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Текст лекції
Вступ
Новий погляд на проблему безпеки інформаційних технологій був
закріплений в міжнародному стандарті ISO/IEC 15408 "Загальні критерії оцінки
безпеки інформаційних технологій". Розглянемо основні положення цього
стандарту у першому питанні лекції.
1. Основні положення "Загальних критеріїв"
Міжнародний стандарт "ISO/IEC 15408. Information technology–Security
techniques-Evaluation criteria for IT security" має вже третю редакцію і
складається з трьох частин:
- ISO/IEC 15408-1:2009. Information technology - Security techniques Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model
(Вступ та загальна модель);
- ISO/IEC 15408-2:2008. Information technology - Security techniques Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components
(Функціональні компоненти (вимоги) безпеки);
- ISO/IEC 15408-3:2008. Information technology - Security techniques Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components
(Компоненти (вимоги) гарантій (довіри) безпеки).
Усі три частини ISO/IEC 15408 орієнтовані на споживачів, розробників та
експертів з оцінки (оцінщиків) захищеного ІТ-продукту, в табл. 6.1 наведений
зміст розділів, які орієнтовані на різні категорії користувачів стандарту.
Таблиця 6.1
Частина
ISO/IEC
15408

1

2

3

Споживач
Загальні відомості по
використанню.
Керівництво
щодо
структури
Профілів
захисту (PPs)
Керівництво
та
довідник
із
формулювання вимог
до функцій безпеки
об’єкта оцінки
Керівництво
із
визначення
необхідного
рівня
гарантій (довіри)

Розробник

Експерт з оцінки

Загальні відомості і керівництво Довідник та керівництво
із
розробки
специфікацій щодо
структури
безпеки об’єкта оцінки
Профілів захисту (PPs)
та Проект безпеки (STs)
Довідник
з
інтерпретації
положень функціональних вимог
безпеки
та
формулювання
специфікацій для об’єкту оцінки

Довідник з інтерпретації
положень
функціональних вимог
безпеки

Довідник з інтерпретації вимог Довідник з інтерпретації
гарантій (довіри) і визначення вимог гарантій (довіри)
підходів до встановлення довіри
для об’єкту оцінки

Розроблений і прийнятий також стандарт "ISO/IEC 18045:2008. Information
technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation", який
наводить методологію оцінки безпеки за стандартом ISO/IEC 15408.
В ISO/IEC 15408 розглядається ІТ-продукт та ІТ-безпека, які є похідними від
терміну інформаційна технологія (ІТ). Під інформаційною технологією
розуміють цілеспрямовану організовану сукупність інформаційних процесів,
реалізованих з використанням засобів обчислювальної техніки, що
забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації,

розподіл даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх
розташування.
В ISO/IEC 15408 серед інших основними термінами є такі.
Target of Evaluation, TOE (Об’єкт оцінки) – окреме програмне
забезпечення, вбудоване в апаратну частину програмне забезпечення та/або
апаратні засоби із можливими супроводжуючими документами. Наприклад, у
якості TOE може бути:
 прикладне програмне забезпечення;
 операційна система;
 прикладне програмне забезпечення в комбінації з операційною системою;
 прикладне програмне забезпечення в комбінації з операційною системою
та робочою станцією;
 операційна система в комбінації з робочою станцією;
 смарт-карта з мікросхемою;
 додатковий мікропроцесор шифрування смарт-карти;
 локальна комп’ютерна мережа із всіма терміналами, серверами,
мережним обладнанням та програмним забезпеченням;
 додатки систем управління базами даних із віддаленим клієнтським
програмним забезпеченням.
Security objective (Ціль безпеки) - заява про наміри протистояти
ідентифікованим загрозам і/або відповідати визначеній політики безпеки і/або
припущенням організації.
Package (Пакет) – комплект (набір) взаємоузгоджених і пов’язаних вимог
безпеки, який може містити один із типів вимог:
 функціональні вимоги безпеки (Security Functional Requirements, SFRs);
 вимоги гарантій безпеки (Security Assurance Requirements, SARs)
Protection Profile, PP (Профіль захисту) - незалежна від реалізації
сукупність потреб безпеки для певного типу TOE. Один і теж PP може бути
використано як шаблон для декількох різних Проектів безпеки (Security
Target, ST)
Security Target, ST (Проект (завдання) безпеки) - залежна від реалізації
сукупність потреб безпеки із специфікаціями для певного типу TOE.
Місце експертної оцінки та зв’язки понять при забезпеченні ІТ-безпеки
показано на рис. 6.1.
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У процесі експертної оцінки достатність контрзаходів визначається через
аналіз функціональних вимог безпеки (SFRs) Проекту (завдання) безпеки (ST),
який поділяє контрзаходи на:
а) контрзаходи TOE;
б) контрзаходи середовища функціонування (Operational Environment) TOE.
TOE може бути спроектовано або реалізовано з помилками, що призведе до
появи вразливостей, через які можуть бути реалізовані загрози до
інформаційних ресурсів. Коректність контрзаходів може бути визначена через:
 їх тестування;
 дослідження проектної документації;
 дослідження безпеки середовища, в якому розроблювався TOE.
Відповідно коректність контрзаходів визначається через аналіз вимог
гарантій безпеки (SARs) Проекту (завдання) безпеки (ST).
У відповідності з ISO/IEC 15408 здійснюються:
а) оцінка ST/TOE, в якій:
 визначається достатність контрзаходів TOE і середовища
функціонування TOE;
 визначається коректність контрзаходів TOE.
б) оцінка достатності і коректності контрзаходів в PPs.
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Рис. 6.2

