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Вступ
З метою формування єдиного і формалізованого підходу до захисту інформації в
комп'ютерних системах відповідними національними і міжнародними організаціями були
розроблені стандарти оцінки безпеки або критерії оцінки захищеності, які включають якісні і
кількісні показники захищеності.
Стандарти оцінки безпеки ефективно сприяють рішенню наступних проблем у сфері
інформаційної безпеки:
- обґрунтоване формування цілей і структуризація завдання при проектуванні захищених
інформаційних систем;
- забезпечення об'єктивності оцінок захищеності інформаційних систем і технологій;
- створення методологічних і методичних підстав для взаємодії між основними
учасниками сфери інформаційної безпеки: розробниками, споживачами, експертами з
кваліфікації (оцінщиками) (рис. 1);
- формування базису для формалізації описів цілей, завдань, вимог до захищених систем і
самих систем у сфері захищених інформаційних технологій;
- створення технологій кваліфікаційного аналізу і синтезу захищених інформаційних
систем;
- розробка технологій перевірки захищеності систем, а також атестації і сертифікації і
окремих елементів систем, і захищених систем в цілому.
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Рис. 1
На цей час існує цілий ряд стандартів оцінки безпеки. У цьому напрямі ведуться інтенсивні
дослідження - існуючі стандарти оцінки безпеки поповнюються і модифікуються, а нові
враховують розвиток інформаційних технологій.
Далі розкриємо основні положення міжнародного стандарту "ISO/IEC 15408. Information
technology–Security techniques-Evaluation criteria for IT security".
1. Загальна структура та термінологія
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 (рис. 1), в табл. 1 наведений зміст розділів, які орієнтовані на
різні категорії користувачів стандарту.
Таблиця 1
Частина
ISO/IEC
15408
1

2

3

Споживач

Розробник

Експерт з оцінки

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)

Загальні відомості і керівництво із
розробки специфікацій безпеки
об’єкта оцінки

Довідник та керівництво щодо
структури Профілів захисту
(PPs) та Проект безпеки (STs)

Довідник з інтерпретації положень
функціональних вимог безпеки та
формулювання специфікацій для
об’єкту оцінки
Довідник з інтерпретації вимог
гарантій (довіри) і визначення
підходів до встановлення довіри
для об’єкту оцінки

Довідник
з
інтерпретації
положень
функціональних
вимог безпеки
Довідник
з
інтерпретації
вимог гарантій (довіри)

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
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інформації, розподіл даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування
[46].
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.
2. Процедура експертної оцінки ІТ-безпеки
Місце експертної оцінки та зв’язки понять при забезпеченні ІТ-безпеки показано на рис. 2.
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Рис. 2.
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.
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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.
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. 3).
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.
вимоги
споживача

Профіль
захисту,
РР

Енциклопедія
вимог
ISO/IEC 15408

Результат
розробника

Рис. 3
Взаємні зв’язки між PP, ST і TOE показані на рис. 4.
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Рис. 4
оцінки

відповідних

Оцінка
PP

Результати оцінки
РР

Оцінений
РР

Оцінка
ST

Результати оцінки
ST

Оцінений
ST

Оцінка
TOE

Результати оцінки
TOE

Оцінений
TOE

складових

за

стандартом

Реєстрація РР

Реєстрація
TOE

Рис. 5
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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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 будьякому випадку, старі результати оцінки можуть бути визнані надалі не дійсними. При відновленні
довіри повторна оцінка не потребується.
На рис. 6 наведено зміст Профілю захисту (Protection Profile, PP), а на рис. 7 – зміст Проекту
(завдання) безпеки (Security Target, ST). Фактично, положення цих документів визначають
технологію розробки захищених систем.
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припущення

Цілі безпеки (security
objectives)

цілі безпеки для TOE
цілі безпеки для середовища функціонування
обґрунтування безпеки

