaufania do
zabezpieczeń (ISO/IEC 15408) – potocznie „wiarygodności zabezpieczeń”. Zagadnienie
drugie dotyczy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), jak również
zarządzania usługami IT (ISO 20000), ciągłością działania (BS 25999, ISO 22301) itp. Niniejszy projekt dotyczy pierwszego z tych zagadnień, ale rozpatrywanego w kontekście
drugiego. Należy bowiem pamiętać o przyszłych zastosowaniach, użytkownikach i środowiskach eksploatacji konstruowanych produktów informatycznych.
Projekt zakłada opracowanie metodyki tworzenia i wdrażania specjalistycznych
środowisk do konstruowania, wytwarzania oraz utrzymywania produktów i systemów
informatycznych, spełniających podwyższone wymagania bezpieczeństwa, przez to
przeznaczonych do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań. Do tej grupy zaliczane
są produkty lub systemy informatyczne o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
człowieka lub jego środowiska życia, jak również dla funkcjonowania złożonych organizmów społecznych i gospodarczych. Tego typu produkty lub systemy informatyczne nie mogą być opracowywane, wytwarzane i utrzymywane w środowiskach
organizowanych ad hoc, pozbawionych odpowiednich zabezpieczeń i zasad postępowania, gdyż takie środowiska rozwojowo-utrzymaniowe wpływają bardzo niekorzystnie na wiarygodność powstających w nich rozwiązań.
Podstawową, a zarazem niezależną od technologii metodyką kreowania uzasadnionego
zaufania dla produktów informatycznych jest metodyka opisana w standardzie ISO/IEC
15408 Common Criteria for Information Security Evaluation. Konstruktorzy produktów
informatycznych mają obecnie do swej dyspozycji standard opisujący pewną filozofię
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kreowania uzasadnionego zaufania, metodykę postępowania oraz środki półformalne do
jednolitego specyfikowania funkcjonalności zabezpieczeń (komponenty funkcjonalne)
i uzasadnionego zaufania (komponenty uzasadnionego zaufania). Oceniający mają do
dyspozycji metodykę prowadzenia ocen (CEM) oraz zdefiniowane ramy prawnoorganizacyjne do prowadzenia tych ocen, czyli krajowe schematy oceny, umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu certyfikatów podpisywane w ramach światowej
wspólnoty utworzonej wokół Common Criteria [4]. Wspólnota ta opracowuje różnego
typu materiały pomocnicze, wytyczne i podręczniki. Poruszanie się w tych zagadnieniach
jest dość trudne dla konstruktorów, stąd muszą oni korzystać z kosztownych usług konsultingowych, by z sukcesem zakończyć proces tworzenia i certyfikacji swojego produktu
informatycznego. Głównym problemem jest przeprowadzenie analiz bezpieczeństwa
i opracowanie materiału dowodowego. Jest to know-how pilnie strzeżone w interesie firm
konsultingowych. Konstruktorzy nie mają do dyspozycji wzorców materiału dowodowego, przygotowanych w zrozumiałym dla nich języku, nie mają narzędzi wspomagających
swoje działania, a także często brakuje im wiedzy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom
realizowany, a właściwie już finalizowany jest projekt CCMODE. Stanowi on twórcze
rozwinięcie metodyki opisanej w standardzie Common Criteria z myślą o potrzebach jej
przyszłych użytkowników – konstruktorów, programistów i architektów rozwiązań informatycznych, reprezentujących przedsiębiorców zmierzających do opracowania i wprowadzenia na rynek swoich produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje na temat projektu CCMODE przedstawiono
w rozdziale 2. monografii [7]. Celem tego projektu jest:
 opracowanie metodyki tworzenia specjalistycznych środowisk rozwojowych do konstruowania, wytwarzania i utrzymywania produktów informatycznych o założonym
poziomie uzasadnionego zaufania, zwanych krótko środowiskami rozwojowymi;
 opracowanie komputerowego narzędzia wspomagającego stosowanie metodyki
Common Criteria;
 zbudowanie społeczności standardu w Polsce.
Metodyka obejmuje procesy wdrażania środowiska rozwojowego, jak również proces zarządzania tym środowiskiem podczas realizacji w nim projektów produktów
informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Oparta jest na
wzorcach projektowych odnoszących się do materiału dowodowego i sposobu jego
tworzenia. Wzorce mogą mieć charakter dokumentów elektronicznych, papierowych,
jak również zostają zaimplementowane w komputerowym narzędziu wspomagającym
rozwój produktów informatycznych. Są niezwykle istotne dla projektu CCMODE,
stąd poświęcono im rozdział 3. monografii [7].
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Wzorce projektowe obejmują:
 specyfikację zabezpieczeń dla produktu (ASE, APE);
 materiał dowodowy do oceny środowiska rozwojowego (ALC);
 materiał dowodowy do oceny produktu informatycznego (ADV, AGD, ATE);
 materiały dodatkowe (AVA, ISMS według ISO 27001, BCMS według BS 25999).
Metodyka specyfikuje nie tylko tworzenie dokumentacji dowodowej na podstawie
wzorców projektowych, lecz także zarządzanie projektem, cyklem życia produktu
i ocenę zgodności środowiska z wymaganiami standardu Common Criteria.
W toku realizacji projektu CCMODE zgromadzono obszerną wiedzę dotyczącą:
 interpretacji wymagań normy;
 analizy i rozwiązywania problemu bezpieczeństwa;
 wypracowania materiału dowodowego do oceny;
 audytu środowiska rozwojowego;
 oceny produktu informatycznego.
Wiedza ta jest również produktem niniejszego projektu oferowanym jego odbiorcom.
Najważniejszym produktem projektu CCMODE jest jednak komputerowe narzędzie CCMODE Tools wspomagające procesy opisane w standardzie CC. Jest to specjalistyczny system zarządzania projektami informatycznymi ukierunkowany na zastosowania standardu Common Criteria. Stanowi on zbiór narzędzi wspomagających
procesy rozwoju produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa według
przedstawionej powyżej metodyki i w oparciu o wzorce. O ile monografia [7] przedstawiała te procesy w odniesieniu do działań prowadzonych tradycyjnie (literatura,
edytor tekstów, wzorzec papierowy lub dokument Microsoft Word), to niniejsza monografia prezentuje zagadnienie automatyzacji tych procesów na bazie narzędzia
CCMODE Tools. Konstruktor jest obecnie wyposażany w złożony system zarządzania
projektami, integrujący narzędzia do kontroli wersji, testowania, śledzenia błędów,
prowadzenia analiz, półautomatycznego generowania materiału dowodowego, bazę
wiedzy i wiele innych możliwości. Przynosi to wiele korzyści, takich jak:
 staranne projektowanie, testowanie, implementowanie i sporządzanie dokumentacji
produktu IT , stosowanie dobrych praktyk inżynierskich;
 zwiększenie wiarygodności opracowywanych produktów informatycznych;
 poprawę jakości opracowywanego materiału dowodowego;
 zmniejszenie czasu, kosztów i nakładu pracy na opracowanie produktu informatycznego;
 łatwiejszą drogę akredytacji i certyfikacji produktów informatycznych.
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4. Podsumowanie
W rozdziale skupiono uwagę na podstawowych zagadnieniach zawartych w standardzie ISO/IEC 15408 oraz na krótkiej prezentacji wyników projektu CCMODE. Niniejszy
rozdział ma charakter wprowadzający do pozostałych rozdziałów monografii, w których
zostanie zaprezentowane narzędzie CCMODE Tools i przykłady jego zastosowania.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Rozdział 2
Architektura komputerowego systemu CCMODE
Tools do wspomagania procesu rozwojowego
produktów informatycznych

1. Wstęp
Celem projektu CCMODE jest stworzenie systemu wspomagającego zarządzanie
środowiskiem rozwojowym umożliwiającego wytwarzanie produktów informatycznych zgodnie z zapisami normy ISO/IEC 15408. Cel projektu osiągnięto, integrując
istniejące na rynku oprogramowanie narzędziowe wspomagające wytwarzanie i zarządzanie wytwarzaniem produktów informatycznych z komponentami programowanymi
opracowanymi w ramach projektu CCMODE. W rozdziale opisano koncepcję integracji, opartą o wspólną przestrzeń danych oraz zakres funkcjonalny użytego oprogramowania narzędziowego.
W początkowej fazie projektu CCMODE dokonano przeglądu narzędzi wykorzystywanych przez twórców (konstruktorów, architektów, programistów) w procesie
rozwoju produktów i systemów informatycznych. Dokonano ich analizy pod kątem
posiadanej funkcjonalności i zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 15408. Dokonano również wyodrębnienia klas oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwijanie produktów informatycznych. W klasach wskazano produkty najlepiej
spełniające wymagania normy. Przeprowadzone analizy uwzględniały nie tylko funkcjonalność, ale również możliwości integracji, sposób licencjonowania oraz dostępność kodów źródłowych i dokumentacji technicznej oprogramowania narzędziowego.
Przeprowadzone analizy uwzględniały wymagania stawiane przez normę wobec
środowisk rozwojowych, jak również wobec tworzonych w nich produktów informa-
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tycznych. Wyniki analiz pozwoliły na określenie zakresu funkcjonalnego środowiska
rozwojowego, którego zarządzanie będzie wspomagane komputerowo. Umożliwiły
one również opracowanie architektury i zbudowanie systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym zgodnego z normą ISO/IEC 15408, czyli na realizację celu projektu CCMODE.
Rozdział zawiera opis architektury systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym oraz zakresy użytej i zintegrowanej funkcjonalności wykorzystanego oprogramowania narzędziowego.
2. Architektura systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym
Architektura opracowanego rozwiązania jest zgodna z koncepcją systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym, która została przedstawiona i omówiona w rozdziale 9. monografii [1].
Centralnym elementem rozwiązania jest broker integrujący dane. Broker ma zapewniać dostęp do danych istniejących w systemie wszystkim jego składnikom, niezależnie od oprogramowania zarządzającego tymi danymi. Jednocześnie integracja powinna być osiągnięta przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. W koncepcji założono, że integracja nie będzie obejmować wzajemnej ingerencji składników systemu
w zakresie zarządzania danymi, tj. dostęp do danych jest tylko w trybie „tylko do odczytu” (ang. read-only).
Dokładna lektura wyników analiz przeprowadzonych w projekcie CCMODE pozwoliła na opracowanie architektury systemu wspomagania zarządzania środowiskiem
rozwojowym i uruchomienie jądra systemu – brokera integrującego dane. Dzięki zastosowaniu brokera integrującego możliwa stała się koncepcja wspólnej dla całego
systemu przestrzeni danych. Wspólna przestrzeń danych stanowi rodzaj wirtualnej
bazy danych, z której korzystać mogą programowe składniki systemu.
W trakcie budowania architektury odrzucono możliwość realizowania oprogramowania brokera w ramach prac programistycznych w projekcie CCMODE. Wysiłki zespołu opracowującego architekturę zostały ukierunkowane na poszukiwanie istniejącego
oprogramowania o otwartych źródłach, w oparciu o które można będzie zrealizować
koncepcję systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym. Wybierając
oprogramowanie realizujące funkcje brokera, szczególny nacisk położono na prosty
dostęp do danych, niewymagający dodatkowych sterowników oraz skomplikowanych
ustawień konfiguracyjnych. W warstwie komunikacyjnej, na styku z oprogramowaniem
systemu, wybrano protokół komunikacyjny HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol)
oraz język XML (ang. Extensible Markup Language) do transportu danych.
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Zbudowanie wspólnej przestrzeni danych dało możliwość kierowania zapytań do
przestrzeni o dane, które są umieszczone i zarządzane przez różne systemy źródłowe.
Architektura oparta o wspólną przestrzeń danych jest praktyczną realizacją metodyki ATOM [4] przy wykorzystaniu wirtualnego grafu RDF (ang. Resource Description Framework). Możliwości wykorzystania wirtualnego grafu RDF opisano w
[3] na przykładzie zastosowań w przemyśle.
Należy podkreślić dużą elastyczność rozwiązania jaką dała opracowana architektura. Rozwiązanie pozwala na modyfikację i rozszerzanie systemu bez konieczności
wprowadzania zmian w kodach wynikowych składników systemu. Włączanie kolejnych źródeł danych jest realizowane wyłącznie na poziomie metainformacji brokera
i w żaden sposób nie ingeruje w integrowane dane źródłowe. Nie powoduje również
perturbacji po stronie konsumentów danych. Podobnie wygląda to w przypadkach
wymiany źródła danych na inne równoważne pod względem dostarczanego zakresu
informacyjnego danych.
Elastyczność rozwiązania to nie tylko skalowalność, to również harmonizacja pracy składników systemu w sposób niezależny od nich. Nie są koniecznie modyfikacje
oprogramowania narzędziowego wymuszone faktem, że stają się częścią systemu
wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym wspierającego realizację zapisów normy ISO/IEC 15408.
Wszystkie składniki systemu pracują równolegle i pozornie niezależnie, ale
dzięki koordynacji odbywa się to w sposób spójny i zharmonizowany. Broker zapewnia stałą nieprzerwaną aktualność danych, dzięki odczytywaniu ich na żądanie,
wprost ze źródła. Odczyt tylko niezbędnych danych pozwala na minimalizację
transferowanych danych i optymalne wykorzystanie łącz. Wspólna przestrzeń danych pozwoliła na umieszczenie w jednej ciągłej przestrzeni zarówno danych, jak
i metadanych. W zrealizowanym projekcie cechę tę wykorzystano do realizacji
pomocy kontekstowej. Dzięki temu składniki systemu wspierają użytkownika wi edzą zgromadzoną na różnych poziomach realizacji projektu CCMODE przez powołany do tego zadania zespół.
Rozwiązanie z brokerem jako centralnym punktem w logice systemu pozwala sklasyfikować system wspomagający zarządzanie środowiskiem rozwojowym jako system
rozproszony. Każdy element może być dowolnie rozlokowany na komponentach architektury fizycznej. Większość składników systemu wspomagającego zarządzanie
środowiskiem rozwojowym jest niezależna od systemu operacyjnego, co dodatkowo
zwiększa elastyczność rozwiązania.
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Na rysunku 1. przedstawiono system z rozbiciem na poszczególne jego składniki,
ale bez wskazywania możliwości fizycznego rozproszenia. Bloki reprezentują poszczególne grupy funkcjonalne skupiające cechy systemu wskazywane przez normę.
Rysunek został podzielony na trzy części reprezentujące techniczne warstwy systemu:
 warstwę interfejsu użytkownika;
 warstwę danych;
 warstwę integracyjną.
Elementy z poszczególnych warstw odpowiadają sobie, np. elementy z warstwy interfejsu użytkownika są logicznie związane z odpowiadającymi im elementami z warstwy danych (są oznaczone tym samym prefiksem).
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Rys. 1. Blokowa architektura systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym.

38

2. Architektura komputerowego systemu CCMODE Tools…

Architektura z rysunku 1. przedstawia system wspomagający zarządzanie środowiskiem rozwojowym z rozróżnieniem, czy składnik został bezpośrednio wytworzony
w trakcie trwania projektu CCMODE. Składniki oznaczone gwiazdką są opracowane
i zrealizowane w Instytucie EMAG.
Opis i znaczenie poszczególnych bloków przedstawiono poniżej:
 DSG ext – rozszerzenie standardowego narzędzia do projektowania (jak np. Enterprise Architect [11], Rational Rose [12]) o funkcjonalność dedykowaną dla normy
Common Criteria.
Rozszerzenie to pozwala połączyć się z resztą systemu poprzez wymianę danych
zapisywanych we wspólnej przestrzeni danych. Ma też wzbogacić standardowe
możliwości narzędzia do modelowania o takie, które wymagane są przez normę
Common Criteria – modelowanie zagadnień zabezpieczeń, polityk, zagrożeń, identyfikację i rozwiązanie problemu bezpieczeństwa itp. Rozszerzenie to ma na celu
wsparcie spełnienia wymagań klasy ASE w normie Common Criteria.
 CM – system zarządzania konfiguracją.
System ten ma na celu gromadzenie różnego typu informacji dotyczących prowadzonego projektu – ewidencja ważnych dla projektu informacji: cyklu życia projektu, wykorzystywanych narzędzi, norm, dokumentacji, osób uczestniczących
w projekcie i ich ról. System ten pełni rolę swego rodzaju „punktu wejścia” do projektu, tak by z jednego punktu można było objąć całość zagadnień związanych
z projektem. Systemy z tej rodziny mają pomóc w spełnieniu wymagań rodzin klasy ALC (m.in. ALC_TAT, ALC_LCD, ALC_CMC i ALC_CMS) w normie
Common Criteria.
 DSG – narzędzie do modelowania.
Realizacja prac nad produktem (zwłaszcza w przypadku oprogramowania) wymaga, by w toku prac znalazły się etapy związane z analizą i projektowaniem. Analiza
dotyczy przede wszystkim wymagań, założeń, opisu otoczenia, w którym ma się
znaleźć budowany produkt. Wynik analizy pozwala właściwie zaprojektować produkt. Prawidłowo przeprowadzona analiza pozwala właściwie zdefiniować wymagania dla produktu, uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, a w dalszej części
niewłaściwej realizacji. Kolejny etap – projektowanie – wynika bezpośrednio
z przeprowadzonej analizy. Etap ten pozwala wprowadzić pewne założenia związane z budowanym produktem – podział na moduły, interfejsy produktu; określić
architekturę. Prace nad tymi etapami wymagają zastosowania odpowiedniego narzędzia. Narzędzie powinno wspierać realizacje tych etapów poprzez modelowanie: wymagań, założeń, scenariuszów użycia, architektury, modułów, aktywności
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poszczególnych modułów, algorytmów, itp. Większość z tych założeń spełniają narzędzia modelowania UML (ang. Unified Modelling Language). Pozwalają one
tworzyć odpowiednie diagramy, definiować elementy, jak również generować na
ich podstawie odpowiednie dokumenty. Systemy z tej rodziny mają pomóc w spełnieniu wymagań klasy ADV w normie Common Criteria.
 VC – system kontroli wersji.
System ten ma za zadanie wersjonowanie poszczególnych dokumentów. W szczególności będą to:
 materiały dowodowe wymagane przez komponenty normy Common Criteria;
 pliki źródłowe – pliki z kodem programu, projektem CAD (ang. Computer
Aided Design), projektem UML, itp.;
 biblioteki;
 poszczególne listy konfiguracji w formie plików, np. listy narzędzi, listy części
danego produktu.
System wersjonowania zapewnia funkcjonalność utrzymywania wersji poszczególnych elementów, rozgraniczenia ról związanych ze zmianami elementów i zatwierdzaniem tych zmian.
Systemy z tej rodziny mają na celu wsparcie pokrycia wymagań rodziny
ALC_LCD, ALC_CMC i ALC_CMS z normy Common Criteria.
 BT – system śledzenia błędów.
System ewidencji błędów to system do zgłaszania i zarządzania usterkami; służy
zarówno do zgłaszania usterek w trakcie realizacji produktu, jak i po jego wykonaniu w trakcie pracy produktu u użytkownika (zgłoszenia serwisowe); system pozwala na „zatrzaskiwanie” wersji danego produktu i zgłoszeń związanych z tą wersją. Umożliwia generowanie listy błędów o różnych statusach (rozwiązanych i nierozwiązanych) dla danej wersji.
Systemy z tej rodziny mają pomóc w spełnieniu wymagań rodziny ALC_FLR
w normie Common Criteria.
 TM – system do zarządzania testami: planem testów, realizacją testów, zespołem
testowym, itp.
System może również służyć do samooceny środowiska testowego i produktu poprzez zdefiniowanie odpowiednich przypadków testowych zgodnych z wymaganiami normy Common Criteria. Zarządzanie planem testów polega na gromadzeniu
informacji pozwalających kompleksowo przeprowadzić testy produktu. Konieczne
jest więc zdefiniowanie zestawu przypadków testowych, opracowanie dla nich warunków przejścia, wymagań na środowisko prowadzenia testów, procedur realiza-
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cji. Następnie konieczne jest przeprowadzenie testów i zapisanie wyników tych testów w celu ich rozwiązania. Narzędzia wspomagające ten proces mają na celu
gromadzenie tego typu informacji, odpowiednie raportowanie, zarządzanie wersjami testów, planem testów, kolejnymi wersjami oprogramowania, itd. Istotne jest,
by miały one możliwość integracji z innymi narzędziami i systemami wspomagającymi produkcję oprogramowania: systemem do wersjonowania, systemem do śledzenia błędów.
Systemy z tej rodziny mają pomóc w spełnieniu wymagań klasy ATE w normie
Common Criteria.
 GD – system wspierający generowanie dokumentacji (oznaczany w dalszej części
monografii także dłuższym akronimem GenDoc).
Rolą tego systemu jest wsparcie w generowaniu wymaganych materiałów dowodowych zgodnych z wymaganiami normy Common Criteria. System ten powinien
czuwać nad aktualnością danych zamieszczanych w dokumentacji oraz ich spójnością. Dane umieszczane w dokumentacji, które gromadzone są w którymś z systemów powinny tam trafiać w sposób automatyczny. Również dane wielokrotnie
występujące w różnych dokumentach powinny być ze sobą zsynchronizowane.
Dzięki temu zostanie spełniony jeden z postulatów normy Common Criteria
o spójności i kompletności danych w dokumentacji. System ten jest więc rozbudowanym edytorem tekstu sugerującym, podczas edycji danych związanych z normą,
podpowiedzi, wzorce, pobieranie danych z systemów zewnętrznych.
 GDa – część administracyjna systemu do dokumentacji.
W założeniu ta część systemu do zarządzania dokumentacją ma na celu umożliwić
edycję wzorców, na podstawie której użytkownicy w podstawowej wersji systemu
GD będą tworzyli materiały dowodowe. Taki podział systemu do zarządzania dokumentacją ma pozwolić na wymuszenie pewnej struktury dokumentu przez personel nadzorujący tworzenie dokumentacji, tak by poszczególni członkowie zespołu projektowego odpowiedzialni za tworzenie poszczególnych części dokumentacji
budowali ją w pewnych ramach i zgodnie z odgórnymi wytycznymi.
 CM db – baza danych systemu zarządzania konfiguracją.
Przechowuje dane dotyczące poszczególnych projektów prowadzonych w ramach
całego systemu. Dane te udostępniane są przez oprogramowanie budujące wspólną
przestrzeń danych – KB-Broker.
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 DSG db – baza danych systemu do prowadzenia modelu projektu.
W bazie tej zapisywane są informacje o projekcie budowanego produktu. Dane te
udostępniane są przez oprogramowanie budujące wspólną przestrzeń danych
– KB-Broker.
 VC db – baza danych systemu wersjonowania.
W bazie tej przechowywana jest struktura plików (katalogi), pliki, wersje poszczególnych plików, informacje o zmianach itp. Dane te udostępniane są przez oprogramowanie budujące wspólną przestrzeń danych – KB-Broker.
 VC jdbc – specjalny sterownik do systemu wersjonowania umożliwiający pobieranie przez system KB-Broker danych z bazy danych systemu VC.
Został on wyodrębniony jako komponent, ponieważ z analizy dostępnych narzędzi
wynika, że tego typu systemy nie pracują w oparciu o typowe relacyjne bazy danych z możliwością dostępu poprzez interfejs zapytań SQL (ang. Structured Query
Language). Komponent ten ma więc za zadanie pośredniczyć między bazą danych
systemu VC (specyficzną dla danego rozwiązania), a przestrzenią danych
KB-Broker, bazującą na dostępie poprzez interfejs SQL.
 BT db – baza danych systemu śledzenia błędów.
W bazie gromadzone są informacje generowane w systemie BT – zgłoszenia błędów, ich historia (poprawki, komentarze itp.). Dane te udostępniane są przez oprogramowanie budujące wspólną przestrzeń danych – KB-Broker.
 TM db – baza danych systemu do zarządzania planem testów.
W bazie danych gromadzone są informacje o planach testów, przypadkach testowych, przeprowadzonych testach i ich rezultatach, testerach itp. Dane te udostępniane są przez oprogramowanie budujące wspólną przestrzeń danych – KB-Broker.
 GD db – baza danych systemu wspierającego generowanie dokumentacji.
W bazie tej gromadzone są wszystkie niezbędne dane potrzebne do funkcjonowania systemu – wzorce dokumentów, struktura dokumentów, część treści zapisywana bezpośrednio w narzędziu GD.
 CM ext – pakiet rozszerzeń (wtyczek) systemu CM pozwalający na wykonywanie
pewnych operacji w poszczególnych systemach.
Dla każdego systemu włączonego do systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym zbudowane zostało rozszerzenie, które przekłada pewne
standardowe operacje, wywoływane z poziomu systemu CM, na odpowiednie operacje specyficzne dla każdego systemu. Operacje te pozwalają z poziomu systemu
CM kontrolować działanie (zakładanie projektów, opisywanie projektów oraz kontrolę dostępu użytkowników) w pozostałych systemach. Dzięki temu system CM
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staje się systemem nadrzędnym i zapewnia spójność struktur dotyczących projektu
w całym systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym.
 KB-Broker – system (narzędzie) tworzący wirtualną przestrzeń danych.
Pobiera dane z baz danych poszczególnych systemów. W przypadku danych zapisanych w bazie danych innej niż relacyjna SQL (np. VC db) wykorzystywane są
specjalne sterowniki emulujące zachowanie tej bazy danych jako relacyjnej (komponent VC jdbc).
 KB – baza wiedzy; dane zgromadzone w bazie danych i udostępniane przez wspólną przestrzeń danych.
Na dane składają się: norma Common Criteria oraz jej rozwinięcia i komentarze.
Baza wiedzy zawiera informacje wspólne, wykorzystywane przez system do budowy i zarządzania różnymi projektami. Przechowywane w niej są dane związane
z normą CC, wzorce materiałów dowodowych wypracowane przez realizatorów
projektu, informacje wspomagające użytkowników w definiowaniu projektu, materiału dowodowego i opisanie samego produktu IT oraz pozostałe informacje ułatwiające pracę różnych osób zaangażowanych w projektach.
 KBp – baza wiedzy projektowa.
Zawiera dane dotyczące projektu, wszelkiego rodzaju szablony (dotyczące ról,
predefiniowanych cykli życia, spisy typowych narzędzi, domyślnych opisów itp.).
Udostępniane są przez wspólną przestrzeń danych.
 KBhde – baza wiedzy.
Obejmuje system pomocy, słownik pojęć, wzorce materiału dowodowego. Materiały te zasilają w głównej mierze system zarządzania dokumentacją. Udostępniane
są przez wspólną przestrzeń danych.
Przedstawione elementy współdziałają ze sobą dzięki istnieniu warstwy integracyjnej. Przy czym integracja został dokonana bez ingerencji w oprogramowanie integrowane. Ten sposób integracji był możliwy do zastosowania, ponieważ oprogramowanie
promowane na składniki systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym pracuje w architekturze klient-serwer. Komponenty systemu, których nazwy
mają ten sam prefiks, stanowią w rzeczywistości jeden program, jednak ze względu na
potrzebę przedstawienia pełnej architektury systemu zostały wyodrębnione.
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Zarządzanie integracją

Składnik środowiska rozwojowego

Integrator

Rys. 2. Model współdziałania komponentu z resztą środowiska
Ogólna zasada działania systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym opiera się na współpracy poszczególnych komponentów. Model współdziałania przedstawiony jest na rysunku 2. Każdy ze składników, zgodnie z istotą swojego
funkcjonowania, przechowuje we własnej bazie dane, którymi zarządza. Fakt umieszczenia komponentu w systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym nie wpływa na konfigurację komponentu. Jednak są pewne odstępstwa od tej
reguły w stosunku do – kluczowego w tej kwestii – systemu kontroli wersji.
Dane składniki systemu są odczytywane przez komponent integrator, gdzie są łączone z danymi z pozostałych składników systemu w jedną przestrzeń danych. Tak
zebrane dane są dostarczane do komponentu pytającego. Proces odczytu, filtracji
i transferu danych następuje tylko i wyłącznie na żądanie. Integrator nie gromadzi
żadnych danych. Rola integratora ogranicza się do dekompozycji żądania na żądania
do poszczególnych składników, a następnie do złączenia i przefiltrowania wyników.
Dekompozycja jest przeprowadzana na postawie metadanych opisujących wspólną
przestrzeń danych dostarczanych przez komponent „Zarządzanie integracją”.
Przedstawiony na modelu współdziałania integrator to w architekturze kilka składników objętych jedną nazwą. Integrator (rys. 2) to KB, KBhde, KBp, CMext, pokazane na rysunku 1.
Baza wiedzy (KB) zawiera treść normy ISO/IEC 15408, kompletny zapis relacji
między obiektami zdefiniowanymi w normie oraz definicje obiektów niezbędnych
w konstruowaniu zabezpieczeń, ocenie i certyfikacji produktów. Ponadto baza wiedzy
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(KB) zawiera w sobie szereg dokumentów pomocniczych i uzupełniających. Wszystkie te dane są wzajemnie połączone tak, by możliwe było przechodzenie od jednej
informacji do drugiej. Zbudowanie rozległej bazy wiedzy pozwoliło na utworzenie
pomocy kontekstowej. W systemie baza wiedzy ma wszechstronne zastosowanie:
począwszy od dostarczania pomocy kontekstowej związanej z użytkowaniem składników aplikacji, poprzez możliwość zapisu logiki działania składnika odpowiedzialnego
za zarządzanie konfiguracją, aż po udostępnianie treści normy.
Sposób komunikowania się składników systemu z integratorem jest asymetryczny,
to znaczy: inny jest protokół wykorzystywany przez integrator podczas odczytu danych ze składników systemu i inny, gdy dane są dostarczane do składników systemu.
Składniki systemu zgłaszają żądania, wykorzystując bezpołączeniowy protokół HTTP.
Do formułowania żądań wykorzystany jest język SPARQL (ang. SPARQL Protocol
and RDF Query Language), który umożliwia przeszukiwanie grafów RDF. W odpowiedzi integrator dostarcza dokument XML (ang. Extensible Markup Language)
zgodny z rekomendacją SPARQL Query Results XML Format.
Natomiast odczyt danych przez integratora jest wykonywany przy użyciu języka
SQL oraz sterowników JDBC (ang. Java Database Connectivity) zależnych od rodzaju źródłowych baz danych. Mimo pewnej zależności od dodatkowego oprogramowania (drivery zapewniające dostęp do bazy danych) całość jest tak skonstruowana, że
zmiana rodzaju bazy nie wymaga ani kompilacji, ani nawet powtórnej instalacji systemu. Należy jedynie zainstalować nowy driver i wskazać integratorowi miejsce położenia nowej bazy danych składnika systemu.
Opracowana architektura została zweryfikowana głównie na podstawie przygotowanego modelu przypadków użycia dla systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym. W trakcie weryfikacji zdecydowano, które składniki systemu
będą implementowane w toku realizacji projektu, a w których będą użyte gotowe produkty. Podczas analizy oprogramowania możliwego do zastosowania w systemie
wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym zwracano uwagę na dostępność kodów źródłowych, sposób licencjonowania, cenę, możliwość rozszerzenia
funkcjonalności, wieloplatformowość. W przypadku trzech składników zostało wykorzystane oprogramowanie płatne. Przeważyły tu kwestie powszechności stosowania.
W pozostałych przypadkach użyte zostało oprogramowanie bezpłatne rozpowszechniane na podstawie otwartych licencji.
Tabela 1. zawiera zestawienie wykorzystanego oprogramowania w każdym z elementów architektury.
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Tabela 1. Zestawienie oprogramowania użytego w systemie wspomagającym
zarządzanie środowiskiem rozwojowym
Nazwa składnika systemu

Akronim

Rodzaj
składnika systemu

Informacje
dodatkowe

rozszerzenie aplikacji
desktop

Implementacja
w projekcie

aplikacja web

Implementacja
w projekcie

DSG ext

CCMODE-EA-AddIn – rozszerzenie
Enterprise Architect zgodne z MDG
Technology

CM

EMT Zarządzanie konfiguracją

DSG

Enterprise Architect

aplikacja klienta

VC

Subversion

aplikacja klienta

BT

Redmine

aplikacja web

TM

TestLink

aplikacja web

GD
GDa

Generator dokumentacji, wykorzystany Microsoft Word
Generator dokumentacji – Administracja, wykorzystany Microsoft Word

aplikacja klienta
aplikacja klienta

CM db

Postgres

serwer bazy danych

DSG db

Postgres

serwer bazy danych

VC db

Subversion WebDAV

VC jdbc

ccsvn

BT db

Postgres

TM db

Postgres

GD db

Postgres

CM ext

Szereg specjalizowanych rozszerzeń

KB-Broker

D2RQ

KB

Ogólna baza wiedzy

KBp

Projektowa baza wiedzy

KBhde

Baza wiedzy zawierająca dane uzupełniające
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Implementacja
w projekcie
Implementacja
w projekcie

moduł serwera HTTP
Apache
sterownik jdbc

Implementacja
w projekcie

relacyjna baza
danych
relacyjna baza
danych
relacyjna baza
danych
format własny
serwer wirtualnego
grafu RDF
metadane z definicją
grafu RDF
metadane z definicją
grafu RDF
metadane z definicją
grafu RDF

Implementacja
w projekcie

Implementacja
w projekcie
Implementacja
w projekcie
Implementacja
w projekcie
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3. Szczegółowy opis składników systemu wspomagającego zarządzanie
środowiskiem rozwojowym
Szczegółowy opis składników systemu wspomagania zarządzania środowiskiem
rozwojowym zostanie przedstawiony w kolejnych podrozdziałach. W przypadku produktów gotowych opis obejmuje wykorzystany zakres funkcjonalności w odniesieniu
do normy ISO/IEC 15408. W przypadku składników wytworzonych opis obejmuje
zakres dostarczonej funkcjonalności, również w odniesieniu do normy ISO/IEC
15408. Składniki systemu, które są bazami danych, w swoim opisie zawierają zakres
przechowywanych danych.
3.1. Rozszerzenie CCMODE-EA-AddIn (DSG ext)
Składnik systemu CCMODE-EA-AddIn jest rozszerzeniem oprogramowania do
modelowania w języku UML – Enterprise Architect. Rozszerza funkcjonalność narzędzia Enterprise Architect (EA) firmy Sparx Systems w zakresie identyfikacji i definiowania problemu bezpieczeństwa. Wsparcie jest realizowane przez udostępnienie
w oprogramowaniu EA metatypów, którymi mogą być stereotypowane obiekty języka
UML. Rozszerzenie wspiera również tworzenie relacji między obiektami stereotypowanymi i definicjami z normy ISO/IEC 15408. Rozszerzenie w sposób praktyczny
wspiera realizację tych czynności, opisanych w normie, które są związane z modelowaniem i projektowaniem systemów informatycznych. Są to zagadnienia związane
z modelowaniem zadania zabezpieczeń, specyfikacji funkcjonalnej oraz projektu
funkcjonalnego TOE (ang. Target of Evaluation). Rozszerzenie, oprócz wspomagania
procesu modelowania, dostarcza funkcje kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie
kompletności i spójności opracowanych modeli. Szczegółowy opis funkcjonalności
rozszerzenia zawarty jest w rozdziale 5. monografii. Rozszerzenie implementuje idee
[5, 6] wykorzystania UML do modelowania aspektów związanych z bezpieczeństwem, opisanych w normie ISO/IEC 15408.
3.2. EMT Zarządzanie konfiguracją (CM)
Składnik systemu EMT jest aplikacją webową do zarządzania konfiguracją systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym. Z punktu widzenia użytkowników systemu jest to system nadrzędny, pełniący w systemie wspomagającym
zarządzanie środowiskiem rozwojowym główną rolę. EMT realizuje trzy grupy zadań.
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Pierwsza obejmuje zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem i organizacją systemu jako całości. Dotyczy to integracji systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym z infrastrukturą informatyczną organizacji, w której
system jest wdrożony.
Druga grupa zadań obejmuje organizację wykorzystania systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym do rozwijania produktów o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa, zgodnie z normą ISO/IEC 15408. Dotyczy to zarządzania konfiguracją produktu wytwarzanego w systemie, ewidencji narzędzi, osób
uczestniczących w projekcie i ich ról, wykorzystywanych technologii itp. EMT pozwala na definiowanie modelu cyklu życia produktu oraz na identyfikację powiązanych z fazami zasobów. Służy również do zarządzania listą elementów konfiguracji
danego produktu IT.
Trzecia grupa realizowanych przez EMT zadań dotyczy synchronizacji wszystkich
składników systemu. EMT z racji swojej nadrzędnej roli zarządza stanem realizowanych projektów i możliwością zmiany stanu realizowanego projektu. EMT na podstawie zdefiniowanych reguł powiadamia właściwe składniki systemu o zmianie stanu
projektu. Dzięki specjalizowanym rozszerzeniom pełniącym rolę wykonawczą zmiana
stanu jest przekładana na zmianę konfiguracji składnika systemu, tak by cały system
był spójny. Opis rozszerzenia EMT jest zawarty w podrozdziale 3.16. Szczegółowy
opis funkcjonalności EMT zamieszczono w rozdziale 3. monografii. EMT wspiera
również zarządzanie listą elementów konfiguracji danego produktu IT, uwzględniającą listę jego elementów fizycznych.
3.3. Enterprise Architect (DSG)
Składnik systemu Enterprise Architect [11] jest oprogramowaniem komercyjnym
służącym do modelowania i projektowania zagadnień związanych z tworzeniem
i rozwijaniem produktów informatycznych. Oprogramowanie to jest zaawansowanym
narzędziem do modelowania systemów za pomocą UML. Enterprise Architect jest
wszechstronnym narzędziem do analizy i projektowania, umożliwiającym wsparcie
obsługi pełnego cyklu życia, począwszy od zbierania wymagań, przez etapy analizy,
tworzenia modelu projektowego, testowania, po obsługę powdrożeniową i ponowne
użycie. Niezależnie od bogatej palety realizowanych funkcji oprogramowanie udostępnia wygodny interfejs pozwalający na rozszerzenie i modyfikowanie podstawowej
funkcjonalności, tak by w ten sposób zbudować profil UML. Innymi słowy, Enterprise
Architect pozwala na zbudowanie rozszerzenia języka UML, tak by środki wyrazu
były dostosowane do specyfiki domeny. Ta właśnie cecha oraz duża popularność
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i niska cena zdecydowały o wyborze tego oprogramowania jako narzędzia, przy pomocy którego będą realizowane zadania modelowania i projektowania zgodnie z normą ISO/IEC 15408.
3.4. Subversion (VC)
Składnik systemu Subversion jest darmowym, o otwartym źródle, systemem kontroli wersji. Subversion zarządza plikami, katalogami i zmianami wprowadzanymi
w miarę upływu czasu. To pozwala na dostęp do wszystkich poprzednich wersji danych, które zostały objęte kontrolą wersji. Subersion zapewnia również szereg funkcji
dodatkowych, takich jak przeglądanie historii zmian na plikach, zarządzanie odmianami, tworzenie gałęzi dla danych.
Subversion może działać w oparciu o sieć zarówno lokalną, jak i publiczną. Jest
on rozwiązaniem wieloplatformowym. Pozwala to na organizowanie współpracy
wielu osób nad złożonym projektem. W konsekwencji tego, że Subversion kontroluje zmiany w zarządzanych przez siebie danych, możliwa jest synchronizacja
pracy osób korzystających z tego oprogramowania. Efektem ubocznym systemów
kontroli wersji jest archiwizacja danych. Subversion nie jest systemem przeznaczonym tylko do kontroli źródeł oprogramowania, więc może być wykorzystany
do dowolnego zbioru plików.
W systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym Subversion
jest wykorzystywany do oznaczania wersji realizowanego w systemie produktu. Wersja produktu jest rozumiana tu jako pewien ustalony w czasie stan wszystkich plików,
które ten produkt dokumentują.
3.5. Redmine (BT)
Składnik systemu „Redmine” to elastyczna aplikacja webowa wspierająca zarządzanie projektami informatycznymi. Redmine w ramach jednej aplikacji grupuje wiele
funkcji związanych z prowadzeniem projektów W szczególności zawiera system śledzenia błędów według zdefiniowanego cyklu życia. W środowisku rozwojowym
wśród szeregu dostarczanych przez Redmine funkcjonalności wymagany jest jedynie
podsystem śledzenia błędów. Wykorzystanie pozostałych funkcji jest opcjonalne
i zależne jedynie od organizacji, w której wdrożone jest środowisko rozwojowe.
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3.6. TestLink (TM)
Składnik systemu „TestLink” jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym. Służy do zarządzania procesem testowania produktów, szczególnie informatycznych. Jednak nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie do testowania oprogramowania. TestLink wspiera organizację procesu testowania produktu informatycznego
i ułatwia dokumentowanie tego procesu. Wykorzystanie narzędzia TestLink w systemie jest związane z koniecznością dokumentowania procesu testowania, wymaganego
przez normę ISO/IEC 15408.
3.7. Generator dokumentacji (GD)
„Generator dokumentacji” jest składnikiem systemu odpowiedzialnym za generowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z normą ISO/IEC 15408. Generowana dokumentacja odzwierciedla stan środowiska rozwojowego w chwili generowania, czyli zawiera
wszystkie aktualne informacje wymagane przez normę. Układ i forma generowanych
dokumentów są również określone zapisami normy. Generator dokumentacji, korzystając z KB-Brokera, odczytuje stan środowiska i dane te umieszcza we wzorcach dokumentów. W ten sposób generowany jest materiał dowodowy. W generowaniu materiału
dowodowego wykorzystywany jest procesor tekstu Microsoft Word. Aplikacja generatora dokumentacji wspomaga opracowanie materiału dowodowego, który ma być przedłożony wraz z produktem w procesie certyfikacji. Funkcjonalność generatora dokumentacji została szczegółowo opisana w rozdziale 4. monografii.
3.8. Generator dokumentacji – Administrator (GDa)
Składnik systemu „Generator dokumentacji” (GD) jest oprogramowaniem narzędziowym służącym do opracowywania i publikowania wzorców materiału dowodowego, które
następnie, po umieszczeniu w bazie wiedzy, będą podstawą do generowania materiału
dowodowego . Generator dokumentacji – Administrator służy również do opracowania
danych do systemu pomocy kontekstowej dostępnej w systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym. Oba zakresy danych zarządzane przez ten składnik
systemu są częścią bazy wiedzy. Aplikacja działa w oparciu o koncepcję szablonów. Zaimplementowana koncepcja pozwala na stworzenie szablonu, który będzie dostosowany
do konkretnego TOE. Ta koncepcja wydaje się bardziej wygodna dla użytkowników niż
koncepcja opisana w [4], według której użytkownik komponuje materiał dowodowy, wykorzystując podobieństwa realizowanego projektu do projektów już certyfikowanych.
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3.9. Baza danych EMT (CM db)
„Baza danych EMT (CM db)” jest składnikiem systemu odpowiedzialnym za przechowywanie danych zarządzanych przez EMT Zarządzanie konfiguracją (patrz podrozdział 3.2). Dane te opisują konfigurację systemu wspomagającego zarządzanie
środowiskiem rozwojowym w zakresie architektury, czyli rozmieszczenia zasobów,
które stanowią konkretne wdrożenie środowiska. Zakres danych opisuje również rozwijane w systemie produkty o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. W bazie przechowywany jest przede wszystkim stan, w jakim znajdują się rozwijane produkty. Stan produktu jest kluczową informacją, która determinuje dostępną w systemie funkcjonalność. Na podstawie stanu produktu zmieniany jest stan pozostałych
składników systemu, ale tylko w zakresie dotyczącym tego produktu. Oprócz danych
opisujących umiejscowienie rozwijanego produktu w systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym baza EMT obejmuje dane wymagane przez
normę a nieujęte w innych składnikach systemu: dane dotyczące cyklu życia i zarządzania konfiguracją.
Schemat danych bazy EMT został opracowany w trakcie trwania projektu
CCMODE i jest wynikiem przeprowadzonej analizy domeny danych.
3.10. Baza danych Enterprise Architect (DSG db)
Składnik systemu „Enterprise Architekt (EA)” jest bazą danych programu wykorzystywaną do modelowania. W bazie są przechowywane wszystkie dane, którymi
operuje EA. Są to dane opisujące zarówno wygląd, jak i logikę modelowanych obiektów. Baza EA została tak zaprojektowana, że umożliwia rozszerzeniom EA przechowywanie własnych danych bez konieczności tworzenia rozwiązań przeznaczonych do
przechowywania danych. Enterprise Architect może w swoim działaniu korzystać
z różnych silników bazodanowych, jednak ze względu na specyfikę systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym (głównie wielodostęp) wykorzystywane są relacyjne bazy danych pozwalające na dostęp sieciowy (zainstalowany serwer
bazy danych z dostępem sieciowym z użyciem sterowników JDBC/ODBC).
3.11. Subversion WebDAV (VC db)
„Subversion WebDAV” jest składnikiem systemu tworzącym interfejs dostępowy
do bazy danych podsystemu kontroli wersji. Komponent WebDAV jest implementacją
rozszerzającą protokół HTTP 1.1 o dodatkowe metody pozwalające na zarządzanie
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i kontrolę wersji plików na serwerze www. Składnik jest wykorzystywany bezpośrednio przez aplikacje klientów oprogramowania Subversion (patrz podrozdział 3.4),
z jakich korzystają użytkownicy, zarządzając (w ramach realizowanych zadań) wersjami swoich plików. Protokół WebDAV jest również wykorzystany w udostępnianiu
danych z bazy danych Subversion w bazie wiedzy.
3.12. Driver JDBC ccsvn (VC jdbc)
„Driver JDBC ccsvn” jest składnik systemu zapewniającym bezpośrednie połączenie projektowej bazy wiedzy KBp z repozytorium plików podsystemu do kontroli
wersji VC.
Silnik bazy wiedzy wymaga, by podłączane źródła danych pozwalały na dostęp do
nich za pomocą zapytań SQL poprzez sterownik JDBC. Z racji tego, że system wersjonowania nie posiada takiego interfejsu, konieczne było zbudowanie sterownika
JDBC, który pozwala wykonywać zapytania SQL. Sterownik ten ma za zadanie emulować relacyjną bazę danych, pobierając dane z systemu do wersjonowania Subversion. Emulacja ta jest ograniczona do zakresu wynikającego z analizy wymagań na
dostarczane dane. Tak opakowane repozytorium plików jest udostępnione przez brokera dla wszystkich pozostałych składników systemu.
3.13. Baza danych Redmine (BT db)
„Baza danych Redmine” jest składnikiem systemu ściśle związanym z oprogramowaniem Redmine (patrz podrozdział 3.5). W bazie są składowane dane ogólne
opisujące realizowane projekty oraz dane pomagające organizować pracę zespołów
realizujących projekty. System wspomagający zarządzanie środowiskiem rozwojowym nie wymaga dostępu do wszystkich danych, jakimi Redmine może zarządzać.
Kluczowe są dane związane ze śledzeniem błędów. Dane z tego zakresu (śledzenia
błędów) są udostępniane za pośrednictwem projektowej bazy wiedzy KBp innym
składnikom systemu.
3.14. Baza danych TestLink (TM db)
„Baza danych TestLink” jest składnikiem systemu ściśle związanym z oprogramowaniem TestLink (patrz podrozdział 3.6). W bazie są składowane scenariusze testowe oraz wyniki testów przeprowadzonych według tych scenariuszy. Dane o scenariuszach testowych i wyniki przeprowadzonych testów są udostępniane innym składnikom systemu za pośrednictwem projektowej bazy wiedzy KBp.
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3.15. Baza danych Generatora Dokumentacji (GD db)
Składnik ten obejmuje fragment bazy danych, w którym przechowywane są dane
zarządzane przez generator dokumentacji. W szczególności są to wzorce materiału
dowodowego przypisane do realizowanego w systemie produktu, wywodzące się
z uzupełniającej bazy wiedzy KBhde. Baza Generatora Dokumentacji pozwala, by
każdy realizowany w systemie projekt miał własne, dostosowane do konkretnego
przypadku, wzorce materiału dowodowego. Ponadto w bazie znajdują się dane, których istnienie nie wynika z funkcjonowania systemu, a są wymagane przez normę.
Dotyczy to informacji uzupełniających, opisowych, które nie są zarządzane przez
jakikolwiek inny składnik systemu wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym.
3.16. Rozszerzenia EMT (CM ext)
„Rozszerzenia EMT” są składnikiem systemu odpowiedzialnym za synchronizację
działań w całym systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym.
Synchronizowane są zbiory danych oraz uprawnienia we wszystkich składnikach systemu zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez stan, w jakim znajduje się realizowany w systemie projekt informatyczny. Rozszerzenia EMT to zbiór zaimplementowanych specjalizowanych funkcji, które pośredniczą w komunikacji między EMT
(głównym składnikiem systemu) a pozostałymi składnikami systemu wspomagającego
zarządzanie środowiskiem rozwojowym. Celem takiej architektury jest zapewnienie
spójności systemu na każdym etapie rozwoju produktu oraz zapewnienie jego elastyczności. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie innego składnika systemu niż zalecany, który spełnia wymogi danej klasy. Sytuacja taka może wystąpić, gdy system
jest wdrażany w organizacji, w której np. do zgłaszania błędów stosowano dotąd inny
system, niż ten zaproponowany przez autorów projektu. Przykładowo zamiast Redmine w klasie BT można wykorzystać równoważne w zakresie śledzenia błędów oprogramowanie Mantis [13]. Rozszerzenia EMT pozwalają na realizację pewnych operacji zgodnych z założeniami i wymaganiami stawianymi przez normę ISO/IEC 15408,
np. odpowiednie zarządzanie prawami dostępu, podziałem katalogów projektu na robocze i produkcyjne (o odpowiednich uprawnieniach).
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3.17. Wirtualizacja D2RQ (KB-Broker)
„Wirtualizacja D2RQ” [14] jest składnikiem systemu zapewniającym jednorodny dostęp do wszystkich danych, jakie znajdują się i są wypracowywane w systemie wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym. Wirtualizacja D2RQ dostarcza również
dogodnego interfejsu do przeszukiwania danych. Wszystkie dane objęte wirtualizacją są
umieszczone w jednej ciągłej przestrzeni danych niezależnie od źródła, z którego pochodzą. Dzięki temu wszystkie komponenty korzystające z D2RQ mają do dyspozycji jedną
wirtualną bazę danych wraz z efektywnym językiem zapytań.
3.18. Ogólna baza wiedzy (KB)
Ogólna baza wiedzy jest miejscem, w którym utrwalona jest wiedza pochodząca
z normy ISO/IEC 15408 oraz wiedza wypracowana w trakcie trwania projektu
CCMODE, będąca rezultatem przeprowadzonych analiz. W ogólnej bazie wiedzy są
umieszczone modele cyklów życia oraz definicje ról i proponowane konfiguracje systemów wspomagających. Są one sklasyfikowane w zależności od wymagań organizacji, w której środowisko jest wdrażane, oraz od ogólnego charakteru produktów, które
mają być w systemie realizowane. Baza wiedzy zawiera również katalogi typowych
narzędzi wykorzystywanych w procesach realizacji produktów. Dane są dostępne za
pośrednictwem silnika wirtualizacji danych D2RQ.
3.19. Projektowa baza wiedzy (KBp)
Projektowa baza wiedzy jest miejscem, w którym dostępne są dane (w sposób wirtualny) ze wszystkich składników systemu. Projektowa baza wiedzy to opis schematu
danych, które mają znaczenie w kontekście realizowanego produktu.
3.20. Uzupełniająca baza wiedzy (KBhde)
Uzupełniająca baza wiedzy jest dodatkiem do ogólnej bazy wiedzy i nie zawiera
danych, które są kontekstowo związane z realizowanymi w systemie produktami.
W uzupełniającej bazie wiedzy przechowywane są dane podsystemu pomocy wykorzystywanego w składnikach systemu, które zostały wypracowane w projekcie
CCMODE. Baza obejmuje również słownik ze słownictwem z normy oraz wzorce
materiału dowodowego. Część słownikowa to podsystem umożliwiający gromadzenie
słów kluczowych, generowanie słownika pojęć na potrzeby różnych dokumentów oraz
weryfikację poprawności użytych słów i złożoności tekstów.
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4. Podsumowanie
Zaproponowane na wstępie projektu CCMODE rozwiązanie w postaci systemu
wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym zostało w pełni zrealizowane. Dowodzi ono, że założenia projektowe zostały spełnione, zaś system jest zgodny
z wcześniej wypracowanymi wymaganiami. Dodatkowym potwierdzeniem słuszności
rozwiązania będą ewentualne wdrożenia systemu i wnioski z nich płynące.
Dalsze prace nad systemem będą skupiały się na bieżących poprawkach i udoskonaleniach. Będą to również uzupełnienia bazy wiedzy zarówno w zakresie danych
dotyczących projektu, jak i normy, rozwiązywania problemu bezpieczeństwa, uaktualnienia bazy wiedzy związane ze zmianami w normie ISO/IEC 15408 itp.
Planowane są również prace nad wyodrębnieniem z całego systemu poszczególnych komponentów, które mogłyby służyć jako niezależne od środowiska narzędzia.
Modułowa – komponentowa – budowa systemu powinna pozwolić na łatwe wyodrębnienie takich niezależnych fragmentów, które stanowić będą produkty dostępne
alternatywnie jako elementy niezależne lub zintegrowane w środowisku rozwojowym. Wyodrębnione produkty będą wspierać użytkowników korzystających z normy tylko w ograniczonym zakresie, w szczególnie trudnych działaniach, jednak
nawet częściowe wsparcie stanowi duże ułatwienie dla osób pracujących zgodnie
z wytycznymi normy.
Planowane jest wyodrębnienie części wspomagającej zarządzanie materiałem dowodowym. Produkt powstanie na bazie generatora dokumentacji i będzie pomagał
w przygotowaniu kompletu materiału dowodowego, również w zakresie układu i formy treści. Jednak w takim rozwiązaniu materiał dowodowy nie będzie powstawał
automatycznie na podstawie danych z funkcjonującego systemu. Wszystkie dane będą
wprowadzone przez twórców materiału dowodowego.
Oprócz wspomagania przygotowania materiału dowodowego planowane jest wyodrębnienie, w oparciu o wtyczkę Enterprise Architect, oprogramowania ułatwiającego identyfikację i definiowanie problemu bezpieczeństwa. Plany obejmują wyodrębnienie z bazy wiedzy tych informacji, które są wykorzystywane we wtyczce.
Celem tego zabiegu jest stworzenie wersji desktopowej niezwiązanej z systemem
wspomagającym zarządzanie środowiskiem rozwojowym, działającej bez połączenia
z bazą wiedzy.
Opracowane rozwiązanie dowodzi, że możliwe jest stworzenie spójnego systemu
wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa z heterogenicznych systemów i aplikacji narzędziowych.
55

Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych…

Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

56

Górka W., Socha M.: Koncepcja systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym.
W: Zastosowanie wzorców projektowych w konstruowaniu zabezpieczeń informatycznych zgodnych ze
standardem Common Criteria, red. A. Białas, Instytut Technik Innowacyjnych, Katowice 2011.
Górka W., Piasecki A., Szymocha A.: Semantyczna integracja systemów informatycznych oraz
zarządzanie wiedzą w organizacjach. W: Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’09, Akademia
Ekonomiczna, Katowice 2009.
Piasecki A., Socha M.: Możliwości praktycznego zastosowania sieci semantycznych w przemyśle.
W: „Pomiary, Automatyka, Robotyka”, R. 14 (2010) nr 2.
Horie D., Yajima K., Azimah N., Goto Y., Cheng J., GEST:A Generator of ISO/IEC15408 Security
Target Templates, Computer and Information Science 2009, pp. 149-158.
Yaqub K.: Modeling Security Requirements of Target of Evaluation and Vulnerabilities in UML, Master
Thesis, Continuation Courses Computer and Systems Science / 2006:31
Sindre G., Opdahl A. L.: Eliciting security requirements with misuse cases, Requirements Engineering,
vol. 10, 2005.
ISO/IEC 15408, Information technology –- Security techniques – Evaluation criteria for IT security.
SPARQL Query Results XML Format, W3C Recommendation 15 January 2008,
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-XMLres/.
SPARQL Query Language for RDF, W3C Recommendation 15 January 2008,
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.
Unified
Modeling
Language,
OMG
Formally
Released
Versions
of
UML,
http://www.omg.org/spec/UML/.
http://www.sparxsystems.com.au/.
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/developer/rose/.
http://www.mantisbt.org/.
http://d2rq.org/.

Rozdział 3
Funkcjonalność komputerowego systemu
CCMODE Tools do wspomagania procesu
rozwojowego produktów informatycznych
1. Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdziału jest omówienie funkcjonalności komputerowego systemu do wspomagania rozwoju produktów informatycznych zgodnie ze standardem
ISO/IEC 15408 Common Criteria. Elementy składowe systemu powstały w oparciu
o produkty projektu CCMODE – metodykę wdrażania i zarządzania środowiskiem
rozwojowym, wzorce projektowe materiału dowodowego oraz wiedzę, która została
zgromadzona na podstawie znajomości standardu ISO/IEC 15408 oraz na podstawie
wyników ekspertyz i walidacji wykonywanych przez ekspertów zewnętrznych
i przedsiębiorców. Walidacja wyników projektu w rzeczywistych warunkach pozwoliła dokładnie określić potrzeby konstruktorów i zarazem zakres funkcjonalny opracowywanego narzędzia.
Czytelnicy zapoznają się w rozdziale z podstawowymi funkcjami systemu
CCMODE Tools, który przeznaczony jest do konstruowania produktów informatycznych według standardu Common Criteria (CC). Część systemu przeznaczoną do zarządzania środowiskiem rozwojowym produktu określono jako EMT (ang. Environment Management Tool). System stanowi podstawowe wyposażenie środowiska rozwojowego, które powinno być tak zbudowane i skonfigurowane, aby ograniczyć występowanie w nim zagrożeń, które mogłyby naruszać zabezpieczenia wbudowywane
w produkty.
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Architektura systemu, opisana w poprzednim rozdziale monografii, składa się
z opracowanych samodzielnie własnych aplikacji i modułów, a także wykorzystuje
gotowe aplikacje zewnętrzne, które razem zostaną użyte do:
 zarządzania konfiguracją środowiska rozwojowego;
 zarządzania projektem produktu w całym cyklu jego życia;
 tworzenia i edycji materiału dowodowego;
 samooceny zgodności środowiska i produktu ze standardem;
 opracowania definicji problemu bezpieczeństwa;
 zarządzania bazą wiedzy;
 wspomagania testowania;
 wspomagania śledzenia i usuwania błędów zabezpieczeń;
 zarządzania wersjonowaniem produktu.
Dzięki zastosowaniu komputerowych narzędzi wspomagających zautomatyzowano
najtrudniejsze i powtarzające się działania związane z projektowaniem i implementacją zabezpieczeń.
W kolejnych podrozdziałach krótko opisano etapy projektu, których wyniki złożyły
się na ostateczną wersję funkcjonalności systemu wspomagania procesu rozwojowego
produktów informatycznych.
1.1. Model odniesienia, wzorce i metodyka
Opracowanie modelu odniesienia środowiska rozwojowego było kluczowe
z punktu widzenia realizacji całego projektu, ponieważ zawiera on wszystkie podstawowe elementy środowiska, takie jak: moduły wzorcowe, procesy dostosowywania tych modułów do konkretnych wymagań, zewnętrzne narzędzia wspomagające
oraz wiedzę z zakresu standardu. Na bazie tego modelu opracowano zbiór wzorców
projektowych dokumentacji oraz metodykę wdrażania środowiska rozwojowego,
które z kolei zostały wykorzystane w narzędziu komputerowym, determinując jego
strukturę i funkcjonalność.
Wzorce projektowe materiału dowodowego obejmują zadania i profile zabe zpieczeń, dokumentację związaną ze środowiskiem rozwojowym oraz dokumentację związaną z samym produktem. Każdy wzorzec posiada ustaloną strukturę, kt óra odpowiada wymaganiom standardu oraz zbiór wskazówek dla autorów dokumentacji, w jaki sposób wzorzec wypełnić treścią. Szczegóły dostosowywania
wzorca do potrzeb konkretnego środowiska i produktu zawarto w metodach transformacji wzorców.
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Metodyka definiuje następujące etapy wdrażania środowiska:
 przeprowadzenie analizy potrzeb i uwarunkowań wdrożeniowych środowiska rozwojowego;
 opracowanie materiału dowodowego dla środowiska rozwojowego na podstawie
wzorców oraz wyników analizy potrzeb i uwarunkowań środowiska;
 wprowadzenie podstawowych danych odnoszących się do produktu lub systemu
informatycznego rozwijanego w środowisku (zainicjowanie projektu produktu) –
wprowadzenie danych, którymi środowisko będzie zarządzać;
 przeprowadzenie samooceny zgodności wdrażanego środowiska z zadeklarowanym poziomem EAL według ISO/IEC 15408;
 wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC
27001 w środowisku rozwojowym – opcja;
 opracowanie zadania zabezpieczeń dla środowiska rozwojowego i certyfikacja
środowiska rozwojowego (ang. Site Certification) – opcja;
 rozpoczęcie eksploatacji środowiska rozwojowego.
Przeanalizowano różne środowiska rozwojowe produktów IT pod kątem ich potrzeb związanych z zastosowaniem standardu CC. Badania te uwzględniły również
dostępne na rynku narzędzia informatyczne, które wspomagają konstruowanie zabezpieczeń, procesy rozwoju i wytwarzania, a także zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. W wyniku tych poczynań w ramach systemu CCMODE
Tools zintegrowano systemy zewnętrzne do projektowania (EA – Enterprise Architect), śledzenia błędów (Redmine), testowania (TestLink), wersjonowania (SVN –
Subversion) oraz uwierzytelniania użytkowników (Active Directory, LDAP), które
zostały dokładniej opisane w podrozdziale 2.4.
1.2. Uzupełnienie założeń funkcjonalnych – ekspertyzy i walidacja
Kolejnym krokiem była weryfikacja ustalonego w modelu środowiska zbioru założeń funkcjonalnych przez ekspertów zewnętrznych i przedsiębiorców. Sprawdzenie
założeń składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na weryfikacji modelu i metodyki jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych nad oprogramowaniem. Drugi
etap miał miejsce po utworzeniu prototypu oprogramowania i polegał na jego walidacji w rzeczywistych środowiskach rozwojowych u wybranych przedsiębiorców.
W pierwszym etapie przeprowadzono walidację metodyki wdrażania i zarządzania
środowiskiem rozwojowym metodą studium przypadku. Studia przypadku wykonane
zostały w pracowni SecLab EMAG oraz przez dwóch przedsiębiorców zewnętrznych.
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Przedsiębiorcy reprezentowali środowiska rozwojowe przeznaczone do rozwoju
i wytwarzania produktów sprzętowych oraz produktów w postaci oprogramowania.
Dzięki walidacji określono zakres poprawek metodyki, przeprowadzono rewizję dokumentacji i modeli metodyki. Wykonawcy studiów przypadku zaproponowali czynności, które powinny zostać zautomatyzowane. Wnioski te uwzględniono przy opracowywaniu założeń funkcjonalnych dla programowego narzędzia wspomagającego
wdrażanie i zarządzanie środowiskiem rozwojowym.
W wyniku przeprowadzonych studiów przypadku ustalono, że zakres funkcjonalny
narzędzia komputerowego powinien obejmować następujące działania:
 wspomaganie wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym;
 wspomaganie tworzenia i zarządzania projektami zabezpieczeń dla produktów
wytwarzanych w środowisku;
 wspomaganie tworzenia i zarządzania materiałem dowodowym.
Zebrane wyniki pozwoliły na zbudowanie modelu systemu komputerowego. Stanowił on punkt wyjścia do rozpoczęcia prac projektowych nad oprogramowaniem.
W drugim etapie prototyp systemu CCMODE Tools został poddany ocenie praktycznej w środowiskach rozwojowych przeznaczonych do wytwarzania produktów IT
typu sprzętowego, programowego oraz sprzętowo-programowego. Środowiska rozwojowe znajdowały się u przedsiębiorców zewnętrznych oraz w doświadczalnym środowisku rozwojowym SecLab EMAG. W trakcie walidacji wykonano dokumentację
produktów zgodnie z poziomem uzasadnionego zaufania EAL3, na którą składały się:
zadanie zabezpieczeń, specyfikacja interfejsów (ADV_FSP), specyfikacja podsystemów i modułów, zarządzanie konfiguracją (ALC_CMC), listy konfiguracyjne
(ALC_CMS), definicja cyklu życia (ALC_LCD), bezpieczeństwo środowiska rozwojowego (ALC_DVS).
Wykonawcy walidacji stwierdzili, że badany system odpowiada ich oczekiwaniom
i może być wykorzystany do opracowywania różnego typu produktów IT zgodnych
z Common Criteria. Zgłoszone uwagi zostały wykorzystane do wprowadzenia udoskonaleń i usunięcia błędów oprogramowania.
Dzięki przeprowadzonej walidacji praktycznej oprogramowania można było doprecyzować zakres czynności, które są charakterystyczne podczas konstruowania zabezpieczeń zgodnie z metodyką CC. Czynności te z kolei mogą zostać zautomatyzowane w systemie CCMODE Tools.
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1.3. Automatyzacja czynności i pomoc
Dzięki przeprowadzonym weryfikacjom i walidacjom elementów składowych metodyki oraz prototypu oprogramowania można było określić zakres czynności, które
wspomagają pracę konstruktora. Powstał kompletny system zintegrowany z bazą wiedzy dostępną poprzez pomoc kontekstową w formie podpowiedzi bezpośrednio
w poszczególnych modułach systemu oraz przez przeglądarkę internetową.
Działania konstruktorów mogą być wspomagane za pomocą oprogramowania
komputerowego w takim zakresie, jak:
 wykonanie audytu środowiska rozwojowego w celu zbadania jego potrzeb i uwarunkowań wdrożeniowych, a także przygotowania do wdrożenia systemów do zarządzania bezpieczeństwem informacji lub ciągłością działania;
 konstruowanie zabezpieczeń, które polega na opracowaniu dokumentacji specyfikacji zabezpieczeń w postaci zadania zabezpieczeń (ang. ST – Security Target);
 zdefiniowanie problemu bezpieczeństwa (ang. SPD – Security Problem Definition)
wraz z możliwością jego wizualizacji;
 rozwiązanie problemu bezpieczeństwa poprzez dobór odpowiednich celów zabezpieczeń (ang. Security Objectives), a następnie wymagań na funkcjonalność zabezpieczeń (ang. SFR – Security Functional Requirements) proponowanych przez bazę
wiedzy systemu wraz z możliwością wizualizacji rozwiązania;
 tworzenie materiału dowodowego w oparciu o dostarczone wzorce i metody ich
transformacji wraz z dostępem do podpowiedzi zgromadzonych w bazie wiedzy
oraz do pomocy kontekstowej na temat standardu CC;
 ocena zgodności środowiska rozwojowego z zadeklarowanym poziomem EAL
wytwarzanych w nim produktów, obejmująca także samodzielną ocenę zabezpieczeń i dokumentacji zgodnie z metodyką oceny CEM [4];
 zarządzanie produktem w ramach jego cyklu życia oraz możliwość definiowania
własnych modeli lub zastosowania modeli przygotowanych w bazie wiedzy dla
różnych typów produktów;
 testowanie i usuwanie usterek, a także ustalanie kanałów komunikacji do zgłaszania usterek zabezpieczeń przez użytkowników produktów IT.
Tak określony zbiór czynności został zaimplementowany w poszczególnych modułach oprogramowania. Podstawowym źródłem danych w systemie jest baza wiedzy,
która udostępnia dane na temat:
 standardu CC;
 metodyki oceny zabezpieczeń i oceny produktu wraz z jego dokumentacją;
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 interpretacji wymagań standardu i dokumentów uzupełniających;
 certyfikacji środowisk rozwojowych;
 sposobu budowania środowiska rozwojowego wraz z analizą potrzeb i uwarunkowań wdrożeniowych;
 projektowania zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami standardu;
 modeli cyklu życia dla produktów informatycznych;
 sposobu dobierania wzorców projektowych oraz wypełniania ich treścią dla konkretnego produktu informatycznego.
W rozdziale poniżej opisano szczegółowo moduły systemu i ich funkcje wraz
z przykładowymi zrzutami ekranów.
2. Moduły systemu i ich funkcje
Omawiając funkcjonalność systemu CCMODE Tools, wzięto pod uwagę moduł
zarządzania konfiguracją – EMT, bazę wiedzy, aplikację do projektowania i edycji
wzorców (aplikacja GenDoc), wtyczkę (ang. plugin) do systemu EA (poglądowy
schemat systemu pokazano na rys. 1., szczegóły w rozdziale 2. monografii).

Rys. 1. Moduły systemu CCMODE Tools
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CCMODE Tools może być integrowany z innymi systemami bezpieczeństwa przeznaczonymi do zarządzania ciągłością działania (ang. BCMS – Business Continuity
Management System) oraz bezpieczeństwem informacji (ang. ISMS – Information
Security Management System), zgodnymi odpowiednio ze standardami BS 25999 oraz
ISO/IEC 27001.
Tak zamodelowany system umożliwia łatwe podłączanie nowych źródeł danych
w ramach jednej przestrzeni danych. Dzięki temu dane są aktualne we wszystkich
modułach systemu, które mogą pracować równolegle w spójny sposób. System pozwala na koordynowanie prac nad projektem produktu, zapisuje dane o bieżącym stanie projektu, odpowiednio konfiguruje systemy zewnętrzne. W kolejnych podrozdziałach opisano krótko podstawowe moduły oprogramowania z punktu widzenia funkcji,
jakie pełnią w kolejnych etapach realizacji projektu produktu IT.
2.1. Baza wiedzy
Baza wiedzy stanowi źródło pomocy kontekstowej na temat normy CC, zawiera
wzorce dokumentacji i metody ich transformacji, jak również dane słownikowe dla
modułów systemu. Dane zawarte w bazie używane są do wspomagania wnioskowania
w ramach tworzenia specyfikacji zabezpieczeń i definiowania problemu bezpieczeństwa. Narzędzia systemu CCMODE Tools są zintegrowane z bazą wiedzy, która udostępnia dane dotyczące:
 metodyki oceny zabezpieczeń i oceny produktu wraz z jego dokumentacją;
 interpretacji wymagań standardu i dokumentów uzupełniających;
 definicji list konfiguracji;
 przykładowych narzędzi technicznych i programowych;
 modeli cyklów życia (fazy, procesy, role, czynności);
 ról i zakresów odpowiedzialności;
 typów projektów prowadzonych w danym środowisku rozwojowym.
Dostęp do wymagań standardu Common Criteria zapisanego w bazie wiedzy może
być realizowany przez przeglądarkę internetową (rys. 2).
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Rys. 2. Okno pomocy na temat standardu CC
2.2. Moduł EMT
Moduł EMT wspomaga konfigurowanie elementów składowych środowiska rozwojowego i zarządzanie rozwojem produktu w zakresie:
 zarządzania użytkownikami i ich rolami w systemie i projekcie;
 zarządzania konfiguracją projektu – ustalanie typu projektu, ustalanie poziomu
EAL, wersjonowanie projektu, dobór modelu cyklu życia, edycja pozostałych elementów związanych z projektem, takich jak: narzędzia, podwykonawcy, procedury, normy, regulacje, kod źródłowy;
 zarządzania konfiguracją systemu w ramach: dodatkowych systemów wspomagających, dokumentacji systemu, ustawień usług zewnętrznych, przeglądów logów
systemu;
 przeglądania danych projektowych i źródeł danych, powiązania implementowanej
w produkcie funkcjonalności zabezpieczeń z elementami list konfiguracji, przeglądu systemów zewnętrznych powiązanych z projektem;
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 integracji z systemami zewnętrznymi – realizowanej za pomocą modułu integratora
zbudowanego w oparciu o technologię wtyczek; umożliwia wykonywanie operacji
w systemach wspomagających.
Po skonfigurowaniu środowiska rozwojowego może rozpocząć się proces rozwijania produktu. Wytwarzanie produktu informatycznego z wbudowanymi zabezpieczeniami wymaga m.in.: zamodelowania architektury zabezpieczeń produktu z wykorzystaniem wtyczki do systemu Enterprise Architect (EA) oraz wykonania samego produktu według modelu i jego założeń funkcjonalnych z wykorzystaniem narzędzi technicznych i programowych stosowanych w środowisku rozwojowym, a kończy się na
utworzeniu dokumentacji produktu, która będzie stanowić także materiał dowodowy
podczas oceny i certyfikacji produktu wg Common Criteria. Opracowywanie dokumentacji wspomagane jest generatorem materiału dowodowego GenDoc.
Dostęp do części systemu CCMODE Tools służącej do zarządzania środowiskiem
rozwojowym i projektami uzyskuje się przez przeglądarkę internetową (rys. 3).

Rys. 3. Okno logowania do systemu CCMODE Tools
2.3. GenDoc – edycja dokumentacji
Generator dokumentacji GenDoc to aplikacja wspomagająca tworzenie materiału
dowodowego na podstawie wzorców zapisanych w bazie wiedzy. Praca z aplikacją
możliwa jest z poziomu standardowego użytkownika, którego zadaniem jest pobranie
i wypełnienie dokumentu na podstawie jego wzorca, oraz z poziomu administratora,
który posiada uprawnienia do modyfikowania wzorców. Modyfikacje polegają na
dostosowaniu wzorców do potrzeb konkretnego projektu. Polega to na dodawaniu,
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usuwaniu lub modyfikacji pól i ich właściwości w danym wzorcu. Podsumowując,
aplikację wykorzystuje się w celu:
 zarządzania wzorcami materiału dowodowego;
 konfiguracji wzorców pod konkretne wymagania projektu (modyfikowanie pól we
wzorcach);
 wypełniania wzorców treścią (nadawania wartości polom wzorca);
 generowania dokumentacji końcowej;
 generowania papierowych wersji wzorców do użycia poza aplikacją.
Szczegółowy opis tej aplikacji został zamieszczony w rozdziale 4. monografii.
2.4. Narzędzia zewnętrzne
Przegląd dostępnych na rynku narzędzi komputerowych, wykonany w jednym
z początkowych etapów projektu CCMODE, był prowadzony w kontekście ich zgodności z wymaganiami standardu Common Criteria. Przegląd dotyczył systemów przeznaczonych do wspomagania procesów wytwórczych, zarządzania konfiguracją,
zmianą i usterkami, a także do wersjonowania. Analiza ich przydatności w systemie
CCMODE Tools polegała na sprawdzeniu funkcjonalności poszczególnych produktów i systemów z wymaganiami stawianymi środowisku rozwojowemu przez normę.
Na tej podstawie wytypowano następujące systemy:
 Enterprise Architect (EA) – narzędzie projektowe przeznaczone do analizy i projektowania; dzięki zastosowaniu wtyczki do systemu, pozwala na projektowanie
zabezpieczeń, umożliwia modelowanie w języku UML, ułatwia definiowanie
i rozwiązywanie problemu bezpieczeństwa, rozbudowane o możliwości komunikacji
z bazą wiedzy i zapisywania danych na potrzeby materiału dowodowego (szczegółowy opis wtyczki do systemu EA został zamieszczony w rozdziale 5. monografii);
 Redmine – system ewidencji błędów przeznaczony do zgłaszania i zarządzania
usterkami; służy zarówno do zgłaszania usterek w trakcie realizacji produktu, jak
i po jego wykonaniu w trakcie pracy produktu u użytkownika (zgłoszenia serwisowe), system pozwala na „zatrzaskiwanie” wersji danego produktu i zgłoszeń związanych z tą wersją, umożliwia generowanie listy błędów z opisem ich statusów;
 TestLink – system do zarządzania testami: plany testów, scenariusze testów, realizacja
testów, zespoły testowe itp.; system może również służyć do samooceny środowiska
testowego i produktu poprzez zdefiniowanie odpowiednich przypadków testowych;
 SVN (Subversion) – system wersjonowania przeznaczony do utrwalania stanu źródeł
danych, dokumentacji i stanu środowiska rozwojowego (dla danego produktu).
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Wymienione wyżej systemy zostały zintegrowane w narzędziu CCMODE Tools
i stanowią jego domyślne wyposażenie. Istnieje jednak możliwość zintegrowania innych narzędzi lub aplikacji, z których chciałby korzystać użytkownik. Wymagałoby to
przygotowania odpowiednich interfejsów lub wtyczek dla żądanych aplikacji.
2.5. Samoocena
W narzędziu komputerowym zaimplementowano mechanizmy pozwalające ocenić
zgodność środowiska rozwojowego oraz produktu z zadeklarowanym poziomem uzasadnionego zaufania EAL.
Jeden z mechanizmów oparty jest na zbiorze pytań ankietowych i dostępny z poziomu aplikacji EMT. Konstruktor w trakcie realizacji projektu może odpowiedzieć na
szereg pytań, które wynikają z wymagań standardu, i które zostały sformułowane
w sposób bardziej przystępny i zrozumiały niż same wymagania. Dzięki temu konstruktor może na bieżąco sprawdzać stopień zgodności prowadzonego projektu z normą.
Drugi mechanizm związany jest z metodyką CEM, którą wykorzystują niezależne
laboratoria do oceny produktów. Przed przekazaniem produktu i dokumentacji do
laboratorium konstruktor może wykonać samodzielnie ich ocenę według metodyki
CEM. Mechanizm wbudowany jest w aplikację EMT i w generator dokumentacji
GenDoc. Samoocena polega m.in. na sprawdzeniu zgodności materiału dowodowego
z wymaganiami standardu. Do oceny tej zgodności metodyka CEM wykorzystuje tzw.
jednostki oceny (ang. work units), które opisują szczegółowo działania oceniającego
wykonywane podczas oceny danego wymagania. Oceniający nadaje wartości tym
jednostkom w postaci: spełnionego wymagania (ang. pass), niespełnionego wymagania (ang. fail) oraz nierozstrzygniętego werdyktu (ang. inconclusive). Ocena z wykorzystaniem generatora GenDoc polega na tym, że do każdego pola wzorca dołączone
są jednostki oceny z CEM, którym konstruktor samodzielnie przydziela werdykty.
Werdykty te są kumulowane w oceny cząstkowe, a końcowy stan oceny dla danego
projektu produktu widoczny jest także w aplikacji EMT.
Samoocena pozwala na bieżące monitorowanie kompletności i poprawności konstruowanej dokumentacji, zwiększając prawdopodobieństwo jej pozytywnej oceny
przez instytucje oceniające i certyfikujące. Tym samym przyczynia się także do
zmniejszenia liczby koniecznych do uwzględnienia w kolejnych etapach pracy poprawek lub uzupełnień w przypadku wykrytych niezgodności dotyczących dokumentacji
i samego środowiska rozwojowego.
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3. EMT – zarządzanie środowiskiem i rozwojem produktu
W niniejszym rozdziale opisano funkcjonalność narzędzia EMT związanego z zarządzaniem konfiguracją środowiska rozwojowego oraz projektem produktu. Po zalogowaniu się do systemu otrzymujemy okno główne (rys. 4). System umożliwia wgląd
we wszystkie projekty zdefiniowane w systemie i administrowanie nimi.

Rys. 4. Okno główne systemu CCMODE Tools
Zadania, które użytkownik może wykonać w ramach systemu, polegają na zdefiniowaniu własnego projektu dla produktu, określeniu jego typu (sprzętowy, sprzętowo-programowy, programowy), wybraniu odpowiedniego środowiska rozwojowego
(tradycyjnego lub przeznaczonego do certyfikacji), skonfigurowaniu systemów zewnętrznych, zdefiniowaniu kont użytkowników i ich ról w projekcie oraz zdefiniowaniu cyklu życia produktu. Dzięki temu prace nad produktem informatycznym mogą
być koordynowane z jednego miejsca i prowadzone przez wiele osób z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych stosowanych w środowisku rozwojowym.
System EMT jest źródłem danych dla zewnętrznych aplikacji zintegrowanych
w ramach narzędzia CCMODE Tools, wspomagających m.in. modelowanie zabezpieczeń i dekompozycję produktu na moduły i podsystemy (w ramach wtyczki dla
systemu EA) oraz tworzenie dokumentacji za pomocą generatora materiału dowodowego GenDoc.
W dalszej kolejności opisano główne zadania systemu EMT w zakresie zarządzania środowiskiem i projektem produktu. Główne funkcje systemu obejmują:
 zarządzanie systemem EMT, za które odpowiedzialny jest administrator systemu;
 zarządzanie projektami realizowanymi w środowisku, za co odpowiedzialni są
administratorzy projektów.
System EMT korzysta z informacji zapisanych w bazie wiedzy oraz dodatkowo
zakłada bazę danych dla każdego nowego projektu nadzorowanego przez system.
W kolejnych podrozdziałach opisano szczegółowo funkcje administracyjne dla systemu EMT oraz projektów.

68

3. Funkcjonalność komputerowego systemu CCMODE Tools…

3.1. Konfiguracja systemu EMT i środowiska
W ramach zarządzania systemem EMT administrator systemu może wykonywać
funkcje z obszaru: zarządzania użytkownikami systemu, konfiguracji systemów zewnętrznych, zarządzania danymi identyfikacyjnymi organizacji konstruktorów, zarządzania dokumentacją systemu i bezpieczeństwem środowiska rozwojowego.
1. W ramach zarządzania użytkownikami administrator może dodawać, usuwać
i edytować dane użytkowników.
2. W ramach konfiguracji systemu EMT (rys. 5) zainstalowanego i pracującego
w organizacji użytkownika administrator:
 zarządza systemami zewnętrznymi przystosowanymi do współpracy z systemem EMT;
 zarządza plikami wspólnymi dla wszystkich projektów;
 zarządza wiadomościami administracyjnymi;
 przegląda zapisy z historii pracy systemu.

Rys. 5. Okno administrowania systemem
3. Podczas konfiguracji usług zewnętrznych, z których system korzysta, administrator
systemu musi:
 skonfigurować serwer poczty wychodzącej z systemu EMT;
 skonfigurować połączenia z serwerem LDAP;
 skonfigurować połączenia z brokerem.
4. Administrator EMT, korzystając z opcji „Pliki wspólne i wiadomości administracyjne”, może przekazać żądane informacje wszystkim użytkownikom systemu
EMT. Praca każdego użytkownika systemu ma swój zapis w logu systemu. Administrator, przeglądając te zapisy, sprawdza pracę w konkretnym projekcie dla wybranego użytkownika w ustalonym zakresie dat.
5. Dodatkowo administrator konfiguruje systemy zewnętrzne (rys. 6). System EMT
przygotowano do współpracy z systemami SVN, TestLink, Redmine, Enterprise
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Architect oraz generatorem dokumentacji materiału dowodowego (GenDoc) i tylko
te systemy domyślnie stanowią wyposażenie CCMODE Tools.

Rys. 6. Okno dodawania systemów zewnętrznych
6. Do obowiązków administratora systemu należy również wprowadzenie informacji
identyfikacyjnych o organizacji użytkownika systemu EMT, takich jak: logo konstruktora, skrót nazwy organizacji, adres, numery telefonów i adres strony WWW.
7. Zarządzanie dokumentacją systemu EMT jest dostępne w zakładce „O systemie
CCMODE Tools” (rys. 7).

Rys. 7. Formatka „O systemie CCMODE Tools”
Dane widoczne na rysunku 7. są wprowadzane przez autorów projektu i stanowią
dane wejściowe dla dokumentów wymaganych przez komponenty dla środowisk rozwojowych ALC_CMC i ALC_DVS. Dane te mogą zostać uzupełnione przez uprawnionego użytkownika adekwatnie do potrzeb środowiska i projektu. Należy pamiętać,
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że są to dane wspólne dla wszystkich projektów, a dla danego poziomu uzasadnionego
zaufania EAL muszą posiadać odpowiednią dla niego szczegółowość.
Informacje wprowadzone w sekcji „Opis ogólny” stanowią wstęp do opisu systemu
zarządzania konfiguracją (ang. CM – Configuration Management). Opis systemu CM
jest wykorzystywany w dokumentacji dla rodzin ALC_CMC i ALC_CMS. W opcji
„Instrukcja użytkownika” wpisuje się krótki opis zawartości podręczników użytkownika EMT oraz podaje plik zawierający pełną instrukcję.
Korzystając z opcji „Relacje do innych narzędzi”, użytkownik ma dostęp do opisu
powiązań systemu EMT z innym systemami zewnętrznymi. Natomiast opcja „Opis
logu” udostępnia informacje zapisywane w logu systemowym EMT.
Korzystając z opcji „Zabezpieczenia środowiska rozwojowego”, można wprowadzić informacje dotyczące sposobów zapewnienia bezpieczeństwa informacji dla procesu rozwoju produktu we wszystkich fazach modelu cyklu życia, które są w nim
realizowane. Informacje te pogrupowano w zagadnienia obejmujące: polityki bezpieczeństwa, bezpieczeństwo osobowe, kontrolę dostępu, przepływ materiałów chronionych, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
Opcja „Procedury” służy do modyfikacji procedur modelu PDCA, dotyczących zaplanowania, wdrożenia i kontroli systemu EMT, oraz procedur akceptacji zmian
w systemie EMT.
W opcji „Format numeracji” należy podać sposób numeracji przyjęty w środowisku rozwojowym dla danego produktu i elementów list konfiguracyjnych produktu.
Użytkownik systemu EMT może przeglądać informacje zawarte w opcji „O systemie CCMODE Tools”, nie może jednak wprowadzić żadnych zmian. Zmian może
dokonywać jedynie użytkownik z uprawnieniami administratora systemu EMT.
W kolejnym rozdziale opisano funkcje dotyczące zarządzania projektami w środowisku rozwojowym, w którym prawidłowo skonfigurowano system EMT.
4. EMT – zarządzanie projektami
Etapy realizacji projektu związane są z jego konkretnymi stanami zarządzanymi
w systemie EMT, co opisano w kolejnych podrozdziałach. Przykładowe okno z listą
dostępnych projektów pokazuje rysunek 8. W ramach zarządzania projektami dostępne są następujące funkcje:
 zakładanie nowego projektu;
 konfigurowanie projektu;
 praca z projektem w trakcie rozwoju produktu.
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Rys. 8. Okno z listą projektów
Projekt nadzorowany przez system EMT przechodzi przez wiele stanów. Poniższy
podrozdział pokazuje, jakie czynności wykonywane są w danym stanie. Czynności te
wiążą się ściśle ze sposobem zarządzania projektem w systemie EMT.
4.1. Realizacja projektu
Praca konstruktora z wykorzystaniem narzędzia wspomagającego może zostać podzielona na następujące etapy:
 inicjacja (prekonfiguracja i konfiguracja projektu), w której następuje:
 wybór typu projektu;
 ustalenie poziomu EAL;
 konfiguracja systemów wspomagających i modułów EMT;
 zdefiniowanie użytkowników i ich ról;
 zapisanie projektu w bazie danych;
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 rozwijanie projektu (praca nad projektem), które wykorzystuje:
 dostęp do danych z bazy wiedzy;
 dostęp do systemów zewnętrznych, np. w ramach definiowania i rozwiązywania problemu bezpieczeństwa (w systemie EA), testowania (w systemie
TestLink) i usuwania usterek (w systemie Redmine) oraz wersjonowania
(w systemie SVN);
 moduł generatora dokumentacji (GenDoc) do opracowania materiału dowodowego;
 ocena zgodności środowiska rozwojowego i projektu z poziomem EAL oraz samoocena materiału dowodowego, która sprowadza się do:
 oceny zgodności środowiska i projektu według pytań ankietowych;
 oceny dokumentacji według wymagań metodyki CEM;
 ustawienia odpowiedniej wersji i stanu projektu;
 wsparcia utrzymania wersji po certyfikacji (obsługa zgłaszanych błędów i ich
usuwanie, dystrybucja produktu);
 przekazania dokumentacji do oceny i certyfikacji;
 zakończenie projektu – przekazanie ocenionego lub certyfikowanego produktu do
eksploatacji wraz z dokumentacją, archiwizacja danych projektowych.
4.2. Stany projektu i zarządzanie projektem
Każdemu z powyższych etapów i podetapów projektu przypisano odpowiednie
stany projektu. Opisy stanów i warunki przejścia między nimi zostały sprecyzowane
w metodyce wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym. Kontrola stanów
projektu odbywa się za pomocą systemu EMT. Zarządzanie projektem i jego stanami
jest bardzo istotne z punktu widzenia utrzymania spójności dokumentacji, nad którą
może pracować wielu konstruktorów, oraz ustalania ostatecznej wersji produktu przeznaczonego do oceny i dalej do certyfikacji. Na rysunku 9. przedstawiono diagram
stanów projektu.
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stm Stany proj ektu
Start - Projekt nowy

Utworzenie

Prekonfigurow anie
[usuń]
Projekt
usunięty
[konfiguruj]

Konfigurow anie

[rozwijaj]

Proj ekt w strzymany

[rozwijaj ponownie]

[konfiguruj ponownie]

Proj ekt rozw ij any
[rozwijaj]

[wstrzymaj]

[do oceny]
[poprawki]

Proj ekt w certyfikacj i
[wygaś]

Projekt
zamknięty

[wygaś]

[czas] [zmiana]
[do używania]
Proj ekt używ any

Rys. 9. Stany projektu i powiązania między nimi
Stany projektu:
 nowy projekt – określa moment utworzenia projektu, bez zapisywania go pod
jakąkolwiek postacią w bazie danych (funkcjonuje tylko w interfejsie użytkownika
systemu EMT);
 prekonfigurowanie – stan, w którym użytkownik zapisał już nowy projekt w bazie
danych. W tym stanie użytkownik ustala poziom uzasadnionego zaufania EAL
oraz listę komponentów dla materiału dowodowego. Na tym etapie wybierany jest
również typ projektu, np. sprzętowy, programowy czy sprzętowo-programowy;
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wybierane są systemy zewnętrzne wspomagające, tworzone są listy użytkowników
i ról, jakie będą pełnić w trakcie realizacji projektu. Dane dotyczące typu projektu
i poziomu uzasadnionego zaufania EAL są określane jedynie w stanie „prekonfiguracja” i w pozostałych stanach nie można ich już zmienić. Konieczność zmiany
tych parametrów projektu w kolejnym stanie wymaga założenia innego projektu.
W stanie prekonfiguracja można jeszcze usunąć projekt z bazy danych, ponieważ
dane o projekcie nie są zapisywane do pozostałych modułów systemu. Ponieważ
synchronizacja systemów w ramach CCMODE Tools jest procesem trudnym,
a w niektórych przypadkach nieodwracalnym, dlatego przygotowanie projektu do
działania zostało podzielone na dwa stany: prekonfiguracji i konfiguracji.
 konfigurowanie – powoduje zainicjowanie/założenie projektu w systemach zewnętrznych dołączonych do danego projektu w trakcie „prekonfiguracji”. W trakcie konfigurowania projektu ustalane są ścieżki dostępu dla materiałów dowodowych, list części i plików źródłowych dla systemu wersjonowania SVN. Na rysunku 10. pokazano okno projektu w trakcie konfiguracji z wyświetloną pomocą kontekstową dotyczącą wybranych komponentów standardu. Po skonfigurowaniu system jest gotowy do pracy. Po zweryfikowaniu ról i użytkowników przypisanych do
projektu można zmienić stan projektu na kolejny, „rozwijanie”, w którym możliwa
już jest praca całego zespołu realizującego produkt;