ISO/IEC 15408 містить відкриту енциклопедію функціональних вимог безпеки
(SFRs) і вимог гарантій безпеки (SARs), які вибираються споживачем та
розробником для формування Профілю захисту (PP) і Проекту захисту (ST).
PP може розглядатися як детальне визначення вимог безпеки і вимог гарантій
(довіри), які споживачі хочуть бачити в ІТ-продукті, а ST - як опис в термінах
вимог безпеки того, що розробник пропонує в ІТ-продукті на основі вибраного
або новоствореного PP (рис. 6.2).
Формування розробником документів PP/ST здійснюється шляхом:
 вибору визначених в ISO/IEC 15408 вимог (компонентів) безпеки;
 модифікації через дозволені операції визначених в ISO/IEC 15408 вимог
(компонентів) безпеки;
 обґрунтованого додавання власних вимог (компонентів) безпеки.

Взаємні зв’язки між PP, ST і TOE показані на рис. 6.3. Загальна послідовність
експертної оцінки відповідних складових за стандартом ISO/IEC 15408
показана на рис. 6.4.
Результати експертної оцінки містять наступні відомості:
а) версія ISO/IEC 15408, вимогам якої відповідає PP або ST;
б) опис відповідності функціональних вимог (security functional
requirements) PP або ST ISO/IEC 15408-2 за двома типами:
 ISO/IEC 15408-2 сумісні (conformant) – якщо усі функціональні
вимоги безпеки (SFRs) PP або ST базуються тільки на
функціональних компонентах ISO/IEC 15408-2;
 ISO/IEC 15408-2 розширені (extended) - якщо принаймні одна з
функціональних вимог безпеки (SFR) PP або ST не базується на
функціональних компонентах ISO/IEC 15408-2;
в) опис відповідності вимог довіри безпеки (security assurance requirements)
PP або ST ISO/IEC 15408-3 за двома типами:
 ISO/IEC 15408-3 сумісні – якщо усі вимоги довіри безпеки (SARs) PP
або ST базуються тільки на компонентах довіри ISO/IEC 15408-3;
 ISO/IEC 15408-3 розширені - якщо принаймні одна з вимог довіри
безпеки (SAR) PP або ST не базується на компонентах довіри ISO/IEC
15408-3.
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Рис. 6.4

Додатково за результатами експертної оцінки може бути заява щодо
визнання пакетів (packages) вимог безпеки за двома типами:
 сумісний (conformant) пакет – якщо:
o SFRs PP або ST повністю ідентичні SFRs стандарту;
o SARs PP або ST повністю ідентичні SARs стандарту;
 розширений (augmented) пакет - якщо:
o SFRs PP або ST містять усі вимоги SFRs стандарту, але є принаймні
одна додаткова або ієрархічно вища SFR у порівнянні з SFRs
стандарту;

o SARs PP або ST містять усі вимоги SARs стандарту, але є принаймні
одна додаткова або ієрархічно вища SAR у порівнянні з SARs
стандарту.
Результати оцінки можуть містити два висновки щодо Профілю захисту
(РР):
 Відповідність Профілю захисту (PP Conformant) – за результатами
оцінки PP або TOE відповідають PP ISO/IEC 15408;
 Висновок відповідності (Conformance Statement) (тільки для PPs) –
вказано яким чином PPs або STs відповідають визначеному PP ISO/IEC
15408: точно або доказуємо.
Після експертної оцінки ST і TOE власники інформаційних ресурсів (asset
owners) мають гарантії (довіру), що TOE із середовищем функціонування на
певному рівні захищено від визначених загроз, і дає їм змогу прийняти
відповідні інформаційні ризики. Однак, власники інформаційних ресурсів
повинні впевнитися, що:
 Визначення проблем безпеки (Security Problem Definition, SPD) в ST
співпадає з його проблемами безпеки;
 його Середовище функціонування (Operational Environment) відповідає
цілям безпеки (security objective) середовища функціонування, описаним
в ST.
Передбачається, що після експертної оцінки у процесі експлуатації TOE
можливо виникнуть раніш невідомі помилки або вразливості. У цьому випадку
розробник може доопрацювати TOE (усунути вразливості) або модифікувати
ST, щоб виключити вразливості зі сфери оцінки. У будь-якому випадку, старі
результати оцінки можуть бути визнані надалі не дійсними. При відновленні
довіри повторна оцінка не потребується.
На рис. 6.5 наведено зміст Профілю захисту (Protection Profile, PP), а на рис.
6.6 – зміст Проекту (завдання) безпеки (Security Target, ST). Фактично,
положення цих документів визначають технологію розробки захищених систем.
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Найважливішим елементом цієї технології є вимоги безпеки. Розглянемо
таксономію цих вимог. Вимоги безпеки розділені на дві категорії:
функціональні вимоги і вимоги гарантій (довіри).