Визначення додаткових
компонентів
Вимоги безпеки

Відповідність заяв

відповідність заяв стандарту
заяви PP
заяви Пакету (Package)
обґрунтування відповідності

Визначення проблем
безпеки (SPD)

загрози
політики безпеки організації
припущення

Цілі безпеки (security
objectives)

цілі безпеки для TOE
цілі безпеки для середовища функціонування
обґрунтування безпеки

Визначення додаткових
компонентів
Вимоги безпеки

функціональні вимоги безпеки
вимоги довіри безпеки
обґрунтування вимог безпеки

функціональні вимоги безпеки
вимоги довіри безпеки
обґрунтування вимог безпеки

Кратка специфікація TOE

Рис. 6

Рис. 7

3. Функціональні вимоги ІТ-безпеки
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 ІТ-продукту, що
забезпечують безпеку і визначають можливості засобів захисту.
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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. Ієрархія поділу показана на рис. 8.

Класи
Сімейства
Компоненти
Елементи

Рис. 9
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. 1.
Таблиця 1
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)
Використання ресурсів (Resource utilization)
Доступ до TOE (TOE access)
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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. 2.
Таблиця 2
Класи/сімейства функціональних вимог
Аудит безпеки (Security audit)
Автоматичне реагування на вторгнення в систему (Security audit automatic response)
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 (Nonrepudiation of origin)
Неможливість для отримувача відректися від факту отримання інформації (Nonrepudiation 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)
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Класи/сімейства функціональних вимог
Ідентифікатор
Захист залишкової інформації (Residual information protection)
FDP_RIP
Відкат (Rollback)
FDP_ROL
Цілісність даних в процесі зберігання (Stored data integrity)
FDP_SDI
Захист конфіденційності даних користувача при передачі по внутрішніх каналах
FDP_UCT
(Inter-TSF user data confidentiality transfer protection)
Захист цілісності даних користувача при передачі по внутрішніх каналах (Inter-TSF
FDP_UIT
user data integrity transfer protection)
Ідентифікація і аутентифікація (Identification and authentication)
FIA
Невдалі аутентифікації (Authentication failures)
FIA_AFL
Визначення атрибута безпеки користувача (User attribute definition)
FIA_ATD
Специфікація ключової інформації (Specification of secrets)
FIA_SOS
Аутентифікація користувача (User authentication)
FIA_UAU
Ідентифікація користувача (User identification)
FIA_UID
Прив’язка користувача до суб’єкту в системі (User-subject binding)
FIA_USB
Управління безпекою (Security management)
FMT
Управління функціями безпеки TOE (Management of functions in TSF)
FMT_MOF
Управління атрибутами безпеки (Management of security attributes)
FMT_MSA
Управління даними функцій безпеки (Management of TSF data)
FMT_MTD
Анулювання (Revocation)
FMT_REV
Закінчення терміну дії атрибуту безпеки (Security attribute expiration)
FMT_SAE
Специфікація функцій управління безпекою (Specification of Management Functions)
FMT_SMF
Безпечне управління ролями (Security management roles)
FMT_SMR
Секретність (Privacy)
FPR
Анонімність (Anonymity)
FPR_ANO
Наявність псевдонімів (Pseudonymity)
FPR_PSE
Неможливість відстежувати зв’язки (Unlinkability)
FPR_UNL
Неможливість спостерігати за діями (Unobservability)
FPR_UNO
Захист функцій безпеки TOE (Protection of the TOE Security Functionality)
FPT
Захист від збоїв (Fail secure)
FPT_FLS
Доступність при експорті даних функцій безпеки (Availability of exported TSF data)
FPT_ITA
Конфіденційність при експорті даних функцій безпеки (Confidentiality of exported
FPT_ITC
TSF data)
Цілісність при експорті даних функцій безпеки (Integrity of exported TSF data)
FPT_ITI
Передача даних функцій безпеки всередині TOE (Internal TOE TSF data transfer)
FPT_ITT
Фізичний захист функцій безпеки TOE (TSF physical protection)
FPT_PHP
Надійне відновлення (Trusted recovery)
FPT_RCV
Виявлення повторного використання (Replay detection)
FPT_RPL
Протокол синхронізації станів (State synchrony protocol)
FPT_SSP
Позначки часу (Time stamps)
FPT_STM
Взаємна узгодженість даних функцій безпеки (Inter-TSF TSF data consistency)
FPT_TDC
Тестування зовнішніх об'єктів (Testing of external entities)
FPT_TEE
Узгодженість даних реплікації функцій безпеки всередині TOE (Internal TOE TSF
FPT_TRC
data replication consistency)
Самотестування функцій безпеки (TSF self test)
FPT_TST
Використання ресурсів (Resource utilization)
FRU
Стійкість на відмови (Fault tolerance)
FRU_FLT
Пріоритет обслуговування (Priority of service)
FRU_PRS
Розподіл ресурсів (Resource allocation)
FRU_RSA
Доступ до TOE (TOE access)
FTA
Обмеження на вибір атрибутів (Limitation on scope of selectable attributes)
FTA_LSA
Обмеження на множину одночасних сеансів (Limitation on multiple concurrent
FTA_MCS
sessions)
Блокування та завершення сеансу (Session locking and termination)
FTA_SSL
Попередження перед наданням доступу до TOE (TOE access banners)
FTA_TAB
Історія доступу до TOE (TOE access history)
FTA_TAH
Встановлення сеансу доступу до TOE (TOE session establishment)
FTA_TSE
Надійний маршрут/канали (Trusted path/channels)
FTP
Надійний канал між функціями безпеки (Inter-TSF trusted channel)
FTP_ITC
Надійний маршрут (Trusted path)
FTP_TRP
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4. Вимоги гарантій (довіри) до ІТ-безпеки
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 (рис.
10).
Клас гарантій
Назва класу
Опис класу

