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1 Wstęp
Niniejsza norma jest jedną z serii norm terminologicznych z zakresu techniki informatycznej. Stanowi ona
opracowanie mające na celu unormowanie terminologii polskiej dotyczącej bezpieczeństwa systemów informatycznych i ochrony informacji, przeznaczone do stosowania w kraju i ułatwiające współpracę międzynarodową.
Podstawą niniejszej normy jest terminologia angielska podana w normie międzynarodowej ISO/IEC 2382-8:1998,
rozszerzona o terminologię angielską podaną w dokumentach roboczych opracowanych w podkomitecie
ISO/IEC JTC 1 SC 27 IT Security techniques, która uzupełnia obszar zastosowania terminów dotyczących
zabezpieczeń w systemach informatycznych.
Na podstawie różnych materiałów źródłowych sformułowano jedną definicję odpowiadającą jednemu terminowi.
W przypadkach, w których nie udało się sformułować łącznej definicji, w uwagach pod definicją podano odcienie
znaczeniowe i funkcyjne terminów.
Przy tworzeniu normy terminologicznej przyjęto tłumaczyć angielskie słowa security i safety jako bezpieczeństwo.
Należy jednak wyraźnie odróżniać pojęcia kryjące się pod tymi słowami. Przez security rozumiane są wszelkie
zabezpieczenia chroniące system infromatyczny i jego zasoby przed szkodliwymi oddziaływaniami otoczenia, zaś
safety – oznacza wszelkie zabezpieczenia chroniące otoczenie przez szkodliwymi lub wręcz katastroficznymi oddziaływaniami systemu informatycznego na otoczenie systemu.

2 Zakres normy
W niniejszej normie podano polską terminologię z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych, potrzebną do tłumaczenia tekstów technicznych, norm i dokumentów oraz do jednoznacznej wymiany informacji
podczas kontaktów międzynarodowych i krajowych.

3 Definicje
3.1 Definicje podstawowe
3.1.001
aktywa informatyczne
wszelkie oprogramowanie, dane, sprzęt, zasoby (3.1.117) administracyjne, fizyczne, komunikacyjne lub ludzkie
w systemie informatycznym, lub w działalności informatycznej
assets
3.1.002
anonimowość
zasada, z której wynika, że podmiot (3.9.074) może wykorzystywać zasób (3.1.117) lub usługę bez ujawniania (3.1.106) swojej tożsamości (3.4.093)
anonymity
3.1.003
aplikacja wrażliwa
aplikacja informatyczna, wymagająca ochrony z powodu przetwarzania danych wrażliwych lub ryzyka (3.1.096)
i wielkości strat lub szkód mogących wyniknąć z niewłaściwego działania albo z manipulacji przy tej aplikacji
sensitive application
3.1.004
archiwum
odpowiednio wyposażona jednostka organizacyjna gromadząca, przechowująca oraz udostępniająca zbiory
i dokumenty informatyczne zgodnie z ustalonymi procedurami
archive
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3.1.005
atak
próba naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁADY – Algorytmy złośliwe, podsłuch łącza.

attack
3.1.006
atak technologiczny
atak (3.1.005), który bez konieczności angażowania personelu lub innych użytkowników (3.1.110) umożliwia
ominięcie lub osłabienie sprzętowych i programowych mechanizmów kontroli dostępu (3.4.084)
technological attack
3.1.007
audyt
audyt bezpieczeństwa systemu
dokonanie niezależnego przeglądu i oceny (3.1.056) działania systemu w celu przetestowania adekwatności
środków nadzoru systemu, upewnienia się, czy system działa zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa
(3.1.079) i z procedurami operacyjnymi oraz w celu wykrycia przełamań bezpieczeństwa (3.1.91) i zalecenia
wskazanych zmian w środkach nadzorowania, polityce bezpieczeństwa oraz w procedurach
audit, security audit
3.1.008
autentyczność
właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość obiektu (3.9.062) informatycznego są takie jak
deklarowane
authenticity
3.1.009
bezpieczeństwo
stan lub ochrona przed niekontrolowanymi stratami lub skutkami, kombinacja usług zapewniających poufność
(3.1.084 ), integralność (3.1.038) i dostępność (3.1.028)
security
3.1.010
bezpieczeństwo administracyjne
środki administracyjne służące bezpieczeństwu systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Środkami tymi mogą być procedury operacyjne i rozliczania, procedury śledzenia przełamań bezpieczeństwa
i przeglądania śladów dla audytu.

administrative security
3.1.011
bezpieczeństwo danych1
bezpieczeństwo systemu informatycznego (3.1.017) odniesione do danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
data security
3.1.012
bezpieczeństwo danych2
ochrona danych (3.1.059) przed nieuprawnioną (przypadkową lub zamierzoną) modyfikacją, zniszczeniem lub
ujawnieniem (3.1.106)
data security
3.1.013
bezpieczeństwo fizyczne
środki zastosowane w celu fizycznej ochrony zasobów (3.1.117) przed umyślnymi lub przypadkowymi zagrożeniami (3.1.112)
physical security
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3.1.014
bezpieczeństwo informacji
system informatyczny wraz z systemem bezpieczeństwa komunikacji, składającym się z wytycznych i procedur administracyjnych, przeznaczony do identyfikowania (3.1.031), nadzoru i ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem (3.1.106)
information security
3.1.015
bezpieczeństwo komunikacji
bezpieczeństwo systemu informatycznego (3.1.017) odniesione do komunikacji danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
communications security
3.1.016
bezpieczeństwo proceduralne
środki administracyjne służące bezpieczeństwu systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Środkami tymi mogą być procedury operacyjne i rozliczania, procedury śledzenia przełamań bezpieczeństwa (3.1.091) i przeglądania śladów dla audytu.

procedural security
3.1.017
bezpieczeństwo systemu informatycznego
ochrona danych (3.1.059) i zasobów (3.1.117) przed przypadkowymi lub złośliwymi czynami, polegająca
zwykle na podjęciu właściwych działań [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Tymi czynami mogą być: modyfikacja, zniszczenie, dostęp, ujawnienie lub pozyskanie danych, gdy są nieuprawnione albo gdy następuje ich strata.

computer security
3.1.018
bezpieczeństwo techniczne
dokumentacja oraz zestaw sprzętu, mikroprogramów, oprogramowania i wspierających środków nadzoru, wdrażający politykę bezpieczeństwa (3.1.079), rozliczalność (3.1.095) i uzasadnienie zaufania (3.9.109)
technical security
3.1.019
bezpieczne środowisko otwarte1
środowisko, w którym ochrona danych (3.1.059) i zasobów (3.1.117) przed przypadkowymi lub złośliwymi
działaniami jest osiągana poprzez normalne procedury działania [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
open-security environment
3.1.020
bezpieczne środowisko otwarte2
środowisko, w którym uprawnienia (3.2.083), zakres dostępu (3.4.121) i środki nadzoru konfiguracji są niewystarczające do uzyskania wystarczającej pewności, że nieuprawnione przekształcenia celowe nie mogą być
wprowadzone przed lub podczas działania systemu przetwarzania danych
open-security environment
3.1.021
bezpieczne środowisko zamknięte
środowisko, w którym specjalną uwagę zwraca się na ochronę danych i zasobów (stosowanie uprawnień
(3.2.083), zakresów dostępu (3.4.121), sterowań konfiguracją itp.) przed przypadkowymi lub złośliwymi działaniami [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
closed-security environment
3.1.022
dane osobowe
wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej o ustalonej tożsamości (3.4.093) albo dającej się zidentyfikować
personal data
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3.1.023
defekt
uszkodzenie powodujące, że urządzenie lub składnik systemu przestaje działać w wymagany sposób (np.
zwarcie, przerwa w obwodzie lub przerwany przewód)
fault
3.1.024
dokumentacja bezpieczeństwa systemu przetwarzania danych
dokumenty, w których podano koncepcję działania bezpieczeństwa systemu przetwarzania danych, obejmujące plan szacowania ryzyka (3.2.077) i raporty z tego oszacowania, test bezpieczeństwa, plany i raporty
z oceny (3.1.056) stanu bezpieczeństwa (3.2.072), raporty ze zdarzeń wyjątkowych, plany awaryjne (3.1.070)
oraz wyniki testów i standardowe procedury operacyjne
ADP security documentation
3.1.025
dopuszczalny poziom ryzyka
minimalne wymagania dotyczące ryzyka (3.1.096) przetwarzania, przechowywania, przesyłania danych, aprobowane przez uprawnione do tego władze (patrz aprobowanie uprawnione (3.2.006))
UWAGA – Oszacowanie uwzględnia wartość aktywów informatycznych, zagrożenia i podatności, a także środki przeciwdziałania i ich efektywność w kompensowaniu podatności, oraz wymagania eksploatacyjne.

acceptable level of risk
3.1.026
dostęp
możliwość komunikowania się podmiotu (3.9.074) z systemem w określonym obszarze
UWAGA – Dostęp nie obejmuje tych podmiotów, które po prostu odbierają dane wytwarzane przez system, nie komunikują się ani nie stykają się z systemem lub obsługującym go personelem.

access
3.1.027
dostęp do informacji
możliwość korzystania z informacji przez uprawnionych użytkowników
access to information
3.1.028
dostępność
właściwość danych lub zasobów (3.1.117) polegająca na tym, że mogą one być dostępne i wykorzystywane na
żądanie uprawnionej (3.2.084) jednostki [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGI
1 – Zdolność do wykorzystywania lub do dostępu do pożądanych obiektów i zasobów rozumiana jest w takim znaczeniu, że obiekty informatyczne i inne zasoby systemowe są dostępne, gdy potrzeba, bez zbędnego opóźnienia.
2 – Zapobieganie nieuprawnionemu wstrzymywaniu dostępu do informacji lub zasobów.

availability
3.1.029
gestor danych
statutowy organ, osoba lub organizacja odpowiedzialne za szczególną kategorię informacji lub aktualne dane
zawarte w informacji lub określone typy danych, do których należy sygnalizowanie użytkownikom (3.1.110) i
zarządzającym danymi potrzeby stosowania pewnych procedur obsługi danych, związanych z bezpieczeństwem (3.1.009)
data owner, owner of data, sponsor of data
3.1.030
hasło
ciąg znaków, który jest używany jako informacja uwierzytelniająca (3.4.023) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
password, keyword
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3.1.031
identyfikowanie
proces zautomatyzowanego rozpoznania określonego użytkownika (3.1.110) w systemie, możliwy do zrealizowania dzięki zastosowaniu unikalnych nazw
identification
3.1.032
identyfikator osobisty
element danych związany z określoną osobą, określający tożsamość (3.4.093) tej osoby; może być on znany
innym osobom
personal identifier
3.1.033
identyfikator użytkownika
ID użytkownika
ciąg znaków lub wzorzec, który jest używany przez system przetwarzania danych do identyfikowania (3.1.031)
użytkownika (3.1.110) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
user identifier, user ID
3.1.034
incydent związany z bezpieczeństwem
każde działanie lub okoliczność wpływająca na sklasyfikowaną informację, odbiegające od zatwierdzonych
wymagań i dotyczących bezpieczeństwa (3.1.009)
PRZYKŁAD – Naruszenie ochrony, możliwe naruszenie ochrony, nieumyślne ujawnienie.

security incident
3.1.035
incydent związany z bezpieczeństwem systemu informatycznego
niekorzystne zdarzenie związane z systemem informatycznym, które według wewnętrznych reguł lub zaleceń
dotyczących bezpieczeństwa (3.1.009) jest awarią i/lub powoduje domniemane lub faktyczne naruszenie ochrony
informacji, albo powoduje naruszenie własności
computer security incident
3.1.036
informacja wrażliwa
informacja, którą, jak ustalił właściwy organ (3.1.065), należy chronić, ponieważ jej ujawnienie (3.1.106), modyfikacja, zniszczenie lub strata (3.5.036) spowoduje zauważalną szkodę dla kogoś lub czegoś [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
sensitive information
3.1.037
inspektor bezpieczeństwa systemu
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo (3.1.009) zautomatyzowanego systemu informatycznego, mająca
uprawnienia (3.2.083) do egzekwowania stosowania środków bezpieczeństwa (3.1.100) przez wszystkich,
którzy mają dostęp (3.1.026) do systemu
system security officer
3.1.038
integralność
zob. integralność systemu (3.1.039) i integralność danych (3.6.017)
integrity
3.1.039
integralność systemu
właściwość polegająca na tym, że system realizuje swoją zamierzoną funkcję w nienaruszony sposób, wolny od
nieautoryzowanej manipulacji, celowej lub przypadkowej
system integrity
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3.1.040
klasyfikacja
kwalifikacja informacji, wymagającej określonego stopnia ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem (3.1.106)
wraz z zaznaczeniem, że taka kwalifikacja została dokonana
classification
3.1.041
klauzula dostępności
klauzula stosowana przy oznakowaniu dokumentu technicznego w celu określenia zakresu jego dostępności
(3.1.028), bez dodatkowych akceptacji lub przyznawania uprawnień (3.2.083) przy dystrybucji, wydaniu lub
ujawnieniu (3.1.106)
distribution statement
3.1.042
kryptoanaliza
analiza kryptograficzna
analiza systemu kryptograficznego (3.3.081), jego wejść lub wyjść albo też wejść i wyjść w celu uzyskania
informacji wrażliwej (3.1.036), takiej jak tekst jawny (3.1.104) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
cryptoanalysis
3.1.043
kryptografia
dyscyplina, która obejmuje zasady, środki i metody przekształcania danych w celu ukrycia ich zawartości
semantycznej, zapobiegania ich nieuprawnionemu wykorzystaniu lub zapobiegania ich niewykrywalnej modyfikacji [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
cryptography
3.1.044
kryptologia
dziedzina obejmująca kryptografię (3.1.043) i kryptoanalizę (3.1.042)
cryptology
3.1.045
kryteria oceny wiarygodnych systemów informatycznych
jednorodny zestaw podstawowych wymagań i kryteriów oceny (3.9.053) służących do oszacowania skuteczności sprzętowych i programowych środków kontroli, wbudowanych w zautomatyzowany system informatyczny
UWAGA – Kryteria te są przeznaczone do wykorzystywania podczas projektowania i oceny systemów, które będą
przetwarzały dane wrażliwe lub sklasyfikowane.

trusted computer evaluation criteria
3.1.046
krytyczność
pojęcie związane z zadaniem wykonywanym przez system zautomatyzowany i ze stopniem zależności wykonania od systemu, tj. od skutków odmowy usługi (3.5.026), modyfikacji lub zniszczenia danych, oprogramowania albo systemu dla tego zadania
criticality
3.1.047
lista produktów zalecanych
udokumentowany wykaz dostępnego, wiarygodnego sprzętu komputerowego i oprogramowania, które zostały
ocenione pod kątem wiarygodnych kryteriów oceny (3.9.053) systemów informatycznych
evaluated products list
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3.1.048
luka
dziura
błąd proceduralny, zaniechanie lub przeoczenie, które pozwala na obejście lub zneutralizowanie mechanizmów bezpieczeństwa (3.1.049) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
flaw, loophole
3.1.049
mechanizm bezpieczeństwa
logika lub algorytm, które wdrażają wszystkie lub część funkcji bezpieczeństwa (3.9.035)
UWAGA – Logika lub algorytm, które realizują cele bezpieczeństwa (3.1.010) lub stosowną funkcję bezpieczeństwa,
w sprzęcie i oprogramowaniu.

security mechanism
3.1.050
model bezpieczeństwa Bella i LaPadula
formalny model zmian stanu polityki bezpieczeństwa (3.1.079) systemów informatycznych, opisujący zbiór reguł
kontroli dostępu (3.4.030), w którym określa się pojęcie stanu bezpiecznego (3.1.097) i sprawdza, czy zmiana
stanu podczas przejścia z jednego stanu do drugiego odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa (3.1.009)
Bell LaPadula model
3.1.051
nadzorowanie bezpieczeństwa
środki ochrony i nadzoru określonego systemu informatycznego, zalecane w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa (3.1.009)
PRZYKŁAD – Środki te mogą obejmować sprzętowe i programowe środki bezpieczeństwa i procedury operacyjne,
procedury rozliczeniowe, środki kontroli dostępu i dystrybucji, ograniczenia zarządzania, nadzór nad personelem,
struktury fizyczne, obszar i urządzenia, niekoniecznie ograniczając się jedynie do nich.

security safeguards
3.1.052
naruszenie bezpieczeństwa
przypadek, w którym użytkownik (3.1.110) lub inna osoba, pomija lub niszczy środki nadzoru systemu w celu
pozyskania nieuprawnionego dostępu (3.1.026) do informacji w nim zawartej lub do jego zasobów (3.1.117)
security violation
3.1.053
niewiarygodny
kwalifikator oznaczający, że nie są spełnione założenia dotyczące pożądanego zachowania w celu prawidłowej
realizacji polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
untrusted
3.1.054
niezaprzeczalność
brak możliwości wyparcia się swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów (3.9.074) uczestniczących w tej wymianie
UWAGA – Brak możliwości odmowy uczestnictwa w całości lub części komunikacji przez jedną z komunikujących się stron.

non-repudiation
3.1.055
obiekt złośliwy
algorytm złośliwy
program złośliwy
program, którego celem jest wykonanie pewnych nieuprawnionych lub szkodliwych działań, zainstalowany w sprzęcie, oprogramowaniu układowym lub w oprogramowaniu [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – „Koń trojański”, bomba logiczna, wirus, robak.

malicious logic
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3.1.056
ocena
proces określania uzasadnienia zaufania (3.9.109) systemu/produktu informatycznego w przypadku określonej polityki bezpieczeństwa (3.1.079) oraz spójnego opisu wymaganych funkcji bezpieczeństwa (3.9.035)
i docelowego poziomu uzasadnienia zaufania
UWAGI
1 – Ocena obejmuje także sprawdzenie podatności (3.1.074) w związku z polityką bezpieczeństwa.
2 – Ocena systemu lub produktu informatycznego z punktu widzenia ich zgodności z określonymi kryteriami oceny.
3 – Raport oceniającego dla wyznaczonego organu aprobującego, opisujący procedury badawcze i testujące zastosowane podczas analizy właściwości bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) wraz z opisem i wynikami testów
zastosowanych, w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia istnienia określonych wad systemu, które mogłyby zezwolić na
pozyskiwanie identyfikowalnego, klasyfikowanego materiału z zabezpieczonych lub chronionych plików danych.

evaluation
3.1.057
ocena bezpieczeństwa
ocena (3.1.056) przeprowadzana w celu oszacowania stopnia wiarygodności pokładanej w zautomatyzowanym
systemie informatycznym w związku z bezpieczną obsługą informacji wrażliwej(3.1.036).
UWAGI
1 – Ocena przeprowadzana jest w stosunku do cech sprzętu i oprogramowania oraz uzasadnienia zaufania do produktu informatycznego z perspektywy, która nie uwzględnia obszaru zastosowań.
2 – Ocena przeprowadzana jest w celu oszacowania środków bezpieczeństwa (3.1.100) zautomatyzowanego systemu informatycznego z uwzględnieniem określonych zadań operacyjnych i stanowi podstawowy krok w procesach
certyfikacji i akredytacji .

security evaluation
3.1.058
oceniający
niezależna osoba lub organizacja, przeprowadzająca ocenę (3.1.056)
UWAGA – Osoba specjalnie wyznaczona do uczestniczenia w zespole przeprowadzającym przegląd, analizę, testy i oszacowanie właściwości bezpieczeństwa systemu.

evaluator
3.1.059
ochrona danych
wdrożone środki administracyjne, techniczne lub fizyczne, uniemożliwiające nieuprawniony dostęp (3.1.026) do
danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
data protection
3.1.060
ochrona przed emisją
ochrona wynikająca z zastosowania środków powziętych w celu uniemożliwienia nieuprawnionym osobom
dostępu (3.1.026) do wartościowej informacji, która mogłaby być wyprowadzona z systemów informatycznych
przez przechwycenie i analizę emisji ujawniających
emission security, emanation security
3.1.061
oprogramowanie wiarygodne
oprogramowanie zapewniające wymagane bezpieczeństwo (3.1.009) oraz zaprojektowane w warunkach i z zastosowaniem technologii pozwalających na użycie go do przetwarzania informacji wrażliwej (3.1.036)
trusted software
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3.1.062
oprogramowanie wiarygodnej bazy obliczeniowej nie wchodzące w skład jądra
oprogramowanie, które jest częścią wiarygodnej bazy obliczeniowej (3.2.086), lecz nie jest częścią jądra
systemu bezpieczeństwa (3.2.023)
non-kernel security-related software (NKSR)
3.1.063
oprogramowanie wrażliwe
oprogramowanie przetwarzające dane, podatne na pominięcie, spenetrowanie lub zniszczenie środków bezpieczeństwa(3.1.100) przetwarzania danych
sensitive software
3.1.064
organ bezpieczeństwa
podstawowy organ do spraw związanych z bezpieczeństwem (3.1.009) w domenie bezpieczeństwa (3.9.027)
security authority
3.1.065
organ uprawniony
organ kompetentny, właściwy organ
organ, który według uprawnionego do tego organu aprobującego został uznany za zdolny do wydawania ważnych ocen, nie podlegających zakwestionowaniu
competent authority
3.1.066
osobisty numer identyfikacyjny
kod alfanumeryczny lub hasło (3.1.030), którym dysponuje klient (3.9.042) w celu uwierzytelniania (3.4.104)
personal identification number (PIN)
3.1.067
parametry bezpieczeństwa
różnorodne, niejawne składniki nadzorujące procesy bezpieczeństwa (3.1.009)
PRZYKŁAD – Hasła, klucze szyfrowe, początkowe wektory szyfrowe, „ziarna” generatorów liczb pseudolosowych, biometryczne parametry tożsamości.

security parameters
3.1.068
penetracja
nieuprawniony dostęp (3.1.026) do systemu przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
penetration
3.1.069
personel bezpieczeństwa systemu przetwarzania danych
osoby zatrudnione w organizacji i upoważnione oraz odpowiedzialne w niej za bezpieczeństwo systemu przetwarzania danych
ADP security staff
3.1.070
plan awaryjny1
plan odtwarzania po awarii1
plan obejmujący procedury składowania (3.7.010), działania doraźne i odzyskiwanie po wystąpieniu poważnej
awarii [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
contingency plan, disaster recovery plan
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3.1.071
plan awaryjny2
plan odtwarzania po awarii2
określenie wszystkich działań, które powinny być podjęte przed, podczas i po awarii systemu łącznie z udokumentowanymi, przetestowanymi procedurami, których realizacja zapewni dostępność (3.1.028) krytycznych
systemów informatycznych i ułatwi utrzymanie ciągłości działania (3.7.002)
UWAGA – Plan reakcji awaryjnej, działań wspierających oraz odzyskiwania zasobów i aktywów informatycznych po awarii
może być realizowany przez specjalne działanie systemu informatycznego, jako część jego programu bezpieczeństwa.

contingency plan, backup plan, emergency plan, disaster plan, disaster recovery plan
3.1.072
plik archiwalny
plik przechowywany osobno w celu przeprowadzenia późniejszych przeglądów, weryfikacji, odtworzenia pliku
oryginalnego lub w innym celu [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
archive file
3.1.073
plik zarchiwizowany
plik, dla którego istnieje plik archiwalny (3.1.072) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
archived file
3.1.074
podatność1
słabość lub luka w systemie przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
vulnerability
3.1.075
podatność2
wady lub luki w strukturze fizycznej, organizacji, procedurach, zarządzaniu, administrowaniu, sprzęcie, oprogramowaniu, a także zamierzone lub niezmierzone działania personelu, które mogą być wykorzystane do spowodowania szkód w systemie informatycznym lub działalności użytkownika (3.1.110)
UWAGI
1 – Istnienie podatności nie powoduje szkód samo z siebie. Podatność jest jedynie warunkiem lub zestawem warunków, które umożliwiają uszkodzenie systemu lub zakłócenie działalności użytkownika przez atak.
2 – Jeśli podatność odpowiada zagrożeniu, istnieje ryzyko.

vulnerability
3.1.076
podatność techniczna
luka (3.1.048) dotycząca sprzętu, mikroprogramów, komunikacji lub oprogramowania, narażająca z zewnątrz
lub od wewnątrz komputerowy system przetwarzania na potencjalne nadużycia, przez co powstaje ryzyko
(3.1.096) dla właściciela, użytkownika (3.1.102) lub zarządcy systemu (3.1.115)
technical vulnerability
3.1.077
podsystem bezpieczeństwa systemu informatycznego
rozwiązanie zaprojektowane w celu dostarczenia ograniczonych właściwości bezpieczeństwa (3.1.009) w szerszym środowisku systemu informatycznego
computer security subsystem
3.1.078
polityka
decyzje administracyjne, określające w jaki sposób koncepcje związane z bezpieczeństwem (3.1.009) będą
interpretowane jako wymagania systemowe
UWAGA – Decyzje dotyczące polityki interpretuje się formalnie i wdraża.

policy
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3.1.079
polityka bezpieczeństwa1
plan lub sposób postępowania przyjęty w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
security policy
3.1.080
polityka bezpieczeństwa2
polityka bezpieczeństwa systemu
zestaw reguł określających wykorzystanie informacji, łącznie z jej przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją
i prezentacją, niezależnie od wymagań dotyczących bezpieczeństwa (3.1.009) i celów bezpieczeństwa (3.9.017)
PRZYKŁADY
1 – Zestaw reguł zaprojektowanych w celu spełnienia celów bezpieczeństwa.
2 – Zestaw kryteriów do realizacji usług bezpieczeństwa.
3 – Plan lub ciąg działań przyjęty w procesie wdrażania bezpieczeństwa systemu informatycznego.

system security policy, security policy
3.1.081
polityka bezpieczeństwa informacji
zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji wrażliwej (3.1.036) wewnątrz określonego systemu
UWAGA – Stanowi część polityki informacyjnej organizacji.

information security policy
3.1.082
polityka bezpieczeństwa instytucji
zbiór praw, reguł i wskazówek praktycznych, które ustalają sposób, w jaki aktywa informatyczne (3.1.001)
obejmujące informacje wrażliwe (3.1.036) są zarządzane, chronione i rozpowszechniane wewnątrz instytucji,
która je wykorzystuje
corporate security policy, system security policy, organisational security policy
3.1.083
polityka bezpieczeństwa technologicznego
zestaw praw, reguł i praktycznych doświadczeń regulujących przetwarzanie informacji wrażliwych (3.1.036)
i wykorzystywanie zasobów (3.1.117) przez sprzęt i oprogramowanie systemu lub produktu informatycznego
technical security policy
3.1.084
poufność
właściwość danych, wskazująca obszar, w którym te dane nie powinny być dostępne lub ujawniane nieuprawnionym osobom, procesom lub innym podmiotom (3.9.074) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
confidentiality
3.1.085
poziom bezpieczeństwa
taka kombinacja hierarchicznej klauzuli bezpieczeństwa (3.2.029) i kategorii bezpieczeństwa (3.2.026), która reprezentuje wrażliwość (3.1.111) jakiegoś obiektu (3.9.062) lub zakres dostępu jakiejś osoby [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
security level
3.1.086
prawo dostępu
zezwolenie udzielone podmiotowi (3.9.074) na dostęp (3.1.026) do określonego obiektu (3.9.062) w celu
wykonania operacji określonego rodzaju [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD: Zezwolenie udzielone procesowi na odczyt pliku lecz nie na zapis w tym pliku.

access right
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3.1.087
produkty wiarygodne
produkty certyfikowane, dołączone do listy produktów wiarygodnych
trusted products
3.1.088
prywatność1
nieingerowanie w życie prywatne osoby lub w jej sprawy, jeśli ta ingerencja byłaby związana z niewłaściwym lub
nielegalnym zbieraniem i wykorzystywaniem danych o tej osobie [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
privacy
3.1.089
prywatność2
prawo do nadzoru lub wpływu na to, jakie dane osobowe (3.1.022) mogą być zbierane i przechowywane oraz
komu mogą być ujawnione (3.1.106)
privacy
3.1.090
przedmiot oceny
system lub produkt informatyczny, który jest przedmiotem oceny bezpieczeństwa (3.1.057)
PRZYKŁAD – Systemy, usługi informatyczne, produkty, składniki systemu.

target of evaluation (TOE)
3.1.091
przełamanie bezpieczeństwa1
takie obejście lub zneutralizowanie jakiegoś elementu bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) wykryte
lub nie, którego skutkiem może być penetracja (3.1.068) systemu przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
breach
3.1.092
przełamanie bezpieczeństwa2
rezultat skutecznego ataku (3.1.005) na system teleinformatyczny
breach
3.1.093
przestępczość komputerowa
przestępstwo popełnione za pomocą lub bezpośrednio dotyczące systemu przetwarzania danych lub sieci komputerowej [PN-ISO/IEC 2382-8: 2001]
computer crime
3.1.094
przestrzeń kontrolowana fizycznie
przestrzeń otaczająca wyposażenie elektroniczne wykorzystywane do przetwarzania informacji, objęta kontrolą
fizyczną, wystarczającą do powstrzymania przestępczego przechwytywania emisji ujawniających informację,
która w zależności od zasobów (3.1.117) może być zabezpieczona ogrodzeniami, ścianami, murami, dozorowana przez patrole
physical control space (PCS)
3.1.095
rozliczalność
właściwość, która zapewnia, że określone działania dowolnego podmiotu (3.9.074) mogą być jednoznacznie
przypisane temu podmiotowi [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
accountability
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3.1.096
ryzyko
możliwość, że konkretne zagrożenie (3.1.112) wykorzysta konkretną podatność (3.1.074) systemu przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
risk
3.1.097
stan bezpieczny
warunki pracy, określone i dozwolone przez realizowaną politykę bezpieczeństwa
secure state
3.1.098
system szyfrowy
dokumenty, urządzenia, wyposażenie i związane z nimi techniki, które są wykorzystywane łącznie w celu
dostarczenia środków do szyfrowania (3.3.083) lub deszyfrowania (3.3.025) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
ciphersystem
3.1.099
system wiarygodny
system angażujący wystarczające środki integralności (3.1.038) w celu umożliwienia jego wykorzystania do
przetwarzania informacji klasyfikowanej, obejmujący źródła i metody uzyskiwania
trusted system
3.1.100
środki bezpieczeństwa
elementy oprogramowania, mikroprogramów, sprzętu lub procedur, które są włączone do systemu informatycznego
w celu spełnienia specyfikacji bezpieczeństwa (3.2.071)
security measures
3.1.101
środki przeciwdziałania
czynność, urządzenie, procedura, technika lub inny środek, zaprojektowany w celu zmniejszenia podatności
(3.1.074) na zagrożenia (3.1.112) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
countermeasure
3.1.102
środowisko przyjazne
środowisko pozbawione nieprzyjacielskich elementów zewnętrznych, chronione przed takimi elementami przez
przeciwdziałające im fizyczne, ludzkie i proceduralne środki bezpieczeństwa (3.1.100)
benign environment
3.1.103
środowisko zagrożeń nieprzyjacielskich
obszar, na którym występują znane zagrożenia (3.1.112), skąd słabo lub wcale nie można nadzorować obszaru
otaczającego
hostile threat environment
3.1.104
tekst jawny
dane, których semantyczna zawartość jest dostępna bez stosowania technik kryptograficznych
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Tekst otwarty, który jest przeciwieństwem tekstu wymagającego stosowania technik kryptograficznych.

plaintext, cleartext
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3.1.105
TEMPEST
badanie i kontrola niepożądanych sygnałów emitowanych przez urządzenie elektryczne
UWAGA – TEMPEST jest akronimem Transient Electromagnetic Pulse Emanation Standard, normy amerykańskiej
dotyczącej ilości promieniowania jaką może wyemitować urządzenie bez skompromitowania przetwarzanej informacji.
W USA urządzenie spełniające warunki podane w tej normie określono jako mające certyfikat TEMPEST.