Функціональні вимоги регламентують функціонування компонентів ІТпродукту, що забезпечують безпеку і визначають можливості засобів захисту.
Гарантії (довіра) є характеристикою ІТ-продукту, яка відображає
ефективність забезпечення заявленого рівня безпеки, а також ступінь
коректності реалізації засобів захисту. Довіра ґрунтується на інформації про
процеси проектування, створення і експлуатації ІТ-продукту. Вимоги довіри
регламентують технологію і процес створення ІТ-продукту, а також
необхідність проведення аналізу слабких місць захисту.
Функціональні вимоги розділені на класи. Члени класу відрізняються
обхватом цілей безпеки. Членами класу є сімейства. Сімейство — група
наборів вимог безпеки, які забезпечують виконання певної частини завдань
безпеки, але можуть відрізнятися в акценті або жорсткості. Членами сімейства є
компоненти. Компонент описує найменший вибираний набір вимог безпеки
для включення в Профіль захисту і Проект безпеки. Компоненти побудовані з
елементів. Елемент — самий нижній і неподільний рівень вимог безпеки.
Компоненти в сімействі можуть знаходитися як в ієрархічному зв'язку (коли
необхідне посилення вимог), так і ні (коли має місце якісно нова вимога). Між
компонентами можуть існувати залежності. Залежності виникають, коли
компонент сам недостатній для виконання мети безпеки і необхідна наявність
іншого компоненту. Залежності можуть існувати між функціональними
компонентами, компонентами аудиту і між тими і іншими. Щоб гарантувати
закінченість вимог до об'єкту оцінки, залежності повинні бути враховані при
включенні компонентів в Профіль захисту і Проект безпеки. Компоненти
можуть бути перетворені за допомогою дозволених дій, щоб забезпечити
виконання певної політики безпеки або протистояти певній загрозі. Не всі дії
допустимі на всіх компонентах. Кожен компонент ідентифікує і визначає
дозволені дії або обставини, при яких дія може застосовуватися до компоненту,
і результати застосування дії. До дозволених дій відносяться:
 ітерація (iteration) - дозволяє використовувати компонент більше одного
разу з різними операціями;
 призначення (assignment) - дозволяє специфікувати параметри
компоненту;
 вибір (selection) - дозволяє вибір одного або більшої кількості пунктів із
списку елементів;
 уточнення (refinement) - дозволяє включити додаткові деталі в елемент.
Таксономія класів функціональних вимог ISO/IEC 15408-2 приведена в
табл. 6.2.
Таблиця 6.2
Класи функціональних вимог
Аудит безпеки (Security audit)
Зв'язок (Communication)
Криптографічна підтримка (Cryptographic support)
Захист даних користувача (User data protection)
Ідентифікація і аутентифікація (Identification and authentication)
Управління безпекою (Security management)
Секретність (Privacy)
Захист функцій безпеки TOE (Protection of the TOE Security Functionality)

Ідентифікатор
FAU
FCO
FCS
FDP
FIA
FMT
FPR
FPT

Використання ресурсів (Resource utilization)
Доступ до TOE (TOE access)
Надійний маршрут/канали (Trusted path/channels)

FRU
FTA
FTP

Назви функціональних класів мають наступне значення.
1. Аудит безпеки (FAU: Security audit). Аудит системи безпеки - це
розпізнавання, реєстрація, зберігання і аналіз інформації, що відноситься до
системи безпеки.
2. Зв'язок (FCO: Communication). Виконання вимог цього класу гарантує, що
передавач інформації не зможе відмовитися від посланого повідомлення, а
приймач - від його отримання.
3. Криптографічна підтримка (FCS: Cryptographic support). Клас містить
сімейства вимог по керуванню криптографічними ключами і операціями.
4. Захист даних користувача (FDP: User data protection). Клас визначає
вимоги безпеки, що відносяться до захисту даних користувача при вводі,
виводі і зберіганні інформації.
5. Ідентифікація і аутентифікація (FIA: Identification and authentication).
Вимоги цього класу мають справу з визначенням і верифікацією
користувачів, їх повноважень в системі, а також з правильною прив'язкою
атрибутів безпеки до кожного користувача.
6. Управління безпекою (FMT: Security management). Клас містить вимоги по
керуванню атрибутами і даними функцій безпеки, а також ролями безпеки.
7. Секретність (FPR: Privacy). Реалізація вимог даного класу забезпечить
захист користувача від розкриття і зловживань його повноваженнями
іншими користувачами.
8. Захист функцій безпеки (FPT: Protection of the TOE Security Functionality).
Клас містить функціональні вимоги, що відносяться до цілісності і
керування механізмами безпеки системи незалежно від специфіки політики
безпеки, що реалізовується.
9. Використання ресурсів (FRU: Resource utilization). Вимоги цього класу
забезпечують доступність необхідних ресурсів (таких, як можливість
обробки і/або зберігання), а також захист у разі блокування функціональних
можливостей, викликаних відмовами системи.
10. Доступ до TOE (FTA: TOE access). Клас визначає функціональні вимоги
контролю за встановленим сеансом роботи користувача незалежно від вимог
по ідентифікації і аутентифікації.
11. Надійний маршрут/канали (FTP: Trusted path/channels). Клас забезпечує
вимоги:
 надійного комунікаційного маршруту між користувачами і функціями
безпеки системи;
 надійного каналу зв'язку між функціями безпеки системи.
Таксономія сімейств функціональних вимог для всіх класів ISO/IEC 15408-2
наведена в табл. 6.3.
Таблиця 6.3
Класи/сімейства функціональних вимог
Аудит безпеки (Security audit)
Автоматичне реагування на вторгнення в систему (Security audit
automatic response)