Сімейство гарантій
Назва сімейства
Задачі
Ранжування компонентів
Зауваження щодо застосування

Компонент гарантій
Ідентифікація компоненту
Зауваження щодо застосування
Залежності
Елемент гарантій

Рис. 10
Перелік класів, сімейств і компонентів гарантій з їх ідентифікаторами представлений у табл.
3.
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Таблиця 3
Клас гарантій

Сімейство гарантій
APE_INT. Введення PP
APE_CCL. Відповідність заявленому
APE_SPD. Визначення проблем безпеки

APE: Оцінка Профілю
захисту (Protection Profile
evaluation)

APE_OBJ. Завдання безпеки
APE_ECD. Визначення розширених
компонентів
APE_REQ. Вимоги безпеки
ASE_INT. Введення ST
ASE_CCL. Відповідність заявленому
ASE_SPD. Визначення проблем безпеки
ASE_OBJ. Завдання безпеки

ASE: Оцінка Проекту
безпеки (Security Target
evaluation)

ASE_ECD. Визначення розширених
компонентів
ASE_REQ. Вимоги безпеки
ASE_TSS. Кратка специфікація TOE

ADV_ARC. Архітектура безпеки

ADV_FSP. Функціональна специфікація

ADV: Розробка (Development)

ADV_IMP. Впровадження заявленого

ADV_INT. Внутрішня структура TSF
(TSF internals)
ADV_SPM. Моделювання політики
безпеки
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Компоненти гарантій
APE_INT.1. Введення PP
APE_CCL.1. Відповідність заявленому
(claims)
APE_SPD.1. Визначення проблем безпеки
APE_OBJ.1. Завдання безпеки для
середовища функціонування
APE_OBJ.2. Завдання безпеки
APE_ECD.1. Визначення розширених
(extended) компонентів
APE_REQ.1. Встановлені (stated) вимоги
безпеки
APE_REQ.2. Походження (derived) вимог
безпеки
ASE_INT.1. Введення ST
ASE_CCL.1. Відповідність заявленому
(claims)
ASE_SPD.1. Визначення проблем безпеки
ASE_OBJ.1. Завдання безпеки для
середовища функціонування
ASE_OBJ.2. Завдання безпеки
ASE_ECD.1. Визначення розширених
(extended) компонентів
ASE_REQ.1. Встановлені (stated) вимоги
безпеки
ASE_REQ.2. Походження (derived) вимог
безпеки
ASE_TSS.1. Кратка специфікація TOE
ASE_TSS.2. Кратка специфікація TOE з
краткою специфікацією архітектури
проекту
ADV_ARC.1. Опис архітектури безпеки
ADV_FSP.1. Специфікація основних
функцій
ADV_FSP.2. Специфікація примусових
функцій безпеки
ADV_FSP.3. Повністю визначене резюме
функціональної специфікації
ADV_FSP.4. Повністю визначена
функціональна специфікація
ADV_FSP.5. Повністю визначена
напівформальна функціональна
специфікація з додатковою інформацією
про помилки
ADV_FSP.6. Повністю визначена
напівформальна функціональна
специфікація з додатковою формальною
специфікацією
ADV_IMP.1. Впровадження заявленої
функціональності безпеки TOE (TSF, TOE
Security Functionality)
ADV_IMP.2. Повне відображення
впровадження заявленої функціональності
безпеки TOE
