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Od współautora i redaktora
monografii

CC

Współczesne urządzenia informatyczne, oprogramowanie i zbudowane z nich systemy są wykorzystywane do wielu odpowiedzialnych zastosowań obarczonych podwyższonym ryzykiem. Od bezpieczeństwa wytwarzanych, przetwarzanych, przesyłanych i przechowywanych informacji zależy bezpieczeństwo firm, instytucji publicznych, infrastruktury krytycznej, jak również i los poszczególnych obywateli.
Od tego typu produktów i systemów wymaga się odpowiedniej wiarygodności, by
w sytuacji krytycznej były one w stanie przeciwstawić się różnym zagrożeniom występującym w środowiskach ich eksploatacji. Na gruncie inżynierii zabezpieczeń rozważa się kwestię, od czego zależy, że w danych okolicznościach pewne zabezpieczenia są w stanie zadziałać, zaś pewne nie. Kwestia ta dotyczy wiarygodności zabezpieczeń. Przyjęto pewien, ciągle jeszcze weryfikowany w praktyce dogmat, dotyczący
podstaw tej wiarygodności, że zależy ona od rygoru przestrzegania dobrych praktyk
inżynierskich w procesach konstruowania, wytwarzania i utrzymywania produktów
lub systemów informatycznych, które zawierają te zabezpieczenia. Zabezpieczenia
chronią realizację funkcji użytkowych. Potocznie używana „wiarygodność” jest tu
rozumiana jako tak zwane „uzasadnione zaufanie”, czyli zaufanie w pewien sposób
niezależnie zweryfikowane.
Podstawową metodyką kreowania uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń informatycznych jest prezentowana w monografii metodyka Common Criteria, opisana
w standardzie ISO/IEC 15408 Common Criteria for Information Security Evaluation
(Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń teleinformatycznych). Standard powstał
wysiłkiem międzynarodowym. W opracowywaniu brali i ciągle biorą udział specjaliści od spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego organizacji rządowych między innymi z następujących krajów: Australii/Nowej Zelandii, Kanady, Francji, Niemiec,
Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Część z dokumentów składających się na standard publikowana jest jako norma ISO/IEC.
Metodyka obejmuje trzy główne procesy. W procesie konstruowania zabezpieczeń,
na podstawie różnego typu analiz bezpieczeństwa, wypracowywany jest specjalny
dokument zwany zadaniem zabezpieczeń, który stanowi zbiór wymagań bezpieczeństwa – funkcjonalnych (opisujących, jak zabezpieczenia mają działać) i uzasadniających zaufanie (jaką wiarygodnością mogą być one obdarzane). 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 – procesu niezależnej oceny zabezpieczeń, który powinien prowadzić do uzyskania certyfikatu.
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Monografia popularyzuje wyniki badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych
w ramach projektu pn. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”, który 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). Projekt jest oznaczany akronimem angielskim CCMODE (Common Criteria compliant Modular Open IT security Development Environment), który wyraża jego istotę. Projekt zmierza
również do upowszechnienia standardu Common Criteria w naszym kraju.
Celem monografii jest upowszechnienie wiedzy na temat konstruowania, wytwarzania i stosowania bezpiecznych rozwiązań informatycznych w naszym kraju. Przybliżenie informatykom, elektronikom i menadżerom zagadnień związanych z konstruowaniem, wytwarzaniem oraz stosowaniem certyfikowanych produktów lub systemów informatycznych powinno przyczynić się do powstania rodzimych 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 zakłada więc opracowanie metodyki tworzenia specjalistycznych środowisk, zwanych środowiskami rozwojowymi, do konstruowania, wytwarzania i utrzymywania produktów oraz systemów informatycznych o założonym poziomie uzasadnionego zaufania, przeznaczonych do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań,
zwłaszcza w obszarach o wysokim poziomie ryzyka. Projekt stanowi twórcze rozwinięcie koncepcji zawartych w standardzie ISO/IEC 15408 Common Criteria, 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,
• 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 wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego.
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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 krajowe, mające na celu upowszechnienie informacji o założeniach projektu,
przebiegu jego realizacji i dotychczasowych wynikach. Niniejsza monografia, opracowana wspólnym wysiłkiem zespołu projektowego, stanowi podsumowanie drugiej
konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 września 2011 roku w siedzibie Instytutu
Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Konferencję, połączoną z warsztatami, zorganizowano w związku z osiągnięciem drugiego kamienia milowego projektu:
KM#2 „System gotowy do wdrożenia (wzorce i metoda ich transformacji do postaci materiału dowodowego) – tryb „tradycyjny”(funkcjonowanie systemu jeszcze bez komputerowych narzędzi wspomagających).
Po zakończeniu konferencji, cały wysiłek zespołu projektowego jest skupiony na
zautomatyzowaniu procesów zachodzących w środowisku.
Monografia przedstawia zagadnienia dotyczące dziedziny projektu i jego realizacji. Prezentuje, 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 pokazuje
na przykładach, jak w tego typu środowiskach rozwijać produkty i systemy informatyczne. Przedstawiono również koncepcję doświadczalnego środowiska rozwojowego tworzonego w Instytucie EMAG oraz sposób jego ochrony oparty na wykorzystaniu standardów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością
działania. W końcowej części monografii uwagę skupiono na automatyzacji procesów realizowanych w środowisku oraz na zagadnieniach współpracy krajowej i międzynarodowej.
Zawartość poszczególnych rozdziałów 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 do nich zaufania. 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.
Rozdział 2 poświęcony został prezentacji samego projektu rozwojowego pn. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”. Przedstawia ogólne i szczegółowe cele projektu, sposób
ich osiągnięcia, elementy nowatorskie oraz produkty projektu. W dość szczegółowy
sposób zaprezentowano zadania realizowane w ramach projektu.
Rozdział 3 zawiera podsumowanie analizy komponentów uzasadniających zaufanie, zawartych w standardzie Common Criteria. Komponenty poszczególnych rodzin
w kontekście zadeklarowanego poziomu uzasadnionego zaufania implikują zawartość
materiału dowodowego, jaki wraz z produktem lub systemem informatycznym należy
przedłożyć do oceny i certyfikacji. Scharakteryzowano poszczególne rodziny pod
względem reprezentowanych przez nie zagadnień i zwrócono uwagę, że część tych
zagadnień dotyczy bardziej środowiska rozwoju, zaś część bardziej dotyczy produk-
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tu/systemu rozwijanego w tym środowisku. Podział ten ma wpływ na tworzenie wzorców materiału dowodowego. Zaprezentowano grupy wzorców, przedstawiono jakich
zagadnień one dotyczą. Całość zilustrowano dwoma przykładami pokazującymi strukturę wzorców.
Rozdział 4 przedstawia metodę budowy środowisk rozwojowych bezpiecznych
produktów i systemów IT w oparciu o wzorce projektowe. Na wybranych przykładach
pokazano konstruktorom, jak używać wzorców do tworzenia własnych środowisk
rozwojowych. Opisano budowę wzorców i przedstawiono metody ich transformacji do
postaci odpowiadającej budowanemu środowisku. Zwrócono uwagę na wymagania
bezpieczeństwa, które zostały zapisane we wzorcach. Przykłady zostały omówione
w kontekście tworzonego w Instytucie EMAG doświadczalnego środowiska rozwojowego SecLab. Pokazano, jak dla tego środowiska należy dobierać fizyczne, techniczne, osobowe i proceduralne środki zabezpieczeń oraz jak należy definiować cykl życia
opracowywanego, wytwarzanego i utrzymywanego w nim produktu. Na końcu rozdziału przedstawiono argumenty uzasadniające celowość i realne korzyści wynikające
ze stosowania wzorców przez konstruktorów, którzy zamierzają rozwijać bezpieczne
produkty IT zgodnie ze standardem Common Criteria.
Rozdział 5 przedstawia metodę wdrażania środowisk rozwojowych, które mogą
być oceniane i certyfikowane niezależnie od wytwarzanych w nich produktów IT.
Metoda wykorzystuje wzorce projektowe, które zostały opracowane zgodnie z koncepcją certyfikacji środowisk lokalnych nazywaną „Site Certification”. Pokazano konstruktorom, jak tworzyć specyfikację zabezpieczeń dla środowiska rozwojowego oraz
jak opracować dokument dotyczący zarządzania konfiguracją. Dokumenty te tworzone w oparciu o wzorce, przeznaczone są również dla doświadczalnego środowiska
rozwojowego SecLab. Omówiono także podstawowe definicje, wymagania, procedury
oraz noty aplikacyjne, niezbędne do poprawnego prowadzenia procesu certyfikacji
lokalnego środowiska rozwojowego bezpiecznych produktów lub systemów informatycznych.
Rozdział 6 przedstawia wyniki prac związanych z zastosowaniem metodyki Common Criteria (ISO/IEC15408) do konstruowania czujnika gazometrycznego, który
spełnia dodatkowe wymagania stawiane górniczym urządzeniom budowy przeciwwybuchowej. Omówiono kluczowe założenia standardu Common Criteria oraz poszczególne etapy tworzenia materiału dowodowego na podstawie wzorców. Przedstawiona
została ogólna charakterystyka urządzenia, jego zasada działania oraz obszar zastosowania. W tym rozdziale przeanalizowane zostały kolejne rozdziały wzorców materiału
dowodowego (ST, ADV_TDS, ADV_FSP, ADV_ARC) w odniesieniu do przedmiotu
oceny. Szczególną uwagę zwrócono na definicję problemu bezpieczeństwa, jego rozwiązanie w postaci celów bezpieczeństwa, opracowanie wymagań i funkcji zabezpieczających. Rozdział zawiera także opis problemów, jakie pojawiły się podczas transformacji wzorców. Podkreślono także kluczowe zagadnienia, na które konstruktor
powinien zwrócić szczególną uwagę podczas tworzenia materiału dowodowego.
Rozdział 7 przedstawia wyniki walidacji wzorców materiału dowodowego dla dokumentu zadania zabezpieczeń (ST) i opisu specyfikacji funkcjonalnej (ADV_FSP.3).
Została ona wykonana dla przedmiotu oceny będącego oprogramowaniem, służącym
do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.
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W trakcie prac wykorzystano metody transformacji wzorców w gotowy materiał dowodowy. Walidacja doprowadziła do zweryfikowania jasności i dokładności zawartych we wzorcach wskazówek dla konstruktorów oraz uzyskania wniosków, dotyczących modyfikacji wzorców w celu lepszego przystosowania ich dla przedmiotu oceny.
Rozdział 8 przedstawia założenia i pierwsze rezultaty procesu tworzenia doświadczalnego środowiska rozwojowego SecLab EMAG. Środowisko to tworzy laboratorium konstrukcyjno-projektowe przeznaczone do rozwijania produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa zgodnych ze standardem Common
Criteria. W rozdziale opisano strukturę organizacyjną i przeznaczenie laboratorium oraz
przedstawiono procesy rozwojowe wraz z ich zasobami. Opisano fazy rozwojowe wytwarzanych w laboratorium urządzeń IT z wbudowanymi zabezpieczeniami. W utworzonym
laboratorium wykorzystuje się wzorce projektowe i metody ich transformacji składające
się na metodykę wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym. Dodatkowo, przedstawiono aspekty dotyczące wyposażenia laboratorium w system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny ze standardem ISO/IEC 27001 i ciągłością działania według BS
25999. W ten sposób środowisko rozwojowe uzyskuje dodatkowe możliwości podwyższenia zaufania do zabezpieczeń stosowanych w swoich produktach. Druga część rozdziału poświęcona jest możliwości wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.
Rozdział 9 monografii przedstawia koncepcję komputerowego systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym, która powstała w ramach realizowanego
projektu CCMODE. Opracowanie koncepcji zostało poprzedzone szeregiem analiz,
które pozwoliły na określenie funkcjonalności systemu, architektury oraz sposobu jego
realizacji. Analizowanych było wiele kluczowych aspektów dotyczących tego systemu:
środowiska działania potencjalnych użytkowników oprogramowania, stan prac związanych z automatyzacją procesów w środowisku, możliwy zakres wykorzystania standardu Common Criteria, zgodność wariantów rozwiązań z jego wymaganiami oraz technologie, które można byłoby wykorzystać do budowy omawianego systemu. W kolejnych
częściach tego rozdziału opisano wyniki wspomnianych analiz oraz samą koncepcję
systemu. Wskazano najistotniejsze i najciekawsze rozwiązania, jakie zostały poddane
analizie oraz te, które będą zastosowane w budowanym systemie.
Rozdział 10 monografii przedstawia wstępne wyniki prac nad oprogramowaniem
wspomagającym użytkownika w tworzeniu zadania zabezpieczeń oraz dokumentacji
projektowej zgodnie ze standardem Common Criteria, czyli tak zwanego materiału
dowodowego. W pierwszej części rozdziału zwrócono uwagę na potrzebę komputerowego wspomagania pracy zespołu konstruktorów oraz na konieczność zwiększenia
ergonomii pracy nad produktem, z punktu widzenia certyfikacji i oceny. W kolejnej
części rozdziału został przedstawiony prototyp „Modułu definiowania zadania zabezpieczeń”, którego funkcjonalność realizowana jest poprzez wtyczkę do środowiska
Enterprise Architect. W następnej części przedstawiony został prototyp „Modułu menadżera materiału dowodowego” – oprogramowania współpracującego z edytorem
tekstu MS Word. W podsumowaniu krótko opisane zostały kolejne etapy prac nad
rozwojem oprogramowania wspomagającego.
Rozdział 11 monografii przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy międzynarodowej w ramach standardu ISO/IEC 15408 Common Criteria. Omówiono najbar-
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dziej istotne założenia wynikające z tak zwanego porozumienia CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement), jego cele i zawartość. Szczególną uwagę zwrócono
na możliwości przystąpienia do porozumienia, przedstawiając obowiązki wynikające
z uczestnictwa oraz wymagania stawiane potencjalnym i nowym sygnatariuszom.
Rozdział zawiera również informacje na temat funkcjonowania standardu Common
Criteria na świecie, w tym w poszczególnych krajach europejskich. Znaczną część
rozdziału poświęcono omówieniu możliwości przystąpienia Polski do porozumienia
CCRA. Przedstawiono również szanse upowszechnienia i wdrożenia standardu
w naszym kraju oraz wynikające z tego potencjalne korzyści, zarówno na szczeblu
instytucji rządowych, jednostek badawczych, przedsiębiorców zaangażowanych
w konstruowanie i wytwarzanie produktów i systemów teleinformatycznych, jak też
ich użytkowników. Na koniec omówiono znaczenie projektu CCMODE dla popularyzacji wiedzy o standardzie, tworzenia wspólnoty jego użytkowników w Polsce i ukierunkowania ich wspólnych działań zmierzających do wprowadzenia Polski do międzynarodowej wspólnoty Common Criteria.
Monografia adresowana jest do przedsiębiorców, konstruktorów, programistów,
oceniających, audytorów, architektów zabezpieczeń, dostawców i konsumentów technologii informatycznych, przedstawicieli środowisk naukowych i administracji państwowej. Realizatorzy projektu dołożyli wszelkich starań, by tworzona polska terminologia była poprawna i zrozumiała dla czytelników, dlatego też na końcu monografii
zamieszczono dwa słowniki pojęć. Pierwszy z nich, podstawowy, grupuje i objaśnia
pojęcia z dziedziny standardu Common Criteria. Drugi ma charakter pomocniczy
i zawiera pojęcia z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością
działania.
Życzę przyjemnej lektury
Andrzej Białas

Katowice, w grudniu 2011 roku

Rozdział 1.

Podstawa zaufania do
zabezpieczeń w świetle
standardu ISO/IEC 15408

1

1. Wprowadzenie
Rozdział stanowi wprowadzenie do zagadnień zawartych w standardzie ISO/IEC
15408 Common Criteria, co pozwoli lepiej zrozumieć podstawowe zagadnienie, któremu poświęcona jest niniejsza monografia. Zagadnienie to dotyczy organizowania
i stosowania w praktyce specjalistycznych środowisk służących do rozwijania, wytwarzania i utrzymywania produktów informatycznych (urządzeń, oprogramowania,
w tym układowego) lub budowanych z nich 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.
Niniejszy rozdział przedstawia zagadnienia związane z wykorzystaniem standardu
ISO/IEC 15408 Common Criteria (CC) [1], [2], [3] do tworzenia i eksploatacji tego
typu środowisk. Standard opisuje podstawową metodykę kreowania uzasadnionego
zaufania (ang. assurance) i aktualnie obowiązuje jego wersja 3.1 [4].
Zabezpieczenia wbudowywane w produkty lub systemy są utożsamiane z funkcjami zabezpieczającymi (ang. SF – Security Functions), które w sytuacji wystąpienia
zagrożeń mają skutecznie się im przeciwstawiać. W nomenklaturze standardu oznacza
to, że można te funkcje obdarzać uzasadnionym zaufaniem, rozumianym jako przekonanie, że produkt lub system informatyczny (IT) spełnia wyspecyfikowane dla niego
cele zabezpieczeń. Spełnienie danego celu oznacza właśnie zadziałanie odpowiadającego mu zabezpieczenia. „Przekonanie” to nie może być bezkrytyczne, lecz oparte na
solidnych podstawach, dowodach, analizach, niezależnej ocenie i eksperymentach,
stąd jest „uzasadnione”. Przyjęto więc, że źródłem uzasadnionego zaufania jest rygorystyczny proces konstruowania, wytwarzania i utrzymywania produktu lub systemu,
a także proces niezależnej oceny, prowadzonej przez niezależnych ekspertów w akredytowanym laboratorium. Uzasadnione zaufanie jest mierzalne w skali EAL (ang.
Evaluation Assurance Level): od EAL1 (minimalna wartość) do EAL7 (maksymalna
wartość). Produkty i systemy informatyczne są określane wspólnym mianem przedmiotów oceny (ang. TOE – Target of Evaluation). Nazwa ta akcentuje fakt prowadzenia niezależnej oceny. 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].
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Dziedzina zastosowań standardu jest niezwykle szeroka i obejmuje produkty niekoniecznie kojarzone powszechnie z bezpieczeństwem informacji, takie jak system
zaporowy, szyfrator czy inteligentna karta elektroniczna, lecz ogół produktów i zbudowanych z nich systemów teleinformatycznych – od prostych edytorów tekstu, po
mechanizmy kryptograficzne komputerów kwantowych. Wystarczy tylko, by produkt
posiadał jakąkolwiek funkcję zabezpieczającą i istniała potrzeba oszacowania jej wiarygodności. Przedmiotami oceny mogą być więc na przykład:
• środki sprzętowe, np. karta inteligentna, kryptoprocesor, 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,
• narzędzia do rozwoju produktów,
• urządzenia do podpisu elektronicznego, identyfikacji i uwierzytelniania,
• elementy infrastruktury sieciowej i jej zabezpieczeń, itp.
Przesłankami do stosowania certyfikowanych produktów lub systemów informatycznych są: zwiększony poziom ryzyka w środowisku eksploatacji, znaczna wartość
przetwarzanych zasobów informacji, krytyczność usług informatycznych świadczonych w tym środowisku.
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 – budowaniu i eksploatacji takich środowisk poświęcono niniejszą monografię.
Rozdział stanowi wprowadzenie do metodyki Common Criteria i nawiązuje do realizowanego projektu rozwojowego Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (POIG 1.3.1), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”. Celem projektu ma być pomoc dla przedsiębiorców,
konstruktorów, programistów, menadżerów, specjalistów od organizacji, w organizowaniu tego typu środowisk, tak by mogły w nich powstawać produkty o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Rozdział przedstawia podstawowe zagadnienia opisane w standardzie: sposób kreowania uzasadnionego zaufania, środki do specyfikowania własności bezpieczeństwa,
miary uzasadnionego zaufania oraz strukturę i zasady tworzenia specyficznej dokumentacji bezpieczeństwa, pełniącej rolę materiału dowodowego (ang. evidences) podczas niezależnej oceny.
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2. Standard Common Criteria jako metodyka kreowania
uzasadnionego zaufania
Standard ISO/IEC 15408 Common Criteria for Information Security Evaluation
(Wspólne kryteria do oceny zabezpieczeń informatycznych) składa się 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 modelowania funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (ang. SFR – Security Functional Requirements), czyli
wymagań stawianych funkcjom zabezpieczającym;
• ISO/IEC 15408-3 (CC Part 3) zawiera katalog komponentów uzasadniających
zaufanie (ang. assurance components), służących do modelowania wymagań
uzasadniających zaufanie do funkcji zabezpieczających (ang. SAR – Security
Assurance Requirements).
Komponenty funkcjonalne opisują zagadnienia informatyczne dotyczące wymagań
stawianych funkcjom zabezpieczającym. Wyróżniono 11 klas (tabela 1) komponentów, podzielonych dodatkowo na rodziny. Komponenty składają się z elementów,
z których każdy szczegółowo prezentuje dane zagadnienie bezpieczeństwa.
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)

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)

Katalog komponentów funkcjonalnych służy do wyspecyfikowania (zamodelowania) zachowania zabezpieczeń (ich funkcjonalności).
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Przykład 1. Analiza przykładowego komponentu – komponent funkcjonalny
FCS_COP.1 Cryptographic operations.
Należy on do rodziny FCS_COP wchodzącej w skład klasy FCS. Komponent ten służy do wyspecyfikowania operacji kryptograficznej, wskazując: rodzaj operacji (szyfrowanie, odszyfrowanie, realizację funkcji skrótu, itp.), stosowany algorytm
(na przykład DES – DataEncryption Standard), długość klucza kryptograficznego
(np. 168 bitów) oraz nazwę standardu specyfikującego szczegóły tego algorytmu
(np.: FIPS PUB 46). Komponent posiada tylko 1 element [2]:
FCS_COP.1.1
The TSF shall perform [assignment: list of cryptographic operations] in accordance with a specified cryptographic algorithm [assignment: cryptographic algorithm]
and cryptographic key sizes [assignment: cryptographic key sizes] that meet the following: [assignment: list of standards].
W swobodnym tłumaczeniu treść tego elementu brzmi:
Funkcja zabezpieczająca TOE (TSF) powinna realizować [przypisanie: lista operacji kryptograficznych] według wskazanego algorytmu kryptograficznego [przypisanie: algorytm kryptograficzny] i z zastosowaniem klucza o długości [przypisanie: długość klucza kryptograficznego] – zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach
[przypisanie: lista standardów].
Na komponentach można wykonywać operacje: iteracji, przypisania (występuje
w FCS_COP.1.1), selekcji i uszczegółowienia. Iteracja sprowadza się do umieszczenia wielu instancji danego komponentu w specyfikacji, ale z różnymi wartościami
parametrów. Przypisanie sprowadza się do podstawienia wymaganych wartości do
parametrów. Są to najczęściej teksty precyzujące dane zagadnienie. Operacja selekcji
określa wybór jednej z kilku możliwych wartości. Operacja uszczegółowienia pozwala
na dodanie tekstu uzupełniającego treść komponentu, by bardziej odpowiadał on potrzebom konstruktora.
Rozważany element wymaga realizacji operacji „przypisania” (<=), czyli dla parametrów w nawiasach kwadratowych przyporządkowuje się ich wartości odzwierciedlające specyfikę zagadnienia, np.:
The TSF shall perform [list of cryptographic operations<=encryption and decryption] in accordance with a specified cryptographic algorithm [cryptographic algorithm<= Data Encryption Algorithm (DEA)] and cryptographic key sizes [cryptographic key sizes<=112 bit (Triple DES-Data Encrypting Standard)] that meet the following [list of standards<= FIPS PUB 46, ISO 8732].
W swobodnym tłumaczeniu brzmi to następująco:
Funkcja zabezpieczająca TOE (TSF) powinna realizować [lista operacji kryptograficznych <= szyfrowanie i odszyfrowanie] według wskazanego algorytmu kryptograficznego [algorytm kryptograficzny <= algorytm szyfrowania danych DEA]
i z zastosowaniem klucza o długości [długość klucza kryptograficznego <= 112 bitów
(potrójny DES)] – zgodnie z wymaganiami określonymi w standardach [lista standardów: FIPS PUB 46, ISO 8732].
W ten sposób dokonano tak zwanej konkretyzacji komponentu katalogowego do
postaci umieszczanej w zadaniu zabezpieczeń, która to postać odzwierciedla wymagania wobec funkcji zabezpieczającej wykonującej operację kryptograficzną.
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Podobną strukturę przyjęto dla komponentów uzasadniających zaufanie. Zostały
one tematycznie podzielone na 8 klas (tabela 2). Każda klasa dzieli się również na
rodziny, zaś w danej rodzinie występują komponenty, wyrażające elementarne zagadnienia dotyczące tworzenia podstaw zaufania. W każdej rodzinie komponenty są uporządkowane hierarchicznie, według narastającego i kumulowanego rygoryzmu.
Tabela 2. Klasy komponentów uzasadniających zaufanie [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)

Klasy ASE i APE określają odpowiednio wymagania na postać dokumentu zadania
zabezpieczeń (ST) lub profilu zabezpieczeń (PP), specyfikujące własności i wymagania bezpieczeństwa. Najbardziej istotne dla kreowania uzasadnionego zaufania wobec
produktu lub systemu informatycznego są pozostałe klasy, przy czym klasa ALC dostarcza głównie wymagań dla środowiska rozwoju, wytwarzania i utrzymania, klasy
ADV, AGD i ATE ukierunkowane są na produkt lub system zarządzany w tym środowisku, zaś klasa AVA skupia uwagę na podatnościach zarówno środowiska, jak
i produktu, czy też systemu. Wymagania zawarte w klasie ACO są dość specyficzne,
gdyż przedstawiają jak konstruować złożone przedmioty oceny, w skład których
wchodzą informatyczne produkty lub systemy, które uprzednio zostały ocenione
i uzyskały już stosowne certyfikaty.
Komponenty uzasadniające zaufanie posiadają swoje elementy, przy czym mogą
być one trzech rodzajów:
• element D (ang. Developer Action Element) określa, jaki artefakt (dowód na
spełnienie wymagania wyrażonego przez komponent) konstruktor powinien
dostarczyć, na przykład przedłożyć wyniki pewnej analizy, opracować pewien
dokument lub jego część,
• element C (ang. Content & Presentation of Evidence Element) określa, jaką
postać powinien mieć ten artefakt i co ma on zawierać,
• element E (ang. Evaluator Action Element) określa, w jaki sposób dostarczony
artefakt o danej postaci będzie sprawdzany przez oceniającego.
Wynika stąd, że komponenty uzasadniające zaufanie implikują postać i treść materiału dowodowego, który wraz z produktem lub systemem informatycznym, jako
TOE, trafia do niezależnej oceny w specjalistycznym, akredytowanym laboratorium.
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Przykład 2. Analiza przykładowego komponentu – komponent uzasadniający zaufanie ATE_DPT.2 Testing: security enforcing module.
Dotyczy on testowania przedmiotu oceny na poziomie modułów odpowiedzialnych za
realizację (wymuszanie) funkcji zabezpieczających. Należy on do rodziny ATE_DPT
wchodzącej w skład klasy ATE.
Założono tu, że przedmiot oceny zdekomponowano na podsystemy, te natomiast na
moduły. Część z tych modułów jest związana z realizacją funkcji zabezpieczających,
czyli reprezentuje zabezpieczenia. Dla tego typu modułów konstruktor powinien
przedstawić dowód na to, że zostały one w pełni i właściwie przetestowane. Dowód
może mieć postać tabeli pokrycia testami poszczególnych podsystemów i modułów.
Komponent zawiera następujące elementy (przypomnijmy, że są one trzech rodzajów: D, C, E) [3] (swobodne tłumaczenie podano w nawiasach):
ATE_DPT.2.1D The developer shall provide the analysis of the depth of testing.
(Konstruktor powinien przedłożyć wyniki analizy głębokości testowania, to znaczy
dowodów na jego szczegółowość, czyli uwzględnienie w testach wspomnianych wyżej podsystemów i modułów).
ATE_DPT.2.1C The analysis of the depth of testing shall demonstrate the correspondence between the tests in the test documentation and the TSF subsystems and
SFR-enforcing modules in the TOE design.
(Analiza ta powinna wykazywać zgodność między testami zawartymi w dokumentacji
testów a podsystemami i modułami realizującymi funkcje zabezpieczające, na które
zdekomponowano TOE).
ATE_DPT.2.2C The analysis of the depth of testing shall demonstrate that all TSF
subsystems in the TOE design have been tested.
(Analiza powinna wykazywać, że wszystkie podsystemy, na które zdekomponowano
TOE zostały uwzględnione podczas testowania).
ATE_DPT.2.3C The analysis of the depth of testing shall demonstrate that the
SFR-enforcing modules in the TOE design have been tested.
(Analiza powinna wykazać, że moduły tych podsystemów realizujące, dokładniej
„wymuszające”, funkcje zabezpieczające zostały uwzględnione podczas testowania).
ATE_DPT.2.1E The evaluator shall confirm that the information provided meets
all requirements for content and presentation of evidence.
(Oceniający powinien potwierdzić, że dostarczona informacja, czyli tak zwany
materiał dowodowy, spełnia wymagania dotyczące treści i formy, określone przez
elementy C).
Cztery komponenty typu SAR występujące w tej rodzinie ATE_DPT.1 –
ATE_DPT.4 są uporządkowane hierarchicznie, przy czym każdy następny wprowadza
jeden lub kilka nowych elementów, zawierając w sobie cały rygoryzm poprzedniego,
np. ATE_DPT.2 zawiera w sobie ATE_DPT.1, a jest zawarty w ATE_DPT.3.
Znaczenie poziomów, czyli miar uzasadnionego zaufania jest interpretowane w następujący sposób [3]:
• EAL1 – określa, że „TOE był testowany funkcjonalnie” (ang. functionally tested),
• EAL2 – określa, że „TOE był testowany strukturalnie” (ang. structurally tested),
• EAL3 – określa, że „projekt TOE był metodycznie sprawdzany i testowany”
(ang. methodically tested and checked),
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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).
Tytułem uzupełnienia należy wyjaśnić, że w świetle standardu określenie:
• „nieformalny” (ang. informal) rozumiane jest jako „wyrażony w języku naturalnym”,
• „półformalny” (ang. semiformal) rozumiane jest jako „wyrażony w języku
o ściśle zdefiniowanej składni i zdefiniowanej semantyce”,
• „formalny” (ang. formal) rozumiane jest jako „wyrażony w języku o ściśle
zdefiniowanej składni oraz semantyce, która jest oparta na solidnych podstawach matematycznych”.
Deklarowanym przez konstruktorów poziomom uzasadnionego zaufania dla TOE
odpowiadają specjalnie skomponowane zbiory komponentów uzasadniających zaufanie, zwane pakietami uzasadnionego zaufania. Ogólnie, pakiet jest rozumiany jako
zbiór komponentów, zazwyczaj do wielokrotnego użycia. Tabela 3, opracowana na
podstawie tabeli 1 zamieszczonej w trzeciej części standardu [3], zawiera komponenty
dotyczące TOE.
Wiersze tabeli 3 reprezentują komponenty z poszczególnych rodzin wchodzące
w skład danych pakietów EAL, którym z kolei odpowiadają kolumny. W tabeli pominięto klasy APE i ASE, wytłuszczono numery komponentów pojawiające się po raz
pierwszy lub zastępujące komponenty o mniejszym poziomie rygoru [3].
I tak na przykład rodzina ADV_ARC, dotycząca architektury TOE zawiera tylko
jeden komponent ADV_ARC.1 uwzględniany począwszy od EAL2.
Z kolei rodzina ADV_FSP posiada sześć komponentów: 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 techniczno-organizacyjne 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).
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Tabela 3. Komponenty SAR wchodzące w skład poszczególnych pakietów EAL

Klasa

Rodzina

ADV

ADV_ARC
ADV_FSP
ADV_IMP
ADV_INT
ADV_SPM
ADV_TDS
AGD_OPE
AGD_PRE
ALC_CMC
ALC_CMS
ALC_DEL
ALC_DVS
ALC_FLR
ALC_LCD
ALC_TAT
ATE_COV
ATE_DPT
ATE_FUN
ATE_IND
AVA_VAN

AGD
ALC

ATE

AVA

EAL1
1

1
1
1
1

1
1

Poziom uzasadnionego zaufania
EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
1
1
2
2
3
1
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
5
2
3
4
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
opcjonalne dla dowolnego EAL
1
1
1
1
1
2
3
1
2
2
2
3
1
2
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5

EAL7
1
6
2
3
1
6
1
1
5
5
1
2
2
3
3
4
2
3
5

Kolumny tabeli 3 reprezentują komponenty wchodzące w skład poszczególnych
pakietów EAL. Na przykład EAL 3 zawiera następujące komponenty: ADV_ARC.1,
ADV_FSP.3, ADV_TDS.2, AGD_OPE.1, AGD_PRE.1, ALC_CMC.3, ALC_CMS.3,
ALC_DEL.1, ALC_DVS.1, ALC_LCD.1, ATE_COV.2, ATE_DPT.1, ATE_FUN.1,
ATE_IND.2 i AVA_VAN.2.
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 IT.

3. Podstawowe procesy metodyki Common Criteria
W ramach metodyki Common Criteria można wyróżnić trzy podstawowe procesy:
• proces konstruowania zabezpieczeń (ang. TOE security development),
• proces konstruowania produktu lub systemu (ang. TOE development),
• proces oceny zabezpieczeń (ang. IT security evaluation).
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Pierwszy z nich, konstruowanie zabezpieczeń, obejmuje analizy bezpieczeństwa
produktu lub system informatycznego w kontekście jego przyszłego środowiska
eksploatacji prowadzące do opracowania specyfikacji zwanej zadaniem zabezpieczeń. Może się to odbywać 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 na podstawie wymagań klienta, czyli
„od podstaw”. Źródłem wskazówek przy realizacji tego procesu może być podręcznik ISO/IEC 15446.
Opracowanie zadania zabezpieczeń kończy się wyspecyfikowaniem funkcji zabezpieczających, które są wykorzystywane na wejściu drugiego procesu – procesu
konstruowania produktu lub systemu (ang. TOE development). Dany zbiór funkcji
zabezpieczających, reprezentujący funkcjonalność zabezpieczeń przedmiotu oceny
(ang. TSF – TOE Security Functionality) może być implementowany z różnym
rygoryzmem wyrażanym przez poziom EAL. Dla danego TOE w jego zadaniu
zabezpieczeń deklarowany jest jeden konkretny poziom EAL. W toku procesu
konstruowania przedmiotu oceny wypracowywany jest dla niego materiał dowodowy stanowiący odzwierciedlenie własności konstrukcyjno-technologicznych
TOE na poziomie rygoryzmu wynikającego z zadeklarowanego poziomu EAL.
Komponenty uzasadniające zaufanie wchodzące w skład pakietu EAL decydują
o zakresie i szczegółowości materiału dowodowego, który konstruktor powinien
dostarczyć na poparcie zadeklarowanego przez siebie poziomu EAL, zaś oceniający zobowiązani są to sprawdzić.
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). Podstawowym narzędziem jest metodyka oceny zabezpieczeń CEM [5].
W kolejnych trzech sekcjach zostaną przedstawione i zilustrowane przykładami
ogólnymi wspomniane trzy główne procesy metodyki Common Criteria.

3.1. Proces konstruowania zabezpieczeń produktów lub systemów
informatycznych
Typową ścieżką postępowania podczas konstruowania jest opracowanie zadania
zabezpieczeń (ST) na podstawie analizy wymagań użytkowych i środowiskowych
dotyczących TOE (alternatywą ścieżką jest opracowanie ST na podstawie wcześniej
opracowanego i ocenionego profilu zabezpieczeń). Proces konstruowania zabezpieczeń sprowadza się do wypełnienia treścią struktury dokumentu ST zdefiniowanego
w załączniku (normatywnym) do [1] i obejmuje poniższe etapy, z których najważniejsze zilustrowano przykładami odnoszącymi się do inteligentnego czujnika.
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Etap opracowania 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.
Etap opracowania deklaracji zgodności
Deklaracja zgodności (ang. Conformance claims) dotyczy:
• stosowanej wersji standardu (aktualnie jest nią wersja CC v. 3.1),
• deklarowanej zgodności z profilami zabezpieczeń (ocenionymi zbiorami
wymagań przeznaczonymi do wielokrotnego zastosowania z użyciem różnych technologii),
• deklarowanej zgodności z pakietem EALn, czasem z EALn+ (znak plus
oznacza tu, że do standardowego pakietu EAL dodano jakiś komponent lub
pewien jego komponent zastąpiono innym z danej rodziny, ale o wyższym
rygoryzmie).
Etap analizy i definiowania 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 rozwoju, produkcji i eksploatacji.
Przykład 3. Definicja problemu bezpieczeństwa dla czujnika inteligentnego [6].
Przykład przedstawia w zarysie zagadnienia brane pod uwagę przy definiowaniu
problemu bezpieczeństwa dla pewnego hipotetycznego czujnika śledzącego parametry
środowiska, których przekroczenie związane jest z dużym ryzykiem dla procesów
technologicznych i osób zaangażowanych w ich realizację. Czujnik jest inteligentnym
urządzeniem elektronicznym, tj. posiada procesor zrealizowany w technologii programowalnych matryc logicznych. Jest połączony kanałem transmisji z jednostką monitorującą pracę tego typu czujników. W przykładzie założono, że jednostka monitorująca nie wchodzi w zakres przedmiotu oceny (może być przedmiotem oddzielnego
projektu TOE, również aspirującego do uzyskania certyfikatu).
Analizę problemu zaczyna się od zidentyfikowania chronionych zasobów. W tego
typu zastosowaniach wyróżnia się zasoby podstawowe (ang. primary assets), takie jak
na przykład:
• wartości parametrów fizycznych mierzonych przez czujnik i przekazywanych
do jednostki monitorującej,
• unikalne dane identyfikacyjne czujnika.
Ochrona tych zasobów wymaga ochrony zasobów pomocniczych (ang. secondary
assets), wśród których są: klucze kryptograficzne, dane uwierzytelniające, dane związane z realizacją funkcji zabezpieczających i z działaniem samego urządzenia, a także
dane dotyczące konstrukcji urządzenia, jego wytwarzania i obsługi serwisowej.
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Należy również zidentyfikować różnych „aktorów” związanych z omawianym
urządzeniem. Pierwszą grupę stanowią autoryzowani użytkownicy, administratorzy,
konstruktorzy, personel zaangażowany w wytwarzanie i serwis. Poza aktorami legalnymi (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 dwoma sposobami:
• 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.
W środowisku eksploatacyjnym czujnika występują zagrożenia, zwłaszcza zewnętrzne (problem ma więc charakter security), zniekształcające informacje wymieniane między czujnikiem a jednostką monitorującą czujniki. Występuje więc możliwość zniszczenia, modyfikacji lub podmiany informacji na fałszywą, stąd istotnym
zagadnieniem jest ochrona integralności i autentyczności informacji. Ujawnienie tych
informacji nie ma większego znaczenia, stąd ochrona poufności nie jest zagadnieniem
priorytetowym. Dla inteligentnego czujnika należy ponadto rozważyć takie zagrożenia
szczegółowe, jak: nielegalny dostęp, błędy sprzętowe i programowe, nieuprawnione
tryby testowania, boczne furtki, manipulacja bezpośrednia (ang. tampering), w tym
ataki czynników środowiskowych (atak: termiczny, chemiczny, mechaniczny, elektromagnetyczny), fałszowanie danych (nie tylko pomiarowych), przechowywanych
lub wymienianych z jednostką monitorującą, manipulowanie zasilaniem, uzyskanie
informacji o wartości parametrów wpływających na pracę czujnika i jego bezpieczeństwo, manipulowanie oprogramowaniem, itp. Na ogół dla tego typu urządzeń zasad
polityki się nie specyfikuje. Ponadto, poza zagrożeniami i regułami polityki, należy
przyjąć tak zwane założenia dla otoczenia, które muszą być spełnione, by urządzenie
można było w nim uznać za bezpieczne, uwzględniając różne aspekty środowiskowe
w różnych fazach cyklu życia urządzenia. W przypadku rozważanego tu czujnika mogą to być założenia dotyczące: jednoznacznego przypisania ról i odpowiedzialności
w procesie utrzymania urządzenia, ograniczonego dostępu do danych i algorytmów
inicjujących pracę urządzenia (dostęp do unikalnych kluczy kryptograficznych, identyfikatorów oraz sposobu ich wprowadzania do urządzenia), regularnych inspekcji
urządzenia i jednostki monitorującej, zasad wprowadzania do użytku nowszych wersji
oprogramowania, itp.
Zakres rozważanych elementów składających się na definicję problemu bezpieczeństwa zależy od charakteru konkretnego urządzenia i jego środowiska rozwoju,
produkcji oraz eksploatacji.
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Etap specyfikowania celów bezpieczeństwa
Na podstawie analizy problemu bezpieczeństwa stawiane są cele bezpieczeństwa
(ang. Security objectives) dla TOE oraz jego środowiska eksploatacji. Cele stanowią
rozwiązanie zidentyfikowanego problemu bezpieczeństwa. 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).
Przykład 4. Cele bezpieczeństwa dla czujnika jako przedmiotu oceny (TOE) oraz
cele dla jego otoczenia.
Podstawą dla określenia celów bezpieczeństwa dla TOE, tj. dla rozważanego inteligentnego czujnika elektronicznego jest specyfikacja jego zagrożeń (rzadziej reguł
polityki bezpieczeństwa).
Podczas analizy poszczególnych zagrożeń, najlepiej w oparciu o wyniki analizy
ryzyka, wybierane są środki zaradcze przeciwstawiające się tym zagrożeniom, czyli
stawiane są cele bezpieczeństwa dla TOE. Dotyczą one wbudowywanych w TOE
zabezpieczeń.
Nawiązując do definicji pojęcia uzasadnionego zaufania, dla tak postawionych celów i dzięki rygorowi procesów konstruowania, wytwarzania i utrzymywania, należy
zapewnić, by w sytuacji wystąpienia zagrożeń zabezpieczenia rzeczywiście zadziałały
i ochroniły funkcje użytkowe (tu: rozważanego czujnika, związane z dostarczaniem
wiarygodnych danych pomiarowych dla centrali monitorującej).
Dla rozpatrywanego czujnika cele bezpieczeństwa dla TOE mogą wskazywać na
konieczność wprowadzenia mechanizmu kontroli dostępu do czujnika, rejestracji
i analizy śladu realizowanych w nim operacji, identyfikacji i wzajemnego uwierzytelniania komunikujących się urządzeń (czujnik – centrala monitorująca), szyfrowanej
transmisji danych, mechanizmów poprawiających niezawodność oraz jakość przetwarzanych danych.
Cele bezpieczeństwa dla TOE należy uzupełnić celami dotyczącymi środowiska,
rozwoju, produkcji i 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.
Etap definiowania 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 zostaje definiowany komponent funkcjonalny określający jakość liczb losowych (ich entropię), którego standard nie zawiera.
Etap specyfikowania 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 podanych
dla TOE za pomocą funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (SFR), czyli zastoso-
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wania komponentów funkcjonalnych [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
uzasadnienia 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.
Przykład 5. Wymagania bezpieczeństwa dla czujnika inteligentnego.
Cele bezpieczeństwa (podobnie jak zagrożenia, reguły polityki czy założenia) są
formułowane „w języku konstruktorów”, najczęściej z wykorzystaniem zwięzłych
określeń oznaczanych mnemoniką, zwanych „generykami” (ang. generics), a wyrażających elementarne własności lub zachowania związane z bezpieczeństwem [7].
W niniejszym etapie realizowana jest translacja określeń z języka konstruktorów na
język komponentów zdefiniowany w dokumentach Common Criteria. Ułatwia to jednoznaczną interpretację pojęć i zapewnia porównywalność ocen. W praktyce, dla każdego celu przypisuje się kilka odpowiednio wyselekcjonowanych komponentów funkcjonalnych. Na przykład stawiając cel dotyczący bezpiecznego kanału transmisji, należy go wyrazić za pomocą komponentu:
• FTP_ITC.1 Inter-TSF trusted channel (zaufany kanał wymiany danych).
Tego typu kanał wymaga realizacji operacji szyfrowania, stąd należy dodać
komponent:
• FCS_COP.1 Cryptographic operation (operacje kryptograficzne), a także
komponenty odpowiadające za zarządzanie kluczami kryptograficznymi:
• FCS_CKM.1 Cryptographic key generation
(generowanie kluczy kryptograficznych),
• FCS_CKM.2 Cryptographic key distribution
(dystrybucja kluczy kryptograficznych),
• FCS_CKMK.4 Cryptographic key destruction
(niszczenie kluczy kryptograficznych).
Zwykle istnieje kilka rozwiązań alternatywnych tego typu, różniących się szczegółami.
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 zdefiniowanych 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.
Przykład 6. Funkcje zabezpieczające TOE odnoszące się do czujnika inteligentnego.
Funkcje, wchodzące w skład specyfikacji TSS, zdefiniowane na bardzo ogólnym
poziomie abstrakcji pokazują, w jaki sposób poszczególne wymagania mogą być zaimplementowane. Decydują o tym głównie względy konstrukcyjne. Ogół wymagań

24

funkcjonalnych wyprowadzonych z celów bezpieczeństwa dla TOE musi być w pewien sposób uporządkowany, na przykład wokół celów, wokół funkcjonalności implikowanej przez wymagania, ze względu na podobieństwo zagadnień lub występujące
współzależności. Niewątpliwie konstruktor powinien wypracować pewną wizję swojego przedmiotu oceny.
Przedstawione w poprzednim przykładzie wymagania funkcjonalne mogą być implementowane za pomocą jednej lub kilku funkcji, a także wraz z innymi mogą zostać
wbudowane w całości przez jakąś bardziej złożoną funkcję. Decyduje o tym konstruktor. Ze względu na to, że wymagania reprezentujące funkcjonalność kryptograficzną
(FCS_COP.1, FCS_CKM.1, FCS_CKM.2, FCS_CKM.4) będą mogły być stosowane
nie tylko do obsługi zaufanego kanału, ale także do innych zadań w czujniku, zasadnym dla konstruktora stało się ich wyodrębnienie i zaimplementowanie w postaci oddzielnej funkcji bezpieczeństwa, na przykład o nazwie „CryptographicFacilities”.
Wymaganie dotyczące budowy zaufanych kanałów wymiany informacji jest zaimplementowane w postaci drugiej funkcji o nazwie „TrustedChannel”.
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 podsystemy, a te na moduły (kategorii: 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 opracowanego i ocenionego wspólnym
wysiłkiem profilu, poszczególni producenci opracowują własne zadania zabezpieczeń,
konstruują według nich produkty, certyfikują je i dalej konkurują między sobą.

3.2. Proces konstruowania produktów lub systemów
informatycznych według standardu Common Criteria
W wyniku realizacji przedstawionego powyżej procesu konstruowania zabezpieczeń
uzyskuje się dokument zadania zabezpieczeń, zawierający zbiór funkcji zabezpieczających 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 sys-
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temów informatycznych przebiega podobnie, natomiast od poziomu EAL zależy jego
szczegółowość i zakres działań. W toku procesu konstruowania, który ogólnie ma charakter zstępujący (ang. top-down), 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.
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 7. Materiał dowodowy dla inteligentnego czujnika elektronicznego.
Zakładając typowy dla tej klasy urządzeń poziom EAL4, przegląd wymaganego
materiału dowodowego dla rozważanego tu czujnika przedstawia tabela 4.
Pierwsza jej kolumna zawiera komponenty wymagane dla EAL4 (por. tabela 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.

3.3. Ocena i certyfikacja produktów i systemów informatycznych
Już w trakcie opracowywania produktu lub systemu informatycznego z myślą o jego
certyfikacji jest nawiązywana współpraca z laboratorium specjalizującym się w ocenie
określonego rodzaju produktów/systemów IT, akredytowanym w ramach obowiązującego w danym kraju schematu certyfikacji. Taka współpraca, sprowadzająca się do prawie współbieżnej oceny z konstruowaniem, jest bardzo korzystna, gdyż wykrywane
przez oceniających problemy mogą być na bieżąco rozwiązywane. Można też przesłać
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do laboratorium gotowy już produkt, jednak wówczas wykrycie dowolnego problemu
może powodować konieczność kosztownego przekonstruowania produktu.
Proces oceny produktu lub systemu informatycznego odbywa się z wykorzystaniem metodyki oceny [5].
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
AGD_PRE.1
ALC_CMC.4

ALC_CMS.4

ALC_DEL.1
ALC_DVS.1
ALC_LCD.1
ALC_TAT.1

Wymagany materiał dowodowy dla poziomu EAL4
Cechy lub możliwości architektury, które mogą wspomagać ochronę ogółu
funkcji zabezpieczających, takie jak: mechanizmy samoobronne (selfprotection), separacja domen (domain separation), ochrona przed omijaniem
zabezpieczeń (non-bypassability), bezpieczna inicjalizacja 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
oprogramowania, w tym typu 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.).
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.

Podstawa zaufania do zabezpieczeń w świetle standardu ISO/IEC 15408
ATE_COV.2
ATE_DPT.2
ATE_FUN.1
ATE_IND.2
AVA_VAN.3
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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).

Jak już wspomniano, każdy komponent uzasadniający zaufanie (SAR) posiada 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:
• Pass (werdykt pozytywny),
• Fail (werdykt negatywny),
• Inconclusive (kwestia nierozstrzygalna).
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,
• 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.
Do tej pory oceniono ponad 1200 produktów lub systemów informatycznych, głównie
w zakresie środkowej części skali EAL. Są one bardzo różnorodne. Najwięcej jest typowych produktów informatycznych – kojarzonych z bezpieczeństwem (np. system zaporowy – firewall) lub też nie kojarzonych (np. system zarządzania bazą danych).
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Certyfikacja rozumiana jest jako ocena środków IT prowadzona przez niezależną instytucję według uzgodnionych procedur i kryteriów, w zakresie spełnienia
zakładanych wymagań dotyczących poufności, integralności i dostępności informacji, poświadczająca, że przedmiot oceny (TOE):
• realizuje prawidłowo określone funkcje zabezpieczeń – występują w nim
pożądane zachowania,
• posiada mierzalny poziom wiarygodności (zaufania) – brak w nim niepożądanych zachowań (EAL).
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.
Możliwe są różne podejścia do konstruowania i oceny, które prowadzą do certyfikacji:
• ocena towarzysząca powstawaniu produktu zawierającego zabezpieczenie;
jest najefektywniejsza, ponieważ wszelkie błędy korygowane są na bieżąco; konstruktorzy zaczynają ścisłą współpracę z ekspertami oceniającymi
na wczesnym etapie rozwoju produktu;
• ocena gotowego produktu; stanowi duże ryzyko, ponieważ wady produktu
mogą być już trudne do usunięcia.
Należy zwrócić uwagę, że nowsza wersja danego produktu wymaga powtórnej
oceny i tak zwanej recertyfikacji.

4. Podsumowanie
Niniejszy rozdział ma charakter wprowadzający do pozostałych rozdziałów monografii. Skupiono w nim uwagę na podstawowych zagadnieniach zawartych
w standardzie ISO/IEC 15408 służących do kreowania podstaw uzasadnionego zaufania, potocznie wiarygodności produktów lub systemów informatycznych.
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Rozdział 2.

Projekt budowy środowiska
do rozwoju, wytwarzania
i utrzymywania produktów
informatycznych o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa
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1. Wprowadzenie
Rozdział przedstawia założenia projektu pn. „Środowisko rozwojowe produktów
i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.3.1),
wyniki osiągnięte na dotychczasowym etapie realizacji projektu oraz przewidywane
wyniki końcowe. Dla projektu przyjęto akronim, wywodzący się z nazwy angielskiej:
CCMODE – Common Criteria Modular Open Development Environment.
Projekt dotyczy wsparcia dla rozwoju technologii informatycznych w zakresie
rozwoju i upowszechnienia produktów lub systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, cechujących się określonym poziomem uzasadnionego zaufania. Jest bezpośrednio związany z dziedziną informatyki, ściślej z jej
obszarami dotyczącymi inżynierii zabezpieczeń i bezpieczeństwa informacji. Pośrednio dotyka także zagadnień z obszarów elektroniki cyfrowej, bezpieczeństwa funkcjonalnego, wiarygodności systemów, zarządzania ciągłością działania, a także zagadnień
prawnych, normalizacyjnych i organizacyjnych.
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.
Doświadczenie wskazuje, że 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 i utrzymywanych w nich produktów, zaś bez zachowania tej
wiarygodności trudno jest je kierować do odpowiedzialnych zastosowań. Tworząc
tego typu produkty nie wystarcza bowiem dysponować właściwą dla nich technologią,
lecz należy również nauczyć się ją stosować w odpowiednim środowisku i zgodnie
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z rygorystycznymi zasadami, które będą dla nich źródłem wspomnianej wiarygodności, określanej mianem uzasadnionego zaufania. Podstawową, a przy tym niezależną
od technologii, metodyką kreowania uzasadnionego zaufania dla produktów informatycznych i budowanych z nich systemów, uwzględniającą w szczegółach wymagania
dla środowisk rozwojowych, jest metodyka Common Criteria (CC) [1], [2], [3] opisana w standardzie ISO/IEC 15408, przedstawiona w poprzednim rozdziale.
Rozwiązania informatyczne i elektroniczne (sprzęt, oprogramowanie i zbudowane
z nich systemy) stosowane są dość powszechnie. Powierzając im zasoby biznesowe,
publiczne, rządowe, a czasem życie i zdrowie ludzkie, nie można czynić tego bezkrytycznie. Należy mieć zaufanie, że te rozwiązania właściwie chronią powierzone im
zasoby. Zaufanie to powinno mieć solidną podstawę, czyli musi być uzasadnione.

2. Geneza projektu
Geneza projektu ma aspekt zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Obecnie Polska nie należy do wspólnoty międzynarodowej krajów, które stosują standard – krajów
sygnatariuszy umowy CCRA (Common Criteria Recognition Agreement) pozwalającej honorować wzajemnie wydane certyfikaty [4]. Sytuacja ta utrudnia, a w praktyce
uniemożliwia polskim przedsiębiorcom tworzenie certyfikowanych produktów lub
systemów informatycznych. Krajowe władze bezpieczeństwa teleinformatycznego
ciągle stosują starszy standard – ITSEC (poprzednik CC) z początku lat 90., zarówno
w sferze wojskowej, jak i cywilnej. Zakres tych działań jest bardzo ograniczony
i związany z ochroną informacji niejawnych. Wiedza na temat stosowania standardu
jest skromna we wszystkich kręgach, które powinny być nim zainteresowane: wśród
przedsiębiorców, którzy powinni dostarczać certyfikowane produkty lub systemy na
rynek oraz wśród decydentów i użytkowników, którzy powinni wiedzieć jak je należy
stosować. Zwłaszcza przedsiębiorcy mają trudności z opracowaniem produktów lub
systemów IT z myślą o ich certyfikacji. Brakuje im nie tylko know-how, lecz także
wzorców i narzędzi. Nie bez znaczenia jest bariera językowa oraz bardzo utrudniony
i kosztowny dostęp do konsultantów zagranicznych.
Sytuacja ta stała się motywacją do podjęcia działań zmierzających do opracowania
założeń projektu i złożenia odpowiedniego wniosku o dofinansowanie. Sama likwidacja
zapóźnienia naszego kraju we wdrażaniu tego standardu byłaby niewystarczająca do
uzyskania dofinansowania. Przygotowanie wniosku poprzedzono kilkuletnimi badaniami, których wyniki zawarto w ponad 20 publikacjach naukowych, głównie międzynarodowych [5-19]. Nawiązano kontakty z przedsiębiorcami, pracownikami naukowymi
z innych ośrodków, krajowymi władzami bezpieczeństwa IT oraz wspólnotą międzynarodową skupioną wokół standardu [4]. Zidentyfikowano podstawowe obszary badawcze
i elementy innowacyjne w skali międzynarodowej, które uwzględniono w projekcie.

3. Cele projektu i zagrożenia dla osiągnięcia celów
Strategicznym celem projektu zgodnym z założeniami „Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka” (POIG 1.3.1) jest zwiększenie skali wykorzystania nowych
rozwiązań w postaci certyfikowanych produktów i systemów informatycznych cechu-
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jących 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.
Spełnienie celu głównego, poza realizacją samych badań stosowanych i prac rozwojowych, wymaga szeregu działań wspomagających, takich jak:
• kreowanie zapotrzebowania i zwiększenie skali w zakresie konstruowania,
wytwarzania i stosowania produktów lub systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa w Polsce,
• zawiązanie społeczności użytkowników standardu w Polsce,
• nawiązanie współpracy naukowo-technicznej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
Główny nurt prac projektu obejmuje następujące działania:
• usystematyzowanie wiedzy, celem wypracowania założeń metodyki budowy
środowisk rozwojowych i wypracowania dla nich modelu odniesienia,
• opracowanie zbioru wzorców do budowy środowisk rozwojowych,
• opracowanie metodyki budowy środowisk w oparciu o wzorce i zidentyfikowane potrzeby oraz jej walidacja z udziałem przyszłych użytkowników produktów projektu,
• opracowanie i walidacja komputerowego narzędzia wspomagającego proces
wdrażania środowiska oraz zarządzania środowiskiem po jego wdrożeniu
z udziałem przyszłych użytkowników produktów projektu,
• promocja wyników projektu i samego standardu, budowa społeczności użytkowników, współpraca krajowa i międzynarodowa, wspomaganie wdrożeń
i zapewnienie trwałości wyników projektu.
Zidentyfikowano zagrożenia dla projektu, spośród których najważniejsze, to:
• brak wsparcia ze strony jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne w kraju oraz za wdrożenie umowy CCRA, niewłaściwa współpraca z nimi,
• nieskuteczność działań promocyjnych projektu, zmierzających do zbudowania
społeczności użytkowników standardu,
• brak możliwości współpracy międzynarodowej – zasady finansowania tego
typu projektów nie przewidują takich działań poza zgłaszaniem patentów,
• niski poziom wiedzy i świadomości dotyczącej stosowania, konstruowania
i wytwarzania rozwiązań informatycznych o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa (w tym certyfikowanych).
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4. Innowacyjność projektu
W realiach naszego kraju projekt jako całość ma charakter innowacyjny, gdyż
standard ISO15408 nie został wdrożony, środowiska tego typu nie istnieją, zaś żaden
polski wyrób nie uzyskał jeszcze stosownego certyfikatu.
Projekt zawiera także elementy innowacyjne w skali międzynarodowej (metodyka
budowy środowisk, komputerowe narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskiem, integracja środowiska z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji),
które to elementy wzmacniają jego znaczenie społeczno-gospodarcze i naukowe,
a także umożliwiają nawiązanie współpracy międzynarodowej na zasadach partnerskich. Opracowywane w ramach tego projektu środowisko rozwojowe jest unikatowe
i nie jest kopią innych systemów informatycznych podwyższających bezpieczeństwo
realizowanych na świecie. Najważniejsze innowacyjne elementy projektu zostaną
krótko przedstawione w kolejnych podrozdziałach.

4.1. Metodyka wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym
wykorzystująca wzorce projektowe
Koncepcja tworzenia i użytkowania środowiska stanowi element innowacyjny. Założono bowiem opracowanie zbioru predefiniowanych wzorców elementów środowiska oraz metody przystosowania tych wzorców celem ich wdrożenia zgodnie z konkretnymi potrzebami przedsiębiorcy. Stworzono w ten sposób możliwość budowy
szerokiej gamy środowisk rozwojowych, zamiast jednego rozwiązania dedykowanego.
Projekt oparty jest na wzorcach projektowych (ang. design patterns) zgodnych ze
standardem i dziedzinami jego zastosowania, możliwych do zastosowania do budowy
dowolnego środowiska rozwojowego, jednak każdorazowo przystosowywanych do
konkretnego wdrożenia, to znaczy wypełnianych treścią dotyczącą danego środowiska
i konstruowanych w nim produktów, według opracowanej metodyki, która krok po
kroku wspomaga konstruktorów, technologów, menadżerów w tworzeniu środowiska
i działaniach we wdrożonym środowisku.
Wzorce (moduły wzorcowe) obejmują najistotniejsze elementy materiału dowodowego, czyli dokumentacji związanej z bezpieczeństwem przedkładanej wraz z produktem/systemem do oceny w procesie certyfikacji. Przykładami wzorców mogą być:
specyfikacje wymagań bezpieczeństwa, tzn. zadania i profilu zabezpieczeń, wzorce
procedur i formularzy oraz materiał dowodowy dla dowolnego komponentu uzasadniającego zaufanie według zadeklarowanego poziomu uzasadnionego zaufania EAL.
Wzorce zostały opracowane na podstawie szczegółowych analiz wymagań standardu (komponentów uzasadniających zaufanie), dokumentów związanych ze standardem oraz wyników prac naukowych.
Posiadanie wzorców odciąża konstruktorów i technologów od wielu dodatkowych
czynności, które zwykle są poza ich kompetencjami. Nie muszą się oni troszczyć
o zgodność materiału dowodowego z wymaganiami normy CC, myśleć jak ma się on
prezentować i jaką ma mieć strukturę, gdyż o to zadbali realizatorzy projektu
CCMODE. Konstruktorzy mogą skupiać swoją uwagę na opracowywanym produkcie/systemie i jego technologii, czyli na zagadnieniach, na których się znają. Posiadanie wzorców ogranicza potrzebę korzystania z usług zewnętrznych konsultantów.
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Szacunkowy koszt takich konsultacji mierzy się w setkach tysięcy dolarów – zależnie
od złożoności produktu i deklarowanego EAL [20]. W warunkach polskich stanowi
likwidację jednej z podstawowych barier upowszechnienia standardu (konieczność
korzystania z kosztownych, zagranicznych konsultacji).
Stosowanie wzorców pozwala na szybsze opracowanie materiału dowodowego
(działania na bazie wzorców) i na poprawę jego jakości (za jakość odpowiadają realizatorzy projektu CCMODE). Działania tego typu, prowadzące do poprawy efektywności metodyki Common Criteria, są uznawane za wyzwanie w ramach międzynarodowej wspólnoty Common Criteria.
Wzorce projektowe są stosowane w różnych dziedzinach inżynierii, w tym inżynierii zabezpieczeń. W tym przypadku wzorce dotyczą rozwiązań typowych zagadnień
bezpieczeństwa w określonej technologii, np.: istnieją wzorce kodu źródłowego rozwiązania zapewniającego kontrolę dostępu do aplikacji, szyfrowane połączenie czy
złożenie podpisu cyfrowego. Do tej pory nie miało miejsca żadne wdrożenie koncepcji
wzorców w dziedzinie zastosowań standardu Common Criteria. Kwestię tę przedyskutowano w [21].

4.2. Dwa sposoby wykorzystania modułów wzorcowych do tworzenia
środowisk działających w sposób tradycyjny oraz zgodnych
z nową koncepcją certyfikacji środowisk lokalnych
Metodyka Common Criteria dopuszcza obecnie dwa podejścia do zorganizowania
środowiska rozwojowego, które zostały uwzględnione w projekcie:
• podejście tradycyjne – wymagania uzasadniające zaufanie odnoszące się do
środowiska są formułowane od podstaw i oceniane oddzielnie dla każdego
rozwijanego produktu/systemu; część działań jest w ten sposób niepotrzebnie
powtarzana, ponieważ jest identyczna dla różnych TOE powstających w tym
środowisku;
• podejście najnowsze, zwane Site Certification [22] – dla danego środowiska
formułowane i oceniane są wymagania uzasadniające zaufanie (SAR); w środowisku posiadającym certyfikat można tworzyć wiele podobnych produktów
lub systemów o danym poziomie EAL i wielokrotnie wykorzystywać (ang.
reusability) materiał dowodowy środowiska w trakcie oceny TOE, zamiast
opracowywać go od podstaw i oceniać, jak to ma miejsce w podejściu tradycyjnym; każdorazowo uwaga skupiona jest na wymaganiach związanych
z TOE – daje to duże oszczędności czasu i nakładów pracy.
Uwzględnione w projekcie CCMODE podejście Site Certification jest ciągle w sferze badań i zbierania doświadczeń. Na świecie jest dopiero kilka wdrożeń.

4.3. Komputerowe narzędzie wspomagające zarządzanie
środowiskiem rozwojowym
Metodyka oparta na wzorcach jest implementowana w postaci komputerowego narzędzia wspomagającego tworzenie środowiska oraz zarządzanie nim podczas eksploatacji, kiedy to opracowywane w nim będą projekty zabezpieczeń różnych produktów
lub systemów informatycznych. Narzędzie, zarządzające danymi projektowymi, ma
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charakter systemu pracy grupowej ukierunkowanego na rozwój produktów informatycznych posiadających zabezpieczenia. Narzędzie obejmuje tworzenie specyfikacji
zadań zabezpieczeń, profili zabezpieczeń oraz materiału dowodowego dla każdego
z poziomów uzasadnionego zaufania (EAL).
W założeniach projektu przyjęto, że zostanie ono oparte na najnowszych osiągnięciach inżynierii wiedzy i będzie integrować różne, stosowane obecnie przez informatyków i elektroników programy zewnętrzne (open source) do dokumentowania, modelowania, zarządzania usterkami, zarządzania wersją, itp.
Rozwiązanie jest w pełni innowacyjne, gdyż brak jest jeszcze tego typu zintegrowanych środowisk o tak bogatych możliwościach. Występują jedynie proste narzędzia
do tworzenia specyfikacji zadań zabezpieczeń i profili zabezpieczeń, jak np. TLSET
[23]. Dzięki narzędziu wspomagającemu możliwe staną się:
• automatyzacja najtrudniejszych i najbardziej żmudnych działań związanych
z projektowaniem i implementacją zabezpieczeń,
• powtórne wykorzystanie elementów poprzednich projektów zabezpieczeń do
realizacji nowych projektów (ang. reusability).
Tak więc projekt wnosi pewien wkład do dziedziny komputerowego wspomagania
procesów wytwarzania produktów informatycznych, co daje korzyści podobne do
tych, jakie przynoszą inne systemy typu CAD/CAM, stosowane w różnych dziedzinach inżynierii.

4.4. Zgodność ze standardem dotyczącym zarządzania
bezpieczeństwem informacji
Metodyka zapewnia zgodność z podstawowym standardem z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 [24] w dwóch aspektach:
• zabezpieczenie środowiska rozwoju, wytwarzania i utrzymania według
ISO/IEC 27001, co w większym stopniu chroni dane związane z projektem,
niż wynikałoby to z samego standardu ISO/IEC 15408,
• rozwijane w środowisku produkty i systemy informatyczne są dostosowane do
wymagań standardu ISO/IEC 27001 implementowanego coraz powszechniej
w środowiskach eksploatacji tychże produktów lub systemów, po uzyskaniu
certyfikatu ISO/IEC 15408.
Środowisko rozwojowe ma możliwość integracji z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnym z normą ISO/IEC 27001, który bazuje na zarządzaniu ryzykiem. Dzięki integracji wymagań normy ISO/IEC 27001 z wymaganiami rodziny
ALC_DVS (Assurance Class Life-cycle Support – Development Security) zawartymi
w ISO/IEC 15408-2 możliwa jest lepsza ochrona danych związanych z projektami realizowanymi w danym środowisku, gdyż większy nacisk jest położony na kwestie zarządzania bezpieczeństwem informacji, przez co i jego utrzymywania w czasie na adekwatnym
poziomie, a nie tylko na samym fakcie zastosowania różnego typu zabezpieczeń. Tego
typu integracja jest uznawana za przejaw innowacyjności i ułatwia proces oceny zabezpieczeń, gdyż oceniający otrzymują dowody, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji działa (certyfikat ISO/IEC 27001 oraz zapisy potwierdzające to działanie).
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Drugi aspekt dotyczy wzorców elementów specyfikacji bezpieczeństwa zwanych
generykami. W tym przypadku chodzi o wąską ich grupę, przeznaczoną do specyfikowania zasad polityki bezpieczeństwa (ang. OSP – Organizational Security Policies)
wykorzystywaną na etapie definiowania problemu bezpieczeństwa w zadaniu lub profilu zabezpieczeń. Otóż te generyki mogą implementować poszczególne wymagania
zawarte w załączniku A normy ISO/IEC 27001.

4.5. Stosowanie na szeroką skalę modelu cyklu życia dla produktów
lub systemów informatycznych tworzonych w środowisku
Środowisko rozwojowe jest przystosowane do zarządzania projektami w ramach
różnych modeli cyklu życia obejmujących fazy: opracowywanie produktu lub systemu
informatycznego, wytwarzanie komponentów i ich integracja, utrzymywanie produktu
lub systemu, likwidacja końcowa. Model cyklu życia jest dobierany dla środowiska.
W niektórych zastosowaniach, np. opracowanie i produkcja kart inteligentnych występują specyficzne modele odzwierciedlające specyfikę tych zastosowań. Każdy model
cyklu życia posiada swoje fazy, którym odpowiadają określone procesy w środowisku.
Dane środowisko może obejmować jedną lub kilka faz cyklu życia.