Rys. 10. Konfigurowanie projektu produktu sprzętowego
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 projekt rozwijany – stan, w którym definiowany jest model cyklu życia dla rozwijanego w danym środowisku produktu IT i w którym następuje właściwe jego projektowanie, łącznie z dokumentacją. W stanie tym podaje się listy narzędzi technicznych i programowych używanych do rozwoju produktu, regulacje organizacyjne, normatywne i prawne, podaje się poddostawców i podwykonawców (jeśli
przewidziano ich udział w projekcie). Elementy dodawane do list narzędzi czy
wprowadzany model cyklu życia mogą być pobierane z bazy wiedzy. Rysunek 11.
pokazuje ekran przykładowego projektu w fazie rozwijania. Definiowanie
i uszczegółowianie modelu cyklu życia odbywa się z dokładnością do procesów
i czynności w danej fazie. Dla każdego procesu wprowadza się informacje, które
obejmują jego opis, czynności, z których się składa, dane dotyczące właściciela, ról
i ich liczności, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu, oraz informacje na temat tego, jakie elementy wejściowe i wyjściowe są z nim związane.
Dopisując elementy, operator korzysta z list tych elementów wprowadzonych dla
całego projektu (narzędzia wszystkich typów, części, podwykonawcy i regulacje)
oraz z listy materiałów dowodowych wynikających z przyjętego poziomu EAL. Informacje wprowadzane dla modelu cyklu życia pozwalają automatycznie wypełnić
dokument wymagany przez komponent ALC_LCD. Wszystkie dane dotyczące
projektu są zapisywane w bazie projektu i w katalogach repozytorium projektu
wybranych przez kierownika projektu lub inną uprawnioną osobę. Jeśli zajdzie konieczność zmian w liście ról czy użytkowników projektu, można wrócić do stanu
konfiguracji, możliwe jest też tworzenie kolejnych wersji projektu, wstrzymania
projektu na jakiś czas oraz przekazania produktu do oceny i dalej do certyfikacji.
Przed przekazaniem produktu do certyfikacji możliwe jest przeprowadzenie własnej samooceny sporządzonego materiału dowodowego według metodyki CEM
z wykorzystaniem dedykowanego modułu;
 projekt w certyfikacji – projekt przekazany do certyfikacji; w tym czasie nie dokonuje się żadnych zmian w projekcie. Stan ten to oczekiwanie na przyznanie certyfikatu lub zgłoszenia błędów zabezpieczeń koniecznych do poprawy. Zgłoszone
błędy są poprawiane w stanie „projekt rozwijany”;
 projekt używany – projekt przekazany do użytkowania po otrzymaniu certyfikatu.
W tym stanie możliwe jest nadal wprowadzanie poprawek, ale nie mogą one dotyczyć zabezpieczeń. Możliwe jest więc generowanie kolejnych wersji produktu, które mogą być nadal oceniane i certyfikowane. Po zakończeniu użytkowania produktu projekt może zostać zamknięty.
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Rys. 11. Okno projektu w fazie rozwijania
5. Podsumowanie
Jednym z celów projektu CCMODE było opracowanie komputerowego systemu
wspomagającego wytwarzanie produktów i systemów informatycznych, których zabezpieczenia zgodne są z wymaganiami normy ISO/IEC 15408.
W rozdziale opisano komputerowy system CCMODE Tools, którego elementy
składowe powstały w oparciu o metodykę wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym, wzorce projektowe materiału dowodowego oraz wiedzę, która została
zgromadzona na podstawie znajomości standardu oraz wyników z walidacji wykonanych przez ekspertów i przedsiębiorców zainteresowanych wynikami projektu.
System został uzupełniony o narzędzia zewnętrzne do wersjonowania (SVN), projektowania (EA), testowania (TestLink) i zarządzania błędami (Redmine). Zestaw
narzędzi zewnętrznych może zostać uzupełniony o inne aplikacje zgodnie z wymaganiami użytkownika, które po ich integracji mogą być wykorzystywane w ramach systemu. Możliwa jest także integracja z systemami bezpieczeństwa w zakresie zapew-
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nienia ciągłości działania według BS 25999 oraz do ochrony danych projektowych
według ISO/IEC 27001. Systemy te uzupełniają zabezpieczenia proceduralne, fizyczne i osobowe obowiązujące w środowisku rozwojowym.
Tak zbudowany system pozwala na automatyzację najbardziej pracochłonnych
czynności związanych z tworzeniem materiału dowodowego przy wykorzystaniu
wzorców projektowych zaimplementowanych w generatorze dokumentacji GenDoc.
System wspomaga konstruowanie produktu i jego zabezpieczeń przy wykorzystaniu
aplikacji EA. Umożliwia definiowanie problemu bezpieczeństwa i jego rozwiązanie,
a dane automatycznie są udostępniane dla tworzonego materiału dowodowego.
Narzędzie komputerowe umożliwia także samodzielne wykonanie oceny opracowanego materiału dowodowego oraz ocenę zgodności środowiska rozwojowego
z zadeklarowanym poziomem EAL. Ocenę wykonuje się z poziomu systemu EMT lub
generatora dokumentacji GenDoc, który pozwala na ocenę tworzonej dokumentacji
według metodyki CEM.
Tak skonstruowany komputerowy system charakteryzuje się elastycznością (można
go integrować z innymi systemami zarządzania), posiada wspólną przestrzeń danych
dla wszystkich modułów (baza wiedzy), wspiera użytkownika w całym procesie konstruowania produktu z wbudowanymi zabezpieczeniami.
Zabezpieczenia produktu konstruowane i dokumentowane z wykorzystaniem systemu CCMODE Tools zapewniają zgodność z wymaganiami standardu i zwiększają
szanse na uzyskanie pozytywnej oceny, a docelowo – certyfikatu Common Criteria.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rozdział 4
Wykorzystanie bazy wzorców projektowych
do tworzenia materiału dowodowego
1. Wprowadzenie
W trakcie opracowywania produktów informatycznych zgodnych ze standardem
Common Criteria (CC) powstaje obszerna dokumentacja, której zakres i szczegółowość wynika z zadeklarowanego poziomu uzasadnionego zaufania EAL. Konstruktorzy, chcąc ocenić swój produkt w niezależnym laboratorium, muszą go dostarczyć
wraz z jego dokumentacją, która jest traktowana jako materiał dowodowy (ang. evaluation evidence).
Jednym z wyników projektu CCMODE są wzorce projektowe materiału dowodowego wraz z metodyką ich wypełniania. Tematykę wzorców projektowych przedstawiono w monografii [1], a w szczególności w jej rozdziale 3. Wzorce wymagają odpowiedniego przystosowania do potrzeb i uwarunkowań konkretnego środowiska,
w którym będą wdrażane, oraz do potrzeb konkretnego produktu IT. Wypełniając
kolejne pola wzorca, użytkownik otrzymuje kompletny materiał dowodowy zgodny
z wymaganiami komponentu uzasadniającego zaufanie, z którym wzorzec jest związany. W ramach prac projektowych powstały następujące wzorce:
1. Wzorzec zadania zabezpieczeń dla lokalnego środowiska rozwojowego (ang. SST –
Site Security Target);
2. Wzorce materiału dowodowego do oceny środowiska, oparte na wymaganiach
klasy ALC (ang. Life Cycle Support), w ujęciu tradycyjnym (gdy środowisko rozwojowe nie jest poddawane osobnej certyfikacji, a wymagania klasy ALC są identyczne jak w 3. części normy CC) oraz w ujęciu Site Certification (gdy lokalne
środowisko rozwojowe może być certyfikowane, a do wymagań klasy ALC dodano noty aplikacyjne uwzględniające wymogi certyfikacji środowiska);
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3. Wzorce dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO/IEC
27001 dla środowiska rozwojowego, uzupełnionego o wymagania standardu CC,
dotyczące bezpieczeństwa środowiska rozwojowego (ALC_DVS) oraz analizy jego podatności na zagrożenia (AVA_VAN);
4. Wzorce specyfikacji zabezpieczeń w postaci zadania zabezpieczeń (ang. ST – Security Target) i profilu zabezpieczeń (ang. PP – Protection Profile) wraz z ich wersjami uproszczonymi (ang. low assurance ST/PP);
5. Wzorce materiału dowodowego, zgodne z wymaganiami uzasadniającymi zaufanie
SAR (ang. Security Assurance Requirements), ukierunkowane na produkt lub system rozwijany w środowisku.
Wzorce projektowe wraz z powstałą dla nich metodyką stosowania poddano walidacji, a jej wyniki wraz z wymaganiami normy stały się podstawą opracowania wymagań funkcjonalnych dla narzędzia komputerowego wspomagającego generowanie
dokumentów na podstawie tych wzorców. W konsekwencji opracowano kompletną
bazę wzorców oraz aplikację GenDoc. Zadaniem aplikacji jest wspomaganie autorów
materiału dowodowego tworzonego zgodnie z wymaganiami normy na podstawie
przygotowanych wzorców. Opracowane wzorce umieszczono w bazie wiedzy systemu
CCMODE Tools dostępnej dla wszystkich zintegrowanych w systemie narzędzi.
Aplikacja GenDoc jest generatorem materiału dowodowego, nie tylko wspomagającym tworzenie materiału dowodowego dla środowiska i produktu IT, ale także pozwalającym na dostosowanie wzorców pobieranych z bazy wiedzy do potrzeb konkretnego projektu.
Aplikacja GenDoc powstała w wersji dla dwóch typów użytkowników. Po instalacji aplikacji w środowisku rozwojowym klienta administrator aplikacji dostosowuje
wzorce pobrane z bazy wiedzy do potrzeb i wymagań danego produktu i środowiska.
Dopiero na tak przystosowanych wzorcach projektowych rozpoczyna pracę użytkownik wprowadzający treści do pól (zwanych też elementami predefiniowanymi) wyspecyfikowanych we wzorcu.
Uprawnienia do aplikacji GenDoc są przydzielane w systemie EMT i są to:
 GenDoc: użytkownik aplikacji (tylko do odczytu);
 GenDoc: administrator aplikacji;
 GenDoc: użytkownik aplikacji.
Użytkownik posiadający uprawnienia jako użytkownik aplikacji (tylko do odczytu)
może przeglądać dokumenty, natomiast nie może dokonywać w nich żadnych modyfikacji.
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Administrator aplikacji dostosowuje wzorce projektowe do potrzeb i uwarunkowań
konkretnego projektu. Działania administratora opisano w podrozdziale 3.
Użytkownik aplikacji wprowadza zawartości poszczególnych pól wzorców, tworząc z nich docelowy materiał dowodowy. Część pól jest automatycznie wypełniana
na podstawie informacji pobieranych z systemów zewnętrznych (EMT, SVN, EA,
TestLink), odciążając użytkownika od żmudnych czynności. Działania użytkownika
opisano w podrozdziale 4.
2. Funkcjonalność aplikacji GenDoc
Aplikacja GenDoc do projektowania i edycji wzorców oraz tworzenia materiału
dowodowego na podstawie wzorców jest oddzielną aplikacją zintegrowaną z systemem EMT.
Wszystkie wzorce materiałów dowodowych opracowane w ramach projektu
CCMODE mają podobną strukturę. Każdy z nich rozpoczyna strona zatytułowana
„Wstęp”. Zebrano w niej wskazówki dotyczące pracy ze wzorcem, korzystając z przypisów końcowych i parametrów globalnych. Stronę tę należy usunąć, gdy wypełniony
treścią wzorzec przyjmie postać materiału dowodowego. Dwie kolejne strony to strony
tytułowe identyfikujące oceniany produkt oraz sam dokument. Kolejne strony zawierają
spis treści, spis rysunków i tabel dokumentu oraz historię zmian w dokumencie.
Rozdziałem pierwszym jest zawsze „Wprowadzenie”. Zawiera on metryczkę dokumentu i krótko opisuje treść dokumentu. Dwa ostatnie rozdziały mają również tę
samą strukturę dla każdego wzorca. Rozdział przedostatni to „Podsumowanie materiału dowodowego”. Korzystając z niego, autor może samodzielnie ocenić kompletność
dokumentu, sprawdzając wypełnienie konkretnych jego części. W rozdziale tym znajduje się tabela z wymaganiami komponentu uzasadniającego zaufanie, dla którego
utworzony jest dany wzorzec, oraz numery rozdziałów wzorca, które odpowiadają tym
wymaganiom. Wymagania te zostały przedstawione z dokładnością do elementu C
komponentu, który określa postać i zawartość materiału dowodowego (ang. Content
and presentation of evidence).
Ostatni rozdział wzorca to „Załączniki” zawierający skróty, pojęcia i bibliografię.
Pozostałe rozdziały są specyficzne dla konkretnego wzorca materiału dowodowego.
Użytkownik może pracować z wzorcami w postaci dokumentów papierowych, korzystając z ich metod transformacji w docelowy materiał dowodowy, lub skorzystać
z wszystkich udogodnień dostarczanych przez aplikację GenDoc.
Funkcjonalność aplikacji GenDoc w kontekście najważniejszych ról przedstawia
rysunek 1.
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uc Analiza

UC/DOC/1 - Zarządzaj
w zorcami dokumentów

Administrator

UC/DOC/2 - Zarządzaj
proj ektami

UC/DOC/3 - Buduj w zorzec

UC/DOC/4 - Edytuj treść
dokumentu
Użytkow nik

System zew nętrzny

UC/DOC/5 - Wykonaj
operacj e na rzecz systemu
zew nętrznego

Rys. 1. Funkcjonalność aplikacji dla wzorców w kontekście podstawowych ról systemu
Funkcje te można podzielić na następujące grupy:
1. Zarządzanie wzorcami dokumentów.
2. Budowanie wzorca.
3. Edycja treści dokumentu.
4. Operacje na rzecz systemu zewnętrznego.
Grupy te omówiono bardziej szczegółowo w kolejnych podrozdziałach.
Funkcje grupy do zarządzania wzorcami są dostępne dla administratora aplikacji.
Zarządzanie wzorcami zawiera dwie grupy funkcji:
 zarządzanie wzorcami dokumentów (dodawanie, modyfikacja i usuwanie wzorca
materiału dowodowego, kontrola spójności dokumentu z elementami predefiniowanymi);
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 zarządzanie elementami predefiniowanymi dokumentów (dodawanie nowego, modyfikacja i usunięcie już istniejącego elementu predefiniowanego, pobranie dostępnych elementów predefiniowanych – pól globalnych).
Administrator aplikacji na podstawie wzorca z bazy wiedzy buduje wzorce materiałów dowodowych przystosowane do potrzeb konkretnego użytkownika aplikacji.
W tym celu może edytować tekst we wzorcu i zarządzać jego elementami predefiniowanymi. Funkcje te obejmują dołączanie nowego elementu, jak również usunięcie lub
modyfikację już istniejącego elementu wzorca. Pozwalają też na dodawanie elementów predefiniowanych typu: zwykły tekst, lista lub tabela. Funkcje budowy wzorca
pokazuje rysunek 2.
uc DUC/TMP/1 - Buduj w zorzec

UC/TMP/1 - Umieść element
predefiniow any w
dokumencie

«extend»

UC/TMP/6 - Umieść element
bazuj ący na danych z
brokera

«extend»

«extend»

«extend»
UC/TMP/7 - Umieść element
do zapisu/odczytu

«extend»

«extend»

UC/TMP/3 - Zarządzaj
elementami
predefiniow anymi w
dokumencie

«extend»

UC/TMP/10 - Umieść element
typu tekst

UC/TMP/2 - Usuń element
predefiniow any z dokumentu

UC/TMP/8 - Umieść element
typu lista

UC/TMP/9 - Umieść element
typu tabela

«include»

Administrator

UC/TMP/5 - Pobierz w zorzec
do edycj i

«include»
UC/TMP/4 - Edytuj tekst w e
w zorcu dokumentu

Rys. 2. Funkcje dotyczące budowy wzorca
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Funkcje dotyczące edycji treści dokumentu są dostępne dla użytkownika aplikacji
GenDoc bez uprawnień administratora. Pozwalają one przygotować dokument końcowy konkretnego materiału dowodowego na podstawie wzorca tego dokumentu
stworzonego przez administratora. Funkcje te i ich powiązania między sobą pokazano
na rysunku 3.

uc DUC/EDT/1 - Edytuj treść dokumentu
UC/EDT/1 - Wypełnij
w artość elementu
predefiniow anego - do
odczytu i zapisu

«include»

UC/EDT/8 - Pobierz
dokument w kontekście
proj ektu

«extend»

UC/EDT/7 - Odczytaj
dokument z systemu DOC
(w kontekście proj ektu)

«include»
UC/EDT/2 - Przeglądaj
dokument w w ersj i do
druku

«extend»
UC/EDT/6 - Odczytaj
dokument w cześniej
pobrany z systemu DOC w
kontekście proj ektu

«include»

Użytkow nik
UC/EDT/5 - Dodaj w łasny
element predefiniow any do odczytu i zapisu

UC/EDT/3 - Edytuj treść
dokumentu

UC/EDT/4 - Aktualizuj
zaw artość elementów
predefiniow anych - list
podrozdziałów
UC/EDT/13 - Przeglądaj
bazę w iedzy

«extend»

UC/EDT/9 - Skorzystaj z
danych w bazie w iedzy
«extend»

UC/EDT/10 - Skorzystaj z
podpow iedzi

«extend»

UC/EDT/11 - Wstaw
proponow aną treść

«extend»
«extend»

UC/EDT/14 - Wyszukaj
fragmenty po słow ach
kluczow ych

UC/EDT/15 - Przeglądaj
bazę w iedzy w sposób
strukturalny

Rys. 3. Edycja treści dokumentu
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Operacje wykonywane na rzecz systemów zewnętrznych zintegrowanych z systemem EMT to:
 dodanie nowego projektu do systemu (przekazanie informacji o tym fakcie do brokera) wykonywane w systemie EMT;
 ustawienie praw dostępu dla użytkowników projektu wykonywane w systemie
EMT;
 pobranie dokumentu z bazy wiedzy w kontekście projektu (dla aplikacji GenDoc),
 wygenerowanie wypełnionej wersji wzorca dokumentu dla danego projektu.
Funkcje te oraz ich powiązania pokazuje rysunek 4.

uc DUC/EXT/1 - Wykonaj operacj e na rzecz systemu zew nętrznego
UC/EXT/1 - Dodaj now y
proj ekt

«include»

UC/EXT/6 - Przekazanie
informacj i o now ym
proj ekcie do brokera

UC/EXT/4 - Ustaw ienie
praw dostępu do
proj ektu dla
użytkow ników

System zew nętrzny

«include»
UC/EXT/5 - Przekazanie
informacj i o zmianie
upraw nień do brokera

UC/EXT/2 - Wygeneruj
w ersj ę w ypełnioną

UC/EXT/3 - Pobierz
dokument w kontekście
proj ektu

Rys. 4. Funkcje dla systemów zewnętrznych
W następnych rozdziałach przedstawiono funkcje aplikacji GenDoc z punktu widzenia jego użytkowników. W podrozdziale 3. opisano funkcje dostępne dla administratora aplikacji, a w kolejnym (podrozdział 4.) – dla użytkownika przygotowującego
konkretny materiał dowodowy.
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3. Działania administratora GenDoc
Administrator aplikacji pobiera z bazy wiedzy wzorce dokumentów materiału dowodowego wymaganego dla poziomu EAL ustalonego w konkretnym projekcie i zapisuje ich kopie w bazie danych projektu. Następnie dostosowuje te wzorce do potrzeb
projektu. Administratorem aplikacji GenDoc w danym projekcie może być każdy
użytkownik, któremu kierownik projektu przydzielił następujące uprawnienie –
„GenDoc: administrator aplikacji”.
Po poprawnym zalogowaniu się do aplikacji wyświetla się formatka pokazana na
rysunku 5.

Rys. 5. Formatka wyboru projektu i wersji programu
Na formatce tej użytkownik z listy dostępnych dla niego projektów wybiera ten,
którego wzorce będzie modyfikował, a następnie, dla skonfigurowania wzorców tego
projektu, wybiera wersję programu dla administratora aplikacji. Po dokonaniu tych
czynności na ekranie pojawia się formatka z oknem głównym, pokazana na rysunku 6.
Wszystkie pola budujące dany wzorzec są wyświetlone w panelu z prawej strony
ekranu i opisane identyfikatorem (Uri) oraz nazwą (Nazwa). Poniżej przedstawiono
pola i odpowiadające im identyfikatory:
 dla pól generujących rozdziały i podrozdziały stosuje się numer komponentu zakończony symbolem „ch” z numerem (w zadaniu zabezpieczeń zamiast „ch” stosuje się znak „s”), np. AGD_OPE.1.ch.2.1 oznacza podrozdział 2.1 w dokumencie
powiązanym z wymaganiami komponentu AGD_OPE.1; nazwy pól tego typu są
pisane z dużej litery i najczęściej oznaczają nazwy rozdziału lub podrozdziału
w języku angielskim;
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 dla pól wewnętrznych w rozdziałach stosuje się identyfikator podrozdziału z dopiskami „intro”, „table” i „text” z numerem, np. AGD_OPE.1.ch.3.1.1_intro oznacza
wstęp do podrozdziału 3.1.1; ALC_LCD.1.ch.4_table oznacza rozdział 4. zawierający tabelę; AGD_OPE.1.ch.2.3_text2 oznacza drugie pole tekstowe w podrozdziale 2.3;
 pola wspólne dla wszystkich komponentów oznaczono przedrostkiem GLOBAL,
np. GLOBAL_confidentiality_clause_full, co oznacza pole wypełniane klauzulą
poufności; natomiast przedrostek GLOBAL_Appendix rozpoczyna pola znajdujące
się w załącznikach do dokumentów, np. GLOBAL_Appendix.s1_table oznacza pole, w którym zostanie wstawiona tabela.
Formatka ta umożliwia wywoływanie wszystkich funkcji dostępnych dla administratora aplikacji.

Rys. 6. Okno główne administratora aplikacji GenDoc
Administrator ma możliwość modyfikacji każdego wzorca materiału dowodowego
wymaganego w wybranym projekcie. Zmiany te mogą dotyczyć dodawania nowych
pól wzorca, modyfikacji istniejących oraz usuwania tych, które dla aktualnego projektu są zbędne. Każde pole wzorca ma kilka atrybutów, które wymagają wypełnienia.
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Atrybuty te, oprócz takich, jak nazwa, kategoria czy identyfikator, dotyczą formatu
pola, jego struktury (pola i teksty wewnętrzne) czy mapowania do różnych wzorców
materiału dowodowego.
Wprowadzając nowe pole, można mu nadać wszystkie obsługiwane przez program
typy formatu pola oprócz typu application value – wartość pobierana automatycznie
z aplikacji zewnętrznej. Wszystkie pola tego formatu zostały już umieszczone we
wzorcach przez ich autorów i tylko przez nich mogą być dodawane, ponieważ pobierają one określone wartości wprowadzane w systemach zewnętrznych (EMT, EA,
Test-Link czy SVN), zatem są znane twórcom wzorców i przez nich są dołączane.
Administrator może jedynie zmienić typ application value pola na inny, np. na pole
sformatowane przygotowane do edycji przez autora dokumentu.
W ramach modyfikacji pola administrator aplikacji może również zmienić strukturę wewnętrzną pola złożonego. Przykład takiego pola pokazuje rysunek 7.

Rys. 7. Struktura pola złożonego
Pokazane pole jest rozdziałem przyszłego dokumentu, określonego wymaganiami
komponentu ALC_DVS.1, zawierającym tytuł rozdziału, tekst otwarty oraz cztery
pola wewnętrzne: wprowadzenie i trzy podrozdziały. Administrator ma możliwość
wstawiania innych pól i gotowych tekstów, nadając im wymagany format. Wskazując
kursorem pole lub tekst, administrator może je usunąć z pola złożonego.
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Wszystkie pola wzorca są do niego przypisane, administrator może również dołożyć mapowanie wybranych pól do innych wzorców. Działanie to pozwala użyć tak
zmapowane pole do budowy innego dokumentu.
Administrator, dodając nowe pole do wzorca, może wprowadzać je samodzielnie
przez wpisanie wszystkich jego właściwości, jak również skorzystać z opcji utworzenia nowego pola na bazie już istniejącego. Skraca to czas pracy administratora
i zmniejsza możliwość popełnienia błędu.
W każdym momencie pracy administrator może sprawdzić postać dokumentu, który zostanie utworzony na podstawie danego wzorca. W tym celu ma do dyspozycji
dwie funkcje podglądu: dokumentu z załączonymi polami i dokumentu jako drzewa
pól. Na podglądzie dokumentu widać tylko pola złożone dołączone do dokumentu,
a na podglądzie typu „drzewo” można dodatkowo zobaczyć pola zagnieżdżone w polach posiadających bardziej złożoną strukturę.
Korzystając z podglądu dokumentu, administrator może go zmodyfikować, usuwając z niego zbędne pola i dodając nowe pola z pól danego wzorca lub z pól innego
wzorca (rys. 8). Funkcja podglądu dokumentu pozwala sprawdzić, które pola wzorca
są do dokumentu rzeczywiście włączone i na jakim poziomie są w nim umieszczone
zagnieżdżenia.
Po zakończeniu dostosowywania wzorca administrator aplikacji zapisuje jego ostateczną postać w bazie danego projektu. Wszelkie zmiany wprowadzane we wzorcach
przez administratora aplikacji nie powodują żadnych zmian w bazie wiedzy, a są zapisywane w bazie danych konkretnego projektu.
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Rys. 8. Formatka wyboru pola dołączanego do wzorca
4. Działania użytkownika aplikacji GenDoc
Użytkownik posiadający uprawnienie „GenDoc: użytkownik aplikacji” może edytować materiał dowodowy danego projektu. Działania użytkownika mogą się rozpocząć po otrzymaniu potwierdzenia od administratora aplikacji o zakończeniu przystosowywania wzorca do potrzeb konkretnego projektu. Celem działań użytkownika jest
zbudowanie na podstawie wzorca dokumentu materiału dowodowego gotowego do
oceny. Użytkownik może wywołać aplikację GenDoc bezpośrednio, klikając na ikonkę z nazwą aplikacji, albo z systemu EMT (rys. 9). W opcji przeglądania listy materiałów dowodowych wymaganych dla danego projektu, klikając na żądany materiał,
można przejść bezpośrednio do aplikacji GenDoc (należy posiadać uprawnienia co
najmniej do odczytu dokumentów).
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Rys. 9. Wywołanie GenDoc z systemu EMT
4.1. Wypełnianie dokumentu treścią
Każdy wzorzec materiału dowodowego został przygotowany jako drzewo pól wymagających wypełnienia przez konstruktora TOE. Pola te mogą być automatycznie
wypełniane danymi pobieranymi z systemów zewnętrznych (EA, EMT, SVN). Niezależnie od sposobu wywoływania aplikacji GenDoc po poprawnym zalogowaniu użytkownika wyświetlany jest ekran do edycji wybranego dokumentu (rys. 10).
Pola wprowadzane przez autora dokumentu są na ekranie oznaczone kolorem
czerwonym (i obrazkiem ołówka), kolorem szarym oznaczono pola automatycznie
wypełniane danymi z systemów zewnętrznych, natomiast kolorem bordowym – pola
złożone, zawierające w swej strukturze pola do wypełnienia przez użytkownika. Kolory te mają za zadanie ułatwić osobie tworzącej dokument szybkie poruszanie się po
kolejnych polach. W tym samym celu przygotowano również funkcję „Dalej”, której
użycie powoduje przejście do wypełniania kolejnego pola. Nazwa pola wypełnionego
już treścią zmienia kolor na czarny.
Wprowadzając dane samodzielnie, użytkownik ma do dyspozycji pomoc, która dla
każdego pola może mieć postać:
 wskazówki opisującej zawartość, która powinna się znaleźć w danym polu
(rys. 11);
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Rys. 10. Ekran główny aplikacji GenDoc z otwartym wzorcem ST

Rys. 11. Przykład pomocy w formie wskazówki
 tekstu gotowego do użycia (rys. 12); teksty te na ogół dotyczą wstępów do rozdziałów i zawierają informację na temat tego, co w danym rozdziale się znajduje, użytkownik ma możliwość pobrania całej zawartości do dokumentu, teksty gotowe do
użycia opracowano do wersji angielskiej wzorców;
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Rys. 12. Przykład pomocy w formie tekstu gotowego do użycia
 przykładu, mającego przybliżyć autorowi, jak powinna wyglądać zawartość pola;
 informacji z normy (rys. 13), wyjaśniającej wymagania CC wobec konstruktora
w danym punkcie dokumentu.

Rys. 13. Przykład pomocy w formie informacji z normy CC
W trakcie edycji dokumentu pola wypełniane automatycznie mogą być wyświetlone w celu sprawdzenia, jaka jest ich zawartość, a także w związku z potrzebą sprawdzenia źródła danych dla tego pola – system zewnętrzny, z którego dane zostały po-
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brane (rys. 14). Sprawdzenie źródła danych dla danego pola jest realizowane za pomocą funkcji „Pomoc – dostęp do bazy wiedzy”.

Rys. 14. Formatka pokazująca źródło danych dla tabeli SAR (Security Assurance
Requirements) w zadaniu zabezpieczeń ST
Natomiast zawartość danego pola można sprawdzić, korzystając z funkcji „Podgląd” (rys. 15). Uzyskane informacje pozwalają poprawić docelową treść pola w systemach źródłowych, jeśli użytkownik stwierdzi, że jest ona niewystarczająca.

Rys. 15. Przykład zastosowania funkcji „Podgląd” dla rozdziału dotyczącego
wymagań SAR w zadaniu zabezpieczeń ST
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4.2. Podgląd dokumentu
W trakcie pracy nad dokumentem użytkownik może przeglądać cały dokument,
stosując funkcję generowania dokumentu. Po wywołaniu tej funkcji program sprawdza kompletność wypełnienia wszystkich pól. Brak kompletnego wypełnienia jest
zgłaszany użytkownikowi odpowiednim komunikatem. Użytkownik, przeglądając
dokument, może sprawdzić format wprowadzonych danych, poprawność podpisów
pod rysunkami czy tabelami itp. Następnie, po powrocie do edycji dokumentu, może
poprawić wszystkie niezgodności.
W trakcie pracy użytkownik może również wywołać funkcję generowania pustego
wzorca na podstawie utworzonego przez administratora aplikacji wzorca dla danego
projektu. Użycie tej funkcji powoduje utworzenie jego wersji papierowej, która może
być alternatywą dla tworzenia materiału dowodowego. W takiej sytuacji wszystkie
informacje dostępne użytkownikowi aplikacji pod przyciskiem „Pomoc” są włączone
do dokumentu papierowego jako przypisy końcowe. Wpisując poszczególne fragmenty tekstu zgodnie z przypisami, użytkownik otrzyma dokument odpowiadający dokumentowi wygenerowanemu przez aplikację GenDoc.
Jak to opisano w poprzednim podrozdziale, wypełniając konkretne pole, użytkownik w każdym momencie może skorzystać z pomocy, której jedną z wersji jest informacja z normy CC, związana z danym polem. Dodatkowo, ma on do dyspozycji funkcję (przyciski u dołu ekranu), która pozwala mu przejść do przeglądania całej normy,
gdzie może sprawdzić zapisy normy związane z danym dokumentem lub z komponentem zależnym.
4.3. Zapisanie nowej wersji dokumentu w repozytorium projektu
Po wypełnieniu wszystkich pól wprowadzanych samodzielnie i sprawdzeniu prawidłowości automatycznie wypełnionych pól użytkownik może wygenerować gotowy
dokument. Po zaakceptowaniu postaci gotowego dokumentu można wygenerowaną
postać zapisać do repozytorium projektu w systemie SVN. Zapisana postać dokumentu staje się widoczna w systemie EMT dla danego projektu w menu
„Start>Projekty>Ubuntu1(Wersja: 1.5)>Materiał dowodowy”, gdzie Ubuntu1 jest
nazwą konkretnego projektu.
Od tego momentu autor dokumentu może pracować na dokumencie zapisanym
w SVN lub generując jego kolejne wersje w generatorze materiałów dowodowych
GenDoc.
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5. Podsumowanie
GenDoc jest aplikacją, której celem jest ułatwienie przygotowania materiału dowodowego wymaganego przez komponenty zidentyfikowane w systemie EMT, na
podstawie ustalonego przez kierownika projektu poziomu uzasadnionego zaufania
EAL.
Po pobraniu z bazy wiedzy wzorców materiału dowodowego, odpowiadających
danemu projektowi, administrator aplikacji dostosowuje je do potrzeb konkretnego
projektu i środowiska. Ma do tego celu szereg funkcji pozwalających na dodawanie
nowych pól, edycję już istniejących czy usunięcie pól zbędnych. Pomocne są też
funkcje związane z przeglądaniem materiału dowodowego jako dokumentu oraz
w postaci drzewa pól.
Użytkownik wprowadzający zawartości do pól wzorca może korzystać z pomocy
w postaci wskazówek, przykładów i tekstów gotowych do włączenia do dokumentu.
W trakcie całego procesu tworzenia dokumentacji istnieje możliwość przeglądania
normy i sprawdzania, czy dokument jest zgodny z wymaganiami. Wiele pól wzorców
wypełnia się automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w systemach zewnętrznych EMT, EA, SVN. Po wypełnieniu pól wzorca użytkownik ma zawsze możliwość podglądu gotowego dokumentu i zapisania go w repozytorium projektu
w SVN.
Aplikacja GenDoc upraszcza i przyśpiesza tworzenie dokumentacji materiału dowodowego niezbędnego do oceny i certyfikacji produktu. Dokumentacja tworzona jest
w oparciu o bazę wzorców projektowych, a system podpowiedzi umożliwia projektantowi szybkie zapoznanie się z poszczególnymi wymaganiami standardu i interpretacją
rozdziałów wypełnianego wzorca.
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Rozdział 5
Wspomaganie konstruowania produktu
informatycznego i jego zabezpieczeń
1. Wprowadzenie
Celem rozdziału jest zaprezentowanie możliwości oraz sposobu wykorzystania
opracowanego w trakcie realizacji projektu CCMODE komponentu dla narzędzia
Enterprise Architect (w skrócie EA) firmy Sparx Systems [1].
Narzędzie EA służy do modelowania i projektowania w oparciu o Unified Modeling Language (OMG UML [2]). Standardowo udostępnia użytkownikowi końcowemu szereg różnego rodzaju diagramów oraz odpowiadających im przyborników obiektów i relacji. Pomimo tego, że narzędzie to wspomaga niemalże cały proces tworzenia
produktu IT, to dotychczas nie było używane do modelowania produktów IT o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
W ramach projektu CCMODE oraz podczas budowy zintegrowanego środowiska
wspomagającego budowę produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
zdecydowano, aby rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania Enterprise Architect.
Powstał komponent, który pozwala rozszerzyć dotychczasowy zakres zastosowań
narzędzia EA o możliwość zamodelowania zadania zabezpieczeń, architektury produktu oraz jego specyfikacji funkcjonalnej w taki sposób, aby można było wykorzystać te modele jako fragment materiału dowodowego, przedstawianego do oceny na
zgodność ze standardem Common Criteria (CC). Komponent ten dodaje do narzędzia
EA trzy rodzaje diagramów oraz odpowiadające im przyborniki obiektów i relacji,
które są przeznaczone do modelowania:
 zadania zabezpieczeń (ang. ST – Security Target);
 specyfikacji funkcjonalnej TOE (ADV_FSP) (ang. Target of Evaluation);
 projektu funkcjonalnego TOE (ADV_TDS);
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 pokrycia testami interfejsów TSFI TOE (ATE_COV) (ang. TOE Security
Functionality Interface);
 poziomu szczegółowości przeprowadzonych testów modułów i podsystemów TOE
(ATE_DPT).
Opracowany komponent jest bardzo mocno związany z pozostałymi składnikami
wspomnianego wyżej zintegrowanego środowiska wspomagającego projektowanie
produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, w szczególności z:
 modułem zarządzania środowiskiem rozwojowym i projektem (EMT, rozdział 2.
monografii);
 bazą wiedzy (rozdział 2. monografii).
Uzupełnieniem komponentu jest opracowany zestaw reguł, pozwalający udostępniać zamodelowane w EA elementy TOE we wspomnianej wcześniej bazie wiedzy –
a dokładniej, w jej fragmencie przeznaczonym dla projektu TOE. Dzięki temu informacje o TOE wprowadzone w narzędziu EA mogą być wykorzystane przez inny
składnik systemu CCMODE Tools – aplikację GenDoc, służącą do tworzenia i edycji materiału dowodowego w postaci dokumentów programu Microsoft Word (rozdział 4. monografii).
2. Współpraca komponentu dla narzędzia EA z innymi komponentami systemu
W trakcie pierwszego uruchamiania narzędzia EA z systemu zarządzania projektem (EMT) pobierane są podstawowe informacje o produkcie (TOE) i na ich podstawie tworzone są diagramy (dla fragmentów materiału dowodowego składających się
na: ST, ADT_TDS i ADV_FSP) oraz obiekty TOE i ENV (ang. Environment), które
umieszczane są automatycznie na tych diagramach. Jednakże, aby ten proces inicjacji
zakończył się sukcesem, a użytkownik końcowy otrzymał gotowe do pracy diagramy,
projekt TOE musi znajdować się w stanie „Rozwijanie” (EMT). Szczegółowy opis
stanów oraz zasad przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stanami projektu zamieszczony jest w rozdziale 3. monografii.
Równolegle z projektowaniem TOE w komponencie dla EA w innym składniku
systemu (TestLink [3]) powinny być prowadzone prace związane z definiowaniem
testów poszczególnych elementów składowych TOE: modułów, podsystemów oraz
interfejsów funkcji zabezpieczających. Testy zdefiniowane w narzędziu TestLink pobierane są następnie przez komponent EA i udostępniane użytkownikowi końcowemu
na diagramach specyfikacji funkcjonalnej TOE.
Taka interakcja pomiędzy narzędziem TestLink a EA oznacza konieczność zakończenia prac nad testami w TestLinku przed zakończeniem prac w EA. Szczegółowy
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opis procesu definiowania testów dla modułów, podsystemów oraz interfejsów TSFI
zamieszczony jest w rozdziale 8. monografii.
Generowanie materiału dowodowego jest jednym z ostatnich etapów pracy nad
projektem produktu przed jego oceną i certyfikacją. W sytuacji, gdy fragmenty tego
materiału są zamodelowane przy użyciu komponentu dla narzędzia EA (dla ST,
ADV_FSP, ADV_TDS), generowanie dokumentacji musi być przeprowadzone po
zakończeniu wszystkich prac w narzędziu EA. Szczegółowy opis procesu generowania materiału dowodowego znajduje się w rozdziale 4. monografii.
Wszystkie komponenty zintegrowanego systemu wspomagającego projektowanie
produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa wymieniają informacje
między sobą z wykorzystaniem bazy wiedzy. Opracowany komponent dla narzędzia
EA wykorzystuje bazę wiedzy w zakresie:
 przestrzeni, w której przechowywane są informacje o projekcie – komponent dla
narzędzia EA pobiera z tej przestrzeni informacje o TOE i testach jego elementów
składowych oraz udostępnia w niej modele z narzędzia EA (więcej informacji na
ten temat znajduje się w podrozdziale 3. niniejszego rozdziału);
 przestrzeni, w której przechowywane są informacje o właściwościach i relacjach
pomiędzy elementami zadania zabezpieczeń (więcej informacji na ten temat znajduje się w podrozdziale 3. niniejszego rozdziału).
3. Baza wiedzy projektu CCMODE
W trakcie realizacji projektu CCMODE zdecydowano, że przestrzenią służącą do
wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi składnikami zintegrowanego systemu
wspomagającego projektowanie produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa będzie baza wiedzy. Wszystkie elementy systemu zostały tak zrealizowane,
aby udostępniać w tej przestrzeni informacje istotne dla pozostałych komponentów
systemu. Baza wiedzy została utworzona na podstawie ontologii pojęć oraz systemu
mapującego dane pochodzące z różnych źródeł na klasy i właściwości zdefiniowane
w tej ontologii.
Cała przestrzeń wymiany informacji została podzielona na kilka fragmentów,
z których dwa mają istotne znaczenie dla komponentu narzędzia EA:
 przestrzeń definiująca podstawowe zależności pomiędzy obiektami dla definicji
problemu bezpieczeństwa;
 przestrzeń, w której przechowywane są informacje o produkcie (informacje o TOE).
Baza wiedzy została opisana w rozdziale 2. monografii.
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3.1. Baza wiedzy a komponent dla narzędzia Enterprise Architect
Ogólna baza wiedzy dla SPD (ang. SPD – Security Problem Definition) zawiera
klasy ontologii oraz ich właściwości, pozwalające na odwzorowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi problemu bezpieczeństwa oraz jego
rozwiązania. Ontologia zawiera klasy, które reprezentują następujące obiekty: szablon
zagrożenia, szablon podatności, szablon działania szkodliwego, atrybut bezpieczeństwa, postać zasobu, typ zasobu, typ agenta zagrożenia, komponent SFR (ang. Security
Functional Requirement) oraz szablon i dziedzinę celu zabezpieczeń. Właściwości dla
tych klas opisują je i łączą relacjami pomiędzy sobą, tworząc siatkę połączeń. Rys. 16.
i 17. ukazują fragmenty wspomnianej wyżej ontologii dla dwóch klas oraz ich właściwości: „Threat Template” oraz „Objective Template”. Przedstawiają one jednak
tylko fragmenty definicji tych klas – w rzeczywistości są one bardziej rozbudowane.
Cały fragment ontologii, wykorzystywany przy modelowaniu definicji problemu bezpieczeństwa, zawiera 10 klas i 63 właściwości.
Na bazie tych klas i właściwości powstały siatki połączeń wykorzystywane następnie w komponencie dla narzędzia EA przez mechanizm wnioskujący podczas sugerowania użytkownikowi najbardziej adekwatnych wartości w całym procesie modelowania zadania zabezpieczeń.
Mechanizm wnioskowania z bazy wiedzy i sugerowania użytkownikowi końcowemu zaimplementowany jest w każdym z asystentów wbudowanych w komponent
dla narzędzia EA, którzy pomagają:
 definiować zagrożenia;
 definiować cele zabezpieczeń;
 wybierać wymagania funkcjonalne na zabezpieczenia.
W zakresie definiowania problemu bezpieczeństwa utworzone siatki połączeń pomagają wyszukiwać użytkownikowi w bazie wiedzy następujące elementy:
 na bazie typu zasobu (asset_type) możliwe jest wyszukanie: szablonu podatności (vulnerability_domain), szablonu działania szkodliwego (adverse_action_template) oraz szablonu zagrożenia (threat_domain);
 na bazie postaci zasobu (asset_form) możliwe jest wyszukanie: szablonu podatności (vulnerability_domain), szablonu działania szkodliwego (adverse_action_template) oraz szablonu zagrożenia (threat_domain);
 na bazie traconego atrybutu bezpieczeństwa (security_attribute) możliwe
jest
wyszukanie:
szablonu
działania
szkodliwego
(adverse_action_template);
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Rys. 16. Fragment ontologii dla klasy „Threat Template”
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Rys. 17. Fragment ontologii dla klasy „Objective Template”
 na bazie agenta zagrożenia (subject_type) możliwe jest wyszukanie: szablonu
podatności (vulnerability_domain), szablonu działania szkodliwego (adverse_action_template) oraz szablonu zagrożenia (threat_domain);
 na bazie podatności (vulnerability_domain) możliwe jest wyszukanie:
szablonu działania szkodliwego (adverse_action_template) oraz szablonu
zagrożenia (threat_domain);
 na bazie działania szkodliwego (adverse_action_template) możliwe jest
wyszukanie: szablonu podatności (vulnerability_domain) oraz szablonu
zagrożenia (threat_domain);
 na bazie szablonu zagrożenia (threat_domain) możliwe jest wyszukanie: szablonu działania szkodliwego (adverse_action_template) oraz szablonu
podatności (vulnerability_domain).
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W zakresie definiowania celów zabezpieczeń baza wiedzy pomaga w wyszukiwaniu szablonów celów zabezpieczeń w oparciu o następujące elementy składowe zagrożenia: typ i postać zasobu chronionego, typ agenta zagrożenia, typ traconego atrybutu
bezpieczeństwa, rodzaj wykorzystywanej podatności oraz działania szkodliwego.
Warto zauważyć w tym miejscu, że mechanizm wyszukiwania i wnioskowania z bazy
wiedzy nie operuje bezpośrednio zagrożeniem, a tylko jego elementami składowymi.
Powodem jest przyjęty mechanizm definiowania zagrożenia jako dynamicznie tworzonego tekstu na bazie charakteryzujących go parametrów.
Baza wiedzy ponownie wykorzystywana jest w czasie doboru wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia. Jeśli cel zabezpieczeń zdefiniowany został na podstawie
jednego z zaproponowanych przez bazę wiedzy szablonów celów zabezpieczeń, to
komponenty SFR automatycznie podpowiadane są użytkownikowi końcowemu, ograniczając mu katalog komponentów SFR tylko do takich, które bezpośrednio związane
są z celem zabezpieczeń.
Drugim fragmentem bazy wiedzy wykorzystywanym przez komponent dla narzędzia EA jest projektowa baza wiedzy, z której pobierane są informacje o produkcie
i gdzie są umieszczane dane dla zadania zabezpieczeń, projektu oraz specyfikacji
funkcjonalnej TOE. Komponent dla EA pobiera dane z tej przestrzeni podczas pierwszego uruchomienia narzędzia i na ich podstawie tworzy oraz umieszcza odpowiednie
obiekty na diagramach.
Dodatkowo w tym fragmencie bazy wiedzy umieszczane są dane zamodelowane
w narzędziu EA, dotyczące zadania zabezpieczeń, projektu oraz specyfikacji funkcjonalnej. Także ten fragment bazy wiedzy opisany jest poprzez ontologię. Jest on jednak
znacznie bardziej rozbudowany (w porównaniu z wyżej opisanym fragmentem dla
SPD) – zawiera 23 klasy oraz 93 właściwości. Klasy i właściwości tego fragmentu
ontologii reprezentują takie obiekty, jak: zagrożenie, podatność, działanie szkodliwe,
atrybut bezpieczeństwa, zasób oraz jego postać i typ, agent zagrożenia i jego typ, cel
zabezpieczeń, komponent SFR wraz z jego uszczegółowionymi wymaganiami. Dodatkowo klasy oraz właściwości reprezentują uzasadnienia dla:
 pokrycia zagrożeń, polityk bezpieczeństwa i założeń przez cele zabezpieczeń;
 realizacji celów zabezpieczeń przez komponenty funkcjonalne;
 spełnianych bądź odrzucanych zależności pomiędzy komponentami funkcjonalnymi;
 wspomagających komponentów funkcjonalnych.
Wszystkie dane dostępne za pomocą opisanego fragmentu bazy wiedzy wykorzystywane są także przez generator materiału dowodowego GenDoc. Szczegółowy opis
aplikacji GenDoc znajduje się w rozdziale 4. monografii.
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Definicja ontologii (klas oraz ich właściwości) oraz zamieszczone wyżej rysunki
zostały utworzone w narzędziu Altova SemanticWorks [4].
4. Praktyczne wykorzystanie wtyczki EA
Opracowany w projekcie CCMODE komponent do narzędzia Enterprise Architect
pozwala na modelowanie wybranych fragmentów materiału dowodowego dla:
 zadania zabezpieczeń (ST);
 projektu funkcjonalnego (ADV_TDS);
 specyfikacji funkcjonalnej (ADV_FSP);
 pokrycia testami interfejsów TSFI TOE (ATE_COV);
 poziomu szczegółowości testów modułów i podsystemów TOE (ATE_DPT).

Rys. 18. Typy diagramów dostępne w komponencie dla narzędzia EA
Proces modelowania w narzędziu EA realizowany jest za pomocą obiektów graficznych reprezentujących określone elementy (np. zagrożenia, cele zabezpieczeń)
i relacje pomiędzy nimi, umieszczanych na różnego typu diagramach. Dla każdego
z części materiału dowodowego przygotowano dedykowany diagram: „ST diagram”,
„TDS diagram” oraz „FSP diagram”. Dla każdego z tych diagramów przygotowano
przybornik typów obiektów zawierający elementy, którymi użytkownik końcowy może się posługiwać.
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Dla komponentów ADV_TDS i ADV_FSP, na odpowiednich diagramach, możliwe jest zamodelowanie pełnego materiału dowodowego zawierającego: podsystemy, moduły, interfejsy TSFI i relacje pomiędzy nimi oraz relacje pomiędzy interfejsami TSFI a komponentami SFR. Dla zadania zabezpieczeń (ST) możliwe jest zamodelowanie:
 pełnego problemu bezpieczeństwa;
 celów zabezpieczeń;
 wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia;
 specyfikacji końcowej.
Komponent dla EA umożliwia wstępną weryfikację utworzonych modeli materiału
dowodowego poprzez wbudowany mechanizm generowania raportów ze szczegółowymi informacjami o każdym obiekcie oraz ewentualnymi brakami w modelu. Komponent pozwala na graficzną prezentację macierzy powiązań pomiędzy:
 zagrożeniami, politykami i założeniami a celami bezpieczeństwa (dla TOE i środowiska);
 celami bezpieczeństwa a komponentami SFR;
 komponentami SFR a funkcjami zabezpieczającymi.
4.1. Modelowanie fragmentów zadania zabezpieczeń
Modelowanie fragmentów zadania zabezpieczeń możliwe jest na diagramie typu
„ST diagram”. Funkcjonalność komponentu dla narzędzia EA pozwala na zamodelowanie:
 pełnego problemu bezpieczeństwa (zasoby, podmioty, zagrożenia, założenia i polityki);
 celów zabezpieczeń (ASE_OBJ);
 wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia (ASE_REQ);
 specyfikacji końcowej (ASE_TSS).
Dostępne typy obiektów dla tego diagramu przedstawia rysunek 19.
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Rys. 19. Lista elementów przybornika związanych z diagramem ST
Przybornik jest podzielony na cztery części (relacje – „ST Connectors”, SPD –
„SPD”, realizacja – „Realization” i TOE – „TOE, ENV”), w których znajdują się następujące typy obiektów:
 relacje: należy (st_belongs), przeciwstawia się (st_counters), pokrywa
(st_covers),
zależy
od
(st_dependency),
nie
zależy
od
(st_independency), ma postać (st_form), ma typ (st_type), ma
(st_has), chroni (st_protects), realizuje (st_realization) i zagraża
(st_threatens);
 SPD:
działanie
szkodliwe
(st_adverse_action),
założenie
(st_assumption),
polityka
(st_osp),
atrybut
bezpieczeństwa
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(st_security_attribute), podmiot (st_subject), typ podmiotu
(st_subject_type),
zagrożenie
(st_threat),
podatność
(st_vulnerability), zasób (st_asset), typ zasobu (st_asset_type)
i postać zasobu (st_asset_form);
 realizacja: cel zabezpieczeń (st_security_objective), cel zabezpieczeń dla
środowiska (st_security_objective_env), komponent zabezpieczający
(st_sfr) i funkcja zabezpieczająca (st_security_function);
 toe: TOE (st_toe), środowisko (st_env).
4.1.1. Modelowanie definicji problemu bezpieczeństwa
Proces modelowania całego zadania zabezpieczeń powinien rozpocząć się od zdefiniowania problemu bezpieczeństwa (ang. SPD – Security Problem Definition). Rozpoczynając modelowanie ST, należy umieścić obiekt przedstawiający przedmiot oceny na diagramie (obiekt TOE). Komponent dla narzędzia EA wykonuje ten krok automatycznie – podczas pierwszego uruchamiania. Dodatkowo komponent uzupełnia
obiekt TOE danymi pochodzącymi z projektowej bazy wiedzy – użytkownik nie ma
potrzeby dodatkowego definiowania tego obiektu.
Następnym krokiem powinno być zdefiniowanie środowiska działania TOE (otoczenia TOE) – umieszczenie na diagramie elementu ENV. Działanie komponentu dla
EA jest w tym przypadku analogiczne jak dla obiektu TOE – dane są automatycznie
pobierane i uzupełniane, a użytkownik końcowy nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań.
Modelując SPD, trzeba pamiętać, że Common Criteria mówią o trzech niezbędnych elementach:
 zasobach chronionych przez TOE;
 podmiotach zagrażających;
 samych zagrożeniach.
Komponent dla narzędzia EA wymaga podania zasobów chronionych przez TOE –
nie jest możliwe zdefiniowanie zagrożenia, jeżeli w modelu zadania zabezpieczeń nie
ma zdefiniowanego przynajmniej jednego zasobu.
W związku z tym w następnej kolejności określone powinny być zasoby, które są
chronione przez TOE. Przybornik dla diagramu ST udostępnia obiekt typu ASSET,
który reprezentuje zasób definiowany poprzez zestaw danych: nazwa mnemoniczna, wartość oraz szczegółowy opis.
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Rys. 20. Okno definiowania zasobu chronionego
Po dodaniu zasobu konieczne jest połączenie go z obiektem TOE za pomocą relacji
st_protects – jawna reprezentacja relacji „TOE chroni zasób”. Zamodelowanie
takiego połączenia w EA możliwe jest na kilka sposobów:
 z przybornika można wybrać relację Protects i połączyć z nią obiekt ASSET
i TOE;
 z menu podręcznego obiektu TOE jako „TOE protects asset”;
 z menu podręcznego obiektu ASSET jako „Asset is protected by TOE”.
Komponent dla EA pozwala na określenie postaci i typu zasobu (obiekty typu Asset Form i Asset Type) jako elementów, które nie są wymagane przez Common
Criteria, ale mogą pomóc w dokładniejszym zdefiniowaniu zasobu. Oba te obiekty są
prostymi obiektami, definiowanymi poprzez postać/typ zasobu oraz jego szczegółowy opis. Stwierdzenie, że „dany zasób ma określoną postać/typ” realizowane
jest poprzez relację st_form/st_type. Relacja ta w EA dostępna jest w:
 przyborniku, relacja Type/Form;
 menu podręcznym obiektu ASSET jako „Asset Has form”/„Asset Has
type”;
 menu podręcznym obiektu ASSET FORM/ASSET TYPE jako „Asset of
this form”/„Asset of this type”.
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Rys. 21. Okno definiowania postaci zasobu chronionego

Rys. 22. Okno definiowania typu zasobu chronionego
Kolejnym krokiem w tworzeniu modelu zadania zabezpieczeń jest zdefiniowanie
podmiotów będących agentami zagrożeń. W przypadku komponentu dla narzędzia EA
podmioty definiuje się za pomocą obiektu typu Subject, jednakże oprócz reprezentowania agenta zagrożeń obiekt tego typu może także reprezentować legalną jednostkę
– np. użytkownika TOE. Wyboru typu podmiotu dokonuje się za pomocą pola wyboru
„Rodzaj podmiotu” w oknie podmiotu (rys. 23). Niezależnie od charakteru pod-
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miotu obowiązkowymi polami definiującymi są ponadto: nazwa mnemoniczna
oraz szczegółowy opis. Dla podmiotu będącego agentem zagrożenia przewidziano dodatkowo pola: potencjał, wiedza i motywacja, za pomocą których
możliwe jest oszacowanie podmiotów na trzech poziomach: niskim (low), średnim
(medium) lub wysokim (high) – rysunek 24.