ADV_INT.1. Добре структурована
підмножина внутрішньої структури TSF
ADV_INT.2. Добре структурована
внутрішня структура TSF
ADV_INT.3. Мінімально складна
внутрішня структура TSF
ADV_SPM.1. Формальна модель політики
безпеки TOE

"Безпека інформаційних та комунікаційних систем", л.9, Носов В.В.
Клас гарантій

Сімейство гарантій

ADV_TDS. Схема TOE (TOE design)

AGD: Керівні документи
(Guidance documents)

AGD_OPE. Керівництво по роботі для
користувача
AGD_PRE. Процедури з підготовки

ALC_CMC. Можливості управління
конфігурацією

ALC_CMS. Зона охвату

ALC: Підтримка життєвого
циклу (Life-cycle support)

ALC_DEL. Постачання
ALC_DVS. Безпеки розробки
ALC_FLR. Відновлення після збоїв
(Flaw remediation)

ALC_LCD. Визначення життєвого
циклу
ALC_TAT. Засоби та методи

ATE_COV. Область тестування

ATE_DPT. Глибина
ATE: Тестування (Tests)
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Компоненти гарантій
ADV_TDS.1. Загальна схема (Basic design)
ADV_TDS.2. Схема архітектури
(Architectural design)
ADV_TDS.3. Загальна модульна схема
(Basic modular design)
ADV_TDS.4. Напівформальна модульна
схема
ADV_TDS.5. Повністю визначена
напівформальна модульна схема
ADV_TDS.6. Повністю визначена
напівформальна модульна схема з
представленням високорівневої
формальної схеми
AGD_OPE.1. Керівництво по роботі для
користувача
AGD_PRE.1. Процедури з підготовки
ALC_CMC.1. Маркування TOE
ALC_CMC.2. Використання системи
управління конфігурацією
ALC_CMC.3. Елементи управління
дозволами
ALC_CMC.4. Підтримка продукту,
схвалення процедур і автоматизація
ALC_CMC.5. Розширена підтримка
ALC_CMS.1. Зона охвату управління
конфігурацією TOE
ALC_CMS.2. Складові зони охвату
управління конфігурацією TOE
ALC_CMS.3. Впровадження представленої
зони охвату управління конфігурацією
TOE
ALC_CMS.4. Проблеми відстеження зони
охвату управління конфігурацією TOE
ALC_CMS.5. Засоби розробки зони охвату
управління конфігурацією TOE
ALC_DEL.1. Процедури постачання
ALC_DVS.1. Ідентифікація заходів безпеки
ALC_DVS.2. Достатність заходів безпеки
ALC_FLR.1. Загальне відновлення після
збоїв
ALC_FLR.2. Процедури повідомлення про
збої
ALC_FLR.3. Систематичне відновлення
після збоїв
ALC_LCD.1. Задана розробником модель
життєвого циклу
ALC_LCD.2. Вимірна модель життєвого
циклу
ALC_TAT.1. Добре відомі засоби розробки
ALC_TAT.2. Дотримання стандартів при
реалізації
ALC_TAT.3. Дотримання стандартів при
реалізації для всіх частин
ATE_COV.1. Обґрунтування області
ATE_COV.2. Аналіз області
ATE_COV.3. Суворий аналіз області
ATE_DPT.1. Тестування загальної схеми
ATE_DPT.2. Тестування модулів
забезпечення безпеки
ATE_DPT.3. Тестування модулів схеми
ATE_DPT.4. Тестування впровадження
представленого