4.6. Stosowanie metod analizy ryzyka
Zastosowanie metod analizy ryzyka w kontekście projektu można rozpatrywać
w dwóch aspektach:
• wykorzystanie analizy ryzyka do lepszego zabezpieczenia środowiska rozwojowego, w tym wsparcia dla zastosowania wspomnianego ISO/IEC 27001,
• wykorzystanie analizy ryzyka podczas formułowania celów bezpieczeństwa
przeciwstawiających się zagrożeniom, wyspecyfikowanym w definicji problemu bezpieczeństwa zadania lub profilu zabezpieczeń.
Tylko zabezpieczenia (tu odnoszące się do środowiska) dobrane na podstawie wyników analizy ryzyka są adekwatne do zagrożeń występujących w środowisku, wartości chronionych zasobów i potrzeb udziałowców (właścicieli środowiska). Należy
podkreślić, że budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) według ISO/IEC 27001 opiera się zawsze na analizie ryzyka.
Drugi aspekt związany jest z doborem celów bezpieczeństwa dla zidentyfikowanych zagrożeń. Rozpatrując wielkość ryzyka związaną z danym zagrożeniem, można
sformułować bardziej adekwatny cel (jeden lub więcej) bezpieczeństwa. Wspomnijmy, że za tym celem kryje się zabezpieczenie przeciwstawiające się zagrożeniu. Produkt lub system będzie wystarczająco bezpieczny, a jednocześnie zastosowane zabezpieczenia nie będą zbyt kosztowne.
Poza tymi bezpośrednimi zastosowaniami, analiza ryzyka może być wykorzystana
do uzyskania informacji o ryzyku w przyszłym środowisku eksploatacyjnym konstruowanego produktu lub systemu operacyjnego. Ryzyko to jest jednym z czynników
branych pod uwagę przy doborze właściwego poziomu EAL.
Analiza ryzyka ma również związek z analizą podatności (rodzina AVA_VAN
[3]), która odnosi się zarówno do produktu/systemu, jak i środowiska, gdyż należy
mieć na uwadze, że podatności na zagrożenia związane ze środowiskiem mogą się
przenosić na produkt lub system informatyczny.
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4.7. Samoocena materiału dowodowego
Środowisko rozwojowe według projektu jest zdolne do prowadzenia samooceny
materiału dowodowego na wzór oceny prowadzonej w laboratoriach oceny zabezpieczeń. Obie oceny przebiegają podobnie i bazują na metodyce CEM [25], jednak samoocena nie może być uznawana za niezależną. Może być pomocniczym narzędziem
dla konstruktora, pozwalającym popatrzeć na opracowywany materiał dowodowy
okiem oceniających. Prowadzi to do wcześniejszego usunięcia niezgodności i poprawy jakości materiału dowodowego zanim materiał ten trafi do właściwego laboratorium oceny zabezpieczeń.

4.8. Zastosowanie inżynierii wiedzy
Komputerowo wspomagany i bazujący na wzorcach system CCMODE jest złożony i niezwykle zróżnicowany pod względem swoich komponentów, by mógł prawidłowo odzwierciedlać metodykę Common Criteria. Poza tym z metodyką tą jest związana wiedza, która powinna być udostępniana we właściwy sposób (kontekstowo) dla
użytkowników systemu CCMODE. Te dwa zagadnienia (integracja środowiska, udostępnianie wiedzy) próbuje się rozwiązać na gruncie inżynierii wiedzy.

5. Zadania projektu
W ramach projektu CCMODE wydzielono siedem realizowanych sekwencyjnie
zadań, z których każde ma po kilka podzadań:
1. Badania środowisk rozwojowych produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa z uwzględnieniem procesów cyklu życia –
badanie potrzeb i oczekiwań konstruktorów, opracowanie modelu referencyjnego.
2. Opracowanie otwartego, modularnego środowiska rozwojowego (rozwoju,
produkcji i utrzymania), zwłaszcza dla produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa – powstaną wzorce materiału dowodowego związanego ze środowiskiem i z produktem rozwijanym w tym
środowisku (według wymagań na uzasadnienie zaufania).
3. Opracowanie metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym –
opracowana zostanie metoda określająca, jak wzorce otwarte przystosować do
zidentyfikowanych, konkretnych potrzeb, jak zbudować z nich środowisko
i nim zarządzać.
4. Walidacja metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym –
walidacja z udziałem konstruktorów zabezpieczeń (przedstawicieli przedsiębiorców, ekspertów) oraz oceniających zabezpieczenia (metodą studium przypadku).
5. Opracowanie narzędzia do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym – zautomatyzowane zostaną czynności trudne i powtarzalne (zarządzanie
konfiguracją produktu, zarządzanie materiałem dowodowym, naprawianie
usterek, zarządzanie bezpieczeństwem, cykl życia, analizy związane z zadaniem zabezpieczeń lub profilem zabezpieczeń, itp.).
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6. Walidacja narzędzia do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym
– walidacja z udziałem konstruktorów zabezpieczeń (przedstawicieli przedsiębiorców, ekspertów) oraz oceniających zabezpieczenia (metodą studium
przypadku).
7. Utworzenie doświadczalnego środowiska rozwojowego oraz upowszechnienie
i zapewnienie trwałości wyników końcowych projektu.
W projekcie CCMODE wyróżniono trzy kamienie milowe:
• KM#1 po zadaniu 1: „Projekt prawidłowo ukierunkowany” (osiągnięto),
• KM#2 po zadaniu 4: „System gotowy do wdrożenia – tryb tradycyjny” (bez
narzędzi wspomagających),
• KM#3 po zadaniu 6: „System gotowy do wdrożenia – tryb zautomatyzowany”
(wspomagany narzędziami).
W poszczególnych podrozdziałach zostaną scharakteryzowane poszczególne zadania projektu.

5.1. Badania środowisk rozwojowych produktów informatycznych
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa
z uwzględnieniem procesów cyklu życia
Wynikiem realizacji tego zadania jest model odniesienia środowiska rozwojowego,
który uwzględnia wszystkie fazy cyklu życia dla różnego typu produktów sprzętowych i programowych. Realizacja zadania pozwoliła prawidłowo ukierunkować dalsze prace projektu – osiągnąć pierwszy założony w projekcie kamień milowy, rozpoczynający prace nad modułami wzorcowymi, metodyką wdrażania i zarządzania środowiskiem. Zgromadzono niezbędną wiedzę do budowy środowisk rozwojowych dla
produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa oraz wiedzę niezbędną do
oceny zgodności dowolnego środowiska z opracowanym modelem odniesienia.
W ramach poszczególnych podzadań:
• przeprowadzono obszerną analizę procesów występujących w wybranych
modelach cyklu życia produktów; procesy te stanowią główny szkielet modelu środowiska rozwojowego;
• wykonano analizę zbioru komponentów uzasadniających zaufanie z [3] według kryterium ich związków z produktem oraz środowiskiem rozwoju; wyniki analizy komponentów wykorzystano podczas tworzenia modułów wzorcowych specyfikacji zabezpieczeń i materiału dowodowego dla elementów modelu odniesienia środowiska rozwojowego;
• utworzono model odniesienia środowiska rozwojowego, zawierający modele
wzorców dokumentacji i procesów ich przystosowania do wymagań wdrożeniowych konkretnego środowiska, które następnie będą uszczegółowione
w kolejnych zadaniach projektu do postaci wzorców projektowych i metodyki
wdrażania środowiska; w ramach podzadania dokonano przeglądu istniejących narzędzi wspomagających procesy wytwórcze oraz zarządzanie konfiguracją i zmianami pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa CC dla środowisk rozwojowych;
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•

opracowano metodę badania zgodności dowolnego środowiska rozwojowego
z modelem odniesienia przy wykorzystaniu opracowanych list audytowych
pozwalających ocenić stopień przygotowania danej organizacji do wdrożenia
standardu Common Criteria; podsumowano wyniki badań tej zgodności przeprowadzonych wśród przykładowych organizacji i firm (przedsiębiorców).

5.2. Opracowanie otwartego, modularnego środowiska rozwojowego
(rozwoju, produkcji i utrzymania), zwłaszcza dla produktów
informatycznych o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa
Wynikiem realizacji tego zadania jest szczegółowy model otwartego, modułowego
środowiska rozwojowego na podstawie wcześniej opracowanego modelu odniesienia.
W modelu odniesienia przedstawiono struktury modułów wzorcowych specyfikacji
zabezpieczeń (ST, PP) dla produktów (wraz z ich wersjami uproszczonymi – low assurance), strukturę modułu specyfikacji zabezpieczeń dla środowiska lokalnego site
(SST), struktury modułów wzorcowych materiału dowodowego dla produktów oraz
dla oceny lokalnego środowiska rozwojowego. Dodatkowo przedstawiono ogólną
specyfikację modułów wzorcowych dla systemu zarządzania środowiskiem rozwojowym zgodnego z normą ISO/IEC 27001 i uzupełnionego o wymagania standardu CC.
Wymienione moduły wzorcowe zostały w zadaniu 2 uszczegółowione do postaci
wzorców projektowych, które będą wymagały odpowiedniego dokończenia, skonfigurowania i przystosowania do potrzeb i uwarunkowań konkretnego środowiska, w którym będą wdrażane. W ramach poszczególnych podzadań opracowano:
• szczegółowy wzorzec zadania zabezpieczeń dla lokalnego środowiska rozwojowego (SST – ang. Site Security Target) i przedstawiono wyniki analizy
komponentów klasy AST (ang. Site Security Target Evaluation) do oceny tego zadania zabezpieczeń;
• 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 takie jak w [3]) oraz w ujęciu Site Certification (gdy lokalne środowisko
rozwojowe może być certyfikowane, a do wymagań klasy ALC dodaje się noty aplikacyjne uwzględniające wymogi certyfikacji środowiska); w celu prawidłowego stosowania podejścia Site Certification podczas oceny środowiska
i powstających w nim TOE, opisano szczegółowo podstawowe wymagania,
zasady i procedury procesu certyfikacji środowiska lokalnego; przedstawiono
noty aplikacyjne dla wymagań z rodzin klasy ALC (wraz z ich interpretacją);
• moduły wzorcowe 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);
scharakteryzowano model analizy ogólnej ryzyka ukierunkowany na potrzeby
środowiska rozwojowego; opisano podstawowe procesy zarządcze systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS – ang. Information Security
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Management System) wkomponowane w cykl Deminga; zaprezentowano
przykładowe wzorce dokumentów i procedury wymagane podczas ustanawiania, użytkowania, monitorowania i doskonalenia systemu ISMS;
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); opracowywane, na podstawie wzorców, docelowe dokumenty ST i PP mają zawierać rozwiązanie
problemu bezpieczeństwa dla konkretnej implementacji produktu (ST) lub dla
pewnego typu produktów, niezależnie od technologii implementacji (PP) oraz
mają stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu oceny produktu według standardu CC;
wzorce materiału dowodowego, zgodnie z wymaganiami uzasadniającymi zaufanie (ang. SAR – Security Assurance Requirements), ukierunkowane na produkt lub system rozwijany w środowisku; wzorce powstały jako rozwinięcie
i uszczegółowienie modułów wzorcowych modelu odniesienia środowiska
rozwojowego; wzorce dostarczają niezbędnej wiedzy i stanowią materiał pomocny konstruktorom w opracowywaniu dodatkowej dokumentacji dowodowej w procesie oceny produktu.

5.3. Opracowanie metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem
rozwojowym
Rezultatem zadania 3 jest metodyka wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym, która określa w jaki sposób zbiór modułów wzorcowych zdefiniowanych
w etapie 2 można skonfigurować i dostosować do konkretnego środowiska. Metodyka
obejmuje również procesy wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym środowisku oraz związane z nią dodatkowe narzędzia do
analizy ryzyka i audytów umożliwiających implementację normy ISO/IEC 27001.
Metodyka umożliwia także przeprowadzenie samodzielnej oceny zgodności wdrażanego środowiska z zadeklarowanym poziomem EAL dla wytwarzanych w środowisku
produktów. W ramach poszczególnych podzadań tego zadania opracowano:
• metodę analizy potrzeb i uwarunkowań wdrożeniowych danego środowiska,
która pozwala określić na ile rozpatrywane środowisko odbiega od standardu
ISO/IEC 15408 oraz pozwala prawidłowo wybrać odpowiedni wariant środowiska zgodnie z potrzebami wdrożeniowymi; zebrane podczas audytu informacje pozwalają właściwie dobrać moduły wzorcowe środowiska i odpowiednio je dostosować;
• metodę transformacji modułu wzorcowego zadania zabezpieczeń SST, która
pozwala projektantowi na poprawne i szybkie skonstruowanie dokumentu
opisującego środowisko lokalne według podejścia Site Certification; dokument SST zawiera specyfikację zabezpieczeń dla środowiska, które wraz
z dodatkowym materiałem dowodowym dla klasy ALC może być następnie
certyfikowane; materiał dowodowy certyfikowanego środowiska lokalnego
może być wielokrotnie używany podczas oceny TOE, zmniejszając koszty
i skracając czas tej oceny;
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metodę transformacji modułów wzorcowych materiału dowodowego w materiał dowodowy przygotowany do oceny danego środowiska rozwojowego;
metoda zawiera opis sposobu wyboru odpowiedniego wzorca na podstawie
zadeklarowanego poziomu EAL dla każdej rodziny klasy ALC w ujęciu tradycyjnym i na podstawie zadeklarowanych w SST komponentów klasy ALC
dla wersji zgodnej z Site Certification;
metodę transformacji modułów wzorcowych odnoszących się do rozwijanych
w środowisku produktów, które mogą być wykorzystane po wdrożeniu środowiska, kiedy definiowane są te produkty; metoda obejmuje moduły wzorcowe specyfikacji zabezpieczeń dla zadania zabezpieczeń (ST) i profilu zabezpieczeń (PP) wraz z ich wersjami uproszczonymi (low assurance) oraz
moduły wzorcowe materiału dowodowego dla klas ADV, AGD i ATE;
metodę samooceny zgodności wdrażanego środowiska rozwojowego z zadeklarowanym poziomem EAL dla produktów wytwarzanych w tym środowisku; metoda pozwala konstruktorowi na samodzielną kontrolę, dostosowywanej za pomocą metod transformacji, dokumentacji związanej ze środowiskiem
rozwojowym; pozwala ona na wcześniejsze wykrycie niezgodności z normą
CC i wprowadzenie niezbędnych poprawek do środowiska lub jego dokumentacji; metoda dotyczy dwóch wariantów wdrażanego środowiska: tradycyjnej
i zgodnej z podejściem Site Certification; pierwszy wariant oparty jest na wytycznych metodyki oceny CEM i dotyczy oceny materiału dowodowego dla
wymagań klasy ALC; drugi wariant oparty jest na ocenie zadania zabezpieczeń SST lokalnego środowiska rozwojowego za pomocą wymagań klasy
AST oraz na ocenie materiału dowodowego klasy ALC przy uwzględnieniu
not aplikacyjnych zapewniających zgodność z procedurami Site Certification;
metodę wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według
ISO/IEC 27001 dla środowiska rozwojowego z uwzględnieniem wymagań rodzin ALC_DVS oraz AVA_VAN; metoda obejmująca 12 etapów, uwzględnia
nie tylko kryteria standardu CC, ale także nadaje systemowi szerszy zakres
stosowania, który nie musi ograniczać się tylko do środowiska rozwoju danego produktu, ale może obejmować całą instytucję; dla każdego z etapów metodyki zidentyfikowano jego cele, dane wejściowe i wyjściowe oraz niezbędne do wykonania działania wdrożeniowe.

5.4. Walidacja metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem
rozwojowym
Celem zadania 4 projektu CCMODE jest walidacja metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym. Walidacja jest realizowana metodą studium
przypadku.
Studia przypadku są realizowane w laboratorium EMAG oraz przez dwóch przedsiębiorców zewnętrznych zainteresowanych zastosowaniem w praktyce wyników projektu. Przedsiębiorcy reprezentują dwa typy środowisk: do rozwoju i wytwarzania
produktów sprzętowych oraz do rozwoju oprogramowania. Rezultaty walidacji powinny ocenić, czy dotychczasowe wyniki projektu odpowiadają oczekiwaniom ich
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potencjalnych odbiorców oraz ustalić zakres komputerowego wspomagania czynności
związanych z wdrażaniem i zarządzaniem środowiskiem rozwojowym. W szczególności, zostały zrealizowane bądź są na ukończeniu podzadania, w ramach których:
• opracowano plan ogólny i plany szczegółowe studiów przypadku na potrzeby
walidacji metodyki wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym; plan
ogólny zawiera wspólne wytyczne do przeprowadzenia studium przypadku;
wytyczne opisują strukturę raportu, którą musi zachować wykonawca studium
oraz sposób wypełniania treścią jego poszczególnych rozdziałów; ustalono
elementy metodyki, które będą podlegały walidacji: wzorzec zadania zabezpieczeń (ST) dla produktu, wybrane wzorce materiału dowodowego dla produktu i środowiska, metody transformacji dedykowane dla badanych wzorców; utworzono plany szczegółowe studium przypadku dla przyszłego laboratorium SecLab EMAG oraz dla przedsiębiorców zewnętrznych; w planach
szczegółowych podano listy wzorców i ich metod transformacji przeznaczonych do zastosowania w danym środowisku rozwojowym zgodnym z poziomem uzasadnionego zaufania EAL3;
• realizowane jest studium przypadku w laboratorium SecLab EMAG według
wytycznych planu szczegółowego;
• realizowane są dwa studia przypadku przez wybranych przedsiębiorców zewnętrznych, którzy zastosowali wybrane elementy metodyki w swoich środowiskach rozwojowych;
• dokonane zostanie podsumowanie studiów przypadku; na jego podstawie
określony zostanie zakres poprawek, które należy wprowadzić do metodyki
wdrażania celem jej udoskonalenia; przeprowadzona będzie rewizja dokumentacji i modeli projektu otwartego środowiska rozwojowego; opracowane zostaną wnioski dotyczące funkcjonalności narzędzia wspomagającego wdrażanie i zarządzanie środowiskiem rozwojowym.

5.5. Opracowanie narzędzia do wspomagania zarządzania
środowiskiem rozwojowym
Proces wdrażania środowiska, a potem zarządzania nim jest złożony, wymaga obszernej dokumentacji oraz bieżącej rejestracji bardzo wielu czynności zarządczych
(potrzebne są dowody, że system działa). Ponadto czynności te są dość powtarzalne,
a więc opłaca się je zautomatyzować. Niektóre z czynności, np. zarządzanie konfiguracją powinny być zautomatyzowane, bo wymaga tego sam standard. W tego typu
zastosowaniach występuje zagadnienie zarządzania zmianą, które łatwiej rozwiązać
stosując odpowiednie oprogramowanie. Często istnieje możliwość wykorzystania
poprzednich dokumentów do tworzenia nowych oraz potrzeba specjalistycznych obliczeń. Wszystkie te czynniki, jak również potrzeba zapewnienia jakości procesów zarządzania środowiskiem, w naturalny sposób implikują konieczność opracowania narzędzi wspomagających. Nie może to być jedno narzędzie, bo problemy do rozwiązania są bardzo zróżnicowane, a raczej zintegrowany zbiór narzędzi, który znacznie
podniesie efektywność stosowania tworzonego systemu zarządzania dla środowiska
rozwojowego.
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Wynikiem realizacji zadania będą:
• skorygowane założenia funkcjonalne narzędzia wspomagającego, po
uwzględnieniu wyników przeglądu trendów rozwoju różnego typu metod i narzędzi cząstkowych związanych z tematyką projektu,
• projekt oprogramowania do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym wraz z testami i ich dokumentacją,
• prototyp narzędzia, jego dokumentacja po rewizji.

5.6. Walidacja narzędzia do wspomagania zarządzania
środowiskiem rozwojowym
Na tym etapie realizacji projektu, dzięki opracowaniu komputerowego narzędzia
wspomagającego, zbiór modułów wzorcowych i metodyka wdrażania będą już
uwzględniać dodatkowy tryb pracy środowiska rozwojowego – tryb zautomatyzowany. Ten tryb będzie trybem docelowym, gdyż tryb tradycyjny, aczkolwiek możliwy, jest mniej efektywny i należy go raczej uznać jako ogniwo pośrednie w osiągnięciu trybu docelowego. Podobnie jak w przypadku zadania 4, należy poddać ocenie to nowe, znacznie zmienione rozwiązanie, czy spełnia ono zakładane na wstępie
oczekiwania inżynierów reprezentujących potencjalnych użytkowników produktów
projektu. Również jak poprzednio, walidacja metodą studium przypadku odbędzie
się w co najmniej dwóch środowiskach biznesowych (laboratoriach konstrukcyjnoprodukcyjnych), przy czym jej zakres będzie szerszy i uwzględni proces wdrażania
środowiska rozwojowego wspomaganego komputerowo. Walidacja ta ma charakter
walidacji końcowej wyników projektu. Zakłada się przeprowadzenie ograniczonej
i kontrolowanej rewizji produktów projektu.
Wynikiem realizacji zadania będą:
• końcowe korekty i udoskonalenia produktów projektu wprowadzane w sposób
kontrolowany,
• wnioski dotyczące kierunków przyszłego rozwoju tych produktów, jak również ich rozpowszechnienia.

5.7. Utworzenie doświadczalnego środowiska rozwojowego oraz
upowszechnienie i zapewnienie trwałości wyników końcowych
projektu
W warunkach naszego kraju, który wykazuje ogromne zapóźnienie w dziedzinie
dotyczącej projektu, samo rozwiązanie zagadnień technicznych jest niewystarczające
do tego, by uzyskać realne korzyści z wdrożenia wyników standardu. Rozwiązywaniu
problemów technicznych muszą towarzyszyć działania promocyjne i organizowanie
współpracy na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Na wzór inicjatyw stosowanych w krajach rozwiniętych zorganizowana zostanie społeczność użytkowników
standardu i produktów projektu, grupująca nie tylko samych przedsiębiorców wdrażających wyniki projektu, lecz ogół tak zwanych odbiorców standardu. Należy stymulować proces wdrażania standardu w naszym kraju i zmniejszać dystans do krajów
przodujących w tej dziedzinie. Do tych działań można z powodzeniem wykorzystywać produkty projektu, zaś ich dokumentacja powinna mieć postać przewodników
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prezentujących zagadnienia w sposób przystępny i atrakcyjny dla użytkowników.
Powstaną materiały promocyjne dla końcowych produktów projektu.
Drugim filarem zapewnienia trwałości wyników projektu, ich aktualizacji i doskonalenia będzie specjalnie utworzone doświadczalne środowisko rozwojowe. Będzie
ono służyło także do wspomagania projektów wdrożeniowych na rzecz przedsiębiorców, realizacji innych prac badawczo-rozwojowych, usług konsultingowych i szkoleń
z tej dziedziny, a także bieżącej promocji. Wiedza ta, połączona z doświadczeniami,
będzie udostępniana zainteresowanym przedsiębiorcom.
Wykorzystując produkty końcowe projektu, dotychczas opracowane narzędzia
promocyjno-szkoleniowe, a także doświadczalne środowisko rozwojowe powstałe
w ramach niniejszego zadania, zostanie opracowany i zrealizowany program upowszechnienia końcowych wyników projektu. Będą prowadzone działania wspierające przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem wyników oraz stymulujące
wprowadzanie standardu w naszym kraju. Wszystkie te działania mają na celu
wzmocnienie efektu wdrożeniowego, upowszechnienie produktów projektu
i zapewnienie ich trwałości.
Wynikiem realizacji zadania będą:
• produkty projektu w formie przyjaznej do wdrażania przez przedsiębiorców,
• przygotowanie środowiska doświadczalnego do certyfikacji,
• program upowszechnienia i zapewnienia trwałości wyników projektu, materiały promocyjne produktów projektu,
• sprawozdanie z pierwszej fazy realizacji programu upowszechnienia i zapewnienia trwałości wyników projektu z uwzględnieniem wdrożeń, współpracy
krajowej i międzynarodowej, stymulacji wdrożenia standardu w kraju oraz
budowy społeczności użytkowników standardu.

6. Produkty projektu możliwe do zaoferowania
przedsiębiorcom
Różnorodne produkty cząstkowe uzyskane w toku realizacji projektu CCMODE
(oprogramowanie, wiedza, dokumentacja, itp.) zostaną przetworzone do postaci handlowej, w której będą udostępniane potencjalnym odbiorcom:
1. Usługa wdrożenia środowiska rozwojowego według opracowanej metodyki.
2. Oprogramowanie wspomagające tworzenie i zarządzanie środowiskiem rozwojowym.
3. Usługa doradcza dotycząca wdrożenia środowiska rozwojowego.
4. Usługa szkoleniowa dotycząca wdrożenia środowiska rozwojowego.
5. Usługa kompleksowego wdrożenia (pozycje 1-4 łącznie).
6. Usługa badawczo-rozwojowa poprzedzająca wdrożenie szczególnie trudnych
przypadków.
7. Usługa badawczo-rozwojowa dotycząca opracowywanego produktu lub systemu
informatycznego realizowana w doświadczalnym środowisku rozwojowym.
8. Usługi doradczo-szkoleniowe dotyczące stosowania standardu oraz certyfikowanych produktów i systemów informatycznych.
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7. Podsumowanie
Rozdział dotyczy założeń, osiągniętych i planowanych rezultatów projektu pn.
„Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa”, który jest realizowany w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007 – 2013, Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”.
Projekt dotyczy tematyki kreowania uzasadnionego zaufania, potocznie wiarygodności, do zabezpieczeń produktów i systemów informatycznych. Dotychczas
zrealizowano trzy zadania, czwarte jest przygotowywane do odbioru, zaś piąte rozpoczęte.
Produkty projektu, tj. wzorce elementów środowiska rozwojowego, metoda ich
implementacji, narzędzia i związane z tym know-how, są ukierunkowane:
• bezpośrednio na potrzeby przedsiębiorców, opracowujących rozwiązania
sprzętowe, programowe i systemowe zgodne ze standardem i przeznaczone
do zastosowań w warunkach podwyższonego ryzyka,
• pośrednio na potrzeby użytkowników tego typu rozwiązań.
W ramach projektu tworzona jest wspólnota firm, instytucji oraz osób zainteresowanych upowszechnieniem standardu ISO/IEC 15408 w Polsce. Szczegółowe
informacje o projekcie znajdują się na stronie projektu [26].
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Rozdział 3.

Rola wzorców projektowych
w tworzeniu środowiska
rozwojowego i konstruowaniu
zabezpieczeń
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1. Wprowadzenie
Rozdział przedstawia genezę wzorców projektowych projektu CCMODE, sposób ich
opracowania oraz sposób ich wykorzystania. Wzorce są kluczowym produktem projektu. Posiadają swoją strukturę oraz wytyczne, w jaki sposób tę strukturę wypełnić treścią
specyficzną dla danego produktu lub systemu informatycznego oraz środowiska, w którym jest on opracowywany, wytwarzany lub utrzymywany. Wzorce wypracowano na
podstawie starannej analizy wymagań standardu, lektury różnych wytycznych oraz istniejących, ale fragmentarycznie udostępnianych przykładów materiału dowodowego.
Konstruktor przygotowujący swój przyszły przedmiot oceny (produkt/system IT) do
certyfikacji jest specjalistą z dziedziny konstruowania. Brakuje mu wiedzy i doświadczenia związanego ze stosowaniem standardu Common Criteria [1-3], a powinien on
opracować materiał dowodowy zgodny z tym standardem. W zasadzie żadne wzorce
takiego materiału nie istnieją. Próby samodzielnego opracowania materiału dowodowego skazują konstruktora na porażkę, gdyż nie jest on w stanie przetworzyć zbioru szczegółowych wymagań standardu na postać dokumentu – materiału dowodowego, jaki
nadawałby się do oceny. Stąd konstruktor jest zmuszony korzystać z usług konsultantów, nieformalnie związanych z oceniającymi, zaś usługi te są niezwykle kosztowne.
Opracowanie wzorców materiału dowodowego oraz przekazanie konstruktorom wiedzy
jak wykorzystywać wzorce do opracowania materiału dowodowego powinno znacząco
zmniejszyć problemy, jakie napotykają konstruktorzy. Przy korzystaniu z wzorca konstruktor jest pytany w języku konstruktora o różne kwestie, których wymaga standard
i tymi treściami wypełnia wzorzec, to znaczy tworzy materiał dowodowy. Nie musi się
troszczyć czy wzorzec ma właściwą strukturę, czy jest kompletny, spójny. Za te kwestie
odpowiadają autorzy wzorców, czyli realizatorzy projektu CCMODE.

2. Materiał dowodowy uzasadniający zaufanie do produktu
lub systemu informatycznego
Jak już to przedstawiono w rozdziale 1 monografii, w wyniku procesu konstruowania zabezpieczeń TOE uzyskuje się zbiór funkcji zabezpieczających, który ma zostać
implementowany na zadeklarowanym poziomie EAL, zaś od tego poziomu zależy
zakres i szczegółowość materiału dowodowego. Zakres dotyczy zagadnień zawartych
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w komponentach uzasadniających zaufanie, uporządkowanych w postaci klas i ich
rodzin [3]. Pomijając klasy dość specyficzne, dotyczące tworzenia dokumentu zadania
lub profilu zabezpieczeń (ASE/APE) oraz dekompozycji (ACO), pozostałe klasy
związane są z przedmiotem oceny, czyli z TOE (ang. Target of Evaluation), a także
z jego środowiskiem rozwojowym, ściślej środowiskiem obejmującym cały cykl życia
TOE. Uwzględnienie tego środowiska jest istotne, gdyż środowisko, w którym TOE
jest konstruowany, wytwarzany, serwisowany, itp., wpływa na zaufanie, którym TOE
może być obdarzany.
Do oceny przedkładany jest przedmiot oceny oraz materiał dowodowy, którego
szczegółowość i objętość zależy od zadeklarowanego poziomu EAL. Materiał dowodowy może przyjmować różną postać.
Materiał dowodowy może mieć postać dokumentu, np.:
• plan zarządzania konfiguracją (potwierdza on fakt, że opracowano go dla
TOE, zaś jego zawartość jest zgodna z treścią odpowiednich komponentów),
• podręcznik użytkownika lub administratora TOE,
• procedury instalacji lub kalibracji urządzenia,
• dokumentacja opisująca cykl życia TOE.
Materiał dowodowy może być wynikiem niezależnych badań lub obserwacji, np.:
• raport dotyczący analizy podatności środowiska lub TOE,
• raport z niezależnego testowania TOE,
• raport z inspekcji środowiska rozwojowego przeprowadzonej przez oceniających,
• lista rankingowa przypadków ryzyka zidentyfikowanych w środowisku rozwojowym.
Materiał dowodowy może być dokumentem poświadczającym czyjeś zachowanie
lub postępowanie, np.:
• poświadczenie stosowania procedury akceptacji produktu wytwarzanego
w środowisku przed wysłaniem go do klienta; oczywiście sama procedura też
jest materiałem dowodowym – dokumentem, lecz w tym przypadku chodzi
o jeszcze inny rodzaj dowodu, który ma świadczyć, że samo zachowanie lub
postępowanie, np. osoby pełniącej w środowisku określoną rolę jest właściwe;
• protokół akceptacji określonego działania, procedury lub obiektu materialnego
(komponentu),
• zapisy (ang. records), przedstawiające „ślad operacji”, logi systemowe, poświadczenie odbioru, nadania, wykonania jakiejś czynności, itp.
Wspomniano już, że pewne zagadnienia dotyczące materiału dowodowego są bardziej związane ze środowiskiem rozwojowym, a inne z rozwijanym w nim produktem
czy też systemem informatycznym. Należy zauważyć, że zagadnienia te to typowe
zagadnienia, z jakimi na co dzień borykają się informatycy, elektronicy i zarządzający
procesami wytwarzania. Standard ISO/IEC 15408 w zasadzie jedynie je systematyzuje
i pozwala efektywnie wykorzystywać.
Podstawą do określenia zawartości i szczegółowości materiału dowodowego
jest tabela 3 przedstawiona w rozdziale 1. Każde z kilkunastu zagadnień tam wymienionych (rodzin) implikuje zbiór materiału dowodowego, zależny od określonego poziomu EAL.
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W projekcie CCMODE dokonano analizy treści komponentów uzasadniających
zaufanie i wyodrębniono dwie główne grupy: dotyczące środowiska oraz dotyczące
produktu/systemu rozwijanego w środowisku. Podział ten jest umowny, zaś w przypadku rodziny AVA_VAN mamy do czynienia z przynależnością do obu tych grup.
Każda z tych grup implikuje swój podzbiór wzorców materiału dowodowego.

2.1. Przegląd rodzin komponentów związanych ze środowiskiem
rozwojowym produktu lub systemu informatycznego
W tej grupie wymagań podstawowe znaczenie mają wymagania komponentów rodziny Life-cycle Definition (ALC_LCD), zgodnie z którymi należy opracować dla
TOE szczegółowy model cyklu życia, reprezentujący informacje i działania towarzyszące rozwijanemu w środowisku produktowi lub systemowi we wszystkich fazach
życia – od powstania jego koncepcji, konstrukcji, wersji produkcyjnej, serwisowanej
i utrzymywanej dla klienta, po końcową likwidację produktu. Wszelkie inne działania
związane z produktem lub systemem mogą mieć odniesienie do przyjętego modelu –
porządkuje on środowisko rozwojowe i prace nad TOE.
Zwykle wystarczy posługiwanie się podstawowym, czterofazowym modelem cyklu
życia o następujących fazach:
• faza 1 – rozwój,
• faza 2 – wytwarzanie,
• faza 3 – użytkowanie,
• faza 4 – wycofanie.
Istnieją również inne modele wykształcone w specyficznych dziedzinach zastosowań. Na przykład profil zabezpieczeń dotyczący kart inteligentnych zakłada siedem
faz cyklu życia:
• faza 1 – rozwój oprogramowania układowego (firmware) karty,
• faza 2 – rozwój układu scalonego dla karty,
• faza 3 – produkcja i testowanie układu scalonego,
• faza 4 – pakowanie i testowanie układu scalonego,
• faza 5 – proces wykończeniowy produktu (karty inteligentnej),
• faza 6 – personalizacja karty,
• faza 7 – końcowe użycie karty.
Tego typu model lepiej oddaje realia technologii kart inteligentnych.
Z wielkim przybliżeniem (środek skali EAL) materiał dowodowy dla komponentów rodziny ALC_LCD zawiera:
• charakterystykę każdej z faz,
• opis wykonywanych działań w ramach poszczególnych faz,
• dane wejściowe i wyjściowe każdej z faz,
• powiązania z innymi fazami,
• wykorzystywane procedury, narzędzia i techniki,
• role i odpowiedzialności personelu zaangażowanego w działania poszczególnych faz,
• zaangażowanie strony trzeciej.
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Sprostanie wymaganiom rodziny Configuration Management Capabilities
(ALC_CMC) jest jednym z trudniejszych i obszerniejszych zagadnień. Ogólnie, wymaga to wdrożenia komputerowo wspomaganego systemu zarządzania konfiguracją
produktu lub systemu, rozwijanego w środowisku z uwzględnieniem różnych faz cyklu życia. W materiale dowodowym należy zaprezentować jego możliwości. Głównym zadaniem tego systemu jest precyzyjne kontrolowanie wersji rozwijanego produktu, by wersja dostarczana dla klienta była zgodna z wersją poddaną wcześniej procesowi certyfikacji. W tym celu potrzebna jest precyzyjna identyfikacja i kontrola
wersji każdego elementu konfiguracji produktu (ang. configuration item), a elementem tym, oprócz fizycznych składników produktu i jego dokumentacji, może być także oprogramowanie lub urządzenie wykorzystywane w procesie rozwoju, komplet
materiału dowodowego dla produktu lub systemu, raporty dotyczące usuwania błędów, czy tak zwana reprezentacja implementacji, czyli kody źródłowe, pliki nagłówkowe, schematy elektroniczne, itp. Zarządzanie konfiguracją wymaga zdefiniowania
struktur opisujących elementy konfiguracji oraz planu zarządzania konfiguracją i jego
bieżącej realizacji. Począwszy od EAL4 należy stosować automatyczne generowanie
wersji dystrybucyjnej produktu. System zarządzania konfiguracją musi zapewniać
rejestrację śladu realizowanych w nim operacji oraz umożliwiać generowanie różnego
typu raportów z przebiegu procesu zarządzania. System zarządzania konfiguracją jest
realizowany w postaci systemu informatycznego i ważnym dla niego zagadnieniem
jest kontrola dostępu do funkcji systemu według zidentyfikowanego zbioru ról.
Materiał dowodowy (przybliżenie, środek skali EAL) obejmuje następujące elementy:
• opis systemu zarządzania konfiguracją (ang. Configuration Management),
• dokumentacja stosowania systemu zarządzania konfiguracją,
• informacje techniczne:
o opis metod identyfikacji elementów konfiguracji
(ang. CI – Configuration Items),
o identyfikacja stosowanych narzędzi standardowych,
o specyfikacja rozszerzeń i dostosowań narzędzi standardowych,
o inne środki wspomagające,
• informacje proceduralne:
o role i odpowiedzialności,
o opis procedur,
• plan zarządzania konfiguracją:
o podręcznik stosowania,
o opis środków kontroli dostępu do TOE,
o opis procedur automatycznego generowania TOE,
o opis procedur akceptacji,
o opis wyników działania systemu CM,
• dane wyjściowe systemu zarządzania konfiguracją CM:
o lista konfiguracyjna TOE (ang. CL – Configuration List),
o przykładowe wydruki zapisów pracy systemu CM,
o informacje uzupełniające.
Rodzina Configuration Management Scope (ALC_CMS) dotyczy zbioru elementów
konfiguracji podlegających zarządzaniu i służących do tworzenia list konfiguracji. Po-
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siadając system zarządzania konfiguracją według wymagań rodziny ALC_CMC, implementacja ALC_CMS staje się trywialna, gdyż system zarządzania konfiguracją dostarcza narzędzia do jej realizacji, czyli do tworzenia, modyfikowania i generowania list
konfiguracyjnych oraz ich składników, zgodnie z planem zarządzania konfiguracją.
Materiał dowodowy (pewne przybliżenie, środek skali EAL) obejmuje następujące
elementy:
• listy konfiguracji dla TOE,
• metoda identyfikacji elementów konfiguracji,
• struktura i zawartość listy konfiguracji:
o nagłówek listy konfiguracji,
o plik readme dla listy konfiguracji (objaśnienie znaczenia),
o identyfikator produktu TOE,
o materiał dowodowy (wykaz),
o części składowe TOE,
o reprezentacja implementacji (wszystkie elementy),
o raporty z obsługi błędów i ich status,
o narzędzia stosowane do rozwoju TOE (wykaz).
• lista konfiguracji przedstawiona do oceny.
Wymagania rodziny Delivery Procedures (ALC_DEL) określają zestaw rygorystycznych procedur rządzących dystrybucją urządzenia do klientów. Materiał obejmuje takie elementy, jak:
• opis ogólny procedur,
• cele bezpieczeństwa,
• procedury dostaw,
• weryfikacja integralności TOE przez użytkowników,
• dowody oceny.
Wymagania rodziny Tools and Techniques (ALC_TAT) nakazują wyspecyfikowanie narzędzi i technik służących do rozwoju, wytwarzania, utrzymywania i likwidowania produktu lub systemu informatycznego (wszystkie fazy cyklu życia). Ponadto
należy przedstawić sposób ich wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem opcji,
które mogłyby wpływać na wieloznaczność osiąganych wyników, np. przy kompilacji.
Należy zwrócić uwagę, że rekord danych opisujących konkretne narzędzie jest składnikiem listy konfiguracji. Materiał zawiera, bądź odnosi się do następujących kwestii:
• identyfikacja narzędzi rozwojowych,
• opis narzędzi rozwojowych,
• opis opcji implementacji narzędzi rozwojowych,
• standardy implementacji stosowane przez konstruktorów, podwykonawców
i poddostawców,
• opis implementacji dla poszczególnych standardów.
Rodzina Development Security (ALC_DVS) specyfikuje różnego typu zabezpieczenia (fizyczne, proceduralne, osobowe, techniczne i inne) stosowane w samym środowisku rozwojowym do ochrony zasobów informacyjnych dotyczących rozwijanego
TOE. Definiuje ona pewien system zarządzania bezpieczeństwem informacji dla takiego środowiska. W pewnym przybliżeniu, materiał dowodowy przedstawia:
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•

opis ogólny instytucji lub firmy odpowiedzialnej za prace rozwojowe nad TOE:
o jednostkę instytucji (firmy) odpowiedzialną za rozwój TOE,
o warunki techniczne środowiska rozwojowego TOE,
• zasady polityki bezpieczeństwa:
o polityki ochrony materiałów,
o polityki dotyczące informacji poufnych,
o polityki dostępności do informacji i systemów środowiska rozwojowego,
• bezpieczeństwo osobowe,
• kontrolę dostępu,
• przepływ materiałów chronionych,
• zarządzanie bezpieczeństwem,
• uzasadnienie uzyskanego poziomu ochrony.
Wymagania rodziny Flaw Remediation (ALC_FLR) mogą być opcjonalnie dołączane do dowolnego pakietu EAL. De facto definiują one system (procedury/procesy,
narzędzia informatyczne, praktyki) odpowiedzialny za raportowanie usterek i błędów
związanych z bezpieczeństwem, za ich analizę oraz śledzenie statusu usterek podczas
ich naprawy. Uwzględnia także różne formy zaangażowania użytkowników produktu
w te działania. Materiał obejmuje grupy dedykowanych procedur:
• procedury obsługi błędów przeznaczone dla konstruktorów odnoszą się do następujących zagadnień:
o śledzenie zgłaszanych błędów zabezpieczeń i kanały komunikacji dla
użytkowników,
o analiza błędów zabezpieczeń,
o usuwanie błędów zabezpieczeń (działania naprawcze, efektywność procedur usuwania usterek, procedury szybkiego reagowania),
o ustalenie statusu zgłoszonych usterek zabezpieczeń,
o sposoby informowania użytkowników o błędach,
o kanały informowania użytkowników,
o informacje jako część procesu dostawy TOE,
o informacje dostarczane w podręczniku obsługi błędów,
o informacje dostarczone na stronie konstruktora,
o informacje dostarczone za pomocą innych kanałów komunikacji,
o zaangażowanie użytkowników TOE,
o rozszerzone zaangażowanie użytkowników TOE,
• procedury obsługi błędów przeznaczone dla użytkowników TOE,
• rozszerzone procedury obsługi błędów przeznaczone dla użytkowników TOE.
Poza klasą ALC, do wymagań bardziej związanych ze środowiskiem, niż z samym
TOE można zaliczyć wymagania rodziny Vulnerability Analysis (AVA_VAN). Dotyczą
one analizy podatności możliwych do wprowadzenia do TOE podczas rozwoju (np.
możliwość omijania zabezpieczeń, czy też manipulacji bezpośredniej) lub eksploatacji
produktu lub systemu (np. celowe lub pomyłkowe ustawienie niewłaściwych parametrów konfiguracyjnych). W zasadzie, dla tej rodziny wymagań materiał dowodowy
jest tworzony przez samych oceniających. W laboratorium oceny prowadzone są bowiem wnikliwe badania podatności na różnego typu zagrożenia, w tym na najbardziej
wyrafinowane formy ataku.
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2.2. Przegląd rodzin komponentów związanych z produktem
lub systemem informatycznym rozwijanym w określonym
środowisku
Prace nad materiałem dowodowym rodzin Functional Specification (ADV_FSP) oraz
TOE Design (ADV_TDS) mogą przebiegać równolegle. Przyjęto, że ADV_TDS określa
dość swobodną dekompozycję TOE na podsystemy oraz dekompozycję tychże podsystemów na moduły. Moduły mogą reprezentować funkcje zabezpieczające (np. szyfrowany kanał) i funkcje, które je wspomagają (np. gromadzenie informacji o pracy tego
kanału) – wyszczególnione we wspomnianej wcześniej specyfikacji końcowej zadania
zabezpieczeń, a także inne funkcje, niezwiązane z tak zwaną funkcjonalnością zabezpieczeń TOE (ang. TSF – TOE Security Functionality), na przykład pewne funkcje typowo
użytkowe. Zarówno TOE jako całość (czyli TSF), jak również jego podsystemy i moduły posiadają swoje interfejsy. Dany podsystem lub moduł może posiadać kilka interfejsów – wewnętrznych (między modułami/podsystemami), jak i zewnętrznych, związanych z TSF. Interfejs zewnętrzny, przez który dostępna jest cała funkcjonalność zabezpieczeń TOE oznacza się jako TSFI (ang. TOE Security Functionality Interface). O ile
rodzina ADV_TDS określa podział TOE na podsystemy i moduły, to rodzina ADV_FSP, traktując je jako „czarne skrzynki”, specyfikuje dla nich interfejsy. Odbywa się
to w szerszym kontekście, to znaczy z uwzględnieniem paradygmatu funkcjonalnego
Common Criteria [2]. W zależności od charakteru związków z funkcjami zabezpieczającymi zamieszczonymi w specyfikacji końcowej zadania zabezpieczeń, wyróżnia się
następujące kategorie interfejsów, podsystemów i modułów:
• interfejsy /podsystemy /moduły wymuszające spełnienie wymagań funkcjonalnych związanych z daną funkcją (ang. SFR enforcing interfaces
/subsystems /modules),
• interfejsy /podsystemy /moduły wspomagające spełnienie wymagań funkcjonalnych przez funkcje (ang. SFR supporting interfaces /subsystems /modules),
• interfejsy /podsystemy /moduły nie mające związku z funkcjami zabezpieczającymi (ang. SFR non-interfering interfaces /subsystems /modules), tzn. niezwiązane z funkcjonalnością zabezpieczeń (np. pewne użytkowe).
Szczegółowość specyfikacji podsystemu lub modułu zależy silnie od ww. kategorii
i od poziomu EAL (od opisu na poziomie bloków, przez opis interakcji, po dokładne
struktury danych i opis algorytmu działania). Podobnie specyfikacja danego interfejsu
zależy od kategorii i od poziomu EAL. Może on zawierać takie elementy, jak:
• przeznaczenie,
• metoda użycia,
• parametry i ich opis,
• czynności,
• kody błędów,
• odwzorowanie na funkcjonalne wymagania bezpieczeństwa.
Wymagania rodziny Implementation Representation (ADV_IMP) nakazują przedłożenie specyfikacji kodów źródłowych, zbiorów nagłówkowych, schematów elektronicznych, itp., stanowiących reprezentację logiczną podsystemów i ich modułów,
z których zbudowany jest przedmiot oceny.
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Z kolei wymagania rodziny Security Architecture (ADV_ARC) nakazują przedłożenie
opisu samoistnych lub specjalnie zaimplementowanych własności architektury, wykorzystywanych do ochrony funkcji zabezpieczających. Chodzi o takie własności, jak:
• wyróżnienie domen bezpieczeństwa,
• wprowadzenie mechanizmów ochrony przed manipulacją bezpośrednią (ang.
tampering),
• omijaniem zabezpieczeń (ang. bypassibility),
• realizacją bezpiecznej inicjalizacji urządzenia po włączeniu zasilania lub wystąpieniu określonych zdarzeń.
Wymagania rodziny TSF Internals (ADV_INT) są stosowane począwszy od poziomu EAL5 i dotyczą konieczności przeprowadzenia przez konstruktora oceny wewnętrznej struktury funkcji zabezpieczających z punktu widzenia ich poprawności,
przejrzystości i prostoty. Ogólnie, projekty powinny być „well structured”, co uchroni
je przed wieloma błędami, a w przypadku ich wystąpienia ułatwi ich usuwanie.
Bardzo wyszukanym wymaganiem, stosowanym dopiero od EAL6, jest konieczność opracowania formalnego (wymagającego dowodu matematycznego) modelu
polityki bezpieczeństwa, pokazującego związki z wymaganiami funkcjonalnymi. Należy to uczynić w kontekście wspomnianego wcześniej paradygmatu funkcjonalnego.
Wymaganie jest zawarte w jednokomponentowej rodzinie Security Policy Modeling
(ADV_SPM). Zagadnienie to jest jeszcze przedmiotem wielu badań.
Wymagania rodziny Operational User Guidance (AGD_OPE) dotyczą postaci dokumentacji użytkowej. Dla poszczególnych grup (ról) użytkowników TOE należy
opracować dedykowane wersje tej dokumentacji.
Według wymagań rodziny Preparative Procedures for the TOE (AGD_PRE) należy opracowywać procedury dotyczące przygotowania produktu lub systemu informatycznego do eksploatacji (dopuszczenia do eksploatacji, przygotowania do instalacji,
samej instalacji i uruchomienia), stanowiące materiał dowodowy dla rodziny.
Kolejne trzy rodziny wymagań dotyczą materiału dowodowego opracowywanego
przez konstruktora i dotyczącego procesu testowania.
Komponenty rodziny Functional Tests (ATE_FUN) nakazują opracowanie planów
testowania, dokładnej specyfikacji testów funkcjonalnych oraz opisu ich oczekiwanych rezultatów.
Komponenty rodziny Coverage of Tests (ATE_COV) wskazują na konieczność
przedłożenia przez konstruktora dowodu na to, że funkcje zabezpieczające i ich poszczególne własności zostały wszystkie pokryte odpowiednimi testami (spojrzenie
przez pryzmat funkcji TSF i ich własności). Uwaga jest skupiona na pełnym sprawdzeniu interfejsów: TOE, jego podsystemów i modułów.
Komponenty rodziny Depth of Tests (ATE_DPT) dotyczą głębokości testowania (stopnia uwzględnienia struktury TOE w tym procesie), to znaczy przyjęcia, z jaką głębokością
dane funkcje zabezpieczające powinny być testowane wraz z odniesieniem się do podsystemów i ich modułów (spojrzenie przez pryzmat podsystemów TSF i ich modułów).
Materiał dowodowy rodziny Independent Testing (ATE_IND) powstaje w laboratorium prowadzącym ocenę TOE, stąd nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań w tym zakresie przez konstruktorów. Eksperci z laboratorium oceny powtarzają
lub uzupełniają niektóre testy zawarte w przedłożonym przez konstruktorów materiale
dowodowym i porównują osiągnięte wyniki.
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Zagadnienia prezentowane w niniejszym rozdziale są niezwykle obszerne, stąd zostaną tu zilustrowane tylko jednym przykładem (przykład 1), w dodatku dość uproszczonym i stanowiącym kontynuację przykładu 2 z rozdziału 1. Wiele innych przykładów zostanie przedstawionych w kolejnych rozdziałach niniejszej monografii.
Przykład 1. Materiał dowodowy na głębokość testowania według ATE_DPT.2
Rodzina ATE_DPT dotyczy dowodu, że TOE jest testowany z dokładnością do jego podsystemów i ich modułów, a więc z uwzględnieniem dekompozycji TOE. Konstruktor powinien dostarczyć materiał dowodowy dotyczący ATE_DPT.2, pokazujący,
że wszystkie podsystemy i moduły zostały przetestowane. W przypadku EAL4 wystarczy pokryć testami tylko te moduły, które są odpowiedzialne za wymuszanie wymagań SFR. Dla EAL5 uwzględnia się wszystkie kategorie modułów. Kanwę materiału dowodowego przedstawia tabela 1.

Nazwa testu

Tabela 1. Przykład tabeli demonstrującej pokrycie testami wszystkich podsystemów i ich
modułów typu SFR enforcing (EAL4)

T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9

Podsystem A

Podsystem B

Podsystem C

Moduły typu
SFR enforcing
Podsystemu A
Moduł Moduł Moduł
A1
A2
A3
X
X
X
X
X

Moduły
typu SFR enforcing
Podsystemu B
Moduł
Moduł
B1
B2

Moduły
typu SFR enforcing
Podsystemu C
Moduł Moduł Moduł
C1
C2
C3

X
X

X

X
X
X
X
X

Testy wymienione w pierwszej kolumnie powinny mieć odniesienie do podsystemów
i modułów. Na przykład, nie wystarczy w teście „T-n” „testować wprowadzanie hasła
o określonej długości”, lecz „testować moduł kontroli długości/jakości hasła wchodzący
w skład podsystemu uwierzytelniania”. Oczywiście dane testowe i odpowiedzi na nie są
przesyłane za pośrednictwem interfejsów typu TSFI. Konstruktor w swym materiale dowodowym powinien szczegółowo uzasadnić zagadnienia podane w tabeli, pokazując
związki między testami a podsystemami i ich modułami. Ze względu na zbieżność zagadnień, wymagania rodzin klasy ATE mogą być zawarte w jednym spójnym dokumencie
materiału dowodowego odnoszącego się do opisu procesu testowania.
Tematyka ta jest w rzeczywistości bardziej złożona, niż podano to w tym przykładzie. Podobne przykłady można by wskazać dla innych rodzin wymagań. W niektórych przypadkach, jak w dokumentacji testowania, wymagania rodzin można scalać,
w niektórych dzielić. Takim przykładem może być rodzina AGD_OPE, nakazująca
opracowanie podręczników użytkownika dla poszczególnych ról. Z natury takie dokumenty są tworzone i dystrybuowane oddzielnie.
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3. Wzorce projektowe CCMODE
Wzorzec projektowy (ang. design pattern) reprezentuje pewne uniwersalne,
sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz
obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego.
Wzorzec projektowy nie jest gotową implementacją rozwiązania, lecz jego opisem.
Stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe [4]. Wzorce projektowe występują w innych dziedzinach działalności inżynierskiej, w tym
także w inżynierii zabezpieczeń [5]. W dziedzinie związanej ze standardem Common Criteria wzorce materiału dowodowego stanowią pewne novum. Generyki też
są wzorcami, a w dodatku powszechnie stosowanymi, jednak ich zaawansowana
postać czyli enhanced generics, wprowadzona przez autora rozdziału nosi również
znamiona nowości [6].
W dalszej części rozdziału uwaga zostanie skupiona na wzorcach projektowych dla
materiału dowodowego. Powstały one w toku realizacji zadania 2 projektu CCMODE, zaś
w toku realizacji zadania 3 wypracowano metodykę ich przystosowania i wdrażania. Moduły wzorcowe podzielono na pięć grup, które kolejno i w skrócie zostaną przedstawione.
Wzorce podstawowych dokumentów wymagań bezpieczeństwa pokazano w tabeli 2.
Są to odpowiednio zadania i profile zabezpieczeń. Zadania zabezpieczeń tworzone są
wprost na podstawie wymagań użytkowych lub na podstawie profili zabezpieczeń, jednak zawsze stanowią punkt wyjścia do opracowania bardziej szczegółowego materiału
dowodowego, który można podzielić na trzy grupy, zależnie od tego, czy dane zagadnienie bardziej dotyczy środowiska, czy też bardziej dotyczy produktu/systemu IT.
Tabela 2. Wzorce podstawowych dokumentów wymagań bezpieczeństwa

Oznaczenie
wzorca
STp

Nazwa wzorca
Security Target pattern

laSTp

low assurance Security
Target pattern

PPp

Protection Profile pattern

laPPp

low assurance Protection
Profile pattern

SSTp

Site Security Target
pattern

Opis wzorca
Struktura i zawartość dokumentu zadania zabezpieczeń TOE.
Struktura i zawartość dokumentu
uproszczonego zadania zabezpieczeń
TOE (stosowanego dla poziomu EAL1).
Struktura i zawartość dokumentu profilu
zabezpieczeń TOE.
Struktura i zawartość dokumentu
uproszczonego profilu zabezpieczeń
TOE (stosowanego dla poziomu EAL1).
Struktura i zawartość dokumentu zadania zabezpieczeń dla środowiska rozwojowego (SST) według klasy AST (Site
Security Target Evaluation) [7].

Wzorce materiału dowodowego związanego z organizacją środowiska oraz jego
procesami: rozwoju produktu, wytwarzania i utrzymania pokazano w tabeli 3.

Rola wzorców projektowych w tworzeniu środowiska rozwojowego …

57

Tabela 3. Wzorce materiału dowodowego związanego ze środowiskiem

Oznaczenie
wzorca
ALC_LCDp

Nazwa wzorca

Opis wzorca

Life-cycle model
definition pattern

Wzorzec prezentuje opis cyklu życia TOE oraz
określa strukturę całego środowiska rozwojowego.

ALC_DVSp

Development
security pattern

Wzorzec prezentuje fizyczne, proceduralne,
osobowe i inne środki zapewniające bezpieczeństwo, które mogą być używane w środowisku rozwojowym w celu ochrony TOE
i jego części. Dodatkowo, opcjonalnie stosowany jest wzorzec ISMSp, co jest źródłem
dodatkowego uzasadnionego zaufania.

ALC_CMCp

Configuration
management
(CM) capabilities
pattern

Wzorzec definiuje szczegółowy opis systemu
zarządzania konfiguracją (CMS) oraz wymusza dyscyplinę i kontrolę w procesach uszczegóławiania i modyfikacji TOE oraz powiązanych informacji.

ALC_CMSp

Configuration
management scope pattern

Wzorzec przedstawia sposób prezentacji list
konfiguracji i ich składowych, czyli elementów konfiguracji, będących przedmiotem zarządzania w systemie CMS.

ALC_TATp

Tools and techniques pattern

Wzorzec określa sposób opisu narzędzi kontroli, ich opcji i technik używanych w środowisku
rozwojowym (np.: języki programowania,
dokumentację, standardy wdrożeniowe, biblioteki uruchomieniowe).

ALC_DELp

Delivery pattern

Wzorzec opisuje sposób bezpiecznego przekazania gotowego TOE ze środowiska rozwojowego do użytkownika.

ALC_FLRp

Flaw remediation
pattern

Wzorzec prezentuje wymagania, aby wykryte
usterki były śledzone i poprawione przez konstruktora.

ISMSp

Information Security Management
System pattern

Wzorzec, a raczej zbiór wzorców, dla wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji według ISO/IEC 27001 w środowisku rozwojowym. Jest to opcja proponowana
w projekcie CCMODE dla jeszcze lepszej
ochrony danych projektowych.

Wzorce materiału dowodowego związanego z samym produktem lub systemem informatycznym tworzonym w środowisku podano w tabeli 4.
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Tabela 4. Wzorce materiału dowodowego związanego z opracowywanym w środowisku
produktem lub systemem informatycznym
Oznaczenie
Nazwa wzorca
Opis wzorca
wzorca
ADV_ARCp
Security Architecture
Wzorzec przedstawia opis architektury, w ramach
pattern
której są implementowane funkcje zabezpieczające
TOE (TSFs). Specyfikacja ta ma wykazywać, że
funkcje mają zapewnioną ochronę dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu własności architektury.
ADV_FSPp
Functional specification Wzorzec opisuje interfejsy funkcji zabezpieczająpattern
cych TOE (TSFIs), które zawierają środki dostępne
dla użytkowników służące do korzystania z tych
funkcji.
ADV_TDSp
TOE design pattern
W odniesieniu do zastosowanego poziomu EAL,
wzorzec przedstawia dekompozycję TOE na podsystemy i moduły oraz dostarcza kontekstu do opisu
funkcji zabezpieczających TOE a także opisuje te
funkcje.
ADV_IMPp
Implementation represen- Wzorzec przedstawia sposób reprezentacji funkcji
tation pattern
zabezpieczających TOE (kody źródłowe dla oprogramowania, schematy elektroniczne, pliki binarne,
kody w języku opisu sprzętu, itp.).
ADV_INTp
TSF internals pattern
Wzorzec przedstawia sposób oceny struktury wewnętrznej funkcji zabezpieczających. Funkcje
o uporządkowanej strukturze wewnętrznej są łatwiejsze do implementacji, jak również mają mniej
usterek i podatności.
ADV_SPMp
Security policy modelling Wzorzec dostarcza dodatkowego uzasadnionego
pattern
zaufania wynikającego z opracowania formalnego
modelu polityki bezpieczeństwa funkcji TSF.
AGD_PREp
Preparative procedures
Wzorzec prezentuje sposób instalacji TOE
pattern
i przygotowania do pracy w środowisku operacyjnym.
AGD_OPEp
Operational user guidance Wzorzec pokazuje jak przygotować instrukcje
pattern
i podręczniki dla wszystkich typów użytkowników
TOE w jego ocenianej konfiguracji.
ATE_FUNp
Functional tests pattern
Wzorzec wymusza właściwą specyfikację, realizację i dokumentację testów.
ATE_COVp
Test Coverage pattern
Wzorzec pomaga zademonstrować, że wyżej wymienione interfejsy TSFIs są odpowiednio pokryte
przez testy.
ATE_DPTp
Test Depth pattern
Wzorzec pomaga zademonstrować, że poszczególne podsystemy i moduły TOE są odpowiednie
pokryte przez testy.
ATE_INDp
Independent testing pat- Wzorzec ma znaczenie pomocnicze, ponieważ
tern
materiał dowodowy ATE_IND jest opracowywany
przez oceniających; wzorzec ten używany jest do
weryfikacji testów konstruktora oraz dodatkowych
testów przeprowadzanych przez oceniającego.
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Zagadnienie oceny podatności dotyczy produktu w jego środowisku operacyjnym,
jednak część tego typu podatności jest dziedziczona ze środowiska rozwoju, stąd wydzielono oddzielną grupę. Wzorzec materiału dowodowego dotyczący zarówno środowiska, jak i rozwijanego w nim produktu podano w tabeli 5. Jest on na tyle specyficzny, że tego typu materiał dowodowy (podobnie jak ATE_IND) opracowują oceniający a nie konstruktorzy. Z tego względu opracowano jedynie wytyczne dla tych
dwóch rodzajów wzorców, gdyż projekt skupia uwagę na działaniach konstruktorów.
Tabela 5. Wzorce materiału dowodowego dotyczące środowiska i produktu/systemu

Oznaczenie
wzorca
AVA_VANp

Nazwa wzorca
Vulnerability analysis

Opis wzorca
Wzorzec dotyczący analizy podatności
opracowany dla rodziny AVA_VAN.

Ostatnia grupa obejmuje wzorce materiału dowodowego związanego z dekompozycją, czyli z konstruowaniem złożonych produktów lub systemów zawierających
w sobie inne, wcześniej certyfikowane produkty lub systemy. Aktualnie, to zagadnienie nie jest rozważane w projekcie CCMODE, gdyż nie występuje ono zbyt często.
Przyjęto założenie, że na obecnym etapie projektu CCMODE, dla każdej rodziny uzasadniającej zaufanie opracowano po jednym wzorcu dla wszystkich jej komponentów.
W celu wyrażenia kumulowanego rygoru w komponentach, dany wzorzec posiada wiele
sekcji wstawianych warunkowo zależnie od zastosowanego komponentu. Alternatywnym
rozwiązaniem, które zostanie zaimplementowane w końcowej fazie realizacji projektu (po
ustabilizowaniu się postaci wzorców), będzie przygotowanie wzorców dla każdego komponentu. Wzorców będzie więcej, trudniej będzie je aktualizować, jednak łatwiej implementować w komputerowym narzędziu wspomagającym i stosować.

4. Sposób implementacji wzorców materiału dowodowego
Wzorce materiału dowodowego zaimplementowano w popularnym edytorze tekstu
Microsoft Word, wykorzystując jego możliwości, jednak nic nie stoi na przeszkodzie,
by wzorce zaimplementować w środowisku Open Office.
Każdy taki wzorzec posiada predefiniowaną strukturę odpowiadającą ściśle wymaganiom standardu Common Criteria oraz zbiór wskazówek dla autora, w jaki sposób wzorzec wypełnić treścią specyficzną dla danego produktu lub systemu informatycznego, aby
w rezultacie uzyskać dokument materiału dowodowego na dany temat. W ten sposób
autor wzorca nie skupia uwagi na tym, jak skomponować materiał dowodowy czyniąc
zadość wymogom standardu, tylko skupia uwagę na samym produkcie lub systemie, analizując go i identyfikując treści potrzebne do wypełnienia wzorca. Należy wspomnieć, że
sposób komponowania materiału dowodowego (know-how) jest strzeżony przez firmy
konsultingowe, zaś świadczone w tym zakresie usługi doradcze są bardzo kosztowne.
Przykład 2. Tworzenie zadania zabezpieczeń środowiska na podstawie jego
wzorca (SSTp).
Rysunek 1 przedstawia fragment dość obszernego wzorca Zadania Zabezpieczeń Środowiska (SST – ang. Site Security Target). Po lewej stronie pokazana jest pełna struktura
SST, która powinna być wypełniona treścią przez autora SST. Prawy panel przedstawia
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jedną z kluczowych sekcji o nazwie Definicja Problemu Bezpieczeństwa (SPD – ang.
Security Problem Definition) według rodziny AST_SPD. Sekcja ta rozpoczyna się od
tekstu wstępnego na temat SPD, który może być uzupełniony przez konstruktora. Należy
zwrócić uwagę na podsekcje związane z zasobami, podmiotami i zagrożeniami. Autor
powinien umieścić odpowiednie tak zwane rozszerzone generyki w tabelach i uzupełnić
tabele własnymi komentarzami. Rozszerzone generyki wyrażają elementarne własności
lub zachowania dotyczące bezpieczeństwa i służą jako środki do dokładnego specyfikowania wspomnianych zagrożeń, zasad polityki bezpieczeństwa, założeń, a także do specyfikowania celów zabezpieczeń dla środowiska lokalnego. Treść definicji SPD formułowana jest zgodnie z wyświetlanymi na bieżąco wskazówkami. Należy zwrócić uwagę na
kilka rozszerzonych generyków umieszczonych na rysunku, oraz na wskazówkę dotyczącą opisu zagrożenia pokazaną w polu danych w nawiasach kwadratowych. Szczegółowy
opis tworzenia zadania zabezpieczeń środowiska lokalnego na przykładzie laboratorium
SecLab EMAG zostanie przedstawiony w rozdziale 5 monografii.

Rys. 1. Tworzenie zadania zabezpieczeń środowiska dla laboratorium rozwoju produktów
bezpieczeństwa EMAG (SecLab) na podstawie wzorca SSTp

Przykład 3. Tworzenie materiału dowodowego dotyczącego projektu TOE na podstawie wzorca ADV_TDSp.
Rysunek 2 przedstawia wzorzec ADV_TDSp wypełniony treścią specyficzną dla
wykrywacza metanu należącego do klasy produktów IT – inteligentnych czujników.
Jest to najprostszy przypadek materiału dowodowego według ADV_TDSp z uwagi na
użyty komponent ADV_TDS.1, czyli komponent o najniższym rygorze (od EAL2).
Lewy panel pokazuje strukturę materiału dowodowego, natomiast prawy panel zawiera opis struktury TOE. Konstruktor umieścił tekst wstępny i schemat blokowy sporzą-
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dzony przy użyciu prostego edytora diagramów lub narzędzi modelowania UML. Należy zwrócić uwagą na następne pola, które powinny być wypełnione odpowiednimi
danymi. Korzystając z wzorca, konstruktor skupia uwagę na kwestiach merytorycznych dotyczących opracowywanego produktu. Nie ma on potrzeby myśleć o strukturze i zawartości materiałów dowodowych oraz zgodności ze standardem CC, gdyż
zapewnia mu to wzorzec.

Rys. 2. Wypełnianie wzorca ADV_TDSp treścią odnoszącą się do inteligentnego
czujnika metanu

Wzorce opracowane w ramach zadania 2 stanowią podstawę realizacji zadania 3.
Dla każdego z nich tworzone są szczegółowe procesy wdrożeniowe określające,
w jaki sposób dany wzorzec należy wypełnić treścią specyficzną dla konstruowanego
produktu lub systemu, czy też budowanego wcześniej środowiska. Materiałem wejściowym są wskazówki zawarte we wzorcach, zweryfikowane względem wymagań
zawartych w standardzie i poddane walidacji na kilku przykładach.

5. Podsumowanie
Rozdział dotyczy podsumowania analizy komponentów uzasadniających zaufanie,
zawartych w standardzie Common Criteria. Komponenty poszczególnych rodzin,
w kontekście zadeklarowanego poziomu uzasadnionego zaufania, implikują zawartość
materiału dowodowego, jaki wraz z produktem lub systemem informatycznym należy
przedłożyć do oceny i certyfikacji. Scharakteryzowano poszczególne rodziny pod
względem reprezentowanych przez nie zagadnień i zwrócono uwagę, że część tych
zagadnień dotyczy bardziej środowiska rozwoju, zaś inna część bardziej dotyczy pro-
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duktu/systemu rozwijanego w tym środowisku. Podział ten ma wpływ na tworzenie
wzorców materiału dowodowego. Zaprezentowano grupy wzorców, przedstawiono,
jakich zagadnień one dotyczą. Całość zilustrowano dwoma przykładami pokazującymi
postać wzorców. W kolejnych rozdziałach monografii zostaną zaprezentowane bardziej szczegółowe przykłady dotyczące stosowania wzorców materiału dowodowego.
Zagadnienia dotyczące wzorców dla środków specyfikacji w postaci zaawansowanych
generyków (ang. enhanced generics) dorównujących swymi możliwościami komponentom zdefiniowanym w standardzie Common Criteria przedstawiono w monografii [6].
Podzbiór tych generyków opisujący właściwości bezpieczeństwa czujników inteligentnych przedstawiono w pracy [8]. Ich reprezentację ontologiczną pokazano w pracy [5].
Generyki dla czujników inteligentnych powstały jako wynik analiz technologii związanych z czujnikami [9] i wcześniejszych prac dotyczących czujników ruchu dla tachografów cyfrowych [10], [11]. Wyniki prac dotyczących wzorców dla środków specyfikacji
zabezpieczeń oraz wzorców dla materiału dowodowego były prezentowane na 11. międzynarodowej konferencji poświęconej rozwojowi standardu i jego zastosowaniom [12].
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Rozdział 4.