Ідентифікатор
FAU
FAU_ARP

Класи/сімейства функціональних вимог
Реєстрація і облік подій (Security audit data generation)
Аналіз аудиту безпеки (Security audit analysis)
Контроль доступу до протоколу аудиту (Security audit review)
Відбір подій для реєстрації і обліку (Security audit event selection)
Виділення ресурсів під протокол аудиту (Security audit event storage)
Зв'язок (Communication)
Неможливість для відправника відректися від факту передачі
інформації (Non-repudiation of origin)
Неможливість для отримувача відректися від факту отримання
інформації (Non-repudiation of receipt)
Криптографічна підтримка (Cryptographic support)
Керування криптографічними ключами (Cryptographic key
management)
Криптографічні операції (Cryptographic operation)
Захист даних користувача (User data protection)
Політика керування доступом (Access control policy)
Функції керування доступом (Access control functions)
Аутентифікація даних (Data authentication)
Експорт із TOE (Export from the TOE)
Політика управління потоками інформації (Information flow control
policy)
Функції управління потоками інформації (Information flow control
functions)
Імпорт із зовні в TOE (Import from outside of the TOE)
Передача по внутрішніх каналах TOE (Internal TOE transfer)
Захист залишкової інформації (Residual information protection)
Відкат (Rollback)
Цілісність даних в процесі зберігання (Stored data integrity)
Захист конфіденційності даних користувача при передачі по
внутрішніх каналах (Inter-TSF user data confidentiality transfer
protection)
Захист цілісності даних користувача при передачі по внутрішніх
каналах (Inter-TSF user data integrity transfer protection)
Ідентифікація і аутентифікація (Identification and authentication)
Невдалі аутентифікації (Authentication failures)
Визначення атрибута безпеки користувача (User attribute definition)
Специфікація ключової інформації (Specification of secrets)
Аутентифікація користувача (User authentication)
Ідентифікація користувача (User identification)
Прив’язка користувача до суб’єкту в системі (User-subject binding)
Управління безпекою (Security management)
Управління функціями безпеки TOE (Management of functions in
TSF)
Управління атрибутами безпеки (Management of security attributes)
Управління даними функцій безпеки (Management of TSF data)
Анулювання (Revocation)
Закінчення терміну дії атрибуту безпеки (Security attribute
expiration)
Специфікація функцій управління безпекою (Specification of
Management Functions)
Безпечне управління ролями (Security management roles)
Секретність (Privacy)

Ідентифікатор
FAU_GEN
FAU_SAA
FAU_SAR
FAU_SEL
FAU_STG
FCO
FCO_NRO
FCO_NRR
FCS
FCS_CKM
FCS_COP
FDP
FDP_ACC
FDP_ACF
FDP_DAU
FDP_ETC
FDP_IFC
FDP_IFF
FDP_ITC
FDP_ITT
FDP_RIP
FDP_ROL
FDP_SDI
FDP_UCT

FDP_UIT
FIA
FIA_AFL
FIA_ATD
FIA_SOS
FIA_UAU
FIA_UID
FIA_USB
FMT
FMT_MOF
FMT_MSA
FMT_MTD
FMT_REV
FMT_SAE
FMT_SMF
FMT_SMR
FPR

Класи/сімейства функціональних вимог
Анонімність (Anonymity)
Наявність псевдонімів (Pseudonymity)
Неможливість відстежувати зв’язки (Unlinkability)
Неможливість спостерігати за діями (Unobservability)
Захист функцій безпеки TOE (Protection of the TOE Security
Functionality)
Захист від збоїв (Fail secure)
Доступність при експорті даних функцій безпеки (Availability of
exported TSF data)
Конфіденційність при експорті даних функцій безпеки
(Confidentiality of exported TSF data)
Цілісність при експорті даних функцій безпеки (Integrity of exported
TSF data)
Передача даних функцій безпеки всередині TOE (Internal TOE TSF
data transfer)
Фізичний захист функцій безпеки TOE (TSF physical protection)
Надійне відновлення (Trusted recovery)
Виявлення повторного використання (Replay detection)
Протокол синхронізації станів (State synchrony protocol)
Позначки часу (Time stamps)
Взаємна узгодженість даних функцій безпеки (Inter-TSF TSF data
consistency)
Тестування зовнішніх об'єктів (Testing of external entities)
Узгодженість даних реплікації функцій безпеки всередині TOE
(Internal TOE TSF data replication consistency)
Самотестування функцій безпеки (TSF self test)
Використання ресурсів (Resource utilization)
Стійкість на відмови (Fault tolerance)
Пріоритет обслуговування (Priority of service)
Розподіл ресурсів (Resource allocation)
Доступ до TOE (TOE access)
Обмеження на вибір атрибутів (Limitation on scope of selectable
attributes)
Обмеження на множину одночасних сеансів (Limitation on multiple
concurrent sessions)
Блокування та завершення сеансу (Session locking and termination)
Попередження перед наданням доступу до TOE (TOE access
banners)
Історія доступу до TOE (TOE access history)
Встановлення сеансу доступу до TOE (TOE session establishment)
Надійний маршрут/канали (Trusted path/channels)
Надійний канал між функціями безпеки (Inter-TSF trusted channel)
Надійний маршрут (Trusted path)

Ідентифікатор
FPR_ANO
FPR_PSE
FPR_UNL
FPR_UNO
FPT
FPT_FLS
FPT_ITA
FPT_ITC
FPT_ITI
FPT_ITT
FPT_PHP
FPT_RCV
FPT_RPL
FPT_SSP
FPT_STM
FPT_TDC
FPT_TEE
FPT_TRC
FPT_TST
FRU
FRU_FLT
FRU_PRS
FRU_RSA
FTA
FTA_LSA
FTA_MCS
FTA_SSL
FTA_TAB
FTA_TAH
FTA_TSE
FTP
FTP_ITC
FTP_TRP

Третя частина ISO/IEC 15408-3 описує вимоги гарантій (довіри) безпеки і
включає опис:
- парадигми гарантій;
- компонентів гарантій безпеки;
- рівнів оцінки гарантій;
- скомпонованих пакетів гарантій;
- класів гарантій.