TEMPEST
3.1.106
ujawnienie
naruszenie bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017), po którym dane mogą być dostępne dla
nieuprawnionych jednostek [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
disclosure
3.1.107
usługa bezpieczeństwa
określone działanie, które za pomocą jednej lub więcej funkcji bezpieczeństwa (3.9.035) realizuje określoną
część celów bezpieczeństwa (3.9.017)
UWAGI
1 – Usługi bezpieczeństwa zazwyczaj są rozpatrywane łącznie z określoną cechą systemu, która zapewnia realizację,
np. zakazem odmowy usługi.
2 – Usługi bezpieczeństwa realizuje się za pomocą jednego lub więcej składników funkcjonalnych.
3 – Usługa dostarczana przez warstwę komunikujących się systemów otwartych, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo systemów lub przesyłania danych.

security service
3.1.108
uwierzytelnianie wiadomości1
weryfikowanie, czy wiadomość została wysłana przez podanego nadawcę do zamierzonego odbiorcy oraz czy
wiadomość ta nie została zmieniona w trakcie przekazywania [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
message authentication
3.1.109
uwierzytelnianie wiadomości2
sprawdzenie i potwierdzenie autentyczności (3.1.008) wiadomości
message authentication
3.1.110
użytkownik
dowolny podmiot (3.9.074) (człowiek, maszyna, urządzenie, program komputerowy) spoza przedmiotu oceny
(3.1.090), który na niego oddziałuje
user
3.1.111
wrażliwość
miara ważności przydzielona informacji przez właściciela tej informacji w celu oznaczenia potrzeby jej ochrony
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
sensitivity
3.1.112
zagrożenie
potencjalna możliwość naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
threat
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3.1.113
zagrożenie aktywne
dowolne zagrożenie (3.1.112), związane z zamierzoną, nieuprawnioną zmianą stanu systemu przetwarzania
danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD: Zagrożenie, które może powodować modyfikację wiadomości, wstawienie fałszywych wiadomości, maskaradę lub odmowę usługi.

active threat
3.1.114
zagrożenie pasywne
zagrożenie (3.1.112) ujawnienia informacji bez zmiany stanu systemu przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
passive threat
3.1.115
zarządca systemu
osoba z obsługi systemu informatycznego, odpowiedzialna za jego działanie
system manager
3.1.116
zasada ograniczonego zaufania
zależność między współdziałającymi podmiotami (3.9.074), w której żadna jednostka nie może mieć pewności, że
druga jednostka działa poprawnie lub bezpiecznie w odniesieniu do pewnej właściwości [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
mutual suspicion
3.1.117
zasób
składnik systemu spełniający żądaną rolę prezentacji, pamiętania, transmisji lub przetwarzania
PRZYKŁAD – Kategoriami zasobów są: czas, informacja, obiekty lub procesory. Szczególnymi przykładami są: czas
jednostki centralnej, czas połączenia terminalu, wielkość pamięci bezpośrednio adresowalnej, przestrzeń dyskowa,
liczba żądań wejścia/wyjścia na minutę itd.

resource
3.1.118
zautomatyzowany system bezpieczeństwa
wszystkie urządzenia i środki bezpieczeństwa (3.1.100) niezbędne do ochrony sklasyfikowanych i niesklasyfikowanych krytycznych danych wrażliwych, materiałów i procesów w systemie informatycznym, obejmujące
wszystkie funkcje, charakterystyki i właściwości sprzętu i oprogramowania, procedury operacyjne, środki kontroli dostępu (3.4.084), ograniczenia narzucone przez czynniki zarządzające, ochronę fizyczną, kontrolę promieniowania naruszającego ochronę danych (3.1.059), nadzorowanie personelu (3.4.037), bezpieczeństwo komunikacji (3.1.015) i inne dziedziny bezpieczeństwa
automated system security
3.1.119
zdolność przetrwania
zdolność systemu informatycznego do kontynuowania aplikacji krytycznych, pomimo faktu, że ucierpiał on
wskutek zdarzeń przerywających lub niszczących
survivability

3.2 Zarządzanie bezpieczeństwem i klasyfikacja aktywów
3.2.001
akceptacja ryzyka
decyzja kierownictwa dopuszczająca pewien stopień ryzyka (3.1.096), zwykle z przyczyn technicznych lub
finansowych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
risk acceptance
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3.2.002
analiza bezpieczeństwa przepływu
rodzaj analizy bezpieczeństwa (3.1.009) przeprowadzanej w oparciu o formalną specyfikację systemu, który
lokalizuje potencjalne przepływy informacji między zmiennymi systemowymi
security flow analysis
3.2.003
analiza ryzyka
metoda systematycznej identyfikacji zasobów systemu przetwarzania danych, zagrożeń (3.1.112) dla tych
zasobów i podatności (3.1.074) systemu na te zagrożenia [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
risk analysis
3.2.004
analiza scenariuszy
technika oszacowania podatności (3.2.048) systemów informatycznych, w której identyfikuje się różne możliwe metody ataku (3.1.005), a istniejące środki kontroli analizuje się pod kątem zdolności przeciwdziałania tym
metodom ataku
scenario analysis
3.2.005
analiza zagrożeń
badanie działań i zdarzeń, które mogą szkodliwie wpływać na system przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
threat analysis
3.2.006
aprobowanie uprawnione
decyzje najwyższej rangą osoby lub organu oficjalnego związanego z polityką bezpieczeństwa (3.1.079),
z upoważnieniami i kompetencjami do akceptacji bądź odrzucenia środków bezpieczeństwa (3.1.100) przeznaczonych dla systemu informatycznego, upoważnionych do wydawania zaświadczeń o akredytacji (3.9.007)
i poświadczających decyzję o akceptacji (3.9.005)
designated approving
3.2.007
bezpieczeństwo dodane
uzupełnienie i/lub modyfikacja środków ochrony, wdrażanych jako sprzęt lub oprogramowanie, po wprowadzeniu
systemu przetwarzania danych do eksploatacji
add-on security
3.2.008
bezpieczeństwo wymagane przez konstruktora
fizyczne, proceduralne i osobowe czynniki nadzorujące, narzucane przez konstruktora (3.9.048) środowisku
konstruowania (3.9.103)
developer security
3.2.009
bezpieczne zarządzanie konfiguracją
stosowanie właściwych procedur kontrolowania zmian w strukturze sprzętu i oprogramowania systemu w celu
zapewnienia, że takie zmiany nie prowadzą do zmniejszenia bezpieczeństwa danych (3.1.011)
secure configuration management
3.2.010
cel bezpieczeństwa
deklaracja zamiaru przeciwdziałania danemu zagrożeniu (3.1.112) lub realizacji danej polityki bezpieczeństwa (3.1.079)
security objective

PN-I-02000:2002

19

3.2.011
cele bezpieczeństwa najwyższego poziomu
określenie zamierzonych celów bezpieczeństwa (3.9.017) najwyższego poziomu
top level security objectives (TLSO)
3.2.012
certyfikat uwierzytelniający w trybie on-line
szczególna forma uwierzytelniania (3.4.104), certyfikacji (3.9.018) przez wiarygodny organ, która może być
wykorzystana do uwierzytelniania za pośrednictwem tego organu
online authentication certificate
3.2.013
dedykowany tryb bezpieczeństwa
tryb działania (3.2.082), w którym każdy użytkownik (3.1.110) ma zakres dostępu (3.4.121), wiedzę konieczną (3.2.091) oraz formalną zgodę na dostęp (3.1.026) do wszystkich danych obsługiwanych przez zautomatyzowany system informatyczny, a system może obsługiwać pojedynczy poziom klasyfikacji (3.1.040) i/lub
kategorię informacji bądź zakres poziomów klasyfikacji i/lub kategorii
dedicated security mode
3.2.014
etykieta bezpieczeństwa
oznakowanie przypisane zasobowi (3.1.117), nadające nazwę lub przydzielające atrybuty bezpieczeństwa
(3.9.012) temu zasobowi
security label
3.2.015
etykieta wrażliwości
fragment informacji reprezentujący poziom bezpieczeństwa (3.1.085) obiektu (3.9.062) i opisujący wrażliwość (3.1.111) danych obiektu (tj. ich klasyfikację)
UWAGA – Etykiety wrażliwości są stosowane przez wiarygodną bazę obliczeniową jako podstawa decyzji o obowiązkowej kontroli dostępu.

sensitivity label
3.2.016
formalny model polityki bezpieczeństwa
precyzyjne, matematyczne określenie polityki bezpieczeństwa (3.1.079)
PRZYKŁAD – Model Bella i La Padula.
UWAGA – Model polityki bezpieczeństwa ma prezentować stan początkowy systemu, sposób w jaki system przechodzi
z jednego stanu do drugiego oraz definicję bezpiecznego stanu systemu.

formal security policy model
3.2.017
funkcjonalność wiarygodna
funkcjonalność (3.9.037) dostrzegana jako prawidłowa w stosunku do pewnych kryteriów, np. ustanowionych
przez politykę bezpieczeństwa (3.1.079)
trusted functionality
3.2.018
identyfikacja terminalu
środki wykorzystywane do jednoznacznego identyfikowania (3.1.031) terminalu w systemie informatycznym
terminal identification
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3.2.019
instrukcja bezpieczeństwa ośrodka operacyjnego
dokumentacja obsługi bezpieczeństwa (3.1.009), zawierająca wymagania dotyczące działań operacyjnych,
środowiska przyjaznego (3.1.102) konfiguracji i interfejsów sprzętowych oraz programowych, wszystkich procedur, środków i urządzeń komputerowych związanych z bezpieczeństwem oraz plany awaryjne (3.1.070) do
ciągłego podtrzymania pracy systemu w razie awarii lokalnej
operational site security manual
3.2.020
instrukcje uprzywilejowane
zestaw instrukcji realizowanych jedynie wtedy, gdy system informatyczny działa w jednym z uprzywilejowanych
trybów działania (3.2.082), np. w przypadku obsługi przerwań; specjalne instrukcje komputerowe przeznaczone do nadzoru środków ochrony w systemie, np., pamięci
privileged instructions
3.2.021
izolacja
umieszczenie użytkowników (3.1.110) i zasobów (3.1.117) w systemie informatycznym w taki sposób, aby
oddzielić użytkowników i procesy od siebie, a także od środków ochrony systemu operacyjnego
isolation
3.2.022
izolacja kontrolowana
współdzielenie kontrolowane (3.4.113), podczas którego zakres lub domena uprawnień (3.2.083) mogą
być zredukowane do arbitralnie małej sfery aktywności
controllable isolation
3.2.023
jądro systemu bezpieczeństwa
podsystem składający się ze sprzętu i oprogramowania, kontrolujący dostęp (3.4.030) użytkowników (3.1.110)
i procesów działających w ich imieniu do miejsc przechowywania informacji w systemie lub związanych z nim,
który działając wraz z wszelkimi towarzyszącymi procesami wiarygodnymi (3.9.085), gwarantuje ograniczenie dostępu (3.1.026)
UWAGA – Koncepcję wiarygodnej bazy obliczeniowej opracowano z wykorzystaniem jądra bezpieczeństwa i procesów
wiarygodnych.

security kernel
3.2.024
kanał możliwy do eksploatacji
każdy kanał komunikacyjny użyteczny lub wykrywalny przez podmioty (3.9.074) zewnętrzne w stosunku do
wiarygodnej bazy obliczeniowej (3.2.086)
exploitable channel
3.2.025
kanał wiarygodny
środki, za pomocą których dwie funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036) mogą się bezpośrednio komunikować, z zachowaniem poufności (3.1.084) koniecznej do realizacji polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075) dla każdej z tych funkcji
trusted channel
3.2.026
kategoria bezpieczeństwa
niehierarchiczne pogrupowanie informacji wrażliwej (3.1.036), wykorzystywane do kontroli dostępu (3.4.030)
do danych, która jest bardziej precyzyjna, niż kontrola dostępu wykorzystująca jedynie hierarchiczną klauzulę
bezpieczeństwa (3.2.029) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
security category
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3.2.027
klasa
grupa związanych rodzin (3.9.093), uwzględniających określony zestaw celów bezpieczeństwa (3.9.017)
class
3.2.028
klasyfikacja domyślna
tymczasowa klasyfikacja, odzwierciedlająca najwyższą klasyfikację obsługiwaną w systemie, którą włączono
do deklaracji bezpieczeństwa produktu
default classification
3.2.029
klauzula bezpieczeństwa
określenie klauzuli tajności
ustalenie konkretnego stopnia ochrony wymaganego przy dostępie do danych lub informacji, wraz z przypisaniem tego stopnia ochrony [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁADY: Ściśle tajne, Tajne, Poufne

security classification
3.2.030
kontrolowany tryb bezpieczeństwa
tryb działania (3.2.082), będący rodzajem wielopoziomowego trybu bezpieczeństwa (3.2.080), w którym
bardziej ograniczone zaufanie ma sprzętowa i programowa baza systemu, z czego wynikają ograniczenia dotyczące poziomów klasyfikacji i poziomów zezwoleń, które mogą być obsługiwane.
UWAGA – System może mieć użytkowników, którzy nie mają ani zezwoleń, ani wiedzy niezbędnej o wszystkich informacjach w systemie. Dostęp ma być ograniczony do użytkowników o minimalnym poziomie zezwoleń, o jeden poziom
niższy niż najwyższy dla przetwarzanej informacji sklasyfikowanej.

controlled security mode
3.2.031
kosztowa analiza ryzyka
oszacowanie kosztów potencjalnego ryzyka (3.1.096), straty (3.5.036) lub naruszenia ochrony danych (3.5.021)
bez ich ochrony w stosunku do kosztów zapewnienia ochrony danych (3.1.059)
cost-risk analysis
3.2.032
mechanizmy krytyczne bezpieczeństwa
mechanizmy bezpieczeństwa (3.1.049), których właściwe działanie jest konieczne do zapewnienia realizacji
polityki bezpieczeństwa (3.1.079)
security critical mechanisms
3.2.033
minimalne przywileje
zasada, według której każdemu podmiotowi (3.9.074) przyznaje się najbardziej ograniczony zestaw uprawnień (3.2.083), niezbędnych do realizacji uprawnionych zadań
UWAGA – Stosowanie tej zasady ogranicza zakres zniszczeń, które mogą wynikać z przypadkowego, błędnego lub
nieuprawnionego korzystania z zasobów.

least privileges
3.2.034
minimalny poziom bezpieczeństwa
najniższy poziom bezpieczeństwa (3.2.038) podtrzymywany przez system w określonym czasie i w określonym środowisku
system low
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3.2.035
model polityki bezpieczeństwa
nieformalne przedstawienie formalnego modelu polityki bezpieczeństwa (3.9.034)
security policy model
3.2.036
moduł bezpieczeństwa
zamknięte i niedostępne urządzenie z mikroprocesorem, które bezpiecznie przechowuje parametry bezpieczeństwa (3.1.067) i automatycznie usuwa takie parametry, jeśli urządzenie zostanie otwarte
security module, tamper proof, tamper resistance
3.2.037
monitorowanie zagrożeń
analiza, ocena (3.1.056) i przegląd danych w celu wyszukania zdarzeń w systemie, które mogą stanowić
naruszenie lub próby naruszenia bezpieczeństwa (3.1.052) systemu
threat monitoring
3.2.038
najniższy poziom bezpieczeństwa
najniższy poziom klasyfikacji hierarchicznej w przypadku dwóch lub większej liczby poziomów bezpieczeństwa (3.1.085) albo iloczyn kartezjański kategorii niehierarchicznych
low water mark
3.2.039
niemożliwość połączenia
właściwość zapewniająca podmiotowi (3.9.074) wielokrotne wykorzystanie zasobów (3.1.117) lub usług bez
możliwości ich połączenia z innymi
unlinkability
3.2.040
nieobserwowalność
stan, w którym podmiot (3.9.074) nieupoważniony może wykorzystywać zasoby (3.1.117) drugiego podmiotu,
który nie ma możliwości zaobserwowania tego faktu
unobservability
3.2.041
odpowiedzialny za ochronę danych
osoba lub grupa osób obdarzona zaufaniem, której powierzono dysponowanie danymi i obarczono odpowiedzialnością za bezpieczeństwo (3.1.009) określonych danych
custodian of data
3.2.042
ogólna funkcja bezpieczeństwa
obiekt modelujący związany z bezpieczeństwem (3.1.009) przetwarzania, którego specyfikacja, pozostająca
poza zakresem współdziałania systemów otwartych, może być przywoływana przez podmioty (3.9.074) OSI
generic security function
3.2.043
ograniczenie uprzywilejowania
praktyka udostępniania uprawnień (3.2.083) jedynie podczas okresów, które są wymagane w celu wykonania
określonej funkcji
privilege bracketing
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3.2.044
opis poziomu najwyższego
specyfikacja najwyższego poziomu napisana w naturalnym języku specyfikacji, będąca nieformalną notacją
projektu programu lub kombinacją obu
descriptive top-level
3.2.045
organ akredytacji
oficjalny organ uprawniony (3.1.065) do akredytowania systemów przetwarzania danych, wykorzystujących,
przechowujących i wytwarzających informacje wrażliwe (3.1.036)
accreditation authority
3.2.046
organ certyfikacji
centrum obdarzone zaufaniem, tworzące i przyznające certyfikaty klucza publicznego (3.3.017); opcjonalnie
organ certyfikacji może tworzyć i przyporządkowywać klucze podmiotom (3.9.074) lub użytkownikom (3.1.110)
certification body, certification authority
3.2.047
organ dostarczający
organ darzony zaufaniem przez nadawcę w zakresie przekazywania danych od nadawcy do odbiorcy (3.4.049) oraz
– na żądanie – zwrotnego dostarczania nadawcy poświadczenia (3.9.077) przedłożenia oraz przesłania danych
delivery authority
3.2.048
oszacowanie podatności
aspekt oceny (3.1.056) skuteczności przedmiotu oceny (3.1.090) w zakresie bezpieczeństwa (3.2.103)
w praktyce, zgodnie z celami bezpieczeństwa (3.9.017)
UWAGA – Przegląd podatności na utratę zasobów lub nieuprawnione ich wykorzystanie, błędy w raportach i informacji,
działania nielegalne lub nieetyczne i/lub niesprzyjające lub nieprzychylne opinii publicznej.

vulnerability assessment
3.2.049
parametr systemu
element danych, wspólny, znany lub dostępny wszystkim podmiotom (3.9.074) w systemie
system parameter
3.2.050
personalizator pliku aplikacji
podmiot (3.9.074), który wstępnie wprowadza parametry bezpieczeństwa (3.1.067) i powiązane z nimi parametry operacyjne, do pamięci układu scalonego wydzielonej dla pliku aplikacji
application data file personaliser
3.2.051
podsystem bezpieczny
podsystem zawierający swą własną implementację koncepcji monitora referencyjnego (3.4.029) dla tych
zasobów (3.1.117), które nadzoruje, zależny od innych środków kontroli nadzoru i od bazowego systemu operacyjnego, w celu kontrolowania podmiotów (3.9.074) i bardziej prymitywnych obiektów systemu
secure subsystem
3.2.052
polityka bezpieczeństwa oparta na identyfikacji tożsamości
polityka bezpieczeństwa (3.1.079) oparta na identyfikacji tożsamości (3.4.093) i/lub atrybutach użytkowników (3.1.110), grup użytkowników lub podmiotów (3.9.074) działających w imieniu użytkowników oraz zasobów (3.1.117) i/lub obiektów (3.9.062) będących przedmiotem dostępu (3.1.026)
identity-based security policy
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3.2.053
polityka bezpieczeństwa oparta na regułach
polityka bezpieczeństwa (3.1.079) oparta na ogólnych regułach narzuconych wszystkim użytkownikom
(3.1.110) i polegających zwykle na porównywaniu podatności (3.1.074) zasobów (3.1.117), które mają być
udostępnione, z odpowiednimi atrybutami użytkowników, grup użytkowników lub podmiotów (3.9.074) działających w imieniu użytkowników
rule-based security policy
3.2.054
polityka bezpiecznych oddziaływań
podstawowe aspekty polityki bezpieczeństwa (3.1.079) dotyczące każdego z komunikujących się procesów
aplikacyjnych
secure interaction policy
3.2.055
polityka etykietowania informacji
polityka (3.1.078) określana przez implementację, na podstawie której ustala się w jakim stopniu etykiety informacyjne związane z danymi są automatycznie do nich dostosowywane podczas przepływów danych przez system
information label policy
3.2.056
polityka niezaprzeczalności
zbiór kryteriów do realizacji usług niezaprzeczalności (3.1.054); dokładniej, zbiór reguł stosowanych przy
wystawianiu i weryfikacji (3.9.115) poświadczenia (3.9.077) oraz rozstrzyganiu wątpliwości
non-repudiation policy
3.2.057
poziom bezpieczeństwa podmiotu
poziom bezpieczeństwa (3.1.085) obiektów (3.9.062), do których podmiot (3.9.074) ma dostęp do odczytu
(3.4.007) i do zapisu (3.4.008)
UWAGA – Poziom bezpieczeństwa zawsze ma być wyższy lub równy upoważnieniu do dostępu przyznanemu użytkownikowi, z którym jest on związany.

subject’s security level
3.2.058
poziom bezpieczeństwa sesji
najniższy z poziomów bezpieczeństwa użytkownika (3.1.110) i/lub zasobów (3.1.117) systemu komputerowego w momencie rozpoczęcia sesji
session security level
3.2.059
poziom klasyfikacyjny danych
umowne oznaczenie danych spełniających ustalone warunki, określające potrzebę ich ochrony oraz stopień ochrony
PRZYKŁAD
poziom I. – dane klasyfikowane
poziom II. – dane nieklasyfikowane, wymagające specjalnej ochrony, np. akta prywatne, tylko do użytku oficjalnego,
dokumenty techniczne o ograniczonej dystrybucji
poziom III. – wszystkie inne nieklasyfikowane dane

data level
3.2.060
procedury integralności systemu
procedury ustanowione w celu zapewnienia, że sprzęt, oprogramowanie i dane w systemie informatycznym
zachowują swój stan początkowej integralności (3.1.038)
system integrity procedures
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3.2.061
proces projektowania
zestaw faz i zadań składających się na proces konstruowania (3.9.049), w którym powstaje konkretny sprzęt
i oprogramowanie dzięki realizacji określonych wymagań
development process
3.2.062
projekt architektury
faza procesu projektowania (3.2.061), podczas której formułuje się definicje najwyższego poziomu oraz projekt przedmiotu oceny (3.1.090)
architectural design
3.2.063
przeklasyfikowanie
zmiana stopnia ochrony informacji przed nieuprawnionym ujawnieniem (3.1.106) na inny niż dotychczas zapewniany, wraz ze zmianą oznaczenia wskazującego nowy stopień ochrony
UWAGA – Wynikiem podniesienia klasyfikacji jest wyższy stopień ochrony, a wynikiem obniżenia – niższy stopień ochrony.

regrade (upgrade, downgrade)
3.2.064
przeklasyfikowanie magnetycznych nośników danych
procedura całkowitego usuwania wszystkich danych sklasyfikowanych lub informacji wrażliwych (3.1.036)
przechowywanych na nośnikach magnetycznych, po przeprowadzeniu której sprawdza się jej wykonanie i podejmuje decyzję o uwolnieniu mediów ze środowiska kontrolowanego, jeśli zostanie to zaaprobowane przez
upoważnioną osobę funkcyjną lub instytucję
declassification of magnetic storage media
3.2.065
reguła zacisza
reguła modelu bezpieczeństwa Bella i LaPadula (3.1.050) stwierdzająca, że poziom bezpieczeństwa
(3.1.085) aktywnego obiektu (3.9.062) nie może się zmienić podczas okresu aktywności
tranquillity
3.2.066
reguły bezpieczeństwa powiązań
reguły łączenia aplikacji, związane z bezpieczeństwem (3.1.009), działające w funkcjonującym otoczeniu aplikacji
association security rules
3.2.067
rozdzielenie obowiązków
podział odpowiedzialności za informację wrażliwą (3.1.036), tak aby działanie jednej osoby mogło naruszyć
bezpieczeństwo (3.1.009) jedynie ograniczonej części systemu przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
separation of duties
3.2.068
selektywny tryb bezpieczeństwa
tryb działania (3.2.082) obejmujący zastrzeżony tryb bezpieczeństwa (3.4.123), w którym cały personel zna
sposób dostępu (3.1.026) do wszystkich informacji obsługiwanych przez system informatyczny, lecz niekoniecznie ma na to formalną aprobatę
partitioned security mode
3.2.069
składnik podstawowy
komponent (3.9.044), który jest identyfikowalny na najniższym hierarchicznie poziomie specyfikacji tworzonej
podczas projektu szczegółowego (3.9.090)
basic component
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3.2.070
słownik wielopoziomowy
obiekt (3.9.062) systemu plików podobny do zwyczajnego katalogu, lecz ze specjalną semantyką przeglądania
tablicy nazw ścieżek, zależną od etykiety kodu uwierzytelniania wiadomości (3.3.047) podmiotu (3.9.074)
multilevel directory
3.2.071
specyfikacja bezpieczeństwa
szczegółowy opis środków bezpieczeństwa (3.1.100) wymaganych w celu ochrony aplikacji wrażliwych
(3.1.003)
security specifications
3.2.072
stan bezpieczeństwa
stan informacji utrzymywany w systemie otwartym, który jest wymagany w celu zapewnienia usług bezpieczeństwa (3.1.107) OSI
security state
3.2.073
sterowanie rutingiem
zastosowanie podczas procesu rutingu takich reguł, które pozwalają wybrać lub uniknąć określonych sieci,
połączeń lub przekaźników
routing control
3.2.074
stopień zaufania
poziom zaufania, który można przypisać mechanizmom bezpieczeństwa (3.1.049) przy prawidłowej realizacji polityki bezpieczeństwa (3.1.079)
degree of trust
3.2.075
symetryczna metoda uwierzytelniania
sposób okazywania znajomości informacji niejawnych, w którym dwa podmioty (3.9.074) dzielą wspólną informację uwierzytelniającą (3.4.023)
symmetric authentication method
3.2.076
system weryfikacji stanu delta
system tak zaprojektowany, aby zapewniał wysoki stopień zaufania (3.2.074) do sposobu wykonania mikrokodu, osiągnięty dzięki wykorzystaniu formuł przedstawiających wyizolowane stany obliczeniowe i weryfikacji
poprawności ich przebiegu
state delta verification system
3.2.077
szacowanie ryzyka
metoda systematycznej identyfikacji zasobów systemu przetwarzania danych, zagrożeń (3.1.112) dla tych
zasobów i podatności (3.1.074) systemu na te zagrożenia [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
risk assessment
3.2.078
szacowanie wrażliwości
badanie danych w celu określenia wymaganego poziomu ochrony
sensitivity assessment
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3.2.079
terminal o wielu prawach dostępu
terminal, który może być wykorzystywany przez więcej niż jedną klasę użytkowników (3.1.110), np. z różnymi
prawami dostępu (3.1.086) do danych
multiple access rights terminal
3.2.080
tryb bezpieczeństwa
bezpieczny tryb działania (3.2.082), w którym wyznaczony organ aprobujący zatwierdza system informatyczny do działania, a którego nieodłącznymi elementami są ograniczenia dotyczące poziomów zezwoleń użytkowników (3.1.110), formalne wymagania dotyczące dostępu (3.1.026) i wiedzy koniecznej (3.2.090) oraz zakresu informacji wrażliwych (3.1.036) udostępnianych w systemie przetwarzania danych
security mode
3.2.081
tryb wysokiego bezpieczeństwa systemu
tryb działania (3.2.082), w którym system komputerowy i wszystkie jego podłączone urządzenia peryferyjne
oraz terminale zdalne są chronione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi najwyższego poziomu bezpieczeństwa (3.1.085) materiału zawartego w systemie w danym czasie
system high security mode
3.2.082
tryby działania
określenie środowiska bezpieczeństwa (3.1.009) i aprobowanych metod działania systemu informatycznego
modes of operation
3.2.083
uprawnienia
opis typu uprawnionych wzajemnych oddziaływań podmiotu (3.9.074) i obiektu (3.9.062), obejmujących odczyt,
wykonanie, wprowadzanie, modyfikację, usunięcie
permissions
3.2.084
urządzenie jednopoziomowe
jednostka funkcjonalna (3.9.039), która w danym czasie może przetwarzać dane tylko z jednego poziomu
bezpieczeństwa (3.1.085) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
single-level device
3.2.085
uzasadnienie zaufania do konstruowania
część uzasadnienia zaufania (3.9.109), wynikająca z zestawienia komponentów/elementów uzasadnienia zaufania (3.9.046), określająca parametry i działania wymagane przez konstruktora (3.9.048)
development assurance
3.2.086
wiarygodna baza obliczeniowa
funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036), za pomocą których wdraża się koncepcję monitora
referencyjnego (3.4.029), odporne na ingerencję, przywoływane zawsze w celu realizacji kontroli dostępu (3.4.030)
i wystarczająco proste, by mogły być analizowane pod kątem wymagań poziomu gwarantowanej odporności obiektu
UWAGA – Całokształt mechanizmów ochrony systemu komputerowego obejmuje sprzęt, mikroprogramy i oprogramowanie, które połączone są odpowiedzialne za realizację polityki bezpieczeństwa. Jest on podstawowym środowiskiem ochrony
i zapewnia dodatkowe usługi dla użytkowników, wymagane dla wiarygodnego systemu komputerowego. Zdolność wiarygodnej bazy obliczeniowej do realizacji prawidłowej polityki bezpieczeństwa zależy wyłącznie od mechanizmów wiarygodnej
bazy obliczeniowej oraz od prawidłowego wprowadzenia parametrów przez personel administracyjny systemu.

trusted computing base (TCB)
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3.2.087
wiarygodna ścieżka
środki, za pomocą których użytkownik (3.1.110) i funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036)
mogą się bezpośrednio komunikować z zachowaniem poufności (3.1.084) koniecznej do realizacji polityki
bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
UWAGA – Mechanizm, dzięki któremu osoba przy terminalu może komunikować się bezpośrednio z wiarygodną bazą
obliczeniową (3.2.086) Mechanizm ten nie może być symulowany przez oprogramowanie niewiarygodne.

trusted path
3.2.088
wiarygodny organ znacznika czasu
zaufana trzecia strona (3.2.106), darzona zaufaniem w zakresie dostarczania poświadczeń (3.9.077), zawierających dane o czasie utworzenia wiarygodnego znacznika czasu (3.6.071).
trusted time stamping authority
3.2.089
wiedza dzielona
procedura, w której składniki pojedynczego klucza przechowywane są rozdzielnie i poufnie przez dwie lub więcej stron, które indywidualnie nie mają wiedzy o wynikowym kluczu kryptograficznym (3.3.037)
split knowledge
3.2.090
wiedza konieczna1
wiedza niezbędna1
wiedza wymagana
uzasadnione wymaganie potencjalnego odbiorcy danych, aby znać informację wrażliwą (3.1.036), reprezentowaną przez te dane, mieć do niej dostęp lub ją posiadać [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
need-to-know
3.2.091
wiedza konieczna2
wiedza niezbędna2
konieczność dostępu, wiedza na określony temat albo dysponowanie pewnymi informacjami niezbędnymi do
wykonywania obowiązków służbowych
UWAGA – Odpowiedzialność za określenie, czy do wykonywania obowiązków służbowych konieczne są informacje lub
dostęp do informacji oraz czy jednostka jest uprawniona do otrzymywania informacji, spoczywa na jednostce dysponującej informacjami, sprawującej nadzór nad nimi lub mającej aktualną o nich wiedzę, a nie na przewidywanych odbiorcach informacji.