"Безпека інформаційних та комунікаційних систем", л.9, Носов В.В.
Клас гарантій

Сімейство гарантій
ATE_FUN. Функціональні тести
ATE_IND. Незалежне тестування

AVA: Оцінка вразливостей
(Vulnerability assessment)

AVA_VAN. Аналіз вразливостей

ACO_COR. Обґрунтування складу
ACO_DEV. Відомості щодо розробки
ACO_REL. Впевненість у залежних
компонентах
ACO: Скомпонованість
(Composition)

ACO_CTT. Тестування скомпонованого
TOE

ACO_VUL. Аналіз складових
вразливостей

Компоненти гарантій
ATE_FUN.1. Функціональне тестування
ATE_FUN.2. Впорядковане функціональне
тестування
ATE_IND.1. Незалежне тестування на
відповідність
ATE_IND.2. Вибіркове незалежне
тестування
ATE_IND.3. Повне незалежне тестування
AVA_VAN.1. Огляд вразливостей
AVA_VAN.2. Аналіз вразливостей
AVA_VAN.3. Сфокусований аналіз
вразливостей
AVA_VAN.4. Системний аналіз
вразливостей
AVA_VAN.5. Розширений системний
аналіз вразливостей
ACO_COR.1. Обґрунтування складу
ACO_DEV.1. Функціональний опис
ACO_DEV.2. Основні відомості про проект
ACO_DEV.3. Детальний опис проекту
ACO_REL.1. Базова інформація щодо
впевненості
ACO_REL.2. Інформація щодо впевненості
ACO_CTT. Тестування інтерфейсу
ACO_CTT. Суворе тестування інтерфейсу
ACO_VUL.1. Огляд складових
вразливостей
ACO_VUL.2. Аналіз складових
вразливостей
ACO_VUL.3. Розширений-базовий аналіз
складових вразливостей

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). Структури цих конструкцій показані на рис. 11, 12.
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. 4 наведено ієрархію розподілу компонентів гарантій (див. табл. 3) 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.
Для збільшення довіри ISO/IEC 15408-3 дозволяє представляти інші комбінації гарантій для
EAL, які не визначені у табл. 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.
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"Безпека інформаційних та комунікаційних систем", л.9, Носов В.В.
Клас гарантій
Назва класу
Опис класу

Сімейство гарантій
Назва сімейства

Рівень оцінки гарантій (EAL)

Задачі

Назва EAL

Ранжування компонентів

Задачі

Зауваження щодо застосування

Зауваження щодо застосування

Компонент гарантій

Компонент гарантій

Ідентифікація компоненту

Ідентифікація компоненту

Зауваження щодо застосування

Зауваження щодо застосування

Залежності

Залежності

Елемент гарантій

Елемент гарантій

Рис. 11
Пакет скомпонованих гарантій (CAP)
Назва CAP
Задачі
Зауваження щодо застосування

Компоненти пакету гарантій
Ідентифікація компоненту
Ідентифікація компоненту
Ідентифікація компоненту
Ідентифікація компоненту

Рис. 12
Таблиця 4
Клас гарантій

Розробка

Сімейство гарантій
ADV_ARC
ADV_FSP
ADV_IMP
ADV_INT
ADV_SPM
ADV_TDS

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
1
1
2
2
2
3
3
1
1
1
2
3
4
5
6
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Клас гарантій
Керівні документи

Підтримка життєвого циклу

Оцінка Проекту безпеки(ST)

Тестування
Оцінка вразливостей

"Безпека інформаційних та комунікаційних систем", л.9, Носов В.В.
Компоненти гарантій за рівнями оцінки гарантій
Сімейство гарантій
EAL1 EAL2 EAL3 EAL4 EAL5 EAL6 EAL7
AGD_OPE
1
1
1
1
1
1
1
AGD_PRE
1
1
1
1
1
1
1
ALC_CMC
1
2
3
4
4
5
5
ALC_CMS
1
2
3
4
5
5
5
ALC_DEL
1
1
1
1
1
1
ALC_DVS
1
1
1
2
2
ALC_FLR
ALC_LCD
1
1
1
1
2
ALC_TAT
1
2
3
3
ASE_CCL
1
1
1
1
1
1
1
ASE_ECD
1
1
1
1
1
1
1
ASE_INT
1
1
1
1
1
1
1
ASE_OBJ
1
2
2
2
2
2
2
ASE_REQ
1
2
2
2
2
2
2
ASE_SPD
1
1
1
1
1
1
ASE_TSS
1
1
1
1
1
1
1
ATE_COV
1
2
2
2
3
3
ATE_DPT
1
2
3
3
4
ATE_FUN
1
1
1
1
2
2
ATE_IND
1
2
2
2
2
2
3
AVA_VAN
1
2
2
3
3
4
5

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. 5 наведено ієрархію розподілу компонентів гарантій (див. табл. 3) 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 5
Клас гарантій

ACO: Скомпонованість

AGD: Керівні документи
ALC: Підтримка життєвого циклу

Сімейство
гарантій
ACO_COR
ACO_CTT
ACO_DEV
ACO_REL
ACO_VUL
AGD_OPE
AGD_PRE
ALC_CMC
ALC_CMS
15

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

Клас гарантій

ASE: Оцінка Проекту безпеки (ST)

"Безпека інформаційних та комунікаційних систем", л.9, Носов В.В.
Компоненти гарантій за рівнями
Сімейство
сформованих пакетів гарантій
гарантій
CAP-A
CAP-B
CAP-C
ALC_DEL
ALC_DVS
ALC_FLR
ALC_LCD
ALC_TAT
ASE_CCL
1
1
1
ASE_ECD
1
1
1
ASE_INT
1
1
1
ASE_OBJ
1
2
2
ASE_REQ
1
2
2
ASE_SPD
1
1
ASE_TSS
1
1
1

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).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольні питання
Якою є структура ISO/IEC 15408?
Що розуміється в ISO/IEC 15408 під термінами: Target of Evaluation, Security objective, Package,
Protection Profile, Security Target?
Яке займає місце експертна оцінка при забезпеченні ІТ-безпеки згідно ISO/IEC 15408?
Як розробником ІТ продукту формуються документи PP/ST згідно ISO/IEC 15408?
Як можна зобразити взаємні зв’язки між PP, ST і TOE ISO/IEC 15408?
Якою є загальна послідовність експертної оцінки відповідних складових за стандартом
ISO/IEC 15408?
Якою є таксономія класів функціональних вимог ISO/IEC 15408-2?
Якою є таксономія класів гарантій ISO/IEC 15408-2?
Якими є рівні оцінки гарантій ISO/IEC 15408-2?
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