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MODEL STRATEGIJE GRADNJE VARNIH
SISTEMOV POSLOVNE INTELIGENCE

1. Kaj je model za določanje strategije aplikacijske varnosti
(“MASS”)?

2. Opis testnega “vzorca”
3. Kako dobro so se odrezala javna naročila?
4. Zaključek in vprašanja
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PENETRACIJSKI
PREIZKUSI
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Pred desetletjem še ni bilo ...

- zelo veliko podatkov nakopičenih v podatkovnih bazah
- veliko medsebojno povezanih podatkovnih baz
- hranjenja podatkov na različnih napravah (prenosniki,

telefoni, dlančniki, USB diski, CDji ipd.)
- tako zelo kompleksne programske opreme
- masovnega brezžičnega dostopa
- veliko mešanja službenega in zasebnega na računalnikih s

spletnim dostopom
- “oblakov”
- finančnih razlogov za vdore v informacijske sisteme
- lahkosti kraje podatkov

- usodne odvisnosti od računalniških sistemov
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““USTREZNAUSTREZNA”” varnost?

ZVOP-1-UPB1, 24. člen (3):

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
morajo biti ustrezniustrezni glede na tveganje, ki ga

predstavlja obdelava in narava določenih osebnih
podatkov, ki se obdelujejo.

... rešitev
mora biti
izdelana z

upoštevanjem
vsehvseh dobrih

praks in
ustreznih
rešitev ...

... zahtevana
zanesljiva
hramba

dokumentov,
z ustreznimiustreznimi
zaščitami ...

... sistem
zagotavlja

varen,
pooblaščen in
sledljiv dostop
do podatkov ...

... sistem
mora

zagotoviti
ustrezno

raven
varnosti ...

... podatki o
zavezancih so
zelo občutljivi
podatki in jih

je treba
ustreznoustrezno

varovati ...

moduli morajo
upoštevati
ustrezneustrezne
elemente
varnostne

sheme

...
programerji
z ustreznoustrezno

izobrazbo ...
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Standardi in splošne prakse

A. Splošni informacijsko-varnostni standardi in
dobre prakse

ISO 2700xISO 2700x, PCI-DSS, COBIT, SANS CAG,
NIST’s 800-53 ipd.

B. Zrelostni aplikacijsko-varnostni modeli
OWASP OpenSAMM (Open Software Assurance Model),
BSIMM (BSIMM (BuildingBuilding SecuritySecurity inin MaturityMaturity Model)Model) ipd.

C. Specializirani aplikacijsko-varnostni standardi
in modeli

ISO 15408 (“Common Criteria”), OWASP ASVS,OWASP ASVS,
Microsoft SDL,Microsoft SDL, ISO 27034 (ga še čakamo) ipd.
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Model za določanje strategije aplikacijske
varnosti

1.Kakšen nivo varnosti v aplikacijah
potrebujemo?

2.Smo ta nivo varnosti dosegli?

“MASS”
Model for Application Security Strategy
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CILJ?
“CANV”

AKTIVNOSTI?
“OANV” POT!

“MASS” – 3 koraki

•“kuharski recept”

•2 preprosta vprašalnika: 15-25 min (vir: www.acros.si)

•primerjava in enotna obravnava aplikacij

1. 2. 3.
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CILJ?
“CANV”

1.Določitev ciljnega nivoja aplikacije

1. Osnovna varnost

2. Javni dostop

3. Podatki

4. Denar

5. Skrivnost

6. Življenje
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AKTIVNOSTI?
“OANV”

2.Ugotovitev varnostnih aktivnosti

KLJUČNE AKTIVNOSTI
1. Pogodbene zaveze
2. Varnostne zahteve
3. Varnostna arhitektura
4. Varnostno preverjanje

DRUGE AKTIVNOSTI
5. Ljudje
6. Varno kodiranje
7. Preverjanje varnostnih funkcij
8. Ključne ranljivosti
9. Metrike
10. Varnostni standardi in prakse
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POT!

3.Določitev dodatnih nujnih aktivnosti
Primer:

• Ciljni nivo 4: aplikacija na nivoju
4 (denar)

• Ključne aktivnosti:

1. Pogodbene zaveze.: 3 točke (O13)
2. Varnostne zahteve: 1 točka (O21)
3. varnostna arhitektura: 0 točk
4. varnostno preverjanje: 0 točk

•A1: Določitev varnostnih mejnikov in metrik (2t) ali
Zahteva po sodelovanju varnostnega strokovnjaka (1t)

•A2: Določeno ciljno varnostno stanje (3t)
•A3: Določitev in redukcija področja napada (3t) in

Varnostni profil (1t)/arhitekturni model groženj (2t)
•A4: Neodvisne poglobljene simulacije napadov (3t) in

Ročno (2t) ali avtomatsko (1t) varnostno preverjanje

• Pot:
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Opis testnega “vzorca”

Vir: Portal www.enaročanje.si (UL RS)
www.mz.gov.si (zVEM)

•Vseh IT projektov: 132
• Javna naročila strojne in programske opreme

• Tudi javna naročila s pogajanji (ni dokumentacije)

• Nakup licenc

•Ocenjevanih: 37
•Imeli smo dokumentacijo

•Naročila večjih vrednosti (> 500.000 EUR)

•Nekaj izjem

• Dodatno komentiranih: 13+1
•Največja naročila gradnje aplikacij

•Upravljanje z varnostno kritičnimi podatki

•+1: povabilo k strokovnemu dialogu
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“Velikih 13+1”

Po abecedi:
1. eDIS
2. eZK
3. Informacijski sistem pediatrične klinike (ISPEK)
4. Informatizacija vpisnikov
5. IS za šolske zavode
6. Nadgradnja e-VEM
7. Poslovni IS za JHL
8. Prenova Centralne kazenske evidence (CKE)
9. Prenova IS (KCLJ)
10.SICIS
11.Sistemska podpora MJU
12.Skupna kmetijska politika do 2013
13.Vpogledovalnik v zbirko vrednotenja nepremičnin

14. Povabilo k strokovnemu dialogu: zVEM (dec 2009)
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Rezultati (1)CILJ?
“CANV”

Vzorec 37: 4.35

Vzorec 13+1: 4.93

Povprečen najvišji CANV
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AKTIVNOSTI?
“OANV”

0,50,310. Varnostni standardi in prakse
0,40,29. Metrike
0,00,08. Ključne ranljivosti
0,10,07. Preverjanje varnostnih funkcij
0,00,06. Varno kodiranje
0,00,1

DRUGE AKTIVNOSTI
5. Ljudje

0,10,04. Varnostno preverjanje
0,20,13. Varnostna arhitektura
2,21,92. Varnostne zahteve
1,2*0,5

KLJUČNE AKTIVNOSTI
1. Pogodbene zaveze

‘‘13+113+1’’VsVsa naroa naroččilaila

* Povprečno število zbranih točk za področje (od 6 možnih)

Rezultati (2)

Vzorec 37: 4.35

Vzorec 13+1: 4.93

Povprečen najvišji CANV
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AKTIVNOSTI?
“OANV” Rezultati (3)
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AKTIVNOSTI?
“OANV”

Razočaranje: ključne aktivnosti,
0 načrtovanih izvedb

• Določitev varnostnih mejnikov in metrik C12

• Določeno ciljno varnostno stanje C23

• Arhitekturni model groženj (“threat model” po SDL) C32

• Določitev in redukcija področja napada ("attack surface") C33

• Ročno varnostno preverjanje C42

• Neodvisne poglobljene simulacije napadov C43
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POT!
Možnosti za izboljšavo

(druge aktivnosti)

Ranljivosti:
Iskanje TOP ranljivosti

Iskanje kompleksnih ranljivosti

Vrednotenje ranljivosti

Varno kodiranje:
Uporaba razvijalskih avtomatskih orodij
(“fuzzing”, nadzor nad pomnilnikom)

Izogibanje znanim napakam

Načela varnega kodiranja – uporaba
varnih knjižnic, politik

Ljudje:
Zahteva po sodelovanju izkušenih
etičnih hekerjev

Sodelovanje neodvisnega zunanjega
strokovnjaka za aplikacijsko varnost

Procesi:

Uporaba procesnih metrik
Uporaba lastnih varnostnih
aplikacijskih metrik

Uporaba zrelostnih aplikacijsko-
varnostnih modelov
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Namesto zaključka

• V Sloveniji naročamo programsko opremo, ki upravlja s
pomembnimi podatki, denarjem, skrivnostmi, zdravjem in
življenji.

• Organizacije se zavedajo pomembnosti naročanja varnostnih
funkcij.

• Organizacije vgrajujejo revizijske funkcije.
• Organizacije zaupajo splošnim varnostnim standardom.

• “Ustrezna” varnost ni definirana, varnostne zahteve so nejasne.
• Ni dovolj poglobljenega razmišljanja o merjenju rezultatov.
• Ni zavedanja o pomembnosti ranljivosti v aplikacijah.
• Ni poudarka varnemu kodiranju.
• Premalo pomoči varnostnih strokovnjakov.
• Skoraj nič uporabe varnostno inženirskega pristopa.
• Zelo malo zahtev po varnostnem preverjanju.
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Vprašanja?
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