need-to-know
3.2.092
wielodostępny tryb bezpieczeństwa
tryb działania (3.2.082) przeznaczony do systemów przetwarzających informację wrażliwą (3.1.036) niesklasyfikowaną, w którym użytkownicy (3.1.110) mogą nie mieć potrzeby wiedzy koniecznej (3.2.091) związanej
ze wszystkimi informacjami przetwarzanymi w systemie, możliwy także do stosowania w przypadku mikrokomputerów przetwarzających informację wrażliwą niesklasyfikowaną, nie spełniających wymagań niezbędnych do
samodzielnego trybu działania
multi-user security mode of operation
3.2.093
wielopoziomowa formuła bezpieczeństwa
generator właściwości bezpieczeństwa prostego (3.2.095) lub * – własności (3.2.111), będący narzędziem
analizy przepływów, zaprojektowanym do stosowania z metodyką projektowania hierarchicznego
multilevel security formula
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3.2.094
wielopoziomowy tryb bezpieczeństwa
tryb działania (3.2.082), który umożliwia jednoczesne przetwarzanie, w tym samym systemie, dwóch lub
więcej poziomów klasyfikacji informacji, w przypadku gdy niektórym użytkownikom (3.1.110) nie przyznano
zakresu dostępu (3.4.121) dotyczących wszystkich poziomów istniejącej informacji
multilevel security mode
3.2.095
właściwości bezpieczeństwa prostego
reguła modelu bezpieczeństwa Bella i LaPadula (3.1.050) umożliwiająca podmiotowi (3.9.074) dostęp do
odczytu (3.4.007) obiektu (3.9.062) jedynie wtedy, gdy poziom bezpieczeństwa (3.1.085) podmiotu dominuje
nad poziomem bezpieczeństwa obiektu (3.9.062)
simple security property
3.2.096
wrażliwość i krytyczność
metoda opisu wartości systemu informatycznego na podstawie analizowanego kosztu, możliwości i niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem zadań w systemie lub zagrożeń życia człowieka przez system
sensitivity and criticality
3.2.097
wydanie PIN-u
akt przekazania informacji o PIN-ie użytkownikowi (3.1.110)
PIN issuance
3.2.098
wydzielona informacja wrażliwa
informacja niejawna, wymagająca szczególnych środków ochrony, procedur i ograniczeń w obsłudze oraz
w dostępie (3.1.026)
sensitive compartmented information (SCI)
3.2.099
wymagania bezpieczeństwa poziomu podstawowego
opis minimalnych wymagań, koniecznych do zachowania dopuszczalnego poziomu bezpieczeństwa (3.1.085)
systemu
security requirements baseline
3.2.100
wymagania dotyczące bezpieczeństwa
typy i poziomy ochrony konieczne w przypadku sprzętu, danych, informacji, aplikacji i urządzeń
UWAGA – Specyfikacje ochrony wyprowadzane na podstawie polityki bezpieczeństwa.

security requirements
3.2.101
wymuszanie bezpieczeństwa
wnoszący bezpośredni wkład do realizacji polityki bezpieczeństwa (3.1.079, 3.1.080)
security enforcing
3.2.102
zagrożenie postulowane
środki, za pomocą których hipotetyczna możliwość lub intencja, wywnioskowana na podstawie towarzyszących
warunków lub ich istnienia, zagraża szkodliwym wpływem na system, urządzenie lub działanie
threat postulated
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3.2.103
zakres bezpieczeństwa
najwyższy i najniższy poziom bezpieczeństwa (3.2.038) dozwolony w systemie informatycznym lub w sieci
security range
3.2.104
zarządzanie konfiguracją
zarządzanie zmianami dokonywanymi w sprzęcie, oprogramowaniu, mikroprogramach i dokumentacji (3.9.024)
podczas projektowania i operacyjnego działania systemu
configuration management
3.2.105
zarządzanie ryzykiem
element teorii zarządzania dotyczący identyfikacji, pomiaru, nadzoru i minimalizacji możliwości wystąpienia
zdarzeń niepewnych, który zawiera skuteczny program zarządzania obejmujący ocenę ryzyka (3.1.096), określaną na podstawie oceny (3.1.056) zagrożeń (3.1.112) i podatności (3.1.074 lub 3.1.075), decyzje zarządzające, wdrożenie środków kontroli i przegląd skuteczności (3.9.099)
risk management
3.2.106
zaufana trzecia strona
instytucja lub jej przedstawiciel mający zaufanie innych podmiotów (3.9.074) w zakresie działań związanych
z bezpieczeństwem (3.1.009), działań związanych z uwierzytelnianiem (3.4.104), mający zaufanie podmiotu uwierzytelnionego (3.4.056) i/lub podmiotu weryfikującego (3.3.058)
UWAGA – W kontekście wieloczęściowej normy PN-ISO/IEC 13888 zaufana trzecia strona jest obdarzona zaufaniem
przez twórcę, odbiorcę i organ dostarczający wiadomości w przypadku potrzeb niezaprzeczalności oraz przez inne
strony, takie jak np. rozjemcy.

trusted third party
3.2.107
zdarzenie istotne dla bezpieczeństwa
każde zdarzenie, w którym próbuje się zmienić stan bezpieczeństwa (3.2.072) systemu lub naruszyć politykę
bezpieczeństwa (3.1.079)
PRZYKŁAD
1 – Zmiana tajnych środków kontroli dostępu, zmiana poziomu bezpieczeństwa podmiotu, zmiana hasła użytkownika.
2 – Wiele prób zarejestrowania się, próby naruszenia ograniczeń zalecanej kontroli dostępu do urządzenia, próby
obniżenia poziomu bezpieczeństwa pliku.

security relevant event
3.2.108
zdarzenie zagrażające
szczególny rodzaj zagrożenia (3.1.112) określony w procedurze analizy ryzyka (3.2.003)
PRZYKŁAD – Takim rodzajem zagrożenia może być, np. wylanie rzeki i w konsekwencji zatopienie centrum przetwarzania danych lub wrzucenie bomby do pomieszczenia, gdzie przechowuje się dane.

threat event
3.2.109
zdarzenie związane z bezpieczeństwem
zdarzenie, które może mieć wpływ na bezpieczeństwo (3.1.009)
security related event

PN-I-02000:2002

31

3.2.110
zorientowany na bilety
system ochrony komputerowej, w którym każdy podmiot (3.9.074) przechowuje niefałszowalną listę wzorców
bitowych, nazywanych „biletami”, po jednym dla każdego obiektu (3.9.062), do dostępu (3.1.026), do którego
jest uprawniony podmiot i może być on przeciwstawiony systemowi ochrony zorientowanemu na listy, w którym
każdy chroniony obiekt ma listę wszystkich podmiotów uprawnionych do dostępu do tego obiektu
ticket-oriented
3.2.111
*– własność
własność gwiazdy
reguła modelu bezpieczeństwa Bella i LaPadula (3.1.050), znana także jako własność wydzielona, umożliwiająca podmiotowi (3.9.074) dostęp do zapisu (3.4.008) obiektu (3.9.062) jedynie wtedy, gdy poziom bezpieczeństwa (3.1.085) podmiotu jest zdominowany przez poziom bezpieczeństwa obiektu
*– property (star property)

3.3 Techniki kryptograficzne
3.3.001
algorytm kryptograficzny
algorytm przekształcający dane w celu ukrycia lub ujawnienia (3.1.106) ich zawartości informacyjnej i który
wykorzystuje co najmniej jeden tajny parametr, np. klucz kryptograficzny (3.3.037) lub jest funkcją jednokierunkową (3.3.027)
UWAGA – Definicja ta dotyczy algorytmów symetrycznych (np. DES i FEAL) i algorytmów asymetrycznych (np. RSA
i Rabina). W przypadku algorytmu symetrycznego dane ukrywa się i ujawnia stosując tajny parametr. W przypadku
algorytmu asymetrycznego dane ukrywa się stosując parametr publiczny, zaś ujawnia stosując parametr tajny.
W przypadku korzystania z funkcji jednokierunkowej klucz może nie być konieczny.

cryptographic algorithm
3.3.002
algorytm szyfrowania
zestaw przekształceń matematycznych służących do zamiany informacji na niezrozumiałą, czasami z wykorzystaniem parametrów zależnych od zastosowanego klucza
UWAGA – W przypadku niektórych algorytmów stosuje się jedno przekształcenie zależne od klucza kryptograficznego,
np. sumowanie modulo 2 odpowiednich bitów wiadomości jawnej i klucza kryptograficznego.

encryption algorithm
3.3.003
algorytm szyfrowania bloków n-bitowych
algorytm szyfrowania blokowego, w którym bloki tekstu jawnego (3.1.104) i tekstu zaszyfrowanego (3.3.082)
mają długość n bitów
n-bit block cipher algorithm
3.3.004
asymetryczna metoda uwierzytelniania
metoda udowadniania znajomości informacji niejawnej, w której oba podmioty (3.9.074) posiadają część informacji uwierzytelniającej (3.4.023)
asymmetric authentication method
3.3.005
asymetryczny system podpisywania
system oparty na technikach asymetrycznych (3.3.092), którego przekształcenie publiczne jest wykorzystywane do weryfikacji (3.9.115), zaś przekształcenie prywatne – do podpisywania
asymmetric signature system
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3.3.006
asymetryczny system szyfrowania
system oparty na technikach asymetrycznych (3.3.092), którego przekształcenie publiczne jest wykorzystywane do szyfrowania (3.3.083), zaś przekształcenie prywatne – do deszyfrowania (3.3.025)
asymmetric encipherment system
3.3.007
atak analityczny
atak kryptoanalityczny
próba przełamania kodu lub znalezienia klucza, wykorzystująca metody analityczne [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Analiza statystyczna wzorców; wyszukiwanie luk w algorytmie szyfrowania
UWAGA – Przeciwieństwo ataku metodą pełnego przeglądu.

analytical attack, cryptanalytical attack
3.3.008
atak z tekstem jawnym
atak analityczny (3.3.007), w którym kryptoanalityk dysponuje znaczną ilością tekstu jawnego (3.1.104)
i odpowiadającego mu tekstu zaszyfrowanego (3.3.082) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
known-plaintext attack
3.3.009
atak z tekstem zaszyfrowanym
atak analityczny (3.3.007), w którym kryptoanalityk dysponuje jedynie tekstem zaszyfrowanym (3.3.082)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
ciphertext-only attack
3.3.010
atak z wybranym tekstem jawnym
atak analityczny (3.3.007), w którym kryptoanalityk może podstawiać nieograniczoną ilość wiadomości
w postaci tekstu jawnego (3.1.104) i poddawać sprawdzeniu z odpowiadającym tekstem zaszyfrowanym
(3.3.082) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
chosen-plaintext attack
3.3.011
bezpieczeństwo strumienia ruchu
ochrona wynikająca z tych właściwości wyposażenia kryptograficznego, które ukrywają obecność ważnych
wiadomości w obwodzie komunikacyjnym, co jest zazwyczaj realizowane w ten sposób, że obwód wydaje się
być ciągle zajęty lub szyfrowane są adresy źródła i odbiorcy ważnych wiadomości
traffic flow security
3.3.012
blok tekstu jawnego
ciąg bitów, który stanowi dane wejściowe szyfrowania blokowego (3.3.084), gdy jest ono zastosowane do
szyfrowania (3.3.083), oraz który stanowi dane wyjściowe szyfrowania blokowego, gdy jest ono zastosowane
do deszyfrowania (3.3.025)
plaintext block
3.3.013
blok tekstu zaszyfrowanego
ciąg bitów, który jest rezultatem szyfrowania blokowego (3.3.084), gdy jest ono zastosowane do szyfrowania (3.3.083), oraz który stanowi dane wejściowe szyfrowania blokowego, gdy jest ono zastosowane do deszyfrowania (3.3.025)
ciphertext block
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3.3.014
centrum certyfikacji kluczy
ośrodek tworzący i wydający certyfikaty (3.3.015), nadzorowany przez organ certyfikacji (3.2.046)
key certification centre
3.3.015
certyfikat
dane podmiotu (3.9.074) lub osoby, które dzięki zastosowaniu klucza prywatnego (3.3.039) lub klucza tajnego (3.3.044) organu certyfikacji (3.2.046), stały się niepodważalne
certificate
3.3.016
certyfikat klucza
informacja o kluczu podmiotu (3.9.074) podpisana przez organ certyfikacji (3.2.046), co powoduje, że jest
niemożliwa do podrobienia
key certificate
3.3.017
certyfikat klucza publicznego
informacja o kluczu publicznym (3.3.041) podmiotu (3.9.074), która dzięki podpisaniu przez organ certyfikacji (3.2.046) jest niemożliwa do podrobienia
public key certificate
3.3.018
certyfikat niezaprzeczalności
specjalny rodzaj certyfikatu (3.3.015) bezpieczeństwa, reprezentujący dane inicjującego, dotyczące działania
lub zdarzenia, które w celu dostarczenia niezbitego dowodu (3.4.009) dotyczącego tego działania lub zdarzenia
uczyniono niemożliwymi do podrobienia i który może być dostarczony przez zaufaną trzecią stronę (3.2.106)
wykorzystującą swój klucz tajny (3.3.044) do tworzenia bezpiecznych kopert (3.6.005) lub przez inicjatora
niezaprzeczalności (3.4.024) wykorzystującego swój klucz prywatny (3.3.039) do tworzenia podpisów cyfrowych (3.3.060) z dołączonymi certyfikatami klucza publicznego (3.3.017), odpowiadającego kluczowi
prywatnemu zastosowanemu do podpisu
non-repudiation certificate
3.3.019
certyfikat uwierzytelnienia
informacja uwierzytelniająca (3.4.023) w formie certyfikatu bezpieczeństwa (3.1.009), która może być wykorzystywana do uzyskania informacji o tożsamości (3.4.093) podmiotu (3.9.074), gwarantowana przez organ
uwierzytelniający
authentication certificate
3.3.020
certyfikat uwierzytelniania w trybie off-line
szczególna forma informacji uwierzytelniającej (3.4.023), wiążąca tożsamość (3.4.093) z kluczem kryptograficznym (3.3.037), certyfikowanym przez wiarygodny organ, która może być wykorzystana do uwierzytelniania (3.4.104) bez pośrednictwa tego organu
offline authentication certificate
3.3.021
certyfikat użytkownika
klucze publiczne (3.3.041) użytkownika (3.1.110) wraz z pewnymi innymi informacjami, przekształcone
w formę niepodatną na sfałszowanie dzięki zaszyfrowaniu ich kluczem prywatnym podpisu (3.3.040) organu
certyfikacji (3.2.046), który ten certyfikat wydał
certificate (user)
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3.3.022
czas ochrony
przedział czasu, w którym dane chronione kryptograficznie mają wartość
security life
3.3.023
dane powierzone
jednostka danych wybrana losowo i tajnie przez inicjującego mechanizm w chwili rozpoczęcia jego działania
commitment
3.3.024
deszyfrować
odszyfrować
przekształcać tekst zaszyfrowany (3.3.082) w równoważny mu tekst jawny (3.1.104), z wykorzystaniem odpowiedniego klucza
decipher, decrypt
3.3.025
deszyfrowanie
odszyfrowywanie
proces uzyskiwania z tekstu zaszyfrowanego (3.3.082) odpowiadających mu danych oryginalnych
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Tekst zaszyfrowany może być zaszyfrowany powtórnie; w takim przypadku jednokrotne deszyfrowanie nie
daje w wyniku źródłowego oryginalnego tekstu jawnego (3.1.104).

decipherment, decryption
3.3.026
działanie kryptograficzne
funkcjonalne zastosowanie metod kryptograficznych
crypto-operation, offline crypto-operation, online crypto-operation
3.3.027
funkcja jednokierunkowa
funkcja matematyczna f, która jest łatwa do obliczenia (w czasie wielomianowym), lecz dla której, dla dowolnej
wartości y z jej zakresu, jest obliczeniowo trudne (w czasie wykładniczym) znalezienie takiego argumentu x,
aby była spełniona zależność f(x)=y, przy czym może istnieć skończona liczba wartości y, dla których znalezienie x nie jest obliczeniowo trudne
one-way function
3.3.028
funkcja jednokierunkowa pułapkowa
funkcja łatwa do obliczenia, lecz której odwrócenie jest obliczeniowo trudne do wykonania, chyba że zna się
tajną informację tzw. pułapki
trapdoor one-way function
3.3.029
funkcja powierzająca
funkcja, której argumentem jest wynik potęgowania obliczony przez podpisującego (3.3.062) na podstawie
losowo lub pseudolosowo utworzonego wykładnika i której wynikiem jest pierwsza część podpisu
UWAGA – Jeśli funkcja powierzająca nie ma innych wejść, wtedy jest to funkcja typu 1 i ma być wybrana w taki sposób,
aby była jednokierunkową funkcją wykładnika. Funkcja powierzająca jest typu 2, jeśli także jako wejście ma wiadomość i opcjonalnie obiekt. W tym przypadku funkcja powierzająca ma być wybrana w taki sposób, aby dla każdego
ustalonego wykładnika była funkcją skrótu odporną na kolizje wiadomości, a dla każdej ustalonej wiadomości wyjście
(wartość funkcji) było jednokierunkową funkcją wykładnika.

commitment function
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3.3.030
funkcja redukcji
funkcja, która wynik funkcji powierzającej (3.3.029) przekształca na dodatnią liczbę całkowitą o ograniczonej
wielkości
reduction function
3.3.031
funkcja rundy
funkcja , która przekształca dwa ciągi binarne długości LX i LY w ciąg binarny długości LY , jest stosowana
iteracyjnie jako część funkcji skrótu (3.3.032) i wiąże blok danych o długości LX z poprzednią wartością funkcji
o długości LY
round-function
3.3.032
funkcja skrótu
funkcja odwzorująca ciągi bitów na ciągi bitów o stałej długości, w której dla danej wartości funkcji jest obliczeniowo trudne wyznaczenie argumentu odwzorowywanego na tę wartość, a dla danego argumentu jest obliczeniowo trudne wyznaczenie drugiego argumentu odwzorowywanego na tę samą wartość
UWAGI
1 – Występuje szeroka gama terminów mających to samo lub zbliżone znaczenie co funkcja skrótu, np. kodowanie
skompresowane, funkcja kondensująca, funkcja maskująca.
2 – Trudność obliczeniowa zależy od określonych przez użytkownika wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz od
środowiska.

hash-function
3.3.033
funkcja skrótu odporna na kolizje
funkcja skrótu (3.3.032), dla której wyznaczenie dwóch różnych argumentów dających te samą wartość funkcji
skrótu jest obliczeniowo trudne
UWAGA – Trudność obliczeniowa zależy od określonych przez użytkownika wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz
od środowiska.

collision-resistant hash-function
3.3.034
generator kluczy
rodzaj sprzętu kryptograficznego (3.3.076) wykorzystywanego do generowania kluczy kryptograficznych
(3.3.037) i/lub, jeśli jest potrzebne, wartości początkowych (3.3.107)
key generator
3.3.035
generowanie klucza
tworzenie klucza lub zbioru wyróżnionych kluczy
key generation
3.3.036
informacja o kluczu publicznym
informacja zawierająca co najmniej wyróżniony identyfikator podmiotu (3.9.074) oraz klucz publiczny (3.3.041),
ograniczona do danych odnoszących się do jednego podmiotu oraz jednego klucza publicznego do tego podmiotu i mogąca zawierać inne statyczne informacje dotyczące organu certyfikacji (3.2.046), klucza publicznego lub stosowanego algorytmu
public key information
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3.3.037
klucz
klucz kryptograficzny
ciąg bitów, który steruje operacjami szyfrowania (3.3.083) lub deszyfrowania (3.3.025) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
key, cryptographic key
3.3.038
klucz podpisu
tajny element danych charakterystyczny dla danego podmiotu (3.9.074) i wykorzystywany jedynie przez ten
podmiot w procesie podpisywania (3.3.067)
signature key
3.3.039
klucz prywatny
klucz (3.3.037) przeznaczony do deszyfrowania (3.3.025) i do wyłącznego użytku przez jego właściciela
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – W systemie kryptograficznym ten klucz z pary kluczy asymetrycznych (3.3.057) użytkownika, który jest znany
jedynie użytkownikowi.

private key
3.3.040
klucz prywatny podpisu
ten element pary kluczy asymetrycznych (3.3.057) podmiotu (3.9.074), który służy do określenia prywatnego
przekształcenia podpisującego
private signature key
3.3.041
klucz publiczny
klucz (3.3.037), który jest przeznaczony do użycia przez dowolną jednostkę w celu zaszyfrowania informacji
wymienianej z właścicielem odpowiadającego mu klucza prywatnego (3.3.039) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGI
1 – Klucz, który jest publicznie znany, ale niekoniecznie jest ogólnie dostępny. Może być dostępny jedynie dla wszystkich
członków wstępnie określonej grupy.
2 – Ten klucz z pary kluczy asymetrycznych użytkownika, który jest publicznie znany.

public key
3.3.042
klucz szyfrowania danych
klucz kryptograficzny (3.3.037) wykorzystywany do szyfrowania (3.3.083) i deszyfrowania (3.3.025) danych
data encrypting key
3.3.043
klucz szyfrowania kluczy
klucz kryptograficzny (3.3.037) stosowany do szyfrowania (3.3.083) i deszyfrowania (3.3.025) kluczy szyfrujących dane lub innych kluczy szyfrujących klucze
key encrypting key
3.3.044
klucz tajny
klucz (3.3.037) przeznaczony do użytku przez ograniczoną liczbę korespondentów, wykorzystywany do szyfrowania (3.3.083) i deszyfrowania (3.3.025) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
secret key
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3.3.045
klucz weryfikacji
element danych, matematycznie związany z kluczem podpisu (3.3.038) podmiotu (3.9.074), wykorzystywany przez weryfikatora w procesie weryfikacji (3.3.068)
verification key
3.3.046
kodowanie
przekształcanie tekstu jawnego (3.1.104) za pomocą środków systemu kodującego w formę niezrozumiałą
encoding
3.3.047
kod uwierzytelniania wiadomości
ciąg bitów, które są funkcją danych tekstu jawnego (3.1.104) albo tekstu zaszyfrowanego (3.3.082) i klucza
tajnego (3.3.044), dołączanego do danych w celu umożliwienia ich uwierzytelnienia (3.4.104)
UWAGI
1 – Funkcja stosowana do generowania kodu uwierzytelniania wiadomości jest funkcją jednokierunkową.
2 – Kryptograficzna wartość kontrolna wykorzystywana przez mechanizmy integralności danych.
3 – Pole danych wykorzystywane do weryfikacji autentyczności wiadomości.
4 – Środek uwierzytelniania danych specjalnie zaprojektowany dla wiadomości przesyłanych w sieciach komputerowych, wdrażany jako wielkość generowana metodami szyfrowania; wielkość ta jest często obcinana i towarzyszy
wiadomości przez nią chronionej.

message authentication code (MAC)
3.3.048
kryptografia asymetryczna
kryptografia z kluczem publicznym
kryptografia (3.1.043), w której używa się klucza publicznego (3.3.041) i odpowiadającego mu klucza prywatnego (3.3.039) do szyfrowania (3.3.083) i do deszyfrowania (3.3.025) [PN-ISO/IEC 2382:2001]
UWAGA – Jeśli używa się klucza publicznego do szyfrowania, to do deszyfrowania powinien być użyty odpowiadający
mu klucz prywatny, i na odwrót.

asymmetric cryptography, public-key cryptography
3.3.049
kryptografia komputerowa
wykorzystywanie algorytmów kryptograficznych w komputerze, mikroprocesorze lub w mikrokomputerze do
szyfrowania (3.3.083) lub deszyfrowania (3.3.025) w celu ochrony informacji lub uwierzytelniania (3.4.104)
użytkowników (3.1.110), źródeł albo informacji
computer cryptography
3.3.050
kryptografia symetryczna
kryptografia (3.1.043), w której używa się tego samego klucza (3.3.037) do szyfrowania (3.3.083) i deszyfrowania (3.3.025) [PN-ISO/IEC 2382:2001]
symmetric cryptography
3.3.051
kryptograficzna funkcja kontrolna
funkcja kryptograficzna, f, zależna od klucza tajnego (3.3.044), K, jako parametru, której argumentem jest arbitralny
ciąg Z, a wartością kryptograficzna wartość kontrolna (3.3.052) fK(Z), za pomocą której dla dowolnego klucza K
i ciągu danych Z łatwo oblicza się fK(Z). Dla dowolnego ustalonego K, bez uprzedniej znajomości K, trudne jest
znalezienie nowej pary (X, Y) takiej, aby fK(X) = Y, nawet w przypadku posiadania pełnej wiedzy o zbiorze par (Xi, Yi),
(i = 1, 2, ...), gdzie wartość Xi mogła być wybrana na podstawie obserwacji wartości Yj, (j = 1, 2, ..., i – 1)
cryptographic check function
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3.3.052
kryptograficzna wartość kontrolna
informacja, którą otrzymuje się wykonując przekształcenia kryptograficzne na jednostce danych
UWAGA – Określenie wartości kontrolnej może być wykonywane w jednym lub więcej krokach i jest wynikiem działania
funkcji matematycznej na kluczu i jednostce danych. Zazwyczaj wartość kontrolną wykorzystuje się do sprawdzenia
integralności jednostki danych.

cryptographic check value
3.3.053
liczba kolejna
parametr zmienny w czasie, którego wartość jest brana z określonego ciągu liczb; ciąg ten w wyznaczonym
przedziale czasu nie powtarza się
sequence number
3.3.054
materiał kluczowy
dane (np. klucze, wartości początkowe (3.3.107)) potrzebne do utworzenia i utrzymania kryptograficznej zależności między kluczami (3.3.113)
keying material
3.3.055
odporność na kolizje
właściwość funkcji polegająca na niemożliwości (obliczeniowo) skonstruowania różnych wejść, które dają takie
same wyjścia
collision-resistant
3.3.056
okres ważności klucza kryptograficznego
przedział czasu, w którym określony klucz jest uprawniony do użytku lub w którym klucze dla danego systemu
mogą pozostawać skuteczne
cryptoperiod
3.3.057
para kluczy asymetrycznych
para kluczy, w której klucz prywatny (3.3.039) służy do przekształcenia prywatnego, zaś klucz publiczny
(3.3.041) służy do przekształcenia publicznego
asymmetric key pair
3.3.058
podmiot weryfikujący
podmiot (3.9.074), który jest, lub który reprezentuje podmiot wymagający uwierzytelnionej tożsamości i ma
funkcje niezbędne do podjęcia procesu uwierzytelniania (3.4.061)
UWAGA – Podmiot, który bada ważność dowodu, szczególnie przez weryfikację podpisu cyfrowego i odpowiednio
bezpiecznej koperty. Mógłby on być użytkownikiem dowodu, zaufaną stroną trzecią lub rozjemcą.

verifier
3.3.059
podpis
funkcja podpisu
funkcja w procesie podpisywania (3.3.067), zwracająca podpis
sign
3.3.060
podpis cyfrowy1
dane dołączone do wiadomości, które pozwalają odbiorcy wiadomości zweryfikować źródło tej wiadomości
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
digital signature
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3.3.061
podpis cyfrowy2
przekształcenie kryptograficzne danych, umożliwiające odbiorcy (3.4.049) danych sprawdzenie autentyczności (3.1.008) i integralności danych (3.6.017) oraz zapewniające nadawcy ochronę przed sfałszowaniem danych przez odbiorcę
UWAGA – Asymetryczne podpisy cyfrowe mogą być generowane przez jeden podmiot z zastosowaniem klucza prywatnego i algorytmu asymetrycznego.

digital signature
3.3.062
podpisujący
podmiot (3.9.074) tworzący podpis cyfrowy (3.3.060)
signer
3.3.063
podpis wstępny
funkcja w procesie podpisywania (3.3.067), niezależna od wiadomości
pre-sign
3.3.064
pośrednie uwierzytelnienie podmiotu
zapewnienie podmiotu (3.9.074), że jedynie drugi zidentyfikowany podmiot może mieć prawidłowy klucz
implicit entity authentication
3.3.065
poświadczenie
jednostka danych, obliczona jako funkcja danych powierzonych przez inicjatora mechanizmu, która jest wysyłana do innego podmiotu (3.9.074)
UWAGA – Poświadczenie może być także związane z ustaleniem zdarzenia lub działania (patrz 3.9.077).

witness
3.3.066
potwierdzenie klucza
gwarancja dla jednego podmiotu (3.9.074), że inny zidentyfikowany podmiot jest w posiadaniu właściwego
klucza
key confirmation
3.3.067
proces podpisywania
proces, którego danymi wejściowymi są: wiadomość do podpisania, klucz podpisu (3.3.038) oraz ewentualnie
parametry systemu (3.2.049) i obiekty danych (3.4.042), zaś wyjściem wiadomość podpisana (3.3.109)
signature process
3.3.068
proces weryfikacji
proces, którego danymi wejściowymi są: wiadomość podpisana (3.3.109), klucz weryfikacji (3.3.045) oraz
ewentualnie parametry systemu (3.2.049) i obiekty danych (3.4.042), zaś wyjściem status weryfikacji (3.9.115)
podpisu – ważny lub nieważny
verification process
3.3.069
przekazanie klucza
proces transportu klucza od jednego podmiotu (3.9.074) do drugiego, odpowiednio chroniony
key transport
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3.3.070
przekształcenie deszyfrujące prywatne
przekształcenie deszyfrujące, określone przez asymetryczny system szyfrowania (3.3.006) i klucz prywatny (3.3.039) należący do pary kluczy asymetrycznych (3.3.057)
private decipherment transformation
3.3.071
przesunięcie klucza
proces dodawania modulo 2 licznika do klucza
key offset
3.3.072
publiczne przekształcenie szyfrujące
przekształcenie szyfrujące określone przez asymetryczny system szyfrowania (3.3.006) i klucz publiczny
(3.3.041) należący do pary kluczy asymetrycznych (3.3.057)
public encipherment transformation
3.3.073
składowa klucza
co najmniej jeden z dwóch argumentów mających format klucza kryptograficznego (3.3.037), który jest zestawiany za pomocą dodawania modulo 2 z jednym lub większą ilością podobnych argumentów w celu utworzenia
klucza kryptograficznego
key component
3.3.074
skrót
ciąg bitów będący wartością funkcji skrótu (3.3.032)
UWAGA – Występuje szeroka gama terminów mających takie samo lub zbliżone znaczenie jak skrót, np. kod wykrywania modyfikacji, kod wykrywania manipulacji, streszczenie, wynik skrótu, forma krótka.