Гарантії (довіра) - це підстава довіряти тому, що TOE відповідає задачам
безпеки. Стандарт забезпечує цю довіру шляхом активного дослідження
властивостей безпеки TOE.
Гарантії (довіра) до ІТ-продукту формуються у процесі оцінки, яка зокрема
може включати:
а) аналіз і перевірку процедур та процесів;
б) перевірку того, що процедури та процеси дійсно застосовуються;
в) аналіз відповідності між складовими проекту TOE;
г) аналіз відповідності складових проекту TOE встановленим вимогам;
д) перевірка доказів;
е) аналіз керівництв;
ж) аналіз розроблених функціональних тестів і отриманих результатів;
з) незалежне функціональне тестування;
и) аналіз вразливостей (в тому числі гіпотетичних);
к) тестування на проникнення.
Ступінь гарантій (довіри) визначається ступеню витрачених зусиль на оцінку
довіри к TOE. Підвищення рівня зусиль і відповідно рівня довіри може
базуватися на:
а) області охоплення, тобто збільшенні частини оцінки TOE;
б) глибині, тобто збільшенні деталізації оцінки проекту TOE та його
застосовуванні;
в) суворості, тобто застосування більш структурованих і формальних
підходів.
Вимоги гарантій (довіри) безпеки мають аналогічну функціональним
вимогам ієрархію.
ISO/IEC 15408-3 визначає сім рівнів гарантій (довіри) оцінки безпеки TOE Evaluation Assurance Levels (EALs), та три рівня пакетів скомпонованих гарантій
TOE – Composed assurance packages (CAPs).
Рівні оцінки гарантій (довіри) (EALs) мають впорядковану зростаючу шкалу,
яка враховує баланс між ступенем довіри і вартістю та можливістю здійснення
оцінки. Не всі сімейства та компоненти гарантій ISO/IEC 15408-3 включені в
EALs, та це не означає, що вони не забезпечують істотну і потрібну довіру. Ці
сімейства та компоненти при потребі можна використовувати для збільшення
EAL для PPs і STs.
В табл. 6.4 наведено ієрархію розподілу компонентів гарантій за рівнями
оцінки гарантій (EALs). Збільшення довіри від рівня до рівня здійснюється
шляхом використання компоненту з більшим ієрархічним рівнем (тобто
збільшення суворості, сфери застосування та/або глибини) того ж сімейства
гарантій та додаванням нових компонентів гарантій з інших сімейств
гарантій. Кожен EAL включає в себе не більше одного компоненту гарантій з
кожного сімейства гарантій та всі залежності кожного компоненту, які мають
місце.
Таблиця 6.4
Клас
гарантій
Розробка

Сімейство
гарантій
ADV_ARC
ADV_FSP

Компоненти гарантій за рівнями оцінки гарантій
EAL1 EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6 EAL7
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
5
6

Клас
гарантій

Керівні
документи

Підтримка
життєвого
циклу

Оцінка
Проекту
безпеки(ST)

Тестування

Сімейство
гарантій
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
ASE_CCL
ASE_ECD
ASE_INT
ASE_OBJ
ASE_REQ
ASE_SPD
ASE_TSS
ATE_COV
ATE_DPT
ATE_FUN
ATE_IND

Компоненти гарантій за рівнями оцінки гарантій
EAL1 EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6 EAL7
1
1
2
2
2
3
3
1
1
1
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
5
5
1
2
3
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1

Оцінка
AVA_VAN 1
вразливостей

1
2

1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2

1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2

1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
3
1
2

1
3
1
1
1
2
2
1
1
3
3
2
2

2
3
1
1
1
2
2
1
1
3
4
2
3

2

2

3

3

4

5

1
1
1
2
2
1
1
1

Для збільшення довіри ISO/IEC 15408-3 дозволяє представляти інші
комбінації гарантій для EAL, які не визначені у табл. 6.4. Нові комбінації
гарантій можуть тільки збільшувати, а не зменшувати EAL. Зокрема, поняття
"збільшення" (augmentation) дозволяє додавати компоненти гарантій (від
сімейств гарантій ще не включених до EAL) або заміняти компоненти
гарантій (на інші ієрархічно вищі компоненти гарантій з того ж сімейства
гарантій) для EAL.
Рівні оцінки гарантій (довіри) (EALs) окрім нумерації мають також і назви,
які відображають ступінь суворості, охвату або/та глибини оцінки:
 EAL1 – рівень функціонального тестування;
 EAL2 – рівень структурного тестування;
 EAL3 – рівень системного тестування і перевірки;
 EAL4 – рівень системного проектування, тестування і огляду;
 EAL5 – рівень напівформального проектування і тестування;
 EAL6 – рівень напівформальної верифікації проекту і тестування;
 EAL7 – рівень формальної верифікації проекту і тестування.
Пакети скомпонованих гарантій (Composed assurance packages, CAPs)
використовуються для оцінки рівня довіри до комплексного (скомпонованого)
TOE (composed TOE), який містить вже оцінені за EALs або CAPs елементи.
Вважається, що наявність доступної інформації про EALs окремих елементів у
складі комплексного (скомпонованого) TOE дає змогу виставити оцінку