Rys. 23. Podstawowe okno podmiotu

Rys. 24. Okno podmiotu będącego agentem zagrożenia
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Po zdefiniowaniu podmiotu, możliwe jest określenie relacji pomiędzy nim a zasobem. Relacja ta w EA dostępna jest w:
 przyborniku (relacja Threatens);
 menu podręcznym obiektu ASSET jako „Asset is threatened by
threat agent”;
 menu podręcznym obiektu SUBJECT jako „Threat agent threatens
asset”.
Relacja pomiędzy zasobem a podmiotem może wyrażać także inną zależność:
podmiot jest właścicielem zasobu bądź jego użytkownikiem. Jednakże oba te dodatkowe typy zależności są nadmiarowe w stosunku do Common Criteria.
Podobnie jak zasoby, również podmioty mogą mieć określony typ – wystarczy
umieścić na diagramie obiekt typu Subject Type, np. przeciągnąć z przybornika
na diagram i połączyć go z obiektem SUBJECT (działania użytkownika końcowego są
analogiczne do działań przy określaniu typu bądź postaci zasobu).
Gdy model zadania zabezpieczeń ma już zdefiniowany przynajmniej jeden zasób
oraz przynajmniej jednego agenta zagrożenia, następnym w kolejności elementem
składowym jest zagrożenie.
Zagrożenia są najbardziej złożonymi elementami modelu zadania zabezpieczeń,
dlatego w ich definiowaniu pomaga rozbudowany asystent. Rozpoczyna on swoje
działanie w chwili umieszczenia obiektu typu Threat na diagramie, przy czym warunkiem koniecznym dla jego uruchomienia jest istnienie przynajmniej jednego zasobu chronionego przez TOE (stąd potrzeba zdefiniowania tego zasobu w pierwszej
kolejności). Asystent definiowania nowego zagrożenia pozwala w pierwszym kroku
na wybranie, czy nowe zagrożenie będzie utworzone na podstawie jednego z szablonów zagrożeń dostępnych w bazie wiedzy, czy też będzie definiowane od podstaw,
z uwzględnieniem takich parametrów zagrożenia, jak:
 typ i postać zasobu chronionego;
 agent zagrożenia i jego typ;
 zagrożony atrybut bezpieczeństwa;
 przeprowadzane przez agenta działanie szkodliwe;
 wykorzystywana przez niego podatność.
Rysunek 25. przedstawia pierwszy krok asystenta wykorzystywanego do definiowania zagrożenia na podstawie zdefiniowanych w modelu elementów oraz dodatkowych parametrów zagrożenia.
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Rys. 25. Pierwszy krok asystenta dodawania nowego zagrożenia
W zależności od decyzji użytkownika wszystkie widoczne na rysunku 25. parametry (bądź ich podzbiór) są wykorzystywane do budowy zagrożenia (rys. 29), którego
podstawowa treść we wtyczce do EA brzmi następująco:
':SubjectName:' (typu: ':SubjectType:') wykorzystuje podatność: ':Vulnerability:'
do wykonania działania: ':AdverseAction:' powodując utratę ':SecurityAttribute:' dla
zasobu: ':Asset:'.
Z powyższego opisu wynika, że im więcej parametrów zagrożenia zostanie dodanych, tym bardziej precyzyjna będzie treść tego zagrożenia.
Jeżeli użytkownik zdecyduje się na określenie atrybutu bezpieczeństwa, który będzie tracony w wyniku wystąpienia definiowanego zagrożenia, to będzie miał możliwość wyboru jednego atrybutu z zaprezentowanych na rysunku 26.

Rys. 26. Atrybuty bezpieczeństwa
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Następnie, jeżeli użytkownik zdecyduje się na określenie działania szkodliwego, to
będzie miał możliwość wyboru działania spośród działań zaprezentowanych mu przez
komponent w liście rankingowej.
Lista rankingowa ma za zadanie wspomóc użytkownika końcowego poprzez prezentowanie mu najbardziej adekwatnych pozycji możliwie najwcześniej – aby ograniczyć konieczność przeszukiwania całych, niejednokrotnie bardzo długich list w celu
odnalezienia właściwej pozycji.
Miejsce na liście rankingowej zależy od liczby „trafień” ze zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika elementów. W przypadku atrybutu bezpieczeństwa zliczane
są trafienia z rodzaju i typu zasobu oraz typu agenta zagrożenia. Im więcej „wskazań”
z tych pozycji, tym wyższy ranking i wyższa pozycja na liście prezentowanej użytkownikowi końcowemu.
Lista rankingowa może być bardzo pomocna przy definiowaniu np. zagrożenia – może
znacznie przyśpieszyć proces definiowania. Jednakże należy pamiętać, że ostateczną decyzję podejmuje użytkownik końcowy – komponent dla narzędzia EA wraz z asystentami
i listami rankingowymi ma za zadanie tylko ułatwić proces definiowania.
Przykładową listę rankingową z działaniami szkodliwymi prezentuje rysunek 27.

Rys. 27. Przykładowa lista rankingowa dla działania szkodliwego
W następnej kolejności, jeżeli użytkownik zdecyduje się na określenie podatności,
która będzie wykorzystywana przez definiowane zagrożenie, będzie miał możliwość
wyboru jednej z podatności, ponownie zaproponowanej przez komponent w liście
rankingowej. Lista z propozycjami podatności powstaje na podstawie „trafień” z: rodzaju i typu zasobu, typu agenta zagrożenia oraz działania szkodliwego. Przykład
takiej listy zamieszczony jest na rysunku 28.
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Rys. 28. Przykładowa lista rankingowa dla podatności
Działanie asystenta definiowania nowego zagrożenia kończy się po wskazaniu podatności. Użytkownikowi wyświetlane jest następnie okno zagrożenia (rys. 29), w którym ma on możliwość określenia pozostałych niezbędnych parametrów zagrożenia,
takich jak: nazwa mnemoniczna, prawdopodobieństwo i możliwe straty.

Rys. 29. Okno definicji zagrożenia
Innym sposobem definiowania zagrożenia jest wybranie jego szablonu z katalogu
zagrożeń oraz samodzielne zdefiniowanie treści zagrożenia na podstawie treści dostępnej z wybranego szablonu. Na rysunku 30. pokazany jest najwyższy poziom
drzewa katalogu szablonów zagrożeń.
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Rys. 30. Formatka wyboru zagrożeń z szablonów
Pozostałymi elementami składającymi się na pełną definicję problemu bezpieczeństwa według CC są założenia oraz polityki bezpieczeństwa. Przybornik dla „ST diagram” udostępnia odpowiednie typy obiektów: ASSUMPTION i OSP, które definiowane są poprzez podanie ich nazwy mnemonicznej oraz szczegółowego
opisu.
4.1.2. Modelowanie celów zabezpieczeń
Cele zabezpieczeń według standardu Common Criteria to krótkie i zwięzłe stwierdzenia opisujące proponowane działania zmierzające do wyeliminowania zdefiniowanych wcześniej zagrożeń lub podtrzymujące bądź realizujące zapisy polityk bezpieczeństwa bądź założeń.
Standard Common Criteria rozróżnia dwa rodzaje celów zabezpieczeń: cele dla
TOE (realizowane bezpośrednio przez funkcje zabezpieczające TOE) oraz cele dla
jego środowiska operacyjnego (zapewnienie właściwych warunków pracy TOE).
Komponent do narzędzia EA również stosuje taki podział, przy czym zalecane jest,
aby definiowanie celów zabezpieczeń rozpocząć od zdefiniowanych już w modelu
zadania zabezpieczeń: zagrożeń, założeń bądź polityk bezpieczeństwa. Zgodnie z założeniami zawartymi w standardzie CC komponent dla narzędzia EA umożliwia definiowanie celów zabezpieczeń dla środowiska, które przeciwstawiają się zagrożeniom,
podtrzymują założenia i wymuszają polityki bezpieczeństwa. Natomiast cele zabezpieczeń dla TOE definiuje się tylko dla zagrożeń lub polityk bezpieczeństwa.
Dla obu typów celów zabezpieczeń (dla TOE i środowiska) komponent dla narzędzia EA udostępnia dwa typy obiektów: Security objective i Security
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objective for environment. Umieszczenie któregokolwiek z tych obiektów
na diagramie dla zadania zabezpieczeń powoduje uruchomienie drugiego asystenta,
który wspomaga użytkownika końcowego podczas definiowania celów zabezpieczeń.
Również i w tym przypadku, analogicznie jak to miało miejsce przy definiowaniu
zagrożeń, użytkownik może zdefiniować cel zabezpieczeń na dwa sposoby:
 na podstawie zdefiniowanych wcześniej w modelu: zagrożeń, założeń bądź polityk
bezpieczeństwa;
 na podstawie szablonu celu zabezpieczeń, wybranego z katalogu szablonów celów
zabezpieczeń.
Rys. 31. przedstawia najwyższy poziom drzewa katalogu szablonów dla celów zabezpieczeń, natomiast rysunek 32. ukazuje okno wyboru zagrożenia bądź polityki
bezpieczeństwa, dla którego definiowany będzie cel zabezpieczeń dla TOE.

Rys. 31. Katalog szablonów celów zabezpieczeń

W sytuacji, gdy użytkownik końcowy definiuje cel zabezpieczeń na podstawie zdefiniowanych uprzednio zagrożeń, komponent dla EA proponuje najbardziej odpowiedni cel w kolejnej liście rankingowej. Tym razem jednak lista z propozycjami celów zabezpieczeń powstaje na podstawie „trafień” ze wszystkich parametrów zdefiniowanego zagrożenia: rodzaju i typu zasobu, typu agenta zagrożenia, traconego atrybutu bezpieczeństwa, działania szkodliwego oraz podatności.
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Rys. 32. Formatka wyboru zagrożenia lub polityki bezpieczeństwa
Niezależnie od sposobu definiowania celu zabezpieczeń oraz jego przeznaczenia
(dla TOE / dla środowiska) w ostatnim kroku definiowania celu zabezpieczeń użytkownik końcowy określa nazwę mnemoniczną oraz koszt wdrożenia tego
celu zabezpieczeń.
Każdy cel zabezpieczeń w modelu zadania zabezpieczeń musi łączyć się z przynajmniej jednym elementem pochodzącym z definicji problemu bezpieczeństwa: zagrożeniem, polityką bezpieczeństwa bądź założeniem. Połączenie takie realizowane
jest za pomocą dwóch relacji: Covers oraz Counters. Relacja Covers przeznaczona jest do łączenia obiektów typu Security objective i Security objective for environment z obiektami typu Assumption i OSP. Natomiast
relacja Counters przeznaczona jest do łączenia obiektów typu Security objective z obiektami typu Threat.
Podobnie jak dla pozostałych obiektów, relacje można wyprowadzić bezpośrednio
z obiektów poprzez wybranie jednej z pozycji: „Security objective counters threat” bądź „Threat is countered by security objective” w relacji cel zabezpieczeń – zagrożenie lub też „Security objective
covers OSP/Assumption” bądź „OSP/Assumption is covered by
security objective” w relacji polityka bezpieczeństwa lub założenie – cel
zabezpieczeń (dla środowiska).
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4.1.3. Modelowanie wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia
Kolejnym bardzo istotnym fragmentem dokumentu „Zadanie zabezpieczeń”, narzuconym przez standard Common Criteria, jest ten prezentujący wymagania funkcjonalne na zabezpieczenia (ang. SFR – Security Functional Requirements). Wymagania
te wyrażają poszczególne cele zabezpieczeń dla TOE na bardziej szczegółowym poziomie abstrakcji i są zapisane w postaci komponentów opisanych w języku półformalnym. W komponencie dla EA wymagania funkcjonalne na zabezpieczenia reprezentowane są przez obiekty typu SFR.
Podobnie jak w przypadku zagrożeń oraz celów zabezpieczeń, definiowanie komponentów SFR wspomagane jest przez asystenta i możliwe jest na dwa sposoby:
 na podstawie celów zabezpieczeń dla TOE zdefiniowanych w modelu zadania zabezpieczeń (komponent do narzędzia EA na podstawie wskazanego celu zabezpieczeń dla TOE zaproponuje odpowiadające mu komponenty SFR);
 poprzez wybranie dowolnego komponentu SFR z całego katalogu komponentów SFR.
W obu przypadkach użytkownik końcowy wybiera komponent SFR z okna prezentującego drzewo komponentów SFR. Różnica pomiędzy dwoma sposobami wybierania komponentów SFR polega na liczbie dostępnych w tym drzewie komponentów
SFR. W pierwszym przypadku komponent dla narzędzia EA umieszcza w tym katalogu tylko takie komponenty SFR, które bezpośrednio wynikają ze wskazanego celu
zabezpieczeń. Natomiast w drugim przypadku użytkownik musi wybrać komponent
z całego katalogu zawartego w drugiej części standardu (rys. 33).
Dobór komponentów SFR do celów zabezpieczeń jest jedynym istotnym etapem
procesu modelowania zadania zabezpieczeń, w którym użytkownik końcowy nie jest
wspomagany przez listę rankingową. Spowodowane to jest charakterem relacji pomiędzy szablonem celu zabezpieczeń i komponentu SFR – komponent dla narzędzia
EA w tym przypadku korzysta bezpośrednio z odpowiedzi udzielanej przez bazę wiedzy (wyświetla wszystkie komponenty, które powiązane są w jakikolwiek sposób ze
wskazanym celem zabezpieczeń).
Wybranie komponentu SFR jako istotnego (dodanie go do modelu zadania zabezpieczeń) oznacza konieczność jego parametryzacji – każdy komponent SFR składa się
z minimum jednego wymagania na funkcjonalność zabezpieczenia, które może wymagać uszczegółowienia, czyli zapisania faktycznego działania zabezpieczenia
w TOE. Komponent dla EA pozwala na wykonanie wszystkich dozwolonych przez
standard CC operacji na wymaganiach (operacja wyboru, wstawienia, przypisania,
usunięcia, modyfikacji) w oknie widoku komponentu SFR (rys. 34).
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Rys. 33. Katalog komponentów SFR

Rys. 34. Formatka komponentu SFR
Proces dodawania każdego komponentu SFR kończy się sprawdzeniem jego zależności z innymi komponentami SFR. Jeżeli takie zależności istnieją, to użytkownikowi
wyświetlana jest stosowna informacja, a użytkownik końcowy musi podjąć decyzję
o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu komponentu zależnego.
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Relacja łącząca komponent SFR z celem zabezpieczeń dla TOE dostępna jest w:
 przyborniku (relacja Realization);
 menu podręcznym obiektu Security objective jako „Security objective is realized by SFR”;
 menu podręcznym obiektu SFR jako „SFR realizes security objective”.
4.1.4. Specyfikacja końcowa
Ostatnim elementem wchodzącym w skład zadania zabezpieczeń i możliwym do
zamodelowania w komponencie dla narzędzia EA jest specyfikacja końcowa TOE
(ASE_TSS). Standard CC definiuje specyfikację końcową jako odwzorowanie (przypisanie) wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia funkcjom zabezpieczającym. Komponent dla narzędzia EA pozwala zamodelować takie odwzorowanie poprzez obiekt
typu Security function, który dostępny jest w przyborniku dla diagramu ST.
Obiekt ten różni się jednak od pozostałych obiektów przybornika – nie jest typowym, pojedynczym obiektem graficznym umieszczanym na diagramie, tylko obiektem grupującym inne obiekty. Wszystkie pozostałe obiekty, które znajdą się w granicach obiektu typu Security function, są niejako częściami składowymi tego
obiektu. Jednak ze względu na definicję pojęcia „Security Function” w standardzie CC
do wynikowego materiału dowodowego dla zadania zabezpieczeń przenoszone są
tylko wymagania funkcjonalne na zabezpieczenia (komponenty SFR) zgrupowane
obiektem typu Security function, pomimo iż narzędzie EA pozwala na grupowanie za pomocą tego obiektu dowolnych typów obiektów.
Rys. 35. przedstawia obiekt typu Security function, grupujący kilka komponentów SFR.

Rys. 35. Obiekt „Security Function” grupujący komponenty SFR
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4.1.5. Uzasadnienia
Jednym z bardzo istotnych elementów zadania zabezpieczeń jest udowodnienie zasadności i celowości wprowadzenia danego obiektu do zadania zabezpieczeń oraz
połączenia go z innym obiektem. Dotyczy to w szczególności:
 obiektów reprezentujących cele zabezpieczeń i komponenty SFR;
 relacji pomiędzy elementami definicji problemu bezpieczeństwa a celami zabezpieczeń;
 relacji pomiędzy celami zabezpieczeń a komponentami SFR;
 relacji pomiędzy komponentami SFR, obrazującymi spełnienie bądź odrzucenie
spełnienia zależności.
Zasadność i celowość istnienia obiektu rozumiane są w standardzie CC jako uzasadnienie. W komponencie dla EA są natomiast reprezentowane jako właściwość połączenia, reprezentującego relację pomiędzy obiektami (np. pokrycie zagrożenia celem
zabezpieczeń reprezentowane jest za pomocą relacji łączącej obiekt typu THREAT
z obiektem typu SECURITY OBJECTIVE). Wprowadzenie treści uzasadnienia do
modelu ST oznacza zatem edycję parametrów połączenia (np. wprowadzenie treści
uzasadnienia dla pokrycia zagrożenia wybranym celem zabezpieczeń oznacza edycję
połączenia przedstawiającego relację pomiędzy tymi obiektami). Rys. 36. przedstawia
okno, które pozwala na wprowadzenie treści uzasadnienia.

Rys. 36. Okno pozwalające na wprowadzenie uzasadnienia dla pokrycia zagrożenia
przez cel zabezpieczeń
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Innym sposobem na wprowadzanie wymaganych uzasadnień dla relacji pomiędzy
obiektami jest wykorzystanie tabel pokryć, dostępnych w komponencie głównie jako
narzędzie weryfikacji kompletności modelu. Na rysunku 37. pokazana jest przykładowa tabela, przedstawiająca relacje pomiędzy zagrożeniami i politykami bezpieczeństwa oraz celami zabezpieczeń dla TOE. Znak „X” w tej tabeli oznacza istnienie
w modelu relacji pomiędzy obiektami. Brak uzasadnienia dla istniejącej relacji wyróżniany jest kolorem, a do jego wprowadzenia wystarczy wskazać właściwą relację –
wyświetli się okno analogiczne do pokazanego na rysunku 36. Dodatkowe informacje
na temat tabel pokryć w kontekście weryfikacji kompletności modelu oraz wprowadzonych uzasadnień zamieszczono w podrozdziale 4.1.6 niniejszego rozdziału.
4.1.6. Raportowanie i weryfikacja
Oprócz podstawowej funkcjonalności pozwalającej na modelowanie zadania zabezpieczeń komponent dla narzędzia EA został wzbogacony o funkcjonalność pozwalającą na weryfikację kompletności poszczególnych fragmentów zadania zabezpieczeń
– zestaw raportów oraz tabel.
Każdy z raportów odpowiada jednej z głównych części modelowania zadania zabezpieczeń:
 definicji problemu bezpieczeństwa;
 definicji celów zabezpieczeń;
 doborowi oraz parametryzacji wymagań funkcjonalnych;
 specyfikacji końcowej zadania zabezpieczeń.
Dostępny jest także dodatkowy raport, który obejmuje wszystkie powyższe raporty
– przedstawia użytkownikowi końcowemu informacje o całym zamodelowanym zadaniu zabezpieczeń.
Wszystkie raporty mają postać tekstową – wyświetlane są w osobnym oknie narzędzia EA i zawierają szczegółowe informacje o wybranym fragmencie zadania zabezpieczeń wraz z informacjami o poprzednim i następnym fragmencie. Przykładowo
raport dla definicji celów zabezpieczeń przedstawia szczegółowe informacje o każdym z celów zabezpieczeń wraz z jego relacjami z elementami definicji problemu
bezpieczeństwa oraz wymaganiami funkcjonalnymi.
Raport dotyczący definicji problemu bezpieczeństwa dostarcza informacji o kompletności:
 definicji zasobów oraz ich powiązań z podmiotami i zagrożeniami;
 definicji podmiotów oraz ich powiązań z zagrożeniami i zasobami;
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 definicji zagrożeń oraz ich powiązań z zasobami, podmiotami i celami zabezpieczeń;
 definicji założeń oraz ich powiązań z pokrywającymi celami zabezpieczeń;
 definicji polityk oraz ich powiązań z pokrywającymi celami zabezpieczeń.
Raport dotyczący celów zabezpieczeń dostarcza informacji o kompletności:
 definicji celów zabezpieczeń dla TOE oraz ich powiązań z zagrożeniami i politykami oraz realizacją za pomocą komponentów SFR;
 definicji celów zabezpieczeń dla środowiska działania TOE oraz ich powiązań
z zagrożeniami, założeniami i politykami.
Raport dotyczący realizacji dostarcza informacji o kompletności definicji komponentów SFR oraz ich powiązań z celami zabezpieczeń dla TOE i przypisaniem do
funkcji zabezpieczających.
Raport dotyczący specyfikacji końcowej dostarcza informacji o kompletności definicji funkcji zabezpieczających oraz ich powiązań z grupowanymi komponentami SFR.

Rys. 37. Przykładowa tabela pokrycia dla celów zabezpieczeń
Drugą funkcjonalnością pozwalającą na weryfikację kompletności modelu zadania
zabezpieczeń jest mechanizm generowania tabel wyświetlających relacje pomiędzy
wybranymi typami obiektów. Głównym przeznaczeniem tych tabel jest dostarczenie
użytkownikowi końcowemu łatwego sposobu weryfikacji kompletnego odwzorowania
obiektów jednego typu na obiekty innego typu oraz weryfikacji kompletności wprowadzonych uzasadnień dla tych relacji. Tabele dostępne są dla następujących typów relacji:
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 „przeciwstawia się” (st_counters) – dla relacji pomiędzy zagrożeniami a celami zabezpieczeń;
 „pokrywa” (st_covers) – dla relacji pomiędzy założeniami i politykami a celami zabezpieczeń;
 „realizuje” (st_realization) – dla relacji pomiędzy celami zabezpieczeń dla
TOE a komponentami SFR;
 „grupuje” – dla relacji pomiędzy komponentami SFR a funkcjami zabezpieczającymi.
Tabela pokrycia dla relacji pomiędzy elementami definicji problemu bezpieczeństwa (zagrożenia, polityki bezpieczeństwa organizacji oraz założenia) a celami zabezpieczeń ma za zadanie pokazać kompletność zestawu celów zabezpieczeń. Kompletność tego zestawu rozumiana jest jako zbiór celów zabezpieczeń (zarówno dla TOE,
jak i dla środowiska), pozwalający na rozwiązanie zdefiniowanego problemu bezpieczeństwa dla TOE. Oznacza to, że:
 brak jest zbędnych celów, tzn. każdy cel zabezpieczeń (dla TOE lub środowiska)
pozostaje w bezpośredniej relacji z zagrożeniem, polityką bezpieczeństwa bądź założeniem;
 zbiór celów jest kompletny w odniesieniu do definicji problemu bezpieczeństwa,
czyli każde zagrożenie, polityka bezpieczeństwa i założenie pozostaje w bezpośredniej relacji z przynajmniej jednym celem zabezpieczeń;
 poprawne odwzorowanie pokazuje jedynie relacje łączące dozwolone przez trzecią
cześć normy CC. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że założenia mogą być odwzorowane tylko na cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego.
Ponadto warto pamiętać, że kilka celów zabezpieczeń może być przypisanych do
jednego zagrożenia, co oznacza, że wszystkie te cele razem przeciwstawiają się temu
zagrożeniu. Analogicznie jest z politykami bezpieczeństwa (ang. OSP – Organizational Security Policies) oraz założeniami.
Tabela odwzorowań dla relacji pomiędzy celami zabezpieczeń dla TOE a komponentami SFR ma za zadanie pokazać komponenty SFR wywodzące się z poszczególnych celów zabezpieczeń dla TOE. Również i w tym przypadku nadrzędnym celem
jest pokazanie kompletności zestawu komponentów SFR, co oznacza:
 brak zbędnych komponentów SFR, tzn. każdy komponent SFR wywodzi się przynajmniej z jednego celu zabezpieczeń dla TOE;
 odwzorowanie jest kompletne w odniesieniu do celów zabezpieczeń dla TOE, czyli
każdy cel zabezpieczeń dla TOE jest realizowany przynajmniej przez jeden komponent SFR.
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Ostatnia tabela, pokazująca odwzorowania dla relacji pomiędzy komponentami
SFR a funkcjami zabezpieczającymi, ma za zadanie przedstawić przypisanie wszystkich zdefiniowanych wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia do funkcji zabezpieczających.
4.2. Modelowanie projektu TOE
Projekt funkcjonalny TOE według standardu CC to przedstawienie na odpowiednim poziomie szczegółowości elementów składowych TOE: podsystemów, modułów
oraz interfejsów TSFI. Poziom szczegółowości opisów poszczególnych elementów
składowych zależy od wybranego dla TOE poziomu EAL.
4.2.1. Projekt funkcjonalny TOE
W ramach komponentu dla narzędzia EA przewidziano możliwość zamodelowania
struktury TOE z podziałem na podsystemy i moduły oraz określeniem interfejsów
TSFI odpowiadających modułom lub podsystemom (projekt funkcjonalny –
ADV_TDS).
Projekt funkcjonalny TOE możliwy jest do zamodelowania za pomocą obiektów
przybornika dostępnego dla diagramu typu „TDS diagram”.
Lista elementów przybornika związana z diagramem TDS została przedstawiona
na rysunku 38.

Rys. 38. Lista elementów przybornika związanych z diagramem dla ADV_TDS
Rysunek 39. przedstawia formatkę, za pomocą której możliwe jest zdefiniowanie
podsystemu TOE (obiekt typu SUBSYSTEM z przybornika) poprzez parametry: nazwa mnemoniczna, typ oraz szczegółowy opis. Szczegółowy opis dla podsystemu musi zawierać informacje, które niezbędne są dla opisu podsystemu na poziomie szczegółowości właściwym dla wybranego dla TOE poziomu EAL. Informacje
pomocnicze na temat zawartości opisu dostępne są dla użytkownika końcowego
w postaci podpowiedzi.
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W analogiczny sposób zaimplementowano obsługę dwóch pozostałych obiektów
tego diagramu – obiektów typu MODULE i TSFI.

Rys. 39. Formatka służąca do edycji podsystemów

Rys. 40. Diagram przedstawiający przykładową strukturę TOE
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Zgodnie z wymaganiami standardu CC istotne jest zdefiniowanie relacji pomiędzy
poszczególnymi podsystemami, modułami i interfejsami TOE. Na diagramie TDS
relacje te reprezentowane są poprzez dwa typy połączeń dostępnych z przybornika:
zależność (tds_dependency) oraz realizacja (tds_realization). Połączenia
pomiędzy podsystemami oraz podsystemami i modułami to połączenia typu „zależność”, natomiast połączenia pomiędzy podsystemami lub modułami a interfejsami
TSFI to połączenia o charakterze „realizacja”. Dozwolone jest modelowanie dowolnej
liczby poziomów podsystemów (każdy podsystem może składać się z dowolnej liczby
podsystemów), dowolnej liczby poziomów modułów (w skład którego wchodzić może
dowolna liczba modułów) oraz dowolnej liczby interfejsów dla każdego z modułów.
W przypadku niskich poziomów EAL, dla których nie jest wymagane przedstawienie
podziału na moduły, można je w modelu pominąć, przypisując interfejsy TSFI bezpośrednio do podsystemów. Przykładowy model projektu funkcjonalnego TOE przedstawiono na rysunku 40.
4.2.2. Specyfikacja funkcjonalna
Specyfikacja funkcjonalna TOE według zapisów standardu CC to przedstawienie
na określonym poziomie szczegółowości interfejsów TSFI. Poziom szczegółowości
także w tym przypadku zależy od wybranego dla TOE poziomu uzasadnionego zaufania EAL.
W ramach komponentu dla narzędzia EA przewidziano możliwość zamodelowania
specyfikacji funkcjonalnej TOE (ADV_FSP), w której użytkownik końcowy musi
przedstawić szczegółowe informacje o interfejsach TSFI TOE oraz ich relacje z komponentami SFR.
Projekt funkcjonalny TOE możliwy jest do zamodelowania za pomocą obiektów
przybornika dostępnego dla diagramu typu „FSP diagram”. Przybornik ten zawiera
tylko jeden element – relację „wykorzystuje” (fsp_use), za pomocą której można
połączyć dwa typy obiektów: SFR i TSFI.
Modelowanie specyfikacji funkcjonalnej powinno odbywać się jako ostatni krok,
po zdefiniowaniu zadania zabezpieczeń oraz projektu funkcjonalnego. Wynika to
z konieczności istnienia w modelu obiektów reprezentujących zarówno komponenty
SFR, jak i interfejsy TSFI.
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Rys. 41. Diagram przedstawiający przykładową relację pomiędzy interfejsami TSFI
a komponentami SFR
4.3. Modelowanie pokrycia testami elementów składowych TOE
Pokrycie testami według standardu CC to udowodnienie przetestowania każdego
interfejsu typu TSFI oraz opisanie poszczególnych testów na poziomie szczegółowości wymaganym przez wybrany dla TOE poziom EAL.
W ramach komponentu dla narzędzia EA przewidziano możliwość zamodelowania
pokrycia interfejsów TSFI testami (ATE_COV). Jednakże, aby było to możliwe, użytkownik końcowy musi wcześniej zdefiniować poszczególne testy w składniku TestLink – tylko wtedy, poprzez wspólną szynę danych (projektową bazę wiedzy), testy
te są widoczne w komponencie dla narzędzia EA. Jednocześnie są one wykorzystywane w materiale dowodowym ATE_FUN.
Realizacja pokrycia interfejsów TSFI testami możliwa jest do zamodelowania na
dwóch dostępnych typach diagramów („TDS diagram” i „FSP diagram”) poprzez
wybranie obiektu reprezentującego interfejs TFSI (stereotyp: „tds_tsfi”). We właściwościach tego obiektu (w oknie prezentującym interfejs TSFI) możliwe jest wybranie testów pokrywających ten interfejs oraz wprowadzenie uzasadnienia.
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4.4. Modelowanie poziomu szczegółowości testowania modułów i podsystemów TOE
Poziom szczegółowości przeprowadzonych testów modułów i podsystemów TOE
według standardu CC to udowodnienie przetestowania modułów i podsystemów TOE
oraz opisanie ich na poziomie szczegółowości wymaganym przez wybrany dla TOE
poziom EAL.
W ramach komponentu dla narzędzia EA przewidziano możliwość zamodelowania
poziomu szczegółowości testowania modułów i podsystemów TOE (ATE_DPT). Jednakże, aby było to możliwe, użytkownik końcowy musi wcześniej zdefiniować poszczególne testy w narzędziu TestLink – tylko wtedy, poprzez wspólną szynę danych
(projektową bazę wiedzy), testy te są widoczne w komponencie dla narzędzia EA –
analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku pokrycia testami interfejsów TSFI. Jednocześnie testy te są wykorzystywane w materiale dowodowym ATE_FUN.
Realizacja pokrycia interfejsów TSFI testami możliwa jest do zamodelowania na
diagramie projektu funkcjonalnego TOE – „TDS diagram” poprzez wybranie obiektu
reprezentującego moduł bądź podsystem (stereotyp: „tds_module” lub
„tds_subsystem”). We właściwościach obu obiektów (w oknie prezentującym
właściwości modułu bądź podsystemu TOE) możliwe jest wybranie testów oraz
wprowadzenie uzasadnienia.
5. Podsumowanie
Komponent dla narzędzia Enterprise Architect rozszerza zakres zastosowania tego
narzędzia w bardzo specyficznym zakresie – dodaje możliwość modelowania fragmentów materiału dowodowego, niezbędnego przy ocenie i certyfikacji produktu na
zgodność ze standardem Common Criteria.
Komponent umożliwia zamodelowanie materiału dowodowego dla:
 zadania zabezpieczeń (ST);
 specyfikacji funkcjonalnej TOE (ADV_FSP);
 projektu funkcjonalnego TOE (ADV_TDS);
 pokrycia testami interfejsów TSFI TOE (ATE_COV);
 poziomu szczegółowości przeprowadzonych testów modułów i podsystemów TOE
(ATE_DPT).
Przyjęty sposób wymiany danych i komunikacji pomiędzy poszczególnymi składnikami zintegrowanego systemu wspomagania procesu rozwojowego produktów informatycznych CCMODE Tools powoduje, że komponent dla narzędzia EA nie może
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być w pełni wykorzystywany bez kilku elementów tego systemu: bazy wiedzy, modułu EMT oraz modułu TestLink. Ze składników tych komponent dla narzędzia EA pobiera informacje o produkcie i jego elementach składowych oraz sugeruje użytkownikowi końcowemu najbardziej adekwatne treści podczas modelowania zadania zabezpieczeń. Ponadto dane wprowadzone w narzędziu EA wykorzystywane są przez inny
składnik systemu – generator materiału dowodowego (GenDoc).
Jednakże z opinii uzyskanych od zewnętrznych podmiotów walidujących komponent dla EA wynika, iż warto byłoby opracować go w taki sposób, aby nie było konieczności posiadania pozostałych elementów systemu – poprzez umieszczenie
wszystkich niezbędnych danych w samym komponencie. W związku z tym obecnie
trwają prace przygotowawcze, mające na celu uzyskanie odpowiedzi, czy byłoby możliwe opracowanie tego komponentu w wersji autonomicznej. Jednocześnie komponent
dla EA powinien być uzupełniony o brakujące fragmenty modelu zadania zabezpieczeń w postaci:
 możliwości definiowania komponentów dodatkowych (ASE_ECD);
 wspomagania dla pozostałych rodzin wymagań SAR (np. ATE, AVA) (ang.
Security Assurance Requirements);
 usprawnienia i rozszerzenia wspomagania dla fragmentów wymagań rodzin
ASE_COV, ASE_DPT, ADV_TDS i ADV_FSP.
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Rozdział 6
Budowa środowiska rozwojowego produktów
informatycznych o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa
1. Wprowadzenie
We wcześniejszych rozdziałach opisano komputerowy system zarządzania rozwojem produktów informatycznych oraz aplikacje służące do tworzenia i edycji materiału dowodowego. Celem niniejszego rozdziału jest pokazanie, na przykładzie pracowni
konstruowania produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa SecLab
EMAG, możliwości zastosowania i spełnienia wymagań bezpieczeństwa zawartych
w standardzie Common Criteria (norma ISO/IEC15408) z wykorzystaniem systemu
CCMODE Tools.
Pracownia SecLab została wydzielona z zasobów Zakładu Naukowo-Badawczego
Instytutu EMAG. Celem powstania pracowni SecLab była poprawa jakości wytwarzanego produktu, obniżenie kosztów jego wytworzenia oraz uzyskanie wymaganego
poziomu uzasadnionego zaufania dla produktu do poziomu EAL4+. W rozumieniu
projektu pracownia SecLab pełni rolę doświadczalnego środowiska rozwojowego.
Podczas projektowania produktów należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo typu
security, które dotyczy ochrony produktu, tak aby założona funkcjonalność nie została
zmieniona lub w ogóle utracona. Ważnym czynnikiem jest wobec tego środowisko
rozwojowe, w którym dany produkt jest opracowywany we wszystkich fazach cyklu
życia, tak aby podatności na zagrożenia związane ze środowiskiem nie przenosiły się
na produkt lub system. W pracowni SecLab wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem są kontrolowane, co pozwala na wyodrębnienie wymagań bezpośrednio
odnoszących się do organizacji samej pracowni SecLab.
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W pracowni SecLab realizowane są wszystkie fazy rozwojowe związane z projektowaniem produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, w tym systemów informatycznych i urządzeń cyfrowych z zabezpieczonym oprogramowaniem
wykonawczym, mogących pracować w trudnych warunkach systemów dyspozytorskich. Działania związane z wdrożeniem, produkcją i serwisem są prowadzone poza
Instytutem EMAG.
W monografii [7] w rozdziale 8. opisano koncepcję realizacji doświadczalnego
środowiska rozwojowego oraz organizację pracowni rozwoju produktów i systemów
informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. W oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektu CCMODE oraz w trakcie
szkoleń pracowników SecLab możliwe było wdrożenie środowiska rozwojowego
SecLab w Instytucie EMAG.
Dodatkowo w pracowni SecLab wdrażany jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) zgodny ze standardem ISO/IEC 27001 [5]. W rozumieniu
standardu Common Criteria stanowi to źródło dodatkowego uzasadnionego zaufania.
SZBI ułatwia zapewnienie odpowiedniej ochrony wiedzy, dokumentów projektowych,
wytworzonych urządzeń i oprogramowania.
Dla poprawy jakości oraz podwyższenia efektywności pracy pracowników SecLab
i osób realizujących w nim projekty obowiązują dodatkowe procedury postępowania,
formularze i wzorce. Pracownia została wyposażona w dwa systemy wspomagające
pracę:
 opracowany w ramach projektu, komputerowy system wspomagający zarządzanie
środowiskiem rozwojowym produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Common Criteria CCMODE Tools [6];
 komputerowy system zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania OSCAD opracowany w ramach projektu celowego NCBiR/EMAG [5] – jest on
stosowany jako narzędzie pomocnicze do ochrony danych projektowych.
Zastosowanie w pracowni SecLab wymienionych systemów umożliwia kompleksowe podejście do problematyki bezpieczeństwa, wspomagania procesami utrzymania
bezpieczeństwa w środowisku rozwojowym, zapewnia wymagany poziom dokumentowania oraz zarządzania dokumentacją, jak również poprawia jakość produktów
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Głównym celem pracowni SecLab jest ochrona danych projektowych wytwarzanych i wykorzystywanych podczas prac projektowych. Dane te dotyczą wykorzystywanych pomysłów, metod i algorytmów, których ujawnienie lub utrata integralności
może się przyczynić do obniżenia jakości i poziomu bezpieczeństwa produktów, a co

132

6. Budowa środowiska rozwojowego produktów informatycznych…

za tym idzie – do utraty konkurencyjności produktów na rynku. Utrata lub uszkodzenie plików projektowych, testowych, konfiguracyjnych dodatkowo może spowodować
problemy i opóźnienia podczas realizacji prac.
2. Pracownia doświadczalna SecLab
W procesie uruchamiania pracowni doświadczalnej SecLab w pierwszej kolejności
wyodrębniono pomieszczenie o ograniczonym dostępie dla pracowników Instytutu
EMAG nierealizujących tam projektów. Pracownia SecLab została zlokalizowana
w budynku głównym, do którego dostęp posiadają tylko pracownicy SecLab oraz
strony trzecie, współpracujące z nią w ramach umów lub kontraktów. Dla bezpieczeństwa wytwarzanych produktów, zgodnie z normą ISO/IEC 15408 Common Criteria
[1, 2, 3], dla SecLab te działy Instytutu EMAG, które realizują procesy niezwiązane
z projektowaniem produktów IT, są stroną trzecią. W tym sensie pojęcie to obejmuje
administrację, a także takie działy, jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy finansami
(księgowość). Pieczę nad pracownią sprawuje dyrektor Instytutu EMAG poprzez weryfikację prawidłowości działań i wywiązywania się z podpisanych umów i projektów.

Rys. 1. Zabezpieczenie pomieszczenia SecLab oraz monitoring
Pracownia została wyposażona w system (rys. 1) składający się z zamka elektromagnetycznego i czytnika kart kodowych oraz w komputerowy system rejestracji osób
wchodzących do pomieszczenia. Informacja o wejściach jest zapisywana w bazie danych wraz z datą i godziną otwarcia. Każda nieautoryzowana próba otwarcia drzwi
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(np. samym kluczem) jest rejestrowana i wprowadzana do systemu jako incydent.
Dodatkowo przed wejściem do pomieszczenia pracowni zamontowano monitoring
(kamera rejestrująca). Obraz z kamery zapisywany jest w systemie wideo-rejestracji,
nad którym pieczę sprawuje agencja ochrony budynku.
Kolejnym etapem wdrażania środowiska rozwojowego było skompletowanie wymaganych do realizacji projektu narzędzi sprzętowych i programowych. Do podstawowych elementów należy serwer, na którym umieszczono dane projektowe, oraz
oprogramowanie wymagane do pracy serwera.
Infrastruktura SecLab (rys. 2) jest zbudowana w oparciu o wydzieloną podsieć
w ramach sieci LAN instytutu EMAG. Wydzielona podsieć w całości zlokalizowana
jest w pomieszczeniu pracowni SecLab. Podsieć ta posiada punkt styku z siecią firmy
za pośrednictwem routera, który odpowiada za odseparowanie i kontrolę działań użytkowników oraz dostęp za pomocą VPN do wydzielonej podsieci. Struktura IT pracowni została tak pomyślana, aby pracownicy SecLab mieli dostęp do sieci EMAG
oraz aby z sieci EMAG lub z otoczenia IT dostęp do wewnętrznej sieci SecLab był
możliwy tylko za pomocą wydzielonego kanału VPN z prawem dostępu po zalogowaniu (autoryzacji użytkownika) poprzez łącze szyfrowane. W ramach sieci IT pracowni
SecLab podłączone są serwery (wirtualne serwery wydzielone na maszynie VMWare),
stanowiska robocze, system kontroli dostępu oraz drukarka. W razie konieczności
korzystania z większej liczby urządzeń może zostać dodatkowo uruchomiona szyfrowana sieć bezprzewodowa.
SecLab (208)
Stanowiska robocze

Router/VPN/Firewall
Serwer Wirtualny
Sieć EMAG

Switch EMAG

ETH1

Switch wirtualny
Podsieć 1

Serwery robocze

Switch wirtualny
Podsieć 2

Serwery SecLab

Rys. 2. Infrastruktura SecLab
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W pracowni SecLab przygotowano biurka dla projektantów i programistów oraz
stół laboratoryjno-montażowy. Wszystkie stanowiska komputerowe są połączone siecią komputerową, opisaną powyżej, i umożliwiającą bezpieczną wymianę danych
projektowych pomiędzy pracownikami SecLab a kontrahentami czy Instytutem
EMAG (strony trzecie).
Oprócz wymienionych komputerów i serwerów oraz elementów biurowych pracownię SecLab EMAG wyposażono w odpowiednie narzędzia (rys. 3), wymagane
przy realizacji projektów urządzeń cyfrowych, takie jak programator mikroprocesorów czy aparatura pomiarowa: multimetr, oscyloskop, zasilacz laboratoryjny, stacja
lutownicza. W pracowni SecLab EMAG wykorzystuje się następujące oprogramowanie: oprogramowanie obsługujące maszyny wirtualne VMWARE, systemy operacyjne
MS Windows lub Linux (Ubuntu 12.4), środowisko MS Office, oprogramowanie
Subversion, system zgłaszania i śledzenia błędów Mantis, narzędzie do modelowania
w języku UML ( Enterprise Architekt), kompilatory, program do projektowania schematów elektronicznych oraz płytek drukowanych (ALTIUM DESIGNER 2004). Do
prowadzenia kontroli wersji i przechowywania danych pracownia SecLab posiada
stanowisko serwera wyposażone w SVN oraz bazy danych (PostgreSQL, MSSql
Server, Oracle, MySQL).

Rys. 3. Stanowisko do konstruowania i testowania produktów typu sprzętowego
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Kolejnym krokiem w procesie uruchamiania pracowni SecLab, jako środowiska
rozwojowego produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, było opracowanie procedur określających tryb postępowania w różnych sytuacjach, począwszy
od pomysłu do końca życia produktu. Na podstawie opracowanych procedur określono sposób realizacji poszczególnych etapów wykonania produktu.
W pracowni SecLab wykorzystywane są narzędzia komputerowe wspomagające
tworzenie dokumentacji projektowej dla oceny produktu lub systemu informatycznego
i związanego z nim materiału dowodowego tak, aby krok po kroku można było wykonać każdą fazę cyklu życia lub przekazać część etapów do realizacji w innych zakładach lub firmach.
Równolegle do uruchamiania pracowni SecLab wdrożony został pilotażowy system OSCAD [5], który służy do zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem
informacji. OSCAD wspomaga właściwe zarządzanie realizacją projektów oraz
ochronę związanych z projektami zasobów informacyjnych. Podczas realizacji projektów kierownictwo i personel pracowni pracują według wytycznych, procedur postępowania i wzorców, co chroni przed osłabieniem zaimplementowanych zabezpieczeń
oraz podwyższa efektywność pracy. Szczegółowo zagadnienie to przedstawiono
w rozdziale 7.
Wyposażenie pracowni SecLab w system zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji OSCAD [5] umożliwia:
 kompleksowe podejście do problematyki bezpieczeństwa;
 wspomaganie komputerowe procesów utrzymania bezpieczeństwa w środowisku
rozwojowym;
 zapewnienie wymaganego poziomu dokumentowania;
 wspomaganie zarządzania dokumentacją;
 poprawienie jakości produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
W metodyce Common Criteria występują wszystkie zalecenia potrzebne do budowy środowiska rozwojowego w sposób tradycyjny, a także zgodny z podejściem typu
Site Certification.
2.1. Struktura organizacyjna pracowni SecLab
Pracownia SecLab zajmuje się opracowywaniem i produkcją urządzeń automatyki
przemysłowej oraz systemów automatyzacji spełniających wysokie wymagania niezawodności i bezpieczeństwa w różnych dziedzinach.
Na rysunku 4. przedstawiono okrojoną strukturę organizacyjną Instytutu EMAG:
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Rys. 4. Struktura organizacyjna SecLab EMAG
Pracownia SecLab obejmuje kilka zespołów zajmujących się określonymi zadaniami w ramach działalności rozwojowej, mającej na celu opracowywanie nowych produktów i systemów. Pracownicy każdego zespołu posiadają określone
role w zakresie swoich działań. Zatrudnia się ich na podstawie umowy o pracę
z Instytutem EMAG lub umowy partnerskiej z firmą, w której dany pracownik jest
zatrudniony na stałe.
Zakres merytoryczny projektów, które można realizować w ramach pracowni, jest
bardzo szeroki, lecz głównie nastawiony na produkty informatyczne wymagające zabezpieczeń oraz urządzeń wykorzystujących oprogramowanie chroniące dane informacyjne produktu.
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W ramach pracowni realizowane są projekty oraz produkty o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, takie jak urządzenia analogowe i cyfrowe, a także wszystkie fazy rozwojowe systemów informatycznych i teleinformatycznych. Zakres prac
pracowni obejmuje: projektowanie, tworzenie oprogramowania wbudowanego, testowanie, badania modeli i prototypów, kodowanie, integrację, testowanie i walidowanie
systemów informatycznych.
W ramach pracowni SecLab realizowane są następujące fazy (rys. 5) rozwoju
urządzenia cyfrowego lub analogowego (produktu):
1. Pomysł lub zamówienie klienta (udokumentowane).
2. Projekt (opracowany wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną na podstawie
pomysłu, zamówienia, opisu nowego produktu).
3. Opracowanie modelu (w postaci fizycznej, np. urządzenia) wraz z dokumentacją,
do testów i weryfikacji.
4. Prototyp (wykonywany na podstawie modelu) do przeprowadzenia badań funkcjonalnych i środowiskowych, prowadzenia testów i walidacji produktu.
5. Przekazanie wyników (pełna dokumentacja przekazywana zgodnie z umową kolejnej jednostce – do produkcji, sprzedaży i serwisu).

Rys. 5. Struktura faz rozwoju urządzenia cyfrowego lub analogowego (produktu)
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etapy wytwarzania oprogramowania w pracowni SecLab EMAG (rys. 6) obejmują:
Inicjowanie (planowanie projektu, sprecyzowanie zakresu, określenie budżetu,
ustalenie dostępności zasobów sprzętowo-programowych, umowa pomiędzy kontrahentami oraz dokumentacja projektowa przydatna przy analizie finansowej
przedsięwzięcia).
Specyfikacja (określenie wymagań stawianych wytwarzanemu oprogramowaniu
i zapisanie ich w formie dokumentacji oraz modeli).
Projektowanie (opracowanie modeli o wymaganej szczegółowości umożliwiającej
implementację wyrobu).
Implementacja oraz wstępne testowanie modułu programowego.
Integracja (łączenie modułów w większe struktury tworzące system).
Walidacja (sprawdzenie, czy otrzymany system odpowiada wymaganiom zdefiniowanym w procesie specyfikacji).
Instalacja (wdrożenie wytworzonego systemu w środowisku docelowym u klienta).

Rys. 6. Etapy wytwarzania oprogramowania
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2.2. Role i obowiązki pracowników pracowni SecLab
W ramach pracowni konstruowania produktów o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa SecLab EMAG opracowywane są produkty wraz z dokumentacją,
która może być poddana ocenie na zakładany (żądany) poziom uzasadnionego zaufania, zwana również materiałem dowodowym produktu. W ramach pracowni możliwe
jest wykonanie produktów na poziomie uzasadnionego zaufania, nie większym niż
EAL4+. W ramach prac realizowanych w projekcie CCMODE [6] zostały opracowane
materiały dowodowe dla następujących projektów:
 system zarządzania ciągłością działania OSCAD;
 czujnik gazometryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym MCX.1.0;
 pyłomierz optyczny PŁ2;
 czujnik przyrostu temperatury CPT.
W pracach wykorzystany został komputerowy system CCMODE Tools do wspomagania tworzenia materiału dowodowego. Przykład takiej realizacji został opisany
w następnym rozdziale niniejszej monografii.
W pracowni SecLab wyodrębniono następujące role:
 projektant – zakres działań: określenie wymagań i założeń funkcjonalnych, określenie koncepcji wykonania produktu, nadzór nad dokumentacją w całym okresie
opracowywania produktu;
 programista – zakres działań: tworzenie algorytmów, napisanie kodu programowego i dokumentowanie;
 elektronik – zakres działań: tworzenie schematów ideowych oraz tworzenie wzorów obwodów drukowanych;
 mechanik – zakres działań: projektowanie elementów mechanicznych, dokumentowanie, montaż;
 tester – zakres działań: testy funkcjonalne, testy oprogramowania, dokumentowanie.
Role zostały przyporządkowane osobom pracującym w pracowni SecLab oraz osobom strony trzeciej współpracującym z nią w ramach umów partnerskich lub umów
o współpracy z kontrahentami. Pracownicy SecLab wraz z przypisanymi im rolami
zostali wprowadzeni do systemu EMT, który jest aplikacją webową do zarządzania
konfiguracją środowiska rozwojowego. Z punktu widzenia użytkowników środowiska
rozwojowego EMT jest systemem nadrzędnym, pełniącym główną rolę w systemie
CCMODE Tools. System CCMODE Tools został szerzej opisany w 2. i 3. rozdziale
niniejszej monografii.
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Na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)
w ramach pracowni SecLab ustalono strukturę zespołu zarządzania bezpieczeństwem
informacji, przy czym pracownicy, którym przyznano role w zespołach ds. realizacji
projektów, posiadają dodatkowe role w strukturze organizacyjnej zespołu do spraw
bezpieczeństwa informacji.
Dla pracowni SecLab została przyjęta następująca struktura organizacyjna bezpieczeństwa informacji, zamieszczona w załączniku nr 1 do dokumentu Polityki systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji [8]. Wyróżniono w niej dwie role:
 pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
(SZBI) – odpowiedzialnego za prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji;
 administratora bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – odpowiedzialnego
za nadzorowanie bezpiecznej eksploatacji systemów informatycznych i wspomaganie pełnomocnika zarządu ds. SZBI w zakresie ochrony systemowych zasobów
informacyjnych.
Dokument Polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zawiera,
oprócz listy kluczowych ról i stanowisk, również nazwiska osób proponowanych do
ich pełnienia, z uwzględnieniem ich wiedzy i udziału w tworzeniu pracowni SecLab.
Osoby te zostały zaproponowane i wymienione w załączniku ze względu na wymagania normy ISO 27001 dotyczące wskazania konkretnych osób w celu zachowania rozliczalności działań w systemie zarządzania ciągłością działania.

Rys. 7. Uprawnienia ról w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji
pracowni SecLab EMAG
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Dodatkowo dla celów wdrożenia systemu SZBI w pracowni zostały określone role
dotyczące bezpieczeństwa informacji, a także przydzieleni zostali do poszczególnych
ról stali pracownicy SecLab:
 analityk – specjalista zajmujący się analizą danych i wysuwaniem prognoz w obrębie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w SecLab EMAG;
 audytor – osoba uprawniona do przeprowadzenia audytów wewnętrznych SZBI;
 kierownik projektów – osoba, której zakres uprawnień dotyczy wszystkich aspektów związanych z realizacją projektu;
 koordynator incydentów – osoba odpowiedzialna za koordynację zgłaszanych
incydentów z SecLab EMAG oraz reagowanie na zmiany spowodowane incydentami;
 pełnomocnik ds. SZBI – odpowiedzialny za prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem, wdrożeniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (zakres jego obowiązków powinien zostać uzupełniony
o opracowanie i utrzymywanie deklaracji stosowania oraz opracowanie i utrzymywanie klasyfikacji informacji);
 użytkownik – osoba zdefiniowana w systemie OSCAD.

Rys. 8. Użytkownicy wpisani do pracowni SecLab
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2.3. Scenariusz realizacji projektu produktu informatycznego
Dla każdego projektu w początkowej fazie jego realizacji powoływany zostaje zespół wykonawców według ról i uprawnień pracowników SecLab. W ramach zespołu
pracownikom oraz stronom trzecim przypisuje się role w projekcie oraz zakresy obowiązków. W systemie CCMODE Tools głównym wykonawcą i koordynatorem prac
jest osoba zarządzająca w roli kierownika, którą wspomaga ekspert. Kierownik i ekspert są odpowiedzialni za ocenę materiału dowodowego według normy ISO/IEC
15408 Common Criteria. Materiał dowodowy może zostać przekazany do jednostki
certyfikującej, która oceni, czy dany produkt spełnia wymagania dla deklarowanego
poziomu EAL. Osoby zaangażowane w projekt mają obowiązek dostarczenia produktu wraz z dokumentacją konstrukcyjną i danymi dla komponentów SAR wymaganych
dla danego poziomu uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń EAL.
W ramach realizacji wdrożenia systemu CCMODE Tools opracowano scenariusz
wytworzenia nowego urządzenia i materiału dowodowego przeznaczonego do certyfikacji zgodnie z normą Common Criteria.
Jak już wspomniano, pracownia SecLab zajmuje się produktem od otwarcia projektu do uzyskania prototypu wraz z dokumentacją techniczną. Etapy produkcji,
sprzedaży, instalacji i utylizacji wykonywane są przez inne jednostki lub firmy, które
nadzorowane są zgodnie z przyjętą Polityką systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji, dlatego podzielono działania i realizacje na dwie części:
 od otwarcia projektu do przekazania materiału dowodowego do oceny (certyfikacji) – tabela 1., kroki od 1 do 11;
 od ewentualnych poprawek po ocenie (certyfikacji) poprzez produkcję zleconą
stronie trzeciej do sposobu postępowania ze zniszczonym produktem (utylizacji) –
tabela 1., kroki od 12 do 19.
Przed rozpoczęciem każdego projektu administrator systemu musi wprowadzić pracowników oraz strony trzecie do bazy użytkowników. Każdy z użytkowników ma
swój służbowy adres email, na który wysyłane są informacje oraz zadania do wykonania. System może zostać połączony z bazą użytkowników pracowni, dzięki czemu
każdy użytkownik posiada jedno konto w całym systemie uprawniające także do wejścia do pomieszczenia pracowni SecLab.
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Tabela 1. Przyporządkowanie działań i realizacji opracowania produktu w SecLab EMAG
zgodnego z normą Common Criteria
Lp.
1.

Działanie
Otwarcie projektu. Określenie: wymagań,
założeń funkcjonalnych, koncepcji wykonania produktu, miejsca zastosowania

2.

Konsultacje z zespołami programistów,
elektroników i mechaników

3.

Propozycje spełnienia wymagań i założeń
przekazane przez zespół programistów,
elektroników, mechaników

4.

5.

6.

Konsultacje z ekspertem CCMODE

Dostosowanie i zmiany funkcjonalności
poszczególnych elementów urządzenia
wynikające z przeprowadzonych konsultacji z ekspertem
Określenie zakresu materiału dowodowego
niezbędnego do przeprowadzenia certyfikacji zgodnie z przyjętym poziomem EAL

Kto
kierownik
projektu
kierownik
projektu,
programiści,
elektronicy,
mechanicy
kierownik
projektu,
programiści,
elektronicy,
mechanicy

Dokumentacja prototypu
oraz scenariusze testów
prototypu

ekspert,
kierownik
projektu
ekspert,
kierownik
projektu
programiści,
elektronicy,
mechanicy

Lista dokumentów
materiału dowodowego

Wykonanie prototypu

9.

Przekazanie prototypu do zespołu testerów. testerzy

10.

Przekazanie wyników testów do kierownika projektu

kierownik
projektu,
testerzy

Przekazanie produktu i dokumentacji do
oceny i certyfikacji
Wprowadzenie ewentualnych poprawek
w dokumentacji i urządzeniu

Kierownik
projektu
kierownik
projektu,
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Wstępne algorytmy
oprogramowania,
schematy ideowe, rysunki
techniczne

programiści,
elektronicy,
mechanicy

8.

Wersja
TOE
0.1.000

Wstępna dokumentacja
wymagań i założeń

Określenie typu TOE oraz
składników fizycznych
i logicznych TOE.
Definicja problemu
bezpieczeństwa.
Dekompozycja TOE na
podsystemy i interfejsy.
Określenie poziomu EAL

Wypełnienie wzorców materiałów dowodowych do kontroli

12

Wstępna dokumentacja
wymagań i założeń

ekspert,
kierownik
projektu,
programiści,
elektronicy,
mechanicy

7.

11.

Wynik

0.5.xxx

W przypadku akceptacji
dokumentów przez eksper- 0.8.xxx
ta, wykonanie prototypu
Prototyp

0.9.xxx

Dokumentacja z testów
oprogramowania oraz
testów funkcjonalnych
Jeżeli testy wykazały błędy
– powrót do punktu Jeżeli
testy nie wykazały błędów
– przekazanie do produkcji
Wyniki z oceny
1.0.001
i certyfikacji
Poprawki po uwagach
1.1.xxx
certyfikacji

6. Budowa środowiska rozwojowego produktów informatycznych…

13

Przekazanie prototypu i dokumentacji
części mechanicznej i elektronicznej
do działu produkcji

14

Przygotowanie wykazu materiałów dla
działu zaopatrzenia i logistyki

15

16

17

18

19

programiści,
elektronicy,
mechanicy
Dział produkcji (strona
Dokumentacja
trzecia),
produkcyjna
elektronicy,
mechanicy
Dział produkcji (strona
Wykaz części i materiałów
trzecia)

Dział produkcji (strona
trzecia)
programiści,
Opracowanie metod i narzędzi służących
elektronicy,
testowaniu kluczowych funkcji zabezpiemechanicy,
czeń i funkcjonalności urządzenia
testerzy
Dział jakości
Stworzenie dokumentacji serwisowej
(strona trzeurządzenia (przykładowo poziomy napięć
cia),
i prądów w wyróżnionych punktach obwoprogramiści,
dów pozwalające na ocenę prawidłowości
elektronicy,
działania podzespołu)
mechanicy
Dział jakości
Przekazanie kodów wynikowych
(strona trzeoprogramowania do działu jakości
cia),
programiści
Kierownik
Określenie sposobu postępowania ze zniszprojektu,
czonym urządzeniem, podzespołami
ekspert
Opracowanie technologii produkcji

Ustawienie maszyn,
określenie czasu
i kosztów produkcji
Przekazanie dokumentacji
do działu jakości

Przekazanie dokumentacji
do działu serwisu

Instrukcja utylizacji

1.5.xyz

2.4. Wdrożenie systemu CCMODE Tools
Opracowanie materiału dowodowego nowego produktu o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa w pracowni SecLab realizowane jest z wykorzystaniem narzędzia komputerowego do wspomagania procesu konstruowania zabezpieczeń TOE
(przedmiotu oceny) o nazwie CCMODE Tools. Zbiór wszystkich dokumentów materiału dowodowego oraz przedmiotu oceny pod kątem standardu Common Criteria
został szczegółowo opisany w monografii [7] oraz przypomniany w rozdziale 1.
niniejszej monografii. Komputerowe wspomaganie ułatwia prowadzenie poprawnej
dokumentacji projektowej oraz właściwe testowanie całości urządzenia lub jego poszczególnych podzespołów, a także pozwala na integrację produktu z uwzględnieniem
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wymagań bezpieczeństwa, co powoduje zwiększenie niezawodności i jakości tych
produktów.
W ramach walidacji środowiska rozwojowego w laboratorium SecLab wykorzystano system CCMODE Tools do opracowana materiału dowodowego dla trzech produktów o różnych typach:
1. czujnika przyrostu temperatury CPT – typ sprzętowy;
2. czujnika gazometrycznego w wykonaniu przeciwwybuchowym MCX – typ sprzętowo-programowy;
3. systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania OSCAD – typ programowy.
2.4.1. Ogólny opis systemu CCMODE Tools
System CCMODE Tools został zaprojektowany i zrealizowany z myślą o komputerowym wspomaganiu procesu zarządzania środowiskiem rozwojowym, w tym tworzenia materiału dowodowego zgodnego z normą Common Criteria. System CCMODE Tools składa się z następujących elementów koniecznych:
 EMT – część systemu, która wspomaga zarządzanie środowiskiem rozwojowym,
projektami produktów w nim wytwarzanych; zrealizowana w oparciu o techniki internetowe i dostępna za pomocą standardowej przeglądarki; system EMT służy do
zarządzania środowiskiem CCMODE Tools;
 generator dokumentacji GenDoc, wspomagający tworzenie materiału dowodowego
dla środowiska lub produktu IT oraz pozwalający na dostosowanie wzorców z bazy
wiedzy do potrzeb konkretnego projektu; w skład programu GenDoc wchodzą następujące moduły:
 GenDoc – aplikacja w wersji dla administratora aplikacji, do przystosowania
wzorców do potrzeb konkretnego projektu;
 GenDoc – aplikacja w wersji dla użytkownika, umożliwiająca tworzenie materiału dowodowego dla konkretnego środowiska lub produktu IT (szerzej opisana w rozdziale 4.).
 Enterprise Architect wraz w wtyczką zaprojektowaną do współpracy z systemem
CCMODE Tools; wtyczka do narzędzia Enterprise Architect rozszerza jego funkcjonalność o możliwość modelowania problemu bezpieczeństwa wraz z rozwiązaniem dla Zadania Zabezpieczeń (ST) oraz projektu TOE zgodnie z wymaganiami
standardu CC;
 Subversion (nazywany SVN) – system kontroli wersji; Subversion służy do zarządzania plikami i katalogami oraz zmianami w nich wprowadzonymi; zmiany w pli146
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kach i katalogach są wersjonowane, dzięki czemu możliwe jest odtworzenie plików
po ich niewłaściwej edycji, skasowaniu lub uszkodzeniu.
System CCMODE Tools może dodatkowo współpracować z następującymi systemami zewnętrznymi:
 TestLink – system wspomagający testowanie produktów IT; umożliwia tworzenie
scenariuszy testowych, przydzielanie testów do realizacji określonym testerom, zapisywanie wyników z testowania oraz generowanie raportów z realizacji testowania; system CCMODE Tools wspomaga używanie systemu TestLink poprzez odpowiednią wtyczkę zaimplementowaną w ramach realizowanego projektu; TestLink jest systemem opcjonalnym w CCMODE Tools;
 Redmine – system zarządzania projektami informatycznymi; w systemie CCMODE Tools wykorzystywany jest do zgłaszania usterek w trakcie realizacji produktu
i po jego wykonaniu, w trakcie pracy produktu u użytkownika (zgłoszenia serwisowe); system pozwala na „zatrzaskiwanie” wersji danego produktu i zgłoszeń
związanych z tą wersją; umożliwia generowanie listy błędów o różnych statusach
(rozwiązanych i nierozwiązanych w danej wersji); system CCMODE Tools wspomaga używanie systemu Redmine poprzez odpowiednią wtyczkę zaimplementowaną w ramach realizowanego projektu; Redmine jest systemem opcjonalnym
w CCMODE Tools.
System EMT stanowi główną część systemu CCMODE Tools. W systemie EMT
każdy projekt zaczyna „życie” oraz je kończy. Z systemami zewnętrznymi system
EMT komunikuje się za pomocą specjalnie zaprojektowanych wtyczek. System EMT
współpracuje z następującymi systemami zewnętrznymi: GenDoc, Enterprise Architect, Subversiom (SVN), Redmine, TestLink.
2.4.2. Wymagania stanowisk komputerowych wykorzystywanych w systemie
CCMODE Tools
Wymagania systemowe różnią się w zależności od tego, jaki system operacyjny
będzie używany oraz jaką rolę będzie pełnić stanowisko komputerowe. System
CCMODE Tools używa dwóch rodzajów stanowisk komputerowych: serwera i stacji
roboczej. Stanowisko serwera może być zainstalowane na komputerze wykorzystującym system operacyjny należący do rodziny systemów operacyjnych Windows lub do
rodziny systemów operacyjnych Linux. Stacja robocza wykorzystuje system operacyjny Windows. W tabeli 2. przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe dla stanowiska serwera pracującego na systemie operacyjnym Ubuntu 12.04. W tabeli 3.
przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe dla stanowiska serwera pracującego
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na systemie operacyjnym Windows Server 2008. W tabeli 4. przedstawiono minimalne wymagania sprzętowe dla stacji roboczej pracującej na systemie operacyjnym
Windows XP.
Tabela 2. Wymagania sprzętowe dla serwera z systemem operacyjnym Ubuntu 12.04
Komponent

Minimalne wymaganie

Procesor

1GHz Pentium 4

Pamięć operacyjna (RAM)

512 MB

Przestrzeń dyskowa

Co najmniej 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Wyświetlanie

Karta graficzna i monitor obsługujące rozdzielczość 800×600

Peryferia

Klawiatura, mysz lub inne urządzenie zastępujące mysz

Do instalacji systemu

Napęd CD-ROM

Tabela 3. Wymagania sprzętowe dla serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2008
Komponent

Minimalne wymaganie

Procesor

1.4 GHz (procesor o architekturze x64)

Pamięć operacyjna (RAM)

512 MB

Przestrzeń dyskowa

5 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Wyświetlanie

Karta graficzna i monitor obsługujące rozdzielczość 800×600

Peryferia

Klawiatura, mysz lub inne urządzenie zastępujące mysz

Do instalacji systemu

Napęd CD-ROM

Tabela 4. Wymagania sprzętowe dla stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows XP
Komponent

Minimalne wymaganie

Procesor

Procesor Pentium 233 megaherców (MHz)

Pamięć operacyjna (RAM)

64 MB

Przestrzeń dyskowa

5 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Wyświetlanie

Karta graficzna i monitor obsługujące rozdzielczość 800×600

Peryferia

Klawiatura, mysz lub inne urządzenie zastępujące mysz

Do instalacji systemu

Napęd CD-ROM
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2.4.3. Instalacja systemu CCMODE Tools
Schemat instalacji systemu CCMODE Tools przedstawia rysunek 9.
Instalacja środowiska
CCMODE Tools

Instalacja serwera
CCMODE Tools

Instalacja stacji roboczej
CCMODE Tools

Rys. 9. Schemat instalacji środowiska CCMODE Tools
Instalacja systemu CCMODE Tools realizowana jest w następujących krokach:
 instalacja serwera;
 instalacja jednej bądź kilku stacji roboczych.
Serwer może być zainstalowany na komputerze wyposażonym w system operacyjny należący do rodziny Windows (np. Windows Server 2008) lub Linux (np. Ubuntu 12.04 server).
Schemat instalacji serwera systemu CCMODE Tools przedstawiono na rysunku 10.
W pracowni SecLab serwer systemu CCMODE Tools został zainstalowany na komputerze wyposażonym w oprogramowanie VMware do tworzenia wirtualnej infrastruktury. Dzięki zastosowaniu oprogramowania VMware zwiększono bezpieczeństwo integralności serwera z uwagi na możliwość łatwego tworzenia kopii zapasowych całego
serwera. W środowisku VMware zainstalowano system operacyjny Windows Server
2008. W systemie Windows Server 2008 zainstalowano oprogramowanie konieczne
do pracy serwera systemu CCMODE Tools:
 środowisko baz danych PostgreSQL;
 serwer Apache;
 aplikacja Java JDK;
 serwer Tomcat;
 system kontroli wersji Subversion;
 system usług katalogowych LDAP;
 aplikacja do zarządzania projektami: Redmine;
 aplikacja do zarządzania testami: TestLink;
 system CCMODE Tools.
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W następnym kroku zainstalowano część kliencką systemu CCMODE Tools na
kilku stacjach roboczych zlokalizowanych w pracowni SecLab oraz zdefiniowano
użytkowników zewnętrznych, którzy mają dostęp do serwera z aplikacjami za pośrednictwem wirtualnej sieci prywatnej VPN (ang. Virtual Private Network).
Oprócz instalacji systemu operacyjnego serwera systemu CCMODE Tools zostały
zainstalowane aplikacje i środowiska wymagane do prawidłowego funkcjonowania
systemu wspomagania procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Instalacja serwera
CCMODE-Tools

Instalacja systemu
operacyjnego

Instalacja środowiska
baz danych

Instalacja serwera
Apache

Instalacja
oprogramowania

Instalacja serwera
Tomcat

Instalacja systemu
kontroli wersji

Instalacja serwera
usług katalogowych
LDAP

Instalacja systemu
CCMODE Tools

Instalacja systemu
zarządzania projektami
Redmine (opcja)

Instalacja systemu
zarządzania testami
TestLink (opcja)

Rys. 10. Schemat instalacji serwera CCMODE Tools
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Elementy wymienione na rysunku 10. systemu serwera CCMODE Tools powinny
zostać umieszczone na jednym stanowisku serwera (na rysunku 10. przedstawione
zostało to liniami ciągłymi).
Z uwagi na specyficzne wymagania organizacyjne firmy, w której będzie instalowany system CCMODE Tools, elementy systemu przedstawione na rysunku 10.
liniami przerywanymi mogą się znajdować na innych stanowiskach.
W pracowni SecLab wszystkie elementy serwera CCMODE Tools zostały umieszczone na jednym stanowisku komputerowym.
Przebieg instalacji systemu EMT przedstawia rysunek 11.
Instalacja systemu
EMT

Założenie ról i baz danych

Inicjalizacja baz danych
wartościami początkowymi

Instalacja programów
systemu
EMT

Konfiguracja sytemu
EMT

Rys. 11. Schemat instalacji systemu EMT
W pracowni SecLab system EMT zainstalowano zgodnie z następującymi krokami:
 założenie ról i baz danych:
 założenie roli: ccmode;
 założenie bazy danych cc_emt, której właścicielem jest rola ccmode;
 założenie bazy danych cc_kb, której właścicielem jest rola ccmode;
 założenie bazy danych cc_gendoc, której właścicielem jest rola ccmode;
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 inicjacja baz danych wartościami początkowymi:
 instalacja tabel oraz inicjalizacja wartościami początkowymi bazy danych
cc_emt;
 instalacja tabel oraz inicjalizacja wartościami początkowymi bazy danych
cc_kb;
 instalacja tabel oraz inicjalizacja wartościami początkowymi bazy danych
cc_gendoc;
 instalacja programów systemu EMT:
 emt.war – główny program systemu EMT;
 broker.war – program realizujący zadania bazy wiedzy;
 cchelp.war – program dostarczający informacji na temat normy Common Criteria dla systemu EMT;
 konfiguracja systemu EMT.
Po instalacji systemu EMT konieczna jest jego konfiguracja. Schemat konfiguracji
systemu EMT został przedstawiony na rysunku 12. Linie ciągłe oznaczają, że kroki
konfiguracji są obligatoryjne, liniami przerywanymi zostały oznaczone opcjonalne
kroki konfiguracji.
Konfigurację systemu EMT wykonano w krokach opisanych poniżej:
1. Uruchomienie aplikacji systemu zarządzania środowiskiem rozwojowym EMT
w wybranej przeglądarce internetowej. Pierwsze logowanie odbywa się z wykorzystaniem domyślnego użytkownika systemu i domyślnego hasła.
2. Dodanie użytkownika z prawami administratora (zdefiniowanego w systemie LDAP).
Jest to konieczne z uwagi na to, że po skonfigurowaniu LDAP w systemie EMT nie
będzie możliwości logowania za pomocą ustawień domyślnego użytkownika.
3. Skonfigurowanie systemu LDAP. Ważne jest, aby wpisać poprawne ustawienia
dotyczące serwera usług katalogowych LDAP, z którego korzysta system CCMODE Tools.
4. Skonfigurowanie brokera. Wpisanie adresu serwera, na którym został zainstalowany broker.
5. Skonfigurowanie systemu zewnętrznego SVN (Subversion) zgodnie z wymaganymi parametrami.
6. Skonfigurowanie systemu zewnętrznego Enterprise Architect zgodnie z wymaganymi parametrami.
7. Skonfigurowanie systemu zewnętrznego generatora dokumentacji GenDoc.
8. Skonfigurowanie systemu zewnętrznego zarządzania projektami Redmine.
9. Skonfigurowanie systemu zarządzania testami TestLink.

152

6. Budowa środowiska rozwojowego produktów informatycznych…

Konfiguracja systemu
CCMODE-Tools

Dodanie użytkownika
z prawami
administratora systemu

Konfiguracja LDAP

Konfiguracja broker'a

Konfiguracja systemów
zewnętrznych

Konfiguracja systemu
kontroli wersji
Subversion

Konfiguracja systemu
zarządzania projektami
Redmine
Konfiguracja systemu
zarządzania testami
TestLink

Konfiguracja generatora
dokumentacji
GenDoc

Rys. 12. Schemat konfiguracji systemu EMT
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Rys. 13. Konfiguracja systemów zewnętrznych
Przy konfiguracji systemów zewnętrznych (kroki 5-9) wyświetlane są okna ustawień dla każdego systemu osobno.
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu serwera wykonano instalację stacji roboczych
dla systemu CCMODE Tools. Schemat instalacji stacji roboczej CCMODE Tools
przedstawiono na rysunku 14.
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Instalacja stacji roboczej
CCMODE Tools

Instalacja systemu operacyjnego

Instalacja środowiska:
.NET

Instalacja programu
Microsoft Word

Instalacja programu
Enterprise Architect

Instalacja wtyczki dla
programu Enterprise
Archtect

Instalacja generatora
dokumentacji GenDoc

Rys. 14. Schemat instalacji stacji roboczej systemu CCMODE Tools
Konfigurację programu GenDoc wykonuje się ją za pomocą odpowiedniego programu konfiguracyjnego (rys. 15).
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Rys. 15. Konfiguracja ustawień dla GenDoc
W programie konfiguracyjnym ustawiono:
 D2RQ configuration – ta część konfiguracji dotyczy ustawień dla brokera;
 GenDoc database configuration – ustawienia dotyczą bazy danych przeznaczonej
dla programu GenDoc w ramach systemu CCMODE Tools;
 CCHelp address – w polu należy wpisać adres programu CCHelp;
 LDAP configuration – ustawienia dotyczą serwera LDAP.
Przed kompilacją programów systemu CCMODE Tools przygotowano plik z parametrami dla serwera znajdującego się w pracowni SecLab. Parametry dotyczą baz
danych, brokera, systemu EMT, programu GenDoc, konfiguracji LDAP itp. W procesie kompilacji trafiają do poszczególnych programów, również do programu konfiguracyjnego GenDoc.
2.5. Uruchomienie projektu
Po uruchomieniu i skonfigurowaniu, przez administratora, systemu CCMODE
Tools w środowisku rozwojowym pracę przejmuje kierownik projektu, który dodaje
projekt do bazy oraz konfiguruje podstawowe informacje na jego temat. Pierwszym
krokiem jest utworzenie projektu – na tym etapie zostają mu też nadane akronim i
nazwa, które pozostaną niezmienne podczas wszystkich faz rozwoju produktu. Po
utworzeniu projektu znajduje się on w stanie „Prekonfiguracja” i pozostaje otwarty na
wszelkiego rodzaju zmiany, z możliwością usunięcia włącznie.
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Rys. 16. Wybór nowego projektu
W tym stanie można dodać szczegółowy opis projektu, zdefiniować jego typ oraz
poziom uzasadnionego zaufania EAL. Typ projektu wybieramy z trzech możliwych:
 programowy;
 sprzętowo-programowy;
 sprzętowy.
Należy pamiętać, że wybór poziomu EAL i typu projektu są ostateczne i nie podlegają zmianom. W stanie „Prekonfigurowanie” definiowane są również systemy zewnętrzne, z których będziemy korzystać podczas realizacji projektu, opracowania
materiału dowodowego oraz wykonania dokumentacji. Wymagane systemy to:
 Enterprise Architect (EA);
 generator dokumentacji (GenDoc);
 SVN (Subversion).
Dodatkowymi aplikacjami, niewymaganymi ale zalecanymi podczas realizacji projektu, są:
 Redmine;
 TestLink.
Po przejściu do następnego stanu projektu, określonego jako „Konfigurowanie”,
nie jest już możliwa zmiana typu projektu. W momencie określenia wymagań, założeń
funkcjonalnych musimy sztywno ustawić typ projektu oraz wstępną koncepcję wykonania produktu, gdyż będzie miało to znaczenie przy konstruowaniu zabezpieczeń
wymaganych odpowiednim poziomem EAL.
Po skierowaniu projektu do realizacji przez kierownictwo lub po podpisaniu umów
partnerskich należy w systemie CCMODE Tools przejść do fazy „Konfigurowanie”,
wówczas projektu nie można usunąć z systemu CCMODE Tools. Osoba odpowiedzialna wprowadza do projektu pracowników i przydziela im odpowiednie uprawnienia, według kompetencji i zaangażowania w realizację produktu.
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Rys. 17. Konfiguracja ustawień systemów zewnętrznych w stanie „Konfigurowanie”
Dla starannego projektowania oraz prowadzenia poprawnej dokumentacji projektowej, jak też właściwego testowania, należy przyporządkować uprawnienia do ról,
a następnie – role do użytkowników. Kierownik projektu dobiera zespół projektowy
do realizacji zadania oraz określa zakres uprawnień poszczególnym pracownikom.
System CCMODE Tools proponuje role w zależności od typu projektu. Dla projektu sprzętowego proponowane są następujące role:
 elektronik;
 kierownik projektu;
 projektant obwodów drukowanych;
 tester.
Do każdej roli są przypisane uprawnienia w systemie CCMODE Tools oraz w systemach zewnętrznych. Do realizacji projektu został wytypowany zespół, określono
przynależące do niego osoby oraz ustalono zakres ich obowiązków.
W projekcie zdefiniowano następujące role:
 dyrektor;
 specjalista ds. finansowych;
 specjalista ds. jakości;
 specjalista ds. produkcji;
 logistyk;
 ekspert (konsultant) cc;
 serwisant.
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Rys. 18. Konfiguracja uprawnień do ról w systemie CCMODE Tools
Uprawnienia systemu CCMODE Tools zostały pokazane w tabeli 6.
Tabela 6. Uprawnienia systemu CCMODE Tools
System EMT
zmiana opisu projektu
zmiana typu projektu
zmiana statusu projektu
zmiana konfiguracji komponentów cc
zmiana konfiguracji systemów
dla projektu
przeglądanie konfiguracji systemów
dla projektu
zmiana konfiguracji ról w projekcie
przeglądanie konfiguracji ról
w projekcie
zmiana konfiguracji źródeł danych
dla systemów w projekcie
przeglądanie konfiguracji źródeł
danych dla systemów w projekcie
zmiana nazwy projektu
zmiana klucza projektu
zmiana użytkowników projektu
przeglądanie użytkowników projektu
zmiana faz projektu
zmiana procesów w fazach projektu

System SVN
SVN: zapis,
odczyt z katalogu: trunk
SVN: odczyt
z katalogu:
trunk

SVN: zapis,
odczyt
z katalogu: tags

SVN: odczyt z
katalogu: tags

SVN: zapis,
odczyt z katalogu: version

System
Redmine

System
TestLink

Redmine:
uprawnienie
zarządzającego
projektem

TestLink:
projektant
testów

Redmine:
uprawnienie
wykonawcy
w projekcie

TestLink:
gość

TestLink:
starszy tester
Redmine:
uprawnienie
obserwatora
projektu
Redmine:
uprawnienie
zgłaszającego
w projekcie

Aplikacja
GenDoc

GenDoc:
użytkownik
aplikacji (tylko
do odczytu)

GenDoc:
administrator
aplikacji

TestLink:
tester

TestLink:
administrator
systemu

GenDoc:
użytkownik
aplikacji
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zmiana narzędzi programowych
zmiana narzędzi CM
zmiana narzędzi
zmiana listy części
zmiana regulacji
zmiana podwykonawców
przegląd faz projektu
przegląd procesów w fazach projektu
przegląd narzędzi programowych
przegląd narzędzi CM
przegląd narzędzi
przegląd listy części
przegląd regulacji
przegląd podwykonawców
przegląd plików źródłowych
przegląd materiałów dowodowych

SVN: odczyt
z katalogu:
version

TestLink:
kierownik

SVN: zapis,
odczyt z katalogu: branches
SVN: odczyt
z katalogu:
branches

Powyższe uprawnienia można przypisywać różnym rolom. Podstawową rolą
w systemie jest rola kierownika projektu, który tworzy i konfiguruje projekt konkretnego produktu lub systemu IT. Pozostałym użytkownikom systemu przypisuje się
uprawnienia stosownie do potrzeb.

Rys. 19. Przypisanie ról użytkownikom w systemie CCMODE Tools
W stanie projektu „Konfigurowanie” w zakładce „Źródło danych” wprowadzono
istotne informacje konfiguracyjne dotyczące produktu TOE, takie jak:
 materiały dowodowe;
 listy części;
 pliki źródłowe.
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W tej fazie dane projektowe są w trakcie tworzenia, wobec tego należy wpisać
ścieżki dostępu do materiału dowodowego zgodnie z Common Criteria oraz zdefiniować, gdzie będą znajdować się listy części elementów produktu. W zakładce „Źródło
danych” zdefiniowano katalog plików źródłowych oprogramowania w repozytorium.
Dodatkowo dla produktu typu oprogramowanie architekturę produktu pokazano podzieloną na moduły, podsystemy i interfejsy w zależności od rygoru wybranego komponentu ADV_TDS i ADV_FSP.
Po zrealizowaniu powyższych kroków można zmienić stan projektu na „Rozwijaj”
– w tym stanie dostępne jest repozytorium SVN dla wszystkich użytkowników, którzy
realizują prace projektowe, wykonują dokumentacje techniczne oraz uzupełniają materiał dowodowy.
Przykład realizacji produktu typu sprzętowego opisano szerzej w rozdziale 8.,
natomiast typu programowego – w rozdziale 9.
3. Podsumowanie
W pracowni doświadczalnej SecLab przygotowano środowisko do prowadzenia
prac projektowych zgodnych z wytycznymi standardu Common Criteria. Do realizacji
projektów w pracowni SecLab wykorzystuje się narzędzie wspomagania procesów
rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
CCMODE Tools. Tak przygotowane doświadczalne środowisko umożliwia rzetelne
zaprojektowanie i wykonanie produktu oraz prowadzenie poprawnej dokumentacji
projektowej, wspomaga właściwe testowanie całości urządzenia i jego poszczególnych podzespołów, a także pomaga w opracowaniu materiału dowodowego zgodnego
z normą Common Criteria.
W pracowni SecLab realizuje się projekty programowe, programowo-sprzętowe
oraz sprzętowe do poziomu uzasadnionego zaufania EAL4+. Materiał dowodowy, dla
wybranego poziomu EAL oraz typu projektu, jest przygotowywany z wykorzystaniem
systemu CCMODE Tools.
System CCMODE Tools pozwala na integrację wszystkich części projektu,
zwłaszcza dla produktów typu sprzętowego i sprzętowo-programowego, gdzie bezpieczeństwo użytkowania produktu (safety) towarzyszy podwyższonym wymaganiom
w zakresie ochrony produktu (security). W trakcie realizacji projektu programiści
wybierają najdogodniejsze aplikacje i systemy wspomagające tworzenie produktów
informatycznych. Realizacja projektów typu sprzętowego wykonywana jest za pomocą oddzielnych aplikacji, które najczęściej nie posiadają funkcji wspomagania zarządzania całością projektu.
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Podczas tworzenia dokumentacji w środowisku CCMODE Tools bardzo przydatne
są: pomoc (help), która znajduje się prawie przy każdym wprowadzanym elemencie,
odwołania do normy (w oryginale – j. angielski) oraz odwołania pomiędzy komponentami. Bardzo pomocne są także dane pobierane z bazy wiedzy, dzięki którym użytkownik otrzymuje wskazówki oraz gotowe teksty z możliwością bezpośredniego ich
użycia w tworzonym dokumencie.
Narzędzie CCMODE Tools pozwala na poprawną realizację wszystkich elementów
metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym oraz umożliwia poprawną realizację zadań służących tworzeniu produktów systemów IT i ich materiału
dowodowego. System podpowiedzi pozwala projektantom i konstruktorom zachować
dobre praktyki inżynierskie przy konstruowaniu produktu.
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Rozdział 7
Ochrona danych projektowych w środowisku
rozwojowym
1. Wstęp
W środowisku rozwojowym SecLab (opisanym w rozdziale 6. monografii) będą
realizowane projekty sprzętowych produktów informatycznych, w tym oprogramowania układowego, o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Projekty te będą
prowadzone w celach doświadczalnych na potrzeby zarówno Instytutu EMAG, jak
i podmiotów zewnętrznych. Prowadzone prace będą również obejmowały realizację
projektów badawczych i rozwojowych z zakresu inżynierii zabezpieczeń.
Informacje związane z tego typu projektami mają charakter danych wrażliwych,
stąd wymagają odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. W osiągnięciu i utrzymaniu
tego poziomu pomagają systemy zarządzania realizowane w oparciu o różne normy,
standardy, które uwzględniają aspekty bezpieczeństwa. Wybór standardu zależy od
potrzeb i specyfiki działań instytucji. Przykładem może być standard COBIT, wskazany w rekomendacjach nadzoru bankowego jako możliwy do zastosowania w sektorze
bankowym, czy też zalecenia ITIL stosowane szerzej w obszarze zarządzania usługami informatycznymi. W przypadku środowiska rozwojowego utworzonego w ramach
Instytutu EMAG zdecydowano się na realizację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) w oparciu o międzynarodową normę ISO/IEC 27001 [1].
System ten, w rozumieniu standardu Common Criteria [2], będzie dla środowiska
rozwojowego źródłem dodatkowego uzasadnionego zaufania. SZBI ułatwi zapewnienie odpowiedniej ochrony informacji projektowych produktów sprzętowych i oprogramowania.
Niniejszy rozdział zawiera opis sposobu realizacji wdrożenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji w ramach pracowni projektowania produktów i syste-

163

Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych…

mów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – SecLab.
Przedstawiono ogólny opis przeprowadzonych działań mających na celu wdrożenie
SZBI w pracowni.
W celu usprawnienia i przyspieszenia działań w ramach prac wdrożeniowych wykorzystano oprogramowanie OSCAD, wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem
informacji, opracowane w Instytucie EMAG w ramach innego projektu [3]. W rozdziale opisano przyjęty sposób implementacji SZBI z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania związane
z zarządzaniem ryzykiem. Wstępną koncepcję systemu SZBI dla pracowni SecLab
przedstawiono w rozdziale 8. [4] oraz w rozdziale 6. niniejszej monografii.
Oprogramowanie OSCAD stanowi implementację dwóch systemów zarządzania
opisanych w normach:
 systemu zarządzania ciągłością działania (w oparciu o normę BS 25999-2 [5]);
 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (w oparciu o normę ISO/IEC
27001 [1]).
Pierwszy dotyczy utrzymania poziomu realizacji głównych procesów na wymaganym poziomie. Drugi poświęcony jest zapewnieniu odpowiedniego do potrzeb instytucji wdrażającej poziomu bezpieczeństwa informacji.
W przypadku pracowni SecLab skupiono się głównie na działaniach związanych
z wdrożeniem drugiego z wymienionych systemów, czyli na zapewnieniu bezpieczeństwa danych przechowywanych, przetwarzanych, przesyłanych w ramach działań
realizowanych w pracowni. Na przykładzie opisanego wdrożenia przeprowadzono
pobieżną analizę spełnienia wymagań opisanych w normie ISO/IEC 27001 dzięki
wykorzystaniu wyników projektu OSCAD. Dlatego też opis zawiera odniesienia do
punktów normy i jej załącznika A.
2. Budowa podstaw funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji
Podobnie jak w przypadku innych systemów zarządzania, wdrożenie SZBI wymaga stworzenia podstaw, opracowania zasad realizacji działań w ramach tego systemu
i opisania ich w formie podstawowej dokumentacji (zgodnie z wymaganiami z rozdziału 4.3 normy [1]).
System OSCAD nie ogranicza się jedynie do narzędzia programowego, ale obejmuje również elementy wsparcia w przygotowaniu warstwy organizacyjnej i proceduralnej systemów zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji. Poza
wsparciem programowym w zakresie zgłaszania i zarządzania incydentami, zarządza-
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nia ryzykiem, planowania i prowadzenia audytów, rejestrowania wartości mierników,
w ramach systemu OSCAD zostały również opracowane wzorce dokumentów systemowych do wykorzystania podczas wdrażania systemów [3, 6].
Do przygotowania dokumentacji SZBI pracowni SecLab wykorzystano szablony
opracowane w ramach projektu OSCAD.
W pierwszym rzędzie opracowano dokumenty deklaratywne SZBI i wyróżniono
podstawowe role w systemie.
Na podstawie szablonu OSCAD został opracowany dokument polityki bezpieczeństwa informacji – PBI. Zawiera on ogólną deklarację kierownictwa odnośnie ustanowienia i wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w pracowni
SecLab (zgodnie z wymaganiem rozdziału 4.3.1 normy i punktu 5.1 załącznika A).
Ponadto, wykorzystując szablony procedur, przygotowano Politykę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (odpowiednik Księgi Jakości w systemie zarządzania
jakością), obejmującą bardziej szczegółowe opisy sposobu realizacji działań w ramach
SZBI, zawierającą powołania na procedury funkcjonujące już w EMAG-u (np. procedury systemu zarządzania jakością), które włączono do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Dla SZBI w pracowni SecLab zaproponowana została również podstawowa struktura zespołu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ponadto określono, a następnie
skonfigurowano w systemie OSCAD informacje o głównych osobach odpowiedzialnych za poszczególne aspekty działań w ramach SZBI, jak np. zarządzanie incydentami, prowadzenie analiz, audytów itp. W ten sposób zrealizowano wymagania rozdziału 5.1 normy [1] dotyczące zapewnienia zasobów (w tym osobowych).
W celu przygotowania pracowników SecLab do realizacji działań w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zostali oni przeszkoleni (rozdz. 5.2.2
normy) w zakresie:
 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001;
 audytu wewnętrznego wg ISO 27001;
 zarządzania ryzykiem wg ISO 31000;
 zarządzania ciągłością działania wg BS 25999.
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3.

Konfiguracja
informacji

systemu

wspomagającego

zarządzanie

bezpieczeństwem

Uruchomienie oprogramowania OSCAD wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem informacji wymaga zebrania informacji niezbędnych do konfiguracji tego
oprogramowania. Informacje te obejmują w pierwszym rzędzie określenie listy użytkowników systemu (w celu utworzenia im kont w systemie), a następnie ogólną charakterystykę instytucji bądź obszaru objętego systemem zarządzania, w tym przypadku opis SecLab jako organizacji wdrażającej (rys. 1).

Rys. 1. Opis pracowni SecLab w aplikacji OSCAD
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji wymaga zidentyfikowania zasobów informacyjnych obejmujących przetwarzane dane, jak również środki, urządzenia i osoby zaangażowane w ich przetwarzanie (rozdz. 4.2.1.d normy [1] oraz p. 7.1 załącznika
A). Dlatego też zdecydowano się na implementację w systemie OSCAD uproszczonego modułu inwentaryzacji zasobów, służącego wprowadzeniu listy zasobów objętych
SZBI (rys. 2). Zasoby te mogą obejmować serwery gromadzące dane (zarówno serwer
w sensie fizycznym, jak i zainstalowane na nim oprogramowanie), stacje robocze pracowników, na których przetwarzane są chronione dane, infrastrukturę teleinformatyczną wykorzystywaną do przetwarzania chronionych informacji, pracowników, którzy mają dostęp do chronionych informacji, lokalizacje fizyczne (w opisywanym
wdrożeniu będzie to pracownia SecLab, w której będą przetwarzane i przechowywane
chronione informacje).
Dla każdego wprowadzonego w inwentaryzatorze zasobu, poza typowymi informacjami na temat nazwy i identyfikatora, właściciela (osoby odpowiedzialnej),
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wartości zasobu itp., przy wprowadzaniu informacji o zasobie ważne jest wskazanie, które grupy informacji on przetwarza. W ten sposób podczas analizy grupy
zasobów chronionych (grupy informacji) możliwe jest wyświetlenie powiązanych
z daną grupą zasobów, co z kolei umożliwia lepszą identyfikację potencjalnych
zagrożeń i podatności.

Rys. 2. Inwentaryzacja zasobów SecLab
W celu dostosowania systemu OSCAD do potrzeb konkretnego wdrożenia informacje specyficzne dla instytucji mogą być konfigurowane w tzw. słownikach systemu.
Są to listy specyficznych grup elementów, dotyczące struktury instytucji (jednostki
organizacyjne, stanowiska, jednostki miar i częstotliwości stosowanych dla mierników
itp.), jak również parametrów analiz ryzyka (zagrożeń, podatności, zabezpieczeń) czy
też mierników i wskaźników specyficznych dla instytucji i jej profilu działania. Również grupy zasobów chronionych (grupy informacji) wyróżnionych w instytucji są
wprowadzane w osobnym słowniku.
Poniżej przedstawiono zrzut typowego ekranu słownika systemu OSCAD (słownika stanowisk) z listą stanowisk zdefiniowanych dla pracowni SecLab (rys. 3).
W systemie OSCAD przyjęto tzw. podejście procesowe (ang. process-oriented) dla
prowadzonych działań (w tym analiz ryzyka), co wynika z wymagań normy BS
25999-2, których realizacja również jest wspomagana przez system OSCAD. Oznacza
to, że w ramach instytucji identyfikowane są procesy oraz oceniana jest ich istotność,
krytyczność dla działania instytucji.
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Rys. 3. Słownik stanowisk pracowni SecLab
Również ważność każdej z grup informacji jest szacowana z uwzględnieniem wagi
procesów, w których jest przetwarzana. Zapewnia to uwzględnienie zalecenia zawartego w rozdziale 4.2.1.c p. 1 normy [1], które mówi, że szacowanie ryzyka i określenie
bezpieczeństwa informacji powinno być realizowane w kontekście prowadzonej działalności. Dlatego też, zgodnie z podejściem przyjętym w OSCAD, działania w instytucji zostały zgrupowane w procesy, które następnie można opisać w systemie, w module procesów biznesowych. W przypadku SecLab jest to jeden proces,
w ramach którego prowadzone są działania w pracowni. Informacje dotyczące pracowni zostały zebrane na formularzu udostępnianym przez system OSCAD i wprowadzone do bazy danych systemu (rys. 4).
Przeprowadzenie analizy procesu i zasobów informacyjnych również wymaga
w systemie OSCAD konfiguracji parametrów dotyczących określania takich wartości
ryzyka, jak:
 próg krytyczności procesów, czyli poziom (wartość liczbowa wynikająca z analizy
skutków biznesowych), od którego procesy będą uznawane za krytyczne dla działania instytucji;
 akceptowalny poziom ryzyka.
W przypadku Instytutu EMAG, w ramach którego wyróżniono pracownię SecLab,
gdzie wdrażano SZBI, próg krytyczności ustawiono na poziomie 8. (przy wartości
minimalnej = 3 i maksymalnej = 12).
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Rys. 4. Opis procesu (SecLab) zarejestrowanego w systemie OSCAD
Dla ustalonych, w ramach wdrożenia, czterech poziomów oceny parametrów ryzyka i przyjętych wartości tych parametrów (1, 5, 50, 100) zbiór wszystkich możliwych
wartości ryzyka obejmuje zakres od 0,0003 do 7 680 000.
Rysunek 5. przedstawia przykładowy rozkład możliwych wartości ryzyka dla grupy informacji projektowych, gdzie krytyczność procesu została oceniona na poziomie
7., natomiast waga informacji osiągnęła poziom 27. W tym przypadku możliwy zakres
wartości ryzyka stanowi przedział od 0,0189 do 1 890 000. Zgodnie z tym wykresem
oceny poziomu ryzyka będą oscylowały w przeważającej większości w dolnych granicach możliwych wartości.
Uwzględniając wyniki analiz i oceny poszczególnych zagrożeń i podatności dla
SecLab oraz innych procesów Instytutu EMAG, jak również biorąc pod uwagę rozkład wszystkich możliwych wartości ryzyka, który dla nieliniowych wartości parametrów (ustalonych dla analiz w SecLab) będzie miał charakter wykładniczy, akceptowalny poziom ryzyka dla analiz szczegółowych zasobów informacyjnych ustalono na
poziomie 1000. Określenie akceptowalnego poziomu ryzyka jest jednym z wymagań
normy ISO/IEC 27001 (rozdział 4.2.1.c).
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Po zakończeniu etapu konfiguracji systemu można rozpocząć kolejne czynności
służące uruchomieniu systemu zarządzania ciągłością działania. W przypadku wdrożenia w SecLab były to czynności związane z analizą ryzyka.

Rys. 5. Wykres rozkładu wartości ryzyka w zależności od oceny parametrów
(powagi podatności i zagrożenia oraz poziomów implementacji
i zaawansowania technologicznego zabezpieczeń)
4. Zarządzanie ryzykiem
Utrzymanie bezpieczeństwa informacji wymaga zachowania odpowiedniego poziomu takich atrybutów, jak poufność, integralność i dostępność. Różnego rodzaju
zagrożenia i podatności, czyli luki, słabe punkty występujące w wykorzystywanych
systemach przetwarzania informacji mogą powodować naruszenie bezpieczeństwa
oraz utratę tych atrybutów.
Dlatego ważnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest
ciągły proces zarządzania ryzykiem.
Wspólny moduł analizatora ryzyka dla połączonych systemów zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji jest jednym z kluczowych elementów
oprogramowania OSCAD. Metodyka szacowania ryzyka, przyjęta w oprogramowaniu
i opisana w podręczniku użytkownika [6] oraz [8], zgodnie z wymaganiem normy [1]
(rozdział 4.2.1.c) została włączona do dokumentacji SZBI pracowni SecLab.
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Zgodnie z tą metodyką możliwe jest przeprowadzenie analizy dla takich elementów, jak:
 główne zasoby wymagające ochrony, np. grupy informacji oraz przetwarzające je
zasoby (systemy, urządzenia, osoby);
 procesy funkcjonujące w instytucji, których poprawne działanie powinno zostać
utrzymane w przypadku wystąpienia incydentu (w przypadku wdrażanego systemu
będą to działania w pracowni SecLab).
Takie wyróżnienie przedmiotu analizy wynika z integracji w ramach oprogramowania OSCAD dwóch systemów zarządzania w oparciu o wymagania dwóch głównych norm [1, 5], których wdrożenie i utrzymanie wspiera OSCAD.
W przypadku normy dotyczącej ciągłości działania wymagane jest przeprowadzenie dla wszystkich procesów instytucji analizy skutków biznesowych ([5],
rozdz.4.1.1). Na tej podstawie wyróżniane są procesy i działania krytyczne dla instytucji, których przerwa w funkcjonowaniu może spowodować znaczące straty. Następnie, tylko dla procesów krytycznych, prowadzona jest ukierunkowana na procesy biznesowe szczegółowa analiza ryzyka (analiza BCM w terminologii OSCAD), której
wynikiem jest lista proponowanych zabezpieczeń, w tym przygotowania planów
utrzymania ciągłości działania.
W przypadku bezpieczeństwa informacji [1] szczegółowa analiza ryzyka, czyli
identyfikacja istniejących zagrożeń i podatności oraz dobór zabezpieczeń, wymagana
jest w odniesieniu do wszystkich informacji przetwarzanych w instytucji objętej SZBI.
Bez względu na przedmiot analizy (procesy lub zasoby chronione) podejście do
analizy ryzyka jest jednakowe i przebiega w dwóch głównych etapach:
 Analiza skutków biznesowych (ang. BIA – Business Impact Analysis). Obejmuje
ona ocenę krytyczności (wyliczenie wagi) procesu/zasobu chronionego, czyli oszacowanie, jakie mogą być konsekwencje utraty atrybutów bezpieczeństwa: dostępności, integralności, poufności;
 Szczegółowa analiza ryzyka. Obejmuje identyfikację i ocenę zagrożeń, podatności,
funkcjonujących zabezpieczeń oraz ocenę bieżącego poziomu ryzyka. Poziom ten
jest szacowany na podstawie oceny potencjalnych skutków zagrożeń, prawdopodobieństwa (częstości) wykorzystania podatności, jakości stosowanych zabezpieczeń. Kolejnym krokiem jest wybór nowych zabezpieczeń, jeżeli wyliczony poziom ryzyka jest zbyt wysoki, a następnie ponowna ocena poziomu ryzyka szacowanego po implementacji tych zabezpieczeń.
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Ze względu na przedmiot i zakres wdrożenia (wdrożenie SZBI dla pracowni SecLab) w ramach analizy skutków biznesowych został oceniony jedynie proces realizacji
działań pracowni.
W trakcie działania tego procesu przetwarzane są dwie główne grupy informacji
(zasobów chronionych): informacje projektowe oraz informacje publicznie dostępne,
dla których przeprowadzono analizy szczegółowe, tzw. analizę ISM (ang. Information
Security Management) według terminologii przyjętej w OSCAD.
4.1. Analiza BIA – wpływu na proces biznesowy
Analiza skutków biznesowych dla pracowni SecLab i przetwarzanych w niej grup
informacji prowadzona była w systemie OSCAD z wykorzystaniem tzw. matrycy strat
biznesowych. Matryca strat jest głównym narzędziem wykorzystywanym podczas
oceny skutków biznesowych. Wykorzystanie matrycy ma na celu jednolitą, spójną
ocenę w odniesieniu do wszystkich analizowanych procesów instytucji w oparciu
o wspólną skalę. Dlatego też do analizy pracowni SecLab została przyjęta wersja matrycy, która była wykorzystywana do analizy wszystkich procesów Instytutu EMAG,
przeprowadzonej w ramach zadania walidacji oprogramowania OSCAD.
Przykład matrycy zdefiniowanej w systemie OSCAD przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Matryca strat do oceny krytyczności procesów w Instytucie EMAG
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Matryca wymagała zdefiniowania kategorii strat najbardziej istotnych dla Instytutu
EMAG. Najpowszechniejsze i mogące mieć zastosowanie praktycznie we wszystkich
instytucjach kategorie to straty finansowe oraz konsekwencje naruszenia prawa i obowiązujących regulacji. Pozostałe kategorie mogą się różnić w zależności od specyfiki
instytucji i środowiska działania. W przypadku Instytutu EMAG dodatkowo wyróżniono takie kategorie, jak możliwe opóźnienia i przerwy w realizacji zadań, zadowolenie pracowników, wpływ na zdrowie, środowisko naturalne (ze względu na prace
realizowane dla górnictwa), utrata reputacji (szczególnie istotne w przypadku pozyskiwania partnerów dla realizowanych i planowanych projektów).
Przyjęta wspólna skala oceny, czyli możliwe poziomy strat, ich liczba i opis mogą
być definiowane w oprogramowaniu OSCAD, jak przedstawiono na przykładzie
(rys. 7). Liczba poziomów (kolumn matrycy) jest zależna od potrzeb instytucji i może
być dostosowana podczas konfiguracji oprogramowania.
Dla każdej z przyjętych kategorii oceniany był poziom potencjalnych strat, jakie
mogą powstać w wyniku utraty każdego z atrybutów bezpieczeństwa:
 dostępności;
 integralności;
 poufności
realizowanych działań lub przetwarzanych danych (zgodnie z [1], p. 4.2.1.d).

Rys. 7. Konfiguracja liczby poziomów i kategorii strat matrycy
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Poniższy zrzut ekranu (rys. 8) przedstawia okno oceny skutków biznesowych utraty integralności. Ocena poufności jest prowadzona w takim samym oknie.

Rys. 8. Ocena skutków utraty integralności działań pracowni SecLab
Ze względu na to, że skutki utraty dostępności są zwykle ściśle zależne od czasu
niedostępności (im dłuższa przerwa w działaniu, tym gorsze możliwe skutki), ocena ta
prowadzona jest dla kilku okresów niedostępności. W rozwiązaniu przyjętym
w OSCAD liczba ocenianych okresów niedostępności jest taka sama, jak liczba możliwych poziomów strat przyjętych dla analizy skutków biznesowych. W analizowanym przykładzie wdrożenia dla SecLab przyjęto cztery poziomy możliwych strat, stąd
skutki utraty dostępności oceniane były dla czterech okresów niedostępności (rys. 9).
W przyjętej metodzie analizy, po ocenie każdej z kategorii strat, najwyższy z poziomów strat, czyli tzw. najgorszy przypadek (ang. the worst-case), jest wartością
wynikową oceny danego atrybutu. Ocena końcowa całej analizy, czyli waga (krytyczność) procesu lub zasobów informacyjnych, jest wyliczana w oprogramowaniu
OSCAD jako suma, iloczyn lub najgorszy przypadek (w zależności od konfiguracji
systemu) ocen wszystkich atrybutów. W przypadku wdrożenia w pracowni SecLab
waga procesu obliczana była jako suma ocen (najwyższych poziomów strat) dla poufności, integralności i dostępności.
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Rys. 9. Ocena skutków utraty dostępności działań pracowni SecLab
4.2. Analiza szczegółowa ryzyka
Po wyliczeniu poziomu krytyczności działań pracowni SecLab przeprowadzony
został kolejny etap analizy, czyli analiza szczegółowa przetwarzanych grup informacji
(danych projektowych i informacji publicznych). Wymagała ona w pierwszym kroku
oceny wagi każdej z grup (dokonanej w analogiczny sposób jak ocena krytyczności
procesu).
Kolejnym krokiem było określenie potencjalnych zagrożeń oraz identyfikacja luk,
podatności, które mogą przyczynić się do materializacji tych zagrożeń. Zidentyfikowane najistotniejsze zagrożenia i podatności zostały zarejestrowane w bazie danych
systemu OSCAD poprzez moduł tzw. słowników. Następnie, w trakcie analizy każdej
z grup, dla wybranych par zagrożenie-podatność przeprowadzono ocenę bieżącego
poziomu ryzyka.
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W metodzie zaimplementowanej w systemie OSCAD poziom ryzyka obliczany
jest według wzoru:

R

PZ  PP Wp * Wi
Z IMP * Z ZAAW

gdzie:
R
– wartość (poziom) ryzyka;
PZ – powaga zagrożenia (ang. threat severity);
PP – powaga podatności (ang. vulnerability severity);
Wp – waga (krytyczność) procesu;
Wi – waga (krytyczność) zasobów informacyjnych (grupy informacji);
ZIMP – poziom implementacji zabezpieczeń;
ZZAAW – poziom zaawansowania technologicznego, użyteczności zabezpieczeń.
Oprogramowanie OSCAD umożliwia wybór działania (suma bądź iloczyn) wykorzystywanego we wzorze na poziom ryzyka. W przypadku wdrożenia w pracowni
SecLab stosowany był iloczyn.
Wartości parametrów powagi zagrożenia i podatności, poziomów implementacji
i zaawansowania zabezpieczeń są oceniane według skal definiowanych podczas konfiguracji oprogramowania w słownikach systemu OSCAD. Dla pracowni SecLab, tak
jak i dla procesów EMAG ocenianych w trakcie walidacji metodyki wdrażania systemu OSCAD, przyjęto czterostopniowe skale ocen tych parametrów.
Powaga zagrożenia oceniana jest na podstawie wartości potencjalnych skutków
([1], rozdz. 4.2.1.e, p. 1). W ocenie tej należy uwzględnić wpływ skuteczności
funkcjonujących już zabezpieczeń. Do oceny skutków można posiłkować się matrycą strat biznesowych (odnosząc poziomy strat z matrycy do kolejnych poziomów powagi zagrożenia). Lista możliwych wartości oceny powagi zagrożenia
została opisana w tabeli 1.
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Tabela 1. Wartości parametru powagi zagrożenia (potencjalnych skutków)
Wartość

Kryteria oceny
Zaistnienie incydentu nie wpłynie w zauważalny sposób na funkcjonowanie organizacji,
poniesione straty nie są duże, a powrót do normalnego funkcjonowania nie będzie wymagał dużo czasu, dużych nakładów finansowych czy dużego nakładu pracy.
Zaistniały incydent wpłynie na funkcjonowanie organizacji w zauważalny sposób. Skutkować będzie pewnymi stratami, które jednak nie będą miały długotrwałych konsekwencji
dla organizacji.
Zaistniały incydent wywoła poważne skutki zagrażające działalności organizacji, a ewentualny powrót do normalnej pracy będzie wymagał długofalowych i kosztownych działań.
Zaistnienie incydentu może skutkować upadkiem organizacji. Poniesione straty mogą być
bardzo kosztowne i długotrwałe lub niemożliwe do naprawienia.

1

5
50
100

Powaga podatności oceniana jest na podstawie częstości (prawdopodobieństwa –
[1], rozdz. 4.2.1.e, p. 2) wystąpienia incydentu w wyniku wykorzystania ocenianej
podatności. Dla opisywanego wdrożenia przyjęto wartości i opisy powagi podatności
przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Wartości parametru powagi podatności (szacowanej częstości wystąpienia)
Wartość
1
5
50
100

Kryteria oceny
Incydent teoretycznie możliwy lecz praktycznie nie występujący. Znikome prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu. W przeszłości takie incydenty nie miały miejsca lub
miały miejsce rzadziej niż jeden raz na 5 lat.
Incydent występujący rzadko. Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia. W przeszłości
incydenty występowały kilka razy w przeciągu ostatnich 5 lat.
Incydent występujący często. Duże prawdopodobieństwo wystąpienia. W przeciągu ostatniego roku incydent występował przynajmniej raz.
Incydent występujący bardzo często. Bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia.
W przeciągu ostatniego roku incydent występował kilkanaście razy lub częściej.

Podczas oceny współczynnika zaawansowania technologicznego należy ocenić
sposób realizacji (pośrednio skuteczność) stosowanych zabezpieczeń (tab. 3). Ocena
dotyczyć może zarówno oceny sposobu realizacji (np. procedur, kontroli ich przestrzegania), jak i technicznej jakości zastosowanych zabezpieczeń.
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Tabela 3. Wartości parametru poziomu zaawansowania technologicznego zabezpieczeń
Wartość

Kryteria oceny

1

Brak zabezpieczenia lub jego
skuteczność jest znikoma

5

Zabezpieczanie funkcjonuje
w sposób niezadowalający.
Duże prawdopodobieństwo
niezadziałania w sposób
poprawny

50

Zabezpieczenie funkcjonuje
w sposób poprawny, jednak
istnieje małe prawdopodobieństwo, że mogą występować problemy z jego skutecznym zadziałaniem

100

Zabezpieczanie działa niezawodnie. Bardzo duże prawdopodobieństwo poprawnego
zadziałania

Sugerowane przykładowe kryteria oceny
Sposób realizacji
Jakość techniczna zabezpiezabezpieczenia
czenia
Brak lub wymogi proBrak zabezpieczenia lub
ceduralne w praktyce
istnieje, ale nie jest
niestosowane
wykorzystywane
Jakość techniczna niska
Zabezpieczenie oparte
i niezadowalająca. Zabezpiena procedurach postęczenie jest skuteczne tylko
powania w całości
w małym zakresie i zbyt
zależne od decyzji
słabo chroni przed incydenludzkiej
tami
Jakość techniczna zabezpieZabezpieczanie oparte
czania odpowiadająca
na rozwiązaniach techw dużym stopniu wymaganicznych wspartych
niom, chroniąca przed typodziałaniem ludzkim
wymi incydentami w zadowalający sposób
Jakość techniczna zabezpieczenia powyżej stanu wymaZabezpieczanie w pełni
ganego, chroniąca przed
automatyczne
incydentami mogącymi przekroczyć oczekiwany poziom

Możliwe wartości oceny parametru poziomu implementacji zabezpieczeń opisano
w następujący sposób (tab. 4):
Tabela 4. Wartości parametru poziomu implementacji zabezpieczeń
Wartość

Kryteria oceny

1

Zabezpieczenie nie wdrożone lub wdrożone w stopniu minimalnym, niezapewniającym
praktycznie żadnej ochrony

5

Zabezpieczenie częściowo wdrożone – poziom ochrony jest niewystarczający

50

Zabezpieczenie częściowo wdrożone – poziom ochrony można uznać za zadowalający

100

Zabezpieczenie w pełni wdrożone

Dla tak zdefiniowanych skali ocen parametrów prowadzona jest następnie ocena
tych parametrów dla każdej z par zagrożenie-podatność. Zrzut okna systemu OSCAD,
w którym prowadzona jest ocena tych parametrów, przedstawia rysunek 10.
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Rys. 10. Ocena bieżącego poziomu ryzyka (dla istniejącego zabezpieczenia)
W celu oceny bieżącego poziomu ryzyka (na pierwszej zakładce „Stan obecny”
w oknie „Postępowanie z ryzykiem”) dla ocenianego zagrożenia i podatności należy
zidentyfikować i wprowadzić funkcjonujące zabezpieczenia ograniczające daną podatność. Zabezpieczenia te (wyświetlone na liście z lewej strony okna „Postępowanie
z ryzykiem”) są wybierane spośród elementów wprowadzonych do słownika zabezpieczeń. Dla ocenianego zagrożenia i podatności należy oszacować ogólny poziom implementacji oraz zaawansowania funkcjonujących zabezpieczeń. Ocena bieżącej powagi
zagrożenia i podatności, czyli ocena poziomu potencjalnych skutków i częstości ich
wystąpienia, powinna być prowadzona z uwzględnieniem działających zabezpieczeń.
Dla prowadzonej analizy ryzyka możliwe jest wyświetlenie w systemie OSCAD
zestawienia wszystkich ocenianych w danej analizie par zagrożenie-podatność (rys.
11). Wartości wyświetlane w nawiasach zawierają wyniki oceny stanu bieżącego,
natomiast wartości poza nawiasem dotyczą poziomów planowanych do osiągnięcia po
zastosowaniu dodatkowych, wybieranych w kolejnym kroku analizy zabezpieczeń.
Na podstawie wyliczonych poziomów ryzyka należy następnie (zgodnie z [1],
rozdz. 4.2.1.f) podjąć decyzję odnośnie dalszego postępowania ze zbyt wysokim ryzykiem. Tam, gdzie to możliwe, poziom ryzyka jest ograniczany poprzez zaplanowanie
i wdrażanie nowych, dodatkowych zabezpieczeń lub uzupełnienie i poprawę istniejących rozwiązań. Działania z tym związane są następnie rejestrowane w postaci planu
zabezpieczeń.
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Rys. 11. Wyliczone wartości ryzyka dla analizy grupy informacji projektowych SecLab
Jeżeli z pewnych względów (technicznych, finansowych lub innych) nie ma możliwości dalszego ograniczania poziomu ryzyka, możliwe są takie typowe dla zarządzania ryzykiem działania, jak:
 akceptacja ryzyka i zatwierdzenie wyników analizy z istniejącymi poziomami
ryzyka (przy zachowaniu ciągłego monitorowania tego ryzyka) – akceptacja musi
być formalnie zatwierdzona przez zarząd;
 unikanie ryzyka, czyli ograniczenie lub rezygnacja z tych działań, które powodują
największe ryzyko;
 przeniesienie (transfer) ryzyka, np. poprzez stosowanie ubezpieczeń lub przekazanie firmom zewnętrznym (na podstawie stosownych umów) realizacji części działań obarczonych największym ryzykiem.
Ograniczanie poziomu ryzyka wiąże się z wyborem działań i rozwiązań służących
redukcji ryzyka. W tym zakresie system OSCAD umożliwia przygotowanie pięciu
wariantów zabezpieczeń dla każdej ocenianej pary zagrożenie-podatność, a następnie
wybór najlepszego dla instytucji rozwiązania.
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Każdy z wprowadzonych wariantów zabezpieczeń wymaga ponownej oceny parametrów ryzyka, tzn. powagi zagrożenia i podatności oraz poziomów implementacji
i zaawansowania technologicznego zabezpieczeń.
Warianty zabezpieczeń wprowadzane są na kolejnych zakładkach (od A do E)
w oknie „Postępowania z ryzykiem” (rys. 10). Nowe zabezpieczenia wybierane są ze
słownika, w ten sam sposób jak zabezpieczenia funkcjonujące przy ocenie stanu bieżącego, jednak dla nowych zabezpieczeń wymagane jest określenie dodatkowo planowanej daty wdrożenia i osoby odpowiedzialnej za realizację.
Przykład porównania trzech wariantów zabezpieczeń, wygenerowanego w oprogramowaniu OSCAD, przedstawia rysunek 12. Zawiera on informacje na temat:
 oczekiwanych poziomów ryzyka (po wdrożeniu wariantu);
 szacowanych zmian poziomów parametrów (skutków i częstości wystąpienia niekorzystnego zdarzenia, poziomu zaawansowania technicznego i poziomu wdrożenia zabezpieczeń) w wyniku wdrożenia każdego z wariantów;
 zmiany poziomu ryzyka w odniesieniu do kosztów realizacji każdego z wariantów;
 jednostkowego kosztu ryzyka (tzn. ile będzie kosztowała zmiana ryzyka o jeden
punkt).
Dla przykładowych wariantów (A, B i C) w walidowanym przypadku użycia
z podsumowania wariantów wynika, że największą redukcję ryzyka można uzyskać,
stosując wariant C, jednak porównując koszty jednostkowe, jest on ponad 20-krotnie
droższy od wariantu A, przy którym poziom ryzyka spada poniżej wartości akceptowalnej (do poziomu „945”, przy poziomie akceptowalnym równym „1000”).
System OSCAD, na podstawie informacji na temat kosztów wdrożenia i utrzymania poszczególnych zabezpieczeń, stopnia redukcji ryzyka, jaki można osiągnąć po ich
zastosowaniu, daje możliwość porównywania wariantów zabezpieczeń i wyboru najlepszego (zdaniem oceniających, np. kierownictwa instytucji) wariantu, który następnie oznaczany jest w systemie jako docelowy i uwzględniany w planie zabezpieczeń
(wymaganym według rozdz. 4.2.1.g [1]).
Zadania wdrożenia zabezpieczeń wynikających z planu, termin ich wykonania
i osoby odpowiedzialne za realizację rejestrowane są w bazie danych systemu
OSCAD. Również działania związane z prowadzeniem analizy (BIA, ISM) mają swoje odzwierciedlenie w systemie w postaci zarejestrowanego zadania analizy, a po jej
zakończeniu – w zadaniu zatwierdzenia analizy. Podobnie zadania dotyczące obsługi
incydentów, audytów, przeglądów i inny działań. Możliwa jest zatem kontrola stanu
realizacji zleconych zadań. System OSCAD wspiera w ten sposób zarządzanie eksploatacją SZBI.
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Rys. 12. Porównanie wariantów zabezpieczeń
Zadania mogą być generowane automatycznie (np. po utworzeniu obiektu analizy,
zadania audytowego, wysłaniu wyników do zatwierdzenia) lub też mogą być rejestrowane ręcznie i przypisane wybranej osobie. Poniższy zrzut ekranu (rys. 13) przedstawia fragment listy zadań zarejestrowanych w systemie w ramach działań realizowanych w pracowni SecLab.
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Rys. 13. Lista zadań zarejestrowanych przez system OSCAD dla pracowni SecLab
5. Zarządzanie incydentami
Wdrożenie systemu OSCAD w pracowni SecLab dotyczyło jednego z dwóch zaimplementowanych w OSCAD systemów zarządzania, tj. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według zaleceń normy PN-ISO/IEC 27001. Norma ta wymaga wdrożenia mechanizmów zarządzania incydentami i ciągłością działania w kontekście bezpieczeństwa informacji (rozdziały 13. i 14. załącznika A [1]). Incydenty
dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych powinny być rejestrowane i rozwiązywane, a także powinien zostać przywrócony dostęp do tych danych w wymaganym
czasie. W tym zakresie można wykorzystać elementy systemu OSCAD przeznaczone
dla wsparcia systemu zarządzania ciągłością działania według normy BS 25999-2.
System OSCAD umożliwia zgłaszanie zdarzeń i incydentów bezpieczeństwa przez
użytkowników. Zgłoszenia te są rejestrowane w bazie danych i wyznaczane osoby
mogą przeprowadzić klasyfikację zgłoszeń (podział na zdarzenia i incydenty) oraz
przeprowadzić analizę incydentów (ich przyczyny, potencjalne skutki, proponowane
zadania naprawcze itp.). W systemie OSCAD zaimplementowano również możliwość
dostępu do wybranych funkcji systemu (w tym zgłaszania incydentów) poprzez urządzenia mobilne, takie jak np. smartfony. Poprzez wykorzystanie tej funkcjonalności
zapewniono spełnienie punktu 13.1 załącznika A normy [1], mówiącego o tym, że
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zdarzenia bezpieczeństwa powinny być zgłaszane w sposób umożliwiający podjęcie
szybkich działań korygujących.

Rys. 14. Opis zgłoszenia zdarzenia w pracowni SecLab
Na wypadek wystąpienia incydentów dotyczących najbardziej prawdopodobnych
zagrożeń (pożaru i awarii zasilania) dostępne są plany awaryjne. Plany te oraz wynikające z nich zadania zostały wprowadzone do systemu OSCAD.

Rys. 15. Plany awaryjne i procedury testowe
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Dla planu postępowania na okoliczność wystąpienia pożaru zdefiniowano również
plan testowy obejmujący ewakuację. Tego typu test jest regularnie realizowany
w Instytucie EMAG. Wprowadzane w ten sposób informacje o planach awaryjnych
i procedurach testowych służą realizacji wymagań punktów 14.1.3 i 14.1.5 załącznika
A normy [1]. Rysunek 15. przedstawia zrzut ekranu z listą planów pracowni SecLab
wprowadzonych do systemu OSCAD. System umożliwia również automatyczne wygenerowanie w postaci pliku PDF dokumentu z zadaniami zapisanymi w planie.
6. Audyt i przeglądy
Oprogramowanie OSCAD zapewnia też wsparcie dla planowania oraz prowadzenia audytów i przeglądów SZBI (rozdziały 6. i 7. normy [1]), jednak w ramach jego
wdrożenia w pracowni EMAG nie został on jeszcze w tym zakresie wykorzystany.
Pierwszy audyt został zaplanowany jeszcze przed wdrożeniem systemu OSCAD
i przeprowadzony przez firmę zewnętrzną w celu zweryfikowania istniejącej dokumentacji i określenia ewentualnych braków oraz miejsc wymagających uzupełnienia.
Kolejne audyty można będzie już planować przy wsparciu oprogramowania OSCAD.
Na podobnej zasadzie, jak przeglądy, możliwe jest również wprowadzenie w systemie OSCAD informacji na temat planowanych szkoleń – określenie planowanego
terminu oraz przydzielenie osób odpowiedzialnych za realizację szkolenia.
Wspomaganie SZBI poprzez funkcje systemu OSCAD można będzie uzupełniać,
rozszerzać na kolejne elementy SZBI pracowni SecLab w trakcie użytkowania tego
oprogramowania. W momencie opracowania niniejszego rozdziału nie został jeszcze
wykorzystany w pełni moduł planowania szkoleń. Dopiero po uzyskaniu informacji
o planowanym budżecie Instytutu EMAG na szkolenia można będzie wprowadzić
w systemie planowany harmonogram szkoleń z zakresu SZBI na kolejny (2013) rok.
Analogicznie plan audytów wewnętrznych będzie ustalony z uwzględnieniem planu
audytów systemu zarządzania jakością po określeniu tego planu.
Wyniki pierwszych przeprowadzonych analiz ryzyka można będzie wykorzystać
podczas przeglądu aktualnych lub realizacji nowych analiz (taką opcję również umożliwia system OSCAD poprzez funkcję kopiowania analizy).
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7. Podsumowanie
Utworzona w ramach Instytutu EMAG pracownia SecLab ma służyć promowaniu
dobrych praktyk odnośnie do rozwoju produktów i systemów informatycznych,
w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i kontrolę na wszystkich etapach realizacji prac (od projektowania do wykonania). W pracowni mają powstawać produkty
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa i o odpowiednim poziomie uzasadnionego zaufania.
Dlatego też istotną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, czemu ma służyć wdrożenie wymagań normy ISO/IEC
27001 obejmującej wymagania co do bezpiecznego przetwarzania danych oraz ustanowienia procesu zarządzania tym bezpieczeństwem.
Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa nie ma być celem samym w sobie, ale środkiem do lepszej realizacji prac w pracowni SecLab. Dlatego też zastosowane programowe narzędzie wspomagające OSCAD ułatwi zarządzanie bezpieczeństwem danych w ramach pracowni. Działania takie, jak cykliczna analiza ryzyka, planowanie i realizacja audytów, zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa można będzie
realizować sprawniej z wykorzystaniem jednej, centralnej bazy, w której będą gromadzone i kontrolowane wszelkie informacje, zadania i parametry dotyczące utrzymania
ryzyka na zakładanym poziomie.
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Rozdział 8
Przykład realizacji projektu sprzętowego
w środowisku rozwojowym
1. Wstęp
Rozdział ukazuje sposób wykorzystania komputerowego systemu wspomagającego
CCMODE Tools do projektowania produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń
zgodnie z wymaganiami standardu Common Criteria (ISO/IEC 15408) [1, 2, 3] na
przykładzie czujnika przyrostu temperatury CPT 1.0 dla poziomu uzasadnionego zaufania EAL3.
Celem zasadniczym zaprezentowanego procesu projektowego było pokazanie
praktycznego wykorzystania komputerowego systemu wspomagającego projektowanie CCMODE Tools przy konstruowaniu produktu sprzętowo-programowego. Przedstawiono opis i konfigurację czujnika w środowisku EMT oraz działania w zewnętrznych systemach współpracujących, tj. Enterprise Architect, Redmine, SVN, TestLink,
a także ukazano możliwości generatora dokumentacji GenDoc.
System CCMODE Tools został opracowany w ramach realizacji projektu celowego
pt. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa”, natomiast przedmiotem oceny jest wydzielony układ
kontrolno-sterujący w obrębie architektury czujnika CPT 1.0, będący przedmiotem odrębnego projektu realizowanego w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.
W pierwszej części rozdziału przedstawiona została ogólna charakterystyka czujnika CPT 1.0, jego zasada działania oraz obszar zastosowań. Następnie omówiono działania w systemie CCMODE Tools wymagane do wygenerowania przykładowego materiału dowodowego dla wybranych komponentów klasy ADV, ALC, ATE oraz zadania zabezpieczeń ST (ang. ST – Security Target) [4].
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2. Charakterystyka projektowanego czujnika
Czujnik CPT [5] wraz z wydzielonymi podzespołami jest wielogłowicowym urządzeniem przeznaczonym do kontroli przyrostu temperatury konstrukcji przenośników
taśmowych. W obrębie czujnika wydzielono część określaną jako przedmiot oceny
(ang. TOE – Target of Evaluation), która stanowi fragment odpowiedzialny za sterowanie pracą czujnika oraz przetwarzanie danych pomiarowych z głowic pomiarowych. TOE jest układem kontrolno-pomiarowym odpowiedzialnym za pracę oraz
bezpieczeństwo przetwarzanych informacji poprzez czujnik CPT. Zakres fizyczny
TOE przedstawiony został na rysunku 1.
OBUDOWA
ZASILANIE

TOE

MIKROPROCESOR
(firmware)

Czujnik temperatury
odniesienia
Czujnik temperatury
konstrukcji
Klawiatura

LCD
Wyjście analogowe

Rys. 1. Struktura TOE.
TOE składa się z mikrokontrolera firmy Silicon Laboratories, układu pomiarowego
temperatury odniesienia oraz czujników temperatury konstrukcji przenośnika.
Mikrokontroler firmy Silicon Laboratories charakteryzuje się niskim zapotrzebowaniem energetycznym oraz pamięcią FLASH o pojemności 8kB. Układ ten spełnia
następujące funkcje:
 pomiar temperatury odniesienia;
 kontrola stanu wyjść dwustanowych z detektorów rozmieszczonych na konstrukcji;
 ustawienie wartości temperatury na podstawie danych z klawiatury urządzenia;
 wykrywanie przekroczenia temperatury z detektorów rozmieszczonych na konstrukcji przenośnika taśmowego;
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wyświetlanie wartości temperatury odniesienia na wyświetlaczu alfanumerycznym;
wyświetlanie ustawionego progu temperatury na wyświetlaczu alfanumerycznym;
sterowanie wyjściem analogowym;
przeprowadzanie samokontroli obwodów wewnętrznych;
przeprowadzanie kontroli układów detekcji temperatury konstrukcji przenośnika.
Układ kontroli temperatury otoczenia (odniesienia) wykonany jest na bazie termometru półprzewodnikowego firmy Analog Devices. Termometr generuje na wyjściu
napięcie, które jest wprost proporcjonalne do temperatury (10mV/oC). Napięcie to
mierzone jest przez mikrokontroler przy pomocy przetwornika analogowo-cyfrowego.
Informacja o temperaturze otoczenia stanowi podstawę dla pracy czujnika oraz dla
nastaw programowanego progu jego zadziałania.
Układ pomiarowy temperatury przenośnika zbudowany został na podstawie
programowalnego półprzewodnikowego przełącznika termicznego. Ustawianie
progu zadziałania przełącznika realizowane jest poprzez podanie odpowiedniego
napięcia na wejście sterujące przełącznika. Poziom tego napięcia jest wyznaczany
w mikrokontrolerze na podstawie zmierzonej temperatury odniesienia oraz zaprogramowanego progu zadziałania, wprowadzanego przy pomocy klawiszy konfiguracyjnych.
Do pracy TOE wymagane jest podanie zewnętrznego napięcia zasilania o odpowiednich parametrach określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej czujnika
CPT. Zasilanie można podać z iskrobezpiecznego zasilacza lub z dołowych centrali
typu MCCD.
3. Realizacja projektu czujnika CPT
Projektowanie czujnika w środowisku CCMODE Tools należy rozpocząć od założenia projektu CPT w systemie EMT. W systemie EMT w projekcie CPT umieszcza
się informacje dotyczące samego czujnika, jak również informacje o całym zespole
projektowym, rolach przydzielonych poszczególnym użytkownikom, uprawnieniach
do korzystania z systemów zewnętrznych, wykorzystywanych narzędziach, lokalizacji
schematów, kodów źródłowych oraz pełnej dokumentacji projektowanego urządzenia.
System EMT pozwala na zarządzanie zarówno użytkownikami, jak i dokumentacją
projektową. W systemie EMT modelujemy cykl życia produktu podzielony na poszczególne fazy z wydzielonymi procesami. Poprawna konfiguracja projektu w systemie EMT pozwala na szybkie przejście do systemów zewnętrznych pomagających
użytkownikowi w procesie projektowym urządzenia.
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Jednym z kluczowych elementów systemu CCMODE Tools jest wtyczka do narzędzia Enterprise Architect, rozszerzająca jego funkcjonalność o możliwość zamodelowania fragmentów zadania zabezpieczeń (ST) oraz architektury zabezpieczeń produktu TOE. Modele służą jako źródła danych projektowych do materiału dowodowego
zgodnie z wymaganiami rodzin ADV_TDS i ADV_FSP oraz części rodzin określających wymagania dla zadania zabezpieczeń. W ramach modelu ST w narzędziu EA
przygotowano szereg elementów umożliwiających przygotowanie definicji problemu
bezpieczeństwa, a następnie rozwiązanie go poprzez wyspecyfikowanie celów zabezpieczeń i wybór odpowiednich wymagań funkcjonalnych. Zapewniono możliwość
automatycznego generowania tabel obrazujących pokrycie poszczególnych aspektów
definicji problemu bezpieczeństwa przez cele zabezpieczeń, a także pokrycie celów
zabezpieczeń przez wymagania funkcjonalne zabezpieczeń. W ramach projektu TOE
istnieje możliwość definiowania elementów produktu TOE, takich jak podsystemy,
moduły oraz interfejsy TSF.
Innym ważnym elementem środowiska CCMODE Tools jest TestLink. Jest to system pomagający w tworzeniu i nadzorowaniu wykonania scenariuszy testowych, którym jest poddawane urządzenie w fazie projektowania i wdrażania do produkcji.
Kolejnymi systemami zewnętrznymi, z których korzystamy podczas projektowania
urządzenia, są:
 SVN – pomagający w zarządzaniu plikami projektu oraz w wersjonowaniu;
 Redmine – pozwalający na zarządzanie błędami w projekcie oraz kontrolę nad
poprawkami;
 GenDoc – aplikacja na bazie Microsoft Word, która pobiera informacje z pozostałych systemów i umieszcza je we wzorcu materiału dowodowego.
Zarówno GenDoc, Enterprise Architect, jak i EMT mają dostęp do obszernej bazy
wiedzy utworzonej w oparciu o standard Common Criteria (ISO/IEC 15408) oraz
doświadczenia konstruktorów i programistów z Instytutu Technik Innowacyjnych
EMAG. Na rysunku 2. przedstawiono sposób współdziałania systemów zewnętrznych
w środowisku CCMODE Tools.
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Rys. 2. Wymiana danych pomiędzy systemami w obrębie środowiska CCMODE Tools
3.1. System zarządzania projektem EMT
Załóżmy na wstępie, że w systemie EMT wprowadzono już uczestników projektu,
role, jakie oni pełnią, oraz ich uprawnienia do systemów zewnętrznych (rozdział 6.
monografii).
Projektując czujnik CPT 1.0, pracę zaczyna się od wprowadzenia w systemie EMT
podstawowych informacji o produkcie. W zakładce „Ogólne” wprowadza się pełną
nazwę TOE, akronim – CPT oraz opis zawierający informacje: czym jest TOE, jakie
pełni funkcje, jakie ma przeznaczenie oraz jakie są jego podstawowe parametry techniczne. Następnie należy skupić uwagę na podaniu niezbędnych informacji wymaganych przez kolejne funkcje menu, umieszczone po lewej stronie ekranu (rys. 3).
Uczestnicy projektu, np. elektronicy, programiści czy mechanicy, powinni uzupełnić listy narzędzi technicznych oraz programowych wykorzystywanych w procesie
projektowania. Listy te mogą być uzupełniane również w trakcie realizacji projektu.
W przypadku czujnika CPT 1.0 wykorzystywanymi narzędziami są np. oscyloskop,
multimetry, mostki pomiarowe, oprogramowanie projektowe, kompilator języka C itp.
Każde z wprowadzonych narzędzi otrzymuje swój numer ID. Użytkownik jest zobowiązany wprowadzić opis narzędzia, jego przeznaczenie oraz możliwe do wyboru
opcje działania, jeśli takowe występują. Każde narzędzie ma przydzieloną liczbę użytkowników.
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Rys. 3. Menu systemu EMT
W zakładce „Części” powinny zostać umieszczone listy części, np. podzespoły
elektroniczne, podzespoły mechaniczne. Listy mogą być wprowadzane bezpośrednio
w oknach edycyjnych systemu EMT lub można je dołączyć w postaci pliku wygenerowanego w innym programie. Dla czujnika CPT 1.0 listy części mechanicznych
i elektronicznych zostały podzielone według funkcjonalności podzespołów czujnika
oraz dołączone w postaci plików wygenerowanych z oprogramowania projektowego
Altium Designer, a także w postaci pliku programu Microsoft Excel (dla części mechanicznych). Listy powinny zostać odpowiednio opisane oraz należy wskazać źródło
danych: czy lista była tworzona w EMT, czy jest dołączona w postaci pliku. Jeżeli
dołączamy plik, należy wskazać jego lokalizację w systemie SVN.
Kolejnym elementem, który należy uzupełnić, jest cykl życia produktu. Poprawne
stworzenie cyklu życia wymaga zaangażowania praktycznie wszystkich uczestników
projektu, gdyż prawidłowy cykl życia obejmuje produkt od fazy projektowej, poprzez
produkcję, serwis aż po utylizację. Przeważnie niektóre fazy lub procesy muszą być
wykonywane przez partnerów zewnętrznych, co również musi zostać uwzględnione.
Tworząc cykl życia w systemie EMT, można poszczególne nazwy faz i procesów
tworzyć samodzielnie lub skorzystać z bazy wiedzy i wybrać jeden ze zdefiniowanych
cyklów, a następnie dopasować go do aktualnych potrzeb. Każda faza cyklu życia
powinna być zaopatrzona w opis uwzględniający czynności, jakie są planowane i spodziewane wyniki, typ wewnętrzny lub zewnętrzny oraz procentowy postęp prac. Każda faza cyklu życia składa się przeważnie z kilku procesów, które oprócz szczegółowego opisu (typu, postępu prac) zawierają również informacje o właścicielu (osobie)
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odpowiedzialnym za przebieg procesu. Tak więc za realizację każdej z faz cyklu życia
odpowiada kilka osób, a procent postępu fazy zależy od postępu poszczególnych procesów i stanowi ich średnią. Dla czujnika CPT 1.0 cykl życia składa się z siedmiu faz
i obejmuje kolejno: projektowanie, wytwarzanie, produkcję, wdrożenie i serwis,
sprzedaż, użytkowanie oraz utylizację. Faza projektowania składa się z pięciu procesów i obejmuje analizę, planowanie i projektowanie. W wyniku realizacji tej fazy
powstaje kompletny projekt TOE, w tym specyfikacja sprzętowa i oprogramowania,
plan wdrożenia i testowania czujnika. Na rysunku 4. przedstawiono procesy fazy
pierwszej.

Rys. 4. Faza projektowania cyklu życia czujnika CPT 1.0
Pierwszym procesem w fazie projektowania jest opracowanie założeń projektowych. Należy tu określić przeznaczenie urządzenia, opracować szczegółowe założenia
techniczne oraz powołać zespół wykonawców. W każdym z procesów istnieje możliwość przypisania elementów powiązanych. Mogą to być: materiał dowodowy, lista
części, podwykonawcy biorący udział w realizacji danego procesu, regulacje prawne
(wymagane do spełnienia normy) lub narzędzia. Możemy również określić czy dany
element jest dla procesu jego elementem wejściowym, czy wynikowym. Przykładowo
elementem wyjściowym procesu „Opracowanie założeń projektowych” są szczegółowe wymagania dotyczące funkcji, jakie ma pełnić urządzenie, a to z kolei jest elementem wejściowym dla procesów: „Projekt części sprzętowej” oraz „Oprogramowanie
urządzenia”. Sytuację tę przedstawia rysunek 5.
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Fragment I fazy cyklu życia - Projektowanie
Dokument ze
szczegółowym
opracowaniem
założeń
I proces fazy cyklu życia

II proces fazy cyklu życia
Projekt części
sprzętowej

Opracowanie założeń
projektowych
III proces fazy cyklu życia
Oprogramowanie
urządzenia

Rys. 5. Przykład wykorzystania elementów powiązanych
Zilustrowane powyżej powiązania mogą odnosić się do każdego z procesów
projektu.
W zakładce „Pliki źródłowe”, jak wskazuje nazwa, powinny zostać umieszczone wszystkie pliki źródłowe oprogramowania. Dla czujnika CPT 1.0 są to pliki
zawierające kod źródłowy napisany w języku C++ oraz dołączone pliki wykorzystywanych bibliotek.
Ostatnim punktem menu systemu EMT są „Podwykonawcy”. W tej zakładce
powinniśmy wprowadzić wszystkie firmy, z którymi współpracujemy przy tworzeniu projektu. Mogą to być np.: jednostki certyfikujące, laboratoria badawcze,
zakłady montażowe. Poza nazwą i adresem podwykonawcy istnieje możliwość
wprowadzenia opisu przedsiębiorstwa, rodzaju świadczonych usług oraz przypis ania regulacji, czyli, przykładowo, zasad współpracy z daną firmą lub umów na
wykonanie pewnych czynności.
3.2. Wtyczka narzędzia Enterprise Architect
W ramach modelu ST w narzędziu EA przygotowano szereg elementów umożliwiających przygotowanie definicji problemu bezpieczeństwa, a następnie jej rozwiązanie poprzez wyspecyfikowanie celów zabezpieczeń i wybór odpowiednich wymagań funkcjonalnych zabezpieczeń. Przygotowano także możliwość automatycznego
generowania tabel, obrazujących pokrycie poszczególnych aspektów definicji problemu bezpieczeństwa przez cele zabezpieczeń, a także celów zabezpieczeń przez wymagania funkcjonalne zabezpieczeń, umożliwiając jednocześnie uzupełnienie tabel poprzez wprowadzenie stosownych uzasadnień pokrycia komponentów. Dodano również
możliwość generowania szeregu raportów. Proces przygotowywania definicji proble-
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mu bezpieczeństwa i jej rozwiązania jest ułatwiony dzięki zaimplementowanym
w ramach wtyczki mechanizmom analizy oraz podpowiedziom kontekstowym, ukazującym się w formie dialogu w trakcie definiowania poszczególnych elementów.
Modelowanie elementów związanych z materiałem dowodowym dla dokumentu
zadania zabezpieczeń ST przebiega za pomocą przygotowanych w ramach wtyczki
CCMODE elementów przybornika na diagramie „ST diagram”. Jeżeli użytkownik
skorzysta z odnośnika do projektu pochodzącego z systemu EMT, diagram o nazwie
„Security target” powinien już widnieć w okienku „Project Browser” w EA i zawierać
element TOE o danych właściwych dla przedmiotu oceny, dla którego tworzone jest
zadanie zabezpieczeń.
Lista elementów przybornika związana z diagramem ST została przedstawiona na
rysunku 6.

Rys. 6. Lista elementów przybornika związanych z diagramem ST
Dla czujnika CPT 1.0 zdefiniowano zasoby (ang. assets) w celu określenia problemu bezpieczeństwa (rys. 7). Zasoby podzielone są według ich logicznego i fizycznego
przeznaczenia. Zdefiniowano pięć zasobów, których odpowiednie zabezpieczenie jest
wystarczające do uzyskania zakładanego stopnia EAL.
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Rys. 7. Zdefiniowane zasoby i założenia zadania zabezpieczeń czujnika CPT 1.0
W następnej kolejności zostały określone podmioty (ang. subjects) związane bezpośrednio lub współpracujące z TOE. Podmioty podzielone są na dwie grupy: użytkowników autoryzowanych oraz użytkowników nieautoryzowanych. Zdefiniowano
dwóch użytkowników autoryzowanych oraz jedną osobę nieautoryzowaną, próbującą
zakłócić działania przyrządu. Definiując podmioty, należy określić rodzaj, nazwę
podmiotu oraz wprowadzić jego szczegółowy opis.
Kolejnym krokiem było zdefiniowanie zagrożeń (ang. threats), które mogą w negatywny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo TOE oraz określenie założeń (ang. assumptions) dotyczących środowiska operacyjnego TOE (rys. 8). Gdyby produkt TOE znajdował się w środowisku operacyjnym, które nie spełnia tych założeń, wtedy nie mógłby prawidłowo wykonywać wszystkich swoich funkcji zabezpieczających. Przy definiowaniu zagrożeń istnieje możliwość skorzystania z asystenta z dostępem do bazy
wiedzy. Korzystając z asystenta, możemy przypisać zagrożenie do konkretnego zasobu oraz wybrać zagrożenie z szablonu.