hash code
3.3.075
skrót danych
charakterystyka elementu danych, taka jak kryptograficzna wartość kontrolna (3.3.052) lub wynik jednokierunkowej funkcji skrótu (3.3.032), wystarczająco wyróżniająca dany element, stosowana w celu uniemożliwienia obliczeniowego znalezienia innego elementu danych, który miałby tę samą charakterystykę
digital fingerprint
3.3.076
sprzęt kryptograficzny
wyposażenie wykonujące funkcje kryptograficzne, np. szyfrowanie (3.3.083), uwierzytelnianie (3.4.104),
generowanie kluczy (3.3.035)
cryptographic equipment
3.3.077
standard szyfrowania danych DES
nieutajniony algorytm kryptograficzny (3.3.001) przyjęty do publicznego stosowania
data encryption standard (DES)
3.3.078
sterowanie kluczem
zdolność wyboru klucza lub parametrów wykorzystywanych do obliczenia klucza
key control
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3.3.079
symetryczny algorytm szyfrowania
odwracalny algorytm szyfrowania (3.3.002), który wykorzystuje ten sam klucz tajny (3.3.044) do przekształcenia twórcy i do przekształcenia odbiorcy (3.4.049) tekstu zaszyfrowanego (3.3.082)
symmetric encipherment algorithm
3.3.080
synchronizacja kryptograficzna
koordynacja procesów szyfrowania (3.3.083) i deszyfrowania (3.3.025)
cryptographic synchronization
3.3.081
system kryptograficzny
system szyfrowania
zestaw przekształceń tekstu jawnego (3.1.104) w szyfrogram (3.3.082) i odwrotnie, określonych przez algorytmy kryptograficzne (3.3.001) stosowane po wyborze kluczy
cryptographic system, cryptosystem
3.3.082
szyfrogram
tekst zaszyfrowany
dane uzyskane w wyniku zastosowania szyfrowania (3.3.083), których zawartość semantyczna nie jest dostępna bez użycia technik kryptograficznych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Szyfrogram sam może być wejściem dla szyfrowania, wtedy na wyjściu jest superszyfr.

ciphertext, cipher text
3.3.083
szyfrowanie
kryptograficzne przekształcanie danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGI
1 – Wynikiem szyfrowania jest tekst zaszyfrowany.
2 – Proces odwrotny nosi nazwę deszyfrowanie.
3 – Zobacz również: kryptografia z kluczem publicznym (3.3.041), kryptografia symetryczna (3.3.050), szyfrowanie
nieodwracalne (3.3.086 i 3.3.087)

encipherment, encryption
3.3.084
szyfrowanie blokowe
odwracalny algorytm szyfrowania (3.3.083), szyfrujący jednocześnie ustaloną liczbę bitów, wykorzystujący
klucz jako parametr, w wyniku czego uzyskuje się dane w postaci ciągu bitów o takiej samej długości co ciąg
bitów wejściowych
block cipher
3.3.085
szyfrowanie na łączu
stosowanie indywidualnego szyfrowania (3.3.083) danych przy każdym połączeniu z systemem komunikacyjnym
UWAGA – Konsekwencją szyfrowania typu łącze-łącze jest to, że w jednostkach przekaźnikowych będą występowały
dane w formie tekstu jawnego.

link-by-link encipherment
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3.3.086
szyfrowanie nieodwracalne1
szyfrowanie jednokierunkowe1
szyfrowanie, dające w wyniku taki tekst zaszyfrowany, z którego nie można odzyskać danych oryginalnych
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Szyfrowanie nieodwracalne jest stosowane w uwierzytelnianiu. Na przykład hasło może być zaszyfrowane
nieodwracalnie, a wynikowy zaszyfrowany tekst – zapamiętany. Hasło, które będzie później prezentowane, powinno być
w identyczny sposób zaszyfrowane nieodwracalnie, a te dwa ciągi zaszyfrowanego tekstu porównane ze sobą. Jeżeli
są one identyczne, to prezentowane hasło jest poprawne.

irreversible encryption, irreversible encipherment, one-way encryption
3.3.087
szyfrowanie nieodwracalne2
szyfrowanie jednokierunkowe2
działanie, w wyniku którego powstaje szyfrogram (3.3.082), z którego nie mogą być odtworzone dane oryginalne, ze względu na szyfrowanie funkcją jednokierunkową (3.3.027)
UWAGA – Szyfrowanie nieodwracalne stosuje się do przekształcania haseł umożliwiających dostęp do systemu
(w pliku hasłowym jest pamiętane hasło w postaci zaszyfrowanej), także do wyznaczania skrótów.

irreversible encryption, irreversible encipherment, one-way encryption
3.3.088
szyfrowanie podstawieniowe
szyfrowanie (3.3.083), które zastępuje ciągi bitów lub ciągi znaków innymi ciągami bitów lub ciągami znaków
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Wynikowy tekst zaszyfrowany nazywany jest szyfrem podstawieniowym.

substitution (cipher)
3.3.089
szyfrowanie przestawieniowe
szyfrowanie (3.3.083), które zmienia porządek bitów lub znaków zgodnie z pewnym schematem
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Wynikowy tekst zaszyfrowany nazywany jest szyfrem przestawieniowym.

transposition (cipher)
3.3.090
szyfrowanie punkt – punkt
szyfrowanie (3.3.083) danych w źródłowym punkcie początkowym z odpowiadającym mu deszyfrowaniem
(3.3.025) wykonywanym, jedynie w odbiorczym punkcie końcowym
end-to-end encipherment
3.3.091
tajny randomizer
niejawna wartość losowa lub pseudolosowa tworzona w procesie podpisywania (3.3.067)
secret randomizer
3.3.092
technika asymetryczna
technika kryptograficzna wykorzystująca przekształcenie publiczne zdefiniowane przez klucz publiczny (3.3.041)
i przekształcenie prywatne zdefiniowane przez klucz prywatny (3.3.039), w którym w przypadku dysponowania
określonym przekształceniem publicznym obliczeniowo trudne jest otrzymanie przekształcenia prywatnego
asymmetric technique
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3.3.093
technika symetryczna
technika kryptograficzna wykorzystująca ten sam klucz tajny (3.3.044) do przekształcenia twórcy i do przekształcenia odbiorcy (3.4.049)
UWAGA – Bez znajomości klucza tajnego obliczeniowo niewykonalne jest ustalenie przekształcenia twórcy albo odbiorcy.

symmetric technique
3.3.094
token
pole danych stosowne do poszczególnej komunikacji, zawierające informację, która została przekształcona
z wykorzystaniem techniki kryptograficznej
token
3.3.095
token klucza
wiadomość związana z zarządzaniem kluczami (3.3.114), wysyłana przez jeden podmiot (3.9.074) do drugiego podczas realizacji mechanizmu zarządzania kluczami
key token
3.3.096
tożsamość redundancyjna
identyfikator tożsamości z redundancją
uporządkowany ciąg elementów danych uzyskanych z danych identyfikacyjnych (tożsamości (3.4.093) podmiotu (3.9.074) poprzez dodanie redundancji (nadmiarowości)
redundant identity
3.3.097
twórca wiadomości
podmiot (3.9.074), który wysyła wiadomość do odbiorcy (3.4.049) lub udostępnia wiadomość, dla której mają
być zapewnione usługi niezaprzeczalności (3.1.054)
originator
3.3.098
urządzenie do wprowadzania kluczy
samodzielne urządzenie elektroniczne z możliwością przechowywania co najmniej jednego klucza kryptograficznego (3.3.037) i przenoszenia tego klucza, na żądanie, do wyposażenia kryptograficznego
key loader
3.3.099
urządzenie do zarządzania kluczami1
chronione wyposażenie kryptograficzne, w którym rezydują elementy kryptograficzne, oraz jego zawartość
key management facility
3.3.100
urządzenie do zarządzania kluczami2
urządzenie zapewniające bezpieczną, elektroniczną dystrybucję kluczy szyfrowania danych (3.3.042) do
uprawnionych użytkowników (3.9.108)
key management device
3.3.101
urządzenie kryptograficzne
urządzenie elektroniczne lub podzespół elektroniczny, realizujące algorytm szyfrujący
cryptographic device
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3.3.102
ustanowienie klucza
proces, podczas którego klucz staje się osiągalny dla jednego lub wielu podmiotów (3.9.074)
UWAGA – Ustanowienie klucza obejmuje uzgodnienie klucza i przesłanie go.

key establishment
3.3.103
uwierzytelnienie kryptograficzne
wykorzystanie technik związanych z szyfrowaniem (3.3.083) do przeprowadzenia uwierzytelnienia (3.4.104)
cryptographic authentication
3.3.104
uwierzytelnienie podmiotów
potwierdzenie, że podmiot (3.9.074) jest tym, za kogo się podaje
entity authentication
3.3.105
uzgodnienie klucza
proces utworzenia wspólnego klucza tajnego przez podmioty (3.9.074) w taki sposób, że żaden z nich nie
może odgadnąć wcześniej wartości tego klucza
key agreement
3.3.106
uzupełnianie
dodawanie dodatkowych bitów do ciągu danych
padding
3.3.107
wartość początkowa
wartość używana do zdefiniowania stanu początkowego procesu szyfrowania (3.3.083)
initialising value
3.3.108
weryfikator
funkcja weryfikacji
funkcja w procesie weryfikacji (3.3.068), która zależy od podpisu i klucza weryfikacji (3.3.045) i która wyznacza wartość określającą ważność podpisu
verifier
3.3.109
wiadomość podpisana
zbiór elementów danych składający się z podpisu, części wiadomości, która nie może być odtworzona na
podstawie podpisu, oraz opcjonalnego pola tekstowego
signed message
3.3.110
wiązanie blokowe
szyfrowanie (3.3.083) informacji w taki sposób, aby każdy blok tekstu zaszyfrowanego (3.3.082) był kryptograficznie zależny od bloku poprzedniego
block chaining
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3.3.111
wykładnik podpisu
element klucza prywatnego (3.3.039) stosowany w asymetrycznym systemie szyfrowania (3.3.006) będący
(w sensie matematycznym) wykładnikiem przekształcenia
PRZYKŁAD – Jeśli do podpisywania wiadomości stosuje się przekształcenie md mod n, to d jest wykładnikiem podpisu.

private signature exponent
3.3.112
wykładnik weryfikacji
wartość uzgodniona przez wszystkich członków grupy podmiotów (3.9.074), za pomocą której, w połączeniu
z modułem, określa się wartość wykładnika podpisu prywatnego
verification exponent
3.3.113
zależności między kluczami
stan istniejący między komunikującą się parą podmiotów (3.9.074), podczas trwania którego współdzielą one
co najmniej jeden klucz
keying relationship
3.3.114
zarządzanie kluczami
administrowanie i świadczenie usług: generowania kluczy (3.3.035), rejestracji, certyfikacji (3.3.016), usunięcia z rejestru, dystrybucji, instalacji, przechowywania, archiwizacji (3.6.003), tworzenia kluczy pochodnych
oraz niszczenia materiału kluczowego (3.3.054), realizowane zgodnie z polityką bezpieczeństwa (3.1.079)
key management
3.3.115
zmienna startowa
zmienna otrzymywana z wartości początkowej (3.3.107) i wykorzystywana do określania punktu startowego
trybów działania (3.2.082)
UWAGA – Metoda otrzymywania zmiennej startowej z wartości początkowej wymaga opisu w przypadku dowolnego
zastosowania trybów działania.

starting variable

3.4 Kontrola dostępu i monitorowanie
3.4.001
autoryzacja
nadanie praw, które obejmujące przyznanie dostępu (3.1.026) na podstawie praw dostępu (3.1.086)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Proces przyznania podmiotowi całkowitego lub ograniczonego dostępu do zasobu.

authorization
3.4.002
bezpieczeństwo bezuznaniowe
polityka bezpieczeństwa (3.1.079) ograniczająca dostęp (3.1.026) ze względu na bezpieczeństwo (3.1.009),
przy czym poziom bezpieczeństwa (3.1.085) obejmuje odczyt i ograniczenia dotyczące zbioru kategorii
UWAGA – W celu uzyskania dostępu do odczytu informacji użytkownik ma przyznany poziom uprawnień większy lub
równy klasyfikacji informacji, a także ma nadaną kategorię, która obejmuje wszystkie kategorie dostępu określone dla
danej informacji.

non-discretionary security
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3.4.003
bezpieczeństwo zautomatyzowane
bezpieczeństwo (3.1.009) wykorzystujące zautomatyzowane procedury do monitorowania sprawdzającego,
czy automatyczne środki bezpieczeństwa (3.1.100) nie są omijane
automated security
3.4.004
bilet
reprezentacja jednego lub większej liczby praw dostępu (3.1.086) do obiektu (3.9.062) posiadanych przez
właściciela [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
ticket
3.4.005
dane uwierzytelniające
dane, które są przekazywane w celu ustalenia deklarowanej tożsamości jednostki [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
credentials, authentication data
3.4.006
dopuszczenie
reprezentacja identyfikacji obiektu (3.9.062) lub klasy obiektów oraz zbioru rodzajów uprawnionego dostępu do
tych obiektów [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Dopuszczenie może być zaimplementowane w formie biletu.

capability
3.4.007
dostęp do odczytu
prawo dostępu (3.1.086) zezwalające na odczyt danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
read access
3.4.008
dostęp do zapisu
prawo dostępu (3.1.086) zezwalające na zapis danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Dostęp w trybie do zapisu może zezwalać na dołączanie, modyfikację, usuwanie lub tworzenie danych.

write access
3.4.009
dowód
potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującą polityką niezaprzeczalności (3.2.056) poświadczenie jest ważne
UWAGA – Dowód materialny służący do sprawdzenia prawdziwości lub zaistnienia czegoś.

proof
3.4.010
filtr bezpieczeństwa
wiarygodny system informatyczny (3.9.118), który narzuca realizację polityki bezpieczeństwa (3.1.079)
w odniesieniu do danych, które przechodzą przez ten system [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
security filter
3.4.011
filtr zabezpieczający czołowy
filtr, który może być zaimplementowany sprzętowo lub programowo i który jest logicznie oddzielony od reszty
systemu w celu ochrony jego integralności (3.1.038)
front-end security filter
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3.4.012
fizyczna kontrola dostępu
zastosowanie mechanizmów fizycznych w celu zapewnienia kontroli dostępu (3.4.030) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD: Przechowywanie komputera w pomieszczeniu zamykanym na klucz.

physical access control
3.4.013
formalne upoważnienie dostępu
udokumentowane upoważnienie właściciela danych do dostępu (3.1.026) do szczególnego typu lub kategorii informacji
formal access approval
3.4.014
fraza hasła
ciąg znaków, dłuższy niż dopuszczalna długość hasła, który jest przekształcany przez system obsługi haseł
w hasło wirtualne (3.4.020) o dopuszczalnej długości
passphrase
3.4.015
granice bezpieczeństwa
granice, w których środki bezpieczeństwa (3.1.100) są skuteczne przy ochronie aktywów informatycznych
(3.1.001)
security perimeter
3.4.016
hasło dostępu
hasło (3.1.030) wykorzystywane w celu autoryzacji (3.4.001) dostępu (3.1.026) do danych
access password
3.4.017
hasło jednorazowe
hasło (3.1.030), zmieniane po każdym użyciu
one-time password
3.4.018
hasło przedawnione
hasło (3.1.030), które powinno być zmienione przez użytkownika (3.1.110) zanim zostanie wykorzystane
w celu autoryzacji (3.4.001) dostępu (3.1.026)
expired password
3.4.019
hasło uzależnione czasowo
hasło (3.1.030), które jest ważne jedynie w pewnym okresie dnia lub w pewnym określonym przedziale czasu
time-dependent password
3.4.020
hasło wirtualne
hasło (3.1.030) obliczone na podstawie frazy hasła (3.4.014), które spełnia wymagania (3.9.121) na przechowywanie haseł
virtual password
3.4.021
identyfikator wyróżniający
informacja jednoznacznie wyróżniająca podmiot (3.9.074) w procesie uwierzytelniania (3.4.061)
distinguishing Identifier
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3.4.022
informacja o niezaprzeczalności
zbiór, który zawiera informacje o zdarzeniu lub o działaniu, dla którego ma być wystawione i sprawdzone poświadczenie (3.3.065), samo poświadczenie oraz realizowaną politykę niezaprzeczalności (3.2.056)
non-repudiation information (NRI)
3.4.023
informacja uwierzytelniająca
informacja wykorzystywana do zweryfikowania deklarowanej tożsamości (3.4.093) jednostki [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
authentication information
3.4.024
inicjator niezaprzeczalności
podmiot (3.9.074), konstruktor (3.9.048), odbiorca (3.4.049) lub organ dostarczający (3.2.047) inicjujący
proces niezaprzeczalności (3.1.054), na który składa się przygotowanie wiadomości, wraz z dowodem (3.4.009)
dotyczącym jej pochodzenia, pobrania, przesłania i przeznaczenia oraz tworzenie dowodu, w zależności od
żądania usługi przesłania dowodu do jego użytkownika (3.1.110)
non-repudiation initiator
3.4.025
inicjator uwierzytelnienia
podmiot (3.9.074) inicjujący proces uwierzytelniania (3.4.061)
authentication initiator
3.4.026
kapsułowanie
hermetyzacja
wyposażanie użytkownika (3.1.110) lub zasobu (3.1.117) w określony zestaw atrybutów i dopuszczalnych
rodzajów dostępu (3.4.074)
encapsulation
3.4.027
kapsułowanie zasobów
hermetyzacja zasobów
działanie wymagane ze względu na poprawność weryfikacji (3.9.115) wykorzystania zasobów (3.1.117)
UWAGA – Zasoby nie są bezpośrednio dostępne podmiotowi, lecz są tak chronione, aby monitor referencyjny mógł
właściwie rozstrzygać o dostępie do zasobów.

resource encapsulation
3.4.028
kategoria dostępu
kategoria, do której mogą być przypisane jednostki na podstawie posiadanego przez daną jednostkę uprawnienia do użytkowania danych zasobów [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
access category
3.4.029
koncepcja monitora referencyjnego
koncepcja kontroli dostępu (3.4.030) odnosząca się do abstrakcyjnej maszyny analizującej wszystkie dostępy (3.1.026) podmiotów (3.9.074) do obiektów (3.9.062)
reference monitor concept
3.4.030
kontrola dostępu
środki mające na celu zapewnienie, że do zasobów (3.1.117) systemu przetwarzania danych mogą mieć dostęp tylko uprawnione jednostki w uprawniony sposób [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
access control
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3.4.031
kontrola dualna
proces wykorzystujący dwa oddzielne podmioty (3.9.074) (zazwyczaj osoby), lub więcej, zgodnie działające
w celu ochrony funkcji lub informacji wrażliwych (3.1.036), przy czym wszystkie podmioty (3.9.074) są tak
samo odpowiedzialne, co pociąga za sobą podział wiedzy o fizycznej lub logicznej ochronie parametrów
bezpieczeństwa (3.1.067), przy czym żadna pojedyncza osoba nie jest w stanie uzyskać samodzielnie dostępu (3.1.026) ani wykorzystać zasobów (3.1.117)
dual control
3.4.032
lista dopuszczeń
lista związana z podmiotem (3.9.074), w której identyfikuje się wszystkie rodzaje dopuszczeń (3.4.006) podmiotu do wszystkich obiektów (3.9.062) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Lista związana z procesem identyfikującym wszystkie typy swojego dostępu do wszystkich plików i innych
zasobów chronionych.

capability list
3.4.033
lista dostępu
lista kontroli dostępu
wykaz podmiotów (3.9.074), które są uprawnione do dostępu do zasobów (3.1.117), wraz z ich prawami
dostępu (3.1.086) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
access list
access control list
3.4.034
logiczna kontrola dostępu
zastosowanie mechanizmów odnoszących się do danych lub do informacji w celu zapewnienia kontroli dostępu (3.4.030) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Użycie hasła.

logical access control
3.4.035
mocodawca
podmiot (3.9.074), którego tożsamość (3.4.093) może być uwierzytelniona
principal
3.4.036
monitor referencyjny
urządzenie abstrakcyjne, które realizuje politykę kontroli dostępu (3.4.030)
PRZYKŁAD – Jądro systemu bezpieczeństwa (3.2.023) jest implementacją monitora referencyjnego dla danej bazy
sprzętowej.
UWAGA – Zasadniczo monitor referencyjny jest kompletny (gdyż rozważa każdy dostęp), niemodyfikowalny przez podmioty systemu oraz weryfikowalny.

reference monitor
3.4.037
nadzorowanie personelu
ustanowione procedury kontroli posiadania wymaganych uprawnień (3.2.083) i właściwych zakresów dostępu (3.4.121) całego personelu mającego dostęp do informacji (3.1.036) i elementów krytycznych systemu
personnel security
3.4.038
niezaprzeczalność dostarczenia
usługa przeznaczona jest do ochrony przed fałszywym zaprzeczeniem przez odbiorcę (3.4.049) faktowi odebrania wiadomości oraz zapoznania się z jej treścią
non-repudiation of delivery
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3.4.039
niezaprzeczalność pochodzenia
usługa przeznaczona do ochrony przed fałszywym zaprzeczeniem przez twórcę wiadomości (3.3.097) faktowi
utworzenia zawartości wiadomości oraz jej nadania
non-repudiation of origin
3.4.040
niezaprzeczalność przedłożenia
usługa, której zadaniem jest dostarczenie poświadczenia faktu, iż organ dostarczający (3.2.047) zaakceptował wiadomość do przesłania
non-repudiation of submission
3.4.041
niezaprzeczalność przesłania
usługa, która umożliwia dostarczenie twórcy wiadomości (inicjatorowi) (3.3.097) poświadczenia faktu, iż organ
dostarczający (3.2.047) doręczył wiadomość odbiorcy (3.4.049), dla którego była przeznaczona
non-repudiation of transport
3.4.042
obiekt danych
uporządkowany ciąg bitów o określonej strukturze, znany lub dostępny podmiotowi (3.9.074) podpisującemu
(3.3.063) i podmiotowi weryfikującemu (3.3.058)
data object
3.4.043
obowiązkowa kontrola dostępu
środki ograniczania dostępu (3.1.026) do obiektów (3.9.062) oparte na wrażliwości (3.1.111), zgodnie z etykietą informacji w nich zawartej i formalnym nadaniem uprawnień (3.2.083) (tj. zaznajomieniu, wyjaśnieniu)
podmiotom (3.9.074) do dostępu do informacji (3.1.027) o takiej wrażliwości
mandatory access control
3.4.044
obszar bezpieczeństwa
fizycznie określona przestrzeń zawierająca sklasyfikowane obiekty (3.9.062), dokumenty lub materiał(y) podlegające fizycznej ochronie oraz środki kontroli dostępu (3.4.084)
security area
3.4.045
obszar kontrolowanego dostępu
część lub całość środowiska, w którym wszystkie typy i aspekty dostępu (3.1.026) są sprawdzane i kontrolowane
controlled access area
3.4.046
obszar kontrolowany
obszar, w którym niekontrolowany ruch nie pozwala na dostęp do informacji (3.1.027) sklasyfikowanej, przeznaczony głównie do zapewnienia nadzoru administracyjnego, bezpieczeństwa (3.1.009) lub jako strefa buforowa ograniczeń zabezpieczających obszary o ograniczonym dostępie (3.1.026), przeznaczony do ochrony za
pomocą fizycznych środków bezpieczeństwa (3.1.100), takich jak posterunki i ogrodzenia
controlled area
3.4.047
obszar zastrzeżony
obszar, do którego dostęp (3.1.026) podlega specjalnym ograniczeniom lub kontroli z powodu środków bezpieczeństwa (3.1.100), atrybutów bezpieczeństwa lub materiału
restricted area
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3.4.048
ochrona uznaniowa
kontrola dostępu (3.4.030), za pomocą której identyfikuje się indywidualnych użytkowników (3.1.110) i ich wiedzę
konieczną (3.2.091) oraz ogranicza dostęp (3.1.026) użytkowników do informacji, których obejrzenie jest dla nich
możliwe, wykorzystywana w systemach przetwarzających informacje o tym samym poziomie wrażliwości (3.1.111)
discretionary protection
3.4.049
odbiorca
podmiot (3.9.074), który otrzymuje wiadomość z zapewnioną usługą niezaprzeczalności (3.1.054)
recipient
3.4.050
odpowiedź
jednostka wysłana przez oznajmiającego tożsamość (3.4.093) do podmiotu weryfikującego (3.3.058), który
może przetworzyć ją w celu wspomożenia weryfikacji tożsamości (3.4.108) oznajmiającego tożsamość
response
3.4.051
okres dostępu
przedział czasu, w którym obowiązują określone prawa dostępu (3.1.086) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
access period
3.4.052
okres ważności uwierzytelnienia
maksymalny dopuszczalny przedział czasu między początkowym procesem uwierzytelnienia (3.4.061)
a kolejnym procesem ponownego uwierzytelnienia podczas pojedynczej sesji pracy z terminalem lub przedział
czasu, w którym jest realizowany dostęp (3.1.026) do danych
authentication period
3.4.053
parametr wielokrotności wymiany
dodatnia liczba całkowita stosowana do określenia, jak wiele razy ma być dokonywana wymiana wiadomości
uwierzytelniających
exchange multiplicity parameter
3.4.054
pierścień ochrony
jeden spośród hierarchii uprzywilejowanych trybów działania (3.2.082) systemu informatycznego dający pewne prawa dostępu (3.1.086) programom i procesom użytkownika (3.1.110) uprawnionym do działania w pewnym trybie
protection ring
3.4.055
podmiot nieuprzywilejowany
podmiot bez właściwych uprawnień (3.2.083) do przeprowadzania czynności
unprivilege subject
3.4.056
podmiot uwierzytelniany
podmiot (3.9.074), który jest lub reprezentuje mocodawcę (3.4.035) dla potrzeb uwierzytelnienia (3.4.104),
włącznie z funkcjami stosowanymi podczas procesu uwierzytelniania (3.4.061) w imieniu tego mocodawcy
UWAGA – Podmiot uwierzytelniany ma funkcje niezbędne do rozpoczęcia procesu uwierzytelniania w imieniu mocodawcy.

claimant
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3.4.057
poziom dostępu
poziom uprawnień (3.2.083) wymagany od podmiotu (3.9.074) w celu uzyskania przez nią dostępu (3.1.026)
do chronionego zasobu (3.1.117) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Uprawnienie do dostępu do informacji o określonym poziomie bezpieczeństwa.
UWAGA – Hierarchiczna część bezpieczeństwa, używana do identyfikowania danych wrażliwych oraz odbierania lub
nadawania uprawnień użytkownikom. Poziom dostępu, w połączeniu z kategoriami niehierarchicznymi, tworzy etykietę
wrażliwości obiektu.

access level
3.4.058
procedury uzgadniania hasła
dialog między użytkownikiem (3.1.110) a komputerem lub między dwoma programami, prowadzony w celu
identyfikowania (3.1.031) użytkownika i uwierzytelniania (3.4.104) tożsamości (3.4.093)
handshaking procedures, password dialogue
3.4.059
proces nadawania uprawnień
proces autoryzacji
działania obejmujące nadawanie dostępu (3.1.026) użytkownikowi (3.1.110) systemu informatycznego, którego tożsamość (3.4.093) została już uwierzytelniona, np. przez wykorzystanie hasła osobistego, porównanie
hasła dostępu z hasłem związanym z danymi chronionymi oraz uprawnienia (3.2.083) do dostępu (3.1.026)
do danych, jeśli hasło wprowadzone jest takie jak hasło przechowywane
authorization process
3.4.060
proces uprzywilejowany
proces wyposażony przez jądro wiarygodnej bazy obliczeniowej w pewne uprawnienia (3.2.083) nie przyznawane normalnym procesom użytkowników (3.1.110)
UWAGA – Typowym uprawnieniem jest zdolność do pomijania * własności (3.2.111) systemu bezpieczeństwa. Procesy uprzywilejowane są wiarygodne.

privileged process
3.4.061
proces uwierzytelniania
działania obejmujące uzyskanie identyfikatora użytkownika (3.1.033) i osobistego hasła od użytkownika
(3.1.110) systemu informatycznego, porównanie wprowadzonego hasła z przechowywanym ważnym hasłem,
które zostało przydzielone osobie związanej z tym identyfikatorem lub przez nią wybrane, oraz uwierzytelnienie (3.4.104) tożsamości (3.4.093), jeżeli hasła wprowadzone i przechowywane są takie same
UWAGA – Jeżeli hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, to hasło wprowadzane jest zaszyfrowane i porównane z przechowywanym tekstem zaszyfrowanym a przechowywany tekst ma być zdeszyfrowany i porównany z hasłem
wprowadzonym.

authentication process
3.4.062
profil przywileju
rezydujący zapis komputerowy wskazujący zasoby (3.1.117), w stosunku do których określony użytkownik
(3.1.110), proces lub komputer został jawnie uprawniony do dostępu (3.1.026)
privilege profile
3.4.063
profil użytkownika1
opis cech użytkownika, zwykle wykorzystywanych do kontroli dostępu (3.4.030) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Profil użytkownika może zawierać takie dane jak: ID użytkownika, nazwę użytkownika, hasło, prawa dostępu
i inne atrybuty.

user profile

PN-I-02000:2002

53

3.4.064
profil użytkownika2
wzorzec, odzwierciedlający cechy charakterystyczne działania użytkownika, który może być użyty do wykrycia
zmian w tym działaniu [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
user profile
3.4.065
prywatna informacja akredytacyjna
informacja prywatna dostarczona podmiotowi uwierzytelnianemu (3.4.056) przez organ akredytacji (3.2.045),
której znajomości dowodzi później podmiot uwierzytelniany, ustanawiając w ten sposób tożsamość podmiotu
uwierzytelnianego
private accreditation information
3.4.066
przekazanie wiarygodnej informacji identyfikacyjnej
metoda identyfikowania (3.1.031), stosowana w sieciach, za pomocą której komputer wysyłający informację
uwierzytelniającą (3.4.023) użytkownika do komputera odbierającego może wykonywać weryfikację (3.9.115),
w celu sprawdzenia czy uprawniony użytkownik (3.9.108) systemu próbuje połączyć się z innym komputerem, a komputer odbierający może wtedy sprawdzić, czy użytkownik (3.1.110) ma uprawnienia (3.2.083)
dostępu (3.1.026) do jego systemu
trusted identification forwarding
3.4.067
przestrzeń kontrolowana
trójwymiarowa przestrzeń otaczająca sprzęt przetwarzający informacje wrażliwe (3.1.036), w której nieuprawnionym osobom odmawia się nieograniczonego dostępu (3.1.026) umożliwiając wstęp pod nadzorem uprawnionego personelu lub pod ciągłym nadzorem fizycznym i elektronicznym
controlled space
3.4.068
przyporządkowanie PIN
ustalanie związku między klientem (3.9.042) a danymi identyfikującymi go w procesie uwierzytelniania
(3.4.061)
PIN assignment
3.4.069
przywilej minimalny
uprzywilejowanie minimalne
ograniczenie praw dostępu (3.1.086) użytkownika (3.1.110) jedynie do tych, które są konieczne do wykonania uprawnionych zadań [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
minimum privilege
3.4.070
pseudoanonimowość
zasada, zgodnie z którą podmiot (3.9.074) może wykorzystywać zasób (3.1.117) lub usługę bez ujawniania
swej tożsamości (3.4.093), lecz nadal może być rozliczany za to korzystanie
pseudoanonymity
3.4.071
pułapka systemowa
rozmyślne umieszczenie pozornych luk (3.1.048) w systemie przetwarzania danych w celu wykrycia prób penetracji (3.1.068) lub w celu zmylenia intruza co do tego, które luki wykorzystać [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
entrapment
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3.4.072
referencyjny mechanizm badania zgodności
koncepcja wdrażania monitora referencyjnego (3.4.036) odpornego na zakłócanie, przywoływanego i wystarczająco małego, aby można było poddać go całkowitej analizie i testowi
PRZYKŁAD – Jądro systemu bezpieczeństwa (3.2.023) jest szczególnym (lecz nie jedynym) typem mechanizmu
referencyjnego badania zgodności.