комплексному (скомпонованому) TOE не вище EAL 1. CAPs шляхом
застосування класу гарантій "ACO: Скомпонованість (Composition)" забезпечує
для комплексного (скомпонованого) TOE альтернативний підхід досягнення
більш високого рівня гарантій, чим EAL 1.
В табл. 6.5 наведено ієрархію розподілу компонентів гарантій (див. табл.
6.4) за рівнями сформованих пакетів гарантій (CAPs). CAPs аналогічно з EALs
мають назви:
 CAP-A – рівень оцінки структури скомпонованості;
 CAP-B – рівень оцінки системності у скомпонованості;
 CAP-C – рівень оцінки системності у скомпонованості, тестування і огляд.
Таблиця 6.5
Клас гарантій

ACO: Скомпонованість

AGD: Керівні
документи

ALC: Підтримка
життєвого циклу

ASE: Оцінка Проекту
безпеки (ST)

Сімейство
гарантій
ACO_COR
ACO_CTT
ACO_DEV
ACO_REL
ACO_VUL
AGD_OPE
AGD_PRE
ALC_CMC
ALC_CMS
ALC_DEL
ALC_DVS
ALC_FLR
ALC_LCD
ALC_TAT
ASE_CCL
ASE_ECD
ASE_INT
ASE_OBJ
ASE_REQ
ASE_SPD
ASE_TSS

Компоненти гарантій за рівнями
сформованих пакетів гарантій
CAP-A CAP-B
CAP-C
1
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1
1

1
1
1
2
2
1
1

Міжнародний стандарт ISO/IEC 15408 постійно розвивається (вже 3-я
редакція) і повністю відтворює "Загальні критерії оцінки безпеки
інформаційних технологій (Common Criteria for Information Technology Security
Evaluation)", які розроблюються і публікуються (www.commoncriteriaportal.org)
під егідою Організацій спонсорів проекту Загальних критеріїв (Common Criteria
Project Sponsoring Organisations).
2. Базова технічна модель ІТ-безпеки відповідно до NIST Special
Publication 800-33
Американським Національним Інститутом Стандартів і Технологій (National
Institute of Standards and Technology, NIST) у 2001 році була запропонована
Базова технічна модель ІТ-безпеки [47], яка наочно показує взаємозв'язок
послуг безпеки ІТ-продукту. Розглянемо цю модель.

Відповідно до цієї моделі головна мета безпеки інформаційних технологій
(Security Goal) це – надання можливості організації виконувати свої функції,
враховуючи можливі ІТ-ризики для організації, її партнерів і споживачів.
Мета ІТ-безпеки досягається за допомогою рішення п'яти задач безпеки
(Security Objectives), які відповідають чотирьом основним загрозам безпеки
(доступності, конфіденційності, цілісності, спостереженості) і гарантіям
реалізації ІТ-безпеки. Трактування цих задач таке.
1. Забезпечення доступності (Availability) (тільки ресурсів, призначених для
використання). Авторизовані користувачі мають доступ до відповідних
ресурсів нормально працюючої системи. Ця задача направлена на
запобігання навмисному або ненавмисному неавторизованому видаленню
даних, необґрунтованої відмови в доступі до ресурсу, спроб використання
системи або даних в несанкціонованих цілях.
2. Забезпечення цілісності (Integrity) (системи і даних). Цілісність має два
аспекти:
 цілісність даних - дані не можуть бути несанкціоновано модифіковані
під час їх зберігання, передачі і обробки;
 цілісність системи – функціонування системи без втручання в її роботу
і несанкціонованих маніпуляцій.
3. Забезпечення конфіденційності (Confidentiality) (даних і системної
інформації). Конфіденційна інформація не може бути доступна для
неавторизованого користувача під час її зберігання, обробки і передачі.
4. Забезпечення спостереженості (Accountability). Здатність виборчого
спостереження (фіксації) за діями об'єктів і суб'єктів в ІТ-системі.
Спостереженість - це організаційна вимога політики безпеки і
забезпечується механізмами причетності, примушення, локалізації
несправностей, виявлення і запобігання вторгненням, відновлення
юридичними заходами.
5. Забезпечення гарантій (Assurance) (адекватна реалізація попередніх
чотирьох завдань). Підстава довіряти, що механізми безпеки реалізовані і
працюють відповідно до розробленого проекту ІТ-системи. Останні
чотири задачі безпеки (цілісність, доступність, конфіденційність і
спостереженість) адекватно реалізовані, якщо:
 функціональні вимоги сформульовані і коректно реалізовані;
 забезпечений достатній захист від навмисних помилок користувачів
або помилок програмного забезпечення;
 забезпечена достатня стійкість від навмисного проникнення і
використання обхідних шляхів.
Забезпечення гарантій - загальна задача, без рішення якої рішення інших
чотирьох не має сенсу. Всі задачі залежать один від одної і не можуть бути
вирішені окремо.
Порушення цілісності може спричинити некоректну роботу механізмів
конфіденційності, і навпаки, порушення конфіденційності (наприклад,
розкриття пароля адміністратора) може привести до можливості обходу
механізмів цілісності.

Залежність доступності і спостереженості від конфіденційності і цілісності
пояснити, наприклад, можна так:
 порушення конфіденційності певної інформації (наприклад, парольної
інформації) може привести до можливості обходу механізмів доступності
і спостереженості;
 порушення цілісності системи може привести до компрометації
механізмів доступності і спостереженості.
Всі задачі залежать від ступеня і якості реалізації поставлених задач в
конкретній системі.
Рішення задач захисту покладається на послуги безпеки, які можуть бути
віднесені до одного з наступних класів.
1. Забезпечення (Support). Послуги є загальними і лежать в основі реалізації
більшості решти послуг безпеки.
2. Запобігання (Prevent). Послуги направлені на запобігання порушенням
безпеки.
3. Виявлення і відновлення (Detection and Recover). Послуги направлені на
виявлення порушень безпеки і відновлення системи в безпечний стан.
На рис. 6.7 показана модель взаємодії названих послуг безпеки в ІТ-системі.

Секретність
транзакцій

Користувач
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Запобігання
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Виявл. і відновл.
Забезпечення
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Примусове керування
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стримання
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Захищеність системи
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До послуг забезпечення відносяться:

Ідентифікація (присвоєння імен) (Identification (and naming)).
Необхідна умова для реалізації більшості послуг безпеки. Забезпечує
можливість присвоєння унікального ідентифікатора користувачам,
процесам, інформаційним і іншим ресурсам;

Керування криптографічними ключами (Cryptographic key
management). Послуга обов'язкова при використанні криптографічних
функцій для безпечного керування ключами;

Керування безпекою (адміністрування) (Security administration).
Керування процесом настройки параметрів інсталяції, експлуатації
програмного і апаратного забезпечення послуг безпеки, а також облік
змін в умовах експлуатації;

Захищеність системи (System protections). Сукупність властивостей
системи, які дозволяють довіряти технічній реалізації системи.
Розглядається якість реалізованих засобів захисту, процедури їх
розробки, способи досягнення і рішення технічних задач. Прикладами
засобів захищеності системи є захист залишкової інформації (захист від
повторного використання), мінімізація повноважень, розділення
процесів, модульність і рівневість розробки, мінімізація кола обізнаних
осіб і т.д.
До послуг запобігання відносяться:

Захищені телекомунікації (Protected communications). Забезпечення в
розподілених системах цілісності, конфіденційності і доступності
інформації при її передачі по каналах зв'язку. Різні механізми безпеки
забезпечують приховування смислового змісту повідомлень, захист від
знищення, підстановки, модифікації, повторної передачі даних і інших
видів зловмисних дій;

Аутентифікація (Authentication). Перевірка достовірності суб'єктів;

Авторизація (Authorization). Надання (наділення) суб'єктів певними
(специфікованими) повноваженнями по виконанню ними дій в даній
системі;

Примусове керування доступом (Access control enforcement).
Забезпечення використання ресурсів відповідно до встановленої
політики безпеки (правил розмежування доступу);

Причетність (Non-repudiation). Забезпечення неможливості відмови
одержувача від факту отримання інформації і відправника від авторства
створення і відправки інформації.

Секретність транзакцій (Transaction privacy). Забезпечення
конфіденційності транзакцій, що виконуються користувачами в ІТсистемі.
До послуг виявлення і відновлення відносяться:

Аудит (Audit). Реєстрація подій, що впливають на безпеку системи, з
метою надання інформації для подальшого відновлення безпеки
системи;

Виявлення вторгнень і утримання (Intrusion detection and
containment). Виявлення спроб порушень безпеки і по можливості
протидії цим діям або, як мінімум, їх реєстрації;


Контроль цілісності (Proof of Wholeness). Своєчасне виявлення
порушень цілісності елементів системи, від яких залежить безпека
системи;

Відновлення безпеки (Restore ‘secure’ state). Реакція системи на
порушення з метою відновлення безпеки. Послуга реалізується через
виконання таких дій як негайне роз'єднання або припинення роботи,
відмову суб'єкту в доступі, тимчасове позбавлення суб'єкта прав,
занесення суб'єкта в "чорний список" і т.п.
Для розподілених ІТ-систем (мереж) сервіси безпеки також будуть фізично і
логічно розподілені. На рис. 6.8 відображена взаємна залежність розподілених
сервісів безпеки, з якої видно, що усі сервіси в кінцевому рахунку залежать від
сервісів безпеки операційної системи та системи управління, які можуть бути
реалізовані на всіх логічних рівнях функціонування мережі. Усі сервіси безпеки
потребують довіри у вигляді гарантій системи. Гарантії системи можуть бути
збільшені за рахунок:
 впровадження менш складних технічних рішень;
 використання більш надійних компонентів;
 розробки архітектури, яка зменшує можливість проникнення в систему
через вразливості;
 інтеграції технологій в залежності від середовища функціонування;
 впровадження нетехнічних (організаційних) заходів безпеки.
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Для ІТ-безпеки мереж важливою є концепція доменів безпеки і примусове
обмеження між ними інформаційних потоків. Домен визначається своїми
активними сутностями (користувачі, процеси, пристрої), їх інформаційними
потоками та загальною політикою безпеки домену.
Розмежування доменів в мережі може бути реалізовано як фізично, та і
логічно шляхом застосування різних типів систем фізичного обмеження
доступу до пристроїв, міжмережевих екранів (firewalls), шлюзів (gateways),
обмеженням внутрішніх процесів, контролем трафіку і т.п.
При формуванні доменів враховують такі фактори (рис. 6.9):
 фізичне розташування об’єктів (наприклад, будинок, комплекс будинків,
регіон і т.п.);
 процеси організації (наприклад, кадрові, фінансові і т.п.);

 механізми безпеки мережі (наприклад, домени Microsoft NT, Sun Network
Information System (NIS) і т.п.).
Корпоративні мережі, як правило, фізично розподілені за територією і
використовують зовнішні канали зв’язку, які управляються сторонніми
організаціями (рис. 6.10).
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Рис.6.11

Внутрішня корпоративна мережа (Intranet) повинна бути розмежована
шлюзами, що забезпечить впровадження організаційних політик та обмежить
збитки у випадку порушення безпеки (рис. 6.11).
Існують труднощі у розділенні внутрішніх і зовнішніх інформаційних
потоків в Intranet мережі організації, тому надійним рішенням є застосування
шифрування між кінцевими точками каналу передачі даних для всіх
інформаційних потоків (рис. 6.12).
Здатність виявляти і реагувати на порушення безпеки є невід'ємною
частиною технологій інформаційної безпеки. Це може бути досягнуто шляхом
впровадження компонентів виявлення, аналізу і реагування на порушення
безпеки в корпоративній мережі організації, як показано на рис. 6.13.
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Базова технічна модель ІТ-безпеки також містить алгоритм зменшення
інформаційних ризиків при наявності навмисних і ненавмисних джерел загроз
(рис. 6.14, 6.15). При наявності антропогенних джерел загроз, які мають наміри

порушити інформаційну безпеку із застосуванням технічних засобів, точками
прийняття рішень у алгоритмі зниження ризиків є такі стани (рис. 2.53):
 вразливості існують. Рішення: впровадити методи і засоби, які знизять
небезпечність вразливостей;
 вразливості можуть бути використанні. Рішення: застосувати
багаторівневий захист та архітектурні рішення для запобігання
використанню вразливостей;
 вартість реалізації загрози менша за можливу вигоду. Рішення:
застосувати захист, який збільшить вартість "атаки" (нетехнічні методи
захисту, такі як обмеження в обробці інформації, суттєво зменшують
можливу вигоду для антропогенного джерела загрози);
втрати дуже великі. Рішення: застосувати необхідні підходи у проектуванні,
архітектурні рішення і технічні методи захисту, що знизять очікуванні втрати
(обмеження в обробці інформації також може забезпечити найбільш ефективне
зниження ризиків).
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Алгоритм зниження ризиків при наявності таких джерел загроз, як помилки в
системі та дії користувачів, які ненавмисно порушують встановлену політику
безпеки (рис. 6.15), мало відрізняється від алгоритму зниження ризиків при
наявності навмисних антропогенних джерелах загроз.
Висновки
Міжнародний стандарт ISO/IEC 15408 постійно розвивається (вже 3-я
редакція) і повністю відтворює "Загальні критерії оцінки безпеки
інформаційних технологій (Common Criteria for Information Technology Security
Evaluation)", які розроблюються і публікуються (www.commoncriteriaportal.org)
під егідою Організацій спонсорів проекту Загальних критеріїв (Common Criteria
Project Sponsoring Organisations).
Базова технічна модель ІТ-безпеки визначає концептуальні підходи, які
можна використовувати при розробці проекту (плану) системи захисту
інформації, який знижує за обраним критерієм ризики для інформаційних
ресурсів, що підлягають захисту, при виявленій множині загроз.
Контрольні питання
1. Які ключові поняття використовуються в "Загальних критеріях"?

2. Як можна представити схему оцінки безпеки ІТ-продукту на основі
"Загальних критеріїв"?
3. Якою є структура і розділи Профілю захисту, Проекту захисту "Загальних
критеріїв"?
4. Якою є ієрархія і ознаки поділу функціональних вимог "Загальних
критеріїв"?
5. Якою є таксономія класів функціональних вимог "Загальних критеріїв", і в
чому їх суть?
6. Якою є таксономія сімейств функціональних вимог для всіх класів
"Загальних критеріїв"?
7. Що включає розділ "Загальних критеріїв", який описує вимоги
адекватності?
8. Якою є таксономія вимог адекватності "Загальних критеріїв", і в чому їх
суть?
9. Як характеризуються стандартні рівні адекватності "Загальних критеріїв"?
10. Якою є головна мета і завдання ІТ-безпеки відповідно до NIST Special
Publication 800-33?
11. Як залежать один від одного задачі ІТ-безпеки?
12. Яким чином можна представити модель взаємодії послуг безпеки в ІТсистемах?
13. Якою є суть послуг безпеки в ІТ-системах?
14. Які потрібні послуги для вирішення задач доступності і цілісності в моделі
взаємодії послуг безпеки в ІТ-системах?
15. Які потрібні послуги для вирішення задач спостереженості і гарантій в
моделі взаємодії послуг безпеки в ІТ-системах?
16. Як можна представити взаємну залежність розподілених сервісів безпеки
відповідно до NIST Special Publication 800-33?
17. За рахунок чого можуть бути збільшені гарантії системи відповідно до
NIST Special Publication 800-33?
18. У чому полягає суть концепції доменів безпеки для ІТ-безпеки мереж?
19. Яким є алгоритм зменшення інформаційних ризиків при наявності
навмисних і ненавмисних джерел загроз?