Rys. 8. Zdefiniowane podmioty i zagrożenia zadania zabezpieczeń czujnika CPT 1.0
Kolejnym ważnym krokiem przy tworzeniu zadania zabezpieczeń jest określenie
celów zabezpieczeń dla TOE (ang. Security objectives) oraz dla środowiska operacyjnego (ang. Security objectives for environment). Cele zabezpieczeń to krótkie i
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zwięzłe stwierdzenia opisujące proponowane rozwiązania poszczególnych aspektów
zdefiniowanego wcześniej problemu bezpieczeństwa. Rysunek 9. przedstawia zdefiniowane cele zabezpieczeń dla czujnika CPT 1.0 oraz dla jego środowiska.

Rys. 9. Cele zabezpieczeń dla czujnika CPT 1.0
Tworząc cele zabezpieczeń, możemy skorzystać z asystenta lub wprowadzić dane
ręcznie. Asystent posiada dostęp do bazy wiedzy, co umożliwia wybór celu zabezpieczeń ze zdefiniowanych szablonów lub zdefiniowanie celu zabezpieczeń na podstawie
zagrożeń lub polityki bezpieczeństwa. Rysunek 10. przedstawia okno wyboru celu
zabezpieczeń przy definiowaniu celu zabezpieczeń przy pomocy asystenta.

Rys. 10. Szablon celu zabezpieczeń
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Dodatkowo, korzystając z pomocy asystenta, możemy podczas definiowania celu
zabezpieczeń wskazać zagrożenie, któremu cel będzie się przeciwstawiał, lub politykę
bezpieczeństwa, którą będzie podtrzymywał. Przy definiowaniu celów bez asystenta
powyższe wskazanie wykonujemy na diagramie za pomocą dedykowanych połączeń.
Należy również pamiętać o wprowadzeniu szczegółowego opisu celu zabezpieczeń.
Rysunki 11. i 12. przedstawiają diagramy, na których do celów zabezpieczeń przypisano zagrożenia oraz do celów zabezpieczeń środowiska – zdefiniowane założenia.
Prawidłowo wprowadzone cele zabezpieczeń powinny wskazywać przynajmniej
jedno zagrożenie, politykę (ang. OSP – Organizational Security Policy) lub założenie.
W środowisku EA istnieje możliwość wygenerowania tabeli odwzorowującej poszczególne aspekty definicji problemu bezpieczeństwa na cele zabezpieczeń (Menu ->
Extensions->CCMode -> Security objectives rationale). Rysunek 13. przedstawia odwzorowanie SPD (ang. Security Problem Definition) na cele zabezpieczeń dla czujnika CPT 1.0. Dla każdego elementu SPD pokrytego celem zabezpieczeń należy podać
uzasadnienie.

Rys. 11. Przypisanie zagrożeń do celów zabezpieczeń
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Rys. 12. Przypisanie założeń do celów zabezpieczeń środowiska

Rys. 13. Odwzorowanie SPD na cele zabezpieczeń
Norma Common Criteria wymaga wyrażenia celów zabezpieczeń dla TOE zapisanych w języku naturalnym, za pomocą komponentów SFR (Security Functional
Requirements) zapisanych w ustandaryzowanym języku, czyli odwzorowania celów
zabezpieczeń (dla TOE) na komponenty SFR. Musi to być jednak pełne odwzorowa-
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nie (wszystkie cele zabezpieczeń dla TOE muszą być odwzorowane na wymagania
SFR) oraz niezależne od konkretnego rozwiązania technicznego (implementacji).
Norma Common Criteria wymaga takiego odwzorowania na komponenty zapisane
w ustandaryzowanym języku z poniższych powodów:
 dostarczenie dokładnego opisu tego, co jest oceniane; cele zabezpieczeń dla TOE
są zwykle formułowane w języku naturalnym, natomiast zapisanie ich w postaci
ustandaryzowanego języka wymusza dokładniejszy opis funkcjonalności TOE;
 możliwość porównywania ST między sobą; różni autorzy ST mogą używać różnej
terminologii do przedstawienia swoich celów zabezpieczeń, ustandaryzowany język wymusza natomiast użycie tej samej terminologii i koncepcji, co pozwala na
łatwe porównywanie poszczególnych zadań zabezpieczeń.
Norma Common Criteria wspomaga odwzorowanie celów zabezpieczeń na trzy
sposoby:
 poprzez predefiniowany, precyzyjny „język” stworzony po to, aby dokładnie opisać to,
co jest oceniane; język ten jest zdefiniowany jako zestaw komponentów określonych
w drugiej części normy CC [2]; korzystanie z tego języka, jako z dobrze zdefiniowanego odwzorowania celów zabezpieczeń dla TOE na wymagania SFR jest obowiązkowe; wyjątkiem są tylko komponenty dodatkowe (ASE_ECD);
 poprzez operacje; są to mechanizmy, które pozwalają twórcom ST modyfikować
wymagania SFR, aby zapewnić bardziej precyzyjne odwzorowanie celów zabezpieczeń dla TOE; norma Common Criteria definiuje cztery operacje: przypisanie,
wybór, iterację oraz uszczegółowienie (więcej o operacjach w rozdziale 8.1 pierwszej części normy Common Criteria [1]);
 poprzez zależności; mechanizm ten wspomaga kompletne odwzorowanie na wymagania SFR; druga część normy Common Criteria [2] opisuje zależności komponentów
SFR od innych komponentów SFR, oznacza to, że jeśli w ST użyto określony komponent SFR, na ogół należy również użyć komponent SFR, od którego ten pierwszy jest
zależny; mechanizm zależności utrudnia celowe lub omyłkowe pominięcie niezbędnych komponentów SFR, a tym samym poprawia kompletność ST (więcej o zależnościach w rozdziale 8.2 pierwszej części normy Common Criteria [1]).
Zarówno język opisu przedmiotu oceny, jak i możliwość modyfikacji wymagań
SFR oraz powiązania pomiędzy komponentami SFR zostały zaimplementowane we
wtyczce do narzędzia Enterprise Architect. Poprzez wybranie z przybornika (rys. 6)
ikony SFR za pośrednictwem asystenta uzyskuje się dostęp do bazy wiedzy zawierającej opisy poszczególnych komponentów, a także powiązania pomiędzy nimi. Rysunek 14. pokazuje okno asystenta dla wyboru komponentów SFR.
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Rys. 14. Okno asystenta wyboru komponentów SFR

Rys. 15. Odwzorowanie celów zabezpieczeń na komponenty SFR
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Po wyborze komponentu istnieje możliwość powiązania wymagań funkcjonalnych
z celami zabezpieczeń. Jeżeli nie zaznaczono komponentu powiązanego z wybranym
celem zabezpieczeń, należy to uzasadnić. Oprogramowanie kontroluje poprawność
wyboru komponentów oraz ich powiązania. Rysunek 15. przedstawia odwzorowanie
celów zabezpieczeń na komponenty SFR wykonane dla czujnika CPT 1.0.
Zdefiniowanie projektu TOE, w ramach wymagań normy Common Criteria, polega
na określeniu struktury TOE oraz dostarczeniu opisu o stopniu szczegółowości odpowiednim dla danego poziomu EAL. W ramach wtyczki do narzędzia Enterprise Architect przewidziano możliwość zamodelowania struktury TOE z podziałem na podsystemy i moduły oraz określeniem odpowiadających modułom lub podsystemom interfejsów TSF.
Projektowanie TOE wykonywane jest za pomocą przygotowanych w ramach
wtyczki elementów przybornika na diagramie „ADV Diagram”. Lista elementów
przybornika związana z diagramem ADV została przedstawiona na rysunku 16.

Rys. 16. Lista elementów przybornika związanych z diagramem ADV
Dla czujnika CPT 1.0 przyjęto poziom uzasadnionego zaufania EAL 3. Dla tego
poziomu wystarcza podział TOE na podsystemy oraz określenie dla tych podsystemów odpowiednich interfejsów TSFI. Na rysunku 17. przedstawiono wszystkie wydzielone podsystemy dla TOE czujnika CPT 1.0.

Rys. 17. Podział na podsystemy
Tworząc podsystem w narzędziu Enterprise Architect, z menu (rys. 17) należy wybrać odpowiednią pozycję i w oknie przedstawionym na rysunku 18. wypełnić pola
edycyjne. Należy również pamiętać o zaznaczeniu rodzaju podsystemu. Rysunek 18.
przedstawia opis przykładowego podsystemu dla czujnika CPT.
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Rys. 18. Podsystem CPTbuttons

Rys. 19. Formatka służąca edycji interfejsów TSF
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Kolejnym etapem opisu struktury TOE w narzędziu Enterprise Architect jest określenie interfejsów TSF (TSFI), które odpowiadają poszczególnym modułom lub podsystemom. Służy do tego formatka zilustrowana na rysunku 19., która wyświetlana
jest po wybraniu z przybornika elementu TSFI. Podobnie jak w przypadku podsystemów i modułów, w polu „Name” należy określić jednoznaczny identyfikator TSFI,
a w polu „Note” dokonać stosownego opisu interfejsu.
Zgodnie z wymaganiami standardu Common Criteria istotne jest jawne, wzajemne
przyporządkowanie poszczególnych elementów projektu TOE, które na diagramie
ADV realizowane są za pomocą określonych połączeń. Podsystemy, jak i podsystemy
z modułami, należy wiązać pomiędzy sobą za pomocą relacji o stereotypie ADV dependency, natomiast TSFI z modułami lub podsystemami – za pomocą relacji o stereotypie ADV realization. Rysunek 20. przedstawia diagram relacji podsystemów
i interfejsów dla czujnika CPT.

Rys. 20. Relacje pomiędzy podsystemami i interfejsami czujnika CPT
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3.3. TestLink
TestLink jest składnikiem środowiska CCMODE Tools o otwartym kodzie źródłowym. Służy do zarządzania procesem testowania produktów, szczególnie informatycznych, i ułatwia dokumentowanie tego procesu. Wykorzystanie narzędzia TestLink
w systemie CCMODE Tools umożliwia spełnienie wymagań normy ISO/IEC 15408
w zakresie testowania produktu informatycznego z zabezpieczeniami.
Wszystkie testy są uporządkowane w postaci wielopoziomowej hierarchii, przedstawianej jako drzewo z dynamicznie rozwijanymi i zwijanymi gałęziami. Równie
łatwe jest dodawanie nowych obiektów do testowania: wystarczy rozwinąć odpowiednią gałąź drzewa projektu i wybrać obiekt. Można także podzielić testy według priorytetów, które będą determinowały kolejność ich wykonywania, oraz wyznaczyć te,
które są szczególnie ważne (zwane kamieniami milowymi, ang. milestones). Rezultaty
uzyskiwane podczas testowania mogą być automatycznie wysyłane za pomocą poczty
elektronicznej (jest to dogodne szczególnie w przypadku złożonych projektów, nad
którymi pracują większe zespoły) oraz eksportowane do modułu GenDoc. Bardzo
wygodna jest także funkcja przeszukiwania testów według zadanych kryteriów, mogących obejmować m.in. właściciela (autora), słowa kluczowe czy wyniki (przeprowadzone pomyślnie, nieudane itp.).
W przypadku projektowanego czujnika CPT logowanie do modułu TestLink możliwe jest przez osoby, które uzyskały do tego odpowiednie uprawnienia w module
EMT. Są to głównie testerzy oprogramowania, ale także elektronicy oraz kierownicy
projektów.
W pierwszej kolejności należy opracować plan testów poprzez połączenie poszczególnych przypadków testowych. Każdy z przypadków testowych składa się
z określonej liczby kroków, które powinny być przez testera wykonywane. W każdym
kroku zawarty jest opis czynności testowej oraz spodziewany rezultat. W dalszej kolejności należy określić sposób wykonania operacji testowej (manualny lub automatyczny) oraz określić ważność testów. Przykładowy widok przypadku testowego dla
czujnika CPT zilustrowany został na rysunku 21.
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Rys. 21. Przypadek testowy
Po ustaleniu planu testów i opracowaniu odpowiednich dla czujnika CPT przypadków testowych należy przejść do okna startowego modułu i wybrać opcję „Przypisane
role użytkowników”.
W zakładce tej należy określić (przyporządkować) wszystkim użytkownikom projektu ich role w procesie testowania. Do wyboru jest kilka opcji, m.in.: test designer,
guest, senior tester, tester, admin, leader oraz no rights.
Zdefiniowanie planu testów oraz ról użytkowników pozwala na rozpoczęcie wykonywania testów. Przejście do zakładki „Wykonaj testy” uruchamia okno, w którym po
lewej stronie znajdują się zdefiniowane wcześniej testy. Należy teraz wybrać z tej listy
odpowiedni zestaw testów i przejść do testowania. Przykładowy widok ekranu podczas przeprowadzania testów przedstawiono na rysunku 22.
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Rys. 22. Przeprowadzanie testów w programie TestLink
Prowadzenie testów polega na wykonywaniu przez testera instrukcji podanych
w opisie testu i porównywanie wyniku testu ze spodziewanym rezultatem. Tester po
zakończeniu testu zaznacza w odpowiednim okienku uzyskany rezultat. Do wyboru są
cztery opcje:
 nieaktywny;
 pozytywny;
 negatywny;
 zablokowany.
Do każdego przeprowadzonego testu można dodać także komentarz w formie tekstu wpisywanego w odpowiednie pole przeglądarki. W przypadku czujnika CPT należało przeprowadzić następujące testy:
 test napięć zasilacza;
 test poprawności wskazań czujników temperatury konstrukcji;
 test przerwania obwodu czujników temperatury konstrukcji;
 test zabezpieczenia przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy;
 test poprawności wskazania czujnika temperatury odniesienia;
 test autoryzowanego dostępu do urządzenia.
Po przeprowadzeniu wszystkich testów dane z procesu testowania przekazywane
są do modułu GenDoc, gdzie uzupełniany jest materiał dowodowy według ATE_FUN,
oraz do wtyczki EA, a następnie do GenDoc, które służą do opracowania materiału
dowodowego na pokrycie odpowiednimi testami podsystemów, modułów oraz interfejsów (według ATE_DPT, ATE_COV).
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3.4. Redmine
Redmine jest aplikacją zewnętrzną systemu CCMODE Tools i służy do ewidencji błędów produktu informatycznego oraz do zgłaszania usterek i zarządzania
usterkami. W ramach realizacji projektu Redmine wykorzystywany jest zarówno
do zgłaszania usterek, jak i zgłoszeń serwisowych. Umożliwia generowanie listy
błędów o różnych statusach (rozwiązanych i nierozwiązanych dla danej wersji).
Aplikację Redmine można wykorzystać także do zarządzania projektami informatycznymi. Oferuje ona szczegółowe plany, schematy działań, przegląd aktywności, zarządzanie czasem, diagramy Gantta, Wiki, fora, system komunikatów,
przeglądarkę repozytoriów SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar, Darci.
Aplikacja Redmine wspomaga używanie systemu CCMODE Tools poprzez odpowiednią wtyczkę zaimplementowaną w ramach realizowanego projektu i jest
systemem opcjonalnym.
Rozpoczęcie pracy z aplikacją Redmine zaczyna się od skonfigurowania jej
w systemie EMT. Jest to możliwe, gdy projekt ma status „Prekonfigurowanie”. Do
Redmine automatycznie przenoszone są informacje projektowe razem z informacjami o użytkownikach i ich uprawnieniach związanych z aplikacją Redmine,
zgodnie z rolami ustawionymi w systemie CCMODE Tools. Przed każdym uruchomieniem Redmine należy się zalogować i, w zależności od rodzaju projektu,
ustawić wymagane moduły, które będą przydatne do pracy w środowisku (rys. 23).
Do realizacji projektu CPT wykorzystuje się śledzenie zagadnień (błędy lub
usprawnienia). Dodatkowo można wykorzystać Redmine do zarządzania projektem, ustawiając moduły związane ze śledzeniem czasu pracy, komunikatami, systemem Wiki, a także wykorzystywać narzędzie Redmin jako forum komunikacji
pomiędzy członkami zespołów konstruktorskich.
W ekranie głównym systemu wyświetlane są informacje podstawowe o czujn iku przeniesione z systemu EMT oraz zagadnienia (rys. 24), które zostały wpisane
podczas realizacji projektu CPT.
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Rys. 23. Ustawienie modułów dla projektu CPT

Rys. 24. Opis projektu oraz zakres uprawnienia użytkowników
System CCMODE Tools zarządza dostępem użytkowników do danej aplikacji
według przypisanych ról. Uprawnienia do Redmine zostały pogrupowane w cztery
kategorie:
 zarządzający (CC_Zarządca) – uprawnienie zarządzającego projektem;
 wykonujący (CC_Wykonawca) – uprawnienie wykonawcy w projekcie;
 zgłaszający (CC_Zgłaszający) – uprawnienie zgłaszającego w projekcie;
 obserwator (CC_Obserwator) – uprawnienie obserwatora projektu.
Zgłaszanie błędów oraz usterek czujnika CPT lub samego przedmiotu oceny (TOE)
realizowane jest poprzez dodanie nowego zagadnienia i wybór spośród dwóch typów:
błędu lub udoskonalenia. W ramach zgłoszenia błędu należy wpisać dokładny opis
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błędu, kiedy i w jakich okolicznościach został on wykryty oraz czy dotyczy systemu
zabezpieczeń (rys. 25). Dodatkowo można określić osoby odpowiedzialne za obsługę
błędu, końcową datę jego naprawy i szacowany czas naprawy.

Rys. 25. Wpisane nowego zagadnienia (np. błędu TOE)
W materiale dowodowym dla rodziny Configuration Management Scope
(ALC_CMS) jednym z wymagań jest raport z obsługi błędów i ich statusów. Realizowane jest to za pomocą zestawienia błędów w zakładce „Zagadnienia”.
W projekcie czujnika CPT nie był wzięty pod uwagę dodatkowy komponent
ALC_FLR, który definiuje system odpowiedzialny za raportowanie usterek i błędów
związanych z bezpieczeństwem oraz za ich analizę i śledzenie statusu usterek podczas
ich naprawy (rys. 26). Uwzględnia on także różne formy zaangażowania użytkowników produktu w te działania. Ważne jest, aby zgłoszenie o usterce lub błędzie zawierało informację, czy dotyczy ona zabezpieczeń czujnika, gdyż jeżeli zostały złamane
zabezpieczenia (nie są realizowane funkcje bezpieczeństwa czujnika), należy usunąć
błąd i przeprowadzić powtórną certyfikację w zakresie działania zabezpieczeń funkcjonalnych czujnika.
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Rys. 26. Lista zagadnień czujnika CPT (błędy i ich status)
System Redmine można dodatkowo wykorzystać jako system kontrolujący proces
zarządzania projektem. Pozwala to kontrolować przebieg realizacji projektu. W celu
podglądu, w jakim stanie są realizowane prace, można wykorzystać tzw. „mapę”,
w której zobrazowane są wszystkie zgłaszane zagadnienia (błędy) dla każdej wersji
produktu. Przykładowa lista zmian przedstawiona jest na rysunku 27.

Rys. 27. Lista zmian w danej wersji czujnika
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3.5. GenDoc
GenDoc jest aplikacją, która umożliwia wygenerowanie materiału dowodowego
w sposób zharmonizowany, na podstawie wzorców materiału dowodowego, danych
z systemów zewnętrznych, informacji zawartych w bazie wiedzy dostępnych przez
pomoc oraz informacji bezpośrednio wprowadzanych przez użytkownika edytującego
określony dokument. Dla użytkownika końcowego GenDoc stanowi oddzielną aplikację wykorzystującą Microsoft Word.
Uczestnik projektu posiadający uprawnienia użytkownika aplikacji GenDoc może
edytować materiał dowodowy danego projektu. Po poprawnym zalogowaniu się należy wybrać projekt i dokument projektu, który ma być edytowany. Przykładowe okno
wyboru rodzaju materiału dowodowego przedstawiono na rysunku 28.

Rys. 28. Okno wyboru materiału dowodowego
Ekran do edycji wybranego dokumentu (rys. 29) podzielony jest na dwie części.
W pierwszej z nich, po prawej stronie ekranu, wyświetla się ekran programu
MS Word, a w drugiej – dwie zakładki związane z pracą aplikacji GenDoc.
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Rys. 29. GenDoc – widok ekranu edycji
Zakładka „Drzewo” wyświetla drzewo pól dokumentu, a druga pokazuje wszystkie
pola liniowo, bez przedstawiania ich struktury. Zakładka „Drzewo” pokazuje strukturę
pól, ilustrując kolorami sposób ich wypełnienia:
 kolorem brązowym pokazano pola zawierające w głębi drzewa niewypełnione
parametry;
 kolorem czerwonym pokazano pola wymagające wypełnienia przez konstruktora;
 kolorem czarnym pokazano pola już wypełnione;
 kolorem szarym pokazano pola automatycznie wypełniane informacjami pobranymi z systemów zewnętrznych lub z bazy wiedzy.
Jeżeli przed uruchomieniem aplikacji GenDoc użytkownicy wprowadzili dane
w systemach zewnętrznych (EA, EMT, TestLink), część danych w nowo otwartym
dokumencie będzie mogła być wypełniona automatycznie. Informacje z systemu zarządzania projektem EMT, to znaczy:
 akronim TOE,
 nazwa TOE,
 wersja TOE,
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 dane teleadresowe sponsora,
 dane teleadresowe autorów,
są przekazywane praktycznie do każdego z dokumentów. Poza tym informacje o cyklu
życia kierowane są do dokumentu ALC_LCD, a dane z wtyczki Enterprise Architect
przekazywane są między innymi do dokumentów ADV_TDS, ADV_FSP i do zadania
zabezpieczeń. Informacje o testach, scenariuszach testowych są kierowane z systemu
TestLink do materiału ATE_FUN. Każde pole automatycznie wypełniane, oznaczone
kolorem szarym, pozwala sprawdzić, skąd pobierane są dane do tego pola i jaka jest
jego aktualna wartość. Pozwala to użytkownikowi wrócić do źródła jego zawartości
i ją zmienić. Przy edycji pól oznaczonych kolorem czerwonym istnieje możliwość
skorzystania z pomocy. Użytkownik otrzymuje wówczas podpowiedź dotyczącą danego pola, która może przybrać postać:
 gotowego tekstu, który może być użyty wprost w dokumencie;
 informacji z normy, wyjaśniającej wymagania CC wobec konstruktora w danym
punkcie dokumentu;
 podpowiedzi ze wskazówką jak wypełnić dane pole.
Wykorzystanie aplikacji GenDoc pozwala na automatyzację procesu wypełniania
wzorców materiału dowodowego, przez co przyspiesza to ten proces i pozwala na
eliminację błędów.
4. Podsumowanie
Z punktu widzenia konstruktora korzystanie z systemu CCMODE Tools ogranicza
do minimum możliwość popełnienia błędów przy tworzeniu materiału dowodowego.
Poza tym na bieżąco mamy dostęp do pomocy, w której często są zawarte fragmenty
normy ISO/IEC 15408 dotyczące konkretnego problemu, dzięki czemu znacząco skraca się czas potrzebny do stworzenia materiału dowodowego.
Podczas realizacji projektu pomocna jest możliwość skorzystania z systemu
Enterprise Architect. Podpowiedzi oraz elementy dodatkowe pozwalają w sposób
przejrzysty przejść przez trudne powiązania pomiędzy komponentami w trakcie opracowywania definicji problemu bezpieczeństwa (SPD). Znacznie skraca się czas tworzenia materiału dowodowego, szczególnie dla dokumentów zadania zabezpieczeń ST,
projektu architektury zabezpieczeń (ADV_TDS), specyfikacji funkcjonalnej zabezpieczeń (ADV_FSP). System Enterprise Architect jest pomocny podczas projektowania
zabezpieczeń TOE, modelowania funkcji zabezpieczających i ich interfejsów. System
pozwala w sposób przejrzysty wybrać odpowiednie funkcje zabezpieczające oraz połączyć systemy, podsystemy i moduły produktu. Ostatnim krokiem opisu materiału
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dowodowego jest przejście do generatora dokumentacji GenDoc, który ułatwia tworzenie wszystkich wymaganych przez normę ISO/IEC 15408 materiałów dowodowych. Dokumentacja ta ma wykazać uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń produktu
na określonym poziomie EAL, który został zadeklarowany przy rozpoczęciu projektu.
System CCMODE Tools nie tylko pozwala na utworzenie dokumentacji docelowej,
ale także ułatwia wybór odpowiednich zabezpieczeń i funkcji zabezpieczających dla
produktu lub środowiska. Zastosowane w Enterprise Architect dodatki dla poszczególnych działań prowadzą konstruktora przez wszystkie kroki, umożliwiając prawidłowe uzupełnienie danych wymaganych dla danego typu produktu i poziomu EAL.
System CCMODE Tools dzięki bardzo sprawnemu i wydajnemu zarządzaniu informacją w znacznym stopniu upraszcza tworzenie materiału dowodowego oraz nadzoruje, aby raz wprowadzone dane były wykorzystywane w każdym z dokumentów materiału dowodowego, który tego wymaga. Dobrym przykładem jest aplikacja TestLink,
która oprócz czysto praktycznego wykorzystania w postaci nadzoru nad wykonywaniem testów przekazuje informacje o testach do materiału dowodowego ATE_FUN,
dzięki czemu późniejsza edycja dokumentu jest ograniczona do minimum.
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Rozdział 9
Przykład realizacji projektu oprogramowania
w środowisku rozwojowym
1. Wstęp
Rozdział prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące walidacji metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym wspomaganej komputerowym systemem CCMODE Tools. Prace walidacyjne prowadzone były w ramach organizowanej w Instytucie EMAG pracowni doświadczalnej SecLab, przeznaczonej do
realizacji projektów produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa. Organizację pracowni SecLab przedstawiono w rozdziale 6.
niniejszej monografii. Walidację przeprowadzono na przykładzie produktu informatycznego w postaci oprogramowania, zaś jako przykład do badań (przedmiot
oceny, ang. TOE – Target of Evaluation) wybrano system OSCAD. Oprogramowanie to powstało w Instytucie EMAG w ramach odrębnego przedsięwzięcia
o nazwie „Komputerowo wspomagany system zarządzania ciągłością działania –
OSCAD” [1]. Projekt systemu OSCAD wykorzystano jako źródło informacji wejściowych dla procesu walidacji. Walidacja objęła swym zakresem przeprowadzenie analiz bezpieczeństwa systemu OSCAD, zmierzających do opracowania dla
niego zadania zabezpieczeń, oraz przygotowanie materiału dowodowego zgodnie
z komponentami ADV_TDS.3 i ADV_FSP.4, które występują dla poziomu uzasadnionego zaufania EAL4 (ang. Evaluation Assurance Level).
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2. Prezentacja przedmiotu oceny – architektura systemu OSCAD
System OSCAD to oprogramowanie wspomagające wdrożenie i eksploatację systemów zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji zgodnie z normami:
 BS 25999 Business Continuity Management Systems (BCMS) – systemy zarządzania ciągłością działania;
 ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems (ISMS) – systemy
zarządzania bezpieczeństwem informacji.
System OSCAD umożliwia:
 kontrolowanie czynników zakłócających ciągłość działania oraz bezpieczeństwo
informacji;
 ograniczanie skutków zakłóceń ciągłości działania lub naruszeń bezpieczeństwa;
 wspomaganie odtwarzania procesów biznesowych po incydentach;
 zarządzanie informacjami dotyczącymi instytucji, jej organizacji, procesów biznesowych, zasobów i infrastruktury;
 zarządzanie incydentami, w tym wymianę informacji o incydentach między różnymi instytucjami tworzącymi łańcuch dostaw;
 wykorzystanie na potrzeby innych systemów zarządzania w instytucji (zarządzanie
jakością, środowiskiem, BHP, usługami IT itp.);
 gromadzenie informacji statystycznych o incydentach, ich analizę i udostępnianie;
 integrację z systemami ochrony fizycznej i przeciwpożarowej.
Dostęp do systemu OSCAD zrealizowany jest w technologii webowej, co oznacza,
że do korzystania z systemu użytkownicy potrzebują tylko przeglądarki internetowej
i dostępu on-line do systemu. Dodatkowo niezawodność i dostępność systemu można
zwiększyć poprzez uruchomienie systemu rezerwowego w lokalizacji zapasowej, co
zabezpiecza OSCAD w przypadku awarii własnej infrastruktury.
Tak szeroki zakres zastosowań, a tym samym bogata i szeroka funkcjonalność systemu, wymaga zapewnienia jego niezawodności, jak też bezpieczeństwa jego funkcjonowania. W zakresie bezpieczeństwa dla systemu OSCAD najistotniejszymi zagadnieniami są:
 zapewnienie poufności i integralności przetwarzanych informacji;
 zapewnienie pełnej kontroli nad działaniami użytkowników (przydział uprawnień
i rejestrowanie działań);
 zapewnienie dostępności do systemu także w sytuacjach kryzysowych.
System OSCAD składa się z trzech zasadniczych warstw (podsystemów):
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 warstwy prezentacji;
 warstwy biznesowej;
 warstwy bazy danych.
TOE
Warstwa biznesowa
Moduł rejestrowania zdarzeń
Moduł przeglądania zdarzeń

Moduł autoryzacji
użytkowników

Moduły biznesowe systemu

Moduł nadawania uprawnień
do modułów
Moduł nadawania uprawnień
do obiektów
Moduł zarządzania
użytkownikami

Moduł
komunikacji z
bazą danych

Moduł obsługi usług

Moduł weryfikacji uprawnień

Pozostałe moduły biznesowe
systemu OSCAD
Moduł komunikacji z warstwą
prezentacji

Warstwa bazy
danych

Warstwa prezentacji

Rys. 1. Ogólna architektura systemu OSCAD
Na rysunku 1. przedstawiono ogólną architekturę systemu OSCAD, prezentującą
poszczególne podsystemy i wybrane moduły wraz z zaznaczonym obszarem zdefiniowanym jako TOE. W dalszej części opracowania uwaga zostanie skupiona na elementach warstwy biznesowej będącej fragmentem TOE, gdyż ze względu na realizowane przez nie funkcje, związane z bezpieczeństwem aplikacji, mogą one być reprezentatywnym przykładem do dalszych analiz.
Warstwa prezentacji odpowiada za prowadzenie interakcji z użytkownikiem. Do jej
realizacji wykorzystano technologię Flash, co oznacza, że aplikację OSCAD można
zaliczyć do aplikacji webowych. Ze względu na to, że aplikacja warstwy prezentacji
uruchamiana jest na komputerze klienta (moduł przeglądarki), a więc w lokalizacji
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nieznanej, zastosowano połączenie szyfrowane (HTTPS). Rozwiązanie takie zapewnia
poufność informacji przesyłanych siecią publiczną.
Zadaniem warstwy biznesowej jest przetwarzanie informacji i poleceń użytkownika pozyskiwanych z warstwy prezentacji. W aplikacji warstwy biznesowej (Java) możemy wyróżnić następujące moduły funkcjonalne:
 moduł komunikacji z bazą danych;
 moduł komunikacji z warstwą prezentacji;
 moduł weryfikacji uprawnień;
 moduł obsługi usług;
 moduł rejestrowania zdarzeń;
 moduły biznesowe systemu OSCAD.
Moduły biznesowe systemu OSCAD możemy podzielić na dwie grupy:
 moduły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa aplikacji (realizujące funkcje
bezpieczeństwa):
 moduł przeglądania zdarzeń;
 moduł autoryzacji użytkowników;
 moduł nadawania uprawnień do modułów;
 moduł nadawania uprawnień do obiektów;
 moduł zarządzania użytkownikami;
 moduły związane z realizacją zadań wynikających z podstawowej funkcjonalności
systemu OSCAD (zarządzanie ciągłością działania i ochrona informacji) prezentowane na rysunku 1. jako pozostałe moduły biznesowe.
Warstwa bazy danych, której głównym modułem jest relacyjna baza danych, odpowiada za przechowywanie wszystkich informacji zgromadzonych w systemie
OSCAD. Ze względu na fakt, że instancja bazy danych znajduje się na tym samym
fizycznym serwerze co aplikacja warstwy biznesowej, komunikacja pomiędzy bazą
danych a aplikacją warstwy biznesowej nie musi być chroniona. Drugim istotnym
modułem systemu bazodanowego jest oprogramowanie SymetricDC, które odpowiada
za wymianę (replikację) danych z bazą danych rezerwowego systemu OSCAD w celu
zapewnienia redundancji.
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3. Przygotowanie narzędzia CCMODE Tools do realizacji projektu zabezpieczeń
Walidację przeprowadzono w eksperymentalnym środowisku rozwojowym
(SecLab) z wykorzystaniem narzędzia CCMODE Tools. Jako przedmiot oceny (TOE)
wybrano oprogramowanie OSCAD. Zakres walidacji obejmował:
 przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa systemu OSCAD i wypracowanie dla
niego zadania zabezpieczeń;
 opracowanie materiału dowodowego OSCAD dla komponentów ADV_TDS.3
i ADV_FSP.4.
Podstawowymi czynnościami, które należało wykonać, by rozpocząć pracę w systemie CCMODE Tools, a ściślej w jego aplikacji EMT, były kolejno:
 wprowadzenie akronimu projektu (OSCADmon) oraz nazwy TOE (OSCAD Monografia);
 określenie właścicieli projektu;
 wskazanie typu projektu (projekt programowy) oraz poziomu EAL (tu: EAL4);
 zatwierdzenie opcji aktualizacji ról i systemów;
 zatwierdzenie listy systemów zewnętrznych;
 zatwierdzenie domyślnych uprawnień dla wszystkich ról;
 wskazanie osoby będącej kierownikiem projektu;
 zmiana statusu projektu na status „konfigurowanie”;
 opisanie wersji projektu;
 określenie źródeł danych SVN;
 zmiana statusu projektu na „rozwijanie”.
Na rysunku 2. przedstawiono przykładowe formatki ilustrujące proces zatwierdzania systemów zewnętrznych oraz uprawnień dla ról.
Wśród pozycji na liście systemów zewnętrznych znalazły się dwie, które zostaną
przedstawione szczegółowo w niniejszym rozdziale:
 system Enterprise Architect (EA) – narzędzie wraz z wtyczką przeznaczoną do
analizy i projektowania zabezpieczeń;
 oprogramowanie GenDoc – generator dokumentacji; aplikacja wspomagająca tworzenie materiału dowodowego na podstawie wzorców zapisanych w bazie wiedzy.
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Rys. 2. Formatki edycji narzędzi oraz ról w projekcie
4. Walidacja procesu opracowania zadania zabezpieczeń z użyciem systemu
CCMODE Tools
Po skonfigurowaniu środowiska rozwojowego i zmianie stanu na fazę rozwijania
produktu w aplikacji EMT użytkownik może przejść do realizacji projektu w innych
modułach wspomagających. Zgodnie z założeniami procesu walidacji prace te polegać
miały na analizie zabezpieczeń, a następnie dekompozycji TOE do podsystemów
i modułów oraz specyfikacji ich interfejsów, a w efekcie końcowym – na utworzeniu
właściwej dokumentacji dowodowej.
Walidując powstałe w ramach projektu CCMODE oprogramowanie, skorzystano
z uprzednio dokonanych analiz, które zaprezentowane zostały w rozdziale 7. [2]. Powstał wtedy dokument zadania zabezpieczeń oraz specyfikacja funkcjonalna według
komponentu ADV_FSP.3. Do celów bieżącej walidacji środowiska rozwojowego
podniesiono poziom uzasadnionego zaufania z EAL3 do EAL4, zamieniając komponent ADV_FSP.3 na ADV_FSP.4 oraz opracowano fragmenty materiału dowodowego
zgodnie z wymaganiami komponentu ADV_TDS.3. Dokument zadania zabezpieczeń
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pozostawiono bez zmian, traktując wyspecyfikowane w nim elementy jako dane wejściowe do walidacji powstałego oprogramowania. Podczas walidacji skupiono się na
najtrudniejszych etapach konstruowania zabezpieczeń, zawężając dodatkowo ich zakres prezentacji w rozdziale do reprezentatywnych przykładów.
Oprogramowaniem służącym do analizy i projektowania zabezpieczeń jest komponent dla systemu Enterprise Architect (EA) w postaci wtyczki (ang. plugin), który
umożliwia modelowanie w języku UML. Wyniki analiz dokonanych za jego pomocą
zostały zaimportowane do aplikacji GenDoc. Modelowania elementów związanych
z materiałem dowodowym dla dokumentu zadania zabezpieczeń (ang. ST – Security
Target) dokonano za pomocą przygotowanych w ramach wtyczki elementów przybornika na diagramie „ST Diagram”. Proces identyfikacji problemu bezpieczeństwa
i jego rozwiązanie jest ułatwiony dzięki zaimplementowanym we wtyczce EA mechanizmom analizy oraz podpowiedziom kontekstowym. Przeciągnięcie na diagram odpowiednich elementów z przybornika powoduje uruchomienie mechanizmu dialogowego (wywołanie asystenta).
Do modelowania zabezpieczeń w narzędziu EA przystąpiono po uprzedniej jego
konfiguracji w systemie EMT. Podczas rozpoczynania pracy z aplikacją EA diagram
o nazwie „ST Diagram” znajdował się już w okienku „Project Browser” i zawierał element „TOE” o danych właściwych dla walidowanego przedmiotu oceny – OSCADmon.
Ostatnim krokiem analizy bezpieczeństwa w narzędziu EA jest wskazanie, które
funkcje zabezpieczające realizują poszczególne wymagania funkcjonalne zabezpieczeń. Wynikiem analizy zabezpieczeń jest zestaw funkcji zabezpieczających dla TOE
(TSF), które są podstawą dalszych działań w ramach procesu projektowania przedmiotu oceny. W niniejszym opracowaniu zrezygnowano z przedstawienia sposobu
realizacji funkcji zabezpieczających w narzędziu, jednak w procesie walidacji posłużono się funkcjami TSF (ang. TOE Security Functionality) wyspecyfikowanymi
w rozdziale 7. [2].
4.1. Identyfikacja zasobów chronionych i podmiotów
System OSCAD składa się z zestawu plików przechowywanych na serwerze aplikacji oraz informacji przechowywanych w bazie danych. Dodatkowo w skład TOE
wchodzą dwa pliki konfiguracyjne:
 konfiguracja serwera aplikacji – plik przechowywany w odpowiednim podkatalogu
katalogu serwera aplikacji;
 konfiguracja serwera bazy danych – plik przechowywany w odpowiednim podkatalogu katalogu serwera bazy danych.
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W związku z tym w TOE wyodrębniono cztery wewnętrzne zasoby będące informacjami wprowadzanymi przez uprawnionych do tego użytkowników oraz generowanymi automatycznie przez TOE. Zasoby te przedstawiono w rozdziale 7. [2], a do ich
zamodelowania za pomocą wtyczki wykorzystano czterokrotnie element „Asset”,
nadając zasobom wskazane w tabeli 1. [2] nazwy mnemoniczne oraz wprowadzając
w polu szczegółowy opis zawartości pól z kolumny „Opis”. Zasobom przypisano
również odpowiednie, szacunkowe wartości w skali [0-100]. Zasoby, po ich opracowaniu w narzędziu EA, zaprezentowane zostały na rysunku 3., np. symbol D.Audit
oznacza rejestr dziennika zdarzeń. Są to elementy o stereotypie „st_asset”.
ST Security target
«st_asset_form»
produkowany
«st_asset_type»
zapisy dziennika
zdarzeń produktu

«st_form»
«st_type»

«st_asset»
D.Audit

«st_asset_form»
przetwarzany
«st_form»
«st_asset_type»
parametry
konfiguracyjne i nne
dane wewnętrzne
«st_asset_form»
przetwarzany
«st_asset_type»
parametry
konfiguracyjne i nne
dane wewnętrzne
«st_asset_form»
przesyłany
«st_asset_type»
dane chronione przez
produkt

«st_type»

«st_form»

«st_asset»
D.AppSrvConfigFile

«st_asset»
D.DBSrvConfigFile

«st_type»

«st_form»

«st_asset»
D.StoredInfInDB

«st_type»
«st_form»

«st_asset_form»
przechowywany

Rys. 3. Wyspecyfikowane zasoby wraz z przypisanymi formami i typami
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Dla każdego zasobu wskazano jego typ i formę. Wykorzystano do tego odpowiednio elementy „Asset Type” i „Asset Form” (na rysunku oznaczone stereotypami
i „st_asset_type” i „st_asset_form”), określając przykładowo formę rejestru dziennika
zdarzeń jako produkowaną, ponieważ rejestr generowany jest przez TOE, natomiast
typ jako zapisy dziennika zdarzeń produktu. Przypisanie zasobów do ich atrybutów
dokonane zostało poprzez połączenie elementów na diagramie relacjami „Asset of this
form” i „Asset of this type”.
Kolejnym krokiem analizy zabezpieczeń było zdefiniowanie podmiotów pełniących role uprawnionych jednostek lub agentów zagrożeń, co nastąpiło po przeciągnięciu na „ST Diagram” elementów „Subject” i określeniu ich właściwości. Znowu posłużono się zaprezentowaną w rozdziale 7. [2] tabelą (tab. 2), przedstawiającą podmioty mogące modyfikować zasoby chronione przez TOE.
ST Security target
«st_subject»
S.SrvAdmin

«st_type»

«st_subject»
S.TOEAdmin

«st_type»

«st_subject»
S.TOEUser

«st_subject_type»
uprawniony podmiot

«st_subject_type»
uprawniony podmiot
«st_subject_type»
nieuprawniony podmiot

«st_type»
«st_subject»
S.Attacker

«st_type»

«st_subject_type»
nieuprawniony podmiot

«st_subject»
S.RndEvent

«st_type»

«st_subject_type»
zdarzenie losowe

Rys. 4. Wyspecyfikowane podmioty wraz z przypisanymi typami
Podmiotami wykonującymi operacje na zasobach TOE są te uprawnione do wykonania poszczególnych operacji, jak i te nie mające do tego uprawnień. Dodatkowo podmiotami są dowolne czynniki zewnętrzne, powodujące nieprzewidziane działania poszczególnych elementów TOE, uniemożliwiające im poprawną komunikację bądź powodujące
niedostępność TOE dla użytkowników. Rysunek 4. zawiera wszystkie wyspecyfikowane
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podmioty mogące mieć istotny wpływ na funkcjonowanie TOE. Podmioty oznaczono
stereotypem „st_subject”, natomiast ich typ – stereotypem „st_subject_type”.
Formatka wywołana jako pierwsza w procesie dodawania podmiotu wskazuje na
konieczność wyboru, w polu „Rodzaj podmiotu”, czy dodawany podmiot reprezentuje
agenta zagrożenia, czy też uprawnioną jednostkę. Definiowanie podmiotu ograniczało
się do wprowadzenia nazwy w polu „Nazwa mnemoniczna podmiotu” oraz opisu
w polu „Szczegółowy opis”. W przypadku, gdy podmiot reprezentował agenta zagrożeń, dodatkowo należało wprowadzić oszacowanie jego potencjału, wiedzy i motywacji. Na przykład dla atakującego o symbolu Attacker potencjał określono jako wysoki
(high), natomiast wiedzę i motywację jako średnią (medium).
Po zatwierdzeniu definicji podmiotu system dialogowy wyświetla użytkownikowi
pytanie, czy ten chce powiązać podmiot z wcześniej określonymi zasobami. W przypadku decyzji pozytywnej następuje wyświetlenie formatki powiązania podmiotu
z zasobem, w której do uprzednio zdefiniowanych zasobów przypisano odpowiednie
role podmiotów. Efektem wykonanej pracy jest utworzenie połączeń pomiędzy podmiotami i zasobami, które zaprezentowano na rysunku 5.
ST Security target

«st_asset»
D.Audit

«st_asset»
D.AppSrvConfigFile

«st_asset»
D.DBSrvConfigFile

«st_asset»
D.StoredInfInDB

Zagraża Właściciel «st_threatens»

«st_subject»
S.SrvAdmin

«st_threatens»
Właściciel«st_threatens»
Użytkownik
Zagraża
«st_threatens»
Użytkownik
Właściciel
«st_threatens»
Zagraża
«st_threatens»
Użytkownik
Użytkownik
Zagraża
«st_threatens»
«st_threatens»
«st_threatens»
«st_threatens»
«st_threatens»
Zagraża
Zagraża
Właściciel
«st_threatens»
Właściciel
«st_threatens»
Zagraża
«st_threatens»
«st_threatens»
Zagraża
Zagraża
«st_threatens»
«st_threatens»

«st_subject»
S.TOEAdmin
«st_subject»
S.TOEUser

«st_subject»
S.Attacker

«st_subject»
S.RndEvent

Rys. 5. Powiązanie zasobów i podmiotów
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4.2. Definicja problemu bezpieczeństwa
Po zinwentaryzowaniu opisanych powyżej elementów przystąpiono do opracowania definicji problemu bezpieczeństwa (ang. SPD – Security Problem Definition).
Pierwszym z elementów składających się na definicję problemu bezpieczeństwa
są zagrożenia, które mają być zwalczane przez sam przedmiot oceny – TOE, jego
środowisko operacyjne lub ich kombinację. Korzystając z wtyczki do narzędzia EA,
użytkownik ma trzy sposoby definiowania zagrożeń (zostało to szczegółowo opisane
w rozdziale 5. monografii). Pierwszy sposób polega na skorzystaniu z pomocy asystenta nowego zagrożenia, dzięki czemu konstruktor zyskuje możliwość wyboru
zagrożenia z katalogu. Drugi sposób to przeprowadzenie odpowiedniego dialogu,
dzięki czemu dokonuje się zawężenia drzewa zagrożeń z katalogu i spośród jego
elementów wybiera właściwe zagrożenie. Trzecią możliwością jest odrzucenie pomocy asystenta i samodzielne zdefiniowanie zagrożenia poprzez nadanie mu nazwy
i szczegółowego opisu.
Poza zagrożeniami na definicję problemu bezpieczeństwa składają się także założenia oraz polityki bezpieczeństwa. Założenia zostały zdefiniowane poprzez zastosowanie elementu „Assumption”, natomiast reguły polityki bezpieczeństwa nie zostały
w ogóle w omawianym zadaniu zabezpieczeń wyspecyfikowane.
Zagrożenia, które wydały się najistotniejsze z punktu widzenia implementacji zabezpieczeń w TOE, zostały zidentyfikowane z udziałem asystenta zagrożenia. W ten
właśnie sposób zdefiniowano zagrożenie o symbolu T.14 z rozdziału 7. [2], czyli zagrożenie związane z modyfikacją dziennika zdarzeń TOE z komputera użytkownika
TOE przez nieuprawnionego użytkownika.
W pierwszym kroku, w związku z decyzją konstruktora o zdefiniowaniu zagrożenia od podstaw, odznaczono w formatce „Asystenta nowego zagrożenia” stosowną
pozycję, uzupełniając ją o wybór wszystkich możliwych opcji analizy. W kolejnej
formatce określono zagrożony zasób – w tym przypadku był nim rejestr dziennika
zdarzeń (D.Audit). Atrybutem bezpieczeństwa, który może zostać naruszony w wyniku realizacji tego zagrożenia, jest integralność, natomiast istotnymi cechami zasobu są te zdefiniowane w podrozdziale 4.1 – mianowicie zapisy dziennika zdarzeń
TOE oraz przez TOE produkowane. Rysunek 6. przedstawia formatkę wyboru istotnych cech zasobu.
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Rys. 6. Formatka wyboru istotnych cech zasobu
Zagrażającym jest nieprzyjazny użytkownik, działający z zamiarem wyrządzenia
szkody – Atakujący. Formatka wyboru aktywnego podmiotu zagrożenia została
przedstawiona na rysunku 7.

Rys. 7. Formatka wyboru aktywnego podmiotu zagrożenia
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Spośród zawężonych elementów list podatności wybrano pozycję Brak
wiarygodnej rozliczalności użytkowników (brak lub niewłaściwe zapisy pracy
produktu). W kolejnym kroku, nadano zagrożeniu oznaczenie mnemoniczne T.14,
określając równocześnie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia na poziomie
60% oraz możliwą stratę na poziomie 50%.
W celu ostatecznego zredagowania definicji zagrożenia zastosowano opcję
„Przejdź do końcowej edycji”, powodując automatyczne zastąpienie parametrów
oznaczonych w polu „Description” kolorem różowym wartościami wskazanymi
w drodze dialogu. W tym miejscu dokonano nieznacznej poprawy gramatycznej
zaproponowanego opisu i zatwierdzono ostateczną postać zagrożenia, którą odczytać
można z rysunku 8. Po zatwierdzeniu definicji na diagramie ST wygenerowały się
połączenia powstałego zagrożenia ze wskazanymi w trakcie analizy elementami –
zasobem i podmiotem.