Budowa środowiska w wersji
tradycyjnej w oparciu o wzorce
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1. Wprowadzenie
Projektant i wytwórca bezpiecznych produktów IT powinien zapewnić odpowiednie warunki i narzędzia do ich rozwijania. Innymi słowy, zbudować środowisko rozwojowe dla bezpiecznego rozwoju tychże produktów. Bezpieczne produkty
IT to takie, w których stosuje się solidne zabezpieczenia. O wiarygodności, że
zabezpieczenia te zadziałają, decyduje nie tylko jakość zastosowanych zabezpieczeń, ale także jakość środowiska rozwojowego. Dlatego bardzo ważna dla konstruktora staje się kwestia poprawnego zbudowania środowiska w taki sposób, aby
podatności środowiska nie przenosiły się na wytwarzane w nim produkty.
W takiej sytuacji przychodzą z pomocą wyniki prac projektu CCMODE. Wśród
nich znajduje się metodyka wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym.
Metodyka oparta jest na wzorcach projektowych i dedykowanych im metodach
transformacji. Wzorce i metody są zgodne z wymaganiami standardu Common
Criteria. Konstruktor może ich użyć do budowy własnego środowiska rozwojowego i tym samym zapewnić jego zgodność z wymaganiami normy. Wzorce są tak
skonstruowane, aby prowadząc użytkownika krok po kroku, pokazać jak należy
dostosować się do danego wymagania bezpieczeństwa standardu CC. Ponadto, we
wzorcach zostały umieszczone wytyczne, które pomagają rozwiązywać problemy
bezpieczeństwa. Wytyczne, które stanowią wyciąg z normy, zostały tak przygotowane, aby były łatwe w odbiorze dla czytelnika. W dalszej części rozdziału pokazano, na wybranych przykładach, że użycie wzorców ułatwia wdrożenie środowiska i sporządzenie dokumentacji jego zabezpieczeń. Czytelnik prześledzi, w jaki
sposób wypełnia się wzorce dotyczące wybranego problemu bezpieczeństwa. Zostanie pokazany sposób użycia wzorców dla dokumentowania fizycznych, technicznych, proceduralnych i osobowych środków bezpieczeństwa środowiska. Konstruktor pozna sposób definiowania cyklu życia produktu, który jest lub będzie
rozwijany w danym środowisku. Zapozna się z treścią normy w postaci przypisów
końcowych wzorca oraz nauczy się, w jaki sposób samodzielnie zweryfikować
utworzony dokument.
Tak budowane środowiska rozwojowe pozwolą konstruktorom wytwarzać produkty IT, które będą mogły być oceniane i certyfikowane zgodnie z normą CC.
Dzięki temu mogą zwiększyć liczbę potencjalnych odbiorców swoich produktów.
Poza tym tacy wytwórcy produktów dołączają do międzynarodowej społeczności
standardu i najnowszych światowych trendów rozwojowych.
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2. Wdrożenie środowiska rozwojowego w wersji tradycyjnej
Środowisko rozwojowe to miejsce pracy osób o określonej wiedzy i umiejętnościach,
wyposażone we wzorce, metody i narzędzia niezbędne do wytworzenia produktu IT. Tworzenie produktów o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa ma na celu uzyskanie
przez ich przyszłych użytkowników zaufania do zaimplementowanych zabezpieczeń.
Standard Common Criteria (CC) gwarantuje użytkownikom, że zastosowane w produkcie
zabezpieczenia są odpowiednie i wystarczające dla chronionych zasobów.
Zaufanie do produktu opiera się na stosowaniu dobrych praktyk inżynierskich
w trakcie prac projektowych i konstruktorskich, testowania oraz dokumentowania.
Prace te należy wykonywać w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo i kontrolę wszystkich etapów tworzenia produktu. Analiza standardu CC wykazała, że właśnie te aspekty zostały omówione w następujących klasach wymagań CC:
• ADV – wymagania dotyczące prac konstruktorskich i projektowych;
• ATE – wymagania dotyczące testowania produktów;
• AGD – wymagania dotyczące tworzenia podręczników instalacji i użytkownika;
• ALC – wymagania dotyczące środowiska rozwojowego.
Jedyną klasą grupującą wymagania wychodzące poza zakres dobrych praktyk inżynierskich jest klasa ASE, dotycząca specyfikacji bezpieczeństwa produktu IT.
Celem tego fragmentu monografii jest opisanie i sprawdzenie metodyki wdrożenia
środowiska rozwojowego, dlatego uwagę skupiono jedynie na tych aspektach, którymi
zajmuje się klasa ALC, precyzując poszczególne wymagania zgromadzone w siedmiu
rodzinach wymagań:
• ALC_DVS – bezpieczeństwo środowiska rozwoju produktu;
• ALC_LCD – definicja modelu cyklu życia;
• ALC_CMC – możliwości systemu zarządzania konfiguracją;
• ALC_CMS – zakres systemu zarządzania konfiguracją;
• ALC_DEL – organizacja dostaw gotowego produktu do klienta;
• ALC_TAT – identyfikacja stosowanych technik i narzędzi w trakcie rozwoju
oraz utrzymania produktu;
• ALC_FLR – opis obsługi usuwania błędów zgłaszanych przez użytkowników
produktów.

3. Kontekst walidacji
Walidacja metodyki wdrażania środowiska rozwojowego została przeprowadzona
w oparciu o przygotowane wzorce. Walidacją objęto wybrane elementy metodyki na przykładzie doświadczalnego środowiska rozwojowego SecLab EMAG. Zbudowane w oparciu
o metodykę doświadczalne środowisko rozwojowe SecLab przeznaczone jest do rozwoju
produktów IT o wymaganiach bezpieczeństwa zgodnych ze standardem Common Criteria
(ISO/IEC 15408). Środowisko SecLab EMAG zawiera dwa działy: sprzętowy – zlokalizowany w ITI EMAG w Katowicach oraz programowy – zlokalizowany w Chorzowie. Środowisko to zawiera fazy ścisłego rozwoju produktów sprzętowo-programowych i nie obejmuje fazy produkcji, która jest wykonywana poza siedzibą ITI EMAG. W środowisku SecLab EMAG cykl życia produktu kończy się na wykonaniu prototypu i dokumentacji projek-

Budowa środowiska w wersji tradycyjnej w oparciu o wzorce

65

towej, która jest punktem wejściowym do wykonania w spółce zewnętrznej dokumentacji
produkcyjnej. W środowisku SecLab będą również tworzone materiały dowodowe wymagane do oceny produktów na poziomie uzasadnionego zaufania EAL3.
Walidacja metodyki została wykonana metodą case study, a jej wynikiem będzie
środowisko rozwojowe przygotowane do wytwarzania produktów IT o zwiększonych
wymaganiach bezpieczeństwa. Dodatkowym wynikiem będzie materiał dowodowy
opracowany dla wybranych komponentów klasy ALC.
Ta część monografii dotyczy wersji tradycyjnej wdrażania środowiska rozwojowego, czyli środowiska przeznaczonego dla konkretnego produktu IT – czujnika gazometrycznego MCX. Wobec tego powstały materiał dowodowy zawiera odniesienia do
tego produktu. Jeśli w środowisku SecLab będą w przyszłości projektowane i wytwarzane inne produkty, istniejący materiał dowodowy dla środowiska może być ponownie wykorzystany pod warunkiem, że zostaną w nim zmodyfikowane wszystkie odniesienia do produktu MCX. Środowisko rozwojowe w ujęciu tradycyjnym jest poddawane ocenie i certyfikacji razem z produktem.

4. Cel i zakres walidacji
Celem walidacji jest sprawdzenie metodyki wdrażania środowiska rozwojowego
produktów IT zgodnie z wymaganiami standardu CC w oparciu o wzorce na przykładzie doświadczalnego środowiska rozwojowego, zwanego też laboratorium SecLab
EMAG w Katowicach. Metodykę wdrażania środowiska rozwojowego można w skrócie przedstawić następująco:
• przeprowadzenie analizy potrzeb i uwarunkowań wdrożeniowych danego środowiska – efektem jest wybór wersji tradycyjnej lub site (omówionej w kolejnej części
monografii), ustalenie wymaganego poziomu uzasadnionego zaufania EAL oraz
zebranie informacji o środowisku i produktach w nim rozwijanych. Na potrzeby tej
walidacji przyjęto wersję tradycyjną i poziom uzasadnionego zaufania EAL3;
• opracowanie materiału dowodowego dla środowiska rozwojowego na podstawie wzorców i wyników analizy potrzeb i uwarunkowań. Zakres walidacji
ograniczono do pokazania użycia wzorców na dwóch przykładach:
o ALC_DVS.1 – wymagania dotyczące dokumentacji zabezpieczeń środowiska rozwojowego;
o ALC_LCD.1 – dokumentacja modelu cyklu życia przyjętego dla produktu;
• utworzenie zadania zabezpieczeń oraz materiału dowodowego niezbędnego przy
ocenie produktu według wybranego poziomu EAL dla klas: ADV, ATE, AGD;
• ocena i certyfikacja produktu – opcjonalna (decyzja o charakterze biznesowym).
Zakres dwóch ostatnich etapów nie jest przedmiotem tej walidacji.

5. Plan walidacji
Walidacja polegała na użyciu wybranych dwóch wzorców materiału dowodowego dla
komponentów ALC_DVS.1 i ALC_LCD.1. Wypełniając je należało posłużyć się dostarczonymi metodami transformacji wzorców w materiał docelowy, korzystać z przypisów
końcowych wzorców oraz odpowiedziami udzielonymi na pytania audytu biznesowego.
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Dla każdego wypełnianego wzorca należało udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:
• Czy moduły wzorcowe materiału dowodowego są zgodne z wymaganiami standardu CC?
• Czy metody transformacji wzorców są zgodne z wymaganiami normy CC?
• Czy opisy metod transformacji i wzorców są spójne, zrozumiałe i wystarczające do
utworzenia dokumentacji docelowej?
• Czy struktury metod transformacji są zgodne ze strukturami odpowiadających im
wzorców?
• Czy wymagana jest dodatkowa specjalistyczna wiedza z dziedziny bezpieczeństwa
IT oraz standardu CC do poprawnego użycia zastosowania metod transformacji?
• Czy uzyskane odpowiedzi na pytania audytowe dają podstawę do decyzji
o rozszerzeniu wymagań rodziny ALC_DVS do wymagań systemu zarządzania
bezpieczeństwem informacji (ISMS) wg ISO/IEC 27001?
• Czy prace z użyciem badanych metod transformacji i wzorców można wspomóc
narzędziami komputerowymi i w jakim zakresie?
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą twórcom metodyki ocenić jej przydatność, udoskonalić ją i określić wymagania funkcjonalne dla komputerowego narzędzia
wspomagającego działania konstruktorów.

6. Budowa wzorca
Wszystkie wzorce dostępne dla materiałów dowodowych opracowane w ramach projektu CCMODE mają bardzo zbliżoną strukturę. Każdy z nich rozpoczyna strona zatytułowana „Wstęp”. Zebrano w niej wskazówki dotyczące pracy z 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.
Rzeczywistą zawartość dokumentu pokazano na rysunku 1. Rozdziałem pierwszym
jest zawsze „Wprowadzenie”. Zawiera on metryczkę dokumentu i krótko opisuje treść
dokumentu. Dwa ostatnie rozdziały są również takie same dla każdego wzorca. Rozdział przedostatni to „Podsumowanie materiału dowodowego”. Korzystając z niego
autor może samodzielnie ocenić kompletność dokumentu, sprawdzając wypełnienie
konkretnych części dokumentu. Poniższa tabela pokazuje podsumowanie materiału
dowodowego dla komponentu ALC_CMC.4. W lewej kolumnie tabeli podano kolejno
wszystkie elementy C dotyczące zawartości wymaganego materiału. Dołączone przypisy podają wersję oryginalną wymagania w języku angielskim i jej polskie tłumaczenie. W prawej kolumnie znajdują się identyfikatory tych części dokumentu wzorca,
w których powinny zostać umieszczone wymagane treści.
Na przykład element ALC_CMC.4.8C wymaga, aby istniały procedury akceptacji
zmian dotyczących tych elementów list konfiguracji, które zawierają części produktu IT.
Wymaganie to jest spełnione jeśli podrozdział „4.4. Opis procedur akceptacji” będzie
zawierał listę procedur określających kto (z dokładnością do roli) i w jakich sytuacjach
może zaakceptować zmianę elementu listy konfiguracyjnej będącego częścią produktu IT.
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Tabela 1. Podsumowanie materiału dowodowego dla ALC_CMC.4

Wymaganie SAR

Materiał dowodowy

ALC_CMC.4.1C1

3.1.1.1. Metoda identyfikacji produktu i jego części

ALC_CMC.4.2C2

3.1.1. Opis metod identyfikacji elementów konfiguracji

ALC_CMC.4.3C3

3.1.1. Opis metod identyfikacji elementów konfiguracji

ALC_CMC.4.4C4

4.2. Informacje proceduralne

ALC_CMC.4.5C5

4.3. Opis procedur automatycznego generowania produktu

ALC_CMC.4.6C6

4. Plan zarządzania konfiguracją – CM

ALC_CMC.4.7C7

3.2.2. Opis procedur, 4.1.1. Podręcznik użytkownika systemu
zarządzania konfiguracją – CM, 4.1.3. Informacje proceduralne

ALC_CMC.4.8C8

4.5. Opis wyników działania systemu CM

ALC_CMC.4.9C9

5. Dane wyjściowe systemu zarządzania konfiguracją

ALC_CMC.4.10C10

5. Dane wyjściowe systemu zarządzania konfiguracją CM

1

TOE powinno być unikalnie oznakowane (ang. The TOE shall be labelled with its unique reference).
Dokumentacja CM powinna zawierać metody używane do unikalnego identyfikowania elementów
konfiguracji (ang. The CM documentation shall describe the method used to uniquely identify the configuration items).
3
System CM powinien unikalnie oznaczać wszystkie elementy konfiguracji (ang. The CM system shall
uniquely identify all configuration items).
4
System CM dostarczy zautomatyzowanych środków gwarantujących tylko autoryzowane zmiany
w elementach konfiguracji (ang. The CM system shall provide automated measures such that only authorized changes are made to the configuration items).
5
System CM powinien wspierać produkcję TOE w sposób zautomatyzowany (ang. The CM system shall
support the production of the TOE by automated means).
6
Dokumentacja systemu CM powinna zawierać plan CM (ang. The CM documentation shall include
a CM plan).
7
Plan CM powinien opisywać, w jaki sposób system CM jest stosowany w fazach rozwojowych TOE
(ang. The CM plan shall describe how the CM system is used for the development of the TOE).
8
Plan CM powinien opisywać procedury używane do akceptacji zmodyfikowanych lub nowo utworzonych elementów konfiguracji, jako części TOE (ang. The CM plan shall describe the procedures used to
accept modified or newly created configuration items as part of the TOE).
9
Materiał dowodowy powinien wskazywać, że wszystkie elementy konfiguracji utrzymywane są przez
system CM (ang. The evidence shall demonstrate that all configuration items are being maintained under
the CM system).
10
Materiał dowodowy powinien wskazywać, że system CM pracuje zgodnie z planem CM (ang. The
evidence shall demonstrate that the CM system is being operated in accordance with the CM plan).
2
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Ostatni rozdział to „Załączniki” zawierający skróty, pojęcia i bibliografię. Pozostałe rozdziały są specyficzne dla konkretnego wzorca materiału dowodowego. W przypadku pokazanym na rysunku 1 rozdziały od 2 do 9 są zgodne z wymaganiami komponentu ALC_DVS.1.

Rys. 1. Struktura dokumentu na podstawie wzorca dla ALC_DVS.1

Pracując z wzorcem można korzystać z metody transformacji wzorca przygotowanej indywidualnie dla każdego wzorca. Schemat metody, utworzony w języku
UML, pokazuje rysunek 2. Każdy schemat posiada szczegółowy opis czynności,
które należy wykonać w danym kroku. Poniżej załączono przykład takiego opisu dla
czynności CCM DVS1:
• CCM DVS1/ACT1 – na podstawie ustalonych przez menadżera projektu parametrów globalnych, autor dokumentu wypełnia metryczkę produktu, metryczkę
dokumentu i zawartość dokumentu umieszczone jako strona tytułowa i rozdział
pierwszy dokumentu powstającego na podstawie wzorca materiału dowodowego. Posiadacze systemu komputerowego, roboczo nazwanego CCM (budowanego w ramach projektu CCMODE), mają ułatwione zadanie, ponieważ dane te
zostaną automatycznie pobrane z systemu. Autor dokumentu sprawdza jedynie
poprawność wypełnienia wszystkich pól i ewentualnie uzupełnia pozostałe informacje zgodnie z komentarzami umieszczonymi we wzorcu;
• CCM DVS1/ACT2 – zgłoszenie zauważonych nieścisłości wypełnienia parametrów globalnych menadżerowi projektu;
• CCM DVS1/ACT3 – opracowanie i opisanie struktury organizacji zawierającej środowisko rozwojowe TOE. Informacje, które zawierają charakterystykę
działalności, strukturę organizacyjną, położenie i strukturę geograficzną można znaleźć w wynikach z przeprowadzonego audytu biznesowego środowiska;
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• CCM DVS1/ACT4 – opisanie środowiska rozwojowego TOE na tle informacji o całej organizacji. Najkorzystniejsze byłoby pokazanie środowiska rozwojowego w całej organizacji, poprzez identyfikację i opis miejsc (informacje
o fizycznym rozmieszczeniu budynków i pomieszczeń) oraz ich udział w procesie rozwoju TOE, np. skomentowany diagram organizacji;

Rys. 2. Metoda transformacji wzorca dla ALC_DVS.1

• CCM DVS1/ACT5 – w tej części dokumentacji należy umieścić opis warunków technicznych środowiska, w którym rozwijane jest TOE. Opis ten powinien zawierać co najmniej:
o identyfikację i charakterystykę systemów wykorzystywanych w środowisku;
o opis sieci i odpowiadających im protokołów komunikacyjnych;
• CCM DVS1/ACT6 – opisanie polityk bezpieczeństwa obowiązujących w środowisku rozwojowym. Polityki można podzielić na:
o polityki ochrony informacji poufnych;
o polityki ochrony wszystkich materiałów związanych z rozwojem TOE;
o polityki dostępności do informacji i systemów środowiska rozwojowego;
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• CCM DVS1/ACT7 – opis środków personalnych, czyli środków i procedur
stosowanych dla zapewnienia wiarygodności personelu zatrudnionego w fazach rozwojowych TOE. Rozdział ten powinien obejmować co najmniej opis
procedur związanych z zatrudnianiem (wybór, rekrutacja oraz nadawanie
praw dostępu adekwatnych do wykonywanych prac) i zwalnianiem personelu
(odbieranie uprawnień osobom, z którymi rozwiązano umowę);
• CCM DVS1/ACT8 – opis środków i procedur kontroli dostępu fizycznego
i logicznego do wszystkich lokalizacji, budynków, pokoi i systemów związanych z fazami rozwoju TOE. Należy dołączyć również opis procedur zarządzania dostępem. Szczegóły opisu zawierają przypisy umieszczone we wzorcu
tego materiału dowodowego;
• CCM DVS1/ACT9 – opis środków stosowanych przy transferze materiałów
chronionych wewnątrz i na zewnątrz środowiska rozwojowego i pomiędzy
różnymi lokalnymi środowiskami rozwojowymi TOE (jeśli takie istnieją).
Opis ten obejmuje przepływ chronionych materiałów w dowolnej formie,
włącznie z informacjami przesyłanymi pocztą elektroniczną;
• CCM DVS1/ACT10 – opis ról osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem. Opis ten powinien zawierać listę ról i odpowiedzialności w celu
zapewnienia poprawnego stosowania środków bezpieczeństwa i wykrywania
wszelkich naruszeń bezpieczeństwa.
Na schemacie metody transformacji działania umieszczone w jednej linii poziomej
mogą być wykonywane równolegle przez różne osoby, na przykład działania CCM
DVS1/ACT3, CCM DVS1/ACT4 oraz CCM DVS1/AC5.

7. Przykładowe użycie wzorców
Wdrożenie środowiska rozwojowego SecLab EMAG polega na takim jego przygotowaniu, aby możliwe było przeprowadzenie w nim wszystkich procesów niezbędnych do wykonania czujnika gazometrycznego MCX. Wszystkie przeprowadzone
działania, stosowane procedury i narzędzia są dokumentowane w odpowiednich materiałach dowodowych. W rozdziale tym pokazano sposób użycia dwóch wzorców materiału dowodowego wspomagającego dokumentowanie stosowanych w środowisku
zabezpieczeń ALC_DVS.1 i definiowania modelu cyklu życia produktu w nim rozwijanego ALC_LCD.1.

7.1. Przygotowanie materiału dowodowego wymaganego
przez ALC_DVS.1
Budując środowisko rozwojowe SecLab dla czujnika gazometrycznego MCX należało w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo wykonywanych w nim procesów i przetwarzanych w nim informacji. Prace te polegały na wprowadzeniu zabezpieczeń fizycznych, personalnych i proceduralnych. Zabezpieczenia fizyczne polegały
między innymi na instalacji zamków szyfrowych do drzwi wejściowych laboratorium.
Zamki te mogą być otwierane również poprzez odczyt linii papilarnych. Wszelkie
zasady obejmujące kontrolę dostępu fizycznego i logicznego do budynków, pomiesz-
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czeń i systemów związanych z fazami rozwoju TOE w laboratorium SecLab EMAG
regulują odpowiednie procedury. Przygotowano również szereg procedur regulujących
sposób naboru pracowników, nadawania uprawnień, przydzielania haseł i kont użytkownikom do wszystkich narzędzi komputerowych używanych w środowisku rozwojowym. Przeprowadzono, dostosowane do pełnionych ról, szkolenia personelu w zakresie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa środowiska.
Wykonane działania udokumentowano w dokumencie stanowiącym materiał dowodowy zgodny z wymaganiami komponentu ALC_DVS.1. Przygotowując dokument
oparto się na wzorcu dokumentu o strukturze pokazanej na rysunku 1. Dużą pomocą
okazała się metoda transformacji, której schemat pokazano na rysunku 2.
Czytając kolejne podpowiedzi w formie przypisów końcowych (patrz rysunek 3)
operator wypełnia oznaczone nimi fragmenty.

Rys. 3. Użycie przypisu końcowego

Po utworzeniu stron tytułowych i wypełnieniu treścią rozdziału „Wprowadzenie”
należało scharakteryzować organizację, której częścią jest omawiane środowisko rozwojowe oraz opisać samo środowisko. Informacji do tych części opracowania powinien dostarczyć audyt biznesowy przeprowadzony w środowisku rozwojowym. Następnie należało opisać warunki techniczne środowiska (patrz rysunek 4).
Środowisko SecLab EMAG zawiera dwa oddziały, wobec tego listy wymaganych
aplikacji, systemów, sieci i ich protokołów, podawane w ramach opisu technicznego,
tworzone są oddzielnie dla każdej lokalizacji.
Przykładowo niezbędne wyposażenie pracy projektanta elektronika i projektanta
mechanika pokazuje rysunek 5.
Działając analogicznie opisuje się wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie wszystkich osób z dokładnością do ról jakie pełnią w procesach biznesowych środowiska.
Rysunek 5 pokazuje fragment wyposażenia projektantów części sprzętowej produktu
IT. Podobne działania należy wykonać dla wszystkich osób związanych z działem
programowym.
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Rys. 4. Wypełnienie rozdziału „Warunki techniczne środowiska rozwojowego” wzorca
dla ALC_DVS.1

Rys. 5. Warunki techniczne części sprzętowej laboratorium

Kolejnym rozdziałem dokumentu są polityki bezpieczeństwa, które obowiązują
w organizacji. We wzorcu zaproponowano, by podzielić je na trzy części. Pierwsza
zawiera zasady dotyczące ochrony wszystkich materiałów związanych z rozwojem
produktu IT. W tej części należy umieścić polityki dotyczące ochrony dokumentów
w formie papierowej i elektronicznej, czyli wszystkie pliki związane z produktem,
a tworzone przez różne aplikacje stosowane w trakcie jego rozwoju. W drugiej części
należy opisać zasady dotyczące dostępu do informacji poufnych i osób, które mogą
uzyskać do nich dostęp. Ostatnia część rozdziału poświęcona jest politykom dotyczącym regulacji dostępu do informacji i systemów środowiska. Ułatwioną rolę mają
konstruktorzy posiadający działający system zarządzania bezpieczeństwem informacji
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i usług (typu ISMS). W takiej sytuacji cały rozdział zawierałby jedynie odwołania do
odpowiednich dokumentów systemu ISMS i jego procedur.
Kolejny rozdział dokumentu wzorca dla ALC_DVS.1 zawiera opis bezpieczeństwa
osobowego, a w nim zasady i sposoby naboru pracowników, podpisywania umów,
przydzielania pracownikom uprawnień do informacji i systemów oraz warunki, które
należy spełnić przy zwalnianiu z pracy. Rysunek 6 ilustruje zawartość tego rozdziału.

Rys. 6. Rozdział „Bezpieczeństwo osobowe”

Zawartość następnego rozdziału to informacje dotyczące kontroli dostępu fizycznego i logicznego do wszystkich lokalizacji, budynków, pokoi i systemów związanych
z fazami rozwoju produktu środowiska. W rozdziale tym należy umieścić lub powołać
się na procedury zarządzania dostępem oraz obsługą dostępu osób trzecich.
Wymagania rodziny ALC_DVS obejmują również działania dotyczące przepływu
materiałów chronionych wewnątrz opisywanego środowiska i pomiędzy różnymi środowiskami lokalnymi. Obsługą dostaw gotowego produktu do klienta końcowego
zajmują się wymagania rodziny ALC_DEL, pozostałe przepływy materiałów znajdują
się w zakresie wymagań komponentów rodziny ALC_DVS.
Wprowadzenie środków zabezpieczających środowisko rozwojowe nie jest zabiegiem jednorazowym, ale wymaga ciągłego śledzenia funkcjonowania zabezpieczeń
oraz reagowania na pojawianie się nowych zagrożeń. Za takie działanie odpowiada
zarządzanie bezpieczeństwem. Może być ono wspomagane systemem komputerowym
albo realizowane przez wyznaczone osoby kontrolujące pracę zabezpieczeń, kontrolujące prowadzone szkolenia personelu czy śledzące zapisy wykrytych zdarzeń bezpieczeństwa. Działania te opisuje ostatni merytoryczny rozdział dokumentu ALC_DVS.1
(rysunek 7).
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Rys. 7. Rozdział „Zarządzanie bezpieczeństwem”

7.2. Przygotowanie materiału dowodowego wymaganego
przez ALC_LCD.1
Drugim elementem metodyki poddanym walidacji w trakcie budowy środowiska
lokalnego SecLab EMAG była rodzina ALC_LCD. Analizując potrzeby środowiska
rozwojowego zbadano jednocześnie procesy biznesowe wykonywane w środowisku.
Procesy te tworzą fazy cyklu życia produktów wykonywane w środowisku. Wymagania komponentu ALC_LCD.1 dotyczą identyfikacji i opisu wszystkich faz cyklu życia
produktu, łącznie z tymi, które są wykonywane poza budowanym środowiskiem
w tym przypadku SecLab EMAG. Wymagania te mogą być stosowane również do
sprawdzenia czy środowiska lokalne, w których wykonywane są poszczególne etapy
tworzenia produktu są kompatybilne i spójne. Dzięki temu kontrolowany jest przepływ materiałów pomiędzy środowiskami lokalnymi, co oznacza, że razem tworzą one
pełne środowisko rozwojowe dla tworzonych w nich produktów IT.
Strukturę wzorca dla komponentu ALC_LCD.1 pokazano na rysunku 8.

Rys. 8. Struktura wzorca materiału dowodowego zdefiniowanego komponentem ALC_LCD.1
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Tak jak wszystkie wzorce przygotowane w ramach projektu CCMODE wzorzec
ALC_LCD.1 jest na tyle elastyczny, że umożliwia zapisanie z jego pomocą dowolnego modelu cyklu życia produktu. Wzorzec posiada dwa rozdziały charakterystyczne
dla wymagań komponentów rodziny ALC_LCD. Pierwszy rozdział zawiera opis
ogólny cyklu życia produktu. Natomiast w drugim należy w kolejnych podrozdziałach
opisać szczegółowo wszystkie fazy cyklu życia produktu. Czujnik gazometryczny
MCX, który pokazano na rysunku 8 posiada 4 fazy cyklu życia (podrozdziały 3.1 do
3.4), podczas gdy na przykład mikrokontroler firmy ATMEL posiada siedmiofazowy
cykl życia (rysunek 9).

Rys. 9. Przykład opisu siedmiofazowego cyklu życia
act Tw orzenie materiału dow odow ego w ymaganego przez komponent AL...

CCM LCD1/ACT4 - Wykonanie opisu każdej fazy modelu cyklu życia

Opis działań fazy

Określenie danych w ej ściow ych i
w yj ściow ych z fazy

Zidentyfikow anie pow iązań
z innymi fazami

Określenie procedur, narzędzi i
technik stosow anych w ramach fazy

Sprecyzow anie ról i ich odpow iedzialności w raz z liczbą osób
w ystępuj ącej w danej roli dla opisyw anej fazy

Wymienienie strony trzeciej j eśli
w ystępuj e w danej fazie

Rys. 10. Zawartość informacyjna pojedynczej fazy cyklu życia produktu IT wymagana przez
komponent ALC_LCD.1
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Jak widać dokument dla firmy ATMEL różni się od dokumentu dla czujnika MCX
bardziej rozbudowanym rozdziałem trzecim, który w tym przypadku posiada 7 podrozdziałów, po jednym dla każdej fazy cyklu życia. Na rysunku 8 w podrozdziale 3.1
dokumentu pokazano jakie informacje o każdej fazie cyklu życia należy podać.
Informacje te są zbierane i zapisywane w trakcie podprocesu CCM LCD1/ACT4
(patrz rysunek 10) metody transformacji wzorca w docelowy dokument dla konkretnego produktu IT. Stosowanie tej metody wraz z jej opisem stanowi ułatwienie pracy
dla autora dokumentu ALC_LCD.1.
Opis metody transformacji wzorca dokumentu wymaganego dla komponentu
ALC_LCD.1 jest następujący:
• CCM LCD1/ACT1 – na podstawie ustalonych przez menadżera projektu parametrów globalnych, autor dokumentu wypełnia metryczkę produktu, metryczkę dokumentu, uzupełnia informacje na stronie tytułowej i w rozdziale
pierwszym dokumentu, który powstał na podstawie wzorca materiału dowodowego. Posiadacze wspomnianego systemu komputerowego, tworzonego
w ramach projektu, mają ułatwione zadanie, ponieważ dane te zostaną automatycznie pobrane przez ten system. Autor dokumentu sprawdza jedynie poprawność wypełnienia wszystkich pól i ewentualnie uzupełnia pozostałe informacje zgodnie z komentarzami umieszczonymi we wzorcu;
• CCM LCD1/ACT2 – zgłoszenie zauważonych nieścisłości występujących
w parametrach globalnych menadżerowi projektu;
• CCM LCD1/ACT3 – przedstawienie ogólnej struktury modelu cyklu życia
produktu. Autor może skorzystać z modeli zapisanych w bazie wiedzy systemu i następnie dostosować wybrany model do własnych wymagań lub wprowadzić nowy. Opis ten powinien zawierać listę działań wykonywanych w poszczególnych fazach modelu oraz listę ról. Model powinien określać, które
części TOE pochodzą od ewentualnych poddostawców. Przyjęty model powinien zawierać wszystkie procesy rozwoju i utrzymania TOE;
• CCM LCD1/ACT4 – wykonanie opisu wszystkich faz modelu cyklu życia
produktu. Podane w tej czynności działania należy powtórzyć dla każdej
zidentyfikowanej fazy modelu cyklu życia.
Dla każdej fazy należy podać:
1. Działania wykonywane w trakcie fazy. Należy krótko opisać czynności i działania podejmowane przez osoby pełniące określone poniżej role i wyniki tych
działań. Działania te powinny uwzględniać przeglądy, weryfikacje i inne
czynności związane z zapewnieniem wymaganej jakości wynikowych produktów fazy. Działania te mogą zostać opisane jako wydzielone procesy, na przykład: rozwój projektu, rozwój oprogramowania, projektowanie i rozwój komponentów w fazie rozwoju.
2. Dane wejściowe fazy gwarantujące prawidłowe wykonanie wszystkich działań oraz dane wyjściowe będące efektem tych działań.
3. Istniejące powiązania ze wszystkimi innymi fazami modelu. W tym miejscu
należy opisać granice fazy, w jakim stadium jest produkt na wejściu, w jakim
na wyjściu, wszystkie możliwe przejścia do innych faz oraz towarzyszące temu warunki, itp.
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4. Procedury, techniki i narzędzia stosowane w trakcie wykonywanych działań.
5. Podmioty działające w danej fazie, określić ich role i zakres ich odpowiedzialności. Na przykład rola architekta systemu:
• opracowanie metod identyfikacji produktu, jego części i dokumentacji,
• identyfikacja elementów konfiguracji dla produktu i jego otoczenia, które
będą zarządzane w odniesieniu do modelu cyklu życia,
• analiza raportowanych błędów i akceptowanie ich rozwiązań,
• współpraca z menadżerem systemu CM (ang. Configuration Management) – w zakresie implementacji systemu CM dla danego TOE.
6. Listę poddostawców, doradców i podwykonawców (tzw. trzecia strona) zaangażowanych w działaniach fazy. W tym miejscu należy umieścić opis w jakim
stopniu osoby trzecie (podwykonawcy, doradcy) są zaangażowane w rozwój
i utrzymanie TOE. W takich przypadkach opis powinien obejmować rodzaj
i zakres działalności oraz kontakt do konstruktorów. Jeśli nie ma takiej współpracy, to należy to wyraźnie stwierdzić.

8. Podsumowanie
Opracowując materiały dowodowe wymagane przez komponenty ALC_DVS.1
i ALC_LCD.1 stwierdzono, że:
• moduły wzorcowe materiału dowodowego i metody transformacji są zgodne
z wymaganiami standardu CC,
• opisy metod transformacji i wzorców są spójne, zrozumiałe i wystarczające do
utworzenia dokumentacji docelowej,
• struktury metod transformacji i odpowiadające im wzorce są zgodne i wzajemnie się uzupełniają,
• stosowanie wzorców z metodami transformacji pomaga tworzyć produkty
i systemy IT oraz przygotować niezbędną do certyfikacji dokumentację; działania te nie wymagają specjalistycznej wiedzy czy umiejętności innej niż ta,
którą posiadają osoby zajmujące się rozwojem produktów IT.
Pracując z konkretnym wzorcem zauważono, że pewne działania niepotrzebnie angażują autora dokumentu, podczas gdy dane te (np. parametry globalne) mogłyby być wstawiane automatycznie przez narzędzie komputerowe. Zmiana ich wartości byłaby również
automatycznie wprowadzana i nie wymagałaby ingerencji osób fizycznych. Oprogramowanie to powinno mieć możliwość korzystania z danych słownikowych w postaci:
• modeli cyklu życia,
• ról, stanowisk i zakresów odpowiedzialności,
• narzędzi komputerowych wspierających wszystkie fazy rozwoju TOE i system zarządzania konfiguracją,
• środki ochrony fizycznej, proceduralnej i personalnej,
• typy błędów, itp.
Oprogramowanie wspomagające powinno kontrolować spójność tych materiałów
dowodowych, które tej spójności wymagają (np. materiały dla ALC_CMC i ALC_CMS
w zakresie list konfiguracyjnych, czy ALC_CMC i ALC_LCD w zakresie ról).
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Celem oprogramowania powinno być nie tylko wspomaganie tworzenia materiału
dowodowego w postaci dokumentacji spełniającej wymagania elementów typu C, lecz
również wspomaganie konstruktora przed rozpoczęciem fazy rozwoju TOE, czyli
uświadomienie i poinstruowanie konstruktora, zgodnie z wymaganiami elementów
typu D, w jaki sposób musi zorganizować swoje środowisko rozwojowe zanim rozpocznie proces rozwoju TOE, w szczególności:
• wybrać i wdrożyć model cyklu życia produktu;
• wybrać odpowiednie narzędzia rozwojowe, przeznaczone do konstruowania
i implementacji produktu;
• wdrożyć system CM;
• zabezpieczyć środowisko rozwojowe fizycznymi, proceduralnymi i osobowymi środkami bezpieczeństwa;
• ustanowić i wdrożyć procedury bezpiecznej dostawy;
• ustanowić i wdrożyć procedury obsługi zgłoszeń i naprawy błędów.
W podsumowaniu uwzględniono uwagi ekspertów, którzy wykonywali badanie wybranych wzorców materiału dowodowego i metod transformacji dla środowiska rozwojowego.
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Rozdział 5.

Budowa środowiska zgodnego
z koncepcją Site Certification
w oparciu o wzorce
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1. Wprowadzenie
Obecnie wiele produktów IT powstaje z różnych komponentów dostarczanych
przez różnych producentów. W takich wypadkach można powiedzieć, że produkty
powstają w złożonych i rozproszonych środowiskach rozwojowych. W wiodących
instytucjach odpowiedzialnych za rozwój standardu Common Criteria (CC) zauważono, że w takich przypadkach koszty i pracochłonność oceny i certyfikacji znacznie się
zwiększają. Aby temu zapobiec, została opracowana koncepcja certyfikacji poszczególnych środowisk, które uczestniczą w procesie wytwarzania produktu. Nazwano tę
koncepcję Site Certification, a składowe środowiska – środowiskami lokalnymi. Koncepcja ta zakłada, że certyfikat danego środowiska lokalnego może być wielokrotnie
używany podczas oceny samego produktu. Mało tego, środowisko lokalne może wytwarzać produkty podobnego typu dla różnych producentów, zachowując nadal ważność certyfikatu.
W projekcie CCMODE opracowano wzorce projektowe i metody ich transformacji
uwzględniające wymagania koncepcji Site Certification. Pokażemy, czym różnią się te
wzorce od tych przeznaczonych dla standardowych środowisk (omówionych w rozdz. 4
monografii) i odpowiemy dlaczego. Konstruktor prześledzi na przykładzie problemu zarządzania konfiguracją produktu jak tworzyć dokumentację dla środowiska lokalnego.
Pokażemy także w jaki sposób konstruktor ma utworzyć specjalną dokumentację nazywaną zadaniem zabezpieczeń środowiska lokalnego (ang. SST – Site Security Target). Stanowi ona punkt wyjścia do rozpoczęcia oceny i certyfikacji środowiska lokalnego.
Tak budowane środowiska rozwojowe będą mogły być oceniane i certyfikowane,
a ich certyfikaty będą mogły być użyte podczas oceny produktów IT. Pozwala to na
uzyskanie oszczędności czasu i kosztów oceny wytwarzanego produktu poprzez efektywne, wielokrotne użycie materiału dowodowego związanego z klasą wymagań metodyki CC, która wspiera cykl życia produktu rozwijanego w danym środowisku.

2. Wdrożenie środowiska rozwojowego zgodnego
z Site Certification
Obecnie wiele złożonych produktów, takich jak karty inteligentne, powstaje z podzespołów wykonywanych przez rożnych producentów. Można powiedzieć zatem, że
fazy cyklu życia produktu realizowane są w różnych fizycznych lokalizacjach. Na
przykład rozwój może być realizowany w ośrodku badawczym, zaś wytwarzanie
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w wybranej firmie produkcyjnej. Nabywcy produktów coraz częściej wymagają certyfikatów, które potwierdzą wiarygodność wbudowanych w nie zabezpieczeń. Zatem
mamy do czynienia z rosnącym zapotrzebowaniem na ocenę i certyfikację. Konstruktorzy, którzy korzystają z usług wielu środowisk rozwojowych podczas wytwarzania
produktów podobnego typu przeznaczonych dla różnych odbiorców, nie chcą zwiększać ceny produktów o koszty dodatkowych audytów. Omawiana koncepcja pozwala
na certyfikację środowiska rozwojowego, którego certyfikat może być dalej wielokrotnie wykorzystany podczas oceny produktów.
W projekcie CCMODE przygotowano wzorce i metody transformacji dla tego typu
środowisk lokalnych. Konstruktor może je wykorzystać w celu przygotowania swojego środowiska zgodnie z wymaganiami koncepcji Site Certification. Pokażemy na
przykładzie doświadczalnego środowiska rozwojowego SecLab EMAG (szczegółowo
opisanego w rozdz. 6. niniejszej monografii) jak tworzy się jego dokumentację zabezpieczeń. Tak przygotowana dokumentacja może być dalej podstawą do rozpoczęcia
procesów oceny i certyfikacji środowiska lokalnego.

3. Dlaczego warto certyfikować środowisko lokalne?
Prace nad nowym podejściem do problemu certyfikacji środowisk lokalnych zostały rozpoczęte w 2006 r. przez niemiecki urząd ds. bezpieczeństwa informatycznego
BSI. Natomiast pierwszy certyfikat według nowych procedur został wydany już
w lipcu 2009 roku. Wyniki prac potwierdziły, że opłacalność stosowania koncepcji
(rys. 1) jest tym większa, im dane środowisko lokalne jest częściej wykorzystywane,
a certyfikaty dla produktów utrzymywane są przez dłuższy czas.

Rys. 1. Porównanie kosztów certyfikacji tradycyjnej i certyfikacji środowiska lokalnego [4]

Rysunek 1 pokazuje, że uzyskanie certyfikatu dla lokalnego środowiska rozwojowego jest około 2,5 razy droższe, niż audyt takiego środowiska podczas tradycyjnej
certyfikacji jednego produktu, jednakże już przy trzech produktach korzystniejsze jest
podejście Site Certification. Sytuacja jest jeszcze lepsza, gdy środowisko użytkowane

Budowa środowiska rozwojowego zgodnego z koncepcją Site Certification …

81

jest co najmniej 2 lata. Wielokrotne audyty środowiska, które w podejściu tradycyjnym wykonuje się dla każdego z produktów z osobna, są już wyraźnie droższe od
jednorazowego audytu wykonanego na potrzeby Site Certification. W kolejnych latach
różnica ta jest coraz wyraźniejsza na korzyść certyfikacji środowiska. Mniejsze koszty
oceny i certyfikacji są istotne, ale nie mniej ważne jest to, że certyfikatu można użyć
wiele razy podczas oceny różnych produktów, co przyspiesza ten proces.
Można wskazać już kilka przypadków praktycznego wykorzystania certyfikatów
środowisk lokalnych, co jest także potwierdzeniem korzyści z ich stosowania. Na rysunku 2 poniżej znajduje się zrzut ekranu z fragmentem raportu z oceny produktu,
w której wykorzystano certyfikaty dwóch środowisk lokalnych.

Rys. 2. Przykład wykorzystania certyfikatów środowisk lokalnych

Zespół projektowy CCMODE uwzględnił w swoich pracach zagadnienia certyfikacji środowiska lokalnego. Opracowana metodyka wdrażania uwzględnia ten trend
w rozwoju standardu Common Criteria, zgodnie z którym certyfikuje się coraz więcej
środowisk lokalnych. W ten sposób konstruktorzy mają do swojej dyspozycji komplet
wzorców i metod transformacji dostosowanych do realizacji omawianej koncepcji.

4. Różnice pomiędzy środowiskiem tradycyjnym i środowiskiem
zgodnym z koncepcją Site Certification
Proces certyfikacji środowiska lokalnego wymaga przedstawienia materiału dowodowego w postaci zadania zabezpieczeń SST, w którym należy wykazać, że środowisko lokalne związane z daną fazą cyklu życia produktu spełnia minimalne wymagania
klasy ALC. I właśnie to określone minimum stanowi pierwszy wyróżnik takiego środowiska względem innych, nazywanych tradycyjnymi.
Następnie wymagania te podlegają interpretacji pod kątem procesu certyfikacji
środowisk rozwojowych. Interpretacje nie zmieniają generalnej zawartości kryteriów
oraz metodyki normy CC. Czasami konieczne są tylko pewne adaptacje i szczegółowe
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wyjaśnienia wymagań. Na ogół sprowadza się to do włączenia kilku nowych terminów i not aplikacyjnych wyjaśniających jak zastosować konkretne wymaganie CC
w ramach oceny środowiska lokalnego.

4.1. Wymagania minimalne i opcjonalne dla ocenianego środowiska
Podstawowym wymaganiem jest stosowanie w każdym środowisku lokalnym systemu
zarządzania konfiguracją (ang. CM – Configuration Management), który unikalnie identyfikuje wszystkie elementy konfiguracji danego środowiska. Drugim, obligatoryjnym wymaganiem jest zapewnienie bezpieczeństwa środowiska lokalnego, gwarantujące poufność i integralność procesów rozwojowych i wytwórczych produktów. Podsumowując,
minimalny zbiór wymagań, zgodnie z metodyką CC obejmuje następujące komponenty
[4], które będą poddane dodatkowej interpretacji zgodnie z omawianym podejściem:
• ALC_CMC.3 lub wyższy, który wymaga, aby system zarządzania konfiguracją dopuszczał tylko autoryzowane zmiany w listach konfiguracji;
• ALC_CMS.3 lub wyższy, który wymaga, aby lista konfiguracji zawierała produkt, wszystkie materiały dowodowe dla klasy ALC, części składające się na
produkt oraz reprezentację implementacji;
• ALC_DVS.1 lub wyższy, który wymaga zastosowania i udokumentowania
wszystkich fizycznych, proceduralnych, osobowych i innych środków bezpieczeństwa, koniecznych dla ochrony poufności i integralności fazy projektowania i implementacji produktu w jego lokalnym środowisku rozwojowym.
Powyższy zestaw wymagań może zostać dodatkowo uzupełniony o wymagania
opcjonalne. Są to pozostałe wymagania z klasy ALC, które deklarowane są dodatkowo względem wymagań minimalnych. Wymagania opcjonalne obejmują wymagania
wszystkich pozostałych komponentów klasy ALC.

4.2. Interpretacja wymagań klasy ALC (noty aplikacyjne)
Kolejną różnicą jest zmiana podejścia do wymagań klasy ALC w kontekście certyfikacji środowiska lokalnego. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością takiego ich dopasowania, aby później móc poprawnie wykonać, opisane w przewodniku [7], procedury certyfikacji, włączania certyfikatu do oceny produktu oraz łączenia środowisk lokalnych w większe, złożone środowiska rozwojowe (p. rozdz. 5.5.3 w przewodniku [7]).
Rozróżniamy interpretacje ogólne, które odnoszą się do wszystkich rodzin klasy
ALC oraz interpretacje szczegółowe przeznaczone dla konkretnych wymagań opisanych w komponentach. Tutaj omówimy tylko te pierwsze, gdyż wystarczą one do
zrozumienia potrzeby ich stosowania w środowisku lokalnym (opisane w [7]), a drugie stosowane są już w konkretnych przypadkach podczas opracowywania materiału
dowodowego, co pokażemy w dalszej części rozdziału.

4.2.1. Jak interpretować pojęcie TOE?
Ocena produktu IT wytwarzanego w środowisku może przebiegać równolegle do
jego rozwoju. Oznacza to, że ocena środowiska lokalnego, zgodnie z wymaganiami
klasy ALC, może odbywać się w obecności jeszcze nie ukończonego produktu. Najlepiej jest także zastosować środki bezpieczeństwa w środowisku lokalnym jeszcze
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przed rozpoczęciem wytwarzania w nim konkretnego produktu. Zatem większość
wymagań klasy ALC może zostać zaimplementowana w środowisku lokalnym bez
udziału produktu. Tylko niektóre wymagania są ściśle połączone z produktem i traktują go jako przedmiot oceny (TOE) w procesie certyfikacji. W przypadku tych ostatnich wymagań należy przenieść punkt zainteresowania raczej na badanie istnienia
samych procesów, niż aktualnych wyników, których dostarczają te procesy. Przykładem może być wymaganie dotyczące sprawdzania unikalnego oznaczania produktu.
W tym przypadku ważniejsze jest sprawdzenie, czy istnieje odpowiedni proces zapewniający poprawne etykietowanie produktu, a nie sprawdzenie samych etykiet.

4.2.2. Które elementy konfiguracji znajdują się w zakresie certyfikacji
środowiska lokalnego?
W procesie certyfikacji środowiska lokalnego należy dokonać następującego rozróżnienia elementów konfiguracji na:
• elementy konfiguracji nie związane z produktem lub jego częścią (np. narzędzia
programistyczne, dokumentacja ALC), które nie wymagają żadnych dodatkowych
interpretacji, a kryteria ALC mogą być stosowane zgodnie z metodyką CC,
• elementy konfiguracji ściśle związane z produktem lub jego częścią (np. dokumentacja projektowa, reprezentacja implementacji), które wymuszają, podczas
oceny środowiska, skupienie się na procesach zarządzających tymi elementami
konfiguracji.

4.2.3. Jak uwzględniać zależności i wymagane dokumenty wejściowe?
Wszystkie wymagania zależne dla wymagań komponentów ALC muszą być spełnione. Jednak certyfikacja środowiska lokalnego oraz procedura łączenia nie mają
powiązania z rzeczywistym produktem, więc te zależności, które są wymaganiami
spoza klasy ALC, nie muszą być spełnione. Zależności te staną się istotne podczas
procedury integracji w procesie certyfikacji środowiska lokalnego, gdzie produkt staje
się właściwym przedmiotem analizy.
Dokumenty wejściowe wymagane przez klasę ALC do oceny środowisk lokalnych
są istotne, jeśli nie są związane z konkretnym produktem. Dokumenty specyficzne dla
produktu (np. ST, reprezentacja implementacji) będą przedmiotem rozważań dopiero
w procedurze integracji.

4.3. Procedury procesu certyfikacji środowiska lokalnego
Konstruktor buduje swoje środowisko lokalne zgodnie z koncepcją Site Certification
po to, aby je przygotować do oceny i certyfikacji. Następnie certyfikat ten może być
wykorzystany przez innych producentów produktów IT do oceny własnych produktów,
przy zastosowaniu procedury integracji certyfikatów (ang. site certificate integration).
Certyfikat ten dalej może także posłużyć podczas łączenia innych, certyfikowanych lub
niecertyfikowanych środowisk lokalnych przy wykorzystaniu procedury łączenia (ang.
splicing). Dlatego też każdy, kto używa certyfikatów środowisk, powinien mieć podstawową wiedzę na temat procedur, w których są te certyfikaty wykorzystywane. Szczegółowy opis procedur wraz z ich schematami blokowymi znajduje się w rozdziale 6 wytycznych BSI [7]. Poniżej przytoczono ich ogólne charakterystyki.
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4.3.1. Certyfikacja środowiska lokalnego
Procedura certyfikacji środowiska lokalnego opisuje wszystkie niezbędne kroki,
które muszą zostać wykonane w celu otrzymania certyfikatu dla środowiska lokalnego
lub złożonego środowiska tworzącego pełne środowisko rozwojowe. Punktem wyjścia
dla procedury jest zdefiniowanie zakresu każdego środowiska lokalnego, realizującego konkretną fazę cyklu życia produktu. Po pozytywnej ocenie i certyfikacji zadania
zabezpieczeń środowiska lokalnego (SST) wydawany jest certyfikat.

4.3.2. Integracja certyfikatów środowisk lokalnych
Procedura opisuje sposób użycia (integracji) ocenionego już względem klasy ALC
materiału dowodowego środowiska lokalnego. Materiał ten może zostać wykorzystany podczas oceny produktu, który został wytworzony w tym środowisku. Zakładając,
że nie zaszły żadne zmiany w certyfikowanym środowisku lokalnym, to wydany certyfikat może zostać wykorzystany podczas tej oceny. Co więcej, jeśli certyfikat środowiska lokalnego spełnia wszystkie wymagania klasy ALC oraz te wymagania zawarte są jednocześnie w zadaniu zabezpieczeń tego produktu, to nie zachodzi konieczność ponownej oceny tych wymagań podczas oceny samego produktu.

4.3.3. Łączenie środowisk lokalnych
Procedura przedstawia sposób łączenia certyfikowanych i niecertyfikowanych części środowisk lokalnych w większą jednostkę, która może reprezentować całe środowisko rozwojowe, i która może być użyta później podczas oceny tego produktu. Podczas realizacji tej procedury, właściciele łączonych środowisk powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy fazy cyklu życia tych środowisk poprawnie ze sobą współdziałają. Deklarowany w certyfikatach środowisk lokalnych poziom podatności na zagrożenia powinien być proporcjonalny do poziomu podatności zadeklarowanego dla produktu w jego zadaniu zabezpieczeń. Do weryfikacji połączonych środowisk służą
wymagania rodziny ALC_LCD, odpowiadającej za poprawne definiowanie cyklu
życia produktu (ang. Life-cycle definition).

5. Cel i zakres walidacji wzorców
W projekcie CCMODE opracowano zestaw wzorców dokumentacji obejmującej
wymagania rodzin klasy ALC, wspierającej cykl życia produktu w zakresie:
• ALC_LCD – definicji modelu cyklu życia;
• ALC_CMC – możliwości oferowanych przez system zarządzania konfiguracją;
• ALC_CMS – zakresu systemu zarządzania konfiguracją;
• ALC_DVS – bezpieczeństwa rozwoju produktu;
• ALC_DEL – dostawy;
• ALC_TAT – technik i narzędzi;
• ALC_FLR – usuwania usterek.
Dla każdego wzorca opracowano metodę jego dostosowania do wymagań konkretnego
środowiska rozwojowego. Metoda przedstawiona jest za pomocą diagramu czynności UML
wraz z ich szczegółowym opisem i ma ułatwiać wypełnienie wzorca konkretną treścią.
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Do tej pory, w etapach 2 i 3 projektu CCMODE, wzorce i metody transformacji
były weryfikowane przez ekspertów zewnętrznych na zgodność ze standardem Common Criteria. Eksperci stwierdzili, że struktury wzorców i metod transformacji są ze
sobą zgodne, a wytyczne w nich zawarte są zrozumiałe i łatwe do zastosowania przez
konstruktorów. W dalszej części rozdziału zostaną przedstawione przykłady walidacji
dwóch wzorców dokumentów w kontekście tworzenia doświadczalnego środowiska
rozwojowego SecLab EMAG (omówionego wcześniej w rozdziale 4 monografii dla
przypadku, w którym laboratorium nie było przeznaczone do oceny).
Pierwszy wzorzec dotyczy przygotowania dokumentacji warunkującej rozpoczęcie
procesu oceny i certyfikacji środowiska lokalnego. Jest nim zadanie zabezpieczeń
środowiska lokalnego (ang. SST – Site Security Target). W dokumencie tym określa
się zestaw minimalnych wymagań, które musi spełniać środowisko lokalne przeznaczone do certyfikacji. Wśród nich znajduje się zalecenie stosowania systemu zarządzania konfiguracją. Drugi wzorzec będzie obrazował jak utworzyć niezbędną dla
tego systemu dokumentację podlegającą później ocenie przez niezależną instytucję
oceniającą.
Laboratorium SecLab zostało wydzielone z Instytutu EMAG i podzielone na dwa
działy: sprzętowy z siedzibą w Katowicach i oprogramowania z siedzibą w Chorzowie. W każdym z tych działów realizowana jest faza rozwojowa produktów, obejmująca pomysł, określenie wymagań, projektowanie i testowanie. Fazy wytwarzania,
utrzymania i wycofania produktu wykonywane są w firmach zewnętrznych. Zakładając, że w obydwu lokalizacjach będą realizowane projekty produktów dwóch różnych
typów, których zabezpieczenia mają spełniać wymagania normy CC i zgodnie z nimi
będą oceniane, to można przyjąć, że mamy do czynienia z dwoma środowiskami lokalnymi. Środowiska te należy teraz tak zbudować, aby spełniały wymagania koncepcji Site Certification. Pomocne w tym będą wzorzec dokumentu SST oraz wzorce
materiału dowodowego dla wymagań klasy ALC, zmodyfikowanych tak, aby były
zgodne z omawianą koncepcją.
Celem głównym walidacji wybranych wzorców materiału dowodowego było sprawdzenie, czy z ich pomocą można zbudować środowisko lokalne, a później utworzyć jego
dokumentację. Wyniki walidacji mają pomóc odpowiedzieć na następujące pytania:
• czy opis metod transformacji modułów wzorcowych środowiska jest spójny,
zrozumiały i wystarczający do utworzenia dokumentacji docelowej dla środowiska lokalnego?
• czy struktury modułów wzorcowych są zgodne ze strukturami ich metod
transformacji?
• czy można zaproponować rozwiązania z zakresu automatyzacji procesu opracowywania dokumentacji dowodowej środowiska w przypadku szczególnie
trudnych, żmudnych lub powtarzalnych czynności?

6. Wzorzec dokumentu SST i metoda jego transformacji
Pierwszym krokiem do oceny środowiska lokalnego jest przygotowanie jego zadania zabezpieczeń, które definiuje zakres środowiska lokalnego i opisuje, jak środowisko spełnia wymagania klasy ALC.
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6.1. Struktura wzorca dokumentu SST
Wzorce projektowe opracowane w projekcie CCMODE mają podobną budowę.
Została ona opisana dokładnie już w rozdziale 4 monografii dla przypadku tworzenia
tradycyjnego środowiska rozwojowego. W omawianym wzorcu SST znajdują się
wskazówki w postaci przypisów końcowych oraz konieczne do uzupełnienia pola
parametrów globalnych.

Rys. 3. Struktura wzorca dokumentu SST [7]

Struktura wzorca powstała na podstawie wytycznych BSI [7] i na podstawie wymagań klasy AST (ang. Site Security Target Evaluation), która narzuca strukturę
i zawartość dokumentu. Klasa AST definiuje także wymagania dla oceny poprawności
opracowanego dokumentu, sprawdzającej czy jest logiczny i wewnętrznie spójny.
Zestaw tych wymagań zawarto w rozdziale podsumowania wzorca (co zostanie poka-
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zane w rozdziale 7.5) w celu samodzielnej weryfikacji dokumentu. Zadanie zabezpieczeń SST składa się z następujących głównych rozdziałów (wraz z podrozdziałami
pokazanymi na rys. 3.):
• wprowadzenie do zadania zabezpieczeń środowiska (ang. SST Introduction) –
zawiera metryki dokumentu i środowiska oraz opis środowiska lokalnego;
• deklaracje zgodności (ang. CCL – Conformance claims) – deklaracja wskazuje m.in. z jaką wersją standardu CC oraz z jakimi komponentami klasy ALC
zgodny jest dokument SST;
• definicja problemu bezpieczeństwa (ang. SPD – Security problem definition) –
opisuje zagrożenia, którym środowisko lokalne musi się przeciwstawić, polityki bezpieczeństwa organizacji (ang. OSP – Organisational Security Polices)
oraz założenia dotyczące otoczenia środowiska lokalnego;
• cele zabezpieczeń dla środowiska rozwojowego (ang. Security objectives for
the site) – wskazują jak środowisko lokalne przeciwstawia się zagrożeniom
i jak wymusza polityki bezpieczeństwa organizacji;
• definicja komponentów dodatkowych (ang. ECD – Extended components
definition) – definicje nowych komponentów SAR, niewystępujących w trzeciej części normy CC;
• wymagania bezpieczeństwa (ang. Security requirements) – wyrażenie celów
zabezpieczeń za pomocą wymagań SAR zapisanych w postaci komponentów
uzasadniających zaufanie z trzeciej części normy CC;
• specyfikacja końcowa środowiska lokalnego (ang. SSS – Site summary specification) – podsumowanie tego, w jaki sposób w środowisku lokalnym wdraża
się wymagania na uzasadnione zaufanie SAR.

6.2. Wypełnianie wzorca
Dostosowanie dokumentu zadania zabezpieczeń SST dla danego środowiska lokalnego polega na wypełnieniu wzorca treścią zgodną z wymaganiami kolejnych rozdziałów według ustalonej struktury wzorca.
W pierwszym kroku konstruktor musi zebrać informacje dotyczące przeznaczenia i charakteru środowiska, rodzaju produktów w nim tworzonych, fizycznej lokalizacji jego części, zasad współpracy między nimi i innymi podmiotami zewnętrznymi. Konstruktor musi także zebrać informacje na temat stosowanych w środowisku narzędzi i technik oraz stosowanych proceduralnych, technicznych i osobowych zabezpieczeń środowiska. Na podstawie zgromadzonej wiedzy, wzorca
i jego metody transformacji konstruktor może wypracować zadanie zabezpieczeń
dla tego środowiska. W kolejnym kroku, w trakcie tworzenia dokumentu SST,
konstruktor identyfikuje zagrożenia, zasady polityki bezpieczeństwa, założenia,
a następnie określa cele zabezpieczeń oraz dobiera do nich wymagania uzasadniające zaufanie. Ostatnim krokiem jest przygotowanie specyfikacji końcowej zawierającej listę elementów materiału dowodowego, który należy opracować dodatkowo i dołączyć do zadania zabezpieczeń SST.
Wzorzec dokumentu SST ułatwia pracę konstruktorowi, dostarczając mu gotową strukturę dokumentu i niezbędną wiedzę w postaci, zawartych bezpośrednio we

88

wzorcu, uwag i przykładów, zgodnych z wymaganiami normy i pomagających
prawidłowo utworzyć dokument. Dzięki zawartym we wzorcu notom aplikacyjnym konstruktor nie musi za każdym razem odwoływać się do materiałów normatywnych i tam szukać niezbędnych informacji, gdyż zostały one wcześniej tak
przygotowane, aby były zgodne z potrzebami danego rozdziału, czy też części
opracowywanego dokumentu SST.
Podpowiedzi umieszczone w przypisach zawierają opis wymagań komponentów uzasadniających zaufanie, według których dana część dokumentu będzie
w przyszłości oceniana. Opis ten uwzględnia konkretne wymagania komponentów,
czyli tzw. elementy typu D i C, określające odpowiednio obowiązki konstruktora
oraz zawartość i sposób prezentacji materiału dowodowego. Dzięki temu konstruktor może mieć cały czas świadomość, jak i co w jego zadaniu zabezpieczeń będzie
brane pod uwagę w procesie oceny, co pozwoli mu na jeszcze dokładniejsze
i spójne z CC wypracowanie dokumentu. Dokładne wytyczne dotyczące wypełniania wzorca znajdują się we wstępie do każdego wzorca.
Do wypełnienia wzorca, oprócz zawartych w nim przypisów, konstruktor wykorzystuje także metodę transformacji, która została opisana w następnym rozdziale. Metoda stanowi uzupełnienie przypisów wzorca, a kolejne jej kroki odnoszą się
bezpośrednio do poszczególnych rozdziałów wzorca.

6.3. Metoda transformacji wzorca dokumentu SST
Schemat metody, utworzony w języku UML, pokazany jest na rys. 4. Schemat posiada szczegółowy opis każdej czynności, którą należy wykonać w danym kroku.
Każda czynność przeznaczona jest do wypełnienia danego rozdziału wzorca.
Poniżej załączono przykłady opisów dla wybranych 3 czynności z powyższego
schematu (rys. 4):
• CCM AST_CCL/ACT4 – w tej części dokumentu SST należy podać zgodność
z konkretną wersją normy CC oraz czy użyto dodatkowych komponentów
uzasadniających zaufanie z klasy ALC. Deklaracja zawiera także poziom potencjału ataku, na który środowisko lokalne powinno być odporne;
• CCM AST_SPD/ACT5 – w tej części dokumentu SST definiuje się problem
bezpieczeństwa dotyczący środowiska lokalnego. Poszczególne aspekty problemu bezpieczeństwa wyrażone są poprzez zagrożenia i polityki bezpieczeństwa organizacji dotyczące środowiska lokalnego oraz założenia dotyczące
otoczenia środowiska lokalnego. Dodatkowo definiuje się zasoby i podmioty,
które są wykorzystywane przy opisie poszczególnych aspektów definicji problemu bezpieczeństwa;
• CCM AST_OBJ/ACT6 – w tej części należy zamieścić opis rozwiązania problemu bezpieczeństwa za pomocą zidentyfikowanych celów zabezpieczeń; cele zabezpieczeń przeciwdziałają zagrożeniom; wybór celów zabezpieczeń powinien być uzasadniony i pokazywać, że pokrywają one wszystkie zidentyfikowane aspekty problemu bezpieczeństwa oraz, że żaden cel nie jest zbędny,
ponieważ każdy odpowiada przynajmniej jednemu zagrożeniu, polityce bezpieczeństwa lub ich kombinacji.
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Oczywiście przedstawione powyżej przykłady stanowią tylko wycinek informacji
dostarczanych w metodzie transformacji, w rzeczywistości są one bardziej szczegółowe i dokładniej opisują kolejne czynności, które musi wykonać konstruktor.
act Tw orzenie zadania zabezpieczeń środow iska lokalnego SST (rodzina AST)
Start AST
Informacj e do metryczki środow iska
lokalnego i dokumentu SST w ynikaj ące z
danych o proj ekcie i w ybranych
komponentach klasy ALC

CCM AST/ACT1 - Spraw dzenie popraw ności w ypełnienia parametrów
globalnych i rozdziału 1 dokumentu dla AST

Brak wypełnienia
parametru globalnego lub
wypełnienie błędne ?

CCM AST/ACT2 - Zaw iadomienie przełożonego o
niepraw idłow ości w w ypełnieniu

CCM AST_INT/ACT3 - Wprow adzenie opisu zakresu fizycznego i
logicznego site

CCM AST_CCL/ACT4 - Wprow adzenie deklaracj i zgodności z CC,
zadeklarow anymi komponentami i poziomem potencj ału ataku

CCM AST_SPD/ACT5 - Definiow anie problemu bezpieczeństw a
(zagrożenia, polityki i założenia)

CCM AST_OBJ/ACT6 - Rozw iązanie aspektów problemu bezpieczeństw a
w postaci postaw ionych celów zabezpieczeń

CCM AST_ECD/ACT7 - Zdefiniow anie komponentów dodatkow ych SAR
spoza katalogu CC part 3 ale zw iązanych z cyklem życia.

CCM AST_REQ/ACT8 - Odw zorow anie celów na w ymagania
uzasadniaj ące zaufanie oraz ich uzasadnienie

CCM AST_SSS/ACT9 - Specyfikacj a końcow a środow iska lokalnego

Koniec AST

Rys. 4. Schemat metody transformacji wzorca SST
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7. Opracowanie dokumentu SST dla SecLab EMAG
Mając wzorzec dokumentu oraz jego metodę transformacji można przystąpić do
opracowania konkretnego dokumentu dla danego środowiska rozwojowego.
Środowisko lokalne przeznaczone do certyfikacji musi posiadać swoje zadanie zabezpieczeń, które dokumentuje zastosowane w nim środki bezpieczeństwa. Przykład
tworzenia takiego dokumentu został wykonany dla doświadczalnego środowiska lokalnego SecLab EMAG, a struktura wypełnionego już gotowego dokumentu została
pokazana na rys. 5.

Rys. 5. Struktura wypełnionego dokumentu SST dla SecLab EMAG
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7.1. Wprowadzenie do SST i deklaracja zgodności
Wypełnianie SST rozpoczyna się, zgodnie z metodą transformacji oraz strukturą
wzorca, od podania podstawowych informacji o środowisku oraz tworzonym dokumencie. Informacje te zawarte są w rozdziale „Wprowadzenie do SST”. We wprowadzeniu znajdują się:
• metryczka SST – zawiera informacje, które identyfikują dany dokument SST.
Typowa metryczka składa się z tytułu, wersji, autorów i daty publikacji;
• metryczka środowiska lokalnego – zawiera informacje, które jednoznacznie
identyfikują środowisko lokalne. Typowa metryczka środowiska lokalnego
określa położenie geograficzne i jednostki organizacyjne środowiska lokalnego;
• opis środowiska lokalnego – zawiera informacje ogólne o środowisku rozwojowym, jego granice fizyczne i logiczne oraz opis faz cyklu życia realizowanych w danym środowisku.
Rozdział wprowadzający do środowiska SecLab EMAG został zilustrowany na rysunkach 6 i 7.

Rys. 6. Wprowadzenie do SST – metryczki dokumentu i środowiska

W kolejnym rozdziale „Deklaracja zgodności” opisuje się w jaki sposób SST jest
zgodne ze standardem Common Criteria. Opis ten zawiera trzy elementy:
• deklarację zgodności z konkretną wersją standardu CC oraz określenie, czy
użyto dodatkowych komponentów SAR;
• wykaz komponentów SAR, które wchodzą w zakres środowiska lokalnego;
• poziom potencjału ataku, na który środowisko lokalne powinno być odporne.
W przypadku dokumentu dla omawianego laboratorium zadeklarowano zgodność z trzecią częścią normy CC wersji 3.1 oraz wybrano następujący zestaw
komponentów SAR:
• ALC_LCD.1 (definicja cyklu życia);
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•

ALC_CMC.4 (wsparcie procesu produkcji, procedury akceptacji i automatyzacja);
• ALC_CMS.4 (zastosowanie systemu zarządzania konfiguracją do monitorowania błędów produktu);
• ALC_DVS.1 (identyfikacja środków bezpieczeństwa zastosowanych w środowisku lokalnym).
Założono także możliwość pojawienia się agentów zagrożeń (inaczej: intruzów),
posiadających średni potencjał ataku. Pozwoli to na ocenę produktów wytwarzanych
w tym środowisku lokalnym zgodnie z wymaganiem AVA_VAN.4 (metodyczna analiza podatności).