reference validation mechanism
3.4.073
rejestr granic
rejestr sprzętowy, który przechowuje adres określający granice pamięci (3.6.015)
bounds register
3.4.074
rodzaj dostępu
rodzaj operacji określonej przez prawo dostępu (3.1.086) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁADY: Czytaj, pisz, wykonaj, dołącz, modyfikuj, usuń, utwórz.

access type
3.4.075
rozliczalność indywidualna
zdolność do pozytywnego powiązania tożsamości (3.4.093) użytkownika (3.1.110) z czasem, metodą i stopniem dostępu (3.1.026) do systemu informatycznego
individual accountability
3.4.076
sprawdzanie granic pamięci
testowanie programu komputerowego ze względu na dostęp (3.1.026) do pamięci poza dozwolony obszar
bounds checking, memory bounds checking
3.4.077
stan uprzywilejowania procesu
zmienna stanu określająca wartości wszystkich zdefiniowanych wskaźników uprzywilejowania procesu
(3.4.113) dla wszystkich przywilejów określonych w implementacji
process privilege state
3.4.078
stan wykonawczy
jeden z dwóch możliwych stanów, w których może działać system informatyczny i w którym mogą być wykonywane jedynie pewne instrukcje uprzywilejowane (3.2.020), które nie mogą być wykonywane, jeżeli system
działa w trybie użytkownika (3.1.110)
executive state
3.4.079
strefa kontroli
przestrzeń wokół sprzętu przetwarzającego informacje wrażliwe (3.1.036), która jest pod fizycznym i technicznym
nadzorem, wystarczającym aby zapobiec nieuprawnionemu wejściu lub naruszeniu (3.5.021) ochrony danych
control zone
3.4.080
strona odpowiadająca w procesie wymiany uwierzytelnień
podmiot (3.9.074) odpowiadający inicjatorowi uwierzytelnienia (3.4.104) podczas wymiany uwierzytelnień
(3.4.117)
authentication responder
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3.4.081
system kontrolowanego dostępu
CAS (skrót)
środki zautomatyzowanej fizycznej kontroli dostępu (3.4.012) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD: Używanie identyfikatorów z paskiem magnetycznym, kart inteligentnych, czytników biometrycznych

controlled access system (CAS)
3.4.082
system z wymuszonym dostępem selektywnym
bezpieczeństwo (3.1.009), zapewniające podmiotom dostęp (3.1.026) do zasobów (3.1.117) komputerowych
na podstawie uzasadnionych potrzeb i przyznanych uprawnień (3.2.083), chroniące przed naruszeniem
(3.5.021) ochrony danych i przed nieumyślnym ich ujawnieniem (3.1.106)
concealment system
3.4.083
środek do uwierzytelniania
środek wykorzystywany do potwierdzenia tożsamości (3.4.093) lub weryfikacji (3.9.115) odpowiedniości stacji
lub jednostki źródła pochodzenia
authenticator
3.4.084
środki kontroli dostępu
mechanizmy kontroli dostępu
cechy sprzętu i oprogramowania, środki nadzoru fizycznego, procedury operacyjne, procedury zarządzające
oraz różne ich kombinacje zaprojektowane w celu wykrywania lub zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi
(3.1.026) do systemu informatycznego i w celu wymuszania kontroli dostępu (3.4.030)
access control measures
access control mechanisms
3.4.085
token niezaprzeczalności
specjalny rodzaj tokena (3.3.094) bezpieczeństwa stanowiący zbiór danych, takich jak poświadczenie (3.9.077)
i informacje dodatkowe, który jest wykorzystywany do przekazywania informacji o niezaprzeczalności
(3.4.022), tworzony przez inicjatora lub zaufaną trzecią stronę (3.2.106)
UWAGA – Token niezaprzeczalności może być przechowywany jako dowód w przypadku sporów.

non-repudiation token
3.4.086
token niezaprzeczalności dostarczenia
element danych, który umożliwia twórcy wiadomości (inicjatorowi) (3.3.097) ustanowienie dla wiadomości
niezaprzeczalności dostarczenia (3.4.038)
non-repudiation of delivery token
3.4.087
token niezaprzeczalności pochodzenia
element danych, który umożliwia odbiorcy (3.4.049) ustanowienie niezaprzeczalności pochodzenia (3.4.039)
wiadomości
non-repudiation of origin token
3.4.088
token niezaprzeczalności przedłożenia
element danych, który umożliwia twórcy (nadawcy) lub organowi dostarczającemu ustanowienie dla wiadomości
– przedłożonej do przesłania – niezaprzeczalności przedłożenia (3.4.040)
non-repudiation of submission token
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3.4.089
token niezaprzeczalności przesłania
element danych, który umożliwia twórcy wiadomości (3.3.097) lub organowi dostarczającemu (3.2.047)
ustanowienie niezaprzeczalności przesłania (3.4.041) wiadomości
non-repudiation of transport token
3.4.090
token tożsamości
żeton tożsamości
urządzenie używane do uwierzytelniania (3.4.104) tożsamości (3.4.093) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Karta inteligentna, klucz metalowy.

identity token
3.4.091
token uwierzytelnienia
informacja (element danych) przekazywana(-y) podczas mocnej wymiany uwierzytelnień (3.4.117), która może
być wykorzystana do uwierzytelniania (3.4.104) jej nadawcy
authentication token
3.4.092
token wymiany informacji uwierzytelniającej
informacja uwierzytelniająca (3.4.023) wymianę, przenoszona podczas procesu uwierzytelnienia (3.4.061)
token exchange Authentication Information
3.4.093
tożsamość
element danych przypisany podmiotowi (3.9.074) i wykorzystywany do jego identyfikowania (3.1.031)
identity
3.4.094
tożsamość uwierzytelniana
tożsamość (3.4.093) podmiotu uwierzytelnianego (3.4.056) potwierdzona przez uwierzytelnianie (3.4.104)
authenticated identity
3.4.095
tryb dostępu
wyróżniona operacja rozpoznana przez mechanizmy ochrony jako możliwa operacja na obiekcie (3.9.062),
w której odczyt, zapis i dopisanie są możliwymi rodzajami dostępu (3.1.026) do plików, podczas gdy wykonanie
jest dodatkowym rodzajem dostępu do programu
access mode
3.4.096
tryb działania wydzielony
tryb działania (3.2.082) przeznaczony dla mikrokomputerów wykorzystywanych w tym samym czasie tylko
przez jednego użytkownika (3.1.110)
UWAGA – Nie ma on zastosowania do sklasyfikowanych mikrokomputerów ze stałą pamięcią (jeśli niezbędna wiedza
nie stosuje się do wszystkich użytkowników) ani do mikrokomputerów z aktywną komunikacją lub podziałem zasobów.

stand alone security mode of operation
3.4.097
ukryty kanał czasowy
kanał ukryty (3.6.020), w którym jeden proces sygnalizuje informacje drugiemu przez modulację swego własnego wykorzystania zasobów (3.1.117) systemowych (np. czas Jednostki Centralnej) w taki sposób, że manipulacja wpływa na rzeczywisty czas odpowiedzi (3.4.050) obserwowany przez drugi proces
covert timing channel
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3.4.098
uprawnienie dostępu
wszystkie prawa dostępu (3.1.086) podmiotu (3.9.074) w odniesieniu do jakiegoś obiektu (3.9.062)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
access permission
3.4.099
uprzywilejowanie
zdolność świadczenia nadzorowanej lub ograniczonej (3.9.066) usługi
privilege
3.4.100
uprzywilejowanie dozwolone
uprzywilejowanie (3.4.099), dla którego ustawiono wskaźnik dozwolonego uprawnienia (3.2.083) procesu
permitted privilege
3.4.101
uprzywilejowanie dziedziczone
uprawnienie (3.2.083), którego znacznik dziedziczonego uprawnienia procesu ustawiono na logiczne „1”
inheritable privilege
3.4.102
uprzywilejowanie efektywne
uprawnienie bieżąco aktywne do wykorzystania przez proces jako jedyne rozpatrywane przez system podczas realizacji kontroli dostępu (3.4.030) lub podejmowania innych decyzji związanych z polityką bezpieczeństwa (3.1.079)
effective privilege
3.4.103
urządzenie wielopoziomowe
jednostka funkcjonalna, która może przetwarzać jednocześnie dane z dwóch lub więcej poziomów bezpieczeństwa (3.1.085), bez ryzyka (3.1.096) poważnego naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
multilevel device
3.4.104
uwierzytelniać
ustalać rzeczywistą zgodność z prawdą deklarowanej tożsamości (3.4.093)
authenticate
3.4.105
uwierzytelnianie
działanie weryfikowania deklarowanej tożsamości podmiotu (3.9.074) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
authentication
3.4.106
uwierzytelnianie jednostronne
uwierzytelnianie (3.4.104) podmiotu (3.9.074), które dostarcza jednemu podmiotowi pewności dotyczącej
tożsamości (3.4.093) innego, lecz nie na odwrót
unilateral authentication
3.4.107
uwierzytelnianie podmiotów równoważnych
potwierdzenie, że podmiot (3.9.074) partnerski jest właściwym podmiotem
peer entity authentication
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3.4.108
uwierzytelnienie tożsamości
weryfikacja tożsamości
wykonanie testów w celu umożliwienia systemowi przetwarzania danych rozpoznanie jakichś podmiotów (3.9.074)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD: Sprawdzenie hasła lub jakiegoś tokena tożsamości (3.4.090).

identity validation, identity authentication
3.4.109
uwierzytelnianie wzajemne
uwierzytelnianie (3.4.104) podmiotów (3.9.074), które dostarcza obu podmiotom pewności dotyczącej tożsamości (3.4.093) każdego z nich
mutual authentication
3.4.110
uznaniowa kontrola dostępu
środki ograniczania dostępu (3.1.026) do obiektów (3.9.062) oparte na kontroli tożsamości (3.4.093) i wiedzy
koniecznej (3.2.091) podmiotów (3.9.074) i/lub grup, do których należą
discretionary access control
3.4.111
weryfikująca informacja uwierzytelniająca
informacja wykorzystywana przez podmiot weryfikujący (3.3.058) do weryfikacji tożsamości (3.4.093) deklarowanej podczas wymiany informacji uwierzytelniającej (3.4.023)
verification authentication information
3.4.112
wielopoziomowy system bezpieczeństwa
system przetwarzania danych obejmujący informacje i dane o różnych poziomach bezpieczeństwa (3.1.085),
który zezwala na dostęp (3.1.026) w tym samym czasie użytkownikom (3.1.110) o różnych zakresach dostępu (3.4.121) i o różnej wiedzy koniecznej (3.2.090), lecz nie zezwala użytkownikom na dostęp do informacji
(3.1.027) lub w danych, do których nie mają uprawnień (3.2.083)
multilevel secure system
3.4.113
wskaźnik uprzywilejowania procesu
wskaźnik określający, czy przywilej odpowiadający wskaźnikowi może być aktualnie wykorzystywany lub kontrolowany przez proces
process privilege flag
3.4.114
współdzielenie kontrolowane
sytuacja istniejąca wtedy, gdy kontrola dostępu (3.4.030) jest stosowana wobec wszystkich użytkowników
(3.1.110) i składników systemu informatycznego o zasobach (3.1.117) współdzielonych
controlled sharing
3.4.115
wydzielony, jednostanowiskowy zautomatyzowany system informatyczny
system informatyczny odizolowany fizycznie i elektrycznie od wszystkich innych systemów informatycznych,
przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę, bez danych należących do innych użytkowników pozostających w systemie
PRZYKŁAD – Komputer osobisty z wymiennym dyskiem twardym.

stand alone, single-user automated information system
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3.4.116
wydzielony system informatyczny z podziałem zasobów
system informatyczny odizolowany fizycznie i elektrycznie od innych zautomatyzowanych systemów informatycznych, przeznaczony do użytkowania przez więcej niż jedną osobę równocześnie lub sekwencyjnie z danymi należącymi do jednego użytkownika (3.1.110), pozostającymi w systemie podczas wykorzystywania systemu przez innego użytkownika
stand alone, shared automated information system
3.4.117
wymiana informacji dla celów niezaprzeczalności
sekwencja jednego lub więcej przesłań informacji o niezaprzeczalności (3.4.022), niezbędnych z punktu
widzenia niezaprzeczalności (3.1.054)
non-repudiation exchange
3.4.118
wymiana uwierzytelnień
mechanizm weryfikacji tożsamości podmiotu (3.9.074) poprzez wymianę informacji uwierzytelniającej
(3.4.023) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
authentication exchange
3.4.119
wymieniana informacja uwierzytelniająca
informacja wymieniana między podmiotem uwierzytelnianym (3.4.056) a podmiotem weryfikującym (3.3.058)
podczas procesu uwierzytelniania (3.4.061) podmiotu uwierzytelnianego
exchange authentication information, exchange AI
3.4.120
wywołanie zwrotne
oddzwanianie
procedura, w której system przetwarzania danych identyfikuje terminal wywołujący, rozłącza to połączenie, a następnie
wybiera numer terminala wywołującego w celu uwierzytelnienia (3.4.104) tego terminala [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
call back
3.4.121
wyzwanie
jednostka danych wybrana losowo, wysłana przez podmiot weryfikujący (3.3.058) do oznajmiającego tożsamość (3.4.093), która jest wykorzystywana przez oznajmiającego tożsamość w połączeniu z posiadaną
przez niego informacją niejawną do wytworzenia odpowiedzi (3.4.050), która jest wysyłana do podmiotu
weryfikującego
challenge
3.4.122
zakres dostępu
udzielane danej osobie pozwolenie dostępu (3.1.026) do danych lub informacji o zadanym lub niższym poziomie bezpieczeństwa (3.1.085) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
security clearance
3.4.123
zaprzeczenie
wyparcie się przez jeden z podmiotów (3.9.074) zaangażowanych w komunikację faktu uczestniczenia
w całości lub części tej komunikacji [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – W opisie technik i mechanizmów termin niezaprzeczalność jest często używany do tego, aby zaznaczyć, że
żadna z jednostek zaangażowanych w komunikację nie może wyprzeć się swojego uczestnictwa w tej komunikacji.

repudiation
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3.4.124
zastrzeżony tryb bezpieczeństwa
tryb działania (3.2.082) umożliwiający systemowi przetwarzanie dwóch lub więcej typów informacji wydzielonej albo jednego typu informacji wydzielonej wraz z informacją niewydzieloną
UWAGA – W tym trybie nie wszyscy użytkownicy systemu mają zezwolenia na dostęp do wszystkich typów informacji
wydzielonej, ale wszyscy mają pełne zezwolenie przynajmniej na dostęp do informacji najwyższego typu, przy niestrzeżonym dostępie do komputera i urządzeń peryferyjnych.

compartmented security mode
3.4.125
zestaw formuł
technika umożliwiająca dynamiczne podejmowanie decyzji o przyznaniu lub odmowie dostępu (3.1.026), stosowana raczej w czasie próby dostępu niż w czasie tworzenia listy dostępu (3.4.033)
formulary
3.4.126
znak zwrócenia uwagi
znak, który informuje wiarygodną bazę obliczeniową o tym, że użytkownik (3.1.110) wymaga bezpiecznej
ścieżki komunikacyjnej od terminala do pewnego kodu wiarygodnego w celu udostępnienia użytkownikowi usługi bezpieczeństwa, np. zameldowanie w systemie lub wymeldowanie z systemu
attention character
3.4.127
żądanie informacji uwierzytelniającej
informacja wykorzystywana przez podmiot uwierzytelniany (3.4.056) do generowania wymienianej informacji uwierzytelniającej (3.4.117), potrzebnej do uwierzytelnienia (3.4.104) mocodawcy (3.4.035)
claim authentication information

3.5 Naruszenie bezpieczeństwa
3.5.001
aktywny podsłuch łącza
podsłuch łącza (3.5.029) w celu modyfikacji lub wprowadzenia danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
active wiretapping
3.5.002
analiza ruchu
wnioskowanie o informacji na podstawie obserwacji przepływu ruchu [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Analiza istnienia, braku, wielkości, kierunku i częstości ruchu

traffic analysis
3.5.003
areszt
wstrzymanie aktywności użytkownika (3.1.110) systemu informatycznego wskutek wykrycia oddziaływania,
wykraczającego poza oddziaływanie niezbędne w normalnym przetwarzaniu danych, które mogłoby doprowadzić do naruszenia bezpieczeństwa (3.1.052) systemu
arrest
3.5.004
atak metodą odbicia lustrzanego
maskarada (3.5.019), która pociąga za sobą wysłanie poprzednio przesyłanej wiadomości z powrotem do jej
twórcy
reflection attack
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3.5.005
atak metodą powtórzenia
maskarada (3.5.019), która pociąga za sobą wykorzystanie poprzednio przesyłanych wiadomości
replay attack
3.5.006
atak metodą zakłócania potwierdzeń
technika penetracji (3.1.068) wykorzystująca potencjalne słabości w systemie operacyjnym, które powodują
niewłaściwą obsługę przerwań asynchronicznych i z tego powodu pozostawiają system w stanie niechronionym
podczas takich przerwań
negative acknowledge attack (NAK attack)
3.5.007
atak na zasadzie pełnego przeglądu
usiłowanie naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) metodą prób i błędów poprzez
podstawianie możliwych wartości haseł lub kluczy [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Przeciwieństwo ataku analitycznego.

exhaustive attack, brute-force attack
3.5.008
atak przeplotowy
maskarada (3.5.019), która obejmuje wykorzystanie informacji pozyskanej z jednej lub więcej bieżących lub
poprzednich wymian uwierzytelnień (3.4.118)
interleaving attack
3.5.009
bakteria
program, który rozpowszechnia się samoistnie poprzez pocztę elektroniczną, docierając do wszystkich adresów listy dystrybucyjnej każdego odbiorcy [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
bacterium
3.5.010
bierny podsłuch łącza
podsłuch łącza (3.5.029) ograniczony do pozyskiwania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
passive wiretapping
3.5.011
biometryczny
dotyczy wykorzystywania specyficznych atrybutów, które jednoznacznie odzwierciedlają cechy osobiste, takich jak wzorzec odcisku palca, wzorzec unaczynienia oka lub wzorzec głosu, w celu potwierdzenia tożsamości
osoby [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
biometric
3.5.012
bomba logiczna
algorytm złośliwy (3.1.055), który powoduje uszkodzenie systemu przetwarzania danych, jeśli zostanie wywołany wskutek zaistnienia określonego stanu systemu [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
logic bomb
3.5.013
bomba zegarowa
bomba logiczna (3.5.012) uruchamiająca się we wcześniej określonym czasie [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
time bomb
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3.5.014
dostęp wskutek uszkodzenia
nieuprawniony i zwykle niezamierzony dostęp (3.1.026) do danych w systemie przetwarzania danych, w następstwie uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
failure access
3.5.015
furtka,
tylne drzwi
ukryty mechanizm programowy lub sprzętowy, utworzony zwykle na potrzeby testowania i usuwania usterek, który
może być wykorzystany do obejścia bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
trap door, back door
3.5.016
koń trojański
pozornie nieszkodliwy program, zawierający algorytm złośliwy (3.1.055), który umożliwia nieuprawnione gromadzenie, fałszowanie lub niszczenie danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
Trojan horse
3.5.017
luka pozorna
łatwo wykrywalna luka w bezpieczeństwie (3.1.009), rozmyślnie wprowadzona do systemu operacyjnego jako
pułapka na intruzów
pseudo-flaw
3.5.018
manipulacja w systemie bezpieczeństwa
nieuprawniona modyfikacja, zmieniająca właściwe funkcjonowanie systemu lub fragmentu jego wyposażenia
w sposób, który zmniejsza bezpieczeństwo (3.1.009) zapewniane przez system
tampering
3.5.019
maskarada
udawanie przez podmiot (3.9.074), że jest inną jednostką w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu (3.1.026)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
masquerade
3.5.020
narażenie
możliwość, że konkretny atak (3.1.005) wykorzysta konkretną podatność (3.1.074) systemu przetwarzania
danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
exposure
3.5.021
naruszenie
ingerencja naruszająca bezpieczeństwo systemu informatycznego (3.1.017) w celu spowodowania tego, aby
programy lub dane mogły być modyfikowane, niszczone lub mogły stać się dostępne dla nieuprawnionych
podmiotów (3.9.074) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
compromise
3.5.022
naruszenie zasady wiedzy koniecznej
ujawnienie (3.1.106) sklasyfikowanej lub innej informacji wrażliwej (3.1.036) osobie, od której nie jest wymagana taka informacja do wykonywania przydzielonych obowiązków służbowych
need-to-know violation
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3.5.023
naśladowanie
próba uzyskania dostępu (3.1.026) do systemu przez udawanie uprawnionego użytkownika (3.9.108)
impersonation, mimicking
3.5.024
niekompletne sprawdzenie parametrów
błąd systemu, który ma miejsce wtedy, gdy nie wszystkie parametry zostały w pełni sprawdzone przez system
operacyjny pod względem dokładności i spójności, na skutek czego system staje się podatny na penetrację
(3.1.068)
incomplete parameter checking
3.5.025
nieuprawniona rekonstrukcja
przeszukiwanie bez uprawnienia (3.2.083) danych szczątkowych (3.6.007) w celu uzyskania informacji
wrażliwej (3.1.036) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
scavenging, to scavenge
3.5.026
odmowa usługi
uniemożliwienie uprawnionego dostępu (3.1.026) do zasobów (3.1.117) lub opóźnianie wykonywania operacji
uwarunkowanych czasowo [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
denial of service
3.5.027
podpis penetracji
charakterystyki lub oznakowania identyfikujące, które mogą być wytworzone przez udaną lub nieudaną penetrację (3.1.068)
penetration signature
3.5.028
podsłuchiwanie
nieuprawnione przechwytywanie emisji przenoszących informację [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
eavesdropping
3.5.029
podsłuch łącza
potajemny dostęp (3.1.026) do pewnej części łącza danych w celu pozyskania, modyfikacji lub wprowadzenia
danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
wiretapping
3.5.030
połączenie przerwane
rozłączenie połączenia zrealizowane niezgodnie z ustalonymi procedurami [PN-ISO/IEC 2382-8:2001 ]
UWAGA – połączenie przerwane może umożliwiać innym podmiotom (3.9.074) uzyskanie nieuprawnionego dostępu
(3.1.026)

aborted connection
3.5.031
profil penetracji
schemat działań wymaganych do dokonania penetracji (3.1.068)
penetration profile
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3.5.032
przejęcie sesji
dostęp (3.1.026) nieuprawnionego użytkownika do chwilowo nieaktywnego kanału transmisyjnego, połączonego
z zasobami (3.1.117) uprawnionego użytkownika (3.9.108), uzyskany przy aktywnym podsłuchu łącza
(3.5.001) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
between-the-lines entry
3.5.033
przesłuch
niezamierzone przenikanie energii z jednego kanału komunikacyjnego do drugiego
cross-talk
3.5.034
reakcja w czasie rzeczywistym
reakcja systemu na próbę penetracji (3.1.068), która została na czas wykryta i rozpoznana, mająca na celu
zapobieżenie tej penetracji
real-time reaction
3.5.035
robak
samoistny program, który może rozprzestrzeniać się w systemach przetwarzania danych i w sieciach komputerowych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Robaki są często projektowane w celu wyczerpania dostępnych zasobów takich jak obszar pamięci lub czas
przetwarzania

worm
3.5.036
strata
miara wielkości szkody lub ubytku wynikająca z poważnego naruszenia (3.5.021) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
loss
3.5.037
wejście przez podszycie się
wejście „na barana”
nieuprawniony dostęp (3.1.026) do systemu przetwarzania danych przez legalne połączenie uprawnionego użytkownika (3.1.110) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001 ]
piggyback entry
3.5.038
wejście serwisowe
furtka (3.5.015) w oprogramowaniu, która umożliwia łatwe utrzymanie i rozwój dodatkowych właściwości i która
może pozwalać na wejście do programu w nietypowych miejscach lub z pominięciem typowych sprawdzeń
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
maintenance hook
3.5.039
wirus
program, który sam się rozprzestrzenia poprzez modyfikowanie innych programów, w celu dołączenia do nich
swojej, być może zmienionej, kopii i który jest wykonywany wtedy, gdy zostanie wywołany program zainfekowany [PN-ISO/IEC 2382-8:2001 ]
UWAGA – Wirus często jest przyczyną uszkodzeń lub kłopotów i może być wyzwalany przez takie zdarzenia, jak pojawienie się wcześniej określonej daty

virus
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3.5.040
wślizgnąć się, wemknąć się
uzyskać nieuprawniony fizyczny dostęp (3.1.026) przez kontrolowane drzwi, podążając za uprawnioną osobą
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
tailgate
3.5.041
zakaz usługi
akt przeszkodzenia lub odmowy użytkownikowi (3.1.110) użytkowania zasobów (3.1.117) systemu
interdiction

3.6 Ochrona danych
3.6.001
agregacja (informacji wrażliwych)
uzyskanie informacji wrażliwej (3.1.036) poprzez gromadzenie i korelowanie informacji o mniejszej wrażliwości (3.1.111) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Pojedyncze systemy informatyczne oraz elementy danych mogą być określone jako nieklasyfikowane i mogą
należeć do określonej kategorii wrażliwości. Gdy dane te są łączone z innymi danymi, całość informacji może być
klasyfikowana lub może należeć do wyższej kategorii wrażliwości, o wyższych wymaganiach ochrony.

aggregation
3.6.002
analiza przepływu informacji
śledzenie przepływu określonych typów informacji przez system informatyczny w celu ustalenia, czy środki
kontroli zastosowane do tej informacji są właściwe
information flow analysis
3.6.003
archiwizować
przechowywać składowane pliki i skojarzone z nimi dzienniki, zwykle przez określony czas [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
to archive
3.6.004
bezpieczeństwo danych operacyjnych
ochrona danych (3.1.059) przed przypadkowymi albo nieuprawnionymi, umyślnymi modyfikacjami, zniszczeniem lub ujawnieniem (3.1.106) podczas czynności wprowadzania lub wyprowadzania
operational data security
3.6.005
bezpieczna koperta
zbiór jednostek danych, zbudowany w taki sposób, że odbiorca (3.4.049) tych jednostek danych może zweryfikować ich integralność (3.1.038) i pochodzenie
secure envelope (SENV)
3.6.006
czyszczenie
zapis kasujący sklasyfikowane dane na nośniku danych, który ma określoną klauzulę bezpieczeństwa (3.2.029)
i kategorię bezpieczeństwa (3.2.026) po to, aby ten nośnik danych mógł być ponownie wykorzystywany do zapisu, przy zachowaniu tej samej klasyfikacji bezpieczeństwa i kategorii bezpieczeństwa [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
clearing
3.6.007
dane szczątkowe
dane, które pozostały na nośniku danych po usunięciu pliku lub części pliku [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Dane szczątkowe są odzyskiwalne aż do przeprowadzenia czynności czyszczenia nośnika danych.

residual data
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3.6.008
dane uprzywilejowane
dane, dla których ze względu na specjalne okoliczności nie stosuje się reguł zwyczajowych
PRZYKŁAD – Pliki związane z usługami lub faktami wyznaniowymi, prawnymi lub medycznymi.

privileged data
3.6.009
demagnetyzer
urządzenie elektryczne prądu stałego lub przemiennego, lub obsługiwany ręcznie zespół magnesów, który może
wytwarzać pola magnetyczne w celu demagnetyzacji magnetycznych nośników pamięci lub innych materiałów
magnetycznych
degausser
3.6.010
dodatek
ciąg bitów tworzony w trakcie podpisu (3.3.059)
appendix
3.6.011
dodatkowa ścieżka
ścieżka, zapisywana na dysk jako dodatkowa w stosunku do standardowej liczby ścieżek, stanowiąca środek
używany w metodzie ochrony przed kopiowaniem (3.6.034) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
extra track
3.6.012
dodatkowy sektor
sektor, zapisywany na ścieżce jako dodatkowy w stosunku do standardowej liczby sektorów, stanowiący środek używany w metodzie ochrony przed kopiowaniem (3.6.034) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
extra sector
3.6.013
fałszywy sektor
sektor zawierający nagłówek, ale nie zawierający danych, wielokrotnie powtarzany na dysku w celu uniemożliwienia skopiowania tego dysku używając nieuprawnionego programu kopiującego [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
fake sector
3.6.014
fragmentacja
podział danych na oddzielne bloki, do których odnoszą się odrębne sposoby kontroli bezpieczeństwa, w celu
zredukowania ryzyka (3.1.096) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Podział danych, odnoszących się do projektu głównego, na bloki odpowiadające podprojektom, z których
każdy ma własny system ochrony, w celu ograniczenia narażenia całego projektu.

compartmentalization
3.6.015
granice pamięci
adresy pamięci, dotyczące granic rejonów chronionych, w przypadku ich występowania
memory bounds
3.6.016
informacja zastrzeżona
wszelka informacja, dla której jest wymagane, przez uprawniony ustawowo organ państwowy, indywidualne
uzasadnienie dotyczące potrzeby dostępu (3.1.026), w celu przyznania specjalnego uprawnienia (3.2.083)
compartmented information
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3.6.017
integralność danych
właściwość polegająca na tym, że dane nie zostały wcześniej zmienione lub zniszczone w nieautoryzowany sposób
data integrity
3.6.018
inżynieria ochrony danych
metodyka i narzędzia stosowane podczas projektowania i wdrażania mechanizmów ochrony danych (3.1.059)
data protection engineering
3.6.019
kanał otwarty
ścieżka w systemie lub w sieci komputerowej, która jest przeznaczona do uprawnionego przesyłania danych
overt channel
3.6.020
kanał ukryty
kanał transmisyjny, który może być wykorzystany do przesyłania danych w sposób, który narusza politykę
bezpieczeństwa (3.1.079) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
covert channel, confinement channel
3.6.021
kategoria-(e) informacji wrażliwych
zgrupowanie informacji wrażliwych (3.1.036), sklasyfikowanych lub niesklasyfikowanych, którym nadano
dodatkową etykietę ograniczającą
PRZYKŁAD – Prywatna, do użytku służbowego.

category(ies)
3.6.022
kod sprawdzający
instrukcje maszynowe, które odczytują część dysku w celu ustalenia, czy stanowi on nieuprawnioną kopię
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
checking code
3.6.023
kod uwierzytelniający plik
sposób uwierzytelnienia pliku podobny do tego, który jest stosowany podczas obliczania kodu uwierzytelniania wiadomości (3.3.047)
UWAGA – Pewne techniki uwierzytelniania mogą być stosowane w celu osiągnięcia pewności, że dane przechowywane w pliku nie były zmienione lub usunięte.

file authentication code
3.6.024
kod wykrywania manipulacji
kod wykrywania modyfikacji
MDC (skrót)
ciąg bitów, który jest funkcją danych, do których jest dołączony w celu umożliwienia wykrywania manipulacji
( 3.6.061) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGI
1 – Wiadomość wynikowa (dane plus MDC) może być następnie zaszyfrowana w celu uzyskania tajności lub uwierzytelnienia danych.
2 – Funkcja stosowana do generowania MDC powinna być funkcją ogólnie dostępną.

manipulation detection code (MDC)
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3.6.025
koercyjność
miara wielkości natężenia pola koercji wymaganego do zmniejszenia gęstości strumienia magnetycznego do
zera, wykorzystywana często do ilustracji łatwości, z którą nośniki magnetyczne systemu informatycznego
mogą być rozmagnesowywane
coercivity
3.6.026
kontrola informacji
procedura zapewniająca bezpieczne przesyłanie informacji w systemie od obiektu (3.9.062) o wyższym poziomie bezpieczeństwa (3.1.085) do obiektu o niższym poziomie bezpieczeństwa
information control
3.6.027
kontrola przepływu
strategia ochrony zawartości obiektów (3.9.062) informatycznych przed przesłaniem ich do obiektów o niewłaściwych poziomach bezpieczeństwa (3.1.085), bardziej restrykcyjna niż kontrola dostępu (3.4.030)
flow control
3.6.028
koperta cyfrowa
dane dołączone do wiadomości, które pozwalają odbiorcy (3.4.049) weryfikować (3.9.115) integralność zawartości tej wiadomości [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
digital envelope
3.6.029
krytyczne obszary wiarygodnej bazy obliczeniowej
fragmenty wiarygodnej bazy obliczeniowej (3.2.086), których funkcją jest kontrola dostępu (3.4.030) między podmiotami (3.9.074) a obiektami (3.9.062) i których prawidłowe działanie jest niezbędne do ochrony danych w systemie
critical portions of the trusted computing base
3.6.030
łączenie
fuzja
celowa kombinacja danych lub informacji z jednego systemu przetwarzania danych z danymi, lub informacjami
z innego systemu w celu uzyskania informacji chronionej [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
linkage
3.6.031
notaryzacja
rejestracja danych z udziałem zaufanej trzeciej strony (3.2.106), co pozwoli zapewnić później poprawność
charakterystyk danych, takich jak zawartość, źródło pochodzenia, czas i dostarczenie [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
notarization
3.6.032
ochrona plików
wdrożenie (3.9.114) odpowiednich środków administracyjnych, technicznych lub fizycznych w celu ochrony
pliku przed nieuprawnionym dostępem, jego modyfikacją lub usunięciem [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
file protection
3.6.033
ochrona prywatności
środki podejmowane w celu zapewnienia prywatności (3.1.088) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Środki te obejmują ochronę danych i ograniczenia dotyczące zbierania, łączenia i przetwarzania danych o osobach.

privacy protection
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3.6.034
ochrona przed kopiowaniem
wykorzystanie specjalnych technik w celu wykrywania lub zapobiegania nieuprawnionemu kopiowaniu danych,
oprogramowania lub oprogramowania układowego [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
copy protection
3.6.035
ochrona przed pobraniem
zapewniane przez system ograniczenie uniemożliwiające programowi dostęp (3.1.026) do danych pochodzących z obszaru pamięci innego użytkownika (3.1.110)
fetch protection
3.6.036
ochrona uzależniona od danych
ochrona danych (3.1.059) na poziomie równoważnym z wrażliwością (3.1.111) pojedynczych elementów
danych, a nie z wrażliwością całego pliku zawierającego elementy danych
data-dependent protection
3.6.037
ochrona wybranego pola
ochrona określonych pól wewnątrz przesyłanej wiadomości
selective field protection
3.6.038
ograniczanie przecieków danych
zapobieganie przechodzeniu przez obszary nie chronione lub pozostawaniu w nich danych wrażliwych podczas
wykonywania programu
confinement
3.6.039
parametr zależny od czasu
jednostka danych, np. liczba losowa, liczba kolejna (3.3.053) lub znacznik czasu (3.6.071) wykorzystywana
przez podmiot (3.9.074) do weryfikacji (3.9.115) w celu sprawdzenia, czy wiadomość nie jest powtórzeniem
time variant parameter
3.6.040
podpis wirusa
unikalny ciąg bitów, który jest jednakowy w każdej kopii konkretnego wirusa (3.5.039) i który może być wykorzystany przez program skanujący do wykrywania obecności tego wirusa [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
virus signature
3.6.041
ponowne użycie obiektu
ponowne przydzielenie pewnemu podmiotowi (3.9.074) nośnika lub jego fragmentu (ramki strony, sektora dysku, taśmy magnetycznej), zawierającego jeden lub wiele obiektów (3.9.062)
UWAGA – Aby przydział był bezpieczny, nośnik nie może zawierać danych szczątkowych po poprzednio przechowywanym(-ych) obiekcie(-tach).

object reuse
3.6.042
poufność strumienia ruchu
usługa związana z poufnością (3.1.084), polegająca na ochronie przed analizą ruchu (3.5.002)
traffic flow confidentiality
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3.6.043
program antywirusowy
program zaprojektowany do wykrywania wirusów (3.5.039) i, w miarę możliwości, do zalecania lub podejmowania działania naprawczego [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
anti-virus program
3.6.044
przetwarzanie okresowe
przetwarzanie różnej sklasyfikowanej informacji, w wydzielonych różnych przedziałach czasu, w systemie,
który jest właściwie oczyszczany lub deklasyfikowany między okresami przetwarzania
periods processing
3.6.045
ryglowanie
wykorzystywanie specjalnych technik w celu ochrony danych (3.1.059) lub oprogramowania przed nieuprawnionym kopiowaniem [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
padlocking
3.6.046
skrót pełny
wielkość obliczona zgodnie ze specyficzną formułą matematyczną, która jest wykorzystywana jako kontrolna lub
jako parametr do sprawdzania zgodności (3.9.129) danych przez nią chronionych, często dołączana do tych danych
hash total
3.6.047
słaby bit
bit celowo zapisany na dysku za pomocą słabego pola magnetycznego, który może być interpretowany zarówno jako zero jak i jedynka, stanowiący środek używany w metodzie ochrony przed kopiowaniem (3.6.034)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
weak bit
3.6.048
strażnik
jednostka funkcjonalna (3.9.039) stanowiąca filtr bezpieczeństwa (3.4.010) pomiędzy dwoma systemami
przetwarzania danych, działającymi na różnych poziomach bezpieczeństwa (3.1.085) lub pomiędzy terminalem użytkownika (3.1.110) a bazą danych, w celu odfiltrowania danych, do których użytkownik nie ma uprawnionego dostępu (3.1.026) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
guard
3.6.049
supersektor
sektor o przekroczonych rozmiarach, zapisany na dyskietce jako element metody ochrony przed kopiowaniem (3.6.034) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
super-sector
3.6.050
supresja zapisu
wyeliminowanie wydruku znaków w celu zachowania ich tajności, na przykład znaków hasła podczas ich wprowadzania przez terminal wejściowy
print suppression/print suppress
3.6.051
szeroka ścieżka
zbiór dwóch sąsiednich ścieżek na dysku lub większej ich liczby, na których zapisane są te same dane, stanowiący środek używany w metodzie ochrony przed kopiowaniem (3.6.034) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
wide track
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3.6.052
ścieżka przesunięta
ścieżka zapisana w niestandardowym miejscu dysku, stanowiąca środek używany w metodzie ochrony przed
kopiowaniem (3.6.034) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
offset track
3.6.053
ścieżka spiralna
ścieżka, w kształcie spirali na dysku, stanowiąca środek używany w metodzie ochrony przed kopiowaniem
(3.6.034) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
spiral track
3.6.054
ukryty kanał pamięciowy
kanał ukryty (3.6.020), umożliwiający bezpośredni lub pośredni zapis obszaru pamięci przez jeden proces oraz
bezpośredni lub pośredni odczyt obszaru pamięci przez drugi proces
covert storage channel
3.6.055
uszkodzenie danych
przypadkowe lub zamierzone naruszenie integralności danych (3.6.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
data corruption
3.6.056
uwierzytelnianie danych
proces wykorzystywany do weryfikacji (3.9.115) integralności danych (3.6.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Weryfikacja przeprowadzona w celu stwierdzenia, czy dane otrzymane są identyczne z danymi wysłanymi
i czy program nie jest zainfekowany wirusem.
UWAGA – Nie mylić z uwierzytelnianiem podmiotów.

data authentication
3.6.057
uwierzytelnianie źródła danych
potwierdzenie wiarygodności źródła otrzymanych danych
data origin authentication
3.6.058
weryfikacja z użyciem klawiatury
ustalenie poprawności wprowadzenia danych przez ponowne wprowadzenie tych samych danych z klawiatury
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
keystroke verification
3.6.059
wrażliwa informacja zastrzeżona
informacja niejawna, o szczególnym znaczeniu, ograniczającym możliwości przetwarzania nawet w specjalnych systemach informatycznych
compartmented intelligence
3.6.060
wstawianie wadliwych sektorów
technika ochrony przed kopiowaniem (3.6.034), w której wadliwe sektory są celowo zapisywane na dysku
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
bad sectoring
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3.6.061
wykrywanie manipulacji
wykrywanie modyfikacji
procedura, która jest stosowana do wykrywania tego, czy dane zostały zmodyfikowane przypadkowo, czy
w sposób zamierzony [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
manipulation detection
3.6.062
wymazać informację
skasować lub nadpisać sklasyfikowane dane, przechowywane na nośnikach magnetycznych w celu przeklasyfikowania (3.2.063) tych nośników
sanitize
3.6.063
wymazanie
usunięcie informacji wrażliwej (3.1.036) z dokumentu w celu obniżenia jego wrażliwości (3.1.111)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
sanitizing
3.6.064
wypełnianie ruchu
maskowanie ruchu
środek przeciwdziałania (3.1.101), który generuje nieistotne dane w mediach transmisyjnych w celu utrudnienia analizy ruchu (3.5.002) lub deszyfrowania (3.3.025) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
traffic padding
3.6.065
wyrównanie sektorów
ustawienie sektorów
technika ochrony przed kopiowaniem (3.6.034), która określa czy dysk jest nieuprawnioną kopią, i która polega
na sprawdzeniu, czy sektory są właściwie rozmieszczone na poszczególnych ścieżkach [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
sector alignment
3.6.066
zabezpieczenie plików
środki, dzięki którym dostęp (3.1.026) do plików komputerowych jest ograniczony jedynie do uprawnionych
użytkowników (3.9.108)
file security
3.6.067
zabezpieczony obszar roboczy
wyznaczone, zabezpieczone i akredytowane (3.9.006) miejsce wykorzystywane do opracowywania, omawiania lub przetwarzania informacji wrażliwej (3.1.036)
secure working area
3.6.068
zanieczyszczenie
wprowadzenie danych o pewnej klauzuli bezpieczeństwa (3.2.029) lub kategorii bezpieczeństwa (3.2.026)
do danych o niższej klauzuli bezpieczeństwa lub innej kategorii bezpieczeństwa [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
contamination
3.6.069
zatwierdzanie danych
walidacja danych
proces stosowany w celu rozstrzygnięcia tego, czy dane są poprawne, kompletne lub czy spełniają wskazane
kryteria [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Walidacja danych może obejmować kontrole formatu, kontrole kompletności, testy klucza kontrolnego,
kontrole sensowności oraz kontrole wartości granicznych.

data validation

PN-I-02000:2002

73

3.6.070
ziarnistość
cecha bezpieczeństwa (3.1.009) wynikająca z określenia względnych rozmiarów obiektu danych (3.4.042),
na poziomie którego stosuje się ochronę np. ochrona dotycząca plików jest traktowana jako ziarnistość podstawowa, podczas gdy ochrona dotycząca pól jest traktowana jako ziarnistość dokładniejsza
granularity
3.6.071
znacznik czasu
jednostka danych oznaczająca moment, w którym zaszło określone zdarzenie, względem wspólnego czasu
odniesienia
time stamp
3.6.072
znakowanie
proces umieszczania znaczników wrażliwości na danych w taki sposób, aby ich wrażliwość (3.1.111) była
widoczna i polegający na dodaniu nagłówków do wiadomości przesyłanych przez sieć lub dodaniu specjalnych
pól w bazach danych
marking
3.6.073
znakowanie specjalne
znakowanie używane na pewnych sklasyfikowanych dokumentach w celu wskazania, że na dokument nałożone
zostały specjalne wymagania (3.9.121) związane z dostępem (3.1.026) lub wykorzystywaniem
special markings

3.7 Utrzymanie dostępności i odtwarzanie systemów
3.7.001
bezpieczny w przypadku uszkodzenia
odporny na uszkodzenia
właściwość polegająca na unikaniu poważnego naruszenia (3.5.021) w przypadku uszkodzenia
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Automatyczne zakończenie wykonywania przetwarzania i ochrona danych, programów i/luib systemów
informatycznych w przypadku wykrycia awarii sprzętu lub oprogramowania.

failsafe, fail safe
3.7.002
ciągłość działania
utrzymanie niezbędnych usług systemu informatycznego po poważnej awarii w centrum informatycznym, która
może być spowodowana przyczynami naturalnymi, takimi jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi, lub zdarzeniem wywołanym umyślnie, np. sabotaż
continuity of operations
3.7.003
częściowa odporność na uszkodzenia
selektywne zakończenie mało istotnego przetwarzania w przypadku wykrycia awarii sprzętu lub oprogramowania w systemie teleinformatycznym i informatycznym
fail soft
3.7.004
gorąca rezerwa
w pełni wyposażone centrum komputerowe zapewniające możliwość natychmiastowego alternatywnego przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
hot site
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3.7.005
odtwarzanie danych
metoda przywracania danych (3.7.012) poprzez składanie danych z komponentów (3.9.044) dostępnych
w źródłach alternatywnych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
data reconstitution
3.7.006
odtwarzanie wprzód
odtwarzanie danych (3.7.005) w wersji późniejszej poprzez wykorzystanie wcześniejszej wersji danych oraz
danych zapisanych w dzienniku [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
forward recovery
3.7.007
odzyskiwanie wstecz
odtwarzanie wcześniejszej wersji danych poprzez wykorzystanie późniejszej wersji danych oraz danych zapisanych w dzienniku [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
backward recovery
3.7.008
plik składowany
plik zapasowy
plik tworzony w celu ewentualnego późniejszego przywrócenia danych (3.7.012) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Kopia pliku przechowywana w innym miejscu.

backup file
3.7.009
procedura awaryjna
procedura, która jest alternatywą dla normalnej ścieżki realizacji procesu, gdy zaistnieje sytuacja nadzwyczajna, ale przewidywalna [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
contingency procedure
3.7.010
procedura składowania
procedura beckupu
procedura, która umożliwia przywrócenie danych (3.7.012) w razie uszkodzenia lub poważnej awarii
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Tworzenie kopii zapasowych plików.

backup procedures
3.7.011
procedury odtwarzania
działania konieczne do odtworzenia zdolności systemu do przetwarzania danych oraz zbiorów danych po awarii
systemu lub penetracji (3.1.068)
recovery procedures
3.7.012
przywracanie danych
czynność regenerowania danych, które zostały utracone lub zanieczyszczone [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
UWAGA – Metody obejmujące kopiowanie danych zarchiwizowanych, rekonstrukcję danych na podstawie danych
źródłowych lub odtwarzanie danych ze źródeł alternatywnych.

data restoration
3.7.013
rekonstrukcja danych
metoda przywracania danych (3.7.012) poprzez analizowanie źródeł oryginalnych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
data reconstruction
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3.7.014
wykrywanie i zmniejszanie skutków awarii
metoda obejmująca wykrywanie awarii i samoczynne procedury zabezpieczania danych i zakończenia określonych operacji w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemu informatycznego
failure control
3.7.015
zarządzanie w sytuacjach awaryjnych
zarządzanie odnoszące się do wszystkich działań podejmowanych przed, podczas i po awarii (łącznie z udokumentowanymi, przetestowanymi procedurami), które, jeśli zostaną podjęte, zapewnią dostępność (3.1.028) krytycznych
systemów informatycznych i ułatwią utrzymanie ciągłości działania (3.7.002) w sytuacjach awaryjnych
contingency management
3.7.016
zimna rezerwa
środki obejmujące co najmniej sprzęt niezbędny do uruchomienia i działania alternatywnego systemu przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
cold site, shell site

3.8 Przestępczość komputerowa
3.8.001
kluczenie sieciowe
technika penetracji (3.1.068), która w celu uzyskania dostępu (3.1.026) do systemu przetwarzania danych, wykorzystuje różne sieci komunikacyjne, aby uniknąć wykrycia i odtworzenia drogi dostępu [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
network weaving
3.8.002
nadużycie komputerowe1
nieuprawnione działanie, rozmyślne lub spowodowane zaniedbaniem, które oddziałuje lub dotyczy bezpieczeństwa systemu informatycznego (3.1.017) w systemie przetwarzania danych [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
computer abuse
3.8.003
nadużycie komputerowe2
nieuprawnione użycie, zniszczenie, zmiana lub naruszenie współpracy zasobów (3.1.117) przetwarzania danych, mogące nie pociągać za sobą naruszenia określonego prawa
computer abuse
3.8.004
piractwo w zakresie oprogramowania
nieuprawnione wykorzystywanie, kopiowanie lub dystrybucja produktów oprogramowania [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
software piracy computer crime
3.8.005
oszustwo komputerowe
oszustwo popełnione za pomocą lub bezpośrednio dotyczące systemu przetwarzania danych albo sieci komputerowej [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
computer fraud
3.8.006
przestępstwo komputerowe
przestępstwo popełnione za pomocą lub bezpośrednio dotyczące systemu przetwarzania danych lub sieci komputerowej [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
computer crime

PN-I-02000:2002

76

3.8.007
zalewanie (danymi)
przypadkowe lub zamierzone wprowadzanie wielkich ilości danych, powodujące odmowę usługi (3.5.026)
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
flooding
3.8.008
zwieść
podjąć działanie zmierzające do oszukania użytkownika (3.1.110), obserwatora (takiego jak podsłuchujący)
lub zasobu (3.1.117) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
spoof

3.9 Audyt i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych
3.9.001
administrator
osoba związana z przedmiotem oceny (3.1.090) odpowiedzialna za utrzymywanie jego zdolności operacyjnej
administrator
3.9.002
administrator bezpieczeństwa
użytkownik (3.1.110) lub przyznana mu rola (3.9.094) administrowania określonym systemem bezpieczeństwa w celu zapewnienia ciągłości prawidłowego działania przedmiotu oceny (3.1.090)
security administrator
3.9.003
administrator uprawniony
uprawniony użytkownik (3.9.108) do działań administrowania systemem, związanych z realizacją polityki
bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
authorised administrator
3.9.004
agent zagrożenia
metoda wykorzystywana do określania podatności (3.1.074) systemu, procedury, działania lub urządzenia,
poprzez uprawnione, planowe symulowanie zagrożeń (3.1.112) i ataków (3.1.005) na system
threat agent
3.9.005
akceptacja
sprawdzenie i stwierdzenie, że urządzenie lub system spełnia wymagania według normy, dotyczące działania
technicznego oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa (3.2.100)
acceptance
3.9.006
akredytacja1
atest
upoważnienie do przetwarzania informacji wrażliwej (3.1.036) lub danych, przyznawane systemowi przetwarzania danych, sieci komputerowej, organizacji lub osobie przez uprawniony organ administracyjny
PRZYKŁAD – Procedura akceptowania systemu informatycznego do stosowania w określonym środowisku. Procedura rozpoznania kompetencji technicznych oraz bezstronności laboratorium testowego, niezbędnych do realizacji przypisanych mu zadań.
UWAGA – Administracyjny proces przyznawania uprawnień.

accreditation
3.9.007
akredytacja2
procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna formalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań
accreditation
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3.9.008
aktywność
reguła modelu bezpieczeństwa Bella i LaPadula (3.1.050) stanowiąca, że obiekt (3.9.062), który raz uczyniono nieaktywnym nie może być dostępny, zanim ponownie nie uczyni się go aktywnym
activity
3.9.009
analiza uszkodzeń dotyczących bezpieczeństwa
analiza bezpieczeństwa (3.1.009), przeprowadzana zazwyczaj dla sprzętu na poziomie bramek, w celu określenia właściwości urządzenia związanych z bezpieczeństwem, gdy stwierdzono defekt (3.1.023) sprzętu
security fault analysis
3.9.010
atest bezpieczeństwa
przyznanie systemowi informatycznemu oficjalnych uprawnień (3.2.083) do przetwarzania informacji wrażliwych
(3.1.036) w jego środowisku eksploatacyjnym (3.9.102), oparte na wyczerpującej ocenie bezpieczeństwa (3.1.057)
obejmującej sprzęt systemu, mikroprogramy, projekt, konfigurację i implementację, a także inne systemy proceduralne, administracyjne, fizyczne, TEMPEST (3.1.105), osobowe i kontroli bezpieczeństwa komunikacji
approval/accreditation
3.9.011
atrybut audytu
fragment informacji dotyczącej zdarzenia audytu (3.9.127) bądź jednego z podmiotów (3.9.074) lub obiektów (3.9.062) uczestniczących w takim zdarzeniu
audit attribute
3.9.012
atrybut bezpieczeństwa
informacja dotycząca użytkownika (3.1.110), podmiotu (3.9.074), zasobu (3.1.117) i/lub obiektu (3.9.062)
określona przez funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036), która jest wykorzystywana w celu
zapewnienia realizacji polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
security attribute
3.9.013
audyt bezpieczeństwa
niezależny przegląd i sprawdzenie zapisów oraz funkcji systemu przetwarzania danych w celu sprawdzenia
prawidłowości kontroli systemowej, zapewnienie zgodności z przyjętą polityką bezpieczeństwa (3.1.079)
i procedurami działania w celu wykrycia przełamań bezpieczeństwa (3.1.091) oraz w celu zalecenia określonych zmian w kontroli, w polityce bezpieczeństwa i w procedurach [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
security audit
3.9.014
audyt systemu informatycznego
sprawdzanie procedur stosowanych w systemie przetwarzania danych w celu oceny (3.1.056) ich skuteczności (3.9.099) i poprawności oraz w celu zalecenia ulepszeń [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
computer system audit
3.9.015
badania penetracyjne
analiza systemu w celu określenia wykonalności oraz metod i środków pokonania ochrony systemu informatycznego
penetration study
3.9.016
badanie zgodności
przeprowadzenie testów i ocen bezpieczeństwa (3.1.057) w celu ustalenia zgodności (3.9.129) ze specyfikacją i z wymaganiami (3.9.121) systemu bezpieczeństwa
validation
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3.9.017
cele bezpieczeństwa
cele techniczne i zadania systemu bezpieczeństwa, które według zamierzeń ma realizować przedmiot oceny (3.1.090)
UWAGA – Zadaniem wprowadzonej definicji jest oddzielenie celów bezpieczeństwa od polityki bezpieczeństwa,
umożliwiające uniknięcie niespójności we wzajemnej wymienialności spotykanej w definicjach z innych dokumentów.

security objectives
3.9.018
certyfikacja1
procedura, za pomocą której strona trzecia daje zapewnienie, że cały system przetwarzania danych, lub jego
część, jest zgodny z wymaganiami (3.9.121) bezpieczeństwa (3.1.009) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
certification
3.9.019
certyfikacja2
ocena (3.1.056) techniczna, będąca częścią procesu akredytacji, na podstawie której ustala się zakres,
w jakim projekt i wdrożenie (3.9.114) systemu przetwarzania danych spełnia określone wstępnie wymagania
dotyczące bezpieczeństwa (3.1.009)
certification
3.9.020
certyfikacja bezpieczeństwa systemu informatycznego
postanowienie, wyrażone w formie formalnego (3.9.033) oświadczenia, potwierdzające wyniki oceny (3.1.056)
oraz fakt, iż wykorzystane kryteria oceny (3.9.053) były zastosowane prawidłowo
IT security certification
3.9.021
certyfikacja w warunkach eksploatacyjnych
certyfikacja na miejscu
przeprowadzana dla wsparcia akredytacji (3.9.006) systemu operacyjnego, wszechstronna ocena technicznych i nietechnicznych funkcji bezpieczeństwa (3.9.035) systemu informatycznego w jego środowisku eksploatacyjnym (3.9.102) w celu ustalenia zakresu, w jakim system spełnia określone wymagania (3.9.121)
dotyczące bezpieczeństwa (3.1.009)
site certification
3.9.022
dane audytu bezpieczeństwa
chronologiczny zapis aktywności systemu wystarczający do rekonstrukcji, przeglądu oraz oceny (3.1.056)
sekwencji zdarzeń środowiskowych i działań towarzyszących lub prowadzących do operacji, a także procedura
lub zdarzenie podczas całej transakcji od jej rozpoczęcia do wyprowadzenia wyników końcowych
UWAGI
1 – Dane do przeglądu mogą być wykorzystywane do śledzenia incydentów związanych z bezpieczeństwem lub do
rekonstrukcji danych, które zostały uszkodzone lub zniszczone.
2 – Dane historyczne i informacje dostępne do oceny w celu sprawdzenia prawidłowości i integralności uzgodnionych
procedur bezpieczeństwa związanych z kluczami lub transakcjami, które umożliwiają wykrycie luk w bezpieczeństwie.

security audit trail
3.9.023
dane do audytu bezpieczeństwa
dane gromadzone i potencjalnie wykorzystywane do ułatwienia audytu bezpieczeństwa (3.9.013)
security audit trail
3.9.024
dokumentacja
pisemna lub zarejestrowana w innej formie informacja o przedmiocie oceny (3.1.090), wymagana do jego
oceny (3.1.056)
documentation
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3.9.025
dokumentacja administracyjna
informacja dotycząca przedmiotu oceny (3.1.090) dostarczana przez projektanta (wdrażającego, producenta)
do użytku administratora (3.9.001)
administration documentation
3.9.026
dokumentacja eksploatacyjna
informacja podana przez konstruktora (3.9.048) przedmiotu oceny (3.1.090) w celu określenia i wyjaśnienia,
jak klienci (3.9.042) powinni z niego korzystać
operational documentation
3.9.027
domena bezpieczeństwa
zakres potencjalnych oddziaływań narzucanych przez funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036)
UWAGA – Domeny bezpieczeństwa można uporządkować hierarchicznie przyzwalając na to, aby jedna domena była
częścią innej domeny.

security domain
3.9.028
dostarczanie
proces przekazywania przedmiotu oceny (3.1.090) od wdrażającego (projektanta, producenta) do klienta
(3.9.042)
delivery
3.9.029
działania oceniające
komponent (3.9.044) kryteriów oceny (3.9.053), poszczególnych jej faz lub aspektów, wskazujący oceniającemu (3.1.058) co czynić, aby sprawdzić informacje dostarczone przez jego zleceniodawcę (3.9.130) oraz
jakie dodatkowe działania powinien on wykonać
evaluator actions
3.9.030
element
niepodzielne wymaganie bezpieczeństwa (3.1.009), które trzeba uwzględniać podczas oceny (3.1.056)
element
3.9.031
filozofia ochrony
nieformalny opis całości projektu systemu, w którym określa się wszystkie mechanizmy ochrony oraz kombinację formalnych i nieformalnych technik, stosownie do klasyfikacji domyślnej (3.2.028) i oceny (3.1.056) przyjętej do wykazania, że mechanizmy są odpowiednie do realizowanej strategii bezpieczeństwa
protection philosophy
3.9.032
formalna specyfikacja najwyższego poziomu
specyfikacja najwyższego poziomu, która jest zapisana w formalnym języku matematycznym po to, aby umożliwić formułowanie hipotez i formalne sprawdzanie twierdzeń wykazujących poprawność specyfikacji systemu
i zgodność z jego wymaganiami (3.9.121) formalnymi
formal top-level specification (FTLS)
3.9.033
formalny
wyrażony w notacji opartej na dobrze ustalonych zasadach matematycznych
UWAGA – Oparty na precyzyjnej i jednoznacznej składni i semantyce.

formal
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3.9.034
formalny model polityki bezpieczeństwa
model polityki bezpieczeństwa (3.1.079) przedstawiony w stylu formalnym (3.9.033), obejmujący skrócone
zestawienie ważnych zasad bezpieczeństwa, które są realizowane w przedmiocie oceny (3.1.090)
formal model of security policy
3.9.035
funkcja bezpieczeństwa
część lub części przedmiotu oceny (3.1.090), które zapewniają przestrzeganie ściśle związanego z nim podzbioru reguł polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
security function (SF)
3.9.036
funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny
wszystkie części przedmiotu oceny (3.1.090), od których powinno zależeć przestrzeganie polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
TOE security functions (TSF)
3.9.037
funkcjonalność
całość właściwości eksploatacyjnych przedmiotu oceny (3.1.090), które realizują jedną lub więcej usług bezpieczeństwa (3.1.107) określonych przez cele bezpieczeństwa (3.9.017)
functionality
3.9.038
informacja o rozliczalności
zbiór zapisów, do którego często odwołuje się jako do danych audytu bezpieczeństwa (3.9.022) i który daje
zbiorcze, udokumentowane świadectwo przetwarzania lub innych działań związanych z bezpieczeństwem
systemu informatycznego (3.1.017)
accountability information
3.9.039
jednostka funkcjonalna
funkcjonalnie odrębna część składnika podstawowego (3.2.069)
functional unit
3.9.040
klasa funkcjonalności
określony zestaw uzupełniających się funkcji do realizacji zadań bezpieczeństwa (3.1.009), które można wdrożyć
w przedmiocie oceny (3.1.090)
functionality class
3.9.041
klasa zdarzeń audytu
sposób charakteryzowania zdarzeń podlegających podziałowi na grupy, oparty na podstawie typów zdarzeń
UWAGA – Typ zdarzenia występującego podczas przeglądu może należeć do więcej niż jednej klasy zdarzeń.

audit event class
3.9.042
klient
osoba lub organizacja wchodząca w posiadanie przedmiotu oceny (3.1.090)
customer
3.9.043
kod ewidencyjny
kod numeryczny wykorzystywany w systemie rzeczywistego nadzorowania bezpieczeństwa (3.1.009) systemu informatycznego do wskazania minimalnej liczby kontroli
accounting legend code
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3.9.044
komponent
najmniejszy rozróżnialny zbiór wymagań (3.9.121) dotyczących bezpieczeństwa (3.1.009), który może być
włączony do profilu zabezpieczeń (3.9.088), celu bezpieczeństwa (3.2.010), oceny poziomu uzasadnienia zaufania (3.9.081) lub pakietu (3.9.070)
UWAGA – Identyfikowalna i samodzielna część przedmiotu oceny.

component
3.9.045
komponent funkcjonalności
pojedyncza właściwość eksploatacyjna będąca częścią funkcjonalności (3.9.037) przedmiotu oceny (3.1.090)
functionality component
3.9.046
komponent/element uzasadnienia zaufania
indywidualne kryterium na najniższym poziomie opisu, przedstawiające cechę i wymagane działania do osiągnięcia skuteczności (3.9.099) i poprawności
assurance component/element
3.9.047
konfiguracja
wybór jednego spośród zestawów możliwych kombinacji cech przedmiotu oceny (3.1.090)
configuration
3.9.048
konstruktor
osoba lub organizacja wytwarzająca przedmiot oceny (3.1.090)
developer
3.9.049
konstruowanie
proces tworzenia przedmiotu oceny (3.1.090)
construction
3.9.050
kontrola odbiorcza
kontrola końcowa przeprowadzana w celu stwierdzenia, czy urządzenie lub system spełnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w normie, przeprowadzana bezpośrednio po testowaniu urządzenia i oprogramowania, będąca podstawą do oddania do użytku lub do odbioru systemu informatycznego
acceptance inspection
3.9.051
kontrole wewnętrzne
plan organizacyjny i całokształt metod i konkretnych środków przyjętych w instytucji dla bezpieczeństwa
(3.1.009) jej zasobów (3.1.117), zapewnienia rzetelności i niezawodności informacji, zapewnienia zgodności
(3.9.129) ze stosowanymi prawami, regułami i wytycznymi oraz wspierania operacyjnej ekonomiczności i skuteczności (3.9.099)
internal controls
3.9.052
końcowa selekcja audytu
proces, w którym audytor wybiera do analizy zapisy (rekordy) danych do audytu bezpieczeństwa (3.9.023)
UWAGA – Audytor ma zapewnioną elastyczność w wyborze zapisów (rekordów).

audit post-selection
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3.9.053
kryteria oceny
zestaw wymagań, według których przeprowadzana jest ocena (3.1.056)
UWAGA – Wymagania te mogą być także wykorzystywane podczas specyfikacji i projektowania systemów i produktów.

evaluation criteria
3.9.054
łatwość użytkowania
aspekt oceny skuteczności (3.9.099) przedmiotu oceny (3.1.090), polegający na stwierdzeniu, że nie może
on zostać tak skonfigurowany, ani być użytkowany bez uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa (3.1.009),
aby administrator (3.9.001) lub użytkownik końcowy (3.9.112) był w uzasadniony sposób przekonany, że jest
bezpieczny
ease of use
3.9.055
mające związek z bezpieczeństwem
wszystko to co nie realizuje bezpośrednio funkcji bezpieczeństwa (3.1.009), ale co powinno działać poprawnie
w przedmiocie oceny (3.1.090)
security relevant
3.9.056
mechanizm krytyczny
procedura funkcjonująca w ramach przedmiotu oceny (3.1.090), której błędne działanie mogłoby spowodować
osłabienie bezpieczeństwa (3.1.009)
critical mechanism
3.9.057
metodyka hipotetycznych luk
analiza systemu i technika penetracji (3.1.068), w której są analizowane specyfikacje i dokumentacja (3.9.024)
systemu oraz przyjmowane są hipotezy o istnieniu dziur (3.1.048) w systemie
UWAGA – Lista hipotetycznych dziur jest porządkowana według priorytetów na podstawie oszacowanego prawdopodobieństwa faktu, iż szczelina rzeczywiście istnieje. Przy takim założeniu analizuje się łatwość jej wykorzystania w zakresie objętym nadzorem lub naruszenia bezpieczeństwa, które mogłaby spowodować. Lista według priorytetów jest
wykorzystywana do zarządzania bieżącym testowaniem systemu.

flaw hypothesis methodology
3.9.058
model ADM
model pełnego wyposażenia, sporządzony dla potrzeb testowania lub eksperymentowania, przeznaczony do
demonstrowania technicznej wykonalności projektu oraz do zdolności spełniania wymagań eksploatacyjnych,
także w celu dostarczenia danych technicznych do dalszego rozwoju
advanced development model (ADM)
3.9.059
nadzorowanie konfiguracji
system działań kontrolnych obejmujący zmiany nadzorowanych obiektów (3.9.062) powstające podczas procesów projektowania (3.2.061), produkcji (3.9.086), utrzymywania przedmiotu oceny (3.1.090) i jego utylizacji
configuration control
3.9.060
narzędzie
produkt wykorzystywany w procesie konstruowania (3.9.049) i/lub w dokumentacji (3.9.024) przedmiotu
oceny (3.1.090)
tool
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3.9.061
numer seryjny certyfikatu
wartość wyrażona liczbą całkowitą, unikatowa w ramach jednego organu certyfikacji (3.2.044), która jest
jednoznacznie związana z certyfikatem (3.3.015) wydanym przez ten organ
certificate serial number
3.9.062
obiekt
jednostka, do której dostęp (3.1.026) jest kontrolowany [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁADY – Plik, program, obszar w pamięci głównej; gromadzone i utrzymywane dane osobowe.

object
3.9.063
ocena podatności
analiza podatności (3.1.074) systemów informatycznych na zagrożenia (3.1.112)
assessment
3.9.064
ocena poziomu uzasadnienia zaufania
określony zestaw komponentów/elementów uzasadnienia zaufania (3.9.046), za pomocą którego przypisuje się miarę jakości bezpieczeństwa (3.1.009) do przedmiotu oceny (3.1.090)
UWAGI
1 – Wskazanie zestawu komponentów/elementów uzasadnienia zaufania, stosowanych w odniesieniu do obiektu
2 – Istnieją różniące się stopnie poziomu uzasadnienia zaufania, wyrażane w hierarchicznej skali opartej na zwiększających się wymaganiach.

assurance level
3.9.065
odpowiedniość funkcji
aspekt oceny (3.1.056) skuteczności (3.9.099) przedmiotu oceny (3.1.090), tj. odpowiedniość jego funkcji
i mechanizmów bezpieczeństwa (3.1.049) w celu faktycznego przeciwdziałania zagrożeniom (3.1.112)
w przypadku bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.1.090)
suitability of functionality
3.9.066
ograniczony
kwalifikator dotyczący zakresu kontroli funkcji bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.125)
UWAGA – Termin „ograniczony” odnosi się do stanu zawierania się w ograniczeniach, takich jak granice systemu,
niezależnie od celu lub funkcji, i obejmuje stan pamięci, użytkowania lub przetwarzania.

constrained, contained
3.9.067
operacyjna akredytacja systemu
operacyjny atest systemu
uprawnienie (3.2.083) do wykorzystywania systemu informatycznego w jego środowisku eksploatacyjnym
(3.9.102) przy danym dopuszczalnym poziomie ryzyka (3.1.096) szczątkowego
operational system accreditation
3.9.068
opis audytu
część rekordów audytu (3.9.092) opisujących jeden z podmiotów (3.9.074) i/lub obiektów (3.9.062) uczestniczących w zdarzeniu audytu (3.9.127)
audit description

PN-I-02000:2002

84

3.9.069
opis właściwości produktu
opis możliwości produktu w określonych zakresach bezpieczeństwa (3.2.103) dający przewidywanemu nabywcy informacje konieczne do podjęcia decyzji, czy produkt pomoże zrealizować cele bezpieczeństwa (3.9.017)
w jego systemie
product rationale
3.9.070
pakiet
zestaw komponentów funkcjonalności (3.9.045) lub komponentów/elementów uzasadnienia zaufania
(3.9.046), połączonych w celu spełnienia zestawu określonych celów bezpieczeństwa (3.9.017), nadający się
do wielokrotnego użytku
package
3.9.071
pakiet funkcjonalny /funkcjonalności
określony zestaw funkcji bezpieczeństwa (3.9.035) komponentów funkcjonalności (3.9.045) w profilu
zabezpieczeń (3.9.088)
UWAGA – Nazywany jest także predefiniowaną klasą funkcjonalności.

functional package
3.9.072
pakiet uzasadnienia zaufania
określony zestaw komponentów/elementów uzasadnienia zaufania (3.9.046) w profilu zabezpieczeń (3.9.088)
UWAGA – Pozytywne zastosowanie pakietu uzasadnienia zaufania pozwoli osiągnąć określony poziom uzasadnienia
zaufania. Mogą być dodane dodatkowe komponenty/elementy uzasadnienia zaufania, bez zmiany deklarowanego
poziomu uzasadnienia zaufania.

assurance package
3.9.073
pewność znamionowa
miara uzasadnienia zaufania (3.9.109), która może być określona w stosunku do przedmiotu oceny (3.1.090),
uwzględniająca odniesienie się do jego celów bezpieczeństwa (3.9.017), oceny (3.1.056) ustalonej podczas
szacowania poprawności jego wdrożenia (3.9.114) oraz uwzględniająca jego skuteczność (3.9.099) w kontekście obecnego lub proponowanego zastosowania, a także wyznaczenie klasy minimalnej odporności jego mechanizmów bezpieczeństwa (3.1.049)
rating
3.9.074
podmiot
aktywna jednostka, która może uzyskiwać dostęp (3.1.026) do obiektów (3.9.062) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Proces, który wywołuje wykonanie programu.
UWAGA – Podmiot może powodować przepływ informacji pomiędzy obiektami lub może zmieniać stan systemu przetwarzania danych.

subject
3.9.075
polityka bezpieczeństwa przedmiotu oceny
całokształt reguł i celów określających funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.1.090)
TOE security policy (TSP)
3.9.076
polityka funkcji bezpieczeństwa
zbiór ściśle związanych reguł i celów polityki bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075), w którym polityka bezpieczeństwa (3.1.079) jest realizowana przez funkcje bezpieczeństwa (3.9.035)
security function policy (SFP)
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3.9.077
poświadczenie
informacja, która samodzielnie lub zastosowana łącznie z inną informacją jest wykorzystywana do ustalenia
zdarzenia lub działania
UWAGA – Poświadczenie niekoniecznie potwierdza prawdziwość lub zaistnienie czegoś, lecz przyczynia się do ustalenia prawdziwości lub zaistnienia.

evidence
3.9.078
powiązanie funkcjonalności
aspekt oceny (3.1.056) skuteczności przedmiotu oceny (3.1.090), określający zdolność do współpracy jego
funkcji i mechanizmów realizujących zadania bezpieczeństwa (3.1.009) w sposób wzajemnie wspierający się
i tworzący zintegrowaną i skuteczną całość
binding of functionality
3.9.079
powiązanie funkcjonalności bezpieczeństwa
zdolność do współpracy funkcji i mechanizmów realizujących bezpieczeństwo (3.1.009) w sposób wzajemnie
wspierający się i tworzący zintegrowaną i skuteczną całość
binding of security functionality
3.9.080
poziom usługi
część hierarchicznego zestawu funkcji bezpieczeństwa (3.9.035) lub grup funkcji bezpieczeństwa odnoszących się do tego samego typu usług bezpieczeństwa (3.1.107)
level of service
3.9.081
poziom uzasadnienia zaufania
określony zestaw komponentów/elementów uzasadnienia zaufania (3.9.046) reprezentujący punkt na skali uzasadnienia zaufania (3.9.109) nadzorowanej konfiguracji (3.9.059)
evaluation assurance level (EAL)
3.9.082
procedura akceptacji
procedura obejmująca obiekty (3.9.062) wytworzone podczas procesów rozwoju, produkcji (3.9.086) i utrzymywania przedmiotu oceny (3.1.090), która, jako jednoznacznie wymuszona, podporządkowuje oddziaływaniom systemu nadzorowanie konfiguracji (3.9.059)
acceptance procedure
3.9.083
procedura działania
zestaw reguł określających poprawną eksploatację przedmiotu oceny (3.1.090)
operating procedure
3.9.084
proces niewiarygodny
proces, którego nieprawidłowe lub złośliwe wykonanie nie może wpłynąć na bezpieczeństwo (3.1.009) systemu, gdyż nie ma on kontroli nad działaniami związanymi z bezpieczeństwem
untrusted process
3.9.085
proces wiarygodny
proces, który może wpływać na bezpieczeństwo (3.1.009) systemu obdarzany czasami przywilejem pierwszeństwa przed zasadami wymuszanymi przez jądro systemu operacyjnego, którego możliwości ochronne lub
właściwości spełniają ustalone wymagania (3.9.121), wykorzystywany czasami do nadawania ważności oprogramowaniu wiarygodnej bazy obliczeniowej nie wchodzącego w skład jądra (3.1.062)
UWAGA – Czasami ma on uprawnienia do omijania reguł narzuconych przez jądro systemu bezpieczeństwa.

trusted process

PN-I-02000:2002

86

3.9.086
produkcja
proces, podczas którego tworzone są kopie obiektu (3.9.062) w celu dystrybucji do klientów (3.9.042)
production
3.9.087
profil uzasadnienia zaufania
wymagania dotyczące uzasadnienia zaufania (3.9.109) przedmiotu oceny (3.1.090), dzięki którym dla funkcji o różnych wymaganiach związanych z bezpieczeństwem (3.1.009) wymagane są różne poziomy uzasadnienia zaufania (3.9.081)
assurance profile
3.9.088
profil zabezpieczeń
zestawienie wymagań (3.9.121) dotyczących bezpieczeństwa (3.1.009), obejmujące wymagania związane
z uzasadnieniem zaufania (3.9.109) i funkcjonalnością (3.9.037) oraz związany z nimi opis właściwości
systemu i środowiska eksploatacyjnego (3.9.102)
UWAGA – Niezależna specyfikacja rodziny obiektów zrzeszającej obiekty o podobnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych. Profil zabezpieczeń ustala wymagania funkcjonalne dotyczące bezpieczeństwa obiektów, wymagania dotyczące procesu ich projektowania i produkcji obiektów z nimi związanych, opis możliwości wyboru celów, określenie wymagań oraz założenia dotyczące bezpiecznego stosowania tych obiektów. Profil zabezpieczeń jest wspólny dla wszystkich obiektów.

protection profile (PP)
3.9.089
program certyfikacji i akredytacji
program określony dla zapewnienia, by krytyczne decyzje dotyczące odpowiedniości środków bezpieczeństwa (3.1.100) systemu informatycznego podjęte przez uprawnionych zarządzających tym systemem, były
oparte na wiarygodnej informacji technicznej
certification and accreditation program
3.9.090
projekt szczegółowy
faza procesu projektowania (3.2.061), podczas której formalna specyfikacja najwyższego poziomu (3.9.032)
oraz projekt przedmiotu oceny (3.1.090) są korygowane i rozszerzane do szczegółów, które mogą być wykorzystane jako podstawa do wdrożenia
detailed design
3.9.091
przewidywane straty roczne
wartość przewidywanych strat rocznych w systemie przetwarzania danych lub w wynikach jego działalności,
poniesionych skutkiem ataków (3.1.005) na jego aktywa informatyczne (3.1.001)
annual loss expectancy (ALE)
3.9.092
rekord audytu
dyskretna jednostka danych audytu bezpieczeństwa (3.9.022), zapisana podczas wystąpienia zarejestrowanego zdarzenia
UWAGA – Jest to zbiór opisów przeglądu (audytu), z których każdy zawiera zestaw cech związanych z przeglądem. Każdy
rekord audytu ma zawsze opis audytu w nagłówku rekordu oraz dodatkowe opisy, zazwyczaj określające podmiot(y)
i obiekt(y) uczestniczące w zdarzeniu.

audit record
3.9.093
rodzina
grupa komponentów (3.9.044) odnoszących się do tych samych celów bezpieczeństwa (3.9.017) i narażeń
na te same zagrożenia (3.1.112) lub tych samych zagrożeń, które mogą różnić się szczegółowością wymagań (3.9.121) i rygorem stosowania
family
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3.9.094
rola
uprawnienie (3.2.083), które może być przyznane użytkownikowi (3.1.110), do prowadzenia zestawu określonych, powiązanych funkcjonalnie działań przedmiotu oceny (3.1.090)
role
3.9.095
rozjemca
arbiter zdolny do rozstrzygnięcia sporów opartych na materiałach dowodowych
adjudicator
3.9.096
rozszerzenie
dodanie do celu bezpieczeństwa (3.2.010) wymagań (3.9.121) funkcjonalnych i/lub dodatkowych, dotyczących uzasadnienia zaufania (3.9.109)
extension
3.9.097
sekret
informacje, które mają być znane jedynie uprawnionemu użytkownikowi (3.9.108) i/lub funkcjom bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036) w celu zapewnienia określonej polityki funkcji bezpieczeństwa (3.9.076)
secret
3.9.098
siła mechanizmu
aspekt oceny (3.1.056) skuteczności przedmiotu oceny (3.1.090), określający zdolność mechanizmów
bezpieczeństwa (3.1.049) obiektu (3.9.062) do wytrzymania bezpośredniego ataku (3.1.005) na słabości
w leżących u jego podstaw algorytmach, zasadach i właściwościach
UWAGA – Wartość znamionowa zdolności mechanizmu bezpieczeństwa do wytrzymania bezpośredniego ataku.

strength of mechanism
3.9.099
skuteczność
właściwość przedmiotu oceny (3.1.090) polegająca na tym, że kombinacja zastosowanych funkcji i mechanizmów bezpieczeństwa (3.1.049) przeciwdziała pojawiającym się zagrożeniom (3.1.112), oraz ilustrująca
stopień (poziom) zapewnienia bezpieczeństwa (3.1.009) w kontekście aktualnego lub proponowanego zastosowania
UWAGA – Istnienie skuteczności jest podstawowym warunkiem osiągnięcia uzasadnienia zaufania.

effectiveness
3.9.100
stan bezpieczeństwa powiązań
stan bezpieczeństwa (3.2.072) systemu informatycznego, reprezentujący czysty efekt komunikacji związanej
z bezpieczeństwem (3.1.009) w aplikacjach związanych
association security state
3.9.101
ścieżka certyfikacji
uporządkowana sekwencja certyfikatów (3.3.015) obiektów (3.9.062) w drzewie katalogowym informacji wraz
z kluczem publicznym (3.3.041) początkowego obiektu w ścieżce, która może być przetwarzana w celu
osiągnięcia końcowego obiektu w ścieżce
certification path
3.9.102
środowisko eksploatacyjne
organizacyjne miary, procedury i standardy stosowane podczas eksploatacji przedmiotu oceny (3.1.090)
operational environment
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3.9.103
środowisko konstruowania
organizacyjne miary, procedury i standardy stosowane podczas konstruowania (3.9.051) przedmiotu oceny
(3.1.090)
development environment
3.9.104
testowanie bezpieczeństwa
proces obejmujący testowanie funkcjonalne (3.9.105), badania penetracji (3.1.068) i weryfikację (3.9.115),
stosowany w celu ustalenia, czy środki bezpieczeństwa (3.1.100) systemu zostały wdrożone zgodnie z projektem oraz, czy są one właściwe dla proponowanego środowiska aplikacyjnego
security testing
3.9.105
testowanie funkcjonalne
część badań bezpieczeństwa (3.1.009) obejmująca testowanie, w którym deklarowane mechanizmy bezpieczeństwa (3.1.049) systemu są badane w celu stwierdzenia prawidłowości ich działania
functional testing
3.9.106
testowanie i ocena bezpieczeństwa
proces określania, czy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa (3.1.100) systemu są
właściwe dla tego systemu, dokumentowania i raportowania wyników testów stosownym organom oraz precyzowania zaleceń na podstawie wyników testowania
UWAGA – Zarządzający mogą zlecić przeprowadzenie badań i ocenę bezpieczeństwa systemu jako integralną część
innych testów i ocen. Mają oni zapewnić, aby zmiany poczynione w celu skorygowania jednego problemu nie wpływały
ujemnie na inne poprzednio zbadane środki przeciwdziałające.

security test and evaluation (ST&E)
3.9.107
testowanie penetracyjne
badanie odporności na penetrację
sprawdzanie funkcji systemu przetwarzania danych w celu wyszukania sposobów obejścia bezpieczeństwa
systemu informatycznego (3.1.017) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
penetration testing
3.9.108
uprawniony użytkownik
użytkownik (3.1.110) mający określone prawo lub zezwolenie do prowadzenia działań opisanych w polityce
bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075)
authorised user
3.9.109
uzasadnienie zaufania
gwarancja, że przedmiot oceny (3.1.090) spełnia cele bezpieczeństwa (3.9.017)
UWAGI
1 – Właściwość przedmiotu oceny dająca podstawy, aby sądzić, że jego funkcje bezpieczeństwa realizują politykę
bezpieczeństwa obiektu.
2 – Skuteczność i poprawność są głównymi aspektami uzasadnienia zaufania.

assurance
3.9.110
uzasadnienie zaufania wynikające z oceny
uzasadnienie zaufania (3.9.109) wynikająca z zestawu komponentów/elementów uzasadnienia zaufania (3.9.046) określających fakty i działania wymagane przez oceniającego (3.1.058)
evaluation assurance
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3.9.111
użytkownik – człowiek
osoba, która współoddziałuje z przedmiotem oceny (3.1.090)
human user
3.9.112
użytkownik końcowy
osoba kontaktująca się z przedmiotem oceny (3.1.090), która wykorzystuje jedynie jego możliwości eksploatacyjne
end-user
3.9.113
użytkownik – maszyna
urządzenie, grupa urządzeń lub inna logiczna jednostka spoza przedmiotu oceny (3.1.090), która się z nim
kontaktuje
machine user
3.9.114
wdrożenie
faza procesu projektowania (3.2.061), podczas której szczegółowa specyfikacja przedmiotu oceny (3.1.090)
jest realizowana w formie konkretnego sprzętu i oprogramowania
implementation
3.9.115
weryfikacja
porównanie czynności, procesu lub produktu z odpowiednimi wymaganiami (3.9.121) lub specyfikacjami
[PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
PRZYKŁAD – Porównanie specyfikacji z modelem polityki bezpieczeństwa lub porównanie kodu wynikowego z kodem
źródłowym.

verification
3.9.116
weryfikacja formalna
proces wykorzystujący dowody formalne w celu wykazania spójności między formalną specyfikacją systemu
a formalnym modelem polityki bezpieczeństwa (3.9.034) lub między formalną specyfikacją a jej implementacją programową
formal verification
3.9.117
wewnętrzny audyt bezpieczeństwa
audyt bezpieczeństwa systemu (3.1.007) przeprowadzany przez personel odpowiedzialny za zarządzanie
w organizacji dokonującej przeglądu
internal security audit
3.9.118
wiarygodny system informatyczny
zaufany system informatyczny
system przetwarzania danych mający dostateczny stopień bezpieczeństwa systemu informatycznego
(3.1.017) do tego, aby umożliwić równoczesny dostęp (3.1.026) do danych użytkownikom o różnych prawach
dostępu (3.1.086), jak również do danych o różnej klauzuli bezpieczeństwa (3.2.029) i różnych kategoriach
bezpieczeństwa (3.2.026) [PN-ISO/IEC 2382-8:2001]
trusted computer system
3.9.119
wskaźnik pracochłonności
oszacowanie wysiłku lub czasu potrzebnego do obejścia środków ochrony przez potencjalnego penetratora,
dysponującego określonym doświadczeniem i zasobami (3.1.117)
work factor
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3.9.120
wstępna selekcja audytu
proces, w którym system decyduje, czy ma być generowany rekord audytu (3.9.092) dla określonych wystąpień zdarzeń w audycie systemu informatycznego (3.9.014)
UWAGA – Audytor ma zapewnione środki do zredukowania liczby rekordów audytu, generując te rekordy, które są
ważne dla analizy.

audit pre-selection
3.9.121
wymagania
faza procesu projektowania (3.2.061), podczas której jest określany cel bezpieczeństwa (3.2.010) przedmiotu oceny (3.1.090)
requirements
3.9.122
wymagania dotyczące poświadczenia
wymagania dotyczące oceny
składnik kryteriów oceny (3.9.053) określonej fazy lub aspektu procesu projektowania (3.2.061), określający charakter działania mającego wykazać, że kryteria tej fazy lub aspektu są spełnione
requirements for evidence, requirements for evaluation
3.9.123
wymagania dotyczące procedur i norm
składnik kryteriów oceny (3.9.053) określonej fazy lub aspektu procesu projektowania (3.2.061), wskazujący charakter i/lub zawartość procedur i norm (standardów), które powinny być wdrożone lub wykorzystane, gdy
przedmiot oceny (3.1.090) zostanie oddany do eksploatacji
requirements for procedures and standards
3.9.124
wymagania dotyczące zawartości i prezentacji
składnik kryteriów oceny (3.9.053) określonej fazy lub aspektu procesu projektowania (3.2.061), wskazujący, co ma zawierać każda z pozycji dokumentacji (3.9.024) wskazana jako właściwa dla tej fazy lub aspektu
oraz wskazujący, jak informacja ma być przedstawiona
requirements for content and presentation
3.9.125
zakres kontroli funkcji bezpieczeństwa przedmiotu oceny
środowisko, w którym funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.036) realizują politykę bezpieczeństwa przedmiotu oceny (3.9.075), a poza którym tego nie czynią lub nie mogą czynić
TOE security functions scope of control (TSC)
3.9.126
zależność
relacja między wymaganiami (3.9.121), z której wynika, że żadne z wymagań nie jest spełnione, dopóki nie są
także spełnione pozostałe
dependency
3.9.127
zdarzenie audytu
działanie wykryte wewnętrznie przez system, które może wygenerować rekord audytu (3.9.092)
UWAGA – Jeżeli zdarzenie spowoduje wygenerowanie rekordu audytu (dotyczy zapisu danych do przeglądu kontrolnego), jest to „zdarzenie zarejestrowane”, w przeciwnym razie jest to „zdarzenie niezarejestrowane”. Gdy zdarzenie jest
wykryte, system decyduje, czy generować rekord audytu, zgodnie z algorytmem wstępnej selekcji danych do audytu.

audit event
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3.9.128
zewnętrzny audyt bezpieczeństwa
przegląd bezpieczeństwa (3.1.009) (audyt bezpieczeństwa systemu (3.1.007)) przeprowadzany przez organizację niezależną od podlegającej przeglądowi
external security audit
3.9.129
zgodność
właściwość polegająca na tym, że funkcja lub mechanizm działają dokładnie tak, jak to jest deklarowane, i która
jest gwarantowana w wyniku formalnych działań weryfikacyjnych
UWAGI
1 – Zgodność jest podstawowym warunkiem osiągnięcia uzasadnienia zaufania; wynika z niej spójność specyfikacji
i jej implementacji.
2 – Właściwość reprezentacji przedmiotu oceny polegająca na tym, że realizacja dokładnie odzwierciedla ustalony cel
bezpieczeństwa systemu lub produktu.

correctness
3.9.130
zleceniodawca
osoba lub organizacja żądająca oceny (3.1.056)
sponsor
3.9.131
zwiększenie
dodanie jednego lub wielu komponentów/elementów uzasadnienia zaufania (3.9.046) do uzasadnienia
zaufania (3.9.109)
augmentation
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4 Indeks alfabetyczny terminów polskich
A
administrator
administrator bezpieczeństwa
administrator uprawniony
agent zagrożenia
agregacja (informacji wrażliwych)
akceptacja
akceptacja ryzyka
akredytacja1
akredytacja2
aktywa informatyczne
aktywność
aktywny podsłuch łącza
algorytm kryptograficzny
algorytm szyfrowania
algorytm szyfrowania bloków n-bitowych
algorytm złośliwy
analiza bezpieczeństwa przepływu
analiza kryptograficzna
analiza przepływu informacji
analiza ruchu
analiza ryzyka
analiza scenariuszy
analiza uszkodzeń dotyczących bezpieczeństwa
analiza zagrożeń
anonimowość
aplikacja wrażliwa
aprobowanie uprawnione
archiwizować
archiwum
areszt
asymetryczna metoda uwierzytelniania
asymetryczny system podpisywania
asymetryczny system szyfrowania
atak
atak analityczny
atak kryptoanalityczny
atak metodą odbicia lustrzanego
atak metodą powtórzenia
atak metodą zakłócania potwierdzeń
atak na zasadzie pełnego przeglądu
atak przeplotowy
atak technologiczny
atak z tekstem jawnym
atak z tekstem zaszyfrowanym
atak z wybranym tekstem jawnym
atest
atest bezpieczeństwa
atrybut audytu
atrybut bezpieczeństwa
audyt
audyt bezpieczeństwa
audyt bezpieczeństwa systemu
audyt systemu informatycznego
autentyczność
autoryzacja

3.9.001
3.9.002
3.9.003
3.9.004
3.6.001
3.9.005
3.2.001
3.9.006
3.9.007
3.1.001
3.9.008
3.5.001
3.3.001
3.3.002
3.3.003
3.1.055
3.2.002
3.1.042
3.6.002
3.5.002
3.2.003
3.2.004
3.9.009
3.2.005
3.1.002
3.1.003
3.2.006
3.6.003
3.1.004
3.5.003
3.3.004
3.3.005
3.3.006
3.1.005
3.3.007
3.3.007
3.5.004
3.5.005
3.5.006
3.5.007
3.5.008
3.1.006
3.3.008
3.3.009
3.3.010
3.9.006
3.9.010
3.9.011
3.9.012
3.1.007
3.9.013
3.1.007
3.9.014
3.1.008
3.4.001
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B
badanie odporności na penetrację
badania penetracyjne
badanie zgodności
bakteria
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo administracyjne
bezpieczeństwa bezuznaniowe
bezpieczeństwo danych1
bezpieczeństwo danych2
bezpieczeństwo danych operacyjnych
bezpieczeństwo dodane
bezpieczeństwo fizyczne
bezpieczeństwo informacji
bezpieczeństwo komunikacji
bezpieczeństwo proceduralne
bezpieczeństwo strumienia ruchu
bezpieczeństwo systemu informatycznego
bezpieczeństwo techniczne
bezpieczeństwo wymagane przez konstruktora
bezpieczeństwo zautomatyzowane
bezpieczna koperta
bezpieczne środowisko otwarte1
bezpieczne środowisko otwarte2
bezpieczne środowisko zamknięte
bezpieczne zarządzanie konfiguracją
bezpieczny w przypadku uszkodzenia
bierny podsłuch łącza
bilet
biometryczny
blok tekstu jawnego
blok tekstu zaszyfrowanego
bomba logiczna
bomba zegarowa
C
cel bezpieczeństwa
cele bezpieczeństwa
cele bezpieczeństwa najwyższego poziomu
centrum certyfikacji kluczy
certyfikacja1
certyfikacja2
certyfikacja bezpieczeństwa systemu informatycznego
certyfikacja na miejscu
certyfikacja w warunkach eksploatacyjnych
certyfikat
certyfikat klucza
certyfikat klucza publicznego
certyfikat niezaprzeczalności
certyfikat uwierzytelnienia
certyfikat uwierzytelniania w trybie off-line
certyfikat uwierzytelniający w trybie on-line
certyfikat użytkownika
ciągłość działania
czas ochrony
częściowa odporność na uszkodzenia
czyszczenie
D
dane audytu bezpieczeństwa
dane do audytu bezpieczeństwa

3.9.107
3.9.015
3.9.016
3.5.009
3.1.009
3.1.010
3.4.002
3.1.011
3.1.012
3.6.004
3.2.007
3.1.013
3.1.014
3.1.015
3.1.016
3.3.011
3.1.017
3.1.018
3.2.008
3.4.003
3.6.005
3.1.019
3.1.020
3.1.021
3.2.009
3.7.001
3.5.010
3.4.004
3.5.011
3.3.012
3.3.013
3.5.012
3.5.013
3.2.010
3.9.017
3.2.011
3.3.014
3.9.018
3.9.019
3.9.020
3.9.021
3.9.021
3.3.015
3.3.016
3.3.017
3.3.018
3.3.019
3.3.020
3.2.012
3.3.021
3.7.002
3.3.022
3.7.003
3.6.006
3.9.022
3.9.023

94

PN-I-02000:2002

dane osobowe
dane powierzone
dane szczątkowe
dane uprzywilejowane
dane uwierzytelniające
dedykowany tryb bezpieczeństwa
defekt
demagnetyzer
deszyfrować
deszyfrowanie
dodatek
dodatkowa ścieżka
dodatkowy sektor
dokumentacja
dokumentacja administracyjna
dokumentacja bezpieczeństwa systemu przetwarzania danych
dokumentacja eksploatacyjna
domena bezpieczeństwa
dopuszczalny poziom ryzyka
dopuszczenie
dostarczanie
dostęp
dostęp do informacji
dostęp do odczytu
dostęp do zapisu
dostępność
dostęp wskutek uszkodzenia
dowód
działania oceniające
działanie kryptograficzne
dziura
E
element
etykieta bezpieczeństwa
etykieta wrażliwości
F
fałszywy sektor
filozofia ochrony
filtr bezpieczeństwa
filtr zabezpieczający czołowy
fizyczna kontrola dostępu
formalna specyfikacja najwyższego poziomu
formalne upoważnienie dostępu
formalny
formalny model polityki bezpieczeństwa
formalny model polityki bezpieczeństwa
fragmentacja
fraza hasła
funkcja bezpieczeństwa
funkcja jednokierunkowa
funkcja jednokierunkowa pułapkowa
funkcja podpisu
funkcja powierzająca
funkcja redukcji
funkcja rundy
funkcja skrótu
funkcja skrótu odporna na kolizje
funkcja weryfikacji
funkcje bezpieczeństwa przedmiotu oceny