Rys. 8. Formatka edycji właściwości zagrożenia
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4.3. Definicja celów zabezpieczeń
Cele zabezpieczeń to krótkie i zwięzłe stwierdzenia opisujące proponowane
rozwiązania poszczególnych aspektów zdefiniowanego wcześniej problemu bezpieczeństwa. Cele zabezpieczeń wyznaczane są dla TOE i dla środowiska operacyjnego.
Chcąc dobrać cele zabezpieczeń, należy zdecydować, czy dany cel dotyczy samego TOE, czy jego środowiska operacyjnego. W procesie walidacji, w zależności
od dokonanego wyboru, przeciągnięto z przybornika CCMODE na „ST Diagram”
element „Security objective” (jeśli cel związany był z TOE) lub „Security objective for environment” (jeśli cel związany był ze środowiskiem operacyjnym TOE).
Przeciągnięcie na diagram któregoś z tych elementów powoduje konieczność potwierdzenia lub zanegowania chęci skorzystania z pomocy asystenta przy tworzeniu nowego celu zabezpieczeń. Walidując metodykę, zastosowano metodę określania celów dla środowiska operacyjnego bez pomocy asystenta, natomiast cele
dla TOE postanowiono dobrać, wykorzystując wiedzę zgromadzoną w systemie.
Na rysunku 9. przedstawiono listę celów zabezpieczeń wyspecyfikowanych dla
systemu OSCAD. Cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego oznaczono na
rysunku stereotypem „st_security_objective_env”, natomiast cele dla TOE stereotypem „ST_security_objective”.
Celem dla zdefiniowanego uprzednio zagrożenia – modyfikacji dziennika zdarzeń TOE z komputera użytkownika TOE przez nieuprawnionego użytkownika –
będzie zapewnienie możliwości wykrywania nieautoryzowanych modyfikacji zapisanego dziennika zdarzeń. Postępowanie służące wyborowi tego celu było analogiczne, jak w przypadku edycji zagrożeń, lecz prostsze. Potwierdzając chęć skorzystania z pomocy asystenta, spowodowano konieczność wyboru zagrożenia, dla
którego określano cel, czyli zagrożenia T.14, a z wyświetlonej listy proponowanych szablonów zabezpieczeń wybrano właściwe i zatwierdzono wybór przyciskiem „Ok”, nadając mu wcześniej oznaczenie O.8. Podobnie postąpiono z pozostałymi celami zabezpieczeń dla TOE. Natomiast określenie celów zabezpieczeń
dla środowiska operacyjnego odbyło się poprzez proste wykorzystanie dostępnych
formatek bez pomocy asystenta.
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ST Security target
«st_security_objective_env»
OE.1

«st_security_objective_env»
OE.8

«st_security_objective»
O.2

«st_security_objective_env»
OE.2

«st_security_objective_env»
OE.9

«st_security_objective»
O.4

«st_security_objective_env»
OE.3
«st_security_objective_env»
OE.4
«st_security_objective_env»
OE.5
«st_security_objective_env»
OE.6
«st_security_objective_env»
OE.7

«st_security_objective_env»
OE.10
«st_security_objective_env»
OE.11
«st_security_objective_env»
OE.12
«st_security_objective_env»
OE.13
«st_security_objective_env»
OE.14
«st_security_objective_env»
OE.15
«st_security_objective_env»
OE.16

«st_security_objective»
O.5

«st_security_objective»
O.1
«st_security_objective»
O.5

«st_security_objective»
O.3

«st_security_objective»
O.4

«st_security_objective»
O.7
«st_security_objective»
O.6
«st_security_objective»
O.8

Rys. 9. Cele zabezpieczeń wyspecyfikowane w procesie walidacji
4.4. Definicja funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa
Norma ISO/IEC 15498 (Common Criteria – CC) [3, 4, 5] wymaga wyrażenia celów zabezpieczeń dla TOE za pomocą funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa,
zapisanych w ustandaryzowanym, półformalnym języku. Takie wyrażenie nazywa się
odwzorowaniem celów zabezpieczeń na komponenty SFR. Jest to kolejny krok,
w którym użytkownik jest wspomagany przez wtyczkę za pomocą inteligentnego mechanizmu zawężającego zbiór proponowanych rozwiązań. Wtyczka oferuje tym razem
pomoc asystenta w doborze odpowiednich komponentów funkcjonalnych, choć można
również po prostu skorzystać z pełnego ich katalogu.
Podczas walidacji zastosowano pierwszy sposób. Dla przykładowego celu O.8 (tab. 6
[2]) system zaproponował dwa opcjonalne komponenty, należące do tej samej rodziny –
FAU STG.1 lub FAU_STG.2. Jako odpowiedni komponent wybrano wyższy
(FAU_STG.2), ponieważ nakłada on wymaganie na dostępność danych audytu i wskazuje
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konieczność zapewnienia przez funkcję zabezpieczeń możliwości stałego dostępu do danych audytu. System zaproponował do edycji wszystkie trzy elementy komponentu
FAU_STG.2, udostępniając tam, gdzie to wymagane, możliwość selekcji i uszczegółowienia tych elementów. Gdy wymagane wartości zostały nadane, zdecydowano o dodaniu
komponentów zależnych [4]. Postąpiono z nimi analogicznie, jak z komponentem
FAU_STG.2, wskazując, gdzie było to konieczne, na opcję „połącz z istniejącymi komponentami”. Po dokonaniu wskazanych czynności wtyczka EA wygenerowała połączenia
„st_realization” pomiędzy celami zabezpieczeń a wymaganiami SFR (ang. Security Functional Requirements). Na rysunku 10. przedstawiono fragment rozwiązania problemu
bezpieczeństwa, na który składa się cel O.8 przeciwstawiający się zagrożeniu T.14 oraz
komponent SFR – FAU_STG.2 odwzorowujący ten cel.
ST Security target
«st_threat»
T.14
«st_counters»
«st_security_objective»
O.8

«st_realization»
«st_sfr»
FAU_STG.2(1)

Rys. 10. Fragment rozwiązania problemu bezpieczeństwa
4.5. Kolejne kroki realizacji zadania zabezpieczeń
Przykład przedstawiony w niniejszym rozdziale zawiera jedynie wybrane elementy
tworzenia specyfikacji zadania zabezpieczeń dla oprogramowania OSCAD. Z ważniejszych pominiętych działań należy wymienić:
 opracowanie specyfikacji końcowej TOE (ang. TSS – TOE Summary Specification), prezentującej zbiór funkcji zabezpieczających spełniających funkcjonalne
wymagania bezpieczeństwa (SFR);
 uzasadnienia celów zabezpieczeń oraz funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa.
Etapy te są w pełni wspomagane przez wtyczkę EA.
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4.6. Zaimportowanie wyników analizy bezpieczeństwa do narzędzia GenDoc
Analiza bezpieczeństwa przeprowadzona za pomocą wtyczki do narzędzia EA na
diagramie ST kończy się na wyspecyfikowaniu funkcji zabezpieczających TOE oraz
uzupełnieniu wszystkich wymaganych uzasadnień. W ten sposób opracowany jest
półformalny model bezpieczeństwa TOE, przedstawiający zależności między wszystkimi elementami istotnymi z punktu widzenia standardu Common Criteria.
Pozostałe informacje służące przygotowaniu materiału dowodowego do certyfikacji wprowadza się w odrębnym narzędziu – aplikacji wspomagającej tworzenie materiału dowodowego na podstawie wzorców zapisanych w bazie wiedzy, generatorze
dokumentacji GenDoc (szczegółowy opis aplikacji został zamieszczony w rozdziale 4.
monografii).
Warto wspomnieć, że aplikacja ta posiada zaimplementowane udogodnienia dla
konstruktora, obejmujące nie tylko możliwość zaimportowania z narzędzia EA dokonanych analiz, ale także szereg merytorycznych wskazówek i podpowiedzi w języku
polskim, które w znacznym stopniu ułatwiają konstruktorowi przygotowanie dokumentacji do certyfikacji.
5. Opracowanie materiału dowodowego zgodnego z wymaganiami komponentów
ADV_TDS.3 i ADV_FSP.4 dla oprogramowania OSCAD
Mając określone funkcje zabezpieczające (TSF) dla TOE (tab. 8 [2]), przystąpiono
do dalszych prac związanych z materiałem dowodowym dla rodzin ADV_TDS i
ADV_FSP. Zdefiniowanie projektu TOE, w ramach wymagań normy Common Criteria, polega na określeniu struktury TOE oraz dostarczeniu opisu o stopniu szczegółowości odpowiednim dla danego poziomu EAL. Walidacja środowiska rozwojowego
na przykładzie systemu OSCAD związana jest z poziomem EAL4, a zatem z opracowaniem materiału dowodowego zgodnego z komponentami ADV_TDS.3 oraz
ADV_FSP.4. Zgodnie z wymaganiami komponentu ADV_TDS.3 dekompozycji projektu TOE należy dokonać do poziomu modułów wraz ze wskazaniem interfejsów, za
pomocą których następuje komunikacja pomiędzy elementami projektu TOE, natomiast dokumentacja wymagana przez komponent ADV_FSP.3 uzupełnia charakterystykę interfejsów o ich szczegółowy opis.
W ramach wtyczki do narzędzia Enterprise Architect przewidziano możliwość
zamodelowania struktury TOE z podziałem na podsystemy i moduły oraz określenia interfejsów funkcji zabezpieczających (ang. TSFI – TOE Security Functionality Interface).
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Modelowanie projektu TOE wykonuje się w narzędziu Enterprise Architect na
„diagramie ADV”. W celu dodania podsystemów i modułów w trakcie walidacji wybierano z przybornika elementy oznaczone odpowiednio jako „Subsystem” i „Module” i przeciągano je na diagram. Wynikiem tych czynności było wyświetlanie formatek edycji podsystemów lub modułów, w których w polu „Name” określano ich identyfikatory, obowiązujące w ramach całego projektu związanego z danym przedmiotem
oceny (systemem OSCAD). Pola „Notes” w formatkach edycji podsystemów i modułów posłużyły do specyfikacji ich opisu na poziomie szczegółowości odpowiadającym
poziomowi EAL4, dla którego przygotowywany był materiał dowodowy. Konkretne
wymagania co do opisu znajdują się w trzeciej części normy Common Criteria [5], ale
w trakcie walidacji posłużono się wskazówkami zaimplementowanymi w narzędziu
GenDoc i związanymi z polami rozdziału „Description of TOE structure”, który na
rysunku 11. został wyróżniony zaznaczeniem na drzewie pól wzorca ADV_TDS.3.

Rys. 11. Wzorzec ADV_TDS.3 w aplikacji GenDoc
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Przykładowa wskazówka związana z opisem wymaganym dla podsystemów, czyli
z polem „description of subsystem”, została przedstawiona na rysunku 12.

Rys. 12. Wskazówka związana z opisem podsystemów
Z analogicznych podpowiedzi korzystano, przygotowując opisy modułów, które
zaimportowane zostały jako wartość pola „description of module”, oraz interfejsów,
których opis wymagany jest przez rodzinę ADV_FSP.4.
Innego typu wskazówką, cenną przy specyfikacji modułów, było odniesienie do
treści normy, bezpośrednio prezentujące definicje związane z modułami, przedstawione na rysunku 13.
Zgodnie z wymaganiami standardu Common Criteria istotne jest jawne, wzajemne
przyporządkowanie poszczególnych elementów projektu TOE, które na „diagramie
ADV” zrealizowano za pomocą określonych połączeń. Podsystemy, jak i podsystemy
z modułami, powiązano pomiędzy sobą za pomocą relacji o stereotypie „ADV dependency”, natomiast TSFI z modułami i podsystemami za pomocą relacji o stereotypie
„ADV realization”.
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Ostateczny model struktury TOE zobrazowano na rysunku 14.

Rys. 13. Wskazówka będąca fragmentem normy CC
cmp TOE design
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Rys. 14. Dekompozycja TOE na podsystemy i moduły oraz specyfikacja interfejsów
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Rysunek przedstawia dwa podsystemy oznaczone na diagramie stereotypem
„tds_subsystem”: Warstwę biznesową OSCAD i Warstwę bazy danych oraz szereg
modułów (oznaczonych na diagramie stereotypem „tds_module”) i interfejsów (oznaczonych na diagramie stereotypem „tds_tsfi”). Poniżej przedstawiono wybrane opisy
tych elementów w postaci, w jakiej wprowadzono je w odpowiednich formatkach
narzędzia EA.
5.1. Opis interakcji podsystemu „OSCAD warstwa biznesowa”
Podsystem warstwy biznesowej systemu OSCAD, istotny z punktu widzenia
implementacji funkcji zabezpieczających TOE, wykorzystuje dwa kanały komunikacyjne:
 Komunikacja z serwerem bazy danych. Wykorzystuje protokół TCP/IP. Jest to
komunikacja wewnętrzna pomiędzy podsystemami. Nie jest ona szyfrowana, gdyż
odbywa się w ramach jednego fizycznego serwera. Dostęp z zewnątrz do tego kanału komunikacyjnego powinien być zabezpieczony. Komunikacja ta obejmuje
przesyłanie wszystkich danych aplikacji biznesowej oraz danych zgromadzonych
w systemie.
 Komunikacja z aplikacjami użytkowników. Jest to komunikacja zewnętrzna. Komunikacja ta jest realizowana z wykorzystaniem protokołu SSL i jest realizowana
przez serwer Tomcat. Przesyłane są tu dane przeznaczone do prezentacji użytkownikowi. Praktycznie do warstwy prezentacji mogą być przesyłane prawie wszystkie
dane zgromadzone w systemie.
W ramach tego podsystemu wydzielono szereg modułów oznaczonych na diagramie stereotypem <tds_module>.
5.2. Opis modułu komunikacji z bazą danych
Moduł nie realizuje funkcji bezpieczeństwa, gdyż jest to komunikacja wewnątrz
TOE i jej bezpieczeństwo powinno być zapewnione przez środowisko (bezpieczeństwo serwera).
Rodzaj modułu: SFR-non-interfering.
Zadanie modułu: Przesyłanie informacji (obiektów) wykorzystywanych w modułach funkcjonalnych systemu OSCAD. Wszystkie moduły systemu OSCAD
korzystają ze wspólnej bazy danych. Wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi modułami odbywa się poprzez bazę danych. Zrealizowany jest za pomocą
biblioteki Hibernate.
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Możliwe do wykonania operacje:
zapis obiektów do bazy;
uaktualnianie obiektów w bazie;
odczyt obiektów z bazy.
Funkcje zabezpieczające realizowane przez moduł: brak.
Interfejsy:
bezpośrednia komunikacja z bazą danych;
udostępnianie i odbieranie danych modułom/metodom systemu OSCAD (1KBD);
komunikacja z modułem rejestrowania zdarzeń (7KRZ).

5.3. Opis modułu komunikacji z aplikacjami klienta (z warstwą prezentacji)
Moduł odpowiada za zapewnienie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą
biznesową a warstwą prezentacji. Komunikacja ta odbywać się może w sieci publicznej, więc jej ochrona jest bardzo istotna z punktu bezpieczeństwa przetwarzanych
informacji.
Rodzaj modułu: SFR-enforcing.
Zadanie modułu: Obsługa połączenia aplikacji klienckiej. Komunikacja polega na
wymianie komunikatów i poleceń (obiektów) pomiędzy warstwą biznesową a warstwą
prezentacji – wywoływanie usług.
Możliwe do wykonywania operacje:
 odpowiedzi na wywołania aplikacji klienta (wywoływanie wskazanych usług i
zwracanie ich wyników);
 sprawdzanie czasu aktywności sesji użytkownika.
Funkcje zabezpieczające realizowane przez moduł:
 kontrola czasu trwania bezczynności sesji.
Interfejsy:
 komunikacja z końcówką klienta (warstwą prezentacji);
 komunikacja z modułem kontroli uprawnień (4KAK);
 komunikacja z modułem rejestrowania zdarzeń (7KRZ).
5.4. Opis modułu rejestrowania i przeglądania zdarzeń
Moduł odpowiada za rejestrowanie zdarzeń w systemie. Jest to bezpośrednia
implementacja funkcji bezpieczeństwa.
Rodzaj modułu: SFR-enforcing.
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Zadanie modułu: Gromadzenie informacji o działaniach użytkowników. Dane
o operacjach prowadzonych przez użytkownika gromadzone są w bazie danych systemu OSCAD, podobnie jak wszystkie dane przetwarzane w systemie. Zadaniem modułu jest także wyświetlanie informacji o działaniach użytkowników.
Możliwe do wykonywania operacje:
 zapis informacji o zdarzeniu do bazy danych;
 odebranie zapytania z warstwy prezentacji;
 pobieranie listy zdarzeń z bazy danych i wysłanie odpowiedzi do warstwy prezentacji.
Funkcje zabezpieczające realizowane przez moduł:
 prowadzenie dziennika zdarzeń;
 przegląd dziennika zdarzeń.
Interfejsy:
 komunikacja z modułem komunikacji z bazą danych;
 przyjmowanie informacji z modułów/metod systemu OSCAD (7KRZ);
 komunikacja z modułem komunikacji z modułem wywoływania metod (5KWU).
5.5. Opis modułu kontroli uprawnień
Moduł odpowiada za kontrolę uprawnień użytkowników i zezwala lub nie na wykonywanie określonych działań. Jest to bezpośrednia implementacja funkcji zabezpieczającej.
Rodzaj modułu: SFR-enforcing.
Zadanie modułu: Weryfikacja uprawnień użytkowników do wykonywania określonych czynności. Kontrola uprawnień prowadzona jest na warstwie komunikacyjnej.
Każde przyjęte polecenie (wywołanie usługi) jest weryfikowane na zgodność
z uprawnieniami. Realizacja z pomocą biblioteki Spring Security.
Możliwe do wykonywania operacje:
 weryfikacja uprawnień użytkownika do wywołania usługi;
 wywołanie usługi lub przesłanie informacji o odmowie wykonania.
Funkcje zabezpieczające realizowane przez moduł:
 kontrola dostępu.
Interfejsy:
 komunikacja z modułem komunikacji z bazą danych;
 komunikacja z modułem komunikacji z aplikacjami klienta (4KAK);
 komunikacja z modułem obsługi usług (6KOM);
 komunikacja z modułem rejestrowania zdarzeń (7KRZ).
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5.6. Opis modułu obsługi usług warstwy biznesowej
Moduł ten nie realizuje funkcji bezpieczeństwa, jednak ściśle współpracuje z pozostałymi modułami realizującymi funkcje bezpieczeństwa, np. rejestrowania zdarzeń
czy weryfikacji uprawnień.
Rodzaj modułu: SFR-supporting.
Zadanie modułu: Wywoływanie wewnętrznych usług biznesowych różnych modułów systemu OSCAD i zawracanie wyników operacji.
Możliwe do wykonywania operacje:
 wywołanie metody;
 zwrot wyników metody.
Funkcje zabezpieczające realizowane przez moduł: brak.
Interfejsy:
 komunikacja z modułem komunikacji z modułem obsługi metod (5KWU);
 komunikacja z modułem rejestrowania zdarzeń (7KRZ);
 komunikacja z modułem weryfikacji uprawnień (6KOM).
Zgodnie z wymaganiami TDS_FSP.4 opisano także interfejs, korzystając ze wskazówki GenDoc.
5.7. Opis interfejsu: komunikacja z modułem obsługi metod (6KOM)
Warstwa logiki biznesowej realizuje procesy biznesowe w ramach aplikacji, a także, przede wszystkim, udostępnia odpowiednią funkcjonalność podłączonym klientom. Funkcje te dostarczane są za pośrednictwem wytworzonych fasad przez serwisy
obsługujące poszczególne, główne moduły systemu. Zastosowanie takiej struktury
podziału pozwala także w łatwy sposób udostępniać metody serwisów wewnątrz innych serwisów. Aktualnie w systemie możemy wyszczególnić następujące serwisy:
 AnalizyService – obsługa analizatora ryzyka;
 AudytyService – obsługa audytów;
 DokumentyService – obsługa zarządzania dokumentami;
 DynamicDataService – obsługa systemu dynamicznego ładowania danych oraz
zarządzania edycją wielostanowiskową;
 HarmonogramZadanService – obsługa harmonogramów rocznych, a także przeglądów i szkoleń;
 IncydentyService – obsługa zdarzeń i incydentów;
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 KonfiguracjaService – obsługa zarządzania konfiguracją organizacji oraz system
komunikacji;
 MiernikiService – obsługa mierników i wskaźników;
 ObjectArchiverService – obsługa archiwizacji obiektów, dla których przeprowadzono analizy;
 PlanyBCPService – obsługa planów BCP;
 ProceduryBCPService – obsługa procedur testowania planów BCP;
 ProcesyService – obsługa procesów biznesowych;
 SlownikiService – obsługa słowników uniwersalnych, jak i niestandardowych;
 UprawnieniaService – obsługa uprawnień, ról oraz ACL;
 UtilitiesService – wspólne funkcjonalności;
 ZadaniaService – obsługa zadań;
 ZasobyService – obsługa inwentaryzatora zasobów.
Każdy z wymienionych tu głównych serwisów rozszerza jeden, uniwersalny serwis
AbstractOscadService dostarczający m.in. funkcje dostępu do konfiguracji organizacji
oraz dodatkowe, uniwersalne możliwości powszechnie wykorzystywane podczas dostępu do danych. Funkcje dostarczane przez nadrzędny serwis opisane zostały pokrótce w poniższej tabeli:
Tabela 1. Funkcje serwisu AbstractOscadService
Metoda
checkDynamicDataStatus
getAuthorizedUserResourceId
getDictionaryWithCheck
getMetricWithCheck
getProcessWithCheck
getResourceWithCheck
getUserName
sendEmail
setDynamicDataStatus
setGlobalDynamicDataStatus
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Funkcjonalność
Sprawdza stan wystąpienia modyfikacji danych
obsługiwanych przez system dynamicznej aktualizacji
Pobiera identyfikator zasobu osobowego przypisanego
do aktualnie zalogowanego użytkownika
Pobiera element słownika uniwersalnego z bazy danych
z weryfikacją jego istnienia
Pobiera metrykę dokumentu z bazy danych z weryfikacją jej
istnienia
Pobiera proces biznesowy z bazy danych z weryfikacją jego
istnienia
Pobiera zasób z bazy danych z weryfikacją jego istnienia
Pobiera nazwę konta użytkownika aktualnie zalogowanego
dla danej sesji wywołania
Dodaje wiadomość do kolejki wysyłania
Zmienia status obiektów obsługiwanych przez system
dynamicznej aktualizacji
Globalnie zmienia status obiektów obsługiwanych przez
system dynamicznej aktualizacji

9. Przykład realizacji projektu oprogramowania w środowisku rozwojowym

Warstwa integracyjna oparta głównie na mechanizmie WebServices pozwala na integrację z innymi systemami. W ramach realizacji systemu wytworzone zostały mechanizmy komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami. Jednym z nich jest interfejs komunikacyjny udostępniający usługi sieciowe (WebServices) w protokole SOAP, drugim natomiast jest interfejs użytkownika zewnętrznego pozwalający rejestrować zdarzenia w systemie bez konieczności zalogowania.
Udostępnienie serwisów sieciowych pozwoliło na komunikację systemów zewnętrznych z systemem OSCAD. Komunikacja z serwisami odbywa się z użyciem
protokołu SOAP, z dodatkowymi zabezpieczeniami zgodnymi z WS-Security, w tym
przypadku z Oasis WS-UsernameToken.
5.8. Opis metody modułu „Logowanie i przeglądanie zdarzeń” (7KRZ)
Dostępne metody:
 saveOperation – dodanie wpisu do dziennika zdarzeń;
 findLogs – wyszukiwanie wpisów w dzienniku zdarzeń.






1. Metoda dodania wpisu do dziennika zdarzeń saveOperation
Parametry metody:
user – identyfikator użytkownika, który dokonał akcji;
comment – szczegółowy opis wykonanej akcji;
objectName – identyfikator obiektu, którego dotyczy akcja;
category – identyfikator modułu, którego dotyczy akacja;
Zwracane wyniki: brak.

2. Metoda wyszukiwanie wpisów w dzienniku zdarzeń findLogs
Parametry metody:
 logSearch – zapytanie z kryteriami wyszukiwania.
Dostępne kryteria wyszukiwania:
 identyfikator obiektu;
 identyfikator modułu;
 identyfikator użytkownika;
 data/czas początkowa okresu przeszukiwania;
 data/czas końcowa okresu przeszukiwania.
Zwracane wyniki:
Lista LogTO – lista zdarzeń spełniających zadane wyniki wyszukiwania.
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Elementy obiektów listy zdarzeń:
 identyfikator obiektu;
 identyfikator modułu;
 identyfikator użytkownika;
 data/czas zdarzenia;
 opis akcji.
Przedstawione w punktach 5.7 i 5.8 opisy interfejsów zostały w procesie walidacji
wykorzystane dokładnie w ten sam sposób, w jaki korzystano z opisów podsystemów
i modułów. Ich zawartość została przygotowana w narzędziu Enterprise Architect,
w oparciu o wskazówki pochodzące z narzędzia GenDoc, z wzorca materiału dowodowego dla komponentu ADV_FSP.4. Następnie opis został zaimportowany do narzędzia GenDoc, gdzie posłużył jako dane wejściowe w procesie generowania ostatecznej wersji materiału dowodowego związanego z komponentem ADV_FSP.4.
6. Podsumowanie
W rozdziale opisano na wybranych przykładach proces walidacji środowiska rozwojowego oraz wzorców projektowych materiału dowodowego zaimplementowanych
w systemie CCMODE Tools, a zwłaszcza w jego elementach składowych – wtyczce
do narzędzia Enterprise Architect oraz generatorze dokumentacji GenDoc.
W trakcie walidacji zwracano szczególną uwagę na poprawność analiz dokonywanych
za pomocą mechanizmów dialogowych zaimplementowanych w ramach wtyczki do EA.
Wynikiem przeprowadzonej walidacji jest rozwiązanie problemu bezpieczeństwa oraz
dekompozycja projektu TOE. Wyniki analiz zostały z powodzeniem zaimportowane do
narzędzia GenDoc, w którym po uzupełnieniu brakujących informacji, nastąpiło wygenerowanie końcowej wersji poprawnego materiału dowodowego, zgodnego z wymaganiami
dokumentu zadania zabezpieczeń oraz komponentów ADV_TDS.3 i ADV_FSP.4.
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ISO/IEC 15408-2, Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security –
Security functional components (Common Criteria Part 2).
ISO/IEC 15408-3, Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security –
Security assurance components (Common Criteria Part 3).

Jak daleko jesteśmy od standardu? – ankieta
dla twórców produktów informatycznych
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
1. Wstęp
Wcześniejsze zbadanie istniejącego środowiska rozwojowego na zgodność ze standardem Common Criteria może być pomocne w procesie dostosowywania tego środowiska do wytwarzania produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, które będą oceniane i certyfikowane według tego standardu.
Przeprowadzenie takiej analizy może pomóc oszacować nakład pracy, konieczne
inwestycje oraz zmiany w procesach wytwórczych, a także konieczne do poniesienia
koszty wdrożenia środowiska rozwojowego. Określenie stanu początkowego pozwala
również ocenić zakres prac, jakie należy podjąć, aby dostosować środowisko do wytwarzania produktów informatycznych zgodnych z konkretnym poziomem uzasadnionego zaufania EAL.
2. Ankieta zgodności ze standardem ISO/IEC 15408
2.1. Pytania wstępne
1. Opisz przedsiębiorstwo lub organizację, której częścią jest zespół (konstruktorów,
programistów, architektów, specjalistów od produkcji i utrzymania itp.) zajmujący się
rozwojem, wytwarzaniem i utrzymywaniem produktów informatycznych (software,
hardware, firmware) lub systemów informatycznych, posiadających wbudowane dowolne zabezpieczenia swych funkcji użytkowych wg następujących punktów:
 charakterystyka działalności;
 struktura organizacyjna;
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2.
3.
4.

5.
6.

 struktura geograficzna;
 identyfikacja, opis miejsc oraz ich udziału w procesie rozwoju produktu,
np. diagram organizacji wraz z odpowiednim komentarzem.
Typ produktu (oprogramowanie, sprzęt).
Wielkość realizowanych produktów (mały, średni, duży, prosty, złożony).
Typ środowiska tworzenia (od pomysłu do gotowego produktu) i pracy produktu
(rozproszone terytorialnie, współpraca kilku zespołów, praca jednego zespołu,
udział podwykonawców).
Podaj liczbę osób biorących udział w tworzeniu, produkcji, serwisowaniu
produktu.
Opisz warunki techniczne środowiska rozwojowego produktu, wg punktów:
 systemy IT przedsiębiorstwa i ich opis;
 narzędzia wykorzystywane w konstrukcji (produkcji, projektowaniu, implementacji);
 opis sieci i protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w środowisku IT
przedsiębiorstwa.

2.2. Środowisko rozwojowe
Jeżeli w przedsiębiorstwie jest wdrożona norma ISO (lub jej odpowiednik), to dla
każdego pytania proszę określić, czy wymaganie jest usankcjonowane tą normą.
W przypadku, gdy nie jest wdrożona norma ISO, ale stosowane są wewnętrzne zarządzenia dotyczące środowiska rozwojowego, proszę również podać, czy dane wymaganie jest usankcjonowane tymi zarządzeniami.
1. Wymień stosowane w realizacji produktu etapy, np. wymagania klienta, projektowanie, konstruowanie, testowanie, utrzymanie. Opisz każdy z etapów (dane wejściowe/wyjściowe, kryterium zakończenia etapu itp.).
2. Czy stosowane są jakieś wskaźniki, parametry czy inne mierniki do oceny zaawansowania rozwoju produktu? Jeśli tak, to proszę podać zakres ich stosowania i opis.
3. Czy stosowany jest jakiś dodatkowy certyfikat dla produktu? Jeżeli tak, to proszę
podać, jaki i czego dotyczy?
4. Czy gotowy produkt jest oznaczany? Jaka jest procedura oznaczania? Jakie
informacje można uzyskać z takiego oznaczenia (numer seryjny, datę produkcji, wersję itp.)?
5. Czy konstruktorzy (pracownicy) uczestniczący w realizacji produktu (a w szczególności zabezpieczeń) są w jakiś sposób ewidencjonowani? Czy pełnią określone
role wiążące się z odpowiednimi uprawnieniami?
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6. Czy wykorzystywany jest system do wersjonowania? Jeżeli tak, to jaki?
 SVN;
 CVS;
 inny system – proszę podać, jaki;
 procedura realizowana bez wspomagania za pomocą narzędzi. Proszę opisać tę
procedurę.
7. Czy wykorzystywany jest system do gromadzenia błędów i raportowania wykonanych poprawek? Jeżeli tak, to jaki?
 Mantis;
 Jira;
 Bugzilla;
 inny system – proszę podać, jaki;
 funkcjonuje procedura obsługi błędów realizowana bez wspomagania za pomocą narzędzi. Proszę opisać tę procedurę.
8. Czy wykorzystywane są skrypty do automatycznego budowania? Jeżeli tak, to
jakie?
 MSBuild;
 Maven;
 Ant;
 Bash;
 Make;
 inny – proszę podać, jaki.
9. Czy informacje o produkcie (dokumentacja, kody źródłowe, dokumentacja użytkownika, projekt, zalecana konfiguracja itp.) są gdzieś kompleksowo gromadzone?
Jeżeli tak, to proszę określić, czy:
 gromadzenie tych informacji jest stosowane dla każdego etapu życia produktu;
 są ustalone procedury wprowadzania zmian (np. konieczność opisywania zmiany, częstość zapisywania zmian, określona lista osób uprawnionych do wprowadzania zmian, konieczność zatwierdzania zmian przez wybrane osoby itp.);
 gromadzone i wersjonowane są kody źródłowe lub schematy konstrukcyjne;
 gromadzone i wersjonowane są wszystkie części składowe produktu (np. dodatkowe biblioteki, inne niezbędne pliki, informacje o niezbędnych częściach, dokumentacja projektowa, testowa, użytkownika itp.);
 gromadzone i wersjonowane są informacje o narzędziach zarówno programistycznych, jak i sprzętowych (ich wersje i sposób konfiguracji).
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10. Czy identyfikuje się narzędzia (języki programowania, kompilatory, programy
typu CAD) stosowane w trakcie wszystkich faz rozwojowych produktu (identyfikacja powinna zawierać numery wersji i kraj pochodzenia narzędzi)? Jeżeli tak,
to proszę opisać, w jaki sposób się to odbywa.
11. Czy wszystkie stosowane narzędzia mają dokumentację lub konstruktorzy korzystają z publicznie znanych specyfikacji tych narzędzi? Jeżeli któreś z narzędzi nie
spełnia tych wymagań, to proszę podać, jakie to narzędzie, oraz przyczynę niespełniania wymagań.
12. Czy zapisywane są opcje konfiguracyjne stosowanych narzędzi?
13. Czy w produkcie stosowane są jakieś produkty firm zewnętrznych (biblioteki,
części itp.)? Jeżeli tak, to czy konstruktor ma jakiś wpływ na te elementy (możliwość zgłaszania błędów, wgląd do kodu źródłowego, zapewnione certyfikaty
bezpieczeństwa, klauzule poufności, gwarancje, szybkość reakcji na zgłoszony
błąd itp.)? Proszę wymienić i opisać te możliwości.
2.3. Bezpieczeństwo środowiska projektowego
Jeżeli zakład nie ma wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
i usług (ISMS – zgodny z normą ISO/IEC 27001), proszę odpowiedzieć na kolejne
pytania. W przypadku firmy działającej w wielu lokalizacjach proszę dla każdego
pytania określić, czy odpowiedź dotyczy jednej lokalizacji, czy całego środowiska
(wszystkich lokalizacji).
1. Czy są stosowane środki ochrony materiałów, informacji, dokumentów związanych z projektem przed nieautoryzowaną modyfikacją w celu zachowania integralności produktu ze wskazaniem listy wykonawców faz rozwojowych produktu
uprawnionych do modyfikacji takich materiałów? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
2. Czy stosowane są jakieś środki ochrony przy transferze materiałów i dokumentów chronionych wewnątrz środowiska rozwojowego i pomiędzy różnymi środowiskami rozwojowymi produktu? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
3. Czy są stosowane środki ochrony informacji i dokumentów związanych z rozwojem produktu i traktowanych jako poufne? Jeżeli tak, to proszę je opisać. Proszę
również podać, czy istnieje lista osób, które mogą uzyskać dostęp do tych informacji na wszystkich wymienionych etapach życia produktu?
4. Czy stosowane są środki zapewniające wiarygodność personelu zatrudnionego
przy wszystkich fazach produkcji produktu (dotyczące przyjmowania i zwalniania personelu)? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
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Czy są stosowane jakieś procedury dostępu osób trzecich, niezatrudnionych
w instytucji/firmie (obsługa gości)? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
6. Jakie są środki i procedury kontroli dostępu fizycznego do wszystkich lokalizacji,
budynków, pokoi związanych z fazami rozwoju produktu?
7. Jakie są środki i procedury kontroli dostępu logicznego do wszystkich systemów
związanych z fazami rozwoju produktu? Proszę je opisać.
8. Czy podjęto działania w celu rozdzielenia sieci i jakie przewidziano środki kontroli dostępu do sieci?
9. Czy personel jest przeszkolony w zakresie bezpiecznego korzystania z komputerów (hasła, blokowanie klawiatury, przechowywania i niszczenia nośników informacji) i z Internetu?
10. Czy są przeprowadzane okresowo szkolenia bezpieczeństwa? Jeśli tak, to co jaki
czas?
11. Czy istnieje opis ról i odpowiedzialności w celu zapewnienia poprawnego stosowania środków bezpieczeństwa i wykrywania naruszeń bezpieczeństwa?
12. Czy bezpieczeństwo środowiska jest sprawdzane okresowo? Jeśli tak, to co jaki
czas (istnieje plan audytów bezpieczeństwa i innych przeglądów)?
5.

2.4. Dokumentacja projektowa
Jeżeli w przedsiębiorstwie jest wdrożona norma ISO (lub jej odpowiednik), to dla
każdego pytania proszę określić, czy wymaganie jest usankcjonowane tą normą.
W przypadku, gdy nie jest wdrożona norma ISO, ale stosowane są wewnętrzne zarządzenia dotyczące dokumentacji, proszę również podać, czy dane wymaganie jest
usankcjonowane tymi zarządzeniami.
1. Czy jest jakiś szablon dokumentacji, inne wytyczne dotyczące dokumentacji
(ograniczenie słownictwa, wymagane podanie literatury, słownika pojęć, narzucone formatowanie itp.)?
2. Czy jest stosowane jakieś narzędzie wspomagające zarządzanie dokumentacją
projektową (narzędzie UML, narzędzia typu Doxygen, Javadoc, Wikipedia)?
Jeżeli tak, to proszę podać zakres jego wykorzystywania.
3. Czy jest dokumentacja ogólnie opisująca sposób działania produktu, w szczególności jego mechanizmów zabezpieczeń?
4. Czy w ramach prowadzenia dokumentacji jest wykorzystywany model UML (lub
inna notacja)? Jeżeli tak, to proszę opisać rolę tego modelu w projekcie. Czy ma
on rolę pomocniczą, czy jest głównym miejscem informacji o architekturze i projekcie produktu?
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Czy dostępna jest szczegółowa dokumentacja opisująca podział produktu na
moduły?
Czy opisane zostały wszystkie interfejsy (okienka, komendy, odpowiednie przyciski na urządzeniu, piny na płytce drukowanej itp.), dające dostęp do zabezpieczonych (chronionych) elementów produktu?
Jak szczegółowo opisywane są interfejsy? Proszę podać, co wchodzi w skład
opisu.
Czy dokumentacja związana z interfejsami w jakiś sposób nawiązuje do wymagań funkcjonalnych (przedstawionych np. w fazie analizy wymagań) lub czy jest
utrzymywane tego rodzaju powiązanie (od wymagań do interfejsów)? Jeżeli tak,
to proszę opisać, jak jest to realizowane.
Czy ewidencjonowane są komunikaty błędów, jakie mogą wystąpić podczas działania produktu? Na ile szczegółowo są one ewidencjonowane (wszystkie możliwe
błędy, tylko te najbardziej prawdopodobne itp.)?
Co jest dokumentowane w dokumentacji projektowej?
 struktury produktu – moduły, podsystemy. Jeżeli tak, to proszę opisać, co jest
dokumentowane (zakres dokumentacji np. interfejsy modułu, zakres funkcjonalny, powiązania i zależności modułu) i w jaki sposób (np. model UML,
tekst, inne rysunki);
 zagadnienia związane z aktywnością danego produktu (kolejność wywołania
poszczególnych elementów, algorytmy działania, możliwe stany i przejścia
między nimi itp.);
 interakcje pomiędzy modułami;
 sposób wdrożenia produktu (otoczenie produktu, środowisko zewnętrzne).
Czy projekt jest uzupełniany na etapie realizacji o wprowadzane zmiany, czy
zmiany wprowadzone na etapie implementacji nie wpływają już na dokumentację
projektową?
Czy kod oprogramowania lub inne artefakty związane z implementacją i budowaniem produktu są w jakiś sposób synchronizowane z dokumentacją projektową? Jeżeli tak, to proszę podać, w jaki sposób.
Czy jest prowadzony dokument lub wykorzystywany jest jakiś mechanizm (program) wiążący dokumentację projektową z implementacją (powiązanie fragmentu
projektu z reprezentacją implementacji)? Jeżeli tak, to proszę go opisać.
Czy dokumentowany jest również kod źródłowy (reprezentacja implementacji)
tak, by można z niego automatycznie wygenerować dokument (Javadoc, Doxygen itp.)?
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2.5. Dobre praktyki przy realizacji produktu
1. Czy podczas projektowania i w dokumentacji ujęte zostały aspekty:
 podziału produktu na domeny (wydzielone obszary pamięci, osobny procesor
lub niezależność operacji wykonywanych dla dwóch domen itp.)?
 opisu inicjacji produktu do pracy (etap uruchamiania urządzenia, oprogramowania, stan urządzenia lub oprogramowania po starcie)?
 obrony przed manipulacją lub nieuprawnioną zmianą produktu (plomby, specjalne zamknięcia, czujki otwarcia pokrywy, skrót programu, podpisy cyfrowe
dla oprogramowania itp.)?
2. Czy podczas konstrukcji, projektowania, implementacji, stosowane są jakieś miary
określające stopień komplikacji, przejrzystości, zrozumiałości, pielęgnowalności
realizowanego produktu? Jeżeli tak, to jakie to miary?
3. Czy weryfikacja tych wskaźników (o ile są używane) w jakiś sposób powoduje
(w procesie realizacji) wprowadzenie zmian?
4. Czy dla produktu określona została jakaś wymagana polityka zabezpieczeń? Czy
jest ona opisana w sposób formalny?
5. Czy dla produktu określono listę potencjalnych zagrożeń?
6. Czy konstruktorzy korzystają ze standardów związanych z zapisem i formatowaniem kodu źródłowego (wewnętrznych lub ogólnie przyjętych)? Jeśli tak, to z jakich i czy są one opisane w jakimś dokumencie, zarządzeniu itp.?
7. Czy są znane i opisane standardy związane z zapisem i formatowaniem kodu źródłowego, stosowane przez podwykonawców?
2.6. Testowanie
Jeżeli w przedsiębiorstwie jest wdrożona norma ISO (lub jej odpowiednik), to dla
każdego pytania proszę określić, czy wymaganie jest usankcjonowane tą normą.
W przypadku, gdy nie jest wdrożona norma ISO, ale stosowane są wewnętrzne zarządzenia dotyczące testowania, proszę również podać, czy dane wymaganie jest usankcjonowane tymi zarządzeniami.
1. Czy przeprowadzane są testy funkcjonalne? Jeżeli tak, to:
 jak dokładne są testy funkcjonalne? Proszę opisać, co wpływa na ich dobór i ilość;
 czy testy powstają na podstawie specyfikacji funkcjonalnej? Czy jest udokumentowane powiązanie między dokumentacją funkcjonalną a testami je pokrywającymi?
 czy weryfikowane jest pokrycie testami? Jeśli tak, to w jaki sposób?
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7.
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Czy testy są w jakiś sposób dokumentowane (plan testów)? Jeżeli tak, to jakie
elementy są udokumentowane w planie testów?
 opis przypadków testowych;
 sposób przeprowadzenia testu;
 oczekiwane rezultaty;
 wynik testu (rezultat).
Czy testowanie jest wspomagane jakimś oprogramowaniem do zarządzania planem testów? Jeżeli tak, to jakim?
Czy testowanie przeprowadza osobny zespół, czy przeprowadzają je konstruktorzy?
Czy stosowane są testy jednostkowe lub inne testy związane z elementami wewnętrznymi produktu? Jeżeli tak, to jaki zakres kodu programu pokrywają?
Czy przeprowadzane są testy graniczne?
Czy przeprowadzane są testy regresyjne?
Czy proces testowania jest zautomatyzowany?
Czy używane jest jakiś narzędzie wspomagające testowanie? Jeżeli tak, to proszę
je opisać, podać zakres wykorzystania tych narzędzi.
Czy podczas konstruowania były poszukiwane i analizowane rozwiązania podobne?
Czy zidentyfikowane przez konstruktora rozwiązania podobne miały przeprowadzoną analizę podatności?
Czy konstruktor przeprowadzał testy penetracyjne, mające na celu wykazanie
odporności na ataki?
Czy stosowane są jakieś narzędzia wspomagające testowanie penetracyjne? Jeżeli
tak, to proszę je wymienić i podać, w jakim zakresie są stosowane.

2.7. Dokumentacja użytkownika
Jeżeli w przedsiębiorstwie jest wdrożona norma ISO (lub jej odpowiednik), to dla
każdego pytania proszę określić, czy wymaganie jest usankcjonowane tą normą.
W przypadku, gdy nie jest wdrożona norma ISO, ale stosowane są wewnętrzne zarządzenia dotyczące dokumentacji, proszę również podać, czy dane wymaganie jest
usankcjonowane tymi zarządzeniami.
1. Czy jest jakiś szablon dokumentacji użytkownika bądź inne wytyczne dotyczące
dokumentacji (ograniczenie słownictwa, wymagane podanie literatury, słownika
pojęć, narzucone formatowanie itp.)?
2. Czy istnieje podręcznik użytkownika zawierający informacje dla użytkowników
produktu?
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3. Czy w podręczniku wydzielono różne grupy użytkowników?
4. Czy dla każdej grupy użytkowników określono w podręczniku, do jakich funkcji,
interfejsów i przywilejów ma dostęp użytkownik danej grupy?
5. Czy podręcznik użytkownika zawiera następujące elementy:
 charakterystykę funkcjonalności związanej z bezpieczeństwem?
 parametry, które mają zostać wprowadzone przez użytkownika, cel ich wprowadzenia, ich prawidłowe i domyślne wartości, bezpieczne i niebezpieczne
ustawienia pojedynczych parametrów oraz ich kombinacji?
 skutki (związane z bezpieczeństwem produktu) i konsekwencje wykonania
przez użytkowników poszczególnych operacji?
6. Czy wskazówki zawarte w podręczniku są jasne i rzeczowe?
7. Czy istnieje instrukcja instalacji? Jeżeli tak, to czy zawiera:
 informacje dla użytkowników odbierających i instalujących produkt?
 opis wszystkich kroków koniecznych do bezpiecznego przyjęcia dostarczonego
produktu, będących w zgodzie z procedurami dostawy obowiązującymi konstruktora?
 opis wszystkich kroków koniecznych do bezpiecznej instalacji produktu i bezpiecznego przygotowania jego środowiska operacyjnego?
 procedury odbioru obejmujące konieczność sprawdzenia przez użytkownika,
czy wszystkie elementy produktu zostały dostarczone we właściwej wersji?
 informacje o minimalnych wymagań systemowych, koniecznych do przeprowadzenia bezpiecznej instalacji?
 informacje o wymaganiach na środowisko operacyjne?
 informacje o zmianach charakterystyki bezpieczeństwa pewnych elementów
(parametrów, ustawień, haseł), koniecznych do przeprowadzenia instalacji?
 wskazówki radzenia sobie z ewentualnymi problemami i wyjątkami?
8. Czy wskazówki zawarte w instrukcji instalacji są jasne i rzeczowe?
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2.8. Udostępnianie produktu i kontakt z klientem
Jeżeli w przedsiębiorstwie jest wdrożona norma ISO (lub jej odpowiednik), to dla
każdego pytania proszę określić, czy wymaganie jest usankcjonowane tą normą.
W przypadku, gdy nie jest wdrożona norma ISO, ale stosowane są wewnętrzne zarządzenia dotyczące przekazywania produktu klientowi, proszę również podać, czy dane
wymaganie jest usankcjonowane tymi zarządzeniami.
1. Czy są stosowane (i sformalizowane – dokument) jakieś procedury określające
sposób przekazywania gotowego produktu lub jego części do klienta? Jeżeli tak, to
proszę je opisać.
2. Czy stosowane są procedury dotyczące pakowania produktu, zapewniające jego
bezpieczeństwo i możliwość stwierdzenia, że opakowanie było naruszone? Jeżeli
tak, to proszę je opisać.
3. Jeśli produkt gotowy jest przechowywany u producenta, to czy istnieją procedury
bezpiecznego składowania? Proszę je opisać.
4. Czy stosowane są procedury regulujące zgłaszanie błędów bezpieczeństwa i podejrzanych zachowań zabezpieczeń przez użytkowników produktu? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
5. Czy stosowane są procedury regulujące usuwanie błędów przez konstruktorów
produktu oraz informowanie użytkowników o statusie błędu i stanie korekty danego zgłoszenia błędu? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
6. Czy określono procedurę przekazywania wykonanych korekt błędów i innych działań naprawczych do użytkowników? Jeżeli tak, to proszę ją opisać.
7. Czy stosowane są jakieś środki zapobiegające wprowadzeniu nowych błędów
przez korekty usuwające zgłoszone błędy? Jeżeli tak, to proszę je opisać.
8. Czy istnieją konkretne punkty kontaktowe dla wszystkich raportów i zapytań oraz
procedury, dzięki którym użytkownicy mogą rejestrować się wraz z konstruktorami, aby automatycznie otrzymywać raporty usterek i związane z nimi działania naprawcze? Jeżeli tak, to proszę opisać, w jaki sposób się to odbywa.
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