Rys. 7. Wprowadzenie do SST – opis środowiska lokalnego

7.2. Definicja problemu bezpieczeństwa
W tej części dokumentu definiuje się problem bezpieczeństwa dotyczący lokalnego
środowiska rozwoju produktu lub systemu informatycznego. Na definicję składają się
zagrożenia, polityki bezpieczeństwa organizacji (OSP) oraz założenia (opcjonalne).
Rozpatrywane są tutaj zagrożenia dla zasobów środowiska lokalnego. Opis zagrożenia
zawiera agenta zagrożenia (podmiot) oraz jego niepożądane działania wobec danego
zasobu środowiska lokalnego. Polityki bezpieczeństwa organizacji (OSP), które mają
być wymuszane przez środowisko lokalne to zasady, praktyki lub wytyczne ustanowione przez jednostkę organizacyjną zarządzającą tym środowiskiem. Deklaracja
założeń dla środowiska lokalnego jest opcjonalna. Założenia dotyczą otoczenia środowiska lokalnego, czyli różnego typu elementów, danych i dokumentacji dostarczanych do środowiska lokalnego z zewnątrz przez klientów lub inne środowisko lokalne,
w którym odbywał się np. wcześniejszy etap w modelu cyklu życia produktu. Należy
zatem podkreślić, że założenia nie dotyczą warunków, jakie muszą być spełnione
w danym środowisku lokalnym, a elementów dostarczanych do środowiska.
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Definicja problemu bezpieczeństwa dla laboratorium SecLab EMAG została pokazana na rysunkach 8 i 9.

Rys. 8. Definicja problemu bezpieczeństwa – zasoby, podmioty, zagrożenia

Jak widać na powyższym rysunku zasobami środowiska SecLab EMAG są dane
projektowe oraz infrastruktura techniczna. Zasobom tym może zagrażać wiele czynników, np. przypadkowe skasowanie danych projektowych lub działanie szkodliwego
kodu, itp.

Rys. 9. Definicja problemu bezpieczeństwa – polityki bezpieczeństwa organizacji, założenia

Na powyższym rysunku pokazano polityki bezpieczeństwa oraz założenia, które są
stosowane w laboratorium. Należy pamiętać, że polityki bezpieczeństwa są to wyrażenia określające przepisy, normy, procedury i wytyczne obwiązujące w danym środowisku rozwojowym. Identyfikując polityki bezpieczeństwa obowiązujące w danym
środowisku należy uwzględnić te, które dotyczą klasyfikacji wszystkich kodów i do-
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kumentów tworzonych w środowisku. Nie można też zapominać o politykach obowiązujących w organizacji, której częścią jest opisywane środowisko. W tym konkretnym
przypadku nie zdefiniowano polityk bezpieczeństwa.
Natomiast deklaracja założeń bezpieczeństwa dla środowiska lokalnego jest opcjonalna. Założenia dotyczą otoczenia środowiska lokalnego, czyli różnego typu elementów, danych i dokumentacji dostarczanych do środowiska lokalnego z zewnątrz przez
klientów lub inne środowisko lokalne.

7.3. Cele zabezpieczeń i ich uzasadnienie
W poprzednim rozdziale zdefiniowany został problem bezpieczeństwa (ang. SPD
– Security Problem Definition) dla środowiska lokalnego, czyli zostały zidentyfikowane możliwie wszystkie czynniki zagrażające wytwarzaniu bezpiecznych produktów w tym środowisku. W tej części dokumentu SST należy opisać środki, które
pozwalają zminimalizować lub całkowicie wyeliminować ryzyko wystąpienia zidentyfikowanych wcześniej zagrożeń. Podobnie jak dla TOE, realizuje się to za pomocą
krótkich i zwięzłych stwierdzeń (czyli generyków) nazywanych tu celami zabezpieczeń. Cele zabezpieczeń dostarczają rozwiązania problemu bezpieczeństwa (SPD),
który jest wyrażony na wysokim poziomie abstrakcji w języku naturalnym oraz wykazują, że wszystkie proponowane rozwiązania są wystarczające. Na rysunku 10
pokazano tabelę zawierającą cele zabezpieczeń zdefiniowane dla laboratorium SecLab EMAG.

Rys. 10. Cele zabezpieczeń dla laboratorium SecLab EMAG
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Powyższe cele zabezpieczeń należy uzasadnić. Uzasadnienie składa się z dwóch
części. W pierwszej pokazane są relacje łączące (odwzorowanie) cele zabezpieczeń
z konkretnymi zagrożeniami i politykami bezpieczeństwa organizacji (rys. 11).
Poprawne relacje oznaczają, że:
• brak jest zbędnych celów, tzn. każdemu celowi zabezpieczeń przypisano
przynajmniej jedno zagrożenie lub politykę bezpieczeństwa organizacji (warunek konieczności utworzenia zbioru celów zabezpieczeń);
• zbiór celów jest kompletny w odniesieniu do definicji problemu bezpieczeństwa, czyli każde zagrożenie i polityka (OSP) zostały odwzorowane na co
najmniej jeden cel zabezpieczeń (warunek dla zbioru celów, który ma być wystarczający);
• odwzorowanie jest poprawne – zastosowano dozwolone relacje pomiędzy celami i SPD polegające na tym, że cele przeciwstawiają się zagrożeniom
i wspomagają polityki bezpieczeństwa.

Rys. 11. Odwzorowanie SPD na cele zabezpieczeń

Druga część uzasadnienia ma na celu pokazanie, że odwzorowanie zilustrowane na
rys. 11 jest skuteczne. Należy przez to rozumieć, że jeżeli wszystkie cele zabezpieczeń
wskazujące na poszczególne zagrożenia oraz polityki (OSP) są osiągnięte, to wszystkie aspekty definicji problemu bezpieczeństwa są zrealizowane. Uzasadnienia dla
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poszczególnych celów podawane są w formie tabeli (rys. 12) i są wynikiem analizy
poszczególnych celów pod kątem tego, czy rzeczywiście przeciwstawiają się zagrożeniom oraz wymuszają polityki bezpieczeństwa organizacji.

Rys. 12. Uzasadnienia cząstkowe dla celów zabezpieczeń

Tak zdefiniowane cele zabezpieczeń muszą zostać zrealizowane w środowisku
rozwojowym. Możliwe jest to poprzez zastosowanie wymagań na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń (SAR), wywodzących się z klasy ALC. Ponadto środowisko powinno spełniać minimalny zestaw tych wymagań i powinny one być odpowiednio
dostosowane do procedur Site Certification.
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7.4. Wymagania na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń
W tej części dokumentu SST należy wymienić wszystkie wymagania SAR, które pozwolą zrealizować postawione w poprzednim rozdziale cele zabezpieczeń.
W przypadku gdy postawionych celów nie można zrealizować za pomocą istniejących w normie komponentów SAR, to istnieje możliwość zdefiniowania swoich
własnych wymagań zgodnie z wytycznymi normy CC. Własne definicje zapisuje
się w rozdziale „Definicja komponentów dodatkowych” w dokumencie SST.
W przypadku omawianego rozwojowego laboratorium doświadczalnego SecLab
EMAG nie było konieczności definiowania komponentów dodatkowych, dlatego
też opis tego rozdziału pominięto.
Zgodnie z rysunkiem 13 dla laboratorium dobrano następujące wymagania SAR.

Rys. 13. Deklaracja wymagań SAR dla laboratorium SecLab EMAG

W dalszej części dokumentu opisywane są szczegółowo komponenty klasy ALC
z dokładnością do elementów typu C, które decydują o zawartości i prezentacji materiału dowodowego. Opisy te uwzględniają noty aplikacyjne zgodnie z wytycznymi [7]
(pochyła czcionka w opisach), tak jak pokazano to na rysunku 14 dla wybranych elementów komponentu ALC_CMC.4.

Rys. 14. Opis elementów komponentu z uwzględnieniem not aplikacyjnych
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Następnie należy uzasadnić wybrane wymagania bezpieczeństwa. Uzasadnienie
składa się z 4 części przedstawiających:
• relacje łączące (odwzorowanie) wymagania SAR z konkretnymi celami zabezpieczeń;
• zbiór uzasadnień cząstkowych, pokazujący skuteczność odwzorowania
wszystkich celów zabezpieczeń na wymagania SAR;
• uzasadnienia dla zależności;
• uzasadnienia wyboru poszczególnych komponentów SAR.
Relacje łączące pokazują, że brak jest zbędnych komponentów SAR, że zbiór
komponentów SAR jest konieczny i wystarczający do realizacji celów zabezpieczeń
(rys. 15). Każdy cel zabezpieczeń powiązany jest z konkretnym wymaganiem opisanym w elemencie C.

Rys. 15. Odwzorowanie celów zabezpieczeń na wymagania SAR

W drugiej części uzasadnienia pokazano, że powyższe odwzorowanie jest skuteczne, tzn. że jeżeli wszystkie wymagania SAR wskazujące na poszczególne cele zabezpieczeń dla środowiska lokalnego są spełnione, to tym samym wszystkie cele zabezpieczeń dla środowiska lokalnego są osiągnięte. Poprzez uzasadnienie należy rozumieć przeanalizowanie rezultatów spełnienia poszczególnych wymagań SAR pod
kątem tego, czy cele zabezpieczeń dla środowiska lokalnego są rzeczywiście osiągane.
Uzasadnienie to przedstawiane jest w postaci tabeli, zawierającej cele zabezpieczeń,
odpowiadające im wymagania w postaci elementów C oraz uzasadnienie, tak jak to
pokazano na rys. 16 poniżej dla wybranych elementów.
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Rys. 16. Uzasadnienie zastosowania wymagań SAR

Rys. 17. Uzasadnienie zależności pomiędzy wymaganiami SAR

W kolejnej, trzeciej części uzasadnienia dla każdego z komponentów SAR posiadających zależności należy określić, czy dana zależność została spełniona. Jeśli komponent zależny nie został włączony do SST, to należy uzasadnić dlaczego (rys. 17). Należy
pamiętać, że do dokumentu SST włącza się jedynie komponenty zależne związane
z cyklem życia (klasa ALC), dlatego jeśli komponent zależny należy do innej klasy, to
uzasadnienie brzmi: „Komponent nie jest związany z cyklem życia produktu”.
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Natomiast ostatnia część uzasadnienia zawiera wyjaśnienia, dlaczego określone
komponenty SAR zostały wybrane. Nie istnieją żadne specyficzne wymagania dotyczące tego wyjaśnienia. Jego celem jest umożliwienie czytelnikom SST zrozumienia
powodów, dla których ten konkretny zestaw wymagań został wybrany. Na rys. 18
zilustrowano uzasadnienie, które jest podyktowane wybranym poziomem EAL dla
wytwarzanych w laboratorium SecLab EMAG produktów.

Rys. 18. Uzasadnienie wyboru danego zestawu wymagań SAR

Po wybraniu i uzasadnieniu wszystkich wymagań SAR należy utworzyć najważniejszą część dokumentu SST, jaką jest specyfikacja końcowa środowiska lokalnego.

7.5. Specyfikacja końcowa środowiska lokalnego
Specyfikacja końcowa środowiska lokalnego jest najważniejszą częścią zadania
zabezpieczeń SST. Powinna zawierać wykaz materiałów dowodowych oraz opisywać
sposób w jaki środowisko lokalne spełnia każde z zadeklarowanych wymagań SAR,
co ma gwarantować ochronę przed atakiem o zadeklarowanym potencjale.
Specyfikacja końcowa składa się z 4 podstawowych rozdziałów:
1. Wstępne warunki stawiane przez środowisko lokalne.
2. Usługi świadczone przez środowisko lokalne.
3. Wykaz materiałów dowodowych dla wymagań SAR.
4. Spełnienie wymagań SAR:
o minimalne wymagania SAR;
o opcjonalne wymagania SAR;
o podsumowanie materiału dowodowego dla SST.
Rozdział 1 opisuje co trzeba dostarczyć do środowiska lokalnego, aby mogło ono
prawidłowo wyprodukować odpowiedni produkt. Mogą to być podzespoły elektroniczne, oprogramowanie układowe dostarczane przez klientów oraz producentów albo
części składowe lub częściowo gotowy produkt z poprzedniego etapu produkcji
(z pozostałych części środowiska rozwojowego). Fragment takiego opisu dla laboratorium SecLab EMAG przedstawia rys. 19.
Rozdział 2 opisuje usługi świadczone przez środowisko lokalne, czyli jakie podprocesy i czynności wykonywane są w tym lokalnym środowisku rozwojowym oraz
jakie są ich wyniki przekazywane do pozostałych części środowiska rozwojowego.
Laboratorium SecLab EMAG wytwarza dwa rodzaje produktów: programowe oraz
sprzętowe. Produkty sprzętowe również zawierają w sobie oprogramowanie często
nawet bardzo skomplikowane. Wytwarzanie produktów sprzętowych obejmuje w dużej mierze inny zakres prac, w stosunku do oprogramowania, takich jak wykonanie
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schematów, rysunków, płytek drukowanych, montaż oraz programowanie. Z tego
powodu sensowne jest rozdzielenie produktów sprzętowych od produktów programowych. W ramach produktów programowych wyróżniono następujące etapy ich tworzenia: inicjowanie; specyfikacja; projektowanie; implementacja; integracja; testowanie; walidacja. Natomiast dla produktów sprzętowych wyodrębniono następujące etapy: inicjowanie; specyfikacja; projektowanie; budowa modelu; budowa prototypu;
testowanie; walidacja. Oczywiście wszystkie wymienione wyżej etapy są szczegółowo
opisane w rozdziale dotyczącym usług świadczonych przez laboratorium. Tutaj stanowią one tylko ilustrację zagadnień, które musi uwzględnić konstruktor opisując
swoje środowisko rozwojowe.

Rys. 19. Warunki wstępne dla laboratorium SecLab EMAG

Rozdział 3 zawiera jednoznacznie zidentyfikowane i krótko opisane wszystkie dokumenty z materiałem dowodowym potrzebnym do spełnienia zadeklarowanych wymagań SAR. Lista materiałów dowodowych może się znajdować w tym rozdziale lub
w bibliografii. Dokumenty z materiałem dowodowym mogą być także dołączone bezpośrednio do SST w postaci załączników. Przykładowy wykaz takich dokumentów dla
omawianego laboratorium ilustruje rys. 20.
W rozdziale 4 należy dla każdego wymagania SAR, z dokładnością do elementu
typu C, opisać wszystkie aspekty bezpieczeństwa dotyczące tego wymagania, które są
realizowane przez środowisko lokalne. Należy również wskazać miejsca, gdzie znajduje się materiał dowodowy potrzebny do spełnienia danego aspektu bezpieczeństwa
wymagania SAR. Rozdział ten podzielony jest zwykle jeszcze na trzy podrozdziały,
które zawierają wykazy materiałów dowodowych dla minimalnych i opcjonalnych
wymagań SAR (rys. 21) oraz podsumowanie całości materiału dowodowego zawartego w dokumencie SST (rys. 22).
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Rys. 20. Wykaz dokumentacji dowodowej dla laboratorium SecLab EMAG

Rys. 21. Materiał dowodowy dla wybranego wymagania minimalnego

Podsumowanie materiału dowodowego pokazane na rys. 22 wskazuje wszystkie
części dokumentu SST, które spełniają wymagania klasy AST przeznaczonej do oceny
poprawności i spójności tego dokumentu. Przedstawione wymagania są reprezentowane przez poszczególne elementy typu C, określające zawartość dokumentu SST.
Dla każdego elementu określone jest także, które części materiału dowodowego odnoszą się do niego bezpośrednio, spełniając jego wymagania. Należy pamiętać, że obok
symbolów wymagań znajdują się przypisy końcowe z treściami oryginalnymi wyma-
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gań oraz z polskimi tłumaczeniami wykonanymi przez realizatorów projektu CCMODE, które ułatwiają ich interpretację. Podsumowanie to umożliwia konstruktorowi
samodzielną weryfikację opracowywanego dokumentu, co poprawia jego jakość
i zgodność z wytycznymi Site Certification. Taka samodzielna weryfikacja zwiększa
szanse na pozytywną ocenę i rozpoczęcie certyfikacji środowiska lokalnego.

Rys. 22. Podsumowanie materiału dowodowego SST

Podsumowanie właściwie kończy cały dokument SST. Można do niego jeszcze dołączyć załączniki w postaci słownika terminów, wykazu użytych skrótów oraz oczywiście
bibliografię. Opracowany dokument stanowi punkt wyjścia do opracowania kolejnych
dokumentów materiału dowodowego. Zadeklarowane w SST minimalne oraz opcjonalne
wymagania SAR powinny posiadać swoją dokumentację potwierdzającą ich stosowanie
w danym środowisku lokalnym. W ramach projektu CCMODE opracowano zestaw wzorców i metod transformacji przeznaczonych dokładnie do tego zadania. Wzorce dedykowane są dla konkretnych komponentów SAR i zbudowane są podobnie jak omówiony już
wzorzec SST. Posiadają określoną strukturę i przypisy ułatwiające ich wypełnienie.
W dalszej części niniejszego rozdziału monografii przedstawiono wzorzec i jego metodę
transformacji dla komponentu ALC_CMC.4, który został zadeklarowany w ramach wymagań minimalnych dla laboratorium SecLab EMAG (rys. 13).

8. Wzorzec dokumentu ALC_CMC.4
i metoda jego transformacji
W zadaniu zabezpieczeń środowiska lokalnego (SST), w rozdziale dotyczącym
wymagań na uzasadnienie zaufania do zabezpieczeń, dokonano powiązania wymagań
SAR z celami zabezpieczeń. Z kolei cele zabezpieczeń stanowią rozwiązanie konkretnego problemu bezpieczeństwa wynikającego z zagrożeń, które mogą naruszać zasoby
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środowiska lokalnego. Widać zatem, że dzięki zastosowaniu tychże wymagań SAR
w danym środowisku lokalnym realizuje sie konkretne cele zabezpieczeń. Jak już
wcześniej wspomniano, koncepcja certyfikacji środowiska lokalnego wymaga zastosowania w danym środowisku odpowiednich zabezpieczeń oraz stosowania systemu
zarządzania konfiguracją. Środki te mają gwarantować, że powstające w takich środowiskach produkty IT będą spełniać swoje specyfikacje zabezpieczeń z zadeklarowanym poziomem uzasadnionego zaufania EAL, a certyfikat takiego środowiska będzie można wielokrotnie używać podczas oceny różnych produktów. Jednymi z takich
wymagań SAR zastosowanych w ramach budowy laboratorium SecLab EMAG są te
zapisane w komponencie ALC_CMC.4. Zastosowanie wymagań tego komponentu,
zgodnie z normą CC, nakłada na konstruktora obowiązek dostarczenia do oceny dokumentacji użytkowej systemu zarządzania konfiguracją. W dokumentacji tej opisuje
się procesy prowadzące do unikalnego identyfikowania wytwarzanych produktów
i pozostałych elementów list konfiguracyjnych oraz opisuje się zautomatyzowane
środki, które mają zapewniać tylko autoryzowane zmiany w elementach konfiguracji.
W utworzeniu takiej dokumentacji pomaga zastosowanie odpowiedniego wzorca wraz
z powiązaną metodą transformacji. Oczywiście konstruktor zobowiązany jest dostarczyć komplet materiału dowodowego dla wszystkich zadeklarowanych wymagań
SAR. Mało tego, może się on spodziewać audytu środowiska prowadzonego przez
instytucję oceniającą w celu potwierdzenia zapisów z materiału dowodowego.

8.1. Struktura wzorca dokumentu ALC_CMC.4
Struktura wzorca powstała na podstawie wymagań rodziny ALC_CMC opisanych
w trzeciej części normy CC [3], wytycznych dla autorów dokumentacji dowodowej
[9], wytycznych dla tworzących raporty z oceny dokumentacji [10] oraz na podstawie
metodyki oceny CEM (ang. Common Evaluation Methodology) [11].
Sam wzorzec nie różni się w swojej strukturze od wersji przeznaczonej dla środowiska tradycyjnego, nie podlegającego ocenie i certyfikacji. Należy jedynie pamiętać
o notach aplikacyjnych dostosowujących interpretacje wymagania do wytycznych
koncepcji Site Certification.
Mając powyższe na uwadze, konstruktor powinien skupić się raczej na typie produktów IT, które są lub będą rozwijane w środowisku lokalnym, nie uwzględniając
rzeczywistego produktu. Natomiast podczas tworzenia materiału dowodowego powinien skupić się na procedurach i procesach, a nie na konkretnym produkcie. I tak, odnosząc się do systemu zarządzania konfiguracją stosowanego w środowisku lokalnym,
konstruktor powinien:
• opisać procesy prowadzące do unikalnego identyfikowania produktu i jego
części;
• budować listy konfiguracyjne, które zawierają tylko te elementy konfiguracji, które leżą w zakresie objętym przez dane środowisko lokalne, ale nie
mają bezpośredniego związku z produktem, jak np. narzędzia standardowe,
dokumentację systemu, czy narzędzia stosowane do rozwoju produktów
środowiska;
• utworzyć plan zarządzania konfiguracją, w którym umieści jedynie instrukcje, gdy projekt będzie realizowany w środowisku lokalnym.
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Strukturę wzorca na przykładzie już wypełnionego dokumentu dla laboratorium
SecLab EMAG przedstawia rys. 23.

Rys. 23. Struktura wypełnionego dokumentu ALC_CMC.4 dla SecLab EMAG

Tak opracowany wzorzec można dalej użyć do przygotowania materiału dowodowego. Pomagają w tym przypisy wzorca oraz jego metoda transformacji opisane
w kolejnym rozdziale.

8.2. Metoda transformacji i wypełnianie wzorca ALC_CMC.4
Utworzenie dokumentu docelowego materiału dowodowego polega na wypełnieniu
wzorca zgodnie z zaleceniami podanymi w przypisach wzorca oraz jego metodzie
transformacji, podobnie jak to zostało już opisane w rozdziałach 6.2 i 6.3 w przypadku
wzorca dokumentu SST.
Metoda transformacji ma postać schematu w języku UML ilustrującego kolejne
kroki, które należy wykonać wypełniając kolejne rozdziały wzorca. Ze względu na
wielkość schematu pokazano jedynie fragment metody (rys. 24).
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Rys. 24. Fragment metody transformacji dla ALC_CMC.4

Każdy krok metody został dodatkowo szczegółowo opisany w dokumentacji. Przykładowo dla kroku CCM CMC5/ACT4 opis jest następujący: w tym rozdziale należy
podać informacje zaczerpnięte z dokumentacji systemu CM lub z innych źródeł ze
środowiska rozwojowego. Informacje te powinny pokazać oceniającemu jak stosowany jest system zarządzania konfiguracją. W pierwszym podrozdziale dokumentacji
stosowania systemu CM należy opisać metodę oznaczania różnych typów elementów
list konfiguracyjnych. W zależności od poziomu EAL liczba opisywanych typów
zwiększa się.

9. Opracowanie dokumentu ALC_CMC.4 dla laboratorium
SecLab EMAG – opis metod identyfikacji elementów
konfiguracji
Sposób pracy z wzorcem oraz jego metodą transformacji jest podobny jak w przypadku wypełniania dokumentu SST. Poniżej przedstawiono fragment wypełnionego
dokumentu (rys. 25) w zakresie opisu sposobów identyfikacji elementów konfiguracji
stosowanych w laboratorium SecLab EMAG, zgodnie z krokiem metody transformacji
oznaczonym CCM CMC5/ACT4 i opisanym wcześniej.
Po wypełnieniu wszystkich rozdziałów wzorca na sam koniec należy sprawdzić
rozdział podsumowania, w którym, podobnie jak dla wszystkich innych wzorców,
zawarto odnośniki wskazujące części dokumentu spełniające konkretne wymagania.
Podsumowanie pomaga nie tylko w samodzielnej weryfikacji utworzonego dokumentu, ale stanowi również ułatwienie dla oceniającego materiał dowodowy.
W niniejszym rozdziale podano tylko jeden przykład przygotowania dokumentacji dowodowej, ale oczywiste jest, że konstruktor zobowiązany jest przygotować
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cały komplet materiału dowodowego zadeklarowany w dokumencie SST. Komplet
takiej dokumentacji przekazywany jest następnie do instytucji oceniającej, która
wydaje werdykt spełniania lub nie określonych wymagań. W przypadku wykrytych niezgodności oceniający tworzy raporty uwag, które przekazywane są konstruktorowi. Konstruktor na ich podstawie wprowadza niezbędne poprawki do
opracowanej dokumentacji.

Rys. 25. Metoda identyfikacji elementów konfiguracji w SecLab EMAG

10. Podsumowanie
Wynikiem projektu CCMODE jest metodyka wdrażania i zarządzania środowiskiem rozwojowym. Składa się ona z kilku dedykowanych metod, służących do:
• zbadania stanu środowiska w celu poznania jego potrzeb i uwarunkowań
wdrożeniowych;
• wyboru właściwych modułów do budowy środowiska;
• skonfigurowania i dostosowania tych modułów;
• zintegrowania modułów w system środowiska rozwojowego.
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Do modułów tych zaliczamy wzorce dokumentacji wraz z ich metodami transformacji umożliwiającymi przygotowanie finalnych wersji dokumentów przeznaczonych
dla konkretnego środowiska rozwojowego. W niniejszym rozdziale monografii przedstawiono sposób przygotowania dokumentacji dla środowiska lokalnego zgodnego
z koncepcją Site Certification i zilustrowano go przykładami z budowania doświadczalnego środowiska SecLab EMAG. Należy pamiętać, że dokumentacja jest zapisem
czynności wykonanych podczas budowania środowiska. Wszystkie środki bezpieczeństwa i wymagania zalecane w przypisach wzorców i ich metodach transformacji należy najpierw zastosować w środowisku.
Przyjęto następujące etapy budowy i wdrażania środowiska rozwojowego:
• przeprowadzenie analizy potrzeb i uwarunkowań wdrożeniowych danego środowiska;
• opracowanie zadania zabezpieczeń dla środowiska lokalnego (SST), które:
o określa zakres logiczny i fizyczny środowiska oraz definiuje problem
bezpieczeństwa, który w danym środowisku lokalnym będzie rozwiązany;
o określa wymagania minimalne i opcjonalne dla wymagań klasy ALC;
o przedstawia w specyfikacji końcowej sposób realizacji wymagań
w środowisku lokalnym;
• opracowanie materiału dowodowego dla wybranych w deklaracji zgodności
SST komponentów klasy ALC;
• samodzielna ocena opracowanego zadania zabezpieczeń SST i odpowiadającego mu materiału dowodowego dla wymagań klasy ALC na podstawie:
o rozdziału podsumowania wypełnionych dokumentów;
o wytycznych zawartych w przypisach wzorców;
o wytycznych metodyki CEM z uwzględnieniem not aplikacyjnych;
• podjęcie decyzji biznesowej dotyczącej oceny i certyfikacji środowiska lokalnego;
• przekazanie środowiska lokalnego do użytkowania.
W niniejszym rozdziale, na przykładzie doświadczalnego środowiska rozwojowego
SecLab EMAG, prześledzono proces tworzenia zadania zabezpieczeń środowiska
lokalnego. Omówiono jego strukturę, sposób wypełniania przy użyciu przypisów
(wskazówek) oraz przy użyciu dedykowanej metody transformacji. Pokazano schemat
blokowy metody transformacji wraz z przykładem szczegółowego opisu kilku jej kroków. Prześledzono proces definiowania problemu bezpieczeństwa dla środowiska oraz
sposób jego rozwiązania za pomocą odpowiednio dobranych celów zabezpieczeń.
Następnie pokazano jak zrealizować te cele poprzez spełnienie wymagań SAR
w środowisku lokalnym. Następnie dla wybranego komponentu SAR, dotyczącego
zastosowania w środowisku systemu zarządzania konfiguracją, prześledzono proces
tworzenia materiału dowodowego dla tego komponentu przy użyciu jego wzorca
i metody transformacji. W obydwu przypadkach, dokumentu SST oraz materiału
dowodowego dla komponentu ALC_CMC.4, zwrócono uwagę na podsumowania
dokumentów, które stanowią punkt wyjścia do samodzielnej weryfikacji ich spójności i poprawności względem standardu CC oraz wytycznych Site Certification. Samo
użycie modułów wzorcowych i ich metod transformacji znacznie ułatwiło
i przyspieszyło proces tworzenia niezbędnej dokumentacji, stanowiło także kompendium wiedzy na temat samego standardu jak i wymagań dotyczących certyfikacji
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środowiska lokalnego. Próbne użycie wzorców projektowych potwierdziło, że są
one zgodne ze standardem CC, spójne, zrozumiałe, posiadają zwięzłą strukturę
i umożliwiają zastosowanie w przyszłości komputerowych środków automatyzujących proces ich wypełniania
Tak opracowywany materiał dowodowy środowiska lokalnego, po jego weryfikacji
i samoocenie, może zostać przekazany dalej do niezależnej instytucji oceniającej
i certyfikującej. Certyfikat środowiska lokalnego może być później wielokrotnie wykorzystany do oceny produktów w nim wytwarzanych, jak i do łączenia wielu środowisk lokalnych w większe, złożone środowiska rozwojowe. Podstawowymi zaletami
budowania środowisk rozwojowych zgodnych z koncepcją Site Certification są mniejsze koszty oceny produktów wytwarzanych w tych środowiskach oraz możliwość
wielokrotnego wykorzystania tych środowisk i ich certyfikatów do wytwarzania wielu
produktów podobnego typu, które także będą dalej oceniane i certyfikowane zgodnie
ze standardem Common Criteria.
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Rozdział 6.

Konstruowanie produktu
informatycznego na przykładzie
czujnika gazometrycznego
w środowisku rozwojowym
na podstawie wzorców

6

1. Wprowadzenie
Rozdział przedstawia sposób wykorzystania wzorców materiału dowodowego przy
konstruowaniu produktu o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Przedstawiono zagadnienia związane z konstruowaniem urządzeń zgodnie z wymaganiami
standardu Common Criteria (ISO/IEC 15408) na przykładzie czujnika gazometrycznego MCX.1.0 dla poziomu uzasadnionego zaufania EAL 2.
Celem przeprowadzenia walidacji wybranych wzorców materiału dowodowego było zilustrowanie możliwości ich wykorzystania w dokumentowaniu, zaimplementowanych w produktach sprzętowych, zabezpieczeń oraz przedstawienie wybranych
zagadnień związanych z konstruowaniem urządzeń lub systemów informatycznych
zgodnie z wymaganiami standardu.
Dodatkowymi celami walidacji były:
• sprawdzenie czy transformacja wzorców, wykonana zgodnie z instrukcjami
zawartymi we wzorcach oraz metodach transformacji, pozwala uzyskać poprawny materiał dowodowy;
• weryfikacja spójności i dokładności zawartych w nich wskazówek dla konstruktora oraz przejrzystości metod transformacji;
• wypracowanie wniosków, dotyczących ewentualnych modyfikacji wzorców,
w celu lepszego ich przystosowania do potrzeb procesu projektowego.
Czujnik gazometryczny będący przedmiotem oceny (ang. TOE – Target of Evaluation) jest urządzeniem służącym do pomiaru stężenia metanu w powietrzu wentylacyjnym kopalń.
Wzorce materiału dowodowego zostały opracowane w ramach realizacji projektu
celowego pod tytułem „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”, natomiast urządzenie będące
przedmiotem oceny jest produktem odrębnego projektu, realizowanego równolegle
w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG.
W rozdziale, w pierwszej jego części, przedstawiona została ogólna charakterystyka urządzenia, jego zasada działania oraz obszar zastosowania. Przedstawiony został
sposób transformacji wzorca materiału dowodowego, przygotowanego w ramach pro-
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jektu CCMODE, dla zadania zabezpieczeń (ang. ST – Security Target). W niniejszym
rozdziale przeanalizowano kolejne elementy wzorca w odniesieniu do wybranego do
walidacji przedmiotu oceny (czujnika gazometrycznego).
W dalszej części rozdziału przedstawiono transformację materiału dowodowego dla
specyfikacji funkcjonalnej klasy ADV (rozwój TOE). Klasa ADV zawiera sześć rodzin.
Każda z rodzin zajmuje się innym aspektem konstruowania TOE. Wraz ze wzrostem poziomu uzasadnionego zaufania do TOE, od EAL1 do EAL7, liczba dokumentów, które
należy dostarczyć do oceny, a także ich złożoność wzrasta. Dla badanego czujnika gazometrycznego, którego poziom uzasadnionego zaufania zadeklarowany został na poziomie
EAL 2, wymagane są następujące komponenty rodzin klasy ADV:
• ADV_TDS.1 – projekt TOE, w którym należy wyjaśnić, jak zaimplementowana została funkcjonalność zabezpieczeń realizujących wymagania SFR oraz
nakreślić granice funkcjonalności zabezpieczeń TOE;
• ADV_FSP.2 – specyfikacja interfejsów związanych z TOE i z zabezpieczeniami (TSFI);
• ADV_ARC.1 – informacje związane z architekturą bezpieczeństwa opisywanego produktu.

2. Charakterystyka przedmiotu oceny
Jednym z pierwszych etapów pracy konstruktora nad zadaniem zabezpieczeń jest
opis i charakterystyka przedmiotu oceny.
Czujnik gazometryczny MCX 1.0 jest modelem urządzenia pomiarowego, którego
konstrukcja i zasada działania została oparta na wielu rozwiązaniach z dziedziny gazometrii oferowanych przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Czujnik MCX 1.0 pozwala na ciągły pomiar stężenia metanu w zakresie 0÷100%
oraz dodatkowo stężenia gazów mierzonych przez zaimplementowane sensory,
w zależności od wersji czujnika. Czujnik charakteryzuje się szybkim czasem odpowiedzi oraz elastycznym sposobem konfigurowania swojej funkcjonalności. Zasadniczym
przeznaczeniem czujnika gazometrycznego jest praca w ramach systemu metanometrii
automatycznej. Pracując w ramach systemu czujnik MCX realizuje funkcje związane ze
sterowaniem wyjść dwustanowych. Sterując wyjściami czujnik MCX dokonuje automatycznych wyłączeń energii elektrycznej w przypadku przekroczenia stężeń dopuszczalnych metanu. Wygląd opisywanego urządzenia przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Czujnik gazometryczny MCX 1.0
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Czujnik MCX może również pracować lokalnie, poza systemem metanometrii automatycznej. W przypadku pracy lokalnej w czujniku nie są dostępne funkcje związane ze sterowaniem wyjść dwustanowych. Czujnik składa się z dwóch połączonych
obudów, z których jedna zawiera układ elektroniczny metanomierza, a druga stanowi
komorę przyłączową umożliwiającą dołączenie obwodów zewnętrznych. Komora
przyłączowa wyposażona jest w trzy wpusty do wprowadzania kabli oraz w złącze do
przyłączania klawiatury kalibracyjnej. Głowica pomiarowa wyposażona jest w wymienny filtr składający się z siatki stalowej, folii hydrofobowej oraz warstwy węgla
aktywnego. Obudowy czujnika MCX i głowicy pomiarowej wyposażone są w specjalne zawiesia umożliwiające ich zawieszenie pod stropem w wymaganej pozycji.
Układ elektroniczny czujnika MCX rozmieszczony jest na obwodach drukowanych, połączonych ze sobą przewodami taśmowymi. Podział układu elektronicznego
zaprojektowano tak, aby możliwe było tworzenie, na życzenie użytkownika, wersji
przyrządu różniącego się możliwościami funkcjonalnymi i ceną. Moduł procesora
zawiera kontroler sterujący wszystkimi funkcjami czujnika MCX i odpowiedzialny za
komunikację ze sterownikiem centrali telemetrycznej.
Dla mikroprocesorowego czujnika gazometrycznego w wykonaniu iskrobezpiecznym typu MCX zaprojektowano komory pomiarowe wyposażone w jednolity, asynchroniczny interfejs szeregowy. Komory pomiarowe zasilane są napięciem z globalnego zasilania czujnika, co pozwala na stabilizację napięcia dopiero w poszczególnych komorach pomiarowych.
Otoczenie dostarcza do TOE mierzone sygnały (gaz znajdujący się w otoczeniu
czujnika), które są przetwarzane i kondycjonowane przez mikrokontroler komory
pomiarowej. Przede wszystkim kontroluje skrośne działanie detektora na temperaturę
otoczenia oraz dryf (niestałość czasową) napięcia na wyjściach sensora podłączonych
bezpośrednio do mikrokontrolera w podsystemie MCXdet.
Czujnik może być wyposażony w kilka komór pomiarowych, z których każda niezależnie posiada funkcje zabezpieczające poprawność wprowadzonych danych ze
środowiska TOE, weryfikację danych oraz kontrolę poziomu ochrony otoczenia TOE.
W zależności od zastosowanej komory pomiarowej wyróżnia się następujące elementy
zabezpieczające poprawność zapisu informacji i przekazania do monitora głównego:
• sprawdzenie poprawności napięcia zasilania dostarczanego do detektora pomiarowego;
• kontrolę i porównanie sygnału napięciowego analogowego z detektora względem wartości zapisanej w pamięci podczas produkcji i kalibracji komory pomiarowej;
• weryfikację sygnałów cyfrowych z detektora poprzez porównanie z zakresem
pomiarowym zapisanym w pamięci procesora podczas produkcji komory pomiarowej;
• porównanie czasu pracy detektorów zapisanych w pamięci procesora podczas
produkcji komory pomiarowej i wyłączenia pomiaru przy przekroczeniu „czasu
życia” detektora;
• kontrolę temperatury pracy czujnika i przekazanie alarmu (o awarii) do aplikacji
głównej czujnika w momencie przekroczenia dozwolonej temperatury pracy;
• kompensację termiczną (ciśnieniową) detektorów, które nie posiadają kompensacji automatycznej.
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Program zapisany w procesorze jest wprowadzany przez producenta w doświadczalnym laboratorium sprzętowo-programowym o podwyższonych wymaganiach
bezpieczeństwa, które jest w stadium organizacji.
Czujnik MCX może zapamiętać niektóre zdarzenia wraz z datą i czasem ich wystąpienia (np. data i czas kalibracji czujnika, narażenia na przeciążenia gazowe podczas kalibracji). Wszystkie nastawy konfiguracyjne czujnika MCX, tzn. wartości progów alarmowych, logiczny adres czujnika w systemie, sposób sterowania wyjściami
dwustanowymi itp. ustawiane są tylko i wyłącznie ze stacji powierzchniowej, ze stanowiska dyspozytora systemu w momencie przeprowadzania konfiguracji danego
czujnika.
Obiektem weryfikacji (TOE) jest część wewnętrzna czujnika gazometrycznego –
obudowa urządzenia traktowana jest jako część otoczenia obiektu (rys. 2). TOE ma
możliwość autonomicznej pracy, jednakże jego podstawowym przeznaczeniem jest
praca jako element systemu telemetrycznego. W przypadku takiego trybu pracy potrzebna jest linia transmisyjna (zasilanie, transmisja), która umożliwia połączenie TOE
z modułem zasilająco-transmisyjnym. Informacje z modułu przekazywane są do
głównego komputera PC, z poziomu którego zarządza się systemem, urządzeniami
i interpretuje pomiary uzyskane z urządzeń.

Rys. 2. TOE i jego otoczenie
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3. Wyniki walidacji
3.1. Przygotowanie wzorca materiału dowodowego zadania
zabezpieczeń ST
Na rysunku 3 przedstawiona jest obowiązkowa zawartość zadania zabezpieczeń
ST na podstawie wymagań klasy ASE opisanych w trzeciej części normy CC. Rysunek ten może być również wykorzystany jako ogólna struktura zadania zabezpieczeń. W analizowanym przypadku struktura ta była podstawą do przygotowania
wzorca materiału dowodowego zadania zabezpieczeń dla czujnika gazometrycznego MCX 1.0. Przedstawione poniżej sekcje zadania zabezpieczeń były w kolejności wypełniane treścią odpowiadającą rozważanemu czujnikowi gazometrycznemu.
Dokument ST zawiera:
• ST introduction – wprowadzenie do zadania zabezpieczeń, zawierające trzy
opisy w języku naturalnym, na różnych poziomach abstrakcji;
• conformance claims – deklarację zgodności, pokazującą w jaki sposób ST jest
zgodne z CC, profilami zabezpieczeń (PP) oraz pakietami wymagań bezpieczeństwa;

Rys. 3. Struktura dokumentu ST
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•

security problem definition – definicję problemu bezpieczeństwa TOE, opisującą zagrożenia, polityki bezpieczeństwa organizacji (OSP) oraz założenia;
• security objectives – cele zabezpieczeń, pokazujące jak proponowane rozwiązanie problemu bezpieczeństwa jest podzielone pomiędzy cele zabezpieczeń
dla TOE i cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego;
• extended components definition – definicję komponentów dodatkowych
(opcjonalnie), gdzie definiowane są nowe komponenty (spoza katalogu CC)
na funkcjonalność zabezpieczeń (SFR) oraz na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń (SAR);
• security requirements – wymagania bezpieczeństwa, gdzie w postaci znormalizowanego języka przedstawione jest odwzorowanie celów zabezpieczeń dla
TOE na komponenty SFR; dodatkowo sekcja ta zawiera listę zadeklarowanych komponentów SAR;
• TOE summary specification – specyfikacja końcowa TOE, pokazująca w jaki
sposób wymagania na funkcjonalność zabezpieczeń zostały zaimplementowane w TOE.
Poniżej przedstawiono treść kluczowych rozdziałów dokumentu ST dla czujnika
gazometrycznego.
Definicja problemu bezpieczeństwa
Zdefiniowanie problemu bezpieczeństwa czujnika gazometrycznego dotyczy urządzenia oraz środowiska, w którym czujnik będzie pracował (ang. TOE IT environment
i TOE physical environment). Poszczególne aspekty problemu bezpieczeństwa wyrażone są poprzez zagrożenia i politykę bezpieczeństwa organizacji, w której jest eksploatowany czujnik. Pierwszym etapem definicji problemu bezpieczeństwa jest określenie chronionych zasobów oraz podmiotów związanych głównie ze środowiskiem
eksploatacyjnym TOE (niektóre dotyczą środowiska rozwoju podobnie jak w starszych ST). Następnie konstruktor identyfikuje zagrożenia, które mogą w negatywny
sposób wpłynąć na przedmiot oceny oraz definiuje cele zabezpieczeń zarówno dla
TOE, jak i jego środowiska operacyjnego, które przeciwstawiają się tym zagrożeniom
Zasoby
Sekcja przedstawia wszystkie zasoby (ang. assets), których identyfikacja jest niezbędna do zdefiniowania problemu bezpieczeństwa. Zasoby podzielone są według ich
logicznego oraz fizycznego przeznaczenia i związku z TOE.
Zidentyfikowane zasoby dla TOE przedstawione są w tabeli 1.
Tabela 1. Zasoby TOE

Symbol
DTO.SensorData

DTO.SensorID
DTO.UserData
DIT.TelemSyst

Opis
Przetwarzane wielkości fizyczne (ciśnienie, temperatura) lub
chemiczne (stężenie gazu) na wielkość elektryczną (informatyczną) oraz protokół transmisji
Dane identyfikacyjne czujnika
Dane użytkownika; Ustawienie progów alarmowych (wyłączenie energii)
Nadrzędny system telemetryczny
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DIT.CalibKeyb
DIT.Power
DAP.DesignData

117

Opis
Urządzenie podłączane do czujnika w celu jego kalibracji
i zmiany jego ustawień
Układy zasilane energią wyłączane przez czujnik (matryca wyłączeń)
Informacje dotyczące projektowanych rozwiązań (sprzętowych,
informatycznych), dokumentacja projektowa

Kolejnym etapem jest określenie podmiotów związanych z cyklem życia TOE.
Podmioty
Sekcja definiuje podmioty (ang. subjects) związane lub współpracujące z TOE.
Podmioty, pod kątem kryterium autoryzacji, podzielone są na dwie grupy – reprezentujące użytkowników autoryzowanych (SAU) oraz użytkowników nieautoryzowanych
(SNA), czyli intruzów. Zidentyfikowane podmioty współpracujące z TOE przedstawione zostały w tabeli 2.
Tabela 2. Podmioty współpracujące z TOE

Symbol
SAU.Developer
SAU.ManufPers

SAU.ServicePers
SAU.User
SAU.Dispatch

SAU.MiningAuth
SAU.MaintPers
SNA.MiningPers
SNA.HighPotIntrud
SNA.IndSpy

Opis
Osoba zaangażowana w prace rozwojowe dotyczące czujnika
Osoba zaangażowana w procesy wytwórcze (wytwarzanie
komponentów programowych i sprzętowych) ich integrację
i testowanie
Osoba odpowiedzialna za serwis czujnika i ewentualną naprawę
Osoba autoryzowana (dozór kopalni, górnik-metaniarz, górnik-elektryk)
Osoba zarządzająca z poziomu systemu telemetrycznego
konfiguracją czujników oraz interpretująca dane wysłane
przez czujniki oraz stan urządzeń
Osoba odpowiedzialna za kontrolę poprawności pracy urządzeń (Wyższy Urząd Górniczy)
Personel obsługujący TOE (ang. maintenance)
Osoba należąca do personelu kopalni, która w sposób celowy
lub niecelowy może uszkodzić czujnik
Osoba bez uprawnień, próbująca uszkodzić TOE lub zniekształcić dane pomiarowe (rozkalibrować czujnik)
Osoba próbująca uzyskać nieautoryzowany dostęp do dokumentacji projektowej

Następnym etapem definicji problemu bezpieczeństwa jest zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą negatywnie wpłynąć na pracę przedmiotu oceny.
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Zagrożenia
W poniższej sekcji przedstawione zostały wszystkie zagrożenia (ang. threats) zidentyfikowane przez konstruktora dla czujnika, które mogą w negatywny sposób
wpłynąć na bezpieczeństwo TOE lub bezpieczeństwo pracy TOE. Przedstawione one
zostały w tabeli 3.
Tabela 3. Zagrożenia dla TOE

Symbol
TDA.Access

Opis
Możliwość dostępu przez użytkowników [SAU.Developer],
[SAU.MaintPers], [SAU.ServicePers], [SAU.User],
[SNA.HighPotIntrud] do funkcji czujnika i sfałszowania
jego danych [DTO.SensorData]

TDA.Faults

Błędy pomiaru i transmisji. Wyjaśnienie: uszkodzenie czujnika, linii transmisyjnej lub detektora

TDA.Calib

Możliwość nieautoryzowanej zmiany parametrów pracy
czujnika [DTO.SensorData] przez personel serwisowy
[SAU.ServicePers]

TDA.Test

Niewłaściwa procedura testowania [SAU.Developer]

TDA.PowerSupply

Możliwość uszkodzenia czujnika przez użytkowników lub
intruzów [SAU.User], [SNA.HighPotIntrud],
[SAU.ManufPers] poprzez podłączenie zasilania niezgodnego ze specyfikacją czujnika. Możliwość wyczerpania się
baterii

TDA.SensorID

Możliwość fałszowania indywidualnych i unikalnych identyfikatorów przez użytkowników [SNA.MiningPers]

TDA.ForceMajeure

Możliwość uszkodzenia czujnika przez tąpnięcia, czynniki
atmosferyczne i środowiskowe, takie jak: wybuch, pożar,
powódź, itd.

TDA.Software

Możliwość modyfikacji oprogramowania w kontrolerze
przez użytkowników lub intruzów [SNA.HighPotIntrud],
[SAU.ManufPers], [SAU.ServicePers]

TPH.MechnicalOrgin

Możliwość dostania się do wnętrza obudowy i modyfikacji
lub uszkodzenia czujnika przez użytkowników [SAU.User],
[SNA.MiningPers]

TPH.IndSpy

Możliwość kradzieży danych projektowych przez nieautoryzowane osoby [SNA.IndSpy]

Kolejną czynnością w pracach konstruktora nad definicją problemu bezpieczeństwa jest określenie celów zabezpieczeń dla TOE oraz dla jego środowiska.
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Cele zabezpieczeń
Konstruktor, określając cele zabezpieczeń, które stanowią rozwiązanie zidentyfikowanego problemu bezpieczeństwa, musi uwzględnić założenia dotyczące otoczenia
oraz przewidywane zagrożenia. Ponadto konstruktor musi uzasadnić, że wobec
wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń podjęto środki zaradcze.
Cele zabezpieczeń przedstawione są w dwóch aspektach: dla TOE i dla środowiska
operacyjnego. W poniższej tabeli 4 przedstawione zostały cele zabezpieczeń dla badanego TOE.
Tabela 4. Cele zabezpieczeń dla TOE

Symbol
OINT.DataTransProt

Opis
TOE zapewnia kontrolę poprawności protokołu przesyłu
informacji z klawiatury kalibracyjnej

OINT.DataWrite

TOE zapewnia prawidłowość zapisu informacji w pamięci
danych

OACC.CalibCtrl

TOE zapewnia identyfikację klawiatury kalibracyjnej

ODEX.DataChange

TOE przesyła informacje do systemu telemetrycznego
o zmianie parametrów swojej pracy spowodowanej podłączeniem klawiatury kalibracyjnej

OADT.ErrorInfo

TOE zapewnia wyświetlenie oraz przekazanie do systemu
telemetrycznego informacji o błędach w działaniu oprogramowania

OINT.ElectProt

TOE zapewnia odporność na wysokie napięcia; w skrajnych
przypadkach następuje przepalenie się bezpiecznika

OEIT.TransCheck

Otoczenie TOE wykrywa brak transmisji (bez zasilania
czujnik przechodzi w tryb autonomiczny – transmisja jest
wyłączona)

OINT.PowInter

Złącze zasilania znajduje się wewnątrz TOE, co uniemożliwia dostęp do obwodu elektrycznego

OEIT.DblCheck

Wykrywanie podwojonych numerów identyfikacyjnych

OEIT.Log

Zapisywanie adresów i identyfikatorów czujników

OINT.TOESecur

TOE zapewnia kontrolę poprawności działania elementów,
protokołów transmisyjnych, ochronę części informatycznej
i elektronicznej przed niepowołanym dostępem

Cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego
Cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego opisują w jaki sposób środowisko
przeciwstawia się zidentyfikowanym zagrożeniom. Cele te również wspierają poznane
cele zabezpieczeń dla TOE. Tabela 5 przedstawia cele zabezpieczeń dla środowiska
operacyjnego TOE.
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Tabela 5. Cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego

Symbol
OEIT.DataTransmIntegrity
OEIT.MeasureData
OEIT.DataTransProt
OEIT.DataChange
OSMN.WorkOrg
OSMN.WorkSecur
OINT.CasePlomb
OADT.Audit

Opis
System telemetryczny współpracujący z TOE zapewnia kontrolę integralności przesyłanych danych.
System telemetryczny zapewnia kontrolę stanu detektora (wykrywanie awarii detektora, awarii zasilania)
Klawiatura kalibracyjna zapewnia kontrolę poprawności protokołu przesyłu informacji
System telemetryczny zapewnia informację o zmianie
parametrów pracy czujnika
Otoczenie zapewnia odpowiednią organizację prac
projektowych i produkcyjnych
Otoczenie zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych projektowych
TOE zapewnia ochronę części elektronicznej i informatycznej przed nieautoryzowanym dostępem
Otoczenie zapewnia regularne kontrole i kalibracje
urządzenia

3.2. Tworzenie materiału dowodowego ADV_TDS
Dokumentacja związana z rodziną ADV_TDS, ma za zadanie przedstawić projekt
TOE, który ma wyjaśnić jak zaimplementowana została funkcjonalność zabezpieczeń
realizujących wymagania SFR oraz nakreślić granice funkcjonalności zabezpieczeń
TOE. Dla poziomu zabezpieczeń EAL2 dokument powinien zawierać opis struktury
TOE wraz z podziałem na podsystemy, opis poszczególnych podsystemów oraz ich
zachowania w zależności od zadeklarowanej kategorii podsystemu (SFR-enforcing,
SFR-supporting lub SFR-non-interfering). Oprócz opisu, dokument powinien zawierać odwzorowanie interfejsów na zdefiniowane podsystemy realizujące te interfejsy.
Lista interfejsów związanych z zabezpieczeniami pochodzi z materiału dowodowego
dla ADV_FSP.
Czujnik gazometryczny MCX.1.0 został podzielony na siedem podsystemów
z czego cztery są typu SFR-enforcing, czyli bezpośrednio związane z bezpieczeństwem, a trzy typu SFR-supporting, czyli są to podsystemy wspomagające. Do podsystemów SFR-enforcing zaliczają się: MCXcore, MCXdet, MCXklaw, MCXtranzas.
Rysunek 4 pokazuje TOE podzielone na podsystemy wraz z zaznaczonymi interfejsami. Dokumentacja związana z rodziną ADV_TDS dla poziomu zabezpieczeń
EAL2 oprócz podziału TOE na podsystemy wymaga opisu wszystkich podsystemów
oraz przyporządkowania każdemu podsystemowi interfejsów. Ze względu na obszerność opisu wszystkich podsystemów i interfejsów dla czujnika gazometrycznego
MCX 1.0 w dalszej kolejności zostanie przedstawiony opis dla jednego wybranego
podsystemu MCXcore. Należy przyjąć, że opis pozostałych podsystemów jest analogiczny do podanego przykładu.
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ŚRODOWISKO

TOE

MCXobud

OBUDOWA

GAZ

POMIARY

MCXdet

DANE

MCXcore

KALIB

ZAS

ZAS
ZAS

DANEWEWY

KLAWIATURA

MCXlcd

TRANS

MCXklaw

TRANS
KALIB

MCXtranzas

LINIA

MCXwewy

ZAS
ZAS

ZAS

WEJŚCIA

WEJŚCIA

Rys. 4. Podział TOE na podsystemy

Podsystem MCXcore jest podsystemem zawierającym mikrokontroler główny czujnika, jest on odpowiedzialny za zarządzanie pracą pozostałych podsystemów oraz przetwarzanie danych zarówno pomiarowych, jak i informacyjnych związanych z identyfikacją użytkownika, kontrolą dostępu czy nadzorem nad komunikacją z systemem nadrzędnym. Podsystem MCXcore przeprowadza autodiagnostykę wewnętrznych obwodów czujnika oraz przechowuje dane użytkownika oraz dane identyfikacyjne czujnika.
Podsystem MCXcore realizuje wymagania na funkcjonalność zabezpieczeń SAR komponentów związanych z komunikacją, ochroną danych osobowych, uwierzytelniania,
zarządzania bezpieczeństwem, ochroną TSF oraz poufnością podczas transmisji pomiędzy TSF. Rysunek 5 przedstawia podsystem wraz z interfejsami.

POMIARY
KALIB

DANE

MCXcore

DANEWEWY

TRANS

ZAS

Rys. 5. Podsystem MCXcore wraz z interfejsami

MCXcore: POMIARY – interfejs ten służy do komunikacji z detektorami pomiarowymi. Interfejs ten przekazuje dane pomiarowe z detektorów gazowych z podsystemu
MCXdet, gdzie wielkości fizyczne stężenia gazów zamieniane są na wielkości elektryczne (cyfrowe).
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MCXcore: KALIB – interfejs ten wymagany jest do komunikacji z klawiaturą kalibracyjną. Przez interfejs przesyłane są dane wprowadzane podczas kalibracji czujnika
(parametry kalibracyjne, progi alarmowe).
MCXcore: TRANS – interfejs służy do przesyłania przetworzonych w podsystemie
MCXcore danych pomiarowych, danych identyfikacyjnych oraz sygnałów ewentualnych awarii lub alarmów do podsystemu MCXtrans.
MCXcore: DANE – interfejs wymagany do komunikacji z wyświetlaczem LCD oraz
sygnalizatorami optycznymi czujnika.
MCXcore: ZAS – interfejs dostarczający odpowiednie napięcie zasilania do podsystemu.
MCXcore: OBUDOWA – interfejs pośredniczący w zabezpieczeniu przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy; plomba zabezpieczająca dane i program w podsystemie MCXcore.
Na rysunku 4 widzimy że w obrębie TOE możemy wyróżnić trzynaście różnych interfejsów. Nie wszystkie z nich są związane z zabezpieczeniami. Lista interfejsów
TSFI bezpośrednio związanych z zabezpieczeniami została wypracowana i umieszczona w materiale dowodowym ADV_FSP na podstawie podziału dokonanego
w materiale dowodowym ADV_TDS. Tak więc widać, że prace nad oboma materiałami powinny przebiegać równolegle. W dalszej części należy odwzorować interfejsy
TSFI na poszczególne podsystemy.
W tabeli 6 przedstawiono odwzorowanie (mapowanie) interfejsów TSFI na podsystemy wydzielone w TOE czujnika gazometrycznego MCX.1.0.

x

MCXobud

x
x
x

MCXlcd

MCXtranzas

x

MCXwewy

x
x
x

MCXklaw

MCXdet

Interfejsy TSFI
MCXdet: GAZ
MCXklaw: KLAWIATURA
MCXtranzas: LINIA
MCXwewy: WYJŚCIA
MCXwewy: WEJŚCIA
MCXobud: ŚRODOWISKO

MCXcore

Tabela 6. Mapowanie interfejsów

x

x

W dalszej części tworzenia materiału dowodowego, do interfejsów TSFI należy
przyporządkować odpowiednie funkcje zabezpieczające wraz z krótkim ich opisem.
Listę funkcji zabezpieczających związanych z TOE należy zaczerpnąć z zadania zabezpieczeń. Szczegółowy opis funkcji zabezpieczających jest zawarty w materiale
dowodowym ADV_ARC. W tabeli 7 przedstawiono fragment przyporządkowania
interfejsowi TSFI MCXdet:GAZ odpowiednich funkcji zabezpieczających.
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Tabela 7. Pokrycie TSFI funkcjami zabezpieczającymi i ich opis

TSFI
MCXdet:GAZ

Funkcja zabezpieczająca
SFAU.ErrorInfo

SFDP.SensorDataCheck

SFDP.ErrorCheck

SFPT.OuterProt

…

…

Opis
TOE zapewnia wyświetlenie oraz
przekazanie do systemu telemetrycznego informacji o błędach
w działaniu detektorów gazowych
(rozkalibrowanie, przekroczenia
zakresu, zmiana czułości).
Sprawdzenie prawidłowości zapisu
informacji i przesłanie informacji
o zmianie parametrów do systemu
telemetrycznego.
TOE ma możliwość sprawdzenia
swoich elementów i poinformowania o swoim stanie system telemetryczny, tak aby transmisja przetworzonych w podsystemie
MCXcore danych pomiarowych,
danych identyfikacyjnych oraz
sygnałów ewentualnych awarii lub
alarmów nie była zakłócona i zafałszowana. Funkcja zabezpieczająca nie sprawdza podłączenia klawiatury kalibracyjnej i nie informuje o stanie podsystemu MCX:klaw.
Zadaniem funkcji jest zapewnienie
bezpieczeństwa przed zewnętrznymi czynnikami ludzkimi oraz
czynnikami atmosferycznymi
i środowiskowymi tak, aby dane
były bezpieczne z punktu widzenia
organizacji klienta (kopalni) –
przechowywanie danych w pamięci
wewnętrznej procesora w danej
jednostce czasu.
…

Przykładowo funkcja SFAU.ErrorInfo jest odpowiedzialna za kontrolę parametrów
detektora gazu i informowanie o nieprawidłowościach użytkownika. Kontroler na
podstawie danych wprowadzonych w okresie produkcyjnym ma zapisane typowe wartości elektryczne i fizyczne detektora. Poprzez prawidłową analizę i porównanie aktualnych wyników z wynikami zawartymi w pamięci istnieje możliwość określenia np.
zmiany czułości detektora lub przekroczenia czasu życia.
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3.3. Tworzenie materiału dowodowego ADV_FSP
Dokumentacja związana z tą rodziną ma za zadanie wyspecyfikować i opisać interfejsy związane z TOE i z zabezpieczeniami (TSFI). Norma CC wprowadza klasyfikacje zarówno interfejsów TSFI, jak i akcji realizowanych przez te interfejsy. Klasyfikacja odnosi się do funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa SFR. Norma wprowadza
trzy grupy interfejsów: SFR-wymuszające (SFR-enforcing), SFR-wspomagające
(SFR-supporting) oraz SFR-niepowiązane (SFR-non-interfering), czyli nie mające
związku z funkcjami zabezpieczającymi. Dla wprowadzonego podziału norma wprowadza różny poziom szczegółowości opisu. Poszczególne kategorie interfejsów TSFI
oraz akcji dotyczą:
• SFR-wymuszające – interfejsy TSFI i akcje, które bezpośrednio są związane
z wymaganiami dla zabezpieczeń – realizują bezpośrednio funkcjonalność zabezpieczeń;
• SFR-wspomagające – interfejsy TSFI i akcje, które pełnią rolę pomocniczą
w realizacji funkcjonalności zabezpieczeń;
• SFR-niepowiązane – interfejsy TSFI i akcje, które w żaden sposób nie realizują funkcjonalności zabezpieczeń.
Materiał dowodowy dla poziomu zabezpieczeń EAL2 powinien zawierać:
• ogólny opis funkcjonalności TOE;
• listę interfejsów TOE;
• pokrycie wymagań SFR interfejsami.
W dokumencie materiału dowodowego należy zawrzeć wymagania dotyczące zabezpieczeń – SFR, opisane w dokumencie ST. Opis zaleca się wykonać w postaci
tabeli. Powinna ona zawierać nazwę wymagania, będącą jednoznacznym identyfikatorem spójnym z tym, zawartym w dokumencie ST oraz opis uwzględniający przede
wszystkim aspekty bezpieczeństwa. W tabeli 8 przedstawiono fragment opisu funkcjonalności TOE dla czujnika gazometrycznego MCX 1.0.
W dalszych etapach tworzenia materiału dowodowego ADV_FSP należy opracować listę interfejsów TSFI z opisem każdego z nich. Lista interfejsów TSFI wraz
z opisem powinna zawierać identyfikację interfejsu, kategorię wraz z uzasadnieniem
oraz opis zawierający:
• przeznaczenie;
• sposób użycia;
• możliwe do ustawienia parametry i ich opis;
• możliwe do wykonania akcje;
• opis komunikatów dotyczących błędów.
Poniżej opisano jeden z sześciu wyróżnionych interfejsów TSFI MCXdet:GAZ
czujnika gazometrycznego MCX 1.0.
Klasyfikacja interfejsu: SFR-enforcing (SFR-wymuszający), zabezpieczenie przed
ingerencją szkodliwych związków chemicznych.
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Ogólny opis przeznaczenia: transport gazu ze środowiska TOE do komory pomiarowej podsystemu MCXdet.
Tabela 8. Opis wymagań SFR

Nazwa wymagania
FCO_NRO.2
FCO_NRR.2
FDP_UIT.3

FIA_UID.2

FDP_SDI.2

FPT_PHP.2

…

Opis wymagania
Wymuszenie wygenerowania dowodu nadania.
Wymuszenie wygenerowania dowodu nadania, potwierdzającego każde wysłanie informacji.
Wymuszenie wygenerowania dowodu otrzymania.
Wymuszenie wygenerowania dowodu potwierdzającego
każde otrzymanie informacji.
Odzyskiwanie utraconych danych bez pomocy źródła.
Odzyskiwanie utraconych danych bez pomocy źródła obejmuje odzyskiwanie informacji po wystąpieniu błędu bez
pomocy strony będącej źródłem informacji.
Identyfikacja użytkownika przed operacją.
Identyfikacja użytkownika przed operacją wymaga, by wykonanie przez użytkownika jakiejkolwiek operacji związanej
z funkcjami bezpieczeństwa było możliwe dopiero po poprawnej jego identyfikacji.
Kontrola integralności przechowywanych danych i podejmowanie akcji.
Kontrola integralności przechowywanych danych i podejmowanie akcji mówi, iż należy przeprowadzać kontrolę
przechowywanych danych użytkownika objętych funkcjami
zabezpieczeń pod kątem ich integralności i podejmować
stosowne akcje w przypadku błędu integralności.
Powiadomienie o ataku fizycznym.
Powiadomienie o ataku fizycznym zapewnia automatyczne
powiadamianie o manipulacjach dla zidentyfikowanego podzbioru (określonych rodzajów, typów) penetracji fizycznych.
…

Sposób użycia (realizacja funkcjonalności): funkcje zapewniające poprawność wprowadzonych danych od interfejsu:
• kontrola napięcia zasilania detektora;
• kontrola sygnału pomiarowego detektora, porównanie z wartościami zapisanymi w pamięci;
• kontrola „czasu życia” detektora;
• kontrola temperatury;
• kompensacja termiczna.
Ustawienia parametrów wpływających na sposób działania funkcji: lokalizacja oraz
miejsce zainstalowania czujnika.
Możliwe do wykonania akcje interfejsu – realizowane wymagania SFR: według:
• FCO_NRO.2;
• FCO_NRR.2;
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• FDP_SDI.2;
• FPT_PHP.2;
Opis parametrów:
• parametr lokalizacji;
• parametr stężenia metanu związany z wyłączeniem energii.
Komunikaty błędów związane z interfejsem:
• flaga braku poprawnego napięcia zasilania dostarczanego do detektora pomiarowego;
• stan przekroczenia wartości sygnału napięciowego analogowego z detektora
do wartości zapisanej w pamięci;
• flaga błędu weryfikacji sygnałów cyfrowych detektorów w podsystemie
MCXdet;
• flaga przekroczenia „czasu życia” detektora;
• flaga błędu przekroczenia dozwolonej temperatury pracy;
• brak kompensacji termicznej (ciśnieniowej) detektorów.
Jedną z ostatnich sekcji, którą należy wypełnić tworząc dokument ADV_FSP jest
pokrycie wymagań SFR interfejsami. Należy zapisać informacje o powiązaniu wymagań SFR i interfejsów TSFI w formie tabeli. Tabela powinna pokazywać wszystkie
opisane wymagania i interfejsy wraz z ich wzajemnymi zależnościami. Jedno wymaganie może być realizowane przez kilka interfejsów.
W tabeli 9 pokazano pokrycie wymagań SFR interfejsami dla czujnika MCX 1.0

FDP_ITT.3

FDP_ETC.2

FPT_FLS.1

X

FPT_PHP.2

X

FDP_SDI.2

X

FIA_UID.2

X

FDP_UIT.3

TSFI
MCXdet: GAZ
MCXklaw:
KLAWIATURA
MCXtranzas: LINIA
MCXwewy: WYJŚCIA
MCXwewy: WEJŚCIA
MCXcore: OBUDOWA

FCO_NRR.2

SFR

FCO_NRO.2

Tabela 9. Pokrycie wymagań SFR interfejsami

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
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3.4. Tworzenie materiału dowodowego ADV_ARC
Rolą dokumentacji związanej z rodziną ADV_ARC jest dostarczenie informacji
związanych z architekturą bezpieczeństwa opisywanego produktu. Architektura bezpieczeństwa produktu powinna być opisana w kontekście zabezpieczeń zastosowanych w TOE.
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W pierwszej kolejności wymagany jest ogólny opis architektury zawierający informacje o sposobie działania TOE, otoczeniu, wymaganych warunkach działania,
możliwych do ustawienia parametrach. Opis powinien odwoływać się do odpowiednich komponentów opisujących interfejsy (z rodziny ADV_FSP); podział na podsystemy według dokumentacji projektowej (ADV_TDS).
Dla czujnika MCX.1.0 opis zawiera jego przeznaczenie, czyli opis do czego służy
urządzenie. Opis fizycznej budowy czujnika wraz z podziałem na obwody drukowane
i funkcje przez nie pełnione. Opis podstawowych operacji wykonywanych przez czujnik np. ciągły pomiar składu atmosfery, komunikacja z systemem, sygnalizacja przekroczeń ustawionych progów alarmowych, sygnalizacja optyczna stanów alarmowych
i awaryjnych. Na rysunku 2 przedstawiono schemat czujnika MCX.1.0 wraz z podziałem na TOE i środowisko TOE.
Po opisie architektury TOE należy szczegółowo przedstawić sposób inicjalizacji
funkcji zabezpieczeń. Opis powinien pokazywać sposób w jaki odbywa się inicjalizacja funkcji zabezpieczeń oraz czy proces ten jest odpowiednio zabezpieczony. Poziom
szczegółowości tego rozdziału zależny jest od pozostałych komponentów zamieszczonych w materiale dowodowym, a zwłaszcza z rodzin ADV_FSP, ADV_TDS oraz
ADV_INT.
Dla czujnika MCX.1.0 inicjalizacja rozpoczyna się po podłączeniu zasilania. Następnie czujnik przeprowadza samokontrolę podsystemów TOE poprzez uruchomienie
funkcji zabezpieczających SFAU.ErrorInfo oraz SFDP.ErrorCheck.
Później zostaje wysłana ramka o statusie urządzenia do systemu dyspozytorskiego, po
czym następuje oczekiwanie przez określony czas na odpowiedź systemu i w zależności od tego zostaje wybrany odpowiedni tryb pracy urządzenia.
Kolejnym punktem, który należy rozważyć przy wypracowaniu materiału dowodowego ADV_ARC są domeny bezpieczeństwa w TOE. Domeny bezpieczeństwa to mechanizm gwarantujący, że operacje (czynności, przetwarzanie danych
itp.) przeprowadzane w ramach TOE są od siebie odseparowane w przypadku gdy
taka separacja jest wymagana (gdy operacje te są od siebie niezależne, operują na
zupełnie innych danych, niezależnych od siebie). W zależności od tego czy w ramach TOE zostały zdefiniowane domeny bezpieczeństwa konieczne jest opisanie,
w jaki sposób domeny są od siebie odseparowane (np. na poziomie używanych
zasobów – przestrzenie pamięci, przestrzenie na dysku itp.), tak by operacje na
różnych domenach były niezależne pod względem bezpieczeństwa. Rozdzielenie
domen bezpieczeństwa może być zilustrowane odpowiednim diagramem UML
(np. sekwencji, klas, komponentów). W przypadku czujnika MCX.1.0 nie wydzielono w nim domen bezpieczeństwa. Wynika to z jego zakresu funkcjonalności
i budowy.
Jednym z ostatnich punktów jest szczegółowy opis mechanizmów zabezpieczeń
TOE. Lista mechanizmów zabezpieczeń znajduje się w dokumencie ST.
Opis powinien wykazać, że mechanizmy te nie pozwalają omijać funkcji zabezpieczających. Opis mechanizmów może być wzbogacony diagramami w języku UML (np.
sekwencji, aktywności, stanów itp.). Poniżej przedstawiono szczegółowy opis dla
jednego wybranego zabezpieczenia SFIA.IdentCheck czujnika MCX 1.0. Opis jest
kopią fragmentu materiału dowodowego tworzonego dla czujnika.
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Zadaniem funkcji jest weryfikacja autoryzacji klawiatury kalibracyjnej oraz czujnika
podłączanego do danej linii transmisyjnej. Implementacja funkcji daje możliwość pełnej
i skutecznej autoryzacji klawiatury kalibracyjnej i samego urządzenia, co zmniejsza ryzyko modyfikacji trybu działania TOE przez nieautoryzowane osoby. Klawiatura kalibracyjna nie jest w TOE, lecz w środowisku TOE.
W mikroprocesorowym czujniku gazometrycznym w wykonaniu iskrobezpiecznym typu MCX 1.0 płyta główna stanowi podstawowy podzespół czujnika, zarządzający jego pracą. Zastosowano w niej szybki procesor firmy Silicon Laboratories charakteryzujący się niskim poborem mocy oraz posiadający wewnętrzną pamięć FLASH
o pojemności 128kB. Procesor posiada następujące połączenia:
• asynchroniczny interfejs szeregowy POMIARY komunikujący się z podsystemem MCXdet;
• asynchroniczny interfejs szeregowy LINIA komunikujący się z systemem
nadrzędnym poza TOE (ze stacją powierzchniową systemu dyspozytorskiego
(SMP) po linii zasilającej, w standardzie V.23);
• asynchroniczny interfejs DANE do obsługi podsystemu MCXlcd;
• interfejs KALIB do obsługi podsystemu MCXklaw służącego do komunikacji
z klawiaturą kalibracyjną KB-1 poza TOE;
• interfejs DANEWEWY do obsługi podsystemu MCXwewy służącego do obsługi wyjść i wejść czujnika MCX 1.0.
Funkcja zabezpieczająca SFCO.CalibTransCheck zawarta jest w podsystemie
MCXklaw i realizowana jest w procesorze głównym.
Ostatnim punktem, jaki należy rozważyć przy tworzeniu materiału dowodowego
ADV_ARC jest opis zabezpieczeń interfejsów. Poziom szczegółowości zawartego
w materiale dowodowym opisu jest zależny od materiału dowodowego dla pozostałych komponentów, a zwłaszcza z rodzin ADV_FSP, ADV_TDS oraz ADV_INT.
Możliwe jest ogólne wskazanie interfejsów lub dokładniejsze opisanie ich powiązania
z podsystemem lub modułem.
Dla czujnika MCX 1.0 zostało to wykonane w postaci opisu zawierającego informację o przyporządkowaniu każdemu interfejsowi konkretnych funkcji zabezpieczających oraz dostępu interfejsu do zasobów chronionych. Dodatkowo można umieścić
zestawienie w formie tabeli.

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej walidacji można zdefiniować kluczowe elementy
(rozdziały), na które konstruktor powinien zwrócić szczególną uwagę podczas tworzenia materiału dowodowego. Tymi elementami są m.in.:
• precyzyjna i dobrze przemyślana definicja i zakres TOE w dokumencie zadania zabezpieczeń;
• przemyślana identyfikacja zagrożeń dla TOE i precyzyjne zdefiniowanie celów zabezpieczeń;
• dokładna dekompozycja TOE na podsystemy i interfejsy w dokumencie
ADV_TDS.
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W podsumowaniu należy także zwrócić uwagę na korzyści wynikające ze stosowania
wzorców materiału dowodowego przy konstruowaniu urządzeń. Korzyści te pozwalają na:
• skupienie uwagi konstruktora na treści merytorycznej, a nie na szczegółowej
analizie wymagań standardu, by opracować własną strukturę materiału dowodowego i wypełnić ją treścią;
• skrócenie czasu tworzenia materiału dowodowego;
• wymuszenie ciągłego weryfikowania wyników pracy;
• poprawę kultury projektowania urządzeń;
• poprawę jakości tworzonej dokumentacji;
• automatyzację procesu tworzenia materiału dowodowego.
Dodatkowym ważnym aspektem jest to, aby materiał dowodowy był tworzony
równolegle z pracami badawczymi i konstrukcyjnymi nad urządzeniem będącym
przedmiotem oceny. Tworzenie materiału dowodowego dla gotowego produktu może
spowodować konieczność obniżenia pierwotnie zakładanego poziomu uzasadnionego
zaufania EAL lub wymuszać zmiany konstrukcyjne i funkcjonalne urządzenia, co
wiąże się z dodatkowymi kosztami.
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Rozdział 7.

Szkic materiału dowodowego
dla systemu IT na przykładzie
oprogramowania do
wspomagania zarządzania
bezpieczeństwem informacji
i ciągłością działania
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1. Wprowadzenie
Rozdział prezentuje kolejne przykłady walidacji wzorców materiału dowodowego.
Dotyczą one dokumentu zadania zabezpieczeń (ST) oraz specyfikacji funkcjonalnej
według komponentu ADV_FSP.3, który odpowiada poziomowi EAL3. Przykłady
dotyczą przedmiotu oceny w postaci oprogramowania do wspomagania zarządzania
bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. W trakcie prac wykorzystano metody transformacji wzorców do finalnej postaci materiału dowodowego. Walidacja
doprowadziła do zweryfikowania spójności i dokładności zawartych we wzorcach
wskazówek dla konstruktorów oraz uzyskania wniosków, dotyczących modyfikacji
wzorców w celu lepszego przystosowania ich dla przedmiotu oceny będącego złożonym oprogramowaniem.

2. Kontekst walidacji
W niniejszym studium przypadku, procesowi walidacji zostały poddane wybrane
wzorce materiału dowodowego.
Wzorce materiału dowodowego zostały opracowane w ramach realizacji projektu
pod tytułem „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”. W ramach tego projektu opracowano
wzorce materiału dowodowego dla wszystkich komponentów rodzin klas: ADV,
AGD, ALC, ATE oraz dodatkowo dokumentów zadania zabezpieczeń dla produktu
lub systemu informatycznego oraz zadania zabezpieczeń dla środowiska lokalnego.
Dodatkowo, dla każdego ze wzorców opracowano metodę ich transformacji w gotowy materiał dowodowy, przekazywany dalej do oceny w niezależnym laboratorium
oceniającym. Metody transformacji są zatem integralnym składnikiem każdego ze
wzorców materiału dowodowego.
Zarówno wzorce, jak i odpowiadające im metody transformacji zostały przygotowane zgodnie z wymogami standardu Common Criteria w wersji 3.1.
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W opisywanym procesie walidacji skupiono się na dwóch wzorcach:
• dla dokumentu zadania zabezpieczeń;
• dla dokumentów z komponentami rodziny ADV_FSP (specyfikacja funkcjonalna).
Walidację wybranych fragmentów materiału dowodowego przeprowadzono dla
przedmiotu oceny będącego oprogramowaniem – złożonym systemem wspomagającym użytkownika końcowego w zadaniach związanych z zarządzaniem ciągłością
działania oraz bezpieczeństwem informacji w zakresie opisanym w normach: BS
25999 i ISO/IEC 27001. System w trakcie przeprowadzania walidacji był w fazie prototypowej i był rozwijany w ramach osobnego, równolegle prowadzonego projektu
w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG, przez to w toku walidacji był dogodnym
obiektem badań.

2.1. Opis przedmiotu oceny
System wspomagania użytkownika w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
i ciągłością działania skrótowo nazywany jest systemem OSCAD. System ten jest
rozwiązaniem programowym, składającym się z dwóch podstawowych elementów:
• aplikacji, uruchamianej w środowisku kontenera aplikacji napisanych w języku Java;
• informacji, wprowadzonych przez użytkownika końcowego i przechowywanych w osobnej bazie danych.
Interfejsem użytkownika systemu jest witryna internetowa, wyświetlana w oknie
przeglądarki stron internetowych komputera użytkownika końcowego po wejściu
przez niego na odpowiedni adres URL. Wszystkie elementy systemu przedstawione są
na rysunku 1.
deployment Deployment_lite

«device»
Serw er aplikacj i
«executionEnvironment»
Apache Tomcat

OSCAD

«device»
Serw er bazy danych
«executionEnvironment»
PostgreSQL

OscadDB

«device»
Komputer użytkow nika
«executionEnvironment»
OS

Przeglądarka internetowa

Rys. 1. Schemat blokowy systemu OSCAD
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Schemat przedstawia rzeczywiste środowisko w jakim uruchomiono system
OSCAD oraz przeprowadzono walidację wzorców materiału dowodowego.
Do celów walidacji, system OSCAD został uruchomiony w środowisku uruchomieniowym kontenera Apache Tomcat, a informacje wprowadzane przez użytkownika
były przechowywane w bazie danych PostgreSQL. Zarówno Apache Tomcat oraz
PostgreSQL były uruchomione na tym samym serwerze, pracującym pod kontrolą
systemu Microsoft Windows 2003 Server.
Komputer użytkownika końcowego, według założeń twórców systemu OSCAD,
może pracować pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego, a użytkownik może
korzystać z dowolnej przeglądarki stron internetowych. Komputer użytkownika musi
jednak posiadać zainstalowaną wtyczkę, umożliwiającą przeglądanie treści dostarczanych w formacie zgodnym z technologią Adobe Flash. Podczas prowadzania walidacji
korzystano z kilku komputerów, które pracowały pod kontrolą systemów: Microsoft
Windows XP z zainstalowanym pakietem ServicePack 3 i Microsoft Windows 7
z zainstalowanym pakietem ServicePack 1. Korzystano z różnych wersji przeglądarek
stron internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome i Microsoft Internet
Explorer. Do celów walidacji założono, że materiał dowodowy będzie tworzony dla
trzeciego poziomu uzasadnionego zaufania do zabezpieczeń (EAL3). W trakcie przeprowadzania walidacji, prace nad systemem były już mocno zaawansowane, w związku z tym walidacja objęła tylko część fazy rozwoju tego produktu.

2.2. Powód wyboru oprogramowania do wspomagania zarządzania
bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania jako
przedmiotu oceny
System OSCAD podczas normalnej pracy w organizacji, aby mógł w pełni wspierać
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji oraz ciągłość działania, musi przechowywać bardzo istotne informacje o tej organizacji: zasoby, procesy biznesowe, analizy, metody oraz sposoby zapobiegania i przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom
oraz sposoby minimalizacji ryzyka dla organizacji. W związku z tym, może być uznany za
system, przechowujący informacje wrażliwe, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
W systemie OSCAD zaimplementowano szereg mechanizmów zabezpieczających.
Biorąc powyższe, właściwym jest przeanalizowanie tych mechanizmów oraz weryfikacja ich skuteczności oraz poprawności ich realizacji.

3. Cel i zakres walidacji
Celem głównym walidacji wzorców materiału dowodowego było sprawdzenie, czy
transformacja tych wzorców, dokonana zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorcach oraz metodach transformacji, dla przedmiotu oceny w postaci systemu informatycznego, prowadzi do powstania poprawnego materiału dowodowego. Dodatkowymi
celami walidacji:
• była weryfikacja jasności i dokładności zawartych we wzorcach wytycznych
dla konstruktora oraz przejrzystości i stopnia skomplikowania metod transformacji;
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było uzyskanie wniosków, dotyczących ewentualnych modyfikacji tych wzorców bądź metod transformacji, w celu lepszego ich przystosowania dla TOE,
będącego złożonym oprogramowaniem.
Walidacji poddano:
• wzorzec zadania zabezpieczeń wraz z odpowiadającą mu metodą transformacji;
• wzorzec materiału dowodowego dla komponentu ADV_FSP.3 zaufania zgodnie z poziomem EAL3 wraz z odpowiadającą mu metodą transformacji.

3.1. Plan walidacji
Plan walidacji przewidywał posłużenie się opracowanymi dla wzorców metodami
transformacji służącymi do przekształcenia ich w gotowy materiał dowodowy. Podczas walidacji należało zatem skorzystać z przygotowanych wzorców oraz odpowiadających im metod transformacji i, wykorzystując wiedzę dotyczącą przedmiotu oceny (TOE) – systemu informatycznego do wspomagania zarządzania bezpieczeństwem
informacji i ciągłością działania, przekształcić walidowane wzorce w gotowy materiał
dowodowy.
Każdy z wzorców stanowi szablon materiału dowodowego wraz z komentarzem.
Szablon zawiera wiele informacji, które nie zostały przeznaczone do umieszczenia ich
w dokumencie wynikowym – są to metadane szablonu i ich zamieszczenie przez autorów wzorców ma na celu ułatwienie i zrozumienie sposobu tworzenia dokumentu
wynikowego. We wzorcach materiału dowodowego przyjęto, że pola oznaczone nawiasami kwadratowymi ([ ]) są elementami zmiennymi (parametrami), które są bezpośrednio zależne od opisywanego przedmiotu oceny i jego środowiska. W celu objaśnienia znaczenia tych pól oraz innych fragmentów szablonu, we wzorcach, stosowane
są przypisy końcowe.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia oraz mając na uwadze cele walidacji, ustalono następujący plan walidacji dla poszczególnych wzorców, na który składa się
szereg kolejno wykonywanych etapów:
1. Zgromadzenie wiedzy związanej z przedmiotem oceny.
2. Zapoznanie się z treścią metody transformacji odpowiadającej danemu wzorcowi materiału dowodowego.
3. Zastąpienie wszystkich parametrów szablonu odpowiednią treścią, zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w przypisach końcowych wzorca, posiłkując się odpowiednią metodą transformacji.
4. Usunięcie zbędnych elementów wzorca, tj.:
• pierwszych dwóch stron (strony tytułowej i wstępu);
• wszystkich przypisów końcowych;
• ostatniej strony zatytułowanej „Komentarze do szablonu materiału dowodowego”.
5. Opracowanie wniosków z walidacji.
Metody transformacji poszczególnych wzorców materiału dowodowego zawierają
diagramy aktywności w języku UML. Diagramy te są ilustracją czynności, które należy podjąć, by właściwie zastąpić parametry wzorców odpowiednią treścią. Każdy
diagram zawiera spis kolejnych czynności, które należy wykonać zachowując podaną
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ich kolejność. Poszczególne czynności z danego diagramu mogą składać się z szeregu
innych czynności; są one wtedy przedstawiane na osobnych diagramach. Złożone
czynności oznaczone są na diagramach symbolem okularów („∞”). Podczynności
otrzymują numer czynności nadrzędnej, są jednak (po znaku „_”) uzupełnione o numer porządkowy, oznaczający kolejność ich wykonania.
W niniejszym rozdziale punkt trzeci planu walidacji uszczegółowiono, prezentując
diagramy aktywności dla każdej metody transformacji walidowanych wzorców materiału dowodowego – zamieszczono diagramy o najwyższym poziomie ogólności, odzwierciedlające zasadnicze kroki, które należy podjąć, by parametry walidowanych
wzorców zastąpić odpowiednią treścią. Czynności zilustrowane na diagramach, opatrzono komentarzem, krótko wyjaśniającym sposób postępowania.

3.2. Szczegółowy plan walidacji dla dokumentu zadania
zabezpieczeń
Na rysunku 2 przedstawiono diagram czynności (aktywności) dla dokumentu zadania zabezpieczeń. Poszczególne czynności z diagramu zostały opisane poniżej:
• CCM ASE/ACT1 – na podstawie ustalonych przez menadżera projektu parametrów globalnych, autor dokumentu wypełnia metryczkę produktu, metryczkę dokumentu i zawartość dokumentu, która stanowić będzie stronę tytułową i rozdział pierwszy dokumentu powstałego w oparciu o wzorzec materiału dowodowego.
• CCM ASE/ACT2 – autor dokumentu sprawdza poprawność wypełnienia
wszystkich pól i ewentualnie zgłasza zauważone nieścisłości występujące
w parametrach globalnych menadżerowi projektu.
• CCM ASE/ACT3 – wyspecyfikowanie wprowadzenia do ST zostało zilustrowane na rysunku 3. Wyspecyfikowanie wprowadzenia do ST składa się
z następujących czynności:
o CCM ASE_INT/ACT3_1 – wypełnienie danych TOE i projektu we
wstępie do ASE_INT;
o CCM ASE_INT/ACT3_2 – wypełnienie metryczki zadania zabezpieczeń
(ST);
o CCM ASE_INT/ACT3_3 – wypełnienie metryczki TOE;
o CCM ASE_INT/ACT3_4 – wyspecyfikowanie przeglądu TOE. Przegląd
TOE jest skierowany do potencjalnych klientów, którzy przeglądają listę
ocenionych produktów (TOE) w poszukiwaniu takich produktów, które
spełniają ich oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa oraz są obsługiwane
przez ich sprzęt, oprogramowanie oraz oprogramowanie układowe. Typowa wielkość opisu dotyczącego przeglądu TOE to kilka akapitów;
o CCM ASE_INT/ACT3_5 – wyspecyfikowanie opisu TOE, zazwyczaj
kilkustronicowe, jest opisaniem przedmiotu oceny w języku naturalnym.
Opis TOE powinien dostarczać oceniającym i potencjalnym klientom
wiedzy ogólnej na temat możliwości przedmiotu oceny dotyczącej zabezpieczeń, ale w sposób bardziej szczegółowy, niż w przeglądzie TOE. Opis
ten może zawierać również prezentację innych zastosowań TOE.
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act ST

Start
ASE
Informacje do metryczki TOE i
dokumentu wynikaj ące z danych o
proj ekcie i aktualnym EAL

CCM ASE/ACT1 Spraw dzenie poprawności parametrów
globalnych dokumentu dla ST

Brak wypełnienia
parametru
globalnego lub
wypełnienie błędne?

[Nie]

[Tak]

CCM ASE/ACT2 Zawiadomienie
przełożonego o niepraw idłow ości w
wypełnieniu

CCM ASE_INT/ACT3 Wyspecyfikow anie
wprowadzenia do ST

CCM ASE_CCL/ACT4
Zadeklarowanie zgodności

CCM ASE_SPD/ACT5
Zdefiniowanie problemu
bezpieczeństwa

CCM ASE_OBJ/ACT6
Wyspecyfikowanie celów
zabezpieczeń

CCM ASE_ECD/ACT7
Zdefiniowanie
komponentów
dodatkowych

CCM ASE_REQ/ACT8
Wyspecyfikow anie
w ymagań bezpieczeństwa

CCM ASE_TSS/ACT9
Wprow adzenie specyfikacji
końcowej TOE

CCM ASE/ACT10
Wprow adzenie elementów
załącznika
Koniec
ASE

Rys. 2. Diagram czynności metody transformacji dla zadania zabezpieczeń
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act CCM ASE_INT/ACT3 Specyfikacj a w prow adzenia ...

Start - specyfikacja wprowadzenia
do ST ASE_INT
CCM ASE_INT/ACT3_1
Wypełnienie danych TOE i
proj ektu w e w stępie do ASE_INT

CCM ASE_INT/ACT3_2
Wypełnienie metryczki ST

CCM ASE_INT/ACT3_3
Wypełnienie metryczki TOE

CCM ASE_INT/ACT3_4
Wyspecyfikow anie
przeglądu TOE

CCM ASE_INT/ACT3_5
Wyspecyfikow anie opisu
TOE

Koniec - specyfikacja
wprowadzenia do ST ASE_INT

Rys. 3. Diagram czynności metody transformacji dla czynności ACT3 dla ST
(wprowadzenie do zadania zabezpieczeń)

•

•

CCM ASE_CCL/ACT4 – podanie deklaracji zgodności, opisującej w jaki
sposób ST jest zgodne z:
o drugą i trzecią częścią normy Common Criteria;
o profilami zabezpieczeń (opcjonalnie);
o pakietami (opcjonalnie).
CCM ASE_SPD/ACT5 – zdefiniowanie problemu bezpieczeństwa. Opracowywanie definicji problemu bezpieczeństwa wychodzi poza zakres CC. Oznacza to,
że w normie CC nie opisano komponentów z konkretnymi aspektami problemu
bezpieczeństwa (zagrożeniami, politykami bezpieczeństwa organizacji oraz założeniami). Użyteczność wyników oceny w dużej mierze zależy od jakości definicji
problemu bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że zgodnie z trzecią częścią normy
CC nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich trzech rodzajów aspektów problemu bezpieczeństwa jednocześnie, tzn. jeśli w ST są zagrożenia, to nie muszą
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być polityki bezpieczeństwa organizacji i odwrotnie. Ponadto w ST można pominąć również założenia. Zdefiniowanie problemu bezpieczeństwa zostało zilustrowane na rysunku 4 i składa się z następujących czynności:
o CCM ASE_SPD/ACT5_1 – zdefiniowanie zasobów w formie tabeli. Należy zauważyć, że norma CC nie określa bezpośrednio, czy trzeba explicite wymieniać zasoby, które później będą wykorzystywane przy opisie poszczególnych aspektów problemu bezpieczeństwa, jednak jest to z pewnością pomocne;
o CCM ASE_SPD/ACT5_2 – zdefiniowanie podmiotów w formie tabeli.
Podmiotem jest każda aktywna jednostka wykonująca pewne operacje na
zasobach TOE. Norma CC nie określa wprost, że należy explicite wymieniać podmioty będące agentami zagrożeń, które później będą wykorzystywane przy opisie poszczególnych aspektów problemu bezpieczeństwa,
jest to natomiast pomocne;
o CCM ASE_SPD/ACT5_3 – zdefiniowanie zagrożeń w formie tabeli. Ta
część definicji problemu bezpieczeństwa identyfikuje zagrożenia, które
mają być zwalczane przez sam przedmiot oceny – TOE, jego środowisko
operacyjne lub ich kombinację. Opis zagrożenia zawiera agenta zagrożenia, zasób oraz niepożądane działanie agenta zagrożenia na tym zasobie;
o CCM ASE_SPD/ACT5_4 – zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa organizacji w formie tabeli. Ta część definicji problemu bezpieczeństwa
identyfikuje reguły polityki bezpieczeństwa organizacji (ang. OSP – Organisational security policies), które mają być wymuszane przez przedmiot oceny TOE, jego środowisko operacyjne lub ich kombinację. Reguły
polityki bezpieczeństwa organizacji to zasady, praktyki lub wytyczne dotyczące bezpieczeństwa nakładane przez potencjalnego klienta w jego
środowisku operacyjnym TOE. Polityki OSP mogą dotyczyć zarówno
TOE, jak i jego środowiska operacyjnego;
o CCM ASE_SPD/ACT5_5 – zdefiniowanie założeń w formie tabeli. Ta
część definicji problemu bezpieczeństwa opisuje założenia dotyczące środowiska operacyjnego TOE. Gdyby TOE znajdował się w środowisku
operacyjnym, które nie spełnia tych założeń, wtedy nie mógłby prawidłowo wykonywać wszystkich swoich funkcji zabezpieczających. Założenia
mogą dotyczyć aspektów fizycznych środowiska operacyjnego, jego personelu oraz aspektów połączeniowych tego środowiska.
CCM ASE_OBJ/ACT6 – wyspecyfikowanie celów zabezpieczeń. Cele zabezpieczeń to krótkie i zwięzłe stwierdzenia opisujące proponowane rozwiązania poszczególnych aspektów zdefiniowanego wcześniej problemu bezpieczeństwa (SPD). Cele zabezpieczeń spełniają trzy role:
o dostarczenie rozwiązania problemu, które jest wyrażone na wysokim poziomie abstrakcji w języku naturalnym;
o podział proponowanych rozwiązań na dwie części (dla TOE i dla środowiska operacyjnego);
o wykazanie, że obie części rozwiązań tworzą kompletne rozwiązanie problemu.
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act CCM ASE_SPD/ACT5 Zdefiniow anie problemu b...
Start - zdefiniowanie problemu
bezpieczeństwa ASE_SPD

CCM ASE_SPD/ACT5_1
Zdefiniow anie zasobów w
formie tabeli

CCM ASE_SPD/ACT5_2
Zdefiniow anie podmiotów
w formie tabeli

CCM ASE_SPD/ACT5_3
Zdefiniow anie zagrożeń w
formie tabeli

CCM ASE_SPD/ACT5_4
Zdefiniow anie polityki
bezpieczeństw a organizacj i
w formie tabeli

CCM ASE_SPD/ACT5_5
Zdefiniow anie założeń w
formie tabeli
Koniec - zdefiniowanie problemu
bezpieczeństwa ASE_SPD

Rys. 4. Diagram czynności metody transformacji dla czynności ACT5 dla ST
(definicja problemu bezpieczeństwa)

•

•

CCM ASE_ECD/ACT7 – zdefiniowanie komponentów dodatkowych. W wielu przypadkach wymagania bezpieczeństwa, użyte w zadaniu zabezpieczeń ST,
są oparte na komponentach zdefiniowanych w drugiej i trzeciej części normy
CC. Jednak czasem może się zdarzyć, że należy użyć wymagań, których nie ma
w normie CC. W takim przypadku należy zdefiniować nowe komponenty
(komponenty dodatkowe). Komponenty dodatkowe należy zdefiniować w sposób analogiczny do komponentów już istniejących w CC.
CCM ASE_REQ/ACT8 – wyspecyfikowanie wymagań bezpieczeństwa.
Wymagania bezpieczeństwa składają się z dwóch grup wymagań:
o wymagania na funkcjonalność zabezpieczeń (ang. SFR – Security functional requirement), czyli wyrażenie celów zabezpieczeń dla TOE za pomocą
komponentów SFR, zapisanych w ustandaryzowanym języku (przypisanie
każdemu celowi zabezpieczeń jednego lub więcej komponentów SFR);
o wymagania na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń (ang. SAR – Security assurance requirement), czyli opis tego, w jaki sposób osiągane jest
odpowiednie uzasadnione zaufanie (wiarygodność), gdy TOE spełnia
wymagania SFR;
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act CCM ASE_REQ/ACT8 Specyfikow anie w ymagań bezpieczeńs...

Start - wyspecyfikowanie wymagań
bezpieczeństwa ASE_REQ
CCM ASE_REQ/ACT8_1 Opisanie przyj ętej
konw encj i, dotyczącej sposobu zapisu
poszczególnych operacj i

CCM ASE_REQ/ACT8_2 Wyspecyfikow anie
w ymagań na funkcj onalność zabezpieczeń w
formie tabeli

CCM ASE_REQ/ACT8_3 Wyspecyfikow anie
w ymagań na uzasadnione zaufanie do
zabezpieczeń w formie tabeli

CCM ASE_REQ/ACT8_4
Uzasadnienie w ymagań
bezpieczeństw a

CCM ASE_REQ/ACT8_5 Zdefiniow anie
terminów użytych w sformułow aniach SFR i
SAR

Koniec - wyspecyfikowanie wymagań
bezpieczeństwa ASE_REQ

Rys. 5. Diagram czynności metody transformacji dla czynności ACT8 dla ST
(wymagania bezpieczeństwa)

Wyspecyfikowanie wymagań bezpieczeństwa zostało zilustrowane na rysunku
5 i składa się z następujących czynności:
o CCM ASE_REQ/ACT8_1 – opisanie przyjętej konwencji, dotyczącej
sposobu zapisu poszczególnych operacji;
o CCM ASE_REQ/ACT8_2 – wyspecyfikowanie wymagań na funkcjonalność zabezpieczeń w formie tabeli. Norma CC wymaga wyrażenia na
bardzo szczegółowym poziomie abstrakcji celów zabezpieczeń dla TOE
zapisanych w języku naturalnym (lub półformalnym w postaci generyków) za pomocą komponentów SFR, zapisanych w ustandaryzowanym
języku. Musi to być pełne odwzorowanie (wszystkie cele zabezpieczeń
dla TOE muszą być odwzorowane na wymagania SFR) oraz niezależne
od konkretnego rozwiązania technicznego;
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CCM ASE_REQ/ACT8_3 – wyspecyfikowanie wymagań na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń w formie tabeli. Należy wymienić listę wybranych komponentów SAR, czyli wymagań na uzasadnione zaufanie do
zabezpieczeń. Najczęściej jest to lista komponentów wchodzących
w skład zadeklarowanego pakietu EAL (ewentualnie komponenty wzbogacające dany pakiet EAL);
CCM ASE_REQ/ACT8_4 – uzasadnienie wymagań bezpieczeństwa,
zawierające tabele przedstawiające odwzorowanie celów zabezpieczeń na
komponenty SFR, uzasadnienie tego odwzorowania, uzasadnienie dla zależności SFR i SAR oraz uzasadnienie wyboru zestawu komponentów
SAR;
CCM ASE_REQ/ACT8_5 – zdefiniowanie terminów użytych w sformułowaniach SFR i SAR. Wszystkie podmioty, zasoby, atrybuty bezpieczeństwa, zewnętrzne obiekty i inne terminy, użyte w sformułowaniach SFR
lub SAR, powinny zostać zdefiniowane w słowniku pojęć na końcu dokumentu lub w definicji problemu bezpieczeństwa (podmioty i zasoby).

•

CCM ASE_TSS/ACT9 – wprowadzenie specyfikacji końcowej TOE. Celem
specyfikacji końcowej TOE jest dostarczenie potencjalnemu klientowi TOE
opisu sposobu, w jaki TOE spełnia wszystkie wymagania SFR. Podrozdział
ten opisuje mechanizmy techniczne użyte w TOE w celu jego ochrony. Poziom szczegółowości tego opisu powinien być na tyle dokładny, aby umożliwić potencjalnym klientom zrozumienie ogólnej formy oraz implementacji
TOE. Wprowadzenie specyfikacji końcowej TOE zostało zilustrowane na rysunku 6 i składa się z następujących czynności:
CCM ASE_TSS/ACT9_1 – odwzorowanie komponentów SFR na funkcje zabezpieczające TOE. Należy w tym miejscu pokazać, że wszystkie wymagania SFR (również te zależne, które nie zostały odrzucone) są odwzorowane (spełnione) na konkretne funkcje zabezpieczające (TSF). Najczęściej jest tak, że kilka komponentów SFR
jest odwzorowanych na jedną funkcję TSF;
CCM ASE_TSS/ACT9_2 – opisanie funkcji zabezpieczających TOE. Każdą
funkcję zabezpieczającą należy dokładnie opisać. Wielkość takiego opisu to zazwyczaj od kilku akapitów do kilku stron;
o CCM ASE_TSS/ACT9_3 – opisanie architektury zabezpieczeń.
W sytuacji gdy komponent ASE_TSS.1 jest zamieniony na hierarchicznie
wyższy ASE_TSS.2, należy specyfikację końcową uzupełnić o opis architektury zabezpieczeń. Należy opisać jak TOE chroni się przed zakłóceniami, manipulacjami logicznymi oraz przed obejściem zabezpieczeń.
Komponent ASE_TSS.2 jest wzbogaceniem poziomów EAL.
•

CCM ASE/ACT10 – wprowadzenie elementów załącznika składa się z następujących czynności:
wprowadzenie elementów wykazu skrótów;
o wprowadzenie elementów wykazu terminów;
o wprowadzenie elementów bibliografii.
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act CCM ASE_TSS/ACT9 Wprow adzenie specyfikacj i końcow ej TOE

Start - wprowadzenie specyfikacji
końcowej T OE ASE_T SS

CCM ASE_TSS/ACT9_1 Odw zorow anie
komponentów SFR na funkcj e
zabezpieczaj ące TOE

CCM ASE_TSS/ACT9_2
Opisanie funkcj i
zabezpieczaj ących TOE

Czy
ASE_T SS.2?

[T ak]

CCM ASE_TSS/ACT9_3
Opisanie architektury
zabezpieczeń

Dla ASE_T SS.2

[Nie]

Koniec - wprowadzenie specyfikacji
końcowej T OE ASE_T SS

Rys. 6. Diagram czynności metody transformacji dla czynności ACT9 dla ST
(specyfikacja końcowa TOE zawierająca funkcje zabezpieczające)

3.3. Szczegółowy plan walidacji dla dokumentu specyfikacji
funkcjonalnej
Na rysunku 7 przedstawiono diagram aktywności dla dokumentu specyfikacji
funkcjonalnej (ADV_FSP.3).
Poszczególne czynności z diagramu zostały opisane poniżej:
• CCM FSP3/ACT1 – na podstawie ustalonych przez menadżera projektu, parametrów globalnych, autor dokumentu wypełnia metryczkę produktu, metryczkę dokumentu i zawartość dokumentu, która stanowić będzie stronę tytułową i rozdział pierwszy dokumentu powstałego w oparciu o wzorzec materiału dowodowego.
• CCM FSP3/ACT2 – autor dokumentu sprawdza poprawność wypełnienia
wszystkich pól i ewentualnie zgłasza zauważone nieścisłości występujące
w parametrach globalnych menadżerowi projektu.
• CCM FSP3/ACT3 – wypełnienie oświadczenia konstruktora zostało zilustrowane na rysunku 8 i składa się z następujących czynności:
o CCM FSP3/ACT3_1 – wprowadzenie informacji o sposobie modelowania produktu. Uwzględnienie informacji o tym czy do modelowania stosowane jest jakieś narzędzie czy też nie. Jeżeli narzędzie jest stosowane,
należy podać rodzaj narzędzia wraz z jego pełną nazwą i wersją;
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act Tw orzenie materiału dow odow ego dla ADV_FSP.3
Start
ADV_FSP.3
Informacj e do metryczki
TOE i dokumentu
w ynikaj ące z danych o
proj ekcie i aktualnym EAL

CCM FSP3/ACT1 Spraw dzenie popraw ności w ypełnienia
parametrów globalnych i rozdziału 1 dokumentu dla
ADV_FSP.3

Brak wypełnienia
parametru
globalnego lub
wypełnienie błędne?

[T ak]
[Nie]

CCM FSP3/ACT2 Zaw iadomienie
przełożonego o niepraw idłow ości w
w ypełnieniu

CCM FSP3/ACT3 Wypełnienie
ośw iadczenia konstruktora

CCM FSP3/ACT4 Ogólne
opisanie w ymagań SFR z ST

CCM FSP3/ACT5 Wypełnienie
tabeli w ymagań SFR

CCM FSP3/ACT6 Wstępne
opisanie interfej sów TOE

CCM FSP3/ACT7 Opisanie
interfej su TOE

[T ak]

Czy
pozostał
nieopisany
interfejs?
[Nie]

CCM FSP3/ACT8 Wypełnienie
tabeli pokrycia w ymagań SFR
interfej sami

CCM FSP3/ACT9 Opisanie
pokrycia w ymagań SFR
interfej sami

CCM FSP3/ACT10
Wprow adzenie elementów
załącznika
Koniec
ADV_FSP.3

Rys. 7. Diagram czynności metody transformacji dla ADV_FSP.3 (specyfikacja funkcjonalna)

o
o

CCM FSP3/ACT3_2 – wprowadzenie listy zarządzeń wewnętrznych
uzasadniających przyjęty sposób modelowania w sytuacji, gdy istnieją takie zarządzenia;
CCM FSP3/ACT3_3 – wprowadzenie informacji o zasięgu sposobu modelowania produktu. Przyjęty sposób modelowania może dotyczyć całej
organizacji lub tylko opisywanego projektu;
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CCM FSP3/ACT3_4 – wprowadzenie listy zarządzeń wewnętrznych
uzasadniających przechodniość pomiędzy efektami prac w sytuacji, gdy
istnieją takie zarządzenia;
o CCM FSP3/ACT3_5 – wprowadzenie informacji o zasięgu sposobu
gromadzenia informacji o komunikatach błędów. Sposób gromadzenia informacji o komunikatach błędów (błędach zdefiniowanych w oprogramowaniu, a nie zdarzeniach – błędach zgłoszonych przez użytkowników)
dotyczyć może całej organizacji lub tylko opisywanego projektu;
o CCM FSP3/ACT3_6 – wprowadzenie listy zarządzeń wewnętrznych
uzasadniających jednolity sposób opisywania komunikatów o błędach
w sytuacji, gdy istnieją takie zarządzenia.
CCM FSP3/ACT4 – wstępne, ogólne opisanie wymagań funkcjonalnych. Pod
uwagę powinny zostać wzięte wymagania dotyczące zabezpieczeń SFR opisane w dokumencie ST.
o

•

•

CCM FSP3/ACT5 – wypełnienie tabeli wymagań SFR dla wszystkich wymagań z dokumentu ST. W tabeli należy identyfikować wymagania za pomocą jednoznacznych identyfikatorów, zgodnych i spójnych z identyfikatorami
przedstawionymi w dokumencie ST. Każde wymaganie powinno być opisane.
W opisie należy zwrócić uwagę przede wszystkim na aspekty bezpieczeństwa.
Opis może być kopią opisu wymagań SFR z dokumentu ST.

•

CCM FSP3/ACT6 – wstępne, ogólne opisanie interfejsów TOE, zwłaszcza
związanych z zabezpieczeniami – TSFI.

•

CCM FSP3/ACT7 – opisanie każdego z interfejsów TSFI. Opisanie każdego
z interfejsów TSFI zostało zilustrowane na rysunku 9 i składa się z następujących czynności:
o
o

o
o

o

o

CCM FSP3/ACT7_1 – przywołanie nazwy interfejsu, czyli jednoznacznego identyfikatora interfejsu TSFI;
CCM FSP3/ACT7_2 – sklasyfikowanie interfejsu jako SFR-enforcing,
SFR-supporting, SFR-non-interfering wraz z uzasadnieniem takiej klasyfikacji;
CCM FSP3/ACT7_3 – opisanie przeznaczenia interfejsu;
CCM FSP3/ACT7_4 – opisanie sposobu użycia interfejsu, polegające na
wskazaniu sposobu wywołania danego interfejsu, sposobu w jaki dany interfejs realizuje swoją funkcjonalność, w jakie interakcje wchodzi oraz jakie bezpośrednie i pośrednie rezultaty produkuje;
CCM FSP3/ACT7_5 – opisanie możliwych do ustawienia parametrów,
polegające na scharakteryzowaniu wszystkich danych wpływających na
sposób działania funkcji;
CCM FSP3/ACT7_6 – opisanie możliwych do wykonania akcji dla interfejsów SFR-enforcing. Opisanie, co interfejs realizuje. O ile cel interfejsu
opisuje dlaczego konieczne jest jego użycie, o tyle akcja definiuje sposób
działania. Akcja może wskazywać na SFR, jaki pokrywa. Akcje, które należy opisać, to te, które związane są z zabezpieczeniami (SFR-enforcing);
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act Wypełnienie ośw iadczenia konstruktora
Wypełnienie
oświadczenia
konstruktora
ADV_FSP.3
CCM FSP3/ACT3_1
Wprow adzenie informacj i
o sposobie modelow ania
Czy istnieją
zarządzenia/zarządzenie
wewnętrzne uzasadniające
przyjęty sposób
modelowania?

[T ak]

CCM FSP3/ACT3_2 Wprow adzenie listy
zarządzeń w ew nętrznych uzasadniaj ących
przyj ęty sposób modelow ania

[Nie]

CCM FSP3/ACT3_3
Wprow adzenie informacj i
o zasięgu sposobu
modelow ania produktu
Czy istnieją zarządzenia
wewnętrzne uzasadniające
przechodniość pomiędzy
efektami prac?
[Nie]

[T ak]

CCM FSP3/ACT3_4 Wprow adzenie listy
zarządzeń w ew nętrznych
uzasadniaj ących przechodniość
pomiędzy efektami prac

CCM FSP3/ACT3_5 Wprow adzenie informacj i o
zasięgu sposobu gromadzenia informacj i o
komunikatach błędów
Czy istnieją zarządzenia
wewnętrzne
uzasadniające jednolity
sposób opisywania
komunikatów o błędach?

[T ak]

CCM FSP3/ACT3_6 Wprow adzenie listy
zarządzeń w ew nętrznych uzasadniaj ących
j ednolitty sposób opisyw ania komunikatów o
błędach

[Nie]

Wypełnienie
oświadczenia
konstruktora
ADV_FSP.3

Rys. 8. Diagram czynności metody transformacji dla czynności ACT3 dla ADV_FSP.3
(oświadczenie konstruktora)
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o

o
o

CCM FSP3/ACT7_7 – podsumowanie akcji typu SFR-supporting i SFRnon-interfering dla wszystkich interfejsów. Podsumowanie akcji ma wykazać, że faktycznie wszystkie operacje wykonywane przez interfejs nie
mają bezpośredniego związku z zabezpieczeniami;
CCM FSP3/ACT7_8 – opisanie przeznaczenia parametrów. Przedstawienie informacji o typie parametrów (możliwych wartościach) oraz ich
znaczeniu;
CCM FSP3/ACT7_9 – opisanie wszystkich możliwych do otrzymania
komunikatów błędów wynikających z wywołania interfejsów, a zwłaszcza
warunków ich wystąpienia, wiadomości jakie niosą i ich znaczenia.

act Opisanie interfej su TOE (rozdział 4.X)
Start - opisanie
interfejsu T OE dla
ADV_FSP.3
CCM FSP3/ACT7_1 Przyw ołanie j ednoznacznego
identyfikatora interfej su TSFI

CCM FSP3/ACT7_2 Sklasyfikow anie interfej su j ako SFR-enforcing, SFR-supporting,
SFR-non-interfering w raz z uzasadnieniem

CCM FSP3/ACT7_3 Opisanie
przeznaczenia interfej su

CCM FSP3/ACT7_4 Opisanie sposobu użycia interfej su

CCM FSP3/ACT7_5 Opisanie możliw ych do ustaw ienia parametrów

Czy i nterfejs j est
typu
SFR-enforcing?

[T ak]

CCM FSP3/ACT7_6 Opisanie możliw ych do
w ykonania akcj i dla interfej su SFR-enforcing

[Nie]

CCM FSP3/ACT7_7 Podsumow anie akcj i
typu SFR-supporting i SFR-non-interfering

CCM FSP3/ACT7_8 Opisanie
przeznaczenia parametrów
Czy i nterfejs j est
typu
SFR-enforcing?

[T ak]

CCM FSP3/ACT7_9 Opisanie w szystkich
możliw ych do otrzymania komunikatów błędów i
w yj ątków zw iązanych z w yw ołaniem interfej su

[Ni e]

Koniec - opi sani e
interfejsu T OE dla
ADV_FSP.3

Rys. 9. Diagram czynności metody transformacji dla czynności ACT7 dla ADV_FSP.3
(opis interfejsów)
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Komunikaty błędów powinny być tak opisane, by były czytelne i zrozumiałe – niosły w sobie odpowiednią treść. Należy opisać następujące typy komunikatów błędów:
• bezpośrednie – odpowiedź na wywołanie funkcji zabezpieczeń;
• pośrednie – nie wynika bezpośrednio z wywołania i błędu, który zwraca
interfejs funkcji zabezpieczeń, ale z jakichś ogólnych warunków, które
wystąpiły podczas wywoływania funkcji zabezpieczeń;
• pozostałe – błędy wynikające z jakichś nieprzewidywalnych sytuacji – np.
błąd wynikający z wystąpienia sytuacji (parametr lub logiczny warunek),
który nigdy nie powinien wystąpić;
• CCM FSP3/ACT8 – wypełnienie tabeli pokrycia wymagań SFR interfejsami. Tabela powinna pokazywać wszystkie opisane wymagania i interfejsy, wraz z ich wzajemnymi zależnościami. Jedno wymaganie może być
realizowane przez kilka interfejsów. Kolumny tabeli należy wypełnić
identyfikatorami interfejsów, natomiast wiersze identyfikatorami wymagań SFR. W razie potrzeby, gdy konieczne jest podzielenie danego wymagania na mniejsze części, można zamiast całego wymagania wskazać
w tym miejscu odnośnik do jego fragmentu, np. komponentu lub elementu. Informacja o pokryciu bądź niepokrywaniu danego wymagania przez
interfejs powinna być zrealizowana w formie symbolu „X” postawionego
na przecięciu pokrywających się elementów.
• CCM FSP3/ACT9 – opisanie pokrycia wymagań SFR interfejsami, polegające na skomentowaniu zawartość tabeli. Jest to szczególnie istotne
w przypadku, gdy jakieś wymaganie SFR nie jest realizowane bezpośrednio przez żaden interfejs, gdyż nie wiąże się w sposób bezpośredni z wywołaniem interfejsu (np. ze względu na sposób realizacji TSF), a jest
szczegółowo opisane w dokumentacji dotyczącej rodziny ADV_TDS. Należy wtedy podać odpowiednie wyjaśnienie.
• CCM FSP3/ACT10 – wprowadzenie elementów załącznika składa się
z następujących czynności:
o wprowadzenie elementów wykazu skrótów;
o wprowadzenie elementów wykazu terminów;
o wprowadzenie elementów bibliografii.

4. Przebieg walidacji wzorca zadania zabezpieczeń
Wzorzec dokumentu zadania zabezpieczeń, według założeń, powinien być przekształcany w pełny dokument zadania zabezpieczeń w trakcie prac nad przedmiotem
oceny. Jednak ze względu na znaczny postęp prac nad przedmiotem oceny (zwłaszcza
postępu implementacji), jaki został wykonany przed rozpoczęciem procesu walidacji
wzorców, taki równoległy proces dokumentowania był niemożliwy do prowadzenia.
Znaczna część materiału w dokumencie zadania zabezpieczeń była zatem materiałem
dokumentującym faktycznie zastosowane mechanizmy, co jednak w najmniejszym
stopniu nie przeszkodziło zweryfikować zarówno wzorca materiału dowodowego, jak
i założeń metody transformacji dla tego wzorca.
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4.1. Wstęp oraz granice przedmiotu oceny
Walidację rozpoczęto od wprowadzenia podstawowych danych globalnych, oraz,
zgodnie z trzecim krokiem w metodzie transformacji (CCM ASE_INT/ACT3), od
wypełnienia podstawowych informacji na temat przedmiotu oceny wraz z jego szczegółowym opisem. Wymagane dokładne określenie co jest przedmiotem oceny, a co
należy do jego otoczenia pozwoliło jednocześnie na ponowne przemyślenie założeń
projektowych, zdefiniowanych na etapie rozpoczynania pracy nad systemem OSCAD
i na ponowne zweryfikowanie ich poprawności.
Schemat zamieszczony na poniższym rysunku (rys. 10) przedstawia zdefiniowane
granice TOE.

Rys. 10. Granice TOE

4.2. Problem bezpieczeństwa
Podczas definiowania problemu bezpieczeństwa dla przedmiotu oceny konieczne
było powtórne zweryfikowanie założeń dotyczących zasobów, które są przez system
przetwarzane i chronione. Ich jawne zestawienie wraz z podmiotami, które powinny
mieć do nich dostęp, pozwoliło walidującym stworzyć listę zagrożeń, które mogą
spowodować nieprawidłowe działanie systemu bądź podawanie przez niego nieprawidłowych informacji.
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Tabela 1. Zasoby chronione przez TOE
Symbol
D.Audit
D.AppSrvConfigFile
D.DBSrvConfigFile
D.StoredInfInDB

Opis
Rejestr dziennika zdarzeń.
Konfiguracja serwera aplikacji.
Konfiguracja serwera bazy danych.
Informacje przechowywane w bazie danych.

Tabela 2. Podmioty mogące modyfikować zasoby chronione przez TOE
Symbol
S.SrvAdmin
S.TOEAdmin
S.TOEUser
S.Attacker
S.RndEvent

Opis
Użytkownik – administrator serwerów.
Użytkownik – administrator TOE.
Użytkownik TOE.
Atakujący.
Zdarzenie losowe.

Tabela 3. Zagrożenia dla TOE i zasobów chronionych
Symbol
T.1
T.2
T.3
T.4
T.5
T.6
T.7
T.8
T.9
T.10
T.11
T.12
T.13
T.14
T.15
T.16
T.17

Opis
Brak dostępności TOE z powodu braku zasilania.
Brak dostępności TOE z powodu niewłaściwych warunków atmosferycznych
w pomieszczeniu przechowującym serwery TOE.
Brak dostępności TOE z powodu złej konfiguracji serwerów: aplikacji i bazy
danych dla TOE.
Dostęp do plików konfiguracyjnych serwerów: aplikacji i bazy danych TOE
bezpośrednio z tych serwerów.
Dostęp do plików konfiguracyjnych serwerów: aplikacji i bazy danych TOE
z komputerów zarządzających infrastrukturą teleinformatyczną.
Dostęp do plików konfiguracyjnych serwerów: aplikacji i bazy danych TOE
z dowolnych komputerów.
Modyfikacja informacji bezpośrednio w bazie danych TOE bezpośrednio
z serwera bazy danych TOE.
Modyfikacja informacji bezpośrednio w bazie danych TOE z komputerów
zarządzających infrastrukturą teleinformatyczną.
Modyfikacja informacji bezpośrednio w bazie danych TOE z dowolnych
komputerów.
Uzyskanie dostępu do TOE i modyfikacja informacji w bazie danych TOE
z komputera użytkownika TOE przez nieuprawnionego użytkownika.
Modyfikacja informacji w bazie danych TOE z komputera użytkownika TOE
przez nieświadomego użytkownika.
Podsłuchanie transmisji pomiędzy serwerem aplikacji a komputerem użytkownika końcowego.
Podsłuchanie transmisji pomiędzy serwerem aplikacji a serwerem bazy
danych.
Modyfikacja dziennika zdarzeń TOE z komputera użytkownika TOE przez
nieuprawnionego użytkownika.
Odgadnięcie „słabego” hasła użytkownika TOE.
Brak informacji o przeprowadzonych przez użytkownika działaniach w TOE.
Wykonanie działań w TOE przez użytkownika TOE, do których nie posiada
uprawnień.
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Ponadto, zdefiniowana lista zagrożeń dla przedmiotu oceny została uzupełniona
o takie zagrożenia, które mogą spowodować jego niedostępność dla użytkowników
końcowych. Zagrożenia te, zważywszy między innymi na fakt przechowywania przez
system informacji o działaniach, koniecznych do podjęcia na wypadek konieczności
uruchomienia planu zachowania ciągłości działania, są niezwykle istotne w przypadku
wystąpienia w organizacji sytuacji awaryjnej.
Fragment dokumentu zadania zabezpieczeń dotyczący polityk bezpieczeństwa pozostał w trakcie walidacji pominięty, ponieważ nie były dostępne jakiekolwiek polityki bezpieczeństwa dla systemu użytego do walidacji. Fakt pominięcia tego elementu
jest całkowicie zgodny z metodą transformacji – metoda ta dopuszcza możliwość pominięcia tego fragmentu.
Jako ostatnie, dla kompletnej definicji problemu bezpieczeństwa, walidujący wyspecyfikowali listę założeń, jakie powinno spełniać środowisko działania przedmiotu
oceny, aby ten mógł prawidłowo funkcjonować w organizacji docelowej.
Tabela 4. Założenia
Symbol
A.1
A.2

A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

Opis
Serwery, na których uruchomiony jest TOE są zlokalizowane w pomieszczeniach, w których zapewnione jest stałe i nieprzerwane źródło zasilania.
Serwery, na których uruchomiony jest TOE są zlokalizowane w pomieszczeniach, zapewniających odpowiednie warunki atmosferyczne, właściwe dla
pracy urządzeń infrastruktury teleinformatycznej.
Dostęp do serwerów TOE jest chroniony przed dostępem niepowołanych osób.
Dostęp do komputerów zarządzających infrastrukturą IT jest chroniony przed
dostępem niepowołanych osób.
Administratorzy serwerów TOE i zarządzający infrastrukturą IT są przeszkoleni
z zakresu zabezpieczeń systemów operacyjnych i dobrze wykonują swoje zadania.
Administratorzy serwerów TOE i zarządzający infrastrukturą IT są przeszkoleni
z zakresu bezpieczeństwa sieciowego i dobrze wykonują swoje zadania.
Użytkownicy TOE są przeszkoleni z jego obsługi.
Użytkownicy TOE są świadomi konsekwencji, wynikających z działań w TOE.

W dokumencie zadania zabezpieczeń wszystkie wspomniane wyżej zestawienia
(zasoby, podmioty, zagrożenia oraz założenia) przybrały postać zestawień tabelarycznych (zgodnie z zaleceniami twórców wzorca materiału dowodowego), w których,
oprócz szczegółowych opisów każdego z elementów, zamieszczono także charakterystyczne skróty (według nomenklatury projektowej: mnemoniki), pozwalające na szybką identyfikację każdego z elementów.

4.3. Cele zabezpieczeń
W trakcie walidacji:
• zdefiniowano cele zabezpieczeń zarówno dla przedmiotu oceny, jak i dla środowiska (tabela 5 i tabela 6);
• przedstawiono odwzorowanie poszczególnych elementów problemu bezpieczeństwa (zagrożeń, polityk i założeń) na cele zabezpieczeń;
• przedstawiono uzasadnienie dla tego odwzorowania.
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Tabela 5. Cele zabezpieczeń dla TOE
Symbol
O.1
O.2
O.3
O.4
O.5
O.6
O.7
O.8

Opis
Konieczność autoryzacji użytkowników przed dostępem do TOE.
Mechanizm weryfikacji siły hasła użytkownika TOE.
Kończenie połączenia z użytkownikiem TOE po określonym czasie jego
nieaktywności.
Rozliczalność działań użytkowników TOE.
Konieczność przypisywania użytkownikom uprawnień do wykonywania
różnych operacji.
Brak możliwości podsłuchania informacji, przekazywanych pomiędzy
serwerem aplikacji i serwerem bazy danych.
Brak możliwości podsłuchania informacji, przekazywanych pomiędzy
serwerem aplikacji a komputerem użytkownika końcowego.
Brak możliwości ingerencji w dziennik zdarzeń TOE.

Tabela 6. Cele zabezpieczeń dla środowiska operacyjnego TOE
Symbol
OE.1
OE.2
OE.3
OE.4
OE.5
OE.6
OE.7
OE.8
OE.9
OE.10
OE.11
OE.12
OE.13
OE.14
OE.15
OE.16

Opis
Stałe i bezpieczne zasilanie w energię elektryczną elementów TOE.
Odpowiednie warunki środowiskowe dla pracy serwerów.
Ograniczony, autoryzowany i rejestrowany dostęp do pomieszczeń,
w których zlokalizowane są serwery bazy danych oraz aplikacji.
Ograniczony, autoryzowany i rejestrowany dostęp do pomieszczeń,
w których zlokalizowane są komputery zarządzających infrastrukturą IT.
Właściwa konfiguracja serwerów bazy danych i aplikacji.
Brak lokalnego dostępu do systemu operacyjnego serwera aplikacji dla
nieuprawnionych użytkowników.
Brak lokalnego dostępu do systemu operacyjnego serwera bazy danych
dla nieuprawnionych użytkowników.
Brak zdalnego dostępu do systemu operacyjnego serwera aplikacji dla
nieuprawnionych użytkowników.
Brak zdalnego dostępu do systemu operacyjnego serwera bazy danych
dla nieuprawnionych użytkowników.
Obsługa serwerów: aplikacji i bazy danych TOE tylko przez wykwalifikowany i świadomy personel.
Obsługa TOE tylko przez wykwalifikowany i świadomy personel.
Obsługa infrastruktury teleinformatycznej tylko przez wykwalifikowany
i świadomy personel.
Brak możliwości modyfikacji informacji bezpośrednio w bazie danych
bezpośrednio z serwera bazy danych.
Brak możliwości modyfikacji informacji bezpośrednio w bazie danych
z komputerów zarządzających infrastrukturą IT.
Brak możliwości modyfikacji informacji bezpośrednio w bazie danych
z dowolnych komputerów.
Brak możliwości modyfikacji informacji w bazie danych przez nieświadomego użytkownika.

Odwzorowanie, zgodnie z zaleceniami twórców wzorca, przybrało postać macierzy
pozwalającej na łatwe zorientowanie się, które z zagrożeń, polityk bądź założeń pokrywane są przez odpowiednie cele zabezpieczeń. Uzasadnienie tego odwzorowania
również przybrało postać tabelaryczną, przy czym konieczne w tym przypadku było
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podanie szczegółowego uzasadnienia, dlaczego i w jakim stopniu poszczególne cele
zabezpieczeń przeciwstawiają się zagrożeniom albo w jaki sposób podtrzymują wcześniej zdefiniowane założenia.
Sam proces definiowania celów zabezpieczeń oraz podział ich na cele zabezpieczeń dla przedmiotu oceny i dla środowiska jest osobnym procesem opracowanym
przez zespół projektu CCMODE. Proces ten został wykorzystany podczas pracy nad
materiałem dowodowym w trakcie opisywanej walidacji, jednakże nie był przedmiotem tej walidacji i w związku z tym jego opis został pominięty.

4.4. Komponenty dodatkowe
Definicję komponentów dodatkowych zarówno dla komponentów SAR jak i SFR
pominięto, ponieważ nie było konieczności definiowania takich komponentów zarówno dla uzasadnionego zaufania (dodatkowe komponenty SAR), jak i dla wymagań
bezpieczeństwa przedmiotu oceny (dodatkowe komponenty SFR).

4.5. Wymagania bezpieczeństwa
Definicja wymagań bezpieczeństwa we wzorcu dokumentu zadania zabezpieczeń
została podzielona na dwa fragmenty – pierwszy przeznaczony dla funkcjonalnych
komponentów zabezpieczających (komponentów SFR), a drugi dla komponentów
uzasadniających zaufanie do zabezpieczeń (komponentów SAR). Oba zestawienia
wymagań bezpieczeństwa we wzorcu mają postać tabelaryczną.
Dobór funkcjonalnych komponentów zabezpieczających nie jest zadaniem trywialnym. Zestaw komponentów musi być tak dobrany, aby w pełni pokrywał zdefiniowane na wcześniejszym etapie cele zabezpieczeń dla TOE oraz sprawnie i skutecznie
przeciwstawiał się zdefiniowanym zagrożeniom dla przedmiotu oceny. W dokumencie
zadania zabezpieczeń zamieszczona jest tabela z listą komponentów funkcjonalnych –
wymagań, które przedmiot oceny musi realizować, aby skutecznie przeciwstawiać się
opisanym wcześniej zagrożeniom.
Konieczne jest jednak w tym miejscu zaznaczenie, że sposób oraz algorytm dobierania właściwego zestawu komponentów zabezpieczających (komponentów SFR) jest
osobnym zagadnieniem, opisanym w osobnym zestawie diagramów czynności i postępowań, jednakże ze względu na fakt, iż nie był on przedmiotem walidacji, opis
sposobu dobierania tych komponentów został pominięty w niniejszym opracowaniu.
W niniejszym zamieszczono jedynie skrótową listę komponentów funkcjonalnych
(wymagań), zaprezentowaną w tabeli 7.
Ze względu na założony we wstępie poziom uzasadnionego zaufania EAL, dobór
komponentów uzasadniających zaufanie był znacznie ułatwiony – wybrano te komponenty, które zostały zaproponowane przez twórców standardu w pakiecie dla poziomu
EAL 3. Reprezentacja tych komponentów dla laboratorium oceniającego przyjmuje
postać uzupełniającego (w stosunku do dokumentu zadania zabezpieczeń) materiału
dowodowego, wypełnionego treścią na właściwym poziomie szczegółowości.
Definicja wymagań bezpieczeństwa kończy się uzasadnieniem, w jakim stopniu
i zakresie oraz dlaczego dany komponent funkcjonalny odpowiada przypisanemu
wcześniej celowi zabezpieczeń.
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4.6. Specyfikacja końcowa
Merytoryczna część dokumentu zadania zabezpieczeń kończy się specyfikacją
końcową przedmiotu oceny, w której przedstawione są i dokładnie opisane poszczególne funkcje zabezpieczające przedmiotu oceny. Opis funkcji zabezpieczających
zawiera także informację o tym, które wymaganie bezpieczeństwa jest przez daną
funkcję realizowane (macierz odwzorowania komponentów SFR na funkcje zabezpieczające).

FAU_GEN.1

X

FAU_GEN.2

X

FAU_SAR.1

X

FAU_SAR.3

X

FAU_STG.2

X

FIA_AFL.1

SF_6

SF_5

SF_4

SF_3

SF_2

SF_1

Komponent SFR

Funkcja TSF

Tabela 7. Odwzorowanie komponentów SFR na funkcje zabezpieczające TSF

X

FIA_SOS.1

X

FPT_STM.1

X

FIA_UAU.2

X

FIA_UID.1

X

X

FMT_SMR.1

X

FMT_SMR.3

X

FTA_SSL.3

X

FTA_SSL.4

X

FTP_ITT.1(1)

X

FTP_ITT.1(2)

X

FTP_TRP.1(1)

X

FTP_TRP.1(2)

X
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Tabela 8. Zestawienie funkcji zabezpieczających TOE
Funkcja
zabezpieczająca
SF_1

Nazwa

Opis

Identyfikacja i uwierzytelnianie

Funkcja przeznaczona dla identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w TOE odpowiedzialna jest za
zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu uwierzytelniania oraz za uniemożliwienie przeprowadzenia jakichkolwiek działań przez nieuprawionego
i anonimowego użytkownika.
Funkcja ma za zadanie udostępnić możliwość bezpiecznego i pewnego zakończenia sesji z użytkownikiem końcowym.
Funkcja zabezpieczająca, której zadaniem jest wymuszanie przypisania użytkownikowi roli, jaką ma
pełnić w TOE.
Funkcja przeznaczona do weryfikacji hasła użytkownika podczas zakładania mu konta w TOE.
Funkcja gromadzi całą funkcjonalność, związaną
z przeglądaniem i zabezpieczaniem dziennika zdarzeń.
Oba kanały komunikacyjne (wewnętrzny – pomiędzy
elementami TOE, zewnętrzny – pomiędzy TOE
a użytkownikiem zdalnym) zabezpieczone są szyfrowanym kanałem komunikacyjnym, uniemożliwiającym modyfikację bądź podsłuchanie przesyłanych
informacji.

SF_2

Kończenie sesji
użytkownika

SF_3

Role użytkowników
TOE

SF_4

Bezpieczne hasło
użytkownika
Dziennik zdarzeń

SF_5
SF_6

Bezpieczna komunikacja

5. Przebieg walidacji wzorca specyfikacji funkcjonalnej
Drugim wzorcem poddanym walidacji był wzorzec dokumentu specyfikacji
funkcjonalnej, który po przeprowadzeniu transformacji powinien stać się materiałem dowodowym dla komponentu ADV_FSP.3 – specyfikacją funkcjonalną
przedmiotu oceny.
Wzorzec dokumentu specyfikacji funkcjonalnej, według założeń, powinien być
przekształcany w pełny dokument specyfikacji funkcjonalnej w trakcie prac nad
przedmiotem oceny. Jednak ze względu na znaczny postęp prac nad przedmiotem
oceny, w trakcie opisywanej walidacji nie było to możliwe. Znaczna część materiału
w specyfikacji funkcjonalnej była zatem materiałem dokumentującym faktycznie zastosowane mechanizmy, co jednak w najmniejszym stopniu nie przeszkodziło zweryfikować zarówno sam wzorzec materiału dowodowego, jak i odpowiednią dla niej
metodę transformacji w gotowy materiał dowodowy.

5.1. Wstęp oraz odwołanie do zadania zabezpieczeń
Walidację rozpoczęto, zgodnie z pierwszym krokiem w metodzie transformacji, od
podania podstawowych informacji na temat przedmiotu oceny wraz z jego szczegółowym opisem. Opis ten jest bardzo podobny do tego, zawartego w dokumencie zadania
zabezpieczeń z tą różnicą, że w specyfikacji funkcjonalnej zawarte jest dokładne odwołanie do dokumentu zadania zabezpieczeń, którego uzupełnienie stanowi.
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5.2. Wymagania funkcjonalne
Następnym krokiem jest wypełnienie tabeli, prezentującej listę wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia dla przedmiotu oceny z dokładnym opisem tych wymagań.
Lista ta jest tożsama z listą wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia zawartą
w dokumencie zadania zabezpieczeń – jest to lista wszystkich wymagań, które muszą
spełniać interfejsy TOE. Lista wymagań funkcjonalnych zamieszczona jest ponownie
w dokumencie specyfikacji funkcjonalnej, aby ta stanowiła spójną całość – od wymagań do reprezentacji realizacji.

5.3. Specyfikacja funkcjonalna – interfejsy przedmiotu oceny
Dokument specyfikacji funkcjonalnej zawiera materiał dokumentujący wszystkie
interfejsy zaimplementowane w przedmiocie oceny. W dokumencie specyfikacji
funkcjonalnej w pierwszej kolejności zaprezentowano schemat interfejsów TOE
(rysunek 11).

Rys. 11. Interfejsy TOE opisane w specyfikacji funkcjonalnej

Następnie każdy z interfejsów dokładnie opisano, zwracając uwagę na poziom
szczegółowości tego opisu. Szczegółowość zaprezentowania każdego z interfejsów
TOE uzależniona jest od poziomu uzasadnionego zaufania EAL, co w przypadku opisywanego materiału dowodowego oznaczało podanie informacji o:
• klasyfikacji interfejsu (SFR-enforcing, SFR-supporting, SFR-non-interfering,
wraz z uzasadnieniem takiej klasyfikacji);
• celu interfejsu (ogólny opis przeznaczenia interfejsu);
• sposobie użycia (jak dany interfejs realizuje swoją funkcjonalność, w jakie interakcje wchodzi, jakie rezultaty produkuje, sposób wywołania danego interfejsu);
• możliwych do ustawienia parametrach (wszystkie dane – parametry – wpływające na sposób działania funkcji);
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•

możliwych do wykonania akcjach (szczególnie dla interfejsów SFR-enforcing
– opis za co interfejs jest odpowiedzialny – sposób jego działania);
• podsumowaniu akcji typu SFR-supporting i SFR-non-interfering dla wszystkich pozostałych interfejsów;
• opisie parametrów (opis przeznaczenia danego parametru – typ parametru
oraz jego znaczenie);
• wszystkich możliwych do otrzymania komunikatach błędów i wyjątków
związanych z wywoływaniem interfejsów typu SFR-enforcing (opis warunków wystąpienia, wiadomości, jaką niesie oraz jej znaczenie).
Merytoryczna część dokumentu specyfikacji funkcjonalnej kończy się odwzorowaniem pokrycia wymagań funkcjonalnych na zabezpieczenia przez poszczególne
interfejsy. Zgodnie z zaleceniami autorów wzorca tego materiału dowodowego,
w dokumencie finalnym odwzorowanie to ma postać macierzy, prezentującej pokrycie
wszystkich wymagań funkcjonalnych przez poszczególne interfejsy (tabela 9).

IF_5

IF_4

IF_3

IF_2

IF_1

Komponent SFR
FIA_AFL.1
FIA_UAU.2
FIA_SOS.1
FAU_GEN.1
FAU_GEN.2
FTP_ITT.1
FMT_SMR.1
FTM_SMR.3
FTP_TRP.1
FIA_UID.1
FPT_STM.1

Interfejs

Tabela 9. Pokrycie wymagań SFR interfejsami

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

6. Podsumowanie
Wnioski po przeprowadzonej walidacji wzorców materiału dowodowego oraz metod transformacji ich w gotowy materiał dowodowy:
• wzorce materiału dowodowego są przygotowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę konstruktorom podczas dokumentowania pracy nad
przedmiotem oceny;
• praca z wzorcami materiału dowodowego nie jest uciążliwa ani kłopotliwa;

Szkic materiału dowodowego dla systemu IT na przykładzie oprogramowania …

•

•

•

•
•

157

praca z wzorcami materiału dowodowego znacznie przyśpiesza proces tworzenia materiału dowodowego dzięki zastosowaniu w nich pól oraz przypisów, szczegółowo wyjaśniających jakie informacje konstruktor w danym
miejscu powinien wstawić;
proces transformacji wzorców w gotowy materiał dowodowy jest czasochłonny, jednakże z punktu widzenia zawartości materiału oraz informacji jakie
muszą w nim zostać zamieszczone, trudno o znalezienie szybszego sposobu
na tworzenie gotowego materiału dowodowego;
w opinii walidujących, opis procesu transformacji odpowiada wzorcowi materiału dowodowego, któremu odpowiada, jest napisany czytelnie i jasno;
w procesie transformacji wzorca w materiał dowodowy nie jest konieczne posiadanie dodatkowej, specjalistycznej wiedzy z zakresu standardu CC oraz
bezpieczeństwa informatycznego ponad to, co dotyczy samego przedmiotu
oceny;
we wzorcach materiału dowodowego znaleziono miejsca, które w ocenie walidujących powinny być uzupełnione lub zmodyfikowane.
walidujący jednoznacznie stwierdzają, że proces tworzenia materiału dowodowego przedstawianego do oceny powinien być wspomagany przez narzędzie programowe, które w znacznym stopniu pozwalałoby skrócić czas potrzebny na wprowadzanie informacji, nierzadko powtarzających się w różnych
częściach materiału dowodowego.
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1. Wprowadzenie
We wcześniejszych rozdziałach opisano wybrane elementy metodyki wdrażania
i zarządzania środowiskiem rozwojowym zgodne ze standardem Common Criteria.
Zastosowanie standardu w praktyce jest zadaniem złożonym. Wymaga posiadania
specjalistycznej wiedzy na temat standardu, opracowania i stosowania wielu procedur
zarządzania produktem we wszystkich etapach jego rozwoju i użytkowania, wreszcie
utworzenia specyficznej, dość rozbudowanej dokumentacji jego zabezpieczeń.
Tematem niniejszego rozdziału jest organizacja środowiska rozwojowego dla produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, ponieważ tego typu produkty powinna cechować odpowiednia wiarygodność
swych zabezpieczeń.
Przykładem jest doświadczalne środowisko rozwojowe tworzone w Instytucie
EMAG. Środowisko to stanowi laboratorium o nazwie SecLab. Laboratorium wyposażone jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w modułach wzorcowych materiału
dowodowego środowiska rozwojowego opracowanych w ramach projektu CCMODE.
Zorganizowane laboratorium umożliwi zastosowanie i spełnienie wymagań bezpieczeństwa zawartych w normie Common Criteria.
Laboratorium SecLab zostało wydzielone z zasobów Centrum Badawczego działającego w Instytucie EMAG. Laboratorium obejmuje dwa działy: dział sprzętowy
(hardware) i dział oprogramowania (software) (rys. 1). Działy te znajdują się w różnych lokalizacjach Instytutu. Laboratorium zostało wyposażone w niezbędne stanowiska pracy i narzędzia. Ustalony został zespół pracowników o odpowiednich kompetencjach.

Rys. 1. Schemat organizacyjny laboratorium SecLab EMAG
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W ramach laboratorium SecLab część wymagań dotyczących zaufania w aspekcie
bezpieczeństwa (security) odnosi się do tworzonego produktu lub systemu, zaś część
do środowiska rozwojowego. Pozwala to na wyodrębnienie wymagań bezpośrednio
odnoszących się do organizacji laboratorium SecLab, ponieważ podatności na zagrożenia związane ze środowiskiem mogą przenosić się na produkt lub system, powinny
być kontrolowane.
Metodyka Common Criteria dopuszcza obecnie dwa podejścia do zorganizowania
środowiska rozwojowego. Podejście tradycyjne wymaga formułowania uzasadnienia
zaufania odnoszącego się do środowiska od podstaw i oddzielnie dla każdej oceny
rozwijanego produktu lub systemu. Natomiast zgodnie z nowym podejściem, zwanym
Site Certification, wymagania uzasadniające zaufanie są formułowane i oceniane dla
danego środowiska lokalnego. Wtedy w ocenianym środowisku można tworzyć wiele
podobnych produktów lub systemów o danym poziomie EAL i wielokrotnie wykorzystywać materiał dowodowy środowiska w trakcie oceny produktu lub jego części, co
daje duże oszczędności czasu i nakładu pracy.
Planowane jest wyposażone laboratorium w system zarządzania bezpieczeństwem
informacji (SZBI) zgodny ze standardem ISO/IEC 27001, co w rozumieniu standardu
Common Criteria będzie dla środowiska rozwojowego źródłem dodatkowego uzasadnionego zaufania.

2. Organizacja doświadczalnego laboratorium rozwoju
produktów i systemów informatycznych o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa
W laboratorium będą realizowane wszystkie fazy rozwojowe opracowywanych
urządzeń i systemów poza produkcją i serwisem. Działalność związana z produkcją
i serwisem jest prowadzona poza Instytutem EMAG.
W dziale sprzętowym można będzie opracowywać urządzenia analogowe i cyfrowe, w zakresie projektowania, tworzenia oprogramowania wbudowanego, integracji,
testowania, badania modeli i prototypów. W dziale programowym laboratorium SecLab realizowane będą wszystkie fazy rozwojowe systemów informatycznych, a zatem
tworzenie algorytmów i specyfikacji, projektowanie, kodowanie, integracja, testowanie i walidowanie.
W laboratorium SecLab wprowadzono także działania, które związane są z nadzorem procesów wdrażania opracowanych produktów, ich produkcji i serwisu, zwłaszcza pod względem wymagań bezpieczeństwa produktu, pomimo że dotyczy to procesów realizowanych zwykle przez inne podmioty. W laboratorium zastosowano także
procedury i rozwiązania bezpieczeństwa procesów rozwoju produktów w zakresie
fizycznym, osobowym i proceduralnym.
Celem powstania laboratorium jest poprawa jakości wytwarzanego produktu, obniżenie kosztów jego wytworzenia oraz przede wszystkim uzyskanie wymaganego poziomu uzasadnionego zaufania dla produktu do poziomu EAL4+. W laboratorium
realizowane są produkty spełniające przede wszystkim określone wymagania funkcjonalne, ale także uwzględniane jest bezpieczeństwo rozumiane w podwójnym aspekcie:
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safety i security. Bezpieczeństwo typu safety dotyczy bezpiecznego działania samego
produktu, np. w górnictwie stosowane są urządzenia i systemy bezpieczeństwa zapewniające iskrobezpieczeństwo zgodnie ze standardem ATEX. Bezpieczeństwo typu
security dotyczy ochrony produktu, aby jego funkcjonalność była zachowana.
Grupa produktów, dla jakich przewidziane jest laboratorium jest bardzo szeroka,
ale nastawiona na zabezpieczenie urządzeń i systemów informatycznych oraz wykorzystywanego oprogramowania. Na początku realizacji projektu produktu określane są
wymagania funkcjonalne, czyli co i jak ma być wykonane. Kolejnym krokiem jest
określenie zabezpieczeń produktu dla uzasadnionego poziomu zaufania, czyli te wymagania, które postawione zostały dla spełnienia wymagań funkcjonalnych w warunkach pracy produktu. Powoduje to realizację zgodną z pewnymi założeniami o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Nakłada to na środowisko rozwojowe wymagania, według których należy opracować dany produkt. Dlatego w ramach laboratorium zdefiniowane są wzorce, według
których należy opracować dokumentację zabezpieczeń danego produktu. W standardzie CC (norma ISO/IEC 15408) określa się przedmiot oceny, dla którego podawany
jest poziom uzasadnionego zaufania EAL. Norma określa siedem poziomów weryfikujących bezpieczeństwo danego przedmiotu oceny. Podczas realizacji takich zabezpieczeń należy zbudować bezpieczne środowisko rozwojowe, w którym produkt będzie opracowywany i produkowany. Środowisko rozwojowe to miejsce pracy, w którym wyspecyfikowano pomieszczenia, narzędzia, personel oraz odpowiednią ochronę
tych zasobów. W rozpatrywanym przypadku jest to organizacja laboratorium SecLab,
dla którego dokonywane są analizy (analiza ryzyka, biznesowa), które wytyczają zadania jakie należy wykonać dla zastosowania gotowych modułów wzorcowych na
potrzeby wytwarzanego produktu.
W środowisku rozwojowym opracowano procedury określające tryb postępowania
w różnych sytuacjach, począwszy od pomysłu po utylizację produktu. Na tej podstawie wstępnie można określić fazy rozwoju dla poszczególnych procesów wytwórczych, czyli realizację poszczególnych etapów wykonania produktu.
Organizując laboratorium SecLab wykorzystywane są moduły wzorcowe, zasady
postępowania tak, aby krok po kroku można było wykonać każdą fazę cyklu życia lub
przekazać część etapów do realizacji w innych zakładach lub firmach, aby nie utracić
spójności w odniesieniu do bezpieczeństwa produktu. Do każdego produktu wykonywana jest dokumentacja projektowa i umowy z partnerami lub kontrahentami realizującymi wybrane fazy cyklu życia. Dla produktów wymagane są różne oceny i certyfikacje, które dają pewność, że dany produkt jest realizowany zgodnie z wymaganiami
i pozwala klientom lub kontrahentom (użytkownikom) mieć do niego zaufanie.
Sprawdzianem dla poprawności funkcjonowania laboratorium doświadczalnego są jego
regularne przeglądy wewnętrzne oraz audyty zewnętrzne. Po każdym audycie analizowane
są wnioski i korygowane są ewentualne niespójności i błędy w organizacji laboratorium.
W czasie wdrażania środowiska rozwojowego równolegle powinien powstawać
system zarządzania bezpieczeństwem informacji, co pozwala właściwie zarządzać
realizowanymi projektami i chronić związane z tym zasoby informacyjne. Wtedy personel zarządzający środowiskiem realizujący w nim projekty pracuje według określonych procedur postępowania i wzorców, co podwyższa efektywność jego pracy.
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W metodyce Common Criteria występują wszystkie zalecenia potrzebne do budowy środowiska rozwojowego w sposób tradycyjny, a także zgodnego z podejściem
typu Site Certification. W ramach projektu CCMODE prowadzone są prace dla ujednolicenia wzorców i wspomagania komputerowego, aby konstruktor posiadał pełną
wiedzę i możliwość opracowania produktu zgodnie ze standardem CC. W tym celu
wykorzystywana jest klasa ALC obejmująca następujące 7 rodzin:
• ALC_LCD – definicja cyklu życia,
• ALC_CMC – możliwości systemu zarządzania konfiguracją,
• ALC_CMS – zakres systemu zarządzania konfiguracją,
• ALC_TAT – techniki i narzędzia,
• ALC_FLR – usuwanie usterek (opcja),
• ALC_DEL – procedury dostawy,
• ALC_DVS – bezpieczeństwo środowiska rozwojowego.
Wymagania poszczególnych rodzin klasy ALC mają, w ogólnym zarysie, ścisły
związek z cyklem życia produktu. Uwzględniając wymagania klasy ALC podczas
projektowania produktu, zaleca się najpierw zdefiniować cykl życia za pomocą wymagań rodziny ALC_LCD, która dotyczy działań związanych z rozwojem i utrzymaniem produktu, jako punkt odniesienia dla wymagań innych rodzin. Kolejnym krokiem jest określenie konfiguracji przedmiotu oceny naszego produktu oraz jego elementów, podsystemów czy interfejsów. Budowane są listy konfiguracji wytwarzanego
produktu wykorzystujące wymagania rodziny ALC_CMS oraz określany jest sposób
zarządzania konfiguracją za pomocą wymagań rodziny ALC_CMC. Dodatkowo,
opcjonalnie można zarządzać usterkami (ALC_FLR). W kolejnym kroku definiowane
są narzędzia i metody wykorzystywane w procesie rozwojowym za pomocą wymagań
rodziny ALC_TAT i dodatkowo uwzględniane są w konfiguracji. Wówczas należy
zdefiniować procedury dostarczania produktu do klienta za pomocą wymagań rodziny
ALC_DEL oraz system zabezpieczeń środowiska rozwojowo-produkcyjnego, który
powinien być zgodny z wymaganiami rodziny ALC_DVS.

3. Bezpieczeństwo danych i zapewnienie ciągłości działania
procesów na tle modelu cyklu życia
Środowisko rozwojowe (laboratorium SecLab) uwzględnia model cyklu życia produktu lub systemu niezależnie od jego charakteru (sprzęt, oprogramowanie, złożony
system), obejmując kolejne fazy cyklu życia:
• pomysł (zebranie wymagań),
• model,
• projekt,
• prototyp,
• przekazanie produktu do użytkowania.
Oprócz powyższych faz rozwoju produktu występują kolejne fazy dotyczące produkcji i serwisu oraz utylizacji (likwidacji), które nie są realizowane w Instytucie. Na
podstawie faz rozwoju produktu wyspecyfikowano główne procesy realizowane
w doświadczalnym laboratorium SecLab (rys. 2). Procesy te obejmują kolejne etapy
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rozwoju produktu od pomysłu poprzez projektowanie, w przypadku systemów informatycznych wykonywanie oprogramowania, integrację podsystemów, aż do wykonania prototypu.

Rys. 2. Procesy związane z rozwojem produktów w laboratorium SecLab

Najbardziej cennymi informacjami w laboratorium Seclab EMAG są dane projektowe, w których zawierają się wszystkie informacje dotyczące wykonywanych prac
projektowych. Ogólnie, zasoby w laboratorium SecLab obejmują swym zakresem
wszystkie zasoby informacyjne wydzielone dla potrzeb i realizacji bezpiecznych produktów, oraz zasoby:
• osobowe – pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp do informacji podlegających ochronie,
• sprzętowe – narzędzia w tym nośniki danych, dokumenty papierowe, elektroniczne, na których są lub będą znajdować się informacje podlegające ochronie,
• oprogramowanie – systemy operacyjne, kompilatory, oprogramowanie narzędziowe i inne programy wymagane do pracy programistów,
• dokumenty – istniejące, wdrażane obecnie lub w przyszłości systemy informatyczne oraz papierowe, w których znajdują się informacje podlegające ochronie, a także informacje będące własnością Instytutu EMAG lub klienta, przekazane na podstawie przepisów prawnych lub umów,
• lokalizacje – budynki i pomieszczenia, w których są lub będą przetwarzane informacje podlegające ochronie.
Zdecydowano się także na opracowanie narzędzi komputerowych wspomagających
najbardziej pracochłonne i trudne czynności związane z zarządzaniem laboratorium
SecLab i produktami lub systemami w ich cyklu życia. W celu poprawy bezpieczeństwa środowiska rozwoju, wymagania obowiązujące w tym zakresie, a wynikające
z normy ISO/IEC 15408 (głównie rodzina ALC_DVS), zostaną opcjonalnie rozszerzone o wymagania zawarte w normie ISO/IEC 27001 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dlatego w laboratorium planuje się wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, pozwalający na lepszą ochronę informacji dotyczą-
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cych realizowanych projektów, w sposób naturalny narażonych na próby szpiegostwa
przemysłowego. W tym celu wdrożono system OSCAD, zaprezentowany szczegółowo w rozdziale 7 monografii.
Laboratorium doświadczalne SecLab zajmuje się produktem od fazy pomysłu do
uzyskania prototypu wraz z dokumentacją techniczną (rys. 3). Fazy produkcji, sprzedaży, instalacji i utylizacji wykonywane są przez inne jednostki i są nadzorowane
zgodnie z przyjętą Polityką Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
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Rys. 3. Schemat stosowanych etapów realizacji produktu

Dział sprzętowy laboratorium SecLab obejmuje następujące fazy rozwoju produktu:
1. Pomysł lub zamówienie klienta – pomysły nowych produktów lub systemów
są dokumentowane i stanowią pierwszy etap ewentualnego przedsięwzięcia
rozwojowego. Zapoczątkowanie nowego produktu może też wynikać z przyjętego zamówienia od klienta.
2. Projekt – na podstawie opisu proponowanego nowego produktu opracowywany
jest jego projekt wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną. Projekt jest
sprawdzany na zgodność z wszystkimi wymaganiami, w tym w zakresie specyficznych wymagań wynikających z zakładanych cech i funkcji nowego produktu.
3. Opracowanie modelu – wykonywany jest model produktu w postaci fizycznej,
np. urządzenia. Przygotowywana jest dokumentacja modelu, uwzględniane są
konieczne wymagania funkcjonalne produktu. Model podlega procesowi testowania i weryfikacji.
4. Prototyp – na podstawie modelu wykonywany jest prototyp produktu, mający
postać docelowego produktu. Prototyp służy do przeprowadzenia badań funkcjonalnych i środowiskowych. Przeprowadzane są testy i walidacja opracowanego produktu.
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5. Przekazanie wyników – przygotowywana jest pełna dokumentacja, w celu
przekazania innej jednostce, zgodnie z umową dotyczącą dalszych faz cyklu
życia produktu. Najczęściej jest to skierowanie produktu do produkcji i sprzedaży z zagwarantowaniem serwisu.
Poniżej opisano etapy wytwarzania oprogramowania, które zostały wdrożone
w dziale oprogramowania do prowadzenia projektów informatycznych w laboratorium
SecLab EMAG. Określono warunki techniczne środowiska na podstawie faz rozwoju
oraz wyjaśniono na czym one polegają. Wyróżniono następujące etapy tworzenia
oprogramowania:
1. Inicjowanie – przed rozpoczęciem projektu kadra kierownicza podejmuje szereg decyzji dotyczących samego projektu, w celu osiągnięcia sukcesu w projekcie; w ramach procesu inicjacji dokonuje się planowania przebiegu projektu, zatwierdzenia podjęcia rozwiązania określonego w wymaganiach celu,
określenia budżetu, ustalenia dostępności wymaganych zasobów sprzętowoprogramowych oraz sprecyzowania zakresu projektu. Końcowym efektem inicjowania jest umowa pomiędzy kontrahentami oraz dokumentacja projektowa
przydatna przy analizie finansowej przedsięwzięcia. Należy mieć na uwadze,
że dokumenty i inne informacje powstałe na etapie inicjowania projektu są
niezmiernie ważne zarówno dla wykonawcy, jak i kontrahenta.
2. Specyfikowanie – proces ten służy do określenia wymagań stawianych wytwarzanemu oprogramowaniu. W ramach procesu przeprowadzane są: analiza
problemu, wyodrębnienie potrzeb użytkownika, definiowanie systemu, zarządzanie zakresem. Końcowym efektem specyfikacji są modele biznesowe
przedsiębiorstwa, wymagania zapisane w formie dokumentacji oraz modeli.
3. Projektowanie – na bazie danych wejściowych, jakie uzyskiwane są z procesu
specyfikacji dokonywane jest projektowanie systemu informatycznego na różnych poziomach abstrakcji. W procesie projektowania wykorzystywane są powszechnie, różne techniki modelowania. Końcowym efektem projektowania są
modele o wymaganej szczegółowości umożliwiającej implementację wyrobu.
Etap projektowania jest kluczowy dla całego projektu, z uwagi na to, że następuje
określenie dokładnej specyfikacji wszystkich modułów oprogramowania.
4. Implementowanie – proces, w którym zespoły lub poszczególni programiści dokonują implementacji oraz wstępnego testowania modułu programowego. Sposób
testowania opracowany jest zgodnie z wytycznymi w procesie projektowania. Daje to dodatkowy mechanizm sprawdzający czy programiści poprawnie zaimplementowali moduł programowy. W procesie implementacji wykorzystywane są
zintegrowane narzędzia programistyczne, umożliwiające tworzenie kodu źródłowego w wybranym języku programowania. Końcowym efektem kodowania jest
moduł w postaci kodu źródłowego lub moduł w postaci binarnej.
5. Integrowanie – zakodowane moduły łączy się w większe struktury (podsystemy), które tworzą wytwarzany system. W zależności od rodzaju modułów
wejściowych (kod źródłowy lub kod binarny) dokonywana jest kompilacja lub
tylko łączenie. Opracowywany jest również mechanizm instalacji systemu.
W procesie integracji wykorzystywane są zintegrowane narzędzia programistyczne, dedykowane dla stosowanej technologii, umożliwiające integrację
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modułów. W procesie integracji wykonywane jest również testowanie oraz
sprawdza się, czy poszczególne moduły poprawnie ze sobą współpracują oraz
czy wspólnie realizują stawiane cele. Końcowym efektem integracji jest system przygotowany do instalacji u klienta.
6. Walidowanie – w procesie walidacji odbywa się sprawdzenie, czy otrzymany
system informatyczny odpowiada wymaganiom zdefiniowanym w procesie
specyfikacji. W procesie walidacji wykorzystywany jest system oraz scenariusze testów. Testy powinny być przeprowadzane w pełni skonfigurowanym
środowisku. Im bardziej środowisko testowe przypomina docelowe środowisko produkcyjne, tym bardziej można polegać na wynikach testów. Jeśli środowisko testowe w istotny sposób odbiega od rzeczywistego środowiska pracy systemu informatycznego, może to spowodować, że pewne sytuacje nigdy
nie wystąpią, a przeprowadzone testy nie wykażą nieprawidłowości w działaniu. Należy również pamiętać o przeprowadzaniu szczegółowych testów jednostkowych, weryfikujących pojedyncze elementy programu. Końcowym
efektem walidacji i testowania jest przetestowany system przygotowany do
instalacji u klienta.
7. Instalowanie – proces instalacji ma na celu wdrożenie wytworzonego systemu
w środowisku docelowym u klienta. W ramach instalacji dokonywane jest
również przeniesienie lub uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych do
pracy systemu. Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia testów akceptacyjnych, tak aby system mógł być formalnie wprowadzony do eksploatacji.
W procesie instalacji wykorzystywany jest przygotowany mechanizm instalacji oraz docelowe środowisko programowo-sprzętowe u klienta. Końcowym
efektem instalacji jest działający system oraz dokumentacja odbioru.
Specjalistyczne oprogramowanie o zadanym poziomie uzasadnionego zaufania np.
EAL4+ posiada opiekuna z ramienia laboratorium SecLab dla pełnej i bezpiecznej
pracy u klienta, wliczając w to także serwis gwarancyjny.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem danych i ciągłością działania
w środowisku rozwojowym z wykorzystaniem systemu
OSCAD
Do zarządzania bezpieczeństwem danych oraz ciągłością działania można wykorzystać komputerowy system narzędziowy OSCAD. System ten jest oparty na dwóch
normach będących światowym standardem w tej dziedzinie. Jest to norma ISO/IEC
27001 – Information Security Management Systems (ISMS) – system zarządzania
bezpieczeństwem informacji (SZBI) oraz norma BS 25999 Business Continuity Management Systems (BCMS) – zarządzanie ciągłością działania.
W ramach projektu CCMODE, system OSCAD został wykorzystany jako narzędzie wspomagające zarządzanie w środowisku laboratorium SecLab i można go uważać za źródło dodatkowego uzasadnionego zaufania dla środowiska rozwojowego.
Wyposażenie laboratorium SecLab w komputerowo wspomagany system zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania OSCAD pozwoli na:
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•
•

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 przypadku laboratorium SecLab głównym celem ochrony informacji jest ochrona danych projektowych, czyli informacji, jakie są wykorzystywane i powstają podczas prac projektowych. Dane te są szczególnie wrażliwe z punktu widzenia Instytutu
i projektantów, gdyż zawierają cenne informacje opisujące wykorzystane pomysły,
metody i algorytmy. Ich wyciek mógłby bowiem spowodować utratę konkurencyjności na rynku i obniżenie bezpieczeństwa produkowanych produktów. Także do danych
projektowych możemy zaliczyć informacje robocze, np. pliki testowe, konfiguracyjne.
Ich utrata lub uszkodzenie nie spowoduje znacznych strat finansowych czy wizerunkowych, ale może spowodować poważne perturbacje podczas realizacji prac. Tak
więc i te informacje powinny być należycie chronione. W ramach prac projektowych
wykorzystywane mogą być także inne grupy informacji, takie jak dane osobowe, tajemnica handlowa, tajemnica księgowa i wiele innych. W takim przypadku także nie
należy zapominać o ochronie tych informacji, często narzuconej wymogami prawa.
Zasadniczy proces realizowany w laboratorium doświadczalnym SecLab to proces
projektowania. Proces ten musi być poddany analizie i zamodelowany w systemie
OSCAD wraz z wykorzystywanymi w nim zasobami oraz przetwarzanymi w tych
zasobach grupami informacji opisanymi powyżej, a także powinien zostać poddany
analizie pod kątem zachowania ciągłości działania.
Wdrożenie systemu OSCAD w ramach laboratorium SecLab jest procesem długotrwałym i składającym się z kilku etapów. W dalszej części tego rozdziału przedstawiono w jaki sposób to narzędzie powinno zostać wdrożone, a potem wykorzystywane
w ramach SecLab oraz w jaki sposób powinno pomóc w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w porównaniu z klasycznymi metodami zarządzania (nie wspartymi narzędziami informatycznymi).

4.1. Wdrożenie systemu
Pierwszym ważniejszym etapem wdrożenia systemu OSCAD jest analiza funkcjonowania organizacji (w tym tzw. audyt zerowy) oraz modelowanie jej struktury
w systemie OSCAD. W ramach modelowania struktury i dostosowania systemu
OSCAD na potrzeby laboratorium SecLab wykonywane są następujące zadania:
• wprowadzenie danych dotyczących doświadczalnego środowiska SecLab,
• zdefiniowanie i wypełnienie matrycy strat biznesowych,
• określenie algorytmu analizy ryzyka oraz wyznaczenie akceptowalnych poziomów ryzyka,
• personalizacja narzędzia – uzupełnienie słowników systemu w zakresie: lokalizacji, stanowisk, grup informacyjnych i wskaźników,
• identyfikacja i wprowadzenie do systemu kluczowych procesów i zasobów.
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Dane organizacji
Są to podstawowe informacje na temat laboratorium SecLab i informacje związane z jego funkcjonowaniem. W tej grupie danych znajdują się takie informacje
jak: struktura organizacyjna, dokumenty, na podstawie których laboratorium funkcjonuje (normy, procedury, zarządzenia, instrukcje), informacje o podmiotach,
z którymi współpracuje.
Matryca strat biznesowych
Matryca strat biznesowych opisuje kategorie strat biznesowych, które będą rozpatrywane podczas wszystkich analiz. Jest ona podstawą do późniejszych analiz, w których rozpatrywane są możliwe straty w zadeklarowanych kategoriach. Przykładowe
kategorie strat biznesowych proponowanych do analiz dla środowiska SecLab to: straty finansowe, konsekwencje prawne, spadek efektywności działań oraz wpływ na
morale i zdrowie pracowników.
Personalizacja narzędzia
Uzupełnianie słowników ma na celu dopasowanie systemu do funkcjonowania
w nomenklaturze stosowanej w organizacji. Można definiować między innymi takie
elementy jak stanowiska, jednostki organizacyjne, rodzaje dokumentów, zasobów,
procesów, norm, zagrożeń, podatności, zabezpieczeń. Umożliwia to pełne dopasowanie systemu do potrzeb organizacji.
Identyfikacja procesów i zasobów
Jednym z najistotniejszych etapów przygotowania do wdrożenia systemu BCMS
w środowisku SecLab jest identyfikacja procesów i zasobów, w których są wykorzystywane, przetwarzane i gromadzone informacje, które muszą być chronione. Wykorzystując moduł inwentaryzatora zasobów, można w systemie OSCAD zamodelować
zasoby najistotniejsze z punktu widzenia ochrony informacji.
Przykładowymi tego rodzaju zasobami mogą być:
• serwery gromadzące dane – np. serwer SVN (zarówno serwer w sensie
fizycznym, jak i zainstalowane na nim oprogramowanie),
• stacje robocze pracowników, na których przetwarzane są chronione dane,
• infrastruktura teleinformatyczna, którą wykorzystujemy do przesyłu chronionych informacji,
• pracownicy, którzy mają dostęp do chronionych informacji,
• lokalizacje fizyczne (serwerownia, pomieszczenia pracowników itp., w których chronione informacje mogą się znajdować).
Przy wprowadzaniu informacji o zasobach ważne jest wskazanie, która grupa informacji jest w danym zasobie przetwarzana. Informacja ta jest niezbędna podczas
szczegółowej analizy normy ISMS.
Identyfikacja procesów wymaga, aby wszystkie działania w organizacji zostały
zgrupowane w procesy biznesowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, np. z powodów organizacyjnych, procesy można pogrupować, zaś bardziej złożone podzielić na podprocesy.
Po identyfikacji procesów, kolejnym krokiem jest przypisanie odpowiednich zasobów
do realizacji poszczególnych procesów. Jest to niezbędne, gdyż najczęściej przerwanie
procesu jest powodowane przez niedostępność zasobu niezbędnego do jego funkcjonowania, np. w wyniku awarii.
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Taki podział procesów jest konieczny do wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania, przy czym najistotniejsza jest identyfikacja kluczowych procesów
i zasobów, czyli niezbędnych do funkcjonowania organizacji. Procesy i zasoby te należy bowiem odpowiednio chronić.

4.2. Działanie systemu
Praca z systemem OSCAD opiera się na planowaniu i systematycznym działaniu
(analizy, audyty, przeglądy) oraz na reagowaniu na wyniki działań (analiza wyników
audytów i przeglądów oraz ewentualne działania korygujące i zapobiegawcze). W ten
sposób system OSCAD realizuje tzw. cykl PDCA (Planuj-Wykonaj-SprawdzajDziałaj), wspomagając użytkownika w każdym działaniu i na każdym etapie działań.
Poniżej przedstawiono poszczególne funkcje systemu OSCAD.
Planowanie
Jedną z podstawowych funkcji systemu OSCAD jest możliwość planowania działań, takich jak audyty, przeglądy, szkolenia czy analizy. Planowanie powiązane jest
z systemem zadań, dzięki czemu informacja o planowanym działaniu dociera także,
z odpowiednim wyprzedzeniem, do wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu osoby
zaangażowane w zadaniu mogą pozyskać wszystkie niezbędne dokumenty (mogą być
one załączone do zaplanowanego zadania) oraz należycie przygotować się do planowanego zadania.
Analizy ryzyka
Jednym z podstawowych działań system OSCAD są analizy. W systemie istnieje
możliwość przeprowadzania następujących analiz:
• ogólnej analizy skutków biznesowych BIA (ang. Business Impact Analysis),
której celem jest analiza funkcjonowania poszczególnych procesów pod kątem ich krytycznego znaczenia dla organizacji,
• analizy szczegółowej BCM (ang. Business Continuity Management), której
celem jest szczegółowa analiza funkcjonowania procesu pod kątem zachowania jego ciągłości działania,
• analizy szczegółowej ISM (ang. Information Security Management), której celem jest szczegółowa analiza ochrony wybranej grupy informacji przetwarzanych w organizacji.
Analiza BIA
Zadaniem analizy BIA jest zidentyfikowanie krytycznych dla organizacji procesów. W analizie tej oceniane są konsekwencje przerwania procesu biznesowego poprzez naruszenie jego atrybutów bezpieczeństwa. Wyniki tej analizy pozwalają na
zakwalifikowanie procesu do procesów krytycznych dla organizacji, a więc takich,
których ciągłość działania jest istotna i powinna być chroniona. Dla procesów krytycznych konieczne jest przeprowadzanie analizy szczegółowej BCM pod kątem zachowania ciągłości działania i jego zabezpieczenia. W przypadku środowiska SecLab,
głównym procesem, którego ciągłość należy chronić jest opisany wcześniej proces
projektowania będący podstawową działalnością laboratorium SecLab.
Analiza ISM
Celem analizy ISM jest ocena zabezpieczenia chronionych informacji, ocena możliwości poprawy tej ochrony poprzez zastosowanie zabezpieczeń oraz ocena ewentu-
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alnych konsekwencji w przypadku incydentów naruszających poufność, integralność
lub dostępność chronionych informacji.
Analiza ISM w przypadku systemu OSCAD składa się z następujących etapów:
• ocena strat biznesowych w sytuacji naruszenia atrybutów bezpieczeństwa
(poufności, integralności, dostępności),
• analiza ryzyka dla par podatność-zagrożenie dla stanu obecnego (brak lub
obecnie stosowane zabezpieczenia),
• analiza wpływu doboru nowych zabezpieczeń dla wybranych par podatnośćzagrożenie.
W przypadku analizy ryzyka dla par podatność-zagrożenie istotnym ułatwieniem
jakie daje system OSCAD jest zawarty w słowniku zestaw proponowanych par.
Znacznie ułatwia to analitykowi wybór zagrożeń i podatności oraz także, w pewnym
stopniu zabezpiecza przed pominięciem przy analizie podstawowych zagrożeń i podatności. Także dobór zabezpieczeń jest ułatwiony, gdyż system dla wybranej pary
posiada propozycje zabezpieczeń do zastosowania. Przykładowe okna ekranowe systemu OSCAD dotyczące analizy ISM pokazane zostały na rys. 4 i 5.
Analiza szczegółowa BCM
W przypadku procesów krytycznych niezbędne jest przeprowadzenie analizy
szczegółowej, której celem jest wyszukanie podatności i zagrożeń mogących mieć
wpływ na ciągłość działania procesu. Podobnie jak w analizie ISM, także i w tym
przypadku system OSCAD posiada słownik podatności i zagrożeń, który ułatwia
przeprowadzenie analizy. Także i w tej analizie możliwa jest ocena i dobór zabezpieczeń mających na celu zmniejszenie ryzyka.
Plany BCP i procedury testowe
Utrzymanie ciągłości działania i zapewnienie ochrony informacji wymaga nie tylko oceny ryzyka wystąpienia incydentu, czynników mogących na nie wpływać czy
potencjalnych strat, ale także konieczne jest przygotowanie organizacji do działania
w przypadku wystąpienia incydentu. W tym przypadku można mówić o dwóch głównych zadaniach – planowaniu działań na wypadek wystąpienia zdarzenia oraz testowaniu sprawności tych działań. Realizację pierwszego z zadań umożliwia funkcja
planowania BCP (ang. Business Continuity Plan). Planować można działania na wypadek incydentu, a w przypadku jego wystąpienia nadzorować i dokumentować przebieg podjętych działań. Drugim istotnym zadaniem, oprócz planowania, jest zachowanie zdolności do sprawnej realizacji planów. W systemie OSCAD możliwe jest
sprawdzanie procedur poprzez ich próbną realizację (ćwiczenia, symulacja). Pozwala
to sprawdzić w praktyce gotowość organizacji na wystąpienie incydentu.
Audyty
Kolejną istotną funkcją systemu OSCAD jest możliwość planowania i realizacji
audytów. Można zaplanować audyt wprowadzając do systemu takie informacje jak:
obszar audytu (jednostki i osoby audytowane), informacje o normie, punkcie normy,
której audyt dotyczy, zespół audytorski, plan audytu, wymagane dokumenty i formularze. Po przeprowadzeniu audytu informacje w systemie uzupełniamy o jego wyniki
(w tym dokumenty raport z audytu i inne dokumenty powstałe w trakcie przeprowadzania audytu) i informacje o ewentualnych zaplanowanych działaniach korygujących
i zapobiegawczych oraz udokumentowanie wszystkich działań.
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Przeglądy i szkolenia
Oprócz audytów, również normy oraz inne przepisy (np. BHP, wymogi ppoż.) często wymagają prowadzenia regularnych szkoleń i przeglądów. Także i te zadania
obejmuje system OSCAD. System umożliwia ich zaplanowanie, późniejszą realizację
i udokumentowanie wszystkich działań.
Przydział zadań
Praktycznie wszystkie dziania w systemie OSCAD (np. zaplanowanie audytu, dodanie zasobu, przeprowadzenie analizy, zaplanowanie wdrożenia zabezpieczenia)
skutkują przydzielaniem zadań osobom odpowiedzialnym. Możliwe jest także nadzorowanie przebiegu działań, ich komentowanie oraz ich przekazywanie, czyli zarządzanie działaniami typu work flow.
Dokumentowanie działań
Bardzo ważnym elementem każdego systemu jakości jest dokumentowanie działań. W tym przypadku system OSCAD może być bardzo pomocny poprzez zastosowanie szablonów opartych na dokumentach Word. Możliwe jest szerokie dokumentowanie działań poprzez generowanie dokumentów w postaci raportów i zestawień.
Możliwe jest także przesłanie danych zgromadzonych w systemie do innego systemu
zewnętrznego poprzez zastosowanie funkcji eksportu danych.
Raportowanie
System OSCAD posiada duże możliwości raportowania, którego zadaniem jest
informowanie w prosty i przejrzysty sposób o działaniu systemu. Funkcja raportowania między innymi dostarcza informacje o stanie realizacji zadań, aktualności
analiz, terminowości realizacji zaplanowanych zadań, schemacie procesów biznesowych, statystyce incydentów. W ten sposób łatwo można wychwycić nieprawidłowości w utrzymaniu zgodności z normą, czy odstępstwa od założonych wytycznych działania organizacji.

4.3. Zalety zastosowania systemu OSCAD
Zastosowanie systemu OSCAD do ochrony danych w laboratorium SecLab znacznie ułatwi i poprawi jakość zarządzania ochroną danych, jak i proces dokumentowania
działań w ramach ochrony informacji. System OSCAD w środowisku laboratorium
SecLab umożliwia:
• usystematyzowanie wiedzy na temat wykorzystywanych i przetwarzanych informacji,
• zidentyfikowanie czynników mogących naruszyć chronione informacje,
• zaplanowanie działań mających na celu zwiększenie ochrony informacji
w newralgicznych punktach,
• szczegółowe udokumentowanie wszystkich działań związanych z ochroną informacji,
• prowadzenie wszystkich działań zgodnie z normą ISO/IEC 27001 – Information Security Management Systems (ISMS) – zarządzanie bezpieczeństwem
informacji,
• ułatwienie innych działań, np. związanych z zachowaniem ciągłości działania,
systemem jakości ISO 9001, wymogami BHP i ppoż.
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5. Podsumowanie
W ramach utworzonego laboratorium SecLab promowane będą dobre praktyki
rozwoju produktów i systemów informatycznych, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i kontrolę na wszystkich etapach realizacji prac, począwszy od prac projektowych, poprzez prace konstruktorskie, programowania, testowania i dokumentowania, do walidacji i wdrażania, co pozwoli na zwiększenie jakości opracowywanych
produktów i jednocześnie obniżenie kosztów ich wytwarzania.
W laboratorium SecLab można będzie opracowywać produkty o podwyższonych
wymaganiach bezpieczeństwa z odpowiednim poziomem EAL. Środowisko rozwoju
produktów w laboratorium SecLab umożliwi uzyskanie następujących korzyści:
• staranne projektowanie,
• stosowanie ujednoliconych narzędzi,
• prowadzenie poprawnej dokumentacji projektowej,
• właściwe testowanie całości urządzenia lub jego poszczególnych podzespołów,
• integracja produktu z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa,
• zwiększenie niezawodności i jakości produktów lub oprogramowania,
• utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskanie nowych, dla których bezpieczeństwo danych oraz informacji jest bardzo ważne,
• uzyskanie i utrzymanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą.
Dużym atutem środowiska rozwojowego w laboratorium SecLab jest zastosowanie
komputerowego systemu OSCAD, który umożliwia wysoką jakość zarządzania
ochroną danych oraz zapewnia odpowiedni poziom dokumentowania działań w ramach ochrony informacji.
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Rozdział 9.

Koncepcja systemu
wspomagania zarządzania
środowiskiem rozwojowym
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1. Wprowadzenie
W początkowej fazie projektu CCMODE1 w trakcie zebrań zespołu nakreślono
plan prac, których wyniki pozwolą analitykom i projektantom na stworzenie koncepcji
systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym. Prace, jakie należało
wykonać, by stworzyć koncepcję systemu można przedstawić w następujący sposób.
1. Identyfikacja źródeł wymagań, jakie będzie musiał zaspokoić system zrealizowany w oparciu o tworzoną koncepcję. Analiza źródeł wymagań i identyfikacja wymagań.
2. Poszukiwanie rozwiązań programowych, które wspomagają (nawet tylko częściowo) środowisko rozwojowe, łącznie z oceną dopasowania do wymagań
stawianych przez Common Criteria.
3. Iteracyjne budowanie architektury ogólnej rozwiązania. Opracowanie koncepcji działania systemu, wybór kluczowych technologii wraz z oceną możliwości implementacji.
W kolejnych punktach zostaną przedstawione analizy, jakie zespół projektowy zrealizował, by opracować koncepcję systemu.

2. Analiza uwarunkowań dla systemu
Celem analizy uwarunkowań dla realizacji systemu było przede wszystkim zidentyfikowanie wymagań, jakie powinno spełniać oprogramowanie wspierające środowisko rozwojowe. Oczywiście kluczowym i podstawowym ich źródłem jest norma
ISO/IEC 15408 [1-3]. Należało jednak przeanalizować treść normy tylko pod kątem
identyfikacji wymagań. Uzupełniającym źródłem wymagań są publikacje ściśle
z normą powiązanie, w szczególności metodyka oceny [4], która jak się później okazało, była cennym źródłem szeregu szczegółowych wymagań uzupełniających wymagania ogólne, wyspecyfikowane na podstawie normy. Jako wymagania uzupełniające
zostały dodane wymagania zidentyfikowane na podstawie dostępnych publikacji,
w których poruszane były kwestie wspierania środowisk rozwojowych. Dodatkowym
źródłem informacji były ankiety przeprowadzone w rożnego typu firmach wytwarzających produkty lub systemy informatyczne, które potencjalnie mogłyby być poddane
1

Projekt CCMODE – Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Nr proj.: UDA POIG 01.03.01-156/08-01.
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ocenie i certyfikacji zgodnie z normą ISO/IEC 15408. Dane zebrane w ankietach pozwoliły ocenić i stworzyć wyobrażenie jak w praktyce budowane są środowiska rozwojowe, a ten obraz pomógł sformułować wymagania, tak by realizowany w ramach
projektu system dobrze wpisał się w działające już środowiska rozwojowe.

2.1. Wymagania wynikające z normy i analiza dostępnych narzędzi
Norma ISO/IEC 15408 precyzuje wymagania dotyczące różnych aspektów realizowanego produktu, których spełnienie jest konieczne, by produkt mógł uzyskać certyfikat. Wymagania w większości zostały określone w trzeciej części normy ISO/IEC
15408 jako komponenty SAR (ang. Security Assurance Requirement) [3]. Dwie pierwsze części normy dostarczyły wymagań w znacznie mniejszej liczbie. Każdy
z komponentów uzasadniających zaufanie dotyczy innego aspektu związanego z realizacją produktu w środowisku rozwojowym. W trakcie analizowania treści normy wymagania były identyfikowanie i kategoryzowane. Wprowadzony został podział wymagań ze względu na ich sposób oddziaływania na środowisko rozwojowe. Pierwsza grupa
wymagań to wymagania dotyczące zawartości materiału dowodowego, tego co i na
jakim poziomie szczegółowości ma się znaleźć w dokumentacji. Druga grupa to wymagania odnoszące się do firmy lub instytucji, w której funkcjonuje środowisko rozwojowe. Ta grupa wymagań odnosi się głównie do procedur wewnętrznych określających
funkcjonowanie firmy lub instytucji. Trzecia grupa to wymagania odnoszące się do
oprogramowania wspomagającego środowisko rozwojowe. Z punktu widzenia określenia wymagań dla systemu najbardziej interesujące są te, które dotyczą bezpośrednio
oprogramowania wspomagającego. Jednak należy wziąć również pod uwagę wymagania dotyczące dokumentacji, jak i konieczności wdrożenia procedur, gdyż czasami niejawnie wymuszają one pewien model pracy z narzędziami lub wprowadzają pewne procedury czy mechanizmy, które warto by było zaimplementować w oprogramowaniu.
Pełny raport z przeprowadzonych analiz i podział poszczególnych wymagań na trzy
wymienione kategorie został przedstawiony w dokumentacji z zadania 1 [6].
Wymagania zidentyfikowane na podstawie normy zostały zweryfikowane i uzupełnione na podstawie metodyki oceny [4] i Wytycznych dla oceniających [5].
Kolejnym krokiem analizy był przegląd narzędzi dostępnych na rynku (zarówno komercyjnych, jak i darmowych). Taki przegląd pozwolił na określenie, które z wcześniej
zidentyfikowanych wymagań są wspierane przez dostępne narzędzia i w jakim zakresie,
jak należy je dobrać, by współpracowały ze sobą i pokrywały jak najwięcej wymagań,
i w końcu, które z wymagań należy pokryć w inny sposób – zaimplementować własne
narzędzie lub zdefiniować odpowiednie procedury postępowania.
Podczas analizy oprogramowania narzędziowego wspomagającego środowiska
rozwojowe wprowadzono podział na grupy funkcjonalne. Wydzielono jedenaście grup
funkcjonalnych.
1. Dystrybucja produktu – sposób udostępniania produktu (np. dystrybucja online
oprogramowania lub w postaci płyt CD z programem w wersji instalacyjnej) docelowym użytkownikom. W zakresie oprogramowania wspierającego ten proces
można wymienić wszelkiego rodzaju mechanizmy automatycznej instalacji, powiadamiania o nowych wersjach i uaktualniania oprogramowania.
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2. Automatyzacja budowania – narzędzia ułatwiające proces składania produktu
z poszczególnych części. Dzięki wprowadzeniu automatyzacji budowania produktu eliminuje się niepotrzebne błędy wynikające z ludzkich pomyłek przy
wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności. Automatyzacja budowania
produktu może również być powiązania z automatycznym generowaniem odpowiedniej dokumentacji, powiadamianiem o ewentualnych błędach, tworzeniem raportów. Wszystko to poprawia jakość realizowanego produktu.
3. Narzędzia konstruktorskie – narzędzia wspomagające projektowanie, wytwarzanie i analizy inżynierskie (CAD/CAM/CAE) oraz narzędzia symulacyjne.
4. Projektowanie – narzędzia wspomagające etapy prac związane z analizą i projektowaniem. Narzędzie powinno wspierać realizację tych etapów poprzez
modelowanie: wymagań, założeń, scenariuszów użycia, architektury, modułów, aktywności poszczególnych modułów, algorytmów, itp. Większość
z tych założeń spełniają narzędzia modelowania w języku UML.
5. Sprawdzanie podatności – proces, w którym weryfikuje się, na ile budowany
produkt jest odporny na typowe i znane awarie lub ataki mające przełamać jego zabezpieczenia. Do procesu tego można zaliczyć również różnego rodzaju
narzędzia wspierające analizę wydajności produktu oraz poszukujące „wąskich gardeł” wydajności, czyli tak zwane profilery.
6. Testowanie – narzędzia wspierające testowanie można podzielić na kilka
grup: zarządzanie planem testów (gromadzenie informacji pozwalających
kompleksowo przeprowadzić testy produktu), testowanie funkcjonalne (weryfikacja gotowego produktu w oparciu o ustalone wcześniej wymagania funkcjonalne, wynikające z umów, założeń, itp.), testowanie jednostkowe (realizacja krótkich programów, które wywołując odpowiednie interfejsy programistyczne i, weryfikując zwracane przez nie wyniki, sprawdzają poprawność
działania fragmentu oprogramowania), analiza pokrycia testami (empiryczne
sprawdzenie, na ile testy jednostkowe zbudowane przez programistę weryfikują dogłębnie kod programu).
7. Wersjonowanie – dotyczy różnych zagadnień związanych z przechowywaniem, udostępnianiem plików w taki sposób, by można odtworzyć ich poprzednią wersję. System kontroli wersji (ang. version/revision control system)
służy do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu i modyfikacji zmian dokonanych przez wiele osób w różnych momentach.
8. Zarządzanie dokumentacją – obejmuje wszelkiego rodzaju narzędzia wspomagające utrzymanie, generowanie i przeglądanie dokumentacji budowanych
produktów.
9. Zarządzanie konfiguracją – jest częścią procesu rozwoju oprogramowania,
w której uwagę poświęca się stanowieniu i zachowaniu spójności wykonania
systemu lub produktu oraz jego funkcjonalnych i fizycznych atrybutów, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami pojawiającymi się w toku jego cyklu życia.
Zarządzanie konfiguracją odbywa się poprzez kontrolę zmian wprowadzanych
w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, dokumentacji, testach i dokumentacji testowej cyklu życia systemu informacyjnego. Realizowane jest to
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poprzez zdefiniowanie cyklu życia aplikacji, identyfikację elementów, które
mogą się zmieniać, ustalenie relacji pomiędzy nimi, określenie mechanizmów
zarządzania wersjami.
10. Zarządzanie usterkami – jest to ważny element procesu rozwijania oprogramowania. Skuteczność procesu zgłaszania i usuwania błędów zależy przede
wszystkim od konfiguracji przepływu pracy oraz od reguł uprawnień. Dzięki
takiemu rozwiązaniu konstruktorzy mogą definiować kolejne kroki cyklu eksploatacji lub przetwarzania defektów oraz określać, kto ma prawo do zgłoszenia nowego błędu, kto może zmienić jego status na „usunięty” oraz w jakich
warunkach można zamknąć dany błąd. Systemy wspomagające zarządzanie
usterkami przechowują również kompletną historię i zapis przebiegu zdarzeń
z całego cyklu przetwarzania usterek.
11. Zintegrowane środowisko programistyczne – środowisko realizacji oprogramowania produktu. W ramach środowiska programistycznego dostępne są
różnego rodzaju narzędzia wspomagające realizację oprogramowania. Jest to
więc raczej platforma integrująca ze sobą wiele mniejszych narzędzi wspierających budowę produktu w różnych jego fazach. Im bardziej dane środowisko
jest możliwe do rozszerzania, tym jest lepsze do zastosowania w kontekście
normy Common Criteria. Rozszerzalność pozwala dodać do środowiska programistycznego wymagane narzędzia – gotowe lub nowe, dedykowane dla
normy Common Criteria.
Zestawienie tych grup funkcjonalnych w konfrontacji z wymaganiami normy
ISO/IEC 15408 widoczne jest w tabeli 1.
Analizy dokonano konfrontując deklarowaną przez producentów funkcjonalność
poszczególnych produktów i systemów z wymaganiami stawianymi środowisku rozwojowemu przez normę Common Criteria. W tabeli 1, podsumowującej dokonaną
analizę, narzędzia pogrupowano według kryterium zbliżonej funkcjonalności, natomiast wymagania zgrupowane zostały według klas, czasem również w rozbiciu na
rodziny. Niektóre z wymagań stawianych przez normę ISO/IEC 15408 są wymaganiami odnoszącymi się do rozwiązań organizacyjnych realizowanych w poszczególnych przedsięwzięciach, dlatego nie mają odzwierciedlenia w funkcjonalności zapewnianej przez badane oprogramowanie. Inne wymagania określają w sposób szczegółowy postać i zawartość dokumentacji, jaka ma zostać wygenerowania na potrzeby
procesu oceny TOE.
Grupą badanych narzędzi, która spełnia największą liczbę wyspecyfikowanych
wymagań pochodzących z normy ISO/IEC 15408, a więc jest grupą najbardziej użyteczną i najbardziej godną polecenia z punktu widzenia użyteczności w ramach prac
projektowych prowadzonych według zasad pochodzących z normy Common Criteria,
jest grupa oprogramowania wspierającego projektowanie aplikacji. W skład tej grupy
wchodzą następujące narzędzia: Enterprise Architect, PowerDesigner i Rational Rose.
Drugą w kolejności grupą narzędzi przydatną w środowisku rozwojowym produktów
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa są narzędzia do zarządzania konfiguracją, pokrywające aż pięć z wyspecyfikowanych grup wymagań. W skład grupy
wchodzą następujące narzędzia: AccuRev, Aldon Lifecycle Manager, Borland StarTeam, Perforce, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, Rational Synergy, Razor oraz
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program SAP PLM wspomagający tworzenie modeli cyklu życia. Narzędzia dedykowane wspieraniu konkretnej funkcjonalności, takie jak narzędzia do zarządzania
usterkami czy zmianą, nie pokrywają znacznej liczby wymagań stawianych przez
normę CC, spełniają natomiast w zadowalającym stopniu wymagania stawiane przez
rodziny odpowiedzialne za analogiczną funkcjonalność, np. narzędzia do zarządzania
usterkami wspierają w znacznym stopniu rodzinę ALC_FLR. Z tego powodu, stosowanie takich narzędzi w pracach nad produktami certyfikowanymi jest również wskazane, zwłaszcza gdy są to narzędzia już używane w organizacji, w której powstaje
certyfikowane TOE.
Pełna analiza poszczególnych narzędzi, łącznie ze szczegółowym opisem relacji
miedzy funkcjami badanych narzędzi a wymaganiami wynikającymi z normy, została
przedstawiona w dokumentacji projektowej CCMODE [7].
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2.2. Wnioski z ankiet
W ramach prac analitycznych przeprowadzone zostały również ankiety wśród wybranych przedsiębiorców. Grupa ankietowanych przedsiębiorców, do których została
skierowana ankieta to te firmy, które wyraziły zainteresowanie samą normą ISO/IEC
15408 i projektem CCMODE w odpowiedzi na prowadzoną promocję projektu. Pytania zadawane w ankiecie dotyczyły głównie stosowanych praktyk, narzędzi, procedur
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w trakcie realizacji produktów. Opracowując ankiety bazowano na wynikach wcześniej wykonanych analiz, tj. identyfikacji wymagań i odniesieniu grup funkcjonalnych
oprogramowania do normy ISO/IEC 15408.
Wprawdzie badanie nie zostało przeprowadzone na dużej liczbie przedsiębiorstw
(informacje uzyskano z 11 firm), jednak opisy zawarte w ankietach pozwalają na wyciągnięcie pewnych wniosków:
• ogólnie środowiska przeznaczone do wytwarzania oprogramowania są lepiej
przygotowane pod względem infrastruktury – zazwyczaj jest w nich wdrożony
system zarządzania konfiguracją i błędami, prowadzone są testy wewnętrzne;
• w środowiskach wytwarzających produkty sprzętowe system zarządzania konfiguracją często sprowadza się do swego rodzaju archiwum wersji – wybrany
katalog na dysku z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami dostępu;
• wprowadzenie i uregulowanie niektórych kwestii w systemie zarządzania jakością ISO 9001 niekoniecznie jest jednoznaczne – czasem procedury dotyczą
przede wszystkim spraw księgowo-finansowych (lub kładziony jest na nie
znaczny nacisk);
• kwestie bezpieczeństwa środowiska produkcyjnego są czasami traktowane wybiórczo – nie są kompleksowe lub jakieś aspekty są uregulowane, ale całość nie
jest spisana i sformalizowana; najlepiej gdy stosowana jest norma ISO/IEC
27001 – wtedy jest większa szansa, że środowisko jest dobrze zabezpieczone;
• cykl życia zazwyczaj kończy się na wytworzeniu produktu; wydaje się, że konieczne jest określenie sposobu jego utrzymania, zgłaszania błędów, wprowadzania poprawek, rozbudowy już po etapie wdrożenia.
W normie ISO/IEC 15408 duży nacisk w poszczególnych wymaganiach kładzie się
na przechodniość informacji (ang. traceability). Idea przechodniości informacji ma na
celu zapewnienie możliwości weryfikacji poszczególnych wyników prac na podstawie
poprzednich wniosków, np. wynik projektu na podstawie prac analitycznych poprzez
utrzymywanie powiązania wymagań z przypadkami użycia, a tych z kolei z propozycjami realizacji modułów, podsystemów itd. Z badań ankietowych wynika, że tego
typu praktyki nie są stosowane. Opracowywany system powinien więc wspierać przechodniość informacji w jak największym stopniu, szczególnie gdy dotyczy to powiązania danych z różnych systemów informatycznych.
Wyniki ankiety zwracają również uwagę na narzędzia, jakie są wykorzystywane
wśród przedsiębiorców. Koncepcja systemu powinna więc uwzględniać pewne nawyki i przyzwyczajenia przyszłych użytkowników, tak by „dopasować’ się do istniejących narzędzi wykorzystywanych w środowiskach rozwojowych.

3. Podsumowanie wymagań dla systemu
Wyniki prac analitycznych zostały zebrane w postaci wniosków i wymagań dla
budowanego systemu.
Najważniejszym wymaganiem jest budowanie systemu, który pozwoli na takie
prowadzenie projektów, by zachować zgodność z normą ISO/IEC 15408, co ma prowadzić do certyfikowania wyniku prowadzonego w środowisku projektu. To proste
założenie nakłada obowiązek przeniesienia nie tylko danych, ale głównie logiki
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z normy do oprogramowania. Dziś projekty są realizowane iteracyjnie – wymógł to
rynek, tempo zmian i konkurencja. Obecnie granice miedzy fazami są rozmyte, często
wprowadza się zmiany (również na poziomie projektowym), poprawki i udoskonalenia. Praktycznie do samego końca żadna część systemu nie jest w pełni zamrożona –
zawsze może się coś zmienić. Common Criteria częściowo zezwala na takie podejście
projektowe, ale wymaga wszechstronnej dokumentacji. Cały czas obowiązuje również
zasada przechodniości informacji. Projektowanie i implementacja muszą iść w parze
z dokumentacją. Konieczne jest, by system realizowany w ramach projektu zapewniał
wsparcie podejścia iteracyjnego podczas prowadzenia projektów przy jednoczesnym
utrzymaniu zgodności z Common Criteria.
Cała dokumentacja, w tym wymagana przez normę ISO/IEC 15408, tj. materiał
dowodowy wraz z dokumentem zadania zabezpieczeń (ang. Security Target), podlega
tym samym regułom, co projekt. Oznacza to w tym kontekście, że zmienia się iteracyjnie, tak jak projekt. Materiał dowodowy nie może powstawać po zakończeniu projektu – musi być tworzony równolegle z projektem. To czego wymaga norma CC nie
może więc stać się podprojektem w projekcie – jest to integralna część procesu realizacji projektu.
Z ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców wynika, że dane o różnych etapach realizacji produktu są gromadzone w systemach wspierających, np. testowanie,
projektowanie czy zgłaszanie błędów. Dane niezbędne do wygenerowania końcowej
dokumentacji są więc rozproszone i przetwarzane rozdzielnie w różnych systemach.
System wspierający środowisko rozwojowe powinien pomóc użytkownikom uporać
się z problemem integracji danych pochodzących z różnych systemów. Potwierdzeniem takiej pomyślnej przeprowadzonej integracji będzie kompletny i spójny materiał
dowodowy. Jednocześnie należy tu podkreślić, że takie podejście polegające na połączeniu dokumentacji bezpośrednio z danym źródłowymi będzie się doskonale wpisywać w ideę przechodniości danych.
Z przeprowadzonych analiz widać, że kluczową cechą środowisk rozwojowych jest
zapewnienie przechodniości informacji. Celem tego jest osiągnięcie spójności całego
przedsięwzięcia, od strony konstruktora. Natomiast ta sama idea umożliwia oceniającemu (podczas certyfikowania) na szybką ocenę i wydawanie werdyktów. Zapewnienie przechodniości prowadzi również do stwierdzenia, że spójność będzie osiągnięta
wtedy, gdy informacje w systemie nie będą duplikowane i zawsze, gdy zajdzie potrzeba użycia będzie można skorzystać ze źródła. W efekcie należy zapewnić w środowisku rozwojowym niezawodne i elastyczne mechanizmy integracji źródeł danych. Jednocześnie, korzystając tylko z danych źródłowych, manipulację danymi pozostawiamy
w kompetencji systemów źródłowych. Dzięki temu nie jest konieczna, w ramach budowania kompletnego środowiska rozwojowego, realizacja zaimplementowanych już
systemów. Takie założenie pozwala na zbudowanie kompletnego środowiska bez implementacji po raz kolejny tego samego systemu.
Dodatkowo takie podejście pozwala, w przypadku już istniejącej infrastruktury,
wykorzystać pewne systemy funkcjonujące w organizacji i związane z tym dobre nawyki w firmie, do zaaplikowania do projektów zgodnych z ISO/IEC 15408.
Zbudowanie systemu wspomagającego rozwój produktu, to zebranie istniejących
elementów, uzupełnienie o nowe i połączenie wszystkiego w całość tak, by ustanowić
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środowisko rozwojowe produktów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.
Założeniem jest również wsparcie konstruktorów w kluczowym punkcie normy
Common Criteria, tj. w analizie problemu bezpieczeństwa. Wsparcie to wymaga podpowiedzi w zakresie analizy zagrożeń dla projektowanego produktu, doboru zabezpieczeń i sposobu ich realizacji. Konieczne jest więc zbudowanie systemu podpowiedzi,
który na podstawie informacji o produkcie określi potencjalne źródła zagrożeń, atakujących, oceni prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz przeprowadzi kompleksowo
pozostałą część analizy bezpieczeństwa tak, by zaproponować rozwiązanie problemu
bezpieczeństwa i wskazać odpowiednie funkcje zabezpieczające. Należy więc zebrać
poszczególne dane (słowniki-katalogi zagrożeń, atakujących, polityk, celów zabezpieczeń, wymagań zabezpieczeń, funkcji zabezpieczeń itd.) i odpowiednio udostępnić,
tak by były dostępne w odpowiednich etapach analizy problemu bezpieczeństwa.
Wymaganie wsparcia analizy problemu bezpieczeństwa oraz propozycja zaspokojenia
tego wymagania szczegółowo zostało przedstawione w rozdziale 10.
Ze względu na dużą komplikację i rozległość zagadnień zawartych w normie konieczne jest również stałe wspieranie użytkownika kontekstową informacją w całym
procesie realizacji projektu. Powinno to polegać na udostępnianiu wiedzy, ale tylko
tej, która w danym momencie jest przydatna. Wiedza ta to nie tylko norma, ale również komentarze i jej rozwinięcia (interpretacje, szablony, dodatkowe opisy).
Zbiór założeń i znajomość wymagań zidentyfikowanych w trakcie przeprowadzonych analiz pozwalają na stworzenie wizji systemu – ramowej architektury, która będzie podstawą opracowania całościowej koncepcji systemu. Generalizując, wymagania i założenia dotyczące wspomagania środowiska rozwojowego można zamknąć
w trzech stwierdzeniach:
1. System powinien być systemem parasolowym – obejmować wiele elementów.
Pozwoli to na elastyczne dostosowanie się do zastanych w przedsiębiorstwach
warunków. Pozwoli też na elastyczną konfigurację środowiska (objęcie większej lub mniejszej liczby elementów).
2. System musi mieć bogatą wiedzę udostępnianą w sposób kontekstowy na różne sposoby: w postaci podpowiedzi, cytatów z normy, w postaci szablonów
gotowych do wykorzystania, itp.
3. System musi umieć zintegrować dane pochodzące z różnych źródeł i zsynchronizować je z wiedzą, która jest umieszczona w ramach tego systemu. Konieczne jest wykorzystanie danych „u źródła”, bezpośrednio z poszczególnych
systemów objętych parasolem.

4. Koncepcja rozwiązania systemu wspomagania
środowiska rozwojowego wykorzystująca
semantyczną integrację systemów
Zgromadzone i przeanalizowane wymagania oraz poczynione założenia umożliwiły rozpoczęcie prac nad koncepcją systemu wspierającego środowisko rozwojowe.
Prace były prowadzone od ogółu do szczegółu. Zespół projektowy starał się poszukiwać rozwiązań uniwersalnych i elastycznych, które można zaadaptować do środowi-
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ska rozwojowego. W trakcie tworzenia koncepcji część pomysłów była weryfikowana
jeszcze na etapie prac koncepcyjnych, tak by móc odrzucić te rozwiązania, które
w praktyce okazałyby się niewłaściwe. W ten sposób została zweryfikowana możliwość integracji z edytorem tekstu, który jest podstawą podsystemu generowania dokumentacji. Podobnie, jeszcze w trakcie tworzenia koncepcji sprawdzona została idea
integracji semantycznej. Ogólnie wraz z koncepcją zostały rozwiane wszelkie wątpliwości dotyczące zagadnień technologicznych, tym samym niejako mimochodem została stworzona architektura systemu.
Obecnie w trakcie realizacji przedsięwzięć informatycznych coraz bardziej dąży
się do integracji systemów informatycznych. Wynika to z chęci wykorzystania coraz
bogatszych zasobów informatycznych, jakie już działają. Nowym spojrzeniem na zagadnienie integracji danych jest wykorzystanie do tego celu sieci semantycznych.
Semantyczna integracja systemów informatycznych w głównej mierze sprowadza się
do wypracowania wspólnej terminologii w nazywaniu i określaniu danych, z których
korzystać mogą różne aplikacje. Pod nazwanymi pojęciami mają być dostępne dane
z poszczególnych systemów informatycznych. Dla pojedynczego elementu mogą być
dostępne dane z różnych systemów informatycznych, w ten sposób uzupełniając informacje o pojedynczym elemencie. Zespół analityków, bazując na swoich wcześniejszych pozytywnych doświadczeniach związanych z semantyczną integracją danych,
zastosował metodologię ATOM [8] do zbudowania wspólnej przestrzeni danych dla
wszystkich modułów i podsystemów wspierających środowisko rozwojowe.
Semantyczna integracja motywowana jest uproszczeniem dostępu do danych, możliwością odczytu znaczenia danych i ukrytej semantyki niezapisanej bezpośrednio
w relacjach w bazie danych. Kilka przykładowych zalet wykorzystania sieci semantycznych zostało wymienionych poniżej:
• bazując na języku RDF i OWL stosuje się URI do identyfikacji zasobów sieciowych. Dzięki temu uzyskuje się unikalny i pojedynczy identyfikator opisywanego przedmiotu w ramach całej organizacji;
• OWL pozwala na definiowanie „bogatszych” właściwości i relacji. Właściwości obiektowe są odpowiednie do opisania złożonych relacji między produktami oraz pomiędzy produktami i innymi encjami składającymi się na informację o produkcie lub usłudze;
• ekspresywność OWL pozwala na określenie logicznych klas (iloczyn, złączenie, dopełnienie zbiorów), co umożliwia automatyczną klasyfikację pozycji
produktu lub usługi. Na przykład kategorię nowego produktu można określić
jako iloczyn dwóch innych: przykładem mogą być smartfony, które posiadają
cechy zarówno telefonów, jak i palmtopów. Każdy produkt będący jednocześnie telefonem i palmtopem jest zatem smartfonem;
• za pomocą ograniczeń w języku OWL można definiować dynamiczne kategorie, które nie występowały we wcześniej opracowanej hierarchii kategorii. Na
przykład, stosując ograniczenie o minimalnej liczności, możliwe jest zdefiniowanie kategorii „produkty przestarzałe”, która zawiera wszystkie produkty
zastąpione przynajmniej przez jeden inny produkt. Pozycje należące do dynamicznych kategorii mogą być pozyskiwane za pomocą wnioskowania ontologii OWL.
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Kluczową zaletą podejścia semantycznego do zagadnienia integracji jest jednak
możliwość połączenia systemów heterogenicznych z możliwością korzystania z danych bezpośrednio u źródła. Jednocześnie tak zintegrowane dane można publikować
we wspólnej przestrzeni danych, nawet jeśli niektóre źródła są czasowo niedostępne.
Zagadnienie semantycznej integracji baz danych można podzielić na dwa etapy:
• udostępnianie danych pojedynczej bazy danych za pomocą zdefiniowanej ontologii,
• wykorzystanie jednego lub wielu źródeł tak udostępnionych danych w konkretnym
zastosowaniu biznesowym.
Udostępnienie danych semantycznych polega na dodaniu komponentu – narzędzia,
które umożliwi odpytywanie danych zapisanych w bazie danych komunikując się
z wykorzystaniem protokołu HTTP i posługując się zapytaniami uwzględniającymi
nazewnictwo danych określone w ontologii. Odpytywanie danych może być realizowane poprzez odczytywanie plików RDF udostępnionych w sieci lub wysyłanie zapytań do interfejsu SPARQL. W opracowywaniu koncepcji systemu wspomagającego
zarządzanie środowiskiem rozwojowym wzięto pod uwagę możliwość takiej integracji
poszczególnych systemów wchodzących w skład całego środowiska – systemów
wspomagających realizację produktu na jego poszczególnych etapach. Integracja ta
pozwala spojrzeć na dane gromadzone w poszczególnych systemach informatycznych
jako na wspólną przestrzeń, którą można odpytywać o dane zgromadzone jednocześnie w kilku systemach.
Systemy zewnętrzne

Baza wiedzy

Narzędzia
projektowe

Śledzenie błędów

Generator
dokumentacji

Broker

Plan testów

Zarządzanie
konfiguracją

Wersjonowanie

Rys. 1. Koncepcja systemu wspomagania środowiska rozwojowego
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5. Dekompozycja koncepcji wspomagania środowiska
rozwojowego
Koncepcję systemu wspomagania środowiska rozwojowego przedstawiono na
rysunku 1. Całość można sklasyfikować jako system rozproszony, tak więc każdy
element może być dowolnie rozlokowany na komponentach architektury fizycznej.
System składa się z:
• systemów zewnętrznych (wspomagających) – podane zostały ich kategorie –
abstrakcyjne reprezentacje;
• narzędzia do zarządzania konfiguracją pomagającego spójnie zarządzać całym
środowiskiem;
• bazy wiedzy przechowującej informacje udostępniane jako pomoc dla użytkowników, szablony, itp.;
• generatora dokumentacji wspierającego generowanie dokumentów wymaganych przez normę CC;
• Brokera, którego rolą jest zawiadywanie przepływem informacji między elementami systemu.
W kolejnych punktach rozdziału elementy systemu zostaną dokładniej omówione.

5.1. Systemy zewnętrzne – wspomagające
Systemy te stanowią zaplecze realizacji projektu. Jest to rodzaj infrastruktury każdego projektu, który stanowią narzędzia konstruktorów. Systemy te są również cennymi źródłami danych do dokumentacji wymaganej przez normę Common Criteria.
Wykorzystanie powszechnie stosowanych narzędzi pozwala na dostosowanie się do
istniejącej w danej firmie infrastruktury i zwyczajów. Dodatkowo, w celu umożliwienia spójnego zarządzania tymi systemami w ramach systemu zarządzania konfiguracją, wyodrębniony został moduł integratora – swego rodzaju zbiór „wtyczek” umożliwiający podłączenie się do tych systemów. Celem realizowanym przez wtyczki jest
umożliwienie dokonywania operacji w poszczególnych systemach (zakładanie projektu, uprawnienia użytkowników, zmiana wersji, itp.). Podsystem wtyczek jest więc
uzupełnieniem Brokera (Broker udostępnia dane) w zakresie administracji systemami
zewnętrznymi (wspomagającymi). Dzięki temu w sytuacji, gdy zachodzi konieczność
doboru innego systemu w ramach danej kategorii wystarczy odpowiednio zaimplementować wtyczkę pozwalającą na kontakt z tym systemem.
Wśród narzędzi wspomagających, szczególna rola przypada narzędziu do projektowania – modelowania w języku UML. W ramach tego narzędzia zrealizowana zostanie funkcjonalność analizy i wsparcia procesu definiowania i rozwiązywania problemu bezpieczeństwa zawartego w zadaniu zabezpieczeń (ST) [10, 11]. Jako tego
typu narzędzie wybrany został Enterprise Architect (EA), który umożliwia rozbudowę
funkcjonalności tak, że możliwe byłoby prowadzenie typowych prac projektowych,
jak i tych, które wynikają z nomy ISO/IEC 15408. W programie EA będzie można
przeprowadzić analizę i projektowanie zabezpieczeń i stąd udostępnić dane na potrzeby materiału dowodowego. Prace projektowe i analityczne będą skupione w jednym
narzędziu i dzięki temu można będzie uzyskać spójność projektu. Spowoduje to rów-
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nież, że tego typu prace nie będą wykonane w samym dokumencie ST (co mogłoby
być częstą praktyką). Narzędzie EA zostanie wzbogacone1 o odpowiednie rozszerzenia umożliwiające zapisywanie specyficznych danych związanych z analizą bezpieczeństwa. Dodatkowo uzupełnione zostanie o możliwość skorzystania z podpowiedzi
dotyczących doboru elementów do analizy problemu bezpieczeństwa (zagrożenia,
atakujący, cele zabezpieczeń itd.). Praca z graficznym interfejsem w postaci diagramów UML, w połączeniu ze specyficznymi ustawieniami i podpowiedziami, ułatwi
przeprowadzenie analizy i spowoduje, że będzie ona bardziej zrozumiała w powiązaniu z pozostałymi artefaktami związanymi z analizą i projektem systemu. Jednocześnie analiza będzie przeprowadzona zgodnie z wymogami normy Common Criteria.
Kolejne kategorie systemów są wprost wymienione w normie – zarządzanie błędami, oraz testami produktu. Systemy te powinny się znaleźć praktycznie w każdym
większym środowisku rozwojowym, gdyż wpływają one na poprawę jakości realizowanego produktu.
Szczególna rola przewidziana jest dla systemu do wersjonowania, bo oprócz utrwalania stanu źródeł, jego rolą będzie przechowywanie stanu środowiska rozwojowego
(w kontekście jednego produktu). Taka informacja o stanie w jakim się znajduje całe
środowisko jest dosyć istotna i wymagana przez normę CC.
Na podstawie przeprowadzonej analizy narzędzi i ankiet przeprowadzonych wśród
przedsiębiorców, wybrane zostały następujące systemy jako te, które odpowiadają
wymaganym kategoriom: system do wersjonowania – SVN, system do zarządzania
planem testów – Testlink, system do zarządzania zgłoszeniami błędów – Redmine,
system do projektowania – wspomniany już Enterprise Architect.
W ramach zaproponowanej koncepcji można wyobrazić sobie również inne systemy dołączone do tego zestawu, jeżeli ich dodanie ma uzasadnienie z punktu widzenia
prowadzenia prac zgodnie z Common Criteria lub przechowują one dane konieczne do
umieszczenia w dokumentacji. Również każdy z wymienionych systemów może być
zastąpiony przez inny, ale w ramach danej kategorii.

5.2. Broker
Broker pełni rolę integratora danych. Jego rolą jest połączenie wszystkich danych,
którymi dysponują elementy środowiska w jedną ciągłą przestrzeń danych. Połączenie
danych zostanie zrealizowane w oparciu o narzędzie D2RQ pozwalające na integrację
wielu baz danych jako jedną przestrzeń danych. Dane będą redystrybuowane zgodnie
ze standardami sieci semantycznych w postaci trójek RDF. D2RQ udostępnia dwa
istotne interfejsy – jeden do przeglądania danych, a drugi pozwalający na zadawanie
zapytań w języku SPARQL. W aplikacjach korzystających z danych udostępnianych
przez Brokera będzie można skorzystać z tych dwóch interfejsów.
Zastosowanie Brokera pozwala na utworzenie jednorodnej przestrzeni danych, którą można przeglądać i odpytywać nie zastanawiając się z jakiego systemu dane pochodzą, ani czy są umieszczone w kontekście projektu. Możliwe jest również swobodne podłączanie nowych systemów informatycznych, a także wykorzystanie różnych aplikacji korzystających z tego źródła danych.
1

Szczegóły rozwiązania przedstawione są w rozdziale 10.
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5.3. System zarządzania konfiguracją
Środowisko rozwojowe wymaga skonfigurowania, a norma Common Criteria wymaga takiego zarządzania konfiguracją, by w każdej chwili można było uzyskać informacje o środowisku rozwojowym, jego komponentach i rozwijanych w nim produktach lub systemach informatycznych. System zarządzania konfiguracją pełni rolę
narzędzia służącego do realizacji tego zadania. Jest to swego rodzaju punkt wejścia do
środowiska z punktu widzenia użytkownika (konstruktora lub administratora projektu). W tym miejscu zaczyna się całe zarządzanie zgodne z normą. Do realizacji tego
zadania nie udało się znaleźć gotowego systemu spełniającego wszystkie postawione
przed nim w normie wymagania. Został on zaimplementowany w ramach prac nad
projektem. Jego rolą jest koordynacja pracy pozostałych elementów środowiska rozwojowego – odpowiednie zakładanie kont użytkowników, projektów tak, by było to
spójne. Jego rolą jest też przechowywanie i zarządzanie danymi specyficznymi dla
normy Common Criteria, np. poziom uzasadnionego zaufania EAL, listy konfiguracji
itp. oraz prezentowanie widoku na dane związane z konfiguracją gromadzone w całym
systemie.

5.4. Baza wiedzy
Baza wiedzy jest zbiorem wszystkich danych stanowiących wiedzę – szablony dokumentów, fragmenty z normy, struktury danych pobrane na bazie normy, dane
wspomagające wybór opcji (np. wymagań typu SFR). Podstawowym źródłem wiedzy
udostępnianym przez komponent bazy wiedzy jest treść normy Common Criteria.
Pozostałe dane to opracowania własne zespołu projektowego: szablony konfiguracji
systemu zarządzania konfiguracją, katalog zagrożeń, założeń, reguł polityki bezpieczeństwa, celów zabezpieczeń, itp. powiązanych z danymi pochodzącymi z normy
Common Criteria. Baza wiedzy jest połączona ze środowiskiem rozwojowym przez
Brokera i na bazie silnika D2RQ pojawia się jako serwis udostępniający dane semantyczne. Jest to punkt, z którego różne części środowiska mogą czerpać wiedzę o normie Common Criteria. Informacje mogą być prezentowane użytkownikowi w różny
sposób: jako podpowiedzi, jako typowa pomoc kontekstowa, prezentowanie alternatywnych rozwiązań, czy też jako przykłady.

5.5. Generator dokumentacji
Kluczowym elementem normy Common Criteria jest wewnętrzna spójność realizowanego produktu. Nie może być sytuacji, w której w dokumentacji jest opis
produktu tylko podobny do tego, który jest faktycznie wytwarzany. Konieczne jest
więc wykorzystanie narzędzia wspomagającego proces realizacji dokumentacji.
Generator dokumentacji ma pozwolić na wygenerowanie materiału dowodowego na podstawie różnych danych rozsianych w poszczególnych elementach środowiska rozwojowego. Ze względu na dość precyzyjne i złożone wymagania dotyczące treści poszczególnych dokumentów są one generowane na podstawie szablonów zgodnych z wymaganiami normy Common Criteria. Każdy szablon odpowiada jednej z rodzin wymagań SAR (ściślej komponentowi rodziny wykorzystywanemu dla danego poziomu EAL). Dane do szablonu pobierane są na bieżąco
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z poszczególnych systemów, dzięki czemu można stale zachować aktualność dokumentacji podczas rozwoju produktu. Pozwoli to uniknąć opracowywania dokumentacji jako ostatniego etapu realizacji produktu. Generator nie rozwiąże problemu systematyczności tworzenia dokumentacji, ale z pewnością przyczyni się do
jej harmonijnego tworzenia.
Generator dokumentacji realizowany jest w oparciu o aplikację MS Word zaopatrzoną w dodatki umożliwiające pobieranie danych z Brokera oraz z bazy wiedzy. MS
Word został wybrany ze względu na swoją popularność oraz dużą łatwość rozszerzania funkcjonalności poprzez system wtyczek.

6. Scenariusze wykorzystania systemu
W podrozdziale tym zaprezentowany zostanie sposób wykorzystania systemu na
różnych etapach projektu produktu lub systemu informatycznego rozwijanego w środowisku. Pozwoli to na lepsze zrozumienie działania poszczególnych elementów.
Realizacja projektu w środowisku rozwojowym została podzielona na trzy
główne stany:
• inicjalizacja (prekonfiguracja projektu),
• praca nad projektem,
• ocena i certyfikacja produktu lub systemu rozwijanego w środowisku.
W tych poszczególnych stanach każdy z elementów systemu odgrywa jakąś rolę.
Koordynatorem tych prac jest system zarządzania konfiguracją zwany roboczo EMT,
który przechowuje informacje o bieżącym stanie, odpowiednio ustawia systemy zewnętrzne oraz podpowiada użytkownikowi, co w danej sytuacji jest możliwe do wykonania. W poszczególnych stanach wszystkie elementy systemu biorą udział, jednak
w poszczególnych stanach niektóre z nich mają kluczową rolę i one zostaną szerzej
przedstawione.

6.1. Inicjalizacja
Inicjalizacja (stan inicjalizacji przedstawiony jest na rysunku 2) polega na wprowadzeniu podstawowych informacji o projekcie produktu/systemu IT, który ma być
realizowany w środowisku rozwojowym.
W systemie EMT zakładany jest projekt. Na tym etapie należy wprowadzić pewne
podstawowe dane, które będą miały wpływ na cały projekt i będą ważne przez cały
okres jego realizacji – konfiguracja systemów, typ projektu, poziom EAL. W procesie
tym uczestniczy baza wiedzy dostarczając użytkownikowi danych do skonfigurowania
projektu (szablony). Na koniec tej fazy konfiguracja jest „zatrzaskiwana”, a w poszczególnych systemach (narzędziach zintegrowanych w ramach EMT) zakładane są
projekty oraz konfigurowane są dane dotyczące ról użytkowników. System EMT na
tym etapie ustawia parametry działania środowiska rozwojowego produktu – poprzez
wtyczki zakłada w poszczególnych systemach niezbędne struktury dla projektu oraz
dla przypisanych użytkowników. Od tego momentu możliwe jest rozpoczęcie pracy
nad projektem.

Koncepcja systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym
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Rys. 2. System w stanie inicjalizacji

6.2. Praca nad projektem produktu lub systemu
Praca nad projektem, przedstawiona na rys. 3, to główna aktywność środowiska.
W tym stanie czynności koncentrują się wokół systemów wspomagających. W trakcie
pracy nad projektem dostępna jest baza wiedzy udostępniająca informacje z zakresu
zarządzania konfiguracją. Aktywnie wykorzystywana jest ona w narzędziu EA, ze
względu na to, że w tym narzędziu realizowany jest proces definiowania i rozwiązywania problemu bezpieczeństwa.
Moduł zarządzający konfiguracją ściśle współpracuje z systemem do wersjonowania. Współpraca ta polega na utrwalaniu (na żądanie) konkretnych stanów systemu
istotnych z punktu widzenia normy.
Stan „pracy nad projektem” utrzymywany jest do momentu osiągnięcia gotowości
produktu do oceny i certyfikacji.
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Rys. 3. System w stanie pracy z projektem

6.3. Ocena i certyfikacja produktu lub systemu
Aktywność elementów środowiska podczas oceny i certyfikacji, przedstawiona
na rys. 4, sprowadza się przede wszystkim do wygenerowania kompletnej dokumentacji. Dokumentację w wersji roboczej można było już wygenerować na wcześniejszych etapach, jednak na tym etapie jest ona szczególnie istotna. W trakcie
generowania dokumentacji, dane z systemów wspomagających trafiają wprost do
generowanych raportów realizowanych w oparciu o zdefiniowane szablony.
Po etapie oceny i certyfikacji system zaczyna już pełnić nieco inną rolę – udostępnia informacje o certyfikowanym produkcie oraz, w zależności od funkcjonalności systemów zewnętrznych, wspiera jego utrzymanie (zgłaszanie błędów, dystrybucja itp.).

Koncepcja systemu wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym
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Rys. 4. System w stanie certyfikacji

7. Podsumowanie
Podsumowując, należy podkreślić dużą elastyczność przedstawionego w rozdziale
rozwiązania. Łatwe jest włączanie kolejnych źródeł danych, może nastąpić wymiana
źródeł danych, wspólna jest przestrzeń danych, rozwiązanie ma charakter rozproszony. Wszystkie elementy systemu pracują równolegle i dzięki koordynacji odbywa się
to w sposób spójny i zharmonizowany. Dane są aktualne, bo są czytane bezpośrednio
ze źródła danych – zmienia się tylko format ich prezentacji. System również wspiera
użytkownika wiedzą na różnych poziomach realizacji projektu.
Zaproponowana architektura została częściowo zaimplementowana i uruchomiona,
co pokazuje, że przyjęte założenia projektowe są spełnione. Daje to możliwość kontynuowania prac implementacyjnych.
Zastosowana koncepcja, wdrożona w środowisku rozwojowym, przyczyni się do
skrócenia czasu liczonego od rozpoczęcia prac nad produktem do momentu certyfikowania zgodnie z ISO/IEC 15408. Ta właściwość jest wskazywana jako najbardziej
istotna w Poradniku praktycznym producentów [9], ponieważ wprost przekłada się na
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obniżenie kosztów, co może być kluczem do sukcesu projektu CCMODE. Jeśli środowisko i koncepcja wspierania sprawdzi się w rozwiązaniach praktycznych, miarą
sukcesu będą oszczędności, jakie zostaną poczynione w organizacji wdrażającej wyniki projektu CCMODE.
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Rozdział 10.

Komputerowe wspomaganie
tworzenia materiału
dowodowego

10

1. Wprowadzenie
Proces gromadzenia wiedzy i przygotowywania dokumentacji, który towarzyszy
definiowaniu i analizowaniu problemu bezpieczeństwa, jest zawsze trudny i skomplikowany. Stopień trudności zwiększa się dodatkowo ze względu na brak narzędzi
wspomagających tego typu prace. W analizie problemu bezpieczeństwa uczestniczy
grupa różnych ludzi, posiadających przeróżne doświadczenie, jak i poziom wiedzy
o przedmiocie oceny TOE. Praktycznie w każdym zadaniu, realizowanym przez taką
grupę, pojawiają się problemy natury zarządzania informacją jak również uwarunkowania pracy w zespole. Pojawia się więc potrzeba wspomagania procesu i zespołu
mechanizmami pozwalającymi na unifikację pewnych procedur oraz poprawę, ogólnie
rozumianej, ergonomii pracy.
Zespół projektowy CCMODE, po nabyciu wiedzy z zakresu standardu Common
Criteria, podjął się trudnego zadania stworzenia rozbudowanego oprogramowania
umożliwiającego w ergonomiczny sposób zgromadzić wiedzę o TOE oraz przeprowadzić cały proces przygotowywania dokumentacji wymaganej do oceny i certyfikacji
produktu. Grupa analityków i projektantów postawiła sobie za cel zaprojektowanie
takiego oprogramowania, które pozwoli w prosty sposób każdemu zespołowi stworzyć
dokumentację zawierającą istotne, z punktu widzenia walidacji, informacje.
Po zaprezentowaniu pomysłu na forum zespołu projektowego CCMODE, rozpoczął się trudny proces implementacji oprogramowania przez programistów biegłych
w różnych dziedzinach i technologiach. Do chwili obecnej powstały pierwsze prototypy aplikacji, które będą częścią podsystemu o nazwie „Komputerowe wspomaganie
tworzenia materiału dowodowego”.

2. Analiza problemu
W obecnych czasach przedsięwzięcia informatyczne, które może nadzorować jedna osoba jedynie dzięki swej pamięci, należą do rzadkości. Uogólniając, można
stwierdzić, że projekty są realizowane dzięki temu, że wszyscy uczestnicy projektu,
w tym zarządzający projektem oraz realizatorzy zadań projektowych, mają do dyspozycji zasoby i narzędzia (procedury) umożliwiające zarządzanie zasobami. Rzeczywiste realizacje projektów napotykają na szereg przeszkód utrudniających osiągnięcie
celu projektu. Z punktu widzenia szkicowanego problemu trudności można podzielić
na trzy grupy, które opisane są poniżej.
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1. Pierwsza grupa trudności. Mimo częstych deklaracji, narzędzia informatyczne
wspomagające zarządzanie nie są używane do zarządzania projektem. W różnych
projektach występuje to zjawisko w różnym nasileniu Wydaje się, że najczęściej
narzędzia wspierające zarządzanie są używane jedynie w fazie przygotowania
projektu – do planowania projektu lub tylko w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia. W dalszych fazach projektu, gdy przedsięwzięcie jest już zaawansowane, narzędzia do zarządzania są zarzucane i przestają być wykorzystywane.
Wynikać to może z podświadomego przeświadczenia, że w dobrze zaplanowanym projekcie po dobrym starcie wszystko się potoczy zgodnie z planem. Takie
zaniechanie w początkowej fazie skutkuje tym, że w kolejnych fazach, gdy różnica między stanem faktycznym przedsięwzięcia a stanem zaplanowanym i zaprojektowanym jest tak duża, że korzystanie z narzędzi wspomagających zarządzanie
jest po prostu niemożliwe. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne i wynikać mogą
miedzy innymi z braku systematyczności menadżerów. Dochodzi do tego stale
istniejąca w zespole niechęć do wykonywania czynności postrzeganych, w perspektywie doraźnej, jako niepotrzebne. Te dwa stwierdzenia zostaną wykorzystane jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu problemu.
2. Druga grupa trudności. Zapewnienie komunikacji w zespole projektowym
i komunikacja pozornie generuje dodatkową i niepotrzebną pracę. Tak często
postrzegane jest zagadnienie komunikacji przez członków zespołu projektowego. Chodzi tu nie tylko o regularne spotkania projektowe, ale głównie
o stałe i systematyczne wykorzystywanie narzędzi informatycznych wspomagających organizację projektu. Narzędzia takie są bardzo skuteczną, choć niedocenianą platformą komunikacji w ramach realizowanego projektu. Niedocenianie roli komunikacji w projekcie wynika być może z tego, że jest to
wielkość niemierzalna, trudno jest ocenić jej efektywność, a jeszcze trudniej
przeliczyć ją na koszty czy zyski, jakie wnosi do projektu.
3. Trzecia grupa trudności. Opór psychologiczny, jaki pojawia się wśród członków zespołu projektowego podczas wdrażania nowych zasad pracy zespołu
czy też nowych narzędzi, z których wszyscy muszą korzystać. Uczestnicy projektu podświadomie dążą do tego, by postawiony przed nimi cel do osiągnięcia sprowadzić (upodobnić) do celów, które uprzednio już zostały osiągnięte
we wcześniejszych projektach. Dzięki takiemu podejściu, uczestnicy projektu
mogą realizować zadania używając tylko tych narzędzi (tu w szczególności:
do organizacji projektu), które były używane wcześniej. Sprawny menadżer
projektu oczywiście jest w stanie wdrożyć nowe narzędzia w zespole. Jeśli
jednak w uczestnikach nie pojawi się wewnętrzne przekonanie, że korzystanie
z narzędzi wspomagających przyniesie w ostatecznym rozliczeniu korzyści, to
nie zaangażują się dostatecznie w rozwój projektu, co w konsekwencji prowadzi do opóźnień w realizacji celu.
Trzy przedstawione grupy trudności osłabiają projekt, działają destrukcyjnie
i w najlepszym wypadku powodują opóźnienia w projekcie. Mając jednak zidentyfikowane czynniki negatywnie wpływające na projekt, można pomyśleć o ich neutralizacji. W kolejnych punktach zostanie przedstawiona wizja złagodzenia wpływu trzech
zasad na realizację projektu informatycznego.

Komputerowe wspomaganie tworzenia materiału dowodowego
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Zdaniem autorów najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do organizacji
i wspomagania zarządzaniem projektu narzędzia, które jest powszechnie używane
(pierwsza grupa trudności), uznawane za łatwe i znane (trzecia grupa trudności), ogólnodostępne (pierwsza i trzecia grupa trudności), o intuicyjnym interfejsie (druga grupa
trudności), w którym będzie można ukryć (druga grupa trudności) funkcjonalność
pozwalającą na zarządzanie projektem.
Stwierdzenia te należy potraktować jako podstawowy zestaw zdefiniowanych wymagań czy też założeń. Przegląd narzędzi pod kątem zdefiniowanych wymagań podstawowych pozwala na wyłonienie kandydatów na idealne narzędzia wspomagające
zarządzanie w projekcie. Przeprowadzona analiza wskazała, że będą to dwa wzajemnie oddziałujące na siebie narzędzia: edytor tekstu oraz narzędzie do modelowania.
Obecne czołowe edytory tekstu bardziej przypominają „kombajny” do składu tekstu, niż edytory, którymi są z nazwy. Współczesny edytor jest rodzajem systemu operacyjnego dla szeregu programów usługowych tematycznie związanych z edycją,
składem i publikacją tekstu. Jednocześnie mogą być osadzane w innych aplikacjach,
jako komponenty. Wachlarz wykorzystania edytorów tekstu jest dziś bardzo szeroki
i znacznie wykracza poza edycję tekstu.
Praktyka projektowa wskazuje również, że edytory tekstu są używane przez
wszystkich uczestników i w każdej fazie projektu. Kojarząc ze sobą wszystkie te fakty, można zdefiniować i zaimplementować szereg funkcji wspomagających zarządzanie projektem i osadzić w edytorze tekstów. Funkcje te stawałyby się aktywne tylko
w kontekście kluczowych (wskazanych) dokumentów projektowych.
Po drugiej stronie powinno istnieć narzędzie do modelowania, o podobnych cechach tak, by dostarczać informacje projektowe wprost do dokumentów projektowych. Konieczne jest zaimplementowanie komunikacji między narzędziami w sposób
zapewniający unikanie duplikacji danych.
Podsumowując wizję: wykorzystanie zaawansowanego technologicznie edytora
tekstów może ułatwić zarządzanie projektem – po dołączeniu do edytora dodatkowej
funkcjonalności.

2.1. Korzyści i możliwości zastosowanego podejścia
Wykorzystanie edytora tekstów, jako narzędzia pozwalającego na zarządzanie projektem (przynajmniej częściowo), mimo że wydaje się ryzykowne, niesie szereg interesujących możliwości. Fakt, że jedno powszechnie znane i powszechnie wykorzystywane narzędzie będzie używane przez wszystkich realizatorów projektu, niezależnie od ich zakresu obowiązków, wydaje się samo w sobie dostatecznym uzasadnieniem takiego rozwiązania. Niezależnie od zajmowanej pozycji realizatorzy zadań projektowych korzystają z tego samego edytora tekstów, z tą różnicą, że odpowiednio
oprogramowany edytor w rękach menadżera stawałby się narzędziem do planowania
zadań, określania zadań, ale nie tylko. Menadżer mógłby zakładać dokumenty stanowiące elementy dokumentacji realizowanego projektu i przypisywać poszczególne
fragmenty poszczególnym członkom zespołu do wypełnienia treścią, czyli przydzielać
zadania. W części przypadków (dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu) można uzyskać większy stopień automatyzacji i fragmenty dokumentacji łączyć bazami danych
narzędzi deweloperskich, tak by nie angażować programistów w prace, których tak
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starannie unikają – pisanie dokumentacji. Z jednej strony menadżer pracuje z interfejsem, który zna doskonale, a z drugiej, programista pracuje ze swoim IDE (ang. Integrated Development Environment) i tworząc „kody” nieświadomie wypełnia strony
dokumentacji. Takie połączenie generuje dodatkowe informacje o postępie prac, istotne dla menadżera. Taki scenariusz wymaga oczywiście, by wszystkie narzędzia i bazy
danych były połączone1. Nie chodzi tu jednak ani o połączenie aplikacji, ani połączenie danych. Każde z narzędzi wykorzystywanych w projekcie powinno pracować
w niezmienionej formie, połączenie zatem musi być zrealizowane przez dodatkowe
oprogramowanie integratora, który, dla zachowania elastyczności rozwiązania, powinien bazować na technikach semantycznych. Dzięki integratorowi i semantycznie
opisanych danych zostanie wypracowana wirtualna baza stanowiąca odzwierciedlenie
stanu całego projektu. Do tak reprezentowanego projektu autorzy proponują, w charakterze aplikacji częściowo nadzorującej (administracyjnej), wykorzystać odpowiednio wzbogacony edytor tekstu Microsoft Word 2010.
Część związaną z modelowaniem projektu osadzono w dostosowanym do potrzeb
projektu CCMODE oprogramowaniu narzędziowym Enterprise Architect firmy Sparx
Systems. Oprogramowanie Enterprise Architect zostało wzbogacone o możliwość
modelowania aspektów bezpieczeństwa opisywanych w normie ISO/IEC 15408.
Dzięki temu możliwe jest zrealizowanie wsparcia konstruktorów w analizie problemu
bezpieczeństwa. Dostępne na rynku narzędzia z zakresu projektowania nie wspierają
tej analizy, mimo że analiza wymagań czy projektowanie systemów jest w swojej
istocie bardzo podobne do analizy problemu bezpieczeństwa.

2.2. Wprowadzenie do realizacji wizji
Proces tworzenia materiału dowodowego rozpoczyna się od zgromadzenia wiedzy
o TOE. Ta wiedza, z pomocą użytkownika, jest przetwarzana przez zaimplementowane przez zespół projektu CCMODE oprogramowanie, które pozwala na uzyskanie
gotowego materiału dowodowego, poddawanego następnie ocenie i certyfikacji. Proces ten obrazuje rysunek 1.
Podsystem „Komputerowe wspomaganie tworzenia materiału dowodowego” składa się z dwóch, logicznie rozdzielonych modułów:
• definiowania zadania zabezpieczeń,
• menadżera materiału dowodowego.
Obydwa moduły wykorzystują wspólną dla całego środowiska rozwojowego bazę
danych. Przechowywane są w niej wszystkie informacje niezbędne do stworzenia
materiału dowodowego. Wymiana informacji między modułami a innymi elementami
systemu przedstawiona została na rysunku 2.

1

Opis koncepcji integracji systemów wchodzących w skład środowiska rozwojowego omówiony jest w rozdziale 9.
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Rys. 1. Proces tworzenia materiału dowodowego

Rys. 2. Przepływ informacji między modułami podsystemu „Komputerowe wspomaganie
tworzenia materiału dowodowego” a resztą systemu

3. Moduł definiowania zadania zabezpieczeń
3.1. Opis modułu
Celem modułu definiowania zadania zabezpieczeń jest pomoc przy pozyskiwaniu
niezbędnej wiedzy od projektanta przedmiotu oceny (ang. TOE – Target of Evaluation) potrzebnej w definiowaniu zadania zabezpieczeń i wykorzystanej przy wygenerowaniu pełnego zestawu materiału dowodowego.
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Chcąc poprawnie zaprojektować system zabezpieczeń, należy przeprowadzić szereg
analiz, a ich wyniki przedstawić w formie modelu. Doskonałym językiem pozwalającym
na modelowanie i opis całego projektu systemu jest UML. Język ten pozwala na modelowanie systemu na różnych poziomach abstrakcji, jednocześnie pozwala na wykorzystanie
w dziedzinach innych niż te, do których był początkowo dedykowany. Język UML umożliwia specyfikowanie tworzenia i dokumentowania składników systemów oraz modelowanie funkcjonalnych i niefunkcjonalnych aspektów systemów informatycznych. Z uwagi
na powyższe, w rozważaniach nad sposobem implementacji rozwiązania celu, jako naturalne wydawało się stworzenie wtyczki do popularnego narzędzia służącego do modelowania w UML – Enterprise Architect (EA) dla systemu MS Windows.
Oprogramowanie narzędziowe posiada cechę, która zaważyła na wyborze tego
programu pod kątem możliwości wykorzystania jako wsparcie konstruktorów w środowisku rozwojowym o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Chodzi
o możliwość dołożenia własnych, stworzonych dialektów języka UML, specyficznych
dla określonej dziedziny (tu: dziedzina zdefiniowana przez Common Criteria) wraz
z własną logiką.
Przy analizowaniu oprogramowania założono, że docelowy użytkownik tego modułu będzie posiadał wiedzę informatyczną na poziomie umożliwiającym mu modelowanie w języku UML w Enterprise Architect. Jest to cecha niezbędna w procesie
definiowania zadania zabezpieczeń. Wiedza użytkownika o standardzie Common Criteria wymagana jest na poziomie minimalnym – to oprogramowanie powinno poprowadzić go przez większą część procesu definiowania zadania zabezpieczeń: korygować ewentualne błędy, zwracać uwagę na niespójności i pomagać w dobieraniu właściwych ustawień.
Pomimo, iż definiowanie zadania zabezpieczeń można podzielić na części, stanowią one całość i tak są traktowane przez stworzony dodatek do EA. Tworzone rozszerzenie zapewnia pracę wieloużytkownikową. Zdecydowano się na taki krok, by
usprawnić pracę zespołów projektantów (umożliwia to dwóm lub więcej użytkownikom, posiadającym takie same uprawnienia, pracę nad jednym projektem).

3.2. Etap tworzenia definicji problemu bezpieczeństwa
Definicja problemu bezpieczeństwa (ang. SPD – Security Problem Definition) jest
kluczowym elementem zadania zabezpieczeń (ang. Security Target). Błędne lub niedokładne określenie elementów problemu bezpieczeństwa w tej fazie projektowania
niweczy właściwie całą dalszą pracę. Dlatego ważne jest, by starannie wprowadzić
wszystkie dane projektu (w tej części opisywany moduł ma niewielką możliwość wykrycia błędu). W związku z tym przed przystąpieniem do pracy warto przeprowadzić
audyt TOE, aby określić granice przedmiotu oceny i jego środowiska, cechy jego zasobów i podmioty, jakie mogą z niego korzystać – celem późniejszego wyspecyfikowania wszelkich możliwych scenariuszy.
Rysunek 3 prezentuje wizualizację problemu definicji bezpieczeństwa zdefiniowaną przy pomocy wtyczki do EA. Widoczny jest fragment diagramu przedstawiającego
definicję problemu bezpieczeństwa. Na diagramie umieszczone są symbole reprezentujące różne elementy analizowanego problemu bezpieczeństwa przedmiotu oceny
oraz relacje, jakie łączą te elementy.
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Rys. 3. Identyfikacja problemu bezpieczeństwa – wizualizacja EA
z wykorzystaniem wtyczki (plugin)

Definiowanie TOE i jego środowiska
Na rysunku 4 przedstawione są symbole reprezentujące na diagramach TOE oraz
środowisko, w jakim TOE funkcjonuje, stworzone we wtyczce EA. Nie zawierają one
w sobie żadnych cech, które należałoby opisać, służą jedynie do wizualizowania
w przystępny sposób przynależności poszczególnych zasobów do TOE lub jego środowiska. Przynależność tę można zdefiniować również w dialogowym okienku dla
danego zasobu, lecz taki sposób prezentacji nie pozwala w szybki sposób określać ich
przynależności.

Rys. 4. Symbol TOE i środowiska TOE w EA

Definiowanie zasobów
Następnie definiowane są zasoby, które wymagają ochrony. Symbol zasobu stworzony we wtyczce EA został przedstawiony na rysunku 5.

Rys. 5. Symbol zasobu w EA
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Definiując zasób, należy określić jego przynależność do TOE lub środowiska
oraz ustalić kilka podstawowych cech identyfikacyjnych pomocnych potem w dalszym procesie definiowania celów zabezpieczeń. Cechy te mają już swoje zdefiniowane wartości w bazie wiedzy, z której są pobierane, ograniczając rolę użytkownika
do wyboru jednej z kilku podanych wartości. Przykładowo dla cechy postaci zasobu
możemy określić czy jest on: wytwarzany, przechowywany, przetwarzany, przesyłany, prezentowany. Następnie należy wskazać typ tego zasobu. Może to być np.:
informacja, proces, sprzęt, oprogramowanie. Ostatnią cechą określaną dla zasobów
jest aspekt, w jakim dany element należy ochraniać: poufność, integralność, dostępność i zgodność. Atrybutem już nie predefiniowanym jest wartość danego zasobu,
a następujący po tym opis ma charakter mniej formalny i ma na celu przybliżyć jego
charakter.
Przy definiowaniu tego typu elementów wymagana jest bardzo dobra znajomość
opisywanego produktu. Poprawne określenie zasobów wpływa na jakość tworzonego
celu zabezpieczeń. Na podstawie informacji o zasobach oparta jest dalsza cześć procesu, dlatego dobrym rozwiązaniem jest, by konstruktor danego produktu brał udział
w realizacji tej części procesu. Okno dialogowe do wprowadzania powyżej opisanych
informacji przedstawione zostało na rysunku 6.

Rys. 6. Okno dialogowe definicji zasobu

Definiowanie podmiotów
Kolejnym krokiem jest definiowanie podmiotów, jakie będą używane w scenariuszach SPD, przy czym jako podmiot uważany jest człowiek lub proces oddziałujący
na zasoby. Symbol podmiotu i symbol intruza, który jest szczególnym rodzajem podmiotu, zostały przedstawione na rysunku 7.
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Rys. 7. Symbole podmiotu i intruza w EA

Definiując podmiot, należy określić jakiego jest on rodzaju i tu znów należy skorzystać ze zdefiniowanych w bazie wiedzy wartości, dzięki czemu możemy wyróżnić
między innymi: autoryzowanych użytkowników, administratorów, personel, serwis –
aktorów legalnych (uprawnionych); autoryzowane procesy działające w imieniu
uprawnionego użytkownika; nieuprawnionych użytkowników, pełniących rolę agentów zagrożeń (intruzów) – w tym przypadku należy określić ich potencjał ataku
(wyposażenie, wiedza, motywacja); uprawnionych użytkowników będących agentami
zagrożeń; siły wyższe będące agentami zagrożeń. Okno dialogowe do wprowadzania
powyżej opisanych informacji przedstawione zostało na rysunku 8.

Rys. 8. Okno dialogowe definicji podmiotu

Definiowanie zagrożeń
Następnym elementem definicji problemu bezpieczeństwa są zagrożenia. Symbol
zagrożenia stworzony we wtyczce EA został przedstawiony na rysunku 9. Można
w tym przypadku skorzystać z pomocy bazy wiedzy, w której znajdują się definicje
popularnych zagrożeń.

Rys. 9. Symbol zagrożenia w EA
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Definiując zagrożenie dla zasobów istotnych dla TOE, musimy określić, jakie
podmioty (agenci zagrożenia) mogą brać w nim udział i na jakie zasoby mogą oddziaływać, a także jakiego niepożądanego działania mogą się dopuścić. Należy też określić prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia w zdefiniowanej skali oraz
jaka procentowo część zostanie utracona (atak nie zawsze oddziałuje na całość).
W tym przypadku do określenia metody naruszenia podstawowych atrybutów bezpieczeństwa wykorzystywana jest baza wiedzy. Metody te są pogrupowane w trzy główne typy, ukierunkowane na naruszanie atrybutów bezpieczeństwa:
• poufność: podsłuchiwanie i nasłuch pakietów, nieuprawnione ujawnienie, niepowołany dostęp, wnioskowanie, szpiegowanie;
• integralność: modyfikacja, zmiana, usunięcie, sfabrykowanie, manipulacja bezpośrednia;
• dostępność: całkowita blokada – odmowa dostępu dla uprawnionych podmiotów,
częściowa blokada – opóźnienie, ograniczenie pasma, obniżenie jakości sygnału;
Okno dialogowe do wprowadzania powyżej opisanych informacji przedstawione
zostało na rysunku 10.

Rys. 10. Okno dialogowe definicji zagrożenia

Definiowanie polityk bezpieczeństwa
W następnej kolejności opisywane są polityki bezpieczeństwa (ang. OSP – Organisational Security Policy). Symbol polityki bezpieczeństwa we wtyczce EA został
przedstawiony na rysunku 11. Podobnie jak w przypadku zagrożeń możemy tu skorzystać z pomocy bazy wiedzy, w której znajdują się definicje często spotykanych
polityk bezpieczeństwa.

Rys. 11. Symbol polityki bezpieczeństwa w EA
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Polityka bezpieczeństwa określa zasady, które należy wdrożyć, by móc bezpiecznie użytkować TOE. Jest ona definiowana przez zasoby, jakich dotyczy i podmioty,
z którymi się wiąże oraz krótki opis polityki. Do określenia aspektów, jakich dotyczą
zasady polityki wykorzystywana jest baza wiedzy. Aspekty te są pogrupowane
w cztery główne typy:
• poufność: podsłuchiwanie i nasłuch pakietów, nieuprawnione ujawnienie, niepowołany dostęp, wnioskowanie, szpiegowanie;
• integralność: modyfikacja, zmiana, usunięcie, sfabrykowanie, manipulacja bezpośrednia;
• dostępność: całkowita blokada – odmowa dostępu dla uprawnionych podmiotów,
częściowa blokada – opóźnienie, ograniczenie pasma, obniżenie jakości sygnału;
• zgodność z normami bezpieczeństwa.
Okno dialogowe przeznaczone do wprowadzania powyżej opisanych informacji
przedstawione zostało na rysunku 12.

Rys. 12. Okno dialogowe definicji polityki bezpieczeństwa

Definiowanie założeń
Ostatnim elementem SPD są założenia. Symbol założenia utworzony we wtyczce
EA został przedstawiony na rysunku 13. Tu również można skorzystać z pomocy bazy
wiedzy, w której znajdują się definicje popularnych założeń.

Rys. 13. Symbol założeń w EA

Założenie to warunek, który musi spełniać środowisko eksploatacyjne, aby mieć pewność, że TOE jest w nim bezpieczny. Definiowane jest poprzez zasoby jakich dotyczy,
podmioty, z którymi się wiąże i krótki opis założenia. Dodatkowo, należy określić jakiego
aspektu dotyczy założenie, posiłkując się przy tym bazą wiedzy. W tym przypadku mo-
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żemy wybrać aspekt (połączeniowy, organizacyjny, fizyczny). Okno dialogowe do wprowadzania powyżej opisanych informacji przedstawione zostało na rysunku 14.

Rys. 14. Okno dialogowe definicji założenia

3.3. Etap tworzenia celów zabezpieczeń
Kolejnym punktem zadania zabezpieczeń jest zdefiniowanie celów zabezpieczeń.
Wizualizacja tego etapu, w oparciu o poprzednio zdefiniowany SPD, została zaprezentowana na rysunku 15.

Rys. 15. Cele zabezpieczeń wizualizacja EA z plugin’em

Komputerowe wspomaganie tworzenia materiału dowodowego

205

W etapie tym definiowane są cele zabezpieczeń. Symbol celu zabezpieczeń stworzony we wtyczce EA został przedstawiony na rysunku 16.

Rys. 16. Symbol celu zabezpieczeń w EA

Cele bezpieczeństwa są odpowiedzią na zdefiniowane uprzednio przewidywane
zagrożenia, zasady polityki bezpieczeństwa i założenia dotyczące otoczenia. Definiuje się je zazwyczaj jako ich przeciwstawienie, np. dla zagrożenia. Na przykład,
dla opisanego zagrożenia „Możliwość dostępu przez nieautoryzowanych użytkowników do funkcji czujnika i sfałszowania jego danych” przeciwstawienie brzmi
„TOE zapewnia identyfikację użytkowników”. W tej części należy również określić szacunkowy koszt wprowadzenia danego zabezpieczenia. Okno dialogowe
przeznaczone do wprowadzania powyżej opisanych informacji przedstawione zostało na rysunku 17.

Rys. 17. Okno dialogowe definicji celów zabezpieczeń

3.4. Etap tworzenia wymagania bezpieczeństwa
Ostatnim punktem zadania zabezpieczeń jest określenie wymagań bezpieczeństwa.
Wizualizacja tego etapu, w oparciu o poprzednio zdefiniowane SPD oraz cele zabezpieczeń, została zaprezentowana na rysunku 18.
Wymagania bezpieczeństwa, których symbol został przedstawiony na rysunku 19,
są uszczegółowieniem celów zabezpieczeń zdefiniowanych poprzednio i mają charakter półformalny. Wymagania pogrupowane są w komponenty. Zbiór komponentów,
które mają wspólne cele zabezpieczeń, ale mogą się różnić rozłożeniem akcentów lub
rygoryzmem sformułowań, tworzy tzw. rodziny. Rodziny o podobnym przeznaczeniu
tworzą klasy.
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Rys. 18. Wymagania bezpieczeństwa – wizualizacja EA z wykorzystaniem wtyczki

Rys. 19. Symbol wymagania bezpieczeństwa w EA

Przykładowo, gdy cel zabezpieczeń wymaga zapewnienia integralności danych,
należy dokonać analizy wszystkich dostępnych klas i wybrać klasę FDP, która
obejmuje ochronę danych użytkownika (FDP User data protection). Zawiera ona
rodziny specyfikujące wymagania związane z ochroną danych użytkowników. Rodziny te są przeznaczone do ochrony danych użytkownika wewnątrz TOE, podczas
ich importu i eksportu do/z TOE oraz przechowywania, jak również do ochrony
atrybutów zabezpieczeń bezpośrednio związanych z danymi użytkownika. Następnie, wśród rodzin tej klasy wybierana jest rodzina FDP_SDI, która jest odpowiedzialna za integralność przechowywanych danych, obejmuje zagadnienia związane
z przechowywaniem danych użytkownika w obiektach objętych funkcjami zabezpieczeń. Następnie wybierany jest jej komponent, na przykład FDP_SDI.2. Odpowiada on za kontrolę integralności przechowywanych danych i podejmowanie akcji
w wypadku napotkania utraty integralności (rodzaje akcji są definiowane przez
użytkownika). Okno dialogowe do wprowadzania powyżej opisanych informacji
przedstawione zostało na rysunku 20.

Komputerowe wspomaganie tworzenia materiału dowodowego

207

Rys. 20. Okno dialogowe definicji wymagania bezpieczeństwa

3.5. Walidacja
Po określeniu wszystkich elementów definicji zadania zabezpieczeń przeprowadzana jest analiza pozwalająca określić, czy wprowadzone przez konstruktora
cele zabezpieczeń w pełni pokrywają zagrożenia, polityki i założenia określone
w etapie definicji problemu bezpieczeństwa. Walidacja wskazuje ewentualne braki
oraz pomaga je uzupełnić. Wylicza również, jaki poziom uzasadnionego zaufania
został osiągnięty przy określonych wymaganiach bezpieczeństwa lub czego brakuje, by osiągnąć założony poziom.

4. Moduł menadżera materiału dowodowego
4.1. Opis modułu
Zadaniem opisywanego modułu jest wykorzystanie wiedzy zgromadzonej
w procesie konstruowania TOE. W szczególności są to informacje, jakie dostarcza
analiza problemu bezpieczeństwa. W materiale dowodowym oprócz danych z SPD
umieszczane są informacje z pozostałych systemów wspomagających środowisko
rozwojowe, na przykład z systemu zarządzania konfiguracją czy śledzenia błędów.
Ponadto moduł umożliwia wprowadzanie informacji istotnych w materiale dowodowym, a nieosiągalnych w sposób automatyczny w środowisku rozwojowym.
Zadanie to realizuje oprogramowanie stworzone dla systemu operacyjnego MS
Windows z wykorzystaniem edytora tekstu MS Word w wersji 2007 lub 2010.
Od początku procesu implementacji kierowano się zasadą, że użytkownik tworzonego oprogramowania nie jest osobą wykształconą w kierunku informatycznym, a wiele zespołów implementujących aplikacje użytkowe zakłada odwrotną
sytuację. Oprogramowanie ma w prosty sposób odzwierciedlać proces tworzenia
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dokumentacji, nie zasłaniając go niepotrzebnymi opcjami czy ustawieniami. Należy pamiętać, że użytkownik nie musi być również specjalistą z dziedziny standardu Common Criteria, ma wiedzę podstawową, a oprogramowanie ma go wspomagać w osiągnięciu celu, jakim jest wypracowanie materiału dowodowego.
Zdecydowano się wprowadzić różne typy użytkowników podzielonych według
zakładanej funkcjonalności oraz podzielić program na podmoduły, co pozwala
logicznie rozdzielić zadania między typy użytkowników.

4.2. Użytkownicy
Przewidziano dwa typy użytkowników, których role odpowiadają grupie zadań
powierzanych poszczególnym osobom w zespole.
Rysunek 21 pokazuje, że wdrożeniowiec jest użytkownikiem zarządzającym
oprogramowaniem. Jego zadaniem jest przygotowanie programu oraz bazy danych
tak, by zwykły użytkownik mógł w składny sposób wykonać swoje zadania.
Wdrożeniowiec powinien być osobą, która ma największą wiedzę z zakresu standardu Common Criteria, ale również z zakresu zarządzania produktem, który ma
być walidowany. Ta wiedza pozwala mu na przygotowanie wzorców wszystkich
wymaganych do certyfikacji dokumentów oraz innych, które są w jakiś sposób
związane z produktem.

Rys. 21. Zadania użytkowników Modułu

Jeżeli wdrożeniowiec wykona należycie swoją pracę, zadanie zwykłego użytkownika będzie ograniczać się tylko do wypełniania treści związanych z produktem.
Użytkownik nie musi zajmować się szczegółami dotyczącymi wyglądu wzorca, czy
innymi, które nie są związane bezpośrednio z produktem. Pozwala mu to skupić się na
swoim zadaniu, które opiera się tylko na wiedzy o TOE. Zwykłego użytkownika można kolokwialnie nazwać „rzemieślnikiem”.
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4.3. Element predefiniowany
Element predefiniowany (EP) jest swego rodzaju elementem struktury dokumentów reprezentującym część wiedzy o TOE oraz innych informacji związanych z procesem walidacji produktu. Elementy przechowywane są w bazie danych, a ich wartość
jest określana przez zwykłych użytkowników. Definicją EP, ich typów oraz powiązań
zajmuje się wdrożeniowiec. Każdy element może być globalny (widoczny w całym
module dla wszystkich wzorców) lub może być przyporządkowany do konkretnego
wzorca. EP są umieszczane w dokumentach wzorców w miejscach, gdzie po wygenerowaniu dokumentu umieszczona ma być wartość wprowadzona do elementu przez
użytkownika.

4.4. Proces tworzenia dokumentu
Proces tworzenia dokumentu rozpoczyna się od zdefiniowania dokumentu wzorca
w systemie. Następnie wdrożeniowiec określa dla wzorca elementy predefiniowane,
a po tej czynności, w edytorze MS Word wyposażonym w specjalną wtyczkę, definiuje wygląd dokumentu. Następnie zadaniem użytkownika jest wypełnienie wartości
wszystkich elementów predefiniowanych. Po tej czynności użytkownik generuje dokument poprzez wtyczkę MS Word. Gotowy dokument musi przejść ręczną weryfikację użytkownika. Proces tworzenia dokumentu został zobrazowany na rysunku 22.

Rys. 22. Proces tworzenia dokumentu

4.5. Podmoduły
Moduł został podzielony na podmoduły, które przekładają się na zakładaną, dla
danego typu użytkownika, funkcjonalność. Rysunek 23 przedstawia opisywany podział z uwzględnieniem typu użytkownika.
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Rys. 23. Podział oprogramowania na podmoduły

Zarządzanie wzorcami
Podmoduł udostępnia funkcjonalność umożliwiającą dodawanie, usuwanie oraz
edycję wzorców dokumentów, które będą dostępne dla zwykłego użytkownika. Podczas pracy w podmodule, wdrożeniowiec ma również możliwość zdefiniowania
szczegółów dokumentów oraz uruchomienia podmodułu odpowiedzialnego za definiowanie wyglądu dokumentu wzorca. Wzorce pogrupowane są w klasy, co umożliwia łatwą nawigację w dużym zbiorze dokumentów. Rysunek 24 przedstawia wygląd
okna przeznaczonego do zarządzania wzorcami, które wypełnione jest przykładowymi
wartościami.

Rys. 24. Okno przeznaczone do zarządzania wzorcami
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Zarządzanie elementami predefiniowanymi
Zadaniem podmodułu jest umożliwienie wdrożeniowcowi definiowania elementów
predefiniowanych. Ma on możliwość tworzenia, usuwania oraz edytowania EP.
Wdrożeniowiec określa typ elementu oraz jego ewentualne powiązanie z wiedzą
zgromadzoną w głównej bazie danych systemu. Okno podmodułu zostało wyposażone
tylko w najpotrzebniejsze kontrolki, które ograniczają wiedzę zawartą w bazie danych
do elementów potrzebnych wdrożeniowcowi do należytego wykonania jego pracy.
Opisywane okno, wypełnione przykładowymi wartościami, przedstawione zostało na
rysunku 25.

Rys. 25. Okno przeznaczone do zarządzania elementami predefiniowanymi

Definiowanie wyglądu dokumentu (wtyczka MS Word)
Definiowanie wyglądu dokumentu wzorca realizowane jest poprzez wtyczkę do
edytora tekstu MS Word. Wykorzystuje ona pełną funkcjonalność oferowaną przez
edytor Word oraz mechanizm umieszczania w dokumencie znaczników elementów
predefiniowanych. Wdrożeniowiec, po zdefiniowaniu tzw. części standardowej dokumentu (wymagane tabele, teksty czy rozdziały), wykorzystuje prosty mechanizm nanoszenia EP na dokument. Polega on na umieszczeniu kursora w miejscu gdzie ma
pojawić się EP i podwójnym kliknięciu danego elementu na liście. Element ten zostaje
automatycznie umieszczony we wskazanym miejscu. Rysunek 26 przedstawia edytor
tekstu MS Word 2010 wraz z oknem wyświetlającym listę elementów predefiniowanych aktualnie dostępnych dla dokumentu.
Wypełnianie wartości elementów predefiniowanych
Podmoduł przeznaczony jest dla zwykłego użytkownika. Zadaniem tej części
oprogramowania jest umożliwienie wprowadzenia informacji o TOE wymaganych
w procesie walidacji. Użytkownikowi udostępnione są mechanizmy pozwalające na
wprowadzenie wartości elementów predefiniowanych stworzonych przez wdrożeniowca. Podmoduł wykorzystuje specjalną kontrolkę, która udostępnia pełną funkcjonalność edytora MS Word, co m.in. pozwala użytkownikowi na dodawanie rysunków,
tabel i innych obiektów uznawanych przez MS Word. Wszystkie elementy predefi-
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niowane zgrupowane są na specjalnym drzewie, które ułatwia nawigację, szczególnie
gdy użytkownik zdefiniuje wiele podsystemów lub interfejsów TOE. W zależności od
typu EP (tekst sformatowany, data, „podsystemy”, itd.) użytkownikowi prezentowany
jest tylko jeden sposób wprowadzania danych – np. dla tekstu sformatowanego wyświetlana jest kontrolka MS Word, a dla podsystemów pokazywany jest specjalny
kreator. Rysunek 27 przedstawia okno wyświetlające listę dostępnych wzorców, natomiast rysunek 28 prezentuje okno podmodułu udostępniającego użytkownikowi
możliwość wypełniania wartości elementów predefiniowanych.

Rys. 26. Definiowanie wyglądu dokumentu w edytorze MS Word z zainstalowaną wtyczką

Rys. 27. Okno zawierające listę wzorców zdefiniowanych w bazie danych
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Rys. 28. Okno realizujące funkcje podmodułu odpowiedzialnego za wypełnianie wartości EP

Generowanie dokumentu (wtyczka MS Word)
Zadaniem podmodułu jest wygenerowanie gotowego dokumentu z wypełnioną
treścią. Proces wykonywany jest niejawnie z wykorzystaniem wtyczki do edytora
MS Word, która jest uruchamiana w momencie wywołania polecenia generowania
dokumentu. W miejsce elementów predefiniowanych wstawiana jest ich wartość.
W zależności od typu elementu predefiniowanego, styl i format wstawianej wartości
może być dopasowywany do stylu i formatu sekcji, w której znacznik danego EP
został umieszczony. W wyniku działania mechanizmów wtyczki otwierany jest wygenerowany dokument. Uzyskany dokument musi zostać sprawdzony przez użytkownika, gdyż może pojawić się potrzeba dopasowania stylów tekstów zawartych
w dokumencie.

4.6. Mechanizm tworzenia wtyczek MS Word
Firma Microsoft wiele lat temu udostępniła mechanizm tworzenia wtyczek do
wszystkich elementów pakietu MS Office. W projekcie CCMODE postanowiono wykorzystać tę funkcjonalność, oprogramowując dodatki do programu MS Word 2007
i MS Word 2010. Dokumenty z rozszerzeniem *.docx umożliwiają podłączenie do
nich bibliotek, które, w zdefiniowany przez programistę sposób, współpracują z użytkownikiem poprzez dokument. Udostępniono pełen wachlarz mechanizmów pozwalających wykrywać zdarzenia oraz operacje wykonywane przez użytkownika, co pozwoliło zespołowi programistów na dostosowanie edytora tekstu do potrzeb realizacji
zadania komputerowego wspomagania tworzenia materiału dowodowego.
Tworzona wtyczka do programu Word wykorzystywana jest w dwojaki sposób.
Zaimplementowane funkcje pozwalają wdrożeniowcowi na zdefiniowanie wyglądu
dokumentu, umieszczenie w nim elementów predefiniowanych oraz zapisanie całości
do bazy danych. Druga postać dodatku wykorzystywana jest podczas generowania
dokumentu, gdzie wtyczka pobiera zawartość dokumentu z bazy wraz z nałożonymi
EP, a następnie wypełnia wartości EP wykorzystując informacje zawarte w głównym
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repozytorium systemu. Cała ta operacja wykonywana jest niejawnie i użytkownik, po
zakończeniu pracy mechanizmów, otrzymuje gotowy dokument.
Funkcjonalność wtyczek do MS Word wykorzystywana jest również w podmodule
użytkownika, gdzie edytor występuje w oknie programu jako kontrolka użytkownika.

5. Podsumowanie
W ramach projektu CCMODE powstał prototyp oprogramowania przeznaczonego
do komputerowego wspomagania tworzenia materiału dowodowego. Wytworzone
moduły pozwalają w prosty i ergonomiczny sposób przejść przez kolejne etapy tworzenia dokumentacji produktu, która wymagana jest podczas oceny i certyfikacji.
W chwili obecnej prototyp jest wciąż rozwijany i usprawniany, a sama idea rozwiązań
i funkcjonalność oprogramowania jest na bieżąco konsultowana z potencjalnymi użytkownikami końcowymi. W kolejnych etapach gotowy prototyp zostanie poddany procesowi testowania, a po pozytywnej weryfikacji, wdrożony. Zarówno etapy testowania, jak i wdrożenia przyniosą wiele nowych doświadczeń, które pozwolą na zaimplementowanie gotowego, dojrzałego produktu. Należy pamiętać, że tworzone rozwiązanie w swojej formie i przeznaczeniu jest innowacyjne, czyli sam proces jego
tworzenia jest trudniejszy, niż w przypadku tworzenia typowego oprogramowania.
Oczywiście, na rynku można znaleźć rozwiązania przeznaczone do generowania dokumentacji lub definiowania problemu bezpieczeństwa, natomiast po raz pierwszy
podjęto próbę stworzenia systemu, który połączy najlepsze cechy i funkcjonalność
programów komputerowych wykorzystywanych przy walidacji produktów.
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1. Wprowadzenie – rola porozumienia dotyczącego stosowania
standardu Common Criteria
Dwunastego maja 2000 roku grupa instytucji z trzynastu krajów świata podpisała
Porozumienie dotyczące oceny produktów i systemów informatycznych w zgodzie
z wytycznymi standardu Common Criteria (ISO/IEC 15408 – Wspólne kryteria do
oceny i projektowania zabezpieczeń) [1],[2],[3] i wzajemnego uznawania certyfikatów
oceny tych produktów.
Porozumienie było wynikiem pojmowanej przez przyszłych sygnatariuszy konieczności połączenia różnych standardów dotyczących bezpieczeństwa produktów
informatycznych, funkcjonujących w różnych krajach. W ten sposób powstał standard
Common Criteria, który został oficjalnie uznany przez International Standards Organization (ISO) w 1999 roku.
Sygnatariusze Porozumienia (tabela 1), nazwanego Common Criteria Recognition
Arrangement (CCRA), zobowiązali się działać aktywnie na rzecz stosowania
i upowszechniania metodyki Common Criteria (CC) dotyczącej konstruowania
i oceny produktów i systemów informatycznych. Szczegóły Porozumienia zapisane
zostały w dokumencie “Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the Field of Information Technology Security” [4].
Porozumienie CCRA zostało spisane w celu:
• zapewnienia, że ocena produktów i systemów informatycznych oraz profili
zabezpieczeń (ang. PP – Protection profiles) jest dokonywana według wysokich i stałych standardów, tak aby stworzyć wśród potencjalnych użytkowników zaufanie do tych produktów i profili zabezpieczeń;
• lepszej dostępności produktów i systemów informatycznych oraz profili zabezpieczeń o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa (ang. securityenhanced) ocenionych według metodyki Common Criteria;
• eliminacji podwójnej oceny produktów i systemów informatycznych oraz profili zabezpieczeń;
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stałego rozwoju efektywności i rentowności procesów oceny, certyfikacji
i walidacji produktów i systemów informatycznych oraz profili zabezpieczeń.
Członkostwo w Porozumieniu CCRA jest otwarte dla instytucji reprezentujących
kraje, które planują wdrożyć i przestrzegać zasad zawartych w Porozumieniu. Warunkiem członkowstwa jest zgoda wszystkich sygnatariuszy.
Tabela 1. Sygnatariusze porozumienia CCRA z 12 maja 2000 roku [5]

Defence Signals Directorate and Government Communication Security Bureau
Australia i Nowa Zelandia
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Niemcy
Communications Security Establishment
Kanada
Ministry of the Interior and Kingdom
Relations
Holandia
Ministry of Interior
Grecja
Service Central de la Sécurité des
Systèmes d'Information
Francja

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
CESIS III Reparto – UCSi
Włochy
Communications-Electronics Security
Group, Department of Trade and Industry
Wielka Brytania
Ministry of Finance
Finlandia
HQ Defence Command Norway/Security Division
Norwegia
Ministerio de Administraciones Públicas
Hiszpania
National Institute of Standards and
Technology, National Security Agency
USA

Liczba państw-sygnatariuszy Porozumienia zwiększa się z każdym rokiem. Coraz więcej państw uświadamia sobie, że wdrożenie i wykorzystanie standardu Common Criteria
przynosi szereg praktycznych korzyści. Najważniejszą z nich jest fakt, że stosowanie standardu do oceny produktów i systemów IT powoduje oszczędności czasowe i finansowe;
prościej jest bowiem stosować normę powszechnie uznawaną i rozpoznawaną w wielu
krajach świata, niż tworzyć własne, kosztowne rozwiązania w tym zakresie.
Instytucje, które do tej pory podpisały Porozumienie dzielą się na dwie grupy:
1. Certificate Consuming Participants
Instytucje te nie zawsze posiadają zdolności do oceny bezpieczeństwa informatycznego, nie mogą certyfikować produktów i systemów IT, jednak wyrażają
zainteresowanie użytkowaniem certyfikowanych lub walidowanych produktów
IT i profili zabezpieczeń oraz stosują standard Common Criteria (tabela 2).
2. Certificate Authorizing Participants
Instytucje te mogą certyfikować produkty i systemy informatyczne, są sponsorami jednostek certyfikujących (ang. CB – Certification Bodies) działających
w ich krajach oraz autoryzują wydane przez te jednostki certyfikaty (tabela 3).
Dodatkowo, Certificate Authorizing Participants, którzy kontrolują zasoby
i ekspertyzy jednostek certyfikujących określani są jako Qualified Participants.
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Austria
Czechy
Dania
Finlandia
Grecja
Węgry
Indie
Izrael
Malezja
Pakistan
Singapur

Australia
i Nowa
Zelandia
Kanada
Francja
Niemcy
Włochy
Japonia
Holandia
Norwegia
Korea
Południowa
Hiszpania
Szwecja
Turcja
Wielka
Brytania
Stany
Zjednoczone
Malezja
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Tabela 2. Państwa Certificate Consuming Participants [5]
Federal Chancellery of Austria
National Security Authority of the Czech Republic
National IT and Telecom Agency
IT-security office
Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA)
National Intelligence Service
Ministry of IT and Telecommunications
Indian Common Criteria Certification Scheme (IC3S)
The Standards Institution of Israel
CyberSecurity Malaysia
Ministry of Defence
IDA Certification Body
Resource Management & Standards Division
Infocomm Development Authority of Singapore (IDA)
Tabela 3. Państwa Certificate Authorizing Participants [5]
Defence Signals Directorate
AISEP Manager
Information Security Group
Canadian Common Criteria Evaluation and Certification Scheme,
Communications Security Establishment
Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information
(ANSSI)
Centre de Certification
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Zertifizierungsstelle
OCSI - Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica
Information Security Certification Office
Information Technology Promotion Agency (IPA)
TNO Certification
SERTIT Certification Authority for IT Security in Norway
IT Security Certification Center(ITSCC)

Organismo de Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la
Información, Centro Criptológico Nacional, Centro Nacional de Inteligencia – Ministerio de Defensa
Swedish Certification Body for IT Security FMV/CSEC
TSE (Turkish Standards Institution) Common Criteria Certification Scheme
CESG Enquiries
National Information Assurance Partnership
Department of Defense
CyberSecurity, MyCC Scheme Manager
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Uczestnikami Porozumienia CCRA mogą być organizacje lub agencje rządowe,
wystawcy certyfikatów oceny, czy też użytkownicy certyfikatów oceny.
Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się działać aktywnie w celu uzyskania jednolitej interpretacji i stosowania metodyki Common Criteria poprzez:
• regularną wymianę informacji, dyskusję – okazją do tego są coroczne konferencje (International Common Criteria Conference – ICCC);
• monitorowanie wszystkich aktualnie toczących się procesów oceny i realizacja procedur, które zapewniają, że wszystkie instytucje prowadzące ocenę
i afiliowane przez jednostki certyfikujące:
o prowadzą ocenę w sposób obiektywny,
o stosują metodykę Common Criteria w sposób prawidłowy i konsekwentny,
o stosują odpowiednią ochronę w zakresie poufności informacji.
Uczestnictwo w Porozumieniu opiera się na wzajemnym zaufaniu pokładanym
w orzeczenia i opinie wydawane przez poszczególnych członków CCRA oraz w ich
kompetencje. Dlatego też każdy uczestnik Porozumienia uznaje certyfikaty autoryzowane przez innych uczestników.
Dodatkowo, każdy Certificate Authorizing Participant ma obowiązek opublikować
w sekcji zawierającej listę certyfikowanych lub walidowanych przez siebie produktów
krótkie informacje o wszystkich produktach informatycznych i profilach zabezpieczeń
posiadających certyfikaty uznane przez innych uczestników. Każdy uczestnik powinien
też starać się udostępnić innym uczestnikom wszelkie informacje i dokumentacje dotyczące certyfikowanych produktów (w zakresie dostępnym przez prawo i inne przepisy).
Wymiana informacji i doświadczeń na temat stosowania standardu Common Criteria istnieje również na szczeblu przedsiębiorstw, które poddają swoje produkty ocenie
i certyfikacji według metodyki Common Criteria. Jedną z form takiej współpracy jest
tak zwane Common Criteria Vendors’ Forum (CCVF) [6]. Forum to powstało jako
wynik spotkań użytkowników standardu w latach 2004 i 2005 w Waszyngtonie,
w Stanach Zjednoczonych. Członkowie CCVF spotykają się, dyskutują i podejmują
działania wpływające na politykę i procesy związane ze standardem Common Criteria,
zwłaszcza w kontekście problemów napotykanych przez komercyjnych wytwórców
i sprzedawców produktów informatycznych. CCVF jest organizacją międzynarodową,
otwartą dla wszystkich firm, które konstruują, rozwijają i sprzedają swoje produkty
w dowolnym kraju na świecie. Forum jest swoistym „głosem” społeczności producentów zwróconym w kierunku twórców standardu, członków Porozumienia CCRA, jednostek certyfikujących i ich klientów. W ten sposób uczestnicy forum pragną doskonalić standard, zwłaszcza w takich obszarach, jak:
• ograniczenie czasu, nakładów pracy i kosztów związanych z uzyskaniem oceny produktu według standardu CC,
• tworzenie użytecznych, realistycznych i rozpoznawalnych na całym świecie
profili zabezpieczeń,
• tworzenie wykonalnych polityk i procesów pozwalających na utrzymanie certyfikacji produktu podczas jego aktualizacji,
• tworzenie wykonalnych polityk i procesów do certyfikacji systemów, które
składają się z certyfikowanych produktów,
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•

wspieranie polityki wzajemnego uznawania produktów i systemów certyfikowanych na całym świecie,
• wsparcie techniczne dla grup roboczych działających w ramach wspólnoty
Common Criteria.
W Europie stosowanie standardu Common Criteria to przede wszystkim domena
państw Europy Zachodniej. Jednakże sukcesywnie dołączają do nich kraje Europy
Środkowej i Wschodniej (rys. 1). Ważne, by w tej grupie znalazła się Polska, która nie
powinna ignorować tak istotnego standardu zabezpieczeń technologii informatycznych, jakim jest Common Criteria.

Kraje certyfikujące wg standardu CC
Certificate Authorizing Participants
Kraje stosujące standard CC
Certificate Consuming Participants
Rys. 1. Standard Common Criteria w Europie

2. Konferencje Common Criteria – tematyka i aktualne trendy
Międzynarodowe konferencje dotyczące standardu Common Criteria (International
Common Criteria Conferences – ICCC) organizowane są corocznie od 2000 roku.
Imprezy te kierowane są przede wszystkim do osób i instytucji związanych ze specyfikacją, tworzeniem, oceną, walidacją i certyfikacją bezpiecznych produktów i systemów informatycznych. Uczestniczą w nich przedstawiciele jednostek certyfikujących
i laboratoriów oceny, eksperci, przedstawiciele środowisk naukowych, decydenci
i konstruktorzy produktów informatycznych (tabela 4).
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Tabela 4. Międzynarodowe konferencje Common Criteria

ICCC1

23-25 maja 2000

Baltimore, Maryland, USA

ICCC2

18-19 lipca 2001

Brighton, Wielka Brytania

ICCC3

13-14 maja 2002

Ottawa, Kanada

ICCC4

7-9 września 2003

Sztokholm, Szwecja

ICCC5

28-30 września 2004

Berlin, Niemcy

ICCC6

28-29 września 2005

Tokio, Japonia

ICCC7

19-21 września 2006

Lanzarote, Hiszpania

ICCC8

25-27 września 2007

Rzym, Włochy

ICCC9

23-25 września 2008

Jeju, Korea Południowa

ICCC10

22-24 września 2009

Tromsø, Norwegia

ICCC11

21-23 września 2010

Antalya, Turcja

ICCC12

27-29 września 2011

Kuala Lumpur, Malezja

ICCC13

18-20 września 2012

Paryż, Francja

Każda konferencja stawia sobie konkretne cele, związane z zastosowaniem standardu Common Criteria w określonych domenach. Porównanie tematów poruszanych
podczas konferencji ICCC11 oraz ICCC12 przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. ICCC11, ICCC12 – porównanie tematyki

ICCC11 – Antalya 2010

ICCC12 – Kuala Lumpur 2011

Sesja panelowa
Meeting the user needs – the power of
Supply chain assurance
protection profiles and technical communities
Grupy zagadnień
CC Formalities:
Scheme updates
CC and other standards
• experiences,
Protection profiles
• scheme update,
CC and new techniques
• assurance levels within a protection
CC and tools
profile and security target,
Reports from CC Communities
• use of assurance levels,
Experiences
• vulnerability analysis, etc.
CC Developments
Technical use of CC
Smart card and hardware security
• building CC technical communities,
Biometrics
• protection profiles presentations,
Cryptography
Management views/application areas
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Można jednak wyodrębnić grupę zagadnień, które wymagają dyskusji na kolejnych
spotkaniach. Jedne z najważniejszych to:
• ulepszanie i reformowanie standardu w celu sprostania oczekiwaniom jego
użytkowników,
• ocena aktualnych koncepcji dotyczących zmian standardu,
• analiza wyzwań dla twórców i użytkowników standardu w świetle coraz to
nowszych i ewoluujących zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów i systemów informatycznych.
Równie ważna jest też współpraca między poszczególnymi grupami użytkowników, zwłaszcza między konstruktorami zabezpieczeń a szeroko rozumianą branżą
przemysłową.
Wzajemne zrozumienie w tej kwestii spowoduje, że standard Common Criteria będzie w stanie spełniać swoje przeznaczenie i pozostanie najbardziej uznawanym standardem oceny zabezpieczeń. Od tych czynników zależy, między innymi, sukces tego
standardu oraz jego upowszechnianie w coraz większej liczbie krajów [7].
Podsumowania 10, 11 i 12 konferencji Common Criteria, autorstwa Woutera Slegersa, dostępne są na stronie firmy Your Creative Solutions [8].
Ostatnia, dwunasta konferencja ICCC miała miejsce 27-28 września 2011 roku
w Kuala Lumpur, w Malezji. Dyskusje podczas dwunastej międzynarodowej konferencji Common Criteria dotyczyły, w znacznej części, kwestii związanych z konstruowaniem i oceną zabezpieczeń dla firm funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw
(ang. supply chain) oraz związanych z tym zagrożeń, kwestii integracji systemów
zabezpieczeń oraz uzasadnionego zaufania do istniejących systemów zabezpieczających funkcjonowanie takich łańcuchów dostaw. Temat ten poruszony był już w jednym z referatów wstępnych [9].
Podczas dyskusji panelowej w pierwszym dniu konferencji uczestnicy obrad starali się
odpowiedzieć na pytania w jaki sposób sprzedawcy oprogramowania, sprzętu komputerowego, półprzewodników i inteligentnych kart radzą sobie z zagrożeniami występującymi podczas pracy w łańcuchu dostaw oraz jak najlepiej wykorzystać standard Common
Criteria do oceny efektywności stosowanych w tej dziedzinie zabezpieczeń.
Innym interesującym tematem były kwestie związane z użyciem smartfonów,
szczególnie te dotyczące integracji urządzeń indywidualnych pracowników z siecią
korporacyjną [10].
W dalszej części konferencji, tematy przedstawione przez CCRA Management
Committee dotyczyły, między innymi, uznawania ocen profili zabezpieczeń oraz rekomendacji dotyczących użycia profili zabezpieczeń przez poszczególne kraje. Według zapisów Porozumienia CCRA, profil zabezpieczeń certyfikowany zgodnie
z metodyką Common Criteria jest uznawany przez wszystkich członków Porozumienia. Jednakże, nie oznacza to automatycznie, że konkretne agencje rządowe w danych
krajach akceptują produkty oceniane w zgodzie z tym profilem. Dlatego niektóre państwa, na przykład Szwecja, przygotowują listy akceptowanych profili zabezpieczeń.
Takie działania uznano za godne rekomendacji w innych krajach stosujących standard
Common Criteria [8].
Następna konferencja Common Criteria odbędzie się w Paryżu, w dniach 18-20
września 2012.
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3. Możliwości upowszechnienia standardu Common Criteria
w Polsce i korzyści płynące z jego wdrożenia
Polska nie jest członkiem Porozumienia CCRA. Co więcej, stosowanie standardu
w naszym kraju, a raczej brak jego stosowania, nie pozwala w tej chwili określić nawet w przybliżeniu daty przystąpienia Polski do wspólnoty użytkowników standardu.
Sytuacja ta utrudnia polskim przedsiębiorcom tworzenie certyfikowanych produktów
i systemów informatycznych.
Polskie instytucje na szczeblu rządowym zajmujące się bezpieczeństwem teleinformatycznym, zarówno w sferze wojskowej, jak i cywilnej, ciągle stosują starszy
standard – ITSEC (Information Technology Security Evaluation Criteria) z początku
lat 90. XX wieku. Certyfikację według kryteriów ITSEC prowadzi w Polsce, między
innymi, Jednostka Certyfikująca Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednakże użycie tego standardu ograniczone
jest głównie do kwestii ochrony informacji niejawnych.
Chociaż prawdą jest, że w naszym kraju standard ITSEC jest stopniowo wypierany
przez Common Criteria, wśród polskich wytwórców produktów informatycznych
wiedza na temat tego ostatniego standardu jest niewielka. To, z kolei, powoduje, że
użytkownicy tych produktów nie mają świadomości, że mogą wymagać produktów
o określonym poziomie uzasadnionego zaufania (ang. EAL – Evaluation Assurance
Level). Znamienne jest, że żaden polski produkt czy też system informatyczny nie był
dotychczas certyfikowany według metodyki Common Criteria.
Przedsiębiorcy działający w branży informatycznej są jedną z grup potencjalnych
użytkowników standardu, na której należy się skoncentrować w kwestii upowszechniania wiedzy o standardzie. Obecnie trudno im opracowywać produkty lub systemy
IT z myślą o ich certyfikacji według metodyki Common Criteria, ponieważ taka certyfikacja musiałaby być przeprowadzona za granicą, przykładowo w Niemczech. Dodatkowo, brakuje im know-how, wzorców i narzędzi.
Kwestią nie bez znaczenia jest również bariera językowa. Standard ISO/IEC
15408-2 nie został oficjalnie przetłumaczony na język polski, nie ma również odpowiedniej literatury w języku polskim (na przykład poradników, które dostępne są wyłącznie po angielsku), mogących przybliżyć tematykę standardu jego potencjalnym
użytkownikom. Co więcej, niedostatek krajowych ekspertów w dziedzinie Common
Criteria wymusza korzystanie z konsultacji zagranicznych, które są dość kosztowne.
W poradniku dla sprzedawców produktów informatycznych pragnących ocenić je
według metodyki Common Criteria [11] przedstawiono szacunkowe koszty oceny
produktu.
Koszty te podzielono na pięć następujących grup:
• konsultacje,
• koszty laboratorium oceniającego,
• podróże konsultantów i personelu laboratorium oceniającego,
• opłaty walidacyjne,
• koszty sprzętu do przeprowadzenia specjalistycznych testów.
Na podstawie kompilacji informacji uzyskanych od wytwórców ocenianych produktów, oszacowano średnie koszty konsultacji i związanych z nimi podróży dla przykłado-
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wego produktu. I tak, dla produktu na poziomie uzasadnionego zaufania EAL2 koszty te
wynoszą 100.000-170.000 USD, a dla produktu na poziomie EAL3 – 130.000-225.000
USD. Stanowi to 10-15% całkowitych kosztów oceny produktu informatycznego.
Wymienione wyżej czynniki utrudniają szanse na uzyskanie certyfikatu dla wytwarzanego w Polsce produktu lub systemu informatycznego. Dlatego polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia w tym zakresie. Zanim odpowiednie władze podejmą kroki do wdrożenia standardu w naszym kraju, konieczne jest pokazanie konstruktorom
produktów IT, w jaki sposób mają tworzyć swoje produkty, by być przygotowanym na
ich ocenę przez jednostkę certyfikującą. Jednocześnie, należy podnosić świadomość
wśród użytkowników produktów IT, którzy zamiast tracić czas na zgłębianie skomplikowanych opisów zabezpieczeń produktu, będą mogli szybko i łatwo poznać jego
zalety (i wady) poprzez informację, że posiada on, przykładowo, uzasadnione zaufanie
o poziomie EAL3.
W trakcie konferencji związanych z prowadzonym przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG projektem „CCMODE – Środowisko rozwojowe produktów
i systemów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” wskazano budowę
społeczności użytkowników standardu jako jeden z najważniejszych czynników na
drodze do wdrożenia standardu Common Criteria w Polsce [12], [13]. Kluczowym
etapem na tej drodze jest utworzenie wspólnoty firm i ekspertów zainteresowanych
wynikami projektu. Wspólnota taka została de facto zainicjowana już w fazie początkowej projektu CCMODE, a jej członkowie mają możliwość zalogowana się na
witrynie projektu [14].
Standard Common Criteria jest obecnie uznawany na świecie jako podstawowe
kryterium oceny bezpieczeństwa produktów i systemów IT, zwłaszcza w przypadku
produktów o wysokich wymaganiach i szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa
kraju lub społeczeństwa. Tylko te przedsiębiorstwa, które mają możliwość oceny swoich produktów według standardu oraz ich certyfikacji będą w stanie skutecznie konkurować na rynku europejskim i światowym.
Kolejne instytucje, które powinny być zainteresowane jak najszybszym wdrożeniem
standardu w Polsce to, po pierwsze, krajowe władze bezpieczeństwa, takie jak Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodowej czy Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po drugie uczelnie i jednostki badawcze. Dużą
rolę mogą też odegrać takie instytucje, jak: Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji czy Polskie Centrum Akredytacji.
Kwestią otwartą pozostaje, która instytucja na szczeblu rządowym powinna podpisać Porozumienie CCRA. Zależy to w dużej mierze od tego, która z nich jest w stanie
najlepiej wypełnić wymagania stawiane przed uczestnikami Porozumienia oraz która
posiada właściwe kompetencje, by zostać uczestnikiem typu Certificate Consuming
Participant, czy też, w przyszłości, Certificate Authorizing Participant.
Wydaje się konieczne, aby powstała analiza, która wskaże:
• obszar produktów informatycznych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, dla których właściwa jest ocena i certyfikacja według metodyki
Common Criteria;
• konieczność wyposażenia polskich przedsiębiorców z branży IT w odpowiednią wiedzę i narzędzia, tak aby umożliwić im wytwarzanie certyfikowanych
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wyrobów o wysokim poziomie uzasadnionego zaufania dedykowanych do
szczególnych zastosowań na rzecz kraju i społeczeństwa oraz dostosowanych
do polskich przepisów;
• ekonomiczne korzyści wdrożenia standardu w Polsce, czyli powstanie określonego rynku producentów i odbiorców certyfikowanych produktów i systemów IT.
Taka analiza powinna być domeną uczelni i jednostek badawczych. Jednostki badawcze, które posiadają własne laboratoria certyfikujące oraz odpowiednie zaplecze
eksperckie mogą również skorzystać z wdrożenia standardu, jeżeli uzyskają status
jednostek certyfikujących (Certification Bodies). Konieczne jest jednak, aby taka jednostka spełniła warunki Porozumienia CCRA, to znaczy:
• została akredytowana w danym kraju przez odpowiednią jednostkę akredytacyjną w zgodzie z normą EN 45011 lub ISO Guide 65 lub w zgodzie z lokalną
interpretacją tych standardów, co spełnia wymagania aneksu C Porozumienia
CCRA;
• lub została powołana zgodnie z prawem lub innymi procedurami obowiązującymi w danym kraju i spełniała wymagania normy EN 45011 lub ISO Guide
65 lub wymagania zawarte w aneksie C Porozumienia CCRA [4].
Wszystkich zainteresowanych popularyzacją i wdrożeniem standardu Common
Criteria w Polsce czeka mozolna praca od podstaw:
• przedsiębiorcy, którym zależy na wytwarzaniu bezpiecznych produktów
o określonym poziomie uzasadnionego zaufania (EAL) powinni starać się
tworzyć materiał dowodowy dla zabezpieczeń według metodyki Common
Criteria;
• eksperci, którzy pragną profesjonalnie zajmować się oceną takich produktów,
powinni podejmować próby oceny, rozpoczynając od małych produktów, typu
układ scalony lub karta inteligentna;
• decydenci powinni przeanalizować korzyści płynące z wdrożenia standardu
w Polsce oraz powołać odpowiednią instytucję (lub grupę roboczą w ramach
już działającej instytucji) odpowiedzialną za nawiązanie współpracy z międzynarodową wspólnotą Common Criteria.
Dobrym przykładem są tu wymagania dotyczące zabezpieczeń paszportów. Jeżeli
istnieje konieczność zastosowania np. układu scalonego o określonym poziomie uzasadnionego zaufania (EAL), obecnie nie ma w Polsce firmy, która byłaby w stanie taki
układ wyprodukować, a nawet jeżeli jest, nie ma odpowiedniego laboratorium (jednostki certyfikującej), które byłoby w stanie certyfikować ten produkt według metodyki Common Criteria. Laboratoria takie mogą powstać, ale wcześniej należy zdobyć
odpowiednie doświadczenie w zakresie konstrukcji zabezpieczeń i tworzenia materiału dowodowego.
Aby uzyskać status jednostki certyfikującej (CB – Certification Body) w zgodzie
z wymaganiami zawartymi w Porozumieniu CCRA, należy przejść odpowiednią procedurę. Znamienne jest, iż formalne podanie powinno być przekazane za pośrednictwem członka Porozumienia w swoim kraju, który zostaje sponsorem takiej jednostki
(patrz tabela 6).
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Tabela 6. Lista jednostek certyfikujących (CB) według aneksu K do Porozumienia CCRA [4]

Kraj
Australia
i Nowa
Zelandia
Kanada
Francja
Niemcy
Wielka
Brytania
Stany
Zjednoczone

CB
Australasian Information
Security Evaluation
Programme
Canadian Common Criteria
Evaluation and Certification
Scheme
Schema d’Evaluation
et Certification Francais
Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik
(Zertifizierungsstelle)
UK IT Security Evaluation
and Certification Scheme
National Information
Assurance Partnership
Common Criteria Evaluation
and Validation Scheme

Sponsor
Defence Signals Directorate and
Government Communication
Security Bureau
Communications Security
Establishment
Service Central de la Sécurité
des Systèmes d'Information
Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik
Communications-Electronics
Security Group and Department
of Trade and Industry
National Institute of Standards and
Technology, and National Security
Agency

Póki więc odpowiednia polska instytucja na odpowiednim szczeblu nie podpisze
Porozumienia, kandydatom na jednostki certyfikujące pozostaje doskonalenie własnych umiejętności i certyfikacje „na próbę”. Również takie działania nie są bez znaczenia w upowszechnianiu standardu w Polsce.

4. Podsumowanie – znaczenie projektu CCMODE w drodze
do wdrożenia standardu Common Criteria w Polsce
Realizacja projektu CCMODE („Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”) stanowi ważny
krok na drodze od upowszechnienia standardu Common Criteria w Polsce, a docelowo
do jego wdrożenia.
Walidacja narzędzia (oprogramowania) do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym, które jest jednym głównych produktów końcowych projektu,
przeprowadzona metodą studium przypadku z udziałem konstruktorów zabezpieczeń
(przedstawicieli przedsiębiorców, ekspertów) i oceniających zabezpieczenia, gwarantuje dobre przygotowanie produktu pod kątem potrzeb jego przyszłych użytkowników.
W ramach projektu CCMODE tworzone jest doświadczalne środowisko rozwojowe produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa,
a potencjalnym odbiorcom wyników projektu oferowana będzie pomoc we wdrożeniu
takiego środowiska.
W ciągu dwóch lat realizacji projektu jego zespół zgromadził odpowiednią wiedzę
i doświadczenie. W ten sposób powstała grupa osób przygotowanych do konstruowania i oceny produktów informatycznych według metodyki Common Criteria.
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W ramach projektu powstaje wspólnota instytucji i osób zainteresowanych upowszechnieniem standardu Common Criteria w Polsce. Ważnym narzędziem w tworzeniu takiej wspólnoty są podejmowane działania promocyjne, w tym strona internetowa [14], zawierająca informacje o standardzie Common Criteria, etapach realizacji
projektu CCMODE i jego produktach.
Realizator projektu CCMODE, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, zorganizował do tej pory dwie konferencje związane z projektem (tabela 7).
Tabela 7. Konferencje projektu CCMODE

1. Konferencja:
„Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”
2. Konferencja:
„Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”

Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG
16–17 listopada 2009, Katowice
Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG
13–14 września 2011, Katowice

Informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej projektu [14].
Program konferencji z września 2011 roku obejmował przedstawienie wyników projektu (tabela 8). Ponadto przeprowadzono warsztaty praktyczne dotyczące sposobów
budowania zaufania do zabezpieczeń produktów i systemów informatycznych.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania wiedzy na następujące tematy:
• jak poprawić wiarygodność opracowywanych przez siebie produktów,
• jak bezpiecznie stosować produkty oferowane przez innych wytwórców,
• jak budować środowiska rozwojowe bezpiecznych produktów IT zgodnie
z wymaganiami normy,
• jak wyeliminować ewentualne braki zgodności ze standardem,
• jak ustalać poziom uzasadnionego zaufania (EAL) dla zabezpieczeń w swoich
produktach,
• jaki rodzaj środowiska rozwojowego wybrać,
• jak rozwiązywać problemy technologiczne i konstrukcyjne,
• jak dokumentować wyniki swojej pracy w zgodzie z normą Common Criteria
ISO/IEC 15408.
Na konferencji omówiono szczegółowo elementy metodyki wdrażania środowiska
rozwojowego oraz konstruowania w nim bezpiecznych produktów i systemów informatycznych. Uczestnikom przekazano też informacje w jaki sposób skutecznie zabezpieczać swoje środowiska rozwojowe, aby ich podatności nie przenosiły się na opracowywane lub wytwarzane w tych środowiskach produkty lub systemy informatyczne.
Grupa uczestniczących w konferencji konstruktorów mogła dowiedzieć się jak zastosować inne standardy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania do zwiększenia odporności środowiska rozwojowego na zagrożenia.
Omawiane na konferencji zagadnienia zilustrowano ciekawymi przykładami w trakcie
warsztatów, podczas których uczestnicy mogli samodzielnie wykorzystać wzorce projektowe i metody ich wypełniania. Przedstawiono przykładowe środowisko rozwojowe zbudowane w Instytucie EMAG. Dla tego środowiska, podczas warsztatów, pokazano sposób
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wykorzystania specjalistycznego narzędzia do zabezpieczania danych oraz zapewnienia
ciągłości działania procesów rozwojowych i wytwórczych w środowisku rozwojowym.
Uczestnicy konferencji zapoznali się również z koncepcją systemu kompleksowo
wspomagającego zarządzanie środowiskiem rozwojowym bezpiecznych produktów
i systemów informatycznych.
O dużym zainteresowaniu tematyką świadczy liczba uczestników tej dwudniowej
konferencji – około 140 osób. Byli to przedstawiciele jednostek badawczych, uczelni,
instytucji rządowych i firm komercyjnych z całej Polski.
Konferencje projektu CCMODE są adresowane przede wszystkim do:
• przedsiębiorców tworzących produkty i systemy informatyczne w różnego typu środowiskach rozwojowych;
• dostawców bezpiecznych produktów i systemów informatycznych;
• projektantów i konstruktorów zabezpieczeń,
• administratorów bezpieczeństwa,
• programistów,
• ekspertów oceniających zabezpieczenia informatyczne,
• użytkowników bezpiecznych produktów i systemów informatycznych,
• przedstawicieli środowisk naukowych zajmujących się problematyką zabezpieczeń informatycznych,
• przedstawicieli administracji państwowej i lokalnej.
Tabela 8. Tematy referatów drugiej konferencji projektu CCMODE
w dniach13-14 września 2011 r. [14]
Kreowanie podstaw zaufania do zabezpieczeń informatycznych w świetle normy ISO/IEC
15408 Common Criteria
Projekt rozwojowy „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” – aktualny stan realizacji, osiągnięte wyniki i zamierzenia
Projekt rozwojowy „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych
o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” – organizacja i zarządzanie projektem
Wdrożenie środowiska rozwojowego (także w ujęciu Site Certification) na podstawie wzorców – warsztaty
Szkic materiału dowodowego dla systemu IT na przykładzie systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania – warsztaty
Organizacja laboratorium rozwoju produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa w Instytucie EMAG
Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej walidacji wybranych elementów metodyki
wdrażania u wybranych przedsiębiorców
Bezpieczeństwo danych projektowych w środowisku według ISO/IEC 27001 oraz ciągłość
procesów wytwarzania i utrzymania w środowisku według BS 25999 – warsztaty z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania
Koncepcja systemu wspomagania zarządzania środowiska rozwojowego opartego na inżynierii wiedzy
Komputerowe wspomaganie tworzenia materiału dowodowego
Konstruowanie produktu informatycznego (na przykładzie czujnika gazometrycznego)
w środowisku rozwojowym na podstawie wzorców – warsztaty
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Tematyka ostatniej konferencji jest w znacznej mierze zbieżna z treścią niniejszej
monografii.
Jednym z tematów poruszanych podczas dyskusji w trakcie obydwu konferencji
była niezmiennie kwestia “Jaka instytucja w Polsce powinna podpisać Porozumienie
CCRA?”. Zanim padnie odpowiedź na to pytanie, należy ustalić, kto tak naprawdę
powinien być zainteresowany, aby Polska stała się uczestnikiem Porozumienia
i skupić działania upowszechniające wiedzę o standardzie i jego korzyściach właśnie
na tych instytucjach.
Dlatego działania w tej kwestii idą w następujących kierunkach:
• współpraca z takimi instytucjami, jak:
o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
o Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
o Polskie Centrum Akredytacji,
o Polski Komitet Normalizacyjny;
• współpraca z uczelniami, jednostkami badawczymi oraz niezależnymi ekspertami;
• współpraca z przedsiębiorstwami, które uzyskały certyfikaty ITSEC lub tworzą produkty w oparciu o standard Common Criteria.
Zwłaszcza działania zmierzające do aktywizacji instytucji rządowych będą wymagać właściwego uzasadnienia korzyści płynących z wdrożenia standardu w naszym
kraju. Polska jest w tej chwili konsumentem produktów certyfikowanych według metodyki Common Criteria, a dostawcą tych produktów są firmy zagraniczne. Jeżeli
polscy konstruktorzy będą posiadać odpowiednią wiedzę i narzędzia, mogą takie produkty oferować taniej. Ponadto, produkty informatyczne wytwarzane w Polsce lepiej
sprawdzają się w lokalnych warunkach i są dostosowane do polskich przepisów. Narzędzia i wiedza powstała w wyniku projektu CCMODE zdecydowanie ułatwią polskim konstruktorom drogę do tego celu.
Jednym ze sposobów poszerzania wiedzy o metodyce Common Criteria oraz zdobywania praktycznych wiadomości są kontakty z międzynarodową wspólnotą użytkowników standardu. Wspomniane w niniejszym rozdziale Common Criteria Vendors’ Forum [6] zarezerwowane jest dla firm komercyjnych. Istnieją również Technical Communities zajmujące się konkretnymi grupami produktów informatycznych
(np. kartami inteligentnymi, szyfrowaniem, sieciami, bazami danych, przeglądarkami
internetowymi) [5]. Chociaż w ramach projektu CCMODE nie ma przewidzianych
środków na współpracę z podmiotami zagranicznymi, działania upowszechniające
wiedzę o społeczności użytkowników standardu Common Criteria, podejmowane
w ramach projektu, zwracają uwagę na takie możliwości.
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standardu ISO/IEC 15408

Common
Criteria

Tabela 1. Pojęcia związane ze standardem ISO/IEC 15408
Termin/skrót angielski
AC (Assurance Continuity)

acceptance criteria

acceptance procedures

administrator

adverse actions
application notes
assets
assignment

assumption

assurance
attack potential

Definicja polska
Utrzymanie zaufania – proces utrzymania zaufania dla certyfikowanego produktu lub lokalnego środowiska rozwojowego, który to proces realizowany jest przez instytucje certyfikujące po wystąpieniu zmian w podmiocie certyfikowanym.
Kryteria akceptacji – kryteria stosowane podczas wykonywania procedury akceptacji (np. pomyślny przegląd dokumentów lub testy zakończone sukcesem w przypadku oprogramowania lub sprzętu).
Procedury akceptacji – procedury postępowania w celu zaakceptowania nowoutworzonych lub zmodyfikowanych
pozycji konfiguracji w ramach TOE lub przeniesienia ich do
następnego etapu w cyklu życia.
Administrator – jednostka posiadająca poziom uprawnień
zgodny ze wszystkimi politykami zaimplementowanymi
przez TSF.
Działania niepożądane – działania wykonywane na zasobach
przez agentów zagrożeń.
Noty aplikacyjne – dodatkowe uwagi na temat stosowania
danego składnika.
Zasoby – aktywa mające określoną wartość dla właściciela.
Przypisanie – operacja wykonywana na elementach SFR
oraz SAR, polegająca na przypisaniu przez autora ST/PP
określonej wartości lub tekstu zgodnie z opisem parametru.
Założenie – jedno z trzech rodzajów aspektów definicji problemu bezpieczeństwa (SPD); założenia dotyczą tylko środowiska operacyjnego TOE i mają zapewnić poprawność
wykonywania przez TOE swoich funkcji zabezpieczających;
założenia mogą być nakładane na aspekty fizyczne, osobowe
i połączeniowe środowiska operacyjnego.
Uzasadnione zaufanie – pewność, że TOE spełnia wymagania funkcjonalne zabezpieczeń (SFR).
Siła ataku – środki i ich siła stosowane w trakcie ataku na
zasoby TOE (doświadczenie, motywacja i narzędzia agenta
zagrożenia).
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augmented

authentication data
authorized user

base component

call coupling

call coupling (control)

call coupling (data)

call coupling (stamp)

call tree
CAP (Composed Assurance
Package)

Wzbogacony – termin stosuje się w przypadku, gdy dany
pakiet wymagań bezpieczeństwa powiększono w ST/PP
o nowy komponent lub przynajmniej jeden z komponentów
podmieniono na komponent o wyższym rygoryzmie.
Dane uwierzytelniające – informacje wykorzystywane do
weryfikacji tożsamości użytkownika.
Upoważniony użytkownik – użytkownik TOE, który może
wykonywać operacje zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi (SFR).
Składnik podstawowy, część podstawowa – jednostka / podmiot złożonego TOE, która sama była poddawana ocenie,
dostarczająca usługi i zasoby składnikom zależnym.
Sprzężenie wywołań – dwa moduły są sprzężone wywołaniami, jeśli ściśle komunikują się za pomocą swoich udokumentowanych wywołań funkcji; przykładami sprzęgania
wywołań są: dane, znacznik, sterowanie.
Sprzężenie wywołań (sterowanie) – związek pomiędzy dwoma
modułami, w którym jeden moduł przekazuje informację do
drugiego wpływając na jego wewnętrzną logikę.
Sprzężenie wywołań (dane) – związek pomiędzy modułami
komunikującymi się bezpośrednio poprzez wywoływanie
parametrów reprezentujących pojedyncze elementy danych.
Sprzężenie wywołań (znacznik) – związek pomiędzy dwoma
modułami poprzez wywoływanie parametrów składających
się z wielu pól lub mających ważną strukturę wewnętrzną.
Drzewo wywołań – przedstawia w postaci schematu wszystkie
moduły w systemie wraz z wywołaniami pomiędzy modułami.
Pakiet uzasadnionego zaufania dla złożonych TOE – pakiet
uzasadnionego zaufania, składający się z wymagań SAR (głównie z klasy ACO). Skala CAP jest trzystopniowa: CAP–A,
CAP–B, CAP–C. Skład pakietów jest opisany w CC Part 3.
CC (Wspólne Kryteria)
Komisja do spraw rozwoju Wspólnych Kryteriów

CC (Common Criteria)
CCDB (Common Criteria
Development Board)
CCRA (Arrangement on the CCRA – porozumienie w sprawie uznawania certyfikatów
Recognition of Common Cri- Common Criteria w dziedzinie bezpieczeństwa IT.
teria Certificates in the field of
IT Security)
class
Klasa – zbiór rodzin CC, które odnoszą się do jednej dziedziny.
CM (Configuration Manage- Zarządzanie konfiguracją – reguły stosowania technicznych
ment)
i administracyjnych wytycznych i nadzoru dla: zidentyfikowania i dokumentowania funkcjonalnych i fizycznych parametrów elementów konfiguracji, kontroli zmian tych parametrów, zapisywania i raportowania zmian statusu przetwarzania i implementacji oraz weryfikacji zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
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CM documentation

Dokumentacja CM – cała dokumentacja CM, w tym wyjście
CM, lista CM (lista konfiguracji), system ewidencji CM,
plan CM oraz dokumentacja użytkowania CM.

coherent

Spójny, zrozumiały – logicznie uporządkowany i posiadający
wyraźne znaczenie. Dla dokumentacji odnosi się to zarówno do
samego tekstu, jak również struktury dokumentu, tzn. musi on
być zrozumiały przez jego grupę docelową.

cohesion

Spójność modułu – sposób oraz stopień, w jakim zadania
wykonywane przez pojedynczy moduł oprogramowania są
powiązane z innymi zadaniami. Wyróżnia się następujące
typy spójności: przypadkową, komunikacyjną, funkcjonalną,
logiczną, sekwencyjną oraz tymczasową.

coincidental cohesion

Spójność przypadkowa modułu – określa niepowiązane lub
słabo powiązane zadania wykonywane przez moduł.

common coupling

Wzajemne sprzężenie – związek pomiędzy modułami, które
współdzielą wspólny obszar danych lub wspólne zasoby
systemowe.

communicational cohesion

Spójność komunikacyjna modułu – moduł zawierający funkcje generujące wyjścia dla innych funkcji w ramach modułu.

compatible (components)

Kompatybilne (składniki, części) – własność składnika umożliwiająca dostarczenie usług wymaganych przez inne składniki, poprzez odpowiednie interfejsy każdego składnika, w spójnym środowisku operacyjnym.

complete

Kompletne – oznacza, że wszystkie niezbędne części jednostki zostały dostarczone; pod względem dokumentacji,
oznacza to, że wszystkie istotne informacje ujęte w dokumentacji są na takim poziomie szczegółowości, że dalsze
wyjaśnienia nie są potrzebne na tym poziomie abstrakcji.

complexity

Złożoność oprogramowania – miara trudności analizy, testowania i utrzymywania oprogramowania.

component

Komponent – najmniejszy możliwy do wyboru zbiór elementów, na których mogą być oparte wymagania.

component TOE

Składnik, część TOE – pozytywnie oceniony TOE, stanowiący składnik innego, złożonego TOE.

composed site

Złożone środowisko lokalne – wynik procesu łączenia; jest
to połączenie co najmniej jednego certyfikowanego środowiska lokalnego z innym certyfikowanym środowiskiem lokalnym lub takim, którego nie wszystkie komponenty z klasy
ALC otrzymały certyfikat.

composed TOE

złożone TOE – TOE złożone z kilku innych pozytywnie
ocenionych TOE.

configuration item

Element konfiguracji – obiekt zarządzany przez system CM
w trakcie rozwoju TOE; może być częścią TOE, obiektem
związanym (np. dokument niezbędny dla oceny lub narzędzie stosowane w trakcie rozwoju TOE).
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configuration list

configuration management
evidence
configuration management
output

configuration management
plan

configuration management
system

configuration management
system records
configuration management
tools
configuration management
usage documentation

confirm

conformance
conformance claim
connectivity

Lista konfiguracji – wyjściowe dokumenty zarządzania konfiguracją zawierające listę wszystkich elementów konfiguracji określonego produktu wraz z dokładną wersją każdego
elementu.
Dowód zarządzania konfiguracją – wszystko, co może być
wykorzystane dla potwierdzenia zaufania do prawidłowo
działającego systemu CM.
Wyniki zarządzania konfiguracją – dane wyjściowe wyprodukowane lub narzucone przez system zarządzania konfiguracją; mogą to być dokumenty (np. wypełnione formularze,
zapisy pracy systemu CM), jak również czynności (np. działania fizyczne zgodne z instrukcją zarządzania konfiguracją);
przykładami takich wyników CM są listy konfiguracyjne
i plany zarządzania konfiguracją.
Plan zarządzania konfiguracją – opis, w jaki sposób system
zarządzania konfiguracją jest stosowany dla TOE; celem
wydawania planu CM jest to, aby pracownicy wiedzieli
dokładnie, jakie czynności mają realizować.
System zarządzania konfiguracją – zestaw procedur i narzędzi (w tym ich dokumentacja) używany przez konstruktora
do rozwijania i utrzymywania konfiguracji swoich produktów w ich cyklu życia; system CM może uwzględniać różne
stopnie rygoryzmu i funkcjonalności; na wyższych poziomach systemy CM powinny być zautomatyzowane, powinny
kontrolować usuwanie błędów oraz zmiany w projekcie,
a także zapewniać różne mechanizmy śledzenia.
Zapisy z pracy systemu CM – dokumentuje najważniejsze
czynności systemu CM.
Narzędzia zarządzania konfiguracją – obsługiwane ręcznie
lub zautomatyzowane narzędzia realizujące lub wspierające
system CM.
Dokumentacja użytkowania CM – część systemu zarządzania konfiguracją, która opisuje, w jaki sposób system zarządzania konfiguracją jest zdefiniowany i stosowany przez
jego użytkowników; na przykład, dokumentacja może obejmować: podręczniki, przepisy lub dokumentację narzędzi
i procedur.
Potwierdzać – stwierdzenie, że coś zostało poddane przeglądowi w sposób szczegółowy i wystarczający; określenie to
jest stosowane tylko do działań oceniającego.
Zgodność
Deklaracja zgodności
Zdolność przyłączeniowa – cecha dotycząca połączeń, własność TOE umożliwiająca interakcję z zewnętrznymi podmiotami IT; dotyczy to również wymiany danych drogą
przewodową lub drogą bezprzewodową, na każdą odległość
w dowolnym środowisku lub konfiguracji.
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Zgodny, spójny – związek pomiędzy dwoma lub więcej jednostkami, między którymi nie ma oczywistych sprzeczności.
content coupling
Sprzężenie poprzez zawartość – związek pomiędzy modułami, w którym jeden używa bezpośrednich odnośników do
zawartości drugiego (np. modyfikując jego kod lub odnosząc
się do jego wewnętrznych etykiet).
counter
Przeciwdziałać – przeciwdziałanie wobec ataku, w taki sposób, że wpływ zagrożenia jest zmniejszony, ale niekoniecznie wyeliminowany.
countermeasures
Środki zaradcze, zabezpieczenia
coupling
Sprzężenie – sposób i stopień wzajemnych zależności pomiędzy modułami oprogramowania; typy sprzężeń: sprzężenia poprzez wywołanie, sprzężenie wzajemne, sprzężenie
poprzez zawartość.
covert channel
Ukryty kanał – wymuszony, nielegalny kanał komunikatów
sterujących, który pozwala użytkownikowi na naruszenie
wielopoziomowej polityki separacji i wymagań nieobserwowalności TOE.
DAC (Discretionary Access
Uznaniowa kontrola dostępu – dostęp jest ograniczany na
Control)
podstawie tożsamości użytkownika/procesu oraz grup, do
których on należy; użytkownik posiadający określone prawa
dostępu do obiektów może nadawać je innym użytkownikom; DAC pozwala użytkownikowi na całkowite ustalenie
uprawnień dostępu do własnych zasobów.
delivery
Dostawa – przekazywanie gotowego TOE ze środowiska produkcyjnego w ręce klienta; dostawa jest działaniem w cyklu
życia produktu, które może obejmować pakowanie
i magazynowanie w środowisku rozwojowym, ale nie obejmuje
transportu niedokończonych TOE lub ich części pomiędzy
konstruktorami lub różnymi środowiskami rozwojowymi.
demonstrable conformance
Zgodność wykazywana – związek pomiędzy ST i PP, gdzie
ST zawiera rozwiązanie ogólnego problemu bezpieczeństwa
w PP; PP i ST mogą zawierać zupełnie różne stwierdzenia,
które odnoszą się do różnych elementów, używają różnych
pojęć itp.; zgodność wykazywana może odnosić się również
do typu TOE, jeżeli kilka podobnych PP już istnieje, dzięki
czemu autor ST deklaruje zgodność z tymi PP, oszczędzając
w ten sposób pracę i czas.
demonstrate
Wykazać – poprzez wnioski zdobyte na drodze analizy;
wykazanie jest mniej rygorystyczne niż „dowód”.
dependency (CC components) Zależność – relacja między komponentami taka, że jeśli
komponent posiadający zależności znajduje się w PP, ST lub
pakiecie, to komponenty zależne od niego również muszą się
tam znaleźć.
dependent component (part of Składnik zależny, część zależna – jednostka / podmiot złocomposed TOE)
żonego TOE, która sama była poddawana ocenie; część
zależna wykorzystuje usługi dostarczane przez część podstawową.
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describe

Opisać – zapewnić konkretne dane (opis) czegoś (np. podmiotu, zasobu).

determine

Określić – potwierdzenie danego wniosku w oparciu o niezależną analizę; użycie tego terminu oznacza prawdziwie niezależne analizy, zwykle w przypadku braku wcześniej przeprowadzonych analiz; porównując z terminami „confirm –
potwierdzić” lub „verify – sprawdzać”, można wywnioskować, że analizy zostały już przeprowadzone i muszą zostać
poddane przeglądowi.

developer

Konstruktor – instytucja odpowiedzialna za rozwój TOE.

development

Rozwój, konstruowanie – faza cyklu życia produktu, która
prowadzi do powstania gotowego produktu (TOE), jak również do jego reprezentacji implementacji.

development environment

Środowisko rozwojowe – środowisko, w którym opracowywany jest TOE.

development tools

Narzędzia rozwoju – narzędzia (łącznie z oprogramowaniem
do badań, jeżeli dotyczy) wspierające rozwój i produkcję
TOE; na przykład dla oprogramowania (software TOE) są to
narzędzia programistyczne.

Discretionary Access Control p. skrót DAC
domain separation

Separacja domeny – właściwość architektury zabezpieczeń,
za pomocą której TSF definiuje osobne obszary bezpieczeństwa dla każdego użytkownika i TSF, zapewniając jednocześnie, że żaden proces użytkownika nie wpływa na zawartość
obszaru zabezpieczeń innego użytkownika lub TSF.

EAL (Evaluation Assurance
Level)

Poziom uzasadnionego zaufania (wg PKN); poziom wiarygodności oceny – zbiór wymagań uzasadniających zaufanie;
skala EAL jest siedmiostopniowa: EAL1 – EAL7; skład
pakietów odpowiadających poziomom uzasadnionego zaufania (EAL) jest podany w CC Part 3.

element

Element – składnik komponentu; niepodzielne stwierdzenie
o potrzebach bezpieczeństwa.

encountered potential vulnerabilities

Zidentyfikowane potencjalne podatności – potencjalne słabości w TOE zidentyfikowane przez oceniającego podczas
wykonywania działań związanych z oceną, a które mogłyby
być wykorzystane do naruszenia SFR.

enforced

Egzekwowane – przepis, prawo lub czynność wprowadzona
lub wymuszona do wykonywania.

ensure

Zapewniać – gwarantuje silny związek przyczynowy między
akcją i jej skutkiem; gdy termin ten jest poprzedzony słowem
„help – pomoc”, oznacza to, że na podstawie pojedynczej
akcji skutek nie jest do końca pewny.

evaluation

Ocena – ocena PP, ST lub TOE, wg określonych kryteriów.
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evidence of coverage
exhaustive

explain

exploitable vulnerability

extended

extension

external entity

family
flaw remediation
formal
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Organ nadzorujący oceny – instytucja odpowiedzialna za
wdrożenie CC w ramach danego schematu (systemu) prowadzenia ocen; wyznacza standardy i nadzoruje jakość ocen
prowadzonych przez inne instytucje w ramach danego schematu.
Schemat (system) oceny – administracyjna i prawna struktura, w ramach której standard CC jest wdrażany przez organ
nadzorujący oceny w konkretnym środowisku (kraju).
Oceniający
Materiał dowodowy pokrycia
Wyczerpujący – cecha metodycznego podejścia do przeprowadzenia analiz lub czynności zgodnych z jednoznacznym
planem; jest to związane z terminem „systematic – systematyczny”, ale jest znacznie silniejsze, ponieważ wskazuje, że
nie tylko metodyczne podejście zostało podjęte w celu przeprowadzenia badań lub czynności zgodnych z jednoznacznym planem, ale że ten plan jest wystarczający, aby zapewnić, że wszystkie możliwe warianty postępowania zostały
uwzględnione i przećwiczone.
Wyjaśniać – argumentacja wyjaśniająca powody obrania
danego kierunku działania; termin ten różni się od „describe
– opisać” oraz „demonstrate – wykazać”; jego intencją jest
odpowiedź na pytanie „dlaczego?” dany kierunek działania
został wybrany, ale już niekoniecznie musi uzasadniać, że
jest on optymalny.
Możliwa do wykorzystania podatność – słabość TOE, która
może być wykorzystana do przełamania funkcjonalnych
wymagań bezpieczeństwa (SFR) w środowisku operacyjnym
TOE.
Rozszerzony – termin stosuje się w przypadku, gdy lista
komponentów w ST/PP została rozszerzona o przynajmniej
jeden komponent dodatkowy spoza CC.
Rozszerzenie – dodanie do ST lub PP wymagań funkcjonalnych nie zawartych w CC Part 2 lub wymagań uzasadniających zaufanie nie zawartych w CC Part 3.
Jednostka zewnętrzna – jakikolwiek podmiot, produkt lub
system teleinformatyczny znajdujący się poza granicami
TOE i współdziałający z nim.
Rodzina – zbiór komponentów posiadających podobny cel,
ale różniących się rygoryzmem.
Usuwanie usterek / błędów
Formalny – wyrażony w języku o ograniczonej składni ze
zdefiniowaną semantyką opartą na ogólnie przyjętych pojęciach matematycznych.
Spójność funkcjonalna – własność funkcjonalna modułu,
który wykonuje działania związane tylko z jednym celem.
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Interfejs funkcjonalny – zewnętrzny interfejs zapewniający
użytkownikowi dostęp do funkcjonalności TOE, który nie
jest bezpośrednio zaangażowany w egzekwowanie wymagań
funkcjonalnych (SFR); dla złożonego TOE są to interfejsy
dostarczone przez składnik podstawowy, które są wymagane
przez składnik zależny dla wsparcia działań w złożonym
TOE.
Dokumentacja, podręczniki – dokumentacja, która opisuje
guidance documentation
dostarczanie, przygotowanie do działania, obsługę, zarządzanie lub korzystanie z TOE.
IC (układ scalony)
IC (Integrated Circuit)
Tożsamość – przedstawienie jednoznacznej identyfikacji
identity
jednostek / podmiotów (np. użytkownik, proces lub dysk)
w ramach TOE; przykładem takiej reprezentacji identyfikacji
jest ciąg znaków; dla użytkownika może to być pełna lub
skrócona nazwa albo unikalny pseudonim.
implementation representation Reprezentacja implementacji – kod źródłowy lub schemat
konstrukcyjny, na podstawie którego powstał produkt gotowy (np. ostateczny kod źródłowy tuż przed kompilacją lub
rysunek płytki drukowalnej).
Nieformalny – wyrażony w języku naturalnym.
informal
Instalacja – procedury wykonywane przez użytkownika
installation
w celu wdrożenia TOE w jego środowisku operacyjnym
i wprowadzenia go w stan działania; ta operacja jest wykonywana zazwyczaj tylko raz, po otrzymaniu i zatwierdzeniu
TOE; oczekuje się, że TOE jest skonfigurowane wg opisu
w ST; jeśli TOE wymaga wstępnego rozruchu, którego nie
trzeba powtarzać regularnie, proces ten należy klasyfikować
jako instalację.
Integracja – opisuje ponowne wykorzystanie materiału dointegration
wodowego klasy ALC (ocenionego podczas site certification) w trakcie oceny produktu, procedura pokazuje jak zintegrować wyniki certyfikacji środowiska w zadaniu zabezpieczeń TOE.
Interakcja – ogólne działania oparte na komunikacji pomięinteraction
dzy modułami.
Interfejs – sposób interakcji z komponentem, podsystemem
interface
lub modułem.
internal communication chan- Wewnętrzny kanał łączności – kanał komunikacji między
rozdzielonymi częściami TOE.
nel
Transfer wewnętrzny TOE – przekazywanie danych pomięinternal TOE transfer
dzy odseparowanymi częściami TOE.
Wewnętrznie spójny, zgodny – bez wyraźnej sprzeczności
internally consistent
między różnymi aspektami podmiotów/jednostek; pod
względem dokumentacji oznacza to, że nie może być w niej
stwierdzeń sprzecznych między sobą.
functional interface
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IOCTL (Input Output Control) IOCTL (sterowanie wejścia lub wyjścia)
Iteracja – wielokrotne użycie tego samego komponentu
iteration
w celu wyrażenia odmiennych wymagań.
Uzasadnienie – analiza dojścia do wniosku; „uzasadnienie”
justification
jest bardziej rygorystyczne niż „demonstration – wykazanie”;
termin ten oznacza, że należy bardzo starannie i dokładnie
wyjaśnić każdy krok w postaci logicznego argumentu.
Warstwowanie – technika projektowania, w której oddzielne
layering
grupy modułów (warstwy) są hierarchicznie zorganizowane
i mają rozdzielone obowiązki w taki sposób, że jedna warstwa
zależy tylko od warstwy znajdującej się niżej w hierarchii
usług oraz świadczy swoje usługi tylko dla warstw wyższych.
Cykl życia – kolejne fazy istnienia obiektu (np. produktu lub
life cycle
systemu) w czasie.
Definicja cyklu życia – definicja modelu cyklu życia.
life cycle definition
Model cyklu życia – opis etapów życia TOE oraz powiązań
life cycle model
między nimi, które są objęte systemem CM; opisuje kolejność poszczególnych etapów.
logical (procedural) cohesion Spójność logiczna (proceduralna) – zdefiniowany moduł wykonuje podobne operacje na tych samych strukturach danych.
Zakres logiczny środowiska lokalnego – przeznaczenie
logical site scope
(funkcjonalność) środowiska lokalnego w odniesieniu do
cyklu życia produktu.
MAC (Mandatory Access Con- Obowiązkowa kontrola dostępu – użytkownik (podmiot) nie
ma wpływu na działanie mechanizmów kontroli dostępu;
trols)
w MAC polityka bezpieczeństwa jest centralnie zarządzana
przez administratora bezpieczeństwa.
Minimalne wymagania SAR – minimalne wymagania na
minimum SAR(s)
uzasadnione zaufanie z klasy ALC dla środowiska lokalnego
(ALC_DVS.1, ALC_CMC.3, ALC_CMS.1).
Dekompozycja modułowa – proces dzielenia systemu na
modular decomposition
części (podsystemy, moduły) w celu ułatwienia projektowania, rozwoju i oceny.
Ataki bazujące na monitorowaniu – kategoria metod ataku,
monitoring attacks
która obejmuje techniki biernej analizy mające na celu ujawnienie poufnych wewnętrznych danych TOE podczas działania TOE w sposób zgodny z jego dokumentacją.
Wzajemnie wspierające się – grupa podmiotów, których
mutually supportive
właściwości nie są ze sobą sprzeczne; podmioty z tej grupy
mogą wspierać się nawzajem w wykonywaniu swoich zadań;
jest to dość ogólne określenie, tzn. nie jest konieczne stwierdzenie, że każdy z podmiotów bezpośrednio wspiera inne
podmioty w tej grupie.
non-bypassability (of the TSF) Brak możliwości obejścia TSF – własność architektury zabezpieczeń, zgodnie z którą wszystkie działania związane
z SFR wykonywane są za pośrednictwem TSF.
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non-certified ALC portion

Niecertyfikowane części ALC – poszczególne aspekty
z klasy ALC, które nie są ujęte w procedurze site certification, ale są wymagane dla środowiska rozwojowego TOE; są
one wprowadzane poprzez procedurę łączenia (splicing).

object

Obiekt – jednostka pasywna / zasób TOE, która zawiera lub
otrzymuje informację przetwarzaną przez podmioty (jednostki aktywne).

operation (AGD class)

Operacja (klasa AGD) – faza użytkowania TOE w tym
„zwykłego użytkowania”, administrowania i utrzymania
TOE po jego dostarczeniu i przygotowaniu do działania.

operation (on a component of Operacje (na komponencie CC) – modyfikacja lub powtórzenie komponentu; dozwolone są cztery operacje: przypisathe CC)
nie, iteracja, uszczegółowienie i selekcja.
operation (on an object)

Operacje (na obiekcie) – szczególny rodzaj działania wykonywanego przez podmiot na obiekcie.

operational environment

Środowisko operacyjne – środowisko, w którym pracuje (jest
używany) TOE.

operational user guidance

Podręcznik użytkownika

optional SAR(s)

Opcjonalne wymagania SAR – opcjonalne wymagania na
uzasadnione zaufanie z klasy ALC dla środowiska lokalnego,
które opisują cechy i cele środowiska lokalnego; są to wymagania, które nie należą do grupy minimalnych wymagań
SAR.

OSP (Organizational Security Polityka bezpieczeństwa instytucji – zbiór zasad bezpieczeństwa, procedur lub wytycznych danej instytucji ; polityki
Policy)
mogą odnosić się do konkretnego środowiska operacyjnego.
package

Pakiet – nazwany zbiór wymagań funkcjonalnych (SFR) lub
uzasadniających zaufanie (SAR); przykładem pakietu jest
EAL 3.

physical site scope

Zakres fizyczny środowiska lokalnego – jedna lub więcej
fizycznych lokalizacji środowiska lokalnego.

PKI (Public Key Infrastructu- PKI (Infrastruktura Klucza Publicznego) – jest to szeroko
pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy certyre)
fikacyjne (CA), urzędy rejestracyjne (RA), subskrybenci
certyfikatów (użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt.
positive security engineering

Inżynieria zabezpieczeń – działalność polegająca na projektowaniu, konstruowaniu, modyfikowaniu i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla zabezpieczeń.

potential vulnerability

Potencjalna podatność – przypuszczalna niepotwierdzona
podatność TOE.

PP (Protection Profile)

PP (profil zabezpieczeń) – niezależny od implementacji
zbiór wymagań na zabezpieczenia dla pewnej kategorii TOE;
np. PP dla systemu operacyjnego albo bazy danych.
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preparation

Przygotowanie – działanie wykonywane w fazie cyklu życia
produktu, w tym akceptacja przez klienta dostarczonego
TOE oraz instalacja TOE, która może obejmować uruchamianie, inicjalizację, rozruch i przygotowanie TOE do stanu
gotowości do działania.

preparative procedures

Instrukcje instalacji

production

Produkcja – faza produkcji (w modelu cyklu życia) występująca po fazie rozwoju; polega na przekształceniu reprezentacji implementacji do implementacji TOE, to znaczy do stanu
gotowości TOE do dostawy dla klienta; faza ta może obejmować wytwarzanie komponentów, integrację, transport
wewnętrzny, magazynowanie i etykietowanie TOE.

prove

Udowodnić – wykazać poprzez formalną analizę (w sensie
matematycznym); zazwyczaj „udowodnić” (ang. prove) jest
stosowane, gdy istnieje potrzeba, aby pokazać zgodność
między dwiema reprezentacjami TSF na wysokim poziomie
rygoryzmu.

rationale

Uzasadnienie

refinement

Uszczegółowienie – dodanie szczegółów do opisu komponentów, a także generyków (opisujących elementarne własności bądź zachowania dotyczące bezpieczeństwa).

residual vulnerability

Podatności szczątkowe – podatności, które nie mogą być
wykorzystywane w środowisku operacyjnym TOE podczas
ataku, ale mogą być wykorzystane do przełamania funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa (SFR) przez atakującego
z wysokim potencjałem ataku, wyższym niż zakładany dla
środowiska operacyjnego TOE.

rigorous analysis of coverage

Rygorystyczna analiza pokrycia

role

Rola – predefiniowany zestaw reguł określający możliwe
interakcje pomiędzy użytkownikiem a TOE.

RPC (Remote Procedure Call) RPC (zdalne wywołanie procedury)
SAR (Security Assurance
Requirement)

Wymagania SAR – komponenty SAR, wymagania na uzasadnione zaufanie do zabezpieczeń.

secret

Tajne informacje – mogą być udostępnione tylko upoważnionym użytkownikom lub funkcjom zabezpieczającym
(TSF) w celu wymuszenia realizacji konkretnej polityki
funkcji zabezpieczającej (SFP).

secure state

Bezpieczny stan – stan, w którym dane funkcji zabezpieczających (TSF) są zgodne, a funkcje TSF kontynuują prawidłowe egzekwowanie wymagań funkcjonalnych SFR.

security attribute

Atrybut zabezpieczeń – cecha podmiotów, użytkowników
(w tym zewnętrznych produktów IT), obiektów, informacji,
sesji lub środków, które są używane przy definiowaniu wymagań funkcjonalnych SFR i których wartości są wykorzystywane przy egzekwowaniu wymagań funkcjonalnych SFR.
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security domain

Domena, obszar, dziedzina bezpieczeństwa – zbiór zasobów,
do których aktywna jednostka ma uprawnienia dostępu.
security objective
Cel zabezpieczeń – oświadczenie o zamiarze przeciwdziałania
zidentyfikowanym zagrożeniom, lub wymuszenia określonej
polityki bezpieczeństwa instytucji lub podtrzymania założenia.
security policy model
Model polityki bezpieczeństwa
security problem
Problem bezpieczeństwa – oświadczenie, które określa charakter i zakres bezpieczeństwa w odniesieniu do TOE; może
to być kombinacja zagrożeń, polityk bezpieczeństwa instytucji i założeń.
security requirement
Wymaganie bezpieczeństwa – wymaganie, określone
w ustandaryzowanym języku, przyczyniające się do osiągnięcia celów zabezpieczeń dla TOE.
semiformal
Półformalny – wyrażony za pomocą języka o ograniczonej
składni i ze zdefiniowaną semantyką.
sequential cohesion
Spójność sekwencyjna – moduł zawierający funkcje, w których
każde wyjście jest wejściem dla następnej funkcji w module.
SFP (Security Function Policy) Polityka funkcji zabezpieczających – zbiór zasad opisujących
konkretne zachowania bezpieczeństwa narzucone przez funkcje
TSF i wyrażone poprzez zbiór wymagań funkcjonalnych SFR.
SFR (Security Functional
Wymagania SFR – komponenty SFR, wymagania funkcjonalne
Requirement)
zabezpieczeń, wymagania na funkcjonalność zabezpieczeń.
SFR-enforcing
SFR wymuszające – określenie na to, że moduł, interfejs,
podsystem wymaga zastosowania (uruchomienia) funkcji
bezpieczeństwa.
SFR-non-interfering
SFR niepowiązane – wymagania SFR, które nie są powiązane z działaniem funkcji zabezpieczającej.
SFR-supporting
SFR wspomagające – wymagania SFR wspomagające działanie funkcji zabezpieczających.
site
Lokalne środowisko rozwojowe, środowisko lokalne – część
lub całość istniejącego lub przewidywanego środowiska
rozwojowego TOE; środowisko lokalne może mieć jedną
lokalizację geograficzną, być jej częścią lub składać się
z wielu lokalizacji; środowisko lokalne może składać się
z jednej jednostki organizacyjnej, być jej częścią lub składać
się z wielu jednostek organizacyjnych.
site certificate
Certyfikat środowiska lokalnego – certyfikat zgodny
z Common Criteria przyznawany środowisku lokalnemu,
które spełnia określone wymagania z klasy ALC (minimalne
i opcjonalne wymagania SAR).
site-certification-maintenance Utrzymanie certyfikowanego środowiska lokalnego – utrzymanie środków wymaganych przez komponenty klasy ALC
w środowisku rozwojowym (ciągły monitoring oraz przegląd
działań); oznacza to, że ciągłość utrzymania (ang. maintenance)
może zwiększyć zaufanie co do zdolności środowisk lokalnych
konstruktorów produktów w zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; obejmuje ona definicje drugiego poziomu procedur razem z kontrolą środków bezpieczeństwa
i w razie potrzeby dostosowanie ich do nowych okoliczności.
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Inżynieria oprogramowania – stosowanie systematycznego,
zdyscyplinowanego i wymiernego podejścia do rozwoju
i utrzymania oprogramowania; tzn. stosowanie zasad inżynierii w oprogramowaniu.
SPD (Security Problem Defini- SPD, definicja problemu bezpieczeństwa – pkt 3. ST i PP,
tion)
zawierający opis problemu bezpieczeństwa (patrz „security
problem”).
specify
Sprecyzować – dostarczyć szczegółowych informacji na
temat jednostki/podmiotu w sposób dokładny i precyzyjny.
splicing
Łączenie – proces łączenia przynajmniej jednego certyfikowanego środowiska lokalnego z innym certyfikowanym
środowiskiem lokalnym lub takim, którego nie wszystkie
komponenty z klasy ALC otrzymały certyfikat; wynikiem
tego procesu jest złożone środowisko lokalne, które może
zostać poddane certyfikacji lub być wykorzystane (bez certyfikacji) jako środowisko rozwojowe podczas oceny TOE.
ST (Security Target)
ST (zadanie zabezpieczeń) – zależny od implementacji zestaw potrzeb w zakresie bezpieczeństwa dla konkretnych,
zidentyfikowanych przedmiotów oceny (TOE).
ST evaluation
Ocena ST – ocena zadania zabezpieczeń według określonych
kryteriów.
strict conformance
Ścisła zgodność – hierarchiczna relacja między PP a ST
oznaczająca, że wszystkie wymagania z PP znajdują się
także w ST; relację tę można z grubsza opisać jako „ST
zawiera wszystkie deklaracje, które są w PP, ale może zawierać coś więcej”; ścisła zgodność powinna być wykorzystywana dla rygorystycznych wymagań, których należy przestrzegać w jeden, określony sposób.
subject
Podmiot – aktywna jednostka (podmiot w TOE), która wykonuje operacje na obiektach (jednostkach pasywnych).
temporal cohesion
Spójność czasowa – charakterystyka modułu zawierającego
funkcje, które muszą być wykonane mniej więcej w tym
samym czasie.
threat
Zagrożenie
threat agent
Agent zagrożeń – podmiot, który może niekorzystnie oddziaływać na zasoby.
TOE (Target of Evaluation)
TOE (przedmiot oceny) – zestaw oprogramowania, oprogramowania układowego lub sprzętu wraz z dokumentacją.
TOE evaluation
Ocena TOE – oceny TOE wg określonych kryteriów.
TOE resources
Zasoby TOE – wszystko co jest wykorzystywane lub zużywane przez TOE.
trace
Śledzić – wykonywanie nieformalnych analiz zgodności
pomiędzy dwoma jednostkami / podmiotami na minimalnym
poziomie rygoryzmu.
tracing
Odwzorowanie, przypisanie – relacje łączące zagrożenia,
polityki OSP i założenia z celami zabezpieczeń oraz cele
zabezpieczeń dla TOE z komponentami SFR.
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transfers outside of the TOE

Wysyłanie danych poza TOE – przesyłanie danych do jednostek / podmiotów nie będących pod kontrolą funkcji zabezpieczających (TSF).
translation
Tłumaczenie / przekład – przedstawia proces opisywania
wymagań bezpieczeństwa w ustandaryzowanym języku, tzn.
odwzorowania celów zabezpieczeń dla TOE na wymagania
SFR; stosowanie tego terminu w kontekście CC nie jest
dosłowne i nie oznacza, że każdy SFR wyrażony
w ustandaryzowanym języku może być również przetłumaczony z powrotem do celów zabezpieczeń.
trusted channel
Zaufany kanał – kanał, za pomocą którego funkcje zabezpieczające (TSF) i inne zaufane produkty IT komunikują się
przy zachowaniu niezbędnego poziomu zaufania.
trusted IT product
Zaufany produkt IT – produkt IT inny niż TOE, który ma
swoje funkcjonalne wymagania do zabezpieczeń, administracyjnie skoordynowane z TOE, a które to wymagania są
poprawne; przykładem zaufanego produktu IT jest wcześniej
oceniony produkt.
trusted path
Zaufana ścieżka – ścieżka, za pomocą której użytkownik
i TSF mogą komunikować się przy zachowaniu niezbędnego
poziomu zaufania.
TSF (TOE security functiona- Funkcje zabezpieczające TOE – połączenie funkcjonalności
lity)
całego sprzętu, oprogramowania i oprogramowania układowego z TOE, prowadzące do prawidłowego egzekwowania
wymagań funkcjonalnych (SFR).
TSF data
Dane funkcji zabezpieczających – dane dotyczące funkcjonowania TOE, od których zależy spełnienie wymagań funkcjonalnych (SFR).
TSF self-protection
Samoobrona TSF – własność architektury zabezpieczeń,
zgodnie z którą TSF nie mogą zostać uszkodzone przez kod
lub jednostki spoza TSF.
TSFI (TSF interface)
Interfejs funkcji zabezpieczającej – interfejs, za pomocą
którego jednostki zewnętrzne (lub podmioty w TOE, ale
spoza TSF) dostarczają dane do TSF, otrzymują dane z TSF
i wywołują usługi z TSF.
TSF-internals
Organizacja wewnętrzna TSF
uphold
Podtrzymywać, popierać, utrzymywać w mocy – termin
wyrażający podtrzymywanie założeń przez cele zabezpieczeń formułowane dla otoczenia TOE.
verify
Weryfikować, potwierdzać – rygorystyczny, szczegółowy
i wystarczający przegląd; zobacz także „confirm – potwierdzać”; termin „verify” jest bardziej rygorystyczny, używany
jest w kontekście działań oceniającego, gdzie wymagane jest
samodzielne duże zaangażowanie oceniającego.
vulnerability
Podatność – słabość TOE, która może być wykorzystana do
naruszenia funkcjonalnych wymagań bezpieczeństwa.
vulnerability analysis
Analiza podatności

Słownik pojęć dotyczący
standardu ISO/IEC 27001

Information
Security
Management
Systems

Tabela 1. Pojęcia związane ze standardem ISO/IEC 27001
Pojęcie i jego angielski
odpowiednik

Objaśnienie

Akceptacja ryzyka
(ang. Risk acceptance)

Decyzja zarządu instytucji, dopuszczająca pewien zidentyfikowany stopień ryzyka, podejmowana zazwyczaj z przyczyn ekonomicznych (brak środków finansowych) lub technicznych (brak możliwości realizacji).

Analiza ryzyka
(ang. Risk analysis)

Proces identyfikacji ryzyka, określania jego źródeł, wielkości i wyodrębniania obszarów wymagających zabezpieczeń.

Audyt wewnętrzny
(ang. Internal audit)

Audyt przeprowadzony samodzielnie lub w imieniu instytucji w celu dokonania przeglądu zarządzania lub realizacji
innych celów postawionych przez instytucję.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(ang. Information Technology
(IT) security / Information and
Communication Technology
(ICT) security)

Zespół procesów zmierzających do zdefiniowania, osiągnięcia i utrzymywania założonego poziomu poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności, czyli atrybutów bezpieczeństwa w systemach
teleinformatycznych.

Ciągłość działania
(ang. Business continuity)

Strategiczna i operacyjna zdolność instytucji do zaplanowania i odpowiedzi na incydenty w celu utrzymania operacji
biznesowych na określonym, akceptowanym poziomie,
a także w przypadku wystąpienia incydentów, do zminimalizowania strat i odtworzenia działalności.

Dostępność – atrybut bezpieczeństwa
(ang. Availability)

Właściwość, która powoduje, że coś jest dostępne i możliwe
do wykorzystania na żądanie, w założonym czasie przez
podmiot (kogoś lub coś), który ma do tego prawo.

Deklaracja stosowania SoA
(ang. Statement of Applicability)

Deklaracja stosowania (SoA) uzasadnia zastosowanie lub
brak zastosowania każdego zabezpieczenia z normy
ISO/IEC 27001 w analizowanym systemie zarządzania
bezpieczeństwem informacji; deklaracja SoA jest dokumentem wymaganym przy certyfikacji systemu ISMS.
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Działania krytyczne
(ang. Critical activities)

Działania, które muszą być zachowane w celu utrzymania
kluczowych produktów i usług, by mogły być realizowane
ważne cele instytucji.

Incydent (ang. Incident)

Zdarzenie, które może doprowadzić lub prowadzi do przerwania
ciągłości działania, wejścia w stan zagrożenia, strat lub kryzysu.

Incydent bezpieczeństwa
(ang. Security incident)

Niekorzystne zdarzenie związane z systemem teleinformatycznym, które według obowiązujących reguł lub zaleceń
może być uznane za awarię, faktyczne lub domniemane
naruszenie zasad ochrony informacji lub prawa własności.

Integralność – atrybut bezpieczeństwa
(ang. Integrity)

Integralność danych oraz integralność systemu.

Integralność danych – atrybut bezpieczeństwa danych
(ang. Data integrity)

Właściwość zapewniająca, że dane nie zostały zmienione
lub zniszczone w sposób nieautoryzowany.

Integralność systemu – atrybut bezpieczeństwa
(ang. System integrity)

Właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją
zamierzoną funkcję w nienaruszony sposób, wolny od nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej.

ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library)

Kodeks postępowania (best practices) dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować
usługi informatyczne.

Maksymalny akceptowany
czas przestoju
(ang. Maximum tolerable period of disruption MTPD)

Maksymalny czas, po którym instytucja nie będzie w stanie
przetrwać, jeśli dostawa produktu lub usługi nie będzie
wznowiona.

Najwyższe kierownictwo
(ang. Top management)

Osoba lub grupa osób, która kieruje i kontroluje instytucję
na najwyższym poziomie zarządzania.

Ocena ryzyka (ang. Risk evaluation)

Ocena ryzyka polega na porównaniu szacowanego ryzyka
z założonymi kryteriami ryzyka w celu wyznaczenia powagi
ryzyka.

Oczekiwany czas odtworzenia Graniczny czas przewidziany na odtworzenie dostarczania
(ang. Recovery time objective
produktu, usługi lub działania po wystąpieniu incydentu.
RTO)
Oszacowanie ryzyka
(ang. Risk assessment)

Proces oceny znanych i postulowanych zagrożeń oraz podatności, przeprowadzony w celu określenia spodziewanych
strat i ustalenia stopnia akceptowalności działania systemu.

Plan ciągłości działania
(ang. Business continuity plan
BCP)

Zestaw procedur i informacji mający na celu zapewnienie
zdolności instytucji do kontynuowania krytycznych procesów na wymaganym poziomie.

Podatność
(ang. Vulnerability)

Słabość lub luka w systemie przetwarzania danych, która
może być wykorzystana przez zagrożenia.

Słownik pojęć dotyczący standardu ISO/IEC 27001
Polityka bezpieczeństwa
(ang. Security Policy)
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Plan lub sposób działania przyjęty w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ochrony danych.
Systemy teleinformatyczne, dostarczając usług krytycznych dla
pełnienia misji instytucji oraz służąc do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania bądź przekazywania informacji, wymagają prowadzenia świadomych i skoordynowanych działań
w oparciu o wytyczone cele, czyli prowadzenia pewnej polityki, zwanej polityką bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa tele- Polityka bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji to
ogół spójnych środków i skoordynowanych przedsięwzięć
informatycznego instytucji
(ang. IT Security Policy)
zastosowanych w celu zapewnienia właściwego poziomu
atrybutów bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych instytucji traktowanych jako całość.
Postępowanie z ryzykiem
(ang. Risk treatment)

Wybór i wdrożenie środków wpływających na zmianę wielkości ryzyka.

Poufność – atrybut bezpieczeństwa
(ang. Confidentiality)

Właściwość zapewniająca, że informacja nie jest udostępniana lub ujawniana nieautoryzowanym osobom, podmiotom lub procesom.

Rozliczalność – atrybut bezpieczeństwa
(ang. Accountability)

Właściwość zapewniająca, że działania podmiotu (np. użytkownika) mogą być jednoznacznie przypisane tylko temu
podmiotowi.

Ryzyko (ang. Risk)

Prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie wykorzysta
podatność zasobu lub grupy zasobów, aby spowodować
straty lub zniszczenie zasobów.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
(ang. ISMS – Information Security Management System)

Część całościowego systemu zarządzania instytucji, oparta
na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, monitorowania, utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji.

System Zarządzania Ciągłością Działania(SZCD) – (ang.
BCMS – Business Continuity
Management System)

Holistyczny proces zarządzania polegający na identyfikacji
zagrożeń oraz ocenie wpływu na działalność biznesową
tych zagrożeń w razie ich wystąpienia oraz dostarczeniu
szkieletu do zbudowania przez instytucję zdolności do reagowania – proces, który chroni interesy udziałowców,
reputację i markę.

Usługa krytyczna
(ang. Critical service)

Usługa realizowana przez system teleinformatyczny, posiadająca bezpośrednie znaczenie dla funkcjonowania instytucji; wskazana przez gremium odpowiedzialne za bezpieczeństwo w celu zapewnienia jej szczególnej ochrony,
zwłaszcza w zakresie dostępności.

Wrażliwość informacji
(ang. Sensibility)

Miara ważności przypisana do informacji przez jej autora
lub dysponenta w celu wskazania konieczności jej ochrony.

Zabezpieczenie
(ang. Safeguard, Control, Countermeasure)

Praktyka, procedura lub mechanizm (środki teleinformatyczne)
redukujący ryzyko do pewnego akceptowanego poziomu,
zwanego ryzykiem szczątkowym (ang. Residual risk).
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Zagrożenie (ang. Threat)

Potencjalna przyczyna niepożądanego incydentu, którego
skutkiem może być szkoda dla systemu teleinformatycznego, a w dalszej konsekwencji dla instytucji.

Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych
(ang. IT security management)

Zespół procesów zmierzających do osiągnięcia i utrzymywania w systemach teleinformatycznych ustalonego poziomu bezpieczeństwa, tzn. poziomu poufności, integralności,
dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności.

Zarządzanie ryzykiem
(ang. Risk management)

Całkowity proces identyfikacji, monitorowania oraz eliminacji lub minimalizowania prawdopodobieństwa zaistnienia
niepewnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zasoby
systemu informatycznego.

Zasoby (ang. Assets)

Wszystko, co posiada wartość dla instytucji i co należy chronić dla jej dobra, aby mogła ona funkcjonować w sposób
niezakłócony.