3.1.022
3.3.023
3.6.007
3.6.008
3.4.005
3.2.013
3.1.023
3.6.009
3.3.024
3.3.025
3.6.010
3.6.011
3.6.012
3.9.024
3.9.025
3.1.024
3.9.026
3.9.027
3.1.025
3.4.006
3.9.028
3.1.026
3.1.027
3.4.007
3.4.008
3.1.028
3.5.014
3.4.009
3.9.029
3.3.026
3.1.048
3.9.030
3.2.014
3.2.015
3.6.013
3.9.031
3.4.010
3.4.011
3.4.012
3.9.032
3.4.013
3.9.033
3.2.016
3.9.034
3.6.014
3.4.014
3.9.035
3.3.027
3.3.028
3.3.059
3.3.029
3.3.030
3.3.031
3.3.032
3.3.033
3.3.108
3.9.036
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funkcjonalność
funkcjonalność wiarygodna
furtka
fuzja

3.9.037
3.2.017
3.5.015
3.6.030
G

generator kluczy
generowanie klucza
gestor danych
gorąca rezerwa
granice bezpieczeństwa
granice pamięci

3.3.034
3.3.035
3.1.029
3.7.004
3.4.015
3.6.015
H

hasło
hasło dostępu
hasło jednorazowe
hasło przedawnione
hasło uzależnione czasowo
hasło wirtualne
hermetyzacja
hermetyzacja zasobów
I
identyfikowanie
identyfikacja terminalu
identyfikator osobisty
identyfikator tożsamości z redundancją
identyfikator użytkownika, ID użytkownika
identyfikator wyróżniający
incydent związany z bezpieczeństwem
incydent związany z bezpieczeństwem systemu informatycznego
informacja o kluczu publicznym
informacja o niezaprzeczalności
informacja o rozliczalności
informacja uwierzytelniająca
informacja wrażliwa
informacja zastrzeżona
inicjator niezaprzeczalności
inicjator uwierzytelnienia
inspektor bezpieczeństwa systemu
instrukcja bezpieczeństwa ośrodka operacyjnego
instrukcje uprzywilejowane
integralność
integralność danych
integralność systemu
inżynieria ochrony danych
izolacja
izolacja kontrolowana
J
jądro systemu bezpieczeństwa
jednostka funkcjonalna
K
kanał możliwy do eksploatacji
kanał otwarty
kanał ukryty
kanał wiarygodny
kapsułowanie
kapsułkowanie zasobów
kategoria bezpieczeństwa
kategoria dostępu
kategoria-(e) informacji wrażliwych

3.1.030
3.4.016
3.4.017
3.4.018
3.4.019
3.4.020
3.4.026
3.4.027
3.1.031
3.2.018
3.1.032
3.3.096
3.1.033
3.4.021
3.1.034
3.1.035
3.3.036
3.4.022
3.9.038
3.4.023
3.1.036
3.6.016
3.4.024
3.4.025
3.1.037
3.2.019
3.2.020
3.1.038
3.6.017
3.1.039
3.6.018
3.2.021
3.2.022
3.2.023
3.9.039
3.2.024
3.6.019
3.6.020
3.2.025
3.4.026
3.4.027
3.2.026
3.4.028
3.6.021
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klasa
klasa funkcjonalności
klasa zdarzeń audytu
klasyfikacja
klasyfikacja domyślna
klauzula bezpieczeństwa
klauzula dostępności
klient
klucz
kluczenie sieciowe
klucz kryptograficzny
klucz podpisu
klucz prywatny
klucz prywatny podpisu
klucz publiczny
klucz szyfrowania danych
klucz szyfrowania kluczy
klucz tajny
klucz weryfikacji
kod ewidencyjny
kodowanie
kod sprawdzający
kod uwierzytelniający plik
kod uwierzytelniania wiadomości
kod wykrywania manipulacji
kod wykrywania modyfikacji
MDC (skrót)
koercyjność
komponent
komponent funkcjonalności
komponent /element uzasadnienia zaufania
koncepcja monitora referencyjnego
konfiguracja
konstruktor
konstruowanie
kontrola dostępu
kontrola dualna
kontrola informacji
kontrola odbiorcza
kontrola przepływu
kontrole wewnętrzne
kontrolowany tryb bezpieczeństwa
koń trojański
końcowa selekcja audytu
koperta cyfrowa
kosztowna analiza ryzyka
kryptoanaliza
kryptografia
kryptografia asymetryczna
kryptografia komputerowa
kryptografia symetryczna
kryptografia z kluczem publicznym
kryptograficzna funkcja kontrolna
kryptograficzna wartość kontrolna
kryptologia
kryteria oceny
kryteria oceny wiarygodnych systemów informatycznych
krytyczne obszary wiarygodnej bazy obliczeniowej
krytyczność

3.2.027
3.9.040
3.9.041
3.1.040
3.2.028
3.2.029
3.1.041
3.9.042
3.3.037
3.8.001
3.3.037
3.3.038
3.3.039
3.3.040
3.3.041
3.3.042
3.3.043
3.3.044
3.3.045
3.9.043
3.3.046
3.6.022
3.6.023
3.3.047
3.6.024
3.6.024
3.6.024
3.6.025
3.9.044
3.9.045
3.9.046
3.4.029
3.9.047
3.9.048
3.9.049
3.4.030
3.4.031
3.6.026
3.9.050
3.6.027
3.9.051
3.2.030
3.5.016
3.9.052
3.6.028
3.2.031
3.1.042
3.1.043
3.3.048
3.3.049
3.3.050
3.3.048
3.3.051
3.3.052
3.1.044
3.9.053
3.1.045
3.6.029
3.1.046
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L
liczba kolejna
lista dopuszczeń
lista dostępu
lista kontroli dostępu
lista produktów zalecanych
logiczna kontrola dostępu
luka
luka pozorna

3.3.053
3.4.032
3.4.033
3.4.033
3.1.047
3.4.034
3.1.048
3.5.017
Ł

łatwość użytkowania
łączenie

3.9.054
3.6.030
M

mające związek z bezpieczeństwem
manipulacja w systemie bezpieczeństwa
maskarada
maskowanie ruchu
materiał kluczowy
mechanizm bezpieczeństwa
mechanizm krytyczny
mechanizmy kontroli dostępu
mechanizmy krytyczne bezpieczeństwa
metodyka hipotetycznych luk
minimalne przywileje
minimalny poziom bezpieczeństwa
mocodawca
model ADM
model bezpieczeństwa Bella i La Padula
model polityki bezpieczeństwa
moduł bezpieczeństwa
monitor referencyjny
monitorowanie zagrożeń

3.9.055
3.5.018
3.5.019
3.6.064
3.3.054
3.1.049
3.9.056
3.4.084
3.2.032
3.9.057
3.2.033
3.2.034
3.4.035
3.9.058
3.1.050
3.2.035
3.2.036
3.4.036
3.2.037
N

nadużycie komputerowe1
nadużycie komputerowe2
nadzorowanie bezpieczeństwa
nadzorowanie konfiguracji
nadzorowanie personelu
najniższy poziom bezpieczeństwa
narażenie
naruszenie
naruszenie zasady wiedzy koniecznej
naruszenie bezpieczeństwa
narzędzie
naśladowanie
niekompletne sprawdzenie parametrów
niemożliwość połączenia
nieobserwowalność
nieuprawniona rekonstrukcja
niewiarygodny
niezaprzeczalność
niezaprzeczalność dostarczenia
niezaprzeczalność pochodzenia
niezaprzeczalność przedłożenia
niezaprzeczalność przesłania
notaryzacja
numer seryjny certyfikatu

3.8.002
3.8.003
3.1.051
3.9.059
3.4.037
3.2.038
3.5.020
3.5.021
3.5.022
3.1.052
3.9.060
3.5.023
3.5.024
3.2.039
3.2.040
3.5.025
3.1.053
3.1.054
3.4.038
3.4.039
3.4.040
3.4.041
3.6.031
3.9.061
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O
obiekt
obiekt danych
obiekty złośliwe
obowiązkowa kontrola dostępu
obszar bezpieczeństwa
obszar kontrolowanego dostępu
obszar kontrolowany
obszar zastrzeżony
ocena
ocena bezpieczeństwa
ocena podatności
ocena poziomu uzasadnienia zaufania
oceniający
ochrona danych
ochrona plików
ochrona prywatności
ochrona przed emisją
ochrona przed kopiowaniem
ochrona przed pobraniem
ochrona uzależniona od danych
ochrona uznaniowa
ochrona wybranego pola
odbiorca
oddzwanianie
odmowa usługi
odporny na uszkodzenia
odporność na kolizje
odpowiedniość funkcji
odpowiedzialny za ochronę danych
odpowiedź
odszyfrować
odszyfrowanie
odtwarzanie danych
odtwarzanie wprzód
odzyskiwanie wstecz
ogólna funkcja bezpieczeństwa
ograniczanie przecieków danych
ograniczenie uprzywilejowania
ograniczony
okres dostępu
okres ważności klucza kryptograficznego
okres ważności uwierzytelnienia
określenie klauzuli tajności
operacyjna akredytacja systemu
operacyjny atest systemu
opis audytu
opis poziomu najwyższego
opis właściwości produktu
oprogramowanie wiarygodne
oprogramowanie wiarygodnej bazy obliczeniowej nie wchodzące w skład jądra
oprogramowanie wrażliwe
organ akredytacji
organ bezpieczeństwa
organ certyfikacji
organ dostarczający
organ kompetentny
organ uprawniony
osobisty numer identyfikacyjny

3.9.062
3.4.042
3.1.055
3.4.043
3.4.044
3.4.045
3.4.046
3.4.047
3.1.056
3.1.057
3.9.063
3.9.064
3.1.058
3.1.059
3.6.032
3.6.033
3.1.060
3.6.034
3.6.035
3.6.036
3.4.048
3.6.037
3.4.049
3.4.120
3.5.024
3.7.001
3.3.055
3.9.065
3.2.041
3.4.050
3.3.024
3.3.025
3.7.005
3.7.006
3.7.007
3.2.042
3.6.038
3.2.043
3.9.066
3.4.051
3.3.056
3.4.052
3.2.029
3.9.067
3.9.067
3.9.068
3.2.044
3.9.069
3.1.061
3.1.062
3.1.063
3.2.045
3.1.064
3.2.046
3.2.047
3.1.065
3.1.065
3.1.066
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oszacowanie podatności
oszustwo komputerowe

3.2.048
3.8.004

P
pakiet
pakiet funkcjonalny/funkcjonalności
pakiet uzasadnienia zaufania
para kluczy asymetrycznych
parametr systemu
parametr wielokrotności wymiany
parametr zależny od czasu
parametry bezpieczeństwa
penetracja
personalizator pliku aplikacji
personel bezpieczeństwa systemu przetwarzania danych
pewność znamionowa
pierścień ochrony
piractwo w zakresie oprogramowania
plan awaryjny1
plan awaryjny2
plan odtwarzania po awarii1
plan odtwarzania po awarii2
plik archiwalny
plik składowany
plik zapasowy
plik zarchiwizowany
połączenie przerwane
podatność1
podatność2
podatność techniczna
podmiot
podmiot nieuprzywilejowany
podmiot uwierzytelniany
podmiot weryfikujący
podpis
podpis cyfrowy1
podpis cyfrowy2
podpis penetracji
podpis wirusa
podpisujący
podpis wstępny
podsłuchiwanie
podsłuch łącza
podsystem bezpieczny
podsystem bezpieczeństwa systemu informatycznego
polityka
polityka bezpieczeństwa1
polityka bezpieczeństwa2
polityka bezpieczeństwa informacji
polityka bezpieczeństwa instytucji
polityka bezpieczeństwa oparta na identyfikacji tożsamości
polityka bezpieczeństwa oparta na regułach
polityka bezpieczeństwa przedmiotu oceny
polityka bezpieczeństwa systemu
polityka bezpieczeństwa technologicznego
polityka bezpiecznych oddziaływań
polityka etykietowania informacji
polityka funkcji bezpieczeństwa
polityka niezaprzeczalności
połączenie przerwane

3.9.070
3.9.071
3.9.072
3.3.057
3.2.049
3.4.053
3.6.039
3.1.067
3.1.068
3.2.050
3.1.069
3.9.073
3.4.054
3.8.005
3.1.070
3.1.071
3.1.070
3.1.071
3.1.072
3.7.008
3.7.008
3.1.073
3.5.030
3.1.074
3.1.075
3.1.076
3.9.074
3.4.055
3.4.056
3.3.058
3.3.059
3.3.060
3.3.061
3.5.027
3.6.040
3.3.062
3.3.063
3.5.028
3.5.029
3.2.051
3.1.077
3.1.078
3.1.079
3.1.080
3.1.081
3.1.082
3.2.052
3.2.053
3.9.075
3.1.080
3.1.083
3.2.054
3.2.055
3.9.076
3.2.056
3.5.030
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ponowne użycie obiektu
pośrednie uwierzytelnienie podmiotu
poświadczenie
poświadczenie
potwierdzenie klucza
poufność
poufność strumienia ruchu
powiązanie funkcjonalności
powiązanie funkcjonalności bezpieczeństwa
poziom bezpieczeństwa
poziom bezpieczeństwa podmiotu
poziom bezpieczeństwa sesji
poziom dostępu
poziom klasyfikacyjny danych
poziom usługi
poziom uzasadnienia zaufania
prawo dostępu
procedura akceptacji
procedura awaryjna
procedura backupu
procedura działania
procedura składowania
procedury integralności systemu
procedury odtwarzania
procedury uzgadniania hasła
proces autoryzacji
proces nadawania uprawnień
proces niewiarygodny
proces podpisywania
proces projektowania
proces uprzywilejowany
proces uwierzytelniania
proces weryfikacji
proces wiarygodny
produkcja
produkty wiarygodne
profil penetracji
profil przywileju
profil uzasadnienia zaufania
profil użytkownika1
profil użytkownika2
profil zabezpieczeń
program antywirusowy
program certyfikacji i akredytacji
program złośliwy
projekt architektury
projekt szczegółowy
prywatna informacja akredytacyjna
prywatność1
prywatność2
przedmiot oceny
przejęcie sesji
przekazanie klucza
przekazanie wiarygodnej informacji identyfikacyjnej
przeklasyfikowanie
przeklasyfikowanie magnetycznych nośników danych
przekształcenie deszyfrujące prywatne
przełamanie bezpieczeństwa1
przełamanie bezpieczeństwa2

3.6.041
3.3.064
3.3.065
3.9.077
3.3.066
3.1.084
3.6.042
3.9.078
3.9.079
3.1.085
3.2.057
3.2.058
3.4.057
3.2.059
3.9.080
3.9.081
3.1.086
3.9.082
3.7.009
3.7.010
3.9.083
3.7.010
3.2.060
3.7.011
3.4.058
3.4.059
3.4.059
3.9.084
3.3.067
3.2.061
3.4.060
3.4.061
3.3.068
3.9.085
3.9.086
3.1.087
3.5.031
3.4.062
3.9.087
3.4.063
3.4.064
3.9.088
3.6.043
3.9.089
3.1.055
3.2.062
3.9.090
3.4.065
3.1.088
3.1.089
3.1.090
3.5.032
3.3.069
3.4.066
3.2.063
3.2.064
3.3.070
3.1.091
3.1.092
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przesłuch
przestępczość komputerowa
przestępstwo komputerowe
przestrzeń kontrolowana
przestrzeń kontrolowana fizycznie
przesunięcie klucza
przetwarzanie okresowe
przewidywane straty roczne
przyporządkowanie PIN
przywilej minimalny
przywracanie danych
pseudoanonimowość
pułapka systemowa
publiczne przekształcenie szyfrujące

3.5.033
3.1.093
3.8.006
3.4.067
3.1.094
3.3.071
3.6.044
3.9.091
3.4.068
3.4.069
3.7.012
3.4.070
3.4.071
3.3.072
R

reakcja w czasie rzeczywistym
referencyjny mechanizm badania zgodności
reguła zacisza
reguły bezpieczeństwa powiązań
rejestr granic
rekonstrukcja danych
rekord audytu
robak
rodzaj dostępu
rodzina
rola
rozdzielenie obowiązków
rozjemca
rozliczalność
rozliczalność indywidualna
rozszerzenie
ryglowanie
ryzyko

3.5.034
3.4.072
3.2.065
3.2.066
3.4.073
3.7.013
3.9.092
3.5.035
3.4.074
3.9.093
3.9.094
3.2.067
3.9.095
3.1.095
3.4.075
3.9.096
3.6.045
3.1.096
S

sekret
selektywny tryb bezpieczeństwa
siła mechanizmu
składnik podstawowy
składowa klucza
skrót
skrót danych
skrót pełny
skuteczność
słaby bit
słownik wielopoziomowy
specyfikacja bezpieczeństwa
sprawdzanie granic pamięci
sprzęt kryptograficzny
stan bezpieczeństwa
stan bezpieczeństwa powiązań
stan bezpieczny
standard szyfrowania danych DES
stan nadzorcy
stan uprzywilejowania procesu
stan wykonawczy
sterowanie kluczem
sterowanie rutingiem
stopień zaufania
strata

3.9.097
3.2.068
3.9.098
3.2.069
3.3.073
3.3.074
3.3.075
3.6.046
3.9.099
3.6.047
3.2.070
3.2.071
3.4.076
3.3.076
3.2.072
3.9.100
3.1.097
3.3.077
3.4.085
3.4.077
3.4.078
3.3.078
3.2.073
3.2.074
3.5.036
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strażnik
strefa kontroli
strona odpowiadająca w procesie wymiany uwierzytelnień
supersektor
supresja zapisu
symetryczna metoda uwierzytelniania
symetryczny algorytm szyfrowania
synchronizacja kryptograficzna
system kontrolowanego dostępu
system kryptograficzny
system szyfrowy
system szyfrowania
system weryfikacji stanu delta
system wiarygodny
system z wymuszonym dostępem selektywnym
szacowanie ryzyka
szacowanie wrażliwości
szeroka ścieżka
szyfrogram
szyfrowanie
szyfrowanie blokowe
szyfrowanie jednokierunkowe1
szyfrowanie jednokierunkowe2
szyfrowanie na łączu
szyfrowanie nieodwracalne1
szyfrowanie nieodwracalne2
szyfrowanie podstawieniowe
szyfrowanie przestawieniowe
szyfrowanie punkt – punkt
Ś
ścieżka certyfikacji
ścieżka przesunięta
ścieżka spiralna
środek do uwierzytelniania
środki bezpieczeństwa
środki kontroli dostępu
środki przeciwdziałania
środowisko eksploatacyjne
środowisko przyjazne
środowisko konstruowania
środowisko zagrożeń nieprzyjacielskich
T
tajny randomizer
technika asymetryczna
technika symetryczna
tekst jawny
tekst zaszyfrowany
TEMPEST
terminal o wielu prawach dostępu
testowanie bezpieczeństwa
testowanie funkcjonalne
testowanie i ocena bezpieczeństwa
testowanie penetracyjne
token
token klucza
token niezaprzeczalności
token niezaprzeczalności dostarczenia
token niezaprzeczalności pochodzenia
token niezaprzeczalności przedłożenia

3.6.048
3.4.079
3.4.080
3.6.049
3.6.050
3.2.075
3.3.079
3.3.080
3.4.081
3.3.081
3.1.098
3.3.081
3.2.076
3.1.099
3.4.082
3.2.077
3.2.078
3.6.051
3.3.082
3.3.083
3.3.084
3.3.086
3.3.087
3.3.085
3.3.086
3.3.087
3.3.088
3.3.089
3.3.090
3.9.101
3.6.052
3.6.053
3.4.083
3.1.100
3.4.084
3.1.101
3.9.102
3.1.102
3.9.103
3.1.103
3.3.091
3.3.092
3.3.093
3.1.104
3.3.082
3.1.105
3.2.079
3.9.104
3.9.105
3.9.106
3.9.107
3.3.094
3.3.095
3.4.085
3.4.086
3.4.087
3.4.088
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token niezaprzeczalności przesłania
token tożsamości
token uwierzytelnienia
token wymiany informacji uwierzytelniającej
tożsamość
tożsamość redundancyjna
tożsamość uwierzytelniana
tryb bezpieczeństwa
tryb dostępu
tryb działania wydzielony
tryb wysokiego bezpieczeństwa systemu
tryby działania
twórca wiadomości
tylne drzwi

3.4.089
3.4.090
3.4.091
3.4.092
3.4.093
3.3.096
3.4.094
3.2.080
3.4.095
3.4.096
3.2.081
3.2.082
3.3.097
3.5.015
U

ujawnienie
ukryty kanał pamięciowy
ukryty kanał czasowy
uprawnienia
uprawnienie dostępu
uprawniony użytkownik
uprzywilejowanie
uprzywilejowanie dozwolone
uprzywilejowanie dziedziczone
uprzywilejowanie efektywne
uprzywilejowanie minimalne
urządzenie do wprowadzania kluczy
urządzenie do zarządzania kluczami1
urządzenie do zarządzania kluczami2
urządzenie jednopoziomowe
urządzenie kryptograficzne
urządzenie wielopoziomowe
usługa bezpieczeństwa
ustanowienie klucza
ustawienie sektorów
uszkodzenie danych
uwierzytelniać
uwierzytelnianie
uwierzytelnianie danych
uwierzytelnianie jednostronne
uwierzytelnienie kryptograficzne
uwierzytelnienie podmiotów
uwierzytelnianie podmiotów równoważnych
uwierzytelnianie tożsamości
uwierzytelnianie wiadomości1
uwierzytelnianie wiadomości2
uwierzytelnianie wzajemne
uwierzytelnianie źródła danych
uzasadnienie zaufania
uzasadnienie zaufania do konstruowania
uzasadnienie zaufania wynikające z oceny
uzgodnienie klucza
uznaniowa kontrola dostępu
uzupełnianie
użytkownik
użytkownik – człowiek
użytkownik końcowy
użytkownik – maszyna

3.1.106
3.6.054
3.4.097
3.2.083
3.4.098
3.9.108
3.4.099
3.4.100
3.4.101
3.4.102
3.4.069
3.3.098
3.3.099
3.3.100
3.2.084
3.3.101
3.4.103
3.1.107
3.3.102
3.6.065
3.6.055
3.4.104
3.4.105
3.6.055
3.4.106
3.3.103
3.3.104
3.4.107
3.4.108
3.1.108
3.1.109
3.4.109
3.6.057
3.9.109
3.2.085
3.9.110
3.3.105
3.4.110
3.3.106
3.1.110
3.9.111
3.9.112
3.9.113
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W
walidacja danych
wartość początkowa
wdrożenie
wejście „na barana”
wejście przez podszycie się
wejście serwisowe
wemknąć się
weryfikacja
weryfikacja formalna
weryfikacja tożsamości
weryfikacja z użyciem klawiatury
weryfikator
weryfikująca informacja uwierzytelniająca
wewnętrzny audyt bezpieczeństwa
wiadomość podpisana
wiarygodna baza obliczeniowa
wiarygodna ścieżka
wiarygodny organ znacznika czasu
wiarygodny system informatyczny
wiązanie blokowe
wiedza dzielona
wiedza konieczna1
wiedza konieczna2
wiedza niezbędna1
wiedza niezbędna2
wiedza wymagana
wielodostępny tryb bezpieczeństwa
wielopoziomowa formuła bezpieczeństwa
wielopoziomowy system bezpieczeństwa
wielopoziomowy tryb bezpieczeństwa
wirus
*– własność
własność gwiazdy
właściwości bezpieczeństwa prostego
właściwy organ
wrażliwa informacja zastrzeżona
wrażliwość
wrażliwość i krytyczność
wskaźnik pracochłonności
wskaźnik uprzywilejowania procesu
współdzielenie kontrolowane
wstawianie wadliwych sektorów
wstępna selekcja audytu
wślizgnąć się
wydanie PIN-u
wydzielona informacja wrażliwa
wydzielony, jednostanowiskowy zautomatyzowany system informatyczny
wydzielony system informatyczny z podziałem zasobów
wykładnik podpisu
wykładnik weryfikacji
wykrywanie i zmniejszanie skutków awarii
wykrywanie manipulacji
wykrywanie modyfikacji
wymagania
wymagania bezpieczeństwa poziomu podstawowego
wymagania dotyczące bezpieczeństwa
wymagania dotyczące oceny
wymagania dotyczące poświadczenia
wymagania dotyczące procedur i norm
wymagania dotyczące zawartości i prezentacji

3.6.069
3.3.107
3.9.114
3.5.037
3.5.037
3.5.038
3.5.040
3.9.115
3.9.116
3.4.108
3.6.058
3.3.108
3.4.111
3.9.117
3.3.109
3.2.086
3.2.087
3.2.088
3.9.118
3.3.110
3.2.089
3.2.090
3.2.091
3.2.090
3.2.091
3.2.090
3.2.092
3.2.093
3.4.112
3.2.094
3.5.039
3.2.111
3.2.111
3.2.095
3.1.065
3.6.059
3.1.111
3.2.096
3.9.119
3.4.113
3.4.114
3.6.060
3.9.120
3.5.040
3.2.097
3.2.098
3.4.115
3.4.116
3.3.111
3.3.112
3.7.014
3.6.061
3.6.061
3.9.121
3.2.099
3.2.100
3.9.122
3.9.122
3.9.123
3.9.124
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wymazać informację
wymazanie
wymiana informacji dla celów niezaprzeczalności
wymiana uwierzytelnień
wymieniana informacji uwierzytelniająca
wymuszanie bezpieczeństwa
wypełnianie ruchu
wyrównanie sektorów
wywołanie zwrotne
wyzwanie
Z
zabezpieczenie plików
zabezpieczony obszar roboczy
zagrożenie
zagrożenie aktywne
zagrożenie pasywne
zagrożenie postulowane
zakaz usługi
zakres bezpieczeństwa
zakres dostępu
zakres kontroli funkcji bezpieczeństwa przedmiotu oceny
zalewanie (danymi)
zależność
zależności między kluczami
zanieczyszczenie
zaprzeczenie
zarządca systemu
zarządzanie kluczami
zarządzanie konfiguracją
zarządzanie ryzykiem
zarządzanie w sytuacjach awaryjnych
zasada ograniczonego zaufania
zasób
zastrzeżony tryb bezpieczeństwa
zatwierdzanie danych
zaufana trzecia strona
zaufany system informatyczny
zautomatyzowany system bezpieczeństwa
zdarzenie istotne dla bezpieczeństwa
zdarzenie audytu
zdarzenie zagrażające
zdarzenie związane z bezpieczeństwem
zdolność przetrwania
zestaw formuł
zewnętrzny audyt bezpieczeństwa
zgodność
ziarnistość
zimna rezerwa
zleceniodawca
zmienna startowa
znacznik czasu
znakowanie
znakowanie specjalne
znak zwrócenia uwagi
zorientowany na bilety
zwieść
zwiększenie
Ż
żądanie informacji uwierzytelniającej
żeton tożsamości

3.6.062
3.6.063
3.4.117
3.4.118
3.4.119
3.2.101
3.6.064
3.6.065
3.4.120
3.4.121
3.6.066
3.6.067
3.1.112
3.1.113
3.1.114
3.2.102
3.5.041
3.2.103
3.4.122
3.9.125
3.8.007
3.9.126
3.3.113
3.6.068
3.4.123
3.1.115
3.3.114
3.2.104
3.2.105
3.7.015
3.1.116
3.1.117
3.4.124
3.6.069
3.2.106
3.9.118
3.1.118
3.2.107
3.9.127
3.2.108
3.2.109
3.1.119
3.4.125
3.9.128
3.9.129
3.6.070
3.7.016
3.9.130
3.3.115
3.6.071
3.6.072
3.6.073
3.4.126
3.2.110
3.8.008
3.9.131
3.4.127
3.4.090
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5 Indeks alfabetyczny terminów angielskich
A
aborted connection
acceptable level of risk
acceptance
acceptance inspection
acceptance procedure
access
access category
access control
access control list
access control measures
access control mechanisms
access level
access list
access mode
access password
access period
access permission
access right
access to information
access type
accountability
accountability information
accounting legend code
accreditation
accreditation authority
active threat
active wiretapping
activity
add-on security
adjudicator
administration documentation
administrative security
administrator
ADP security documentation
ADP security staff
advanced development model (ADM)
aggregation
analytical attack
annual loss expectancy (ALE)
anonymity
anti-virus program
appendix
application data file personaliser
approval/accreditation
architectural design
archive
to archive
archive file
archived file
arrest
assessment
assets
association security rules
association security state
assurance
assurance component/element

3.5.030
3.1.025
3.9.005
3.9.050
3.9.082
3.1.026
3.4.028
3.4.030
3.4.033
3.4.084
3.4.084
3.4.057
3.4.033
3.4.095
3.4.016
3.4.051
3.4.098
3.1.086
3.1.027
3.4.074
3.1.095
3.9.038
3.9.043
3.9.006, 3.9.007
3.2.045
3.1.113
3.5.001
3.9.008
3.2.007
3.9.095
3.9.025
3.1.010
3.9.001
3.1.024
3.1.069
3.9.058
3.6.001
3.3.007
3.9.091
3.1.002
3.6.043
3.6.010
3.2.050
3.9.010
3.2.062
3.1.004
3.6.003
3.1.072
3.1.073
3.5.003
3.9.063
3.1.001
3.2.066
3.9.100
3.9.109
3.9.046
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assurance level
assurance package
assurance profile
asymmetric authentication method
asymmetric cryptography
asymmetric encipherment system
asymmetric key pair
asymmetric signature system
asymmetric technique
attack
attention character
audit
audit attribute
audit description
audit event
audit event class
audit post-selection
audit pre-selection
audit record
augmentation
authenticate
authenticated identity
authentication
authentication data
authentication certificate
authentication exchange
authentication information
authentication initiator
authentication period
authentication process
authentication responder
authentication token
authenticator
authenticity
authorised administrator
authorised user
authorization
authorization process
automated security
automated system security
availability

3.9.064
3.9.072
3.9.087
3.3.004
3.3.048
3.3.006
3.3.057
3.3.005
3.3.092
3.1.005
3.4.126
3.1.007
3.9.011
3.9.068
3.9.127
3.9.041
3.9.052
3.9.120
3.9.092
3.9.131
3.4.104
3.4.094
3.4.105
3.4.005
3.3.019
3.4.118
3.4.023
3.4.025
3.4.052
3.4.061
3.4.080
3.4.091
3.4.083
3.1.008
3.8.002
3.9.108
3.4.001
3.4.059
3.4.003
3.1.118
3.1.028
B

back door
backup file
backup plan
backup procedures
backward recovery
bacterium
bad sectoring
basic component
Bell-La Padula model
benign environment
between-the-lines entry
binding of functionality
binding of security functionality
biometric
block chaining
block cipher
bounds checking

3.5.015
3.7.008
3.1.071
3.7.010
3.7.007
3.5.009
3.6.060
3.2.069
3.1.050
3.1.102
3.5.032
3.9.078
3.9.079
3.5.011
3.3.110
3.3.084
3.4.076
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bounds register
breach
brute-force attack

3.4.073
3.1.091, 3.1.092
3.5.007
C

call back
capability
capability list
category(ies)
certificate
certificate serial number
certificate (user)
certification
certification and accreditation program
certification authority
certification body
certification path
challenge
checking code
chosen-plaintext attack
ciphersystem
ciphertext, cipher text
ciphertext block
ciphertext-only attack
claimant
claim authentication information
class
classification
clearing
cleartext
closed-security environment
coercivity
cold site
collision-resistant
collision-resistant hash-function
commitment
commitment function
communications security
compartmentalization
compartmented information
compartmented intelligence
compartmented security mode
component
competent authority
compromise
computer abuse
computer crime
computer cryptography
computer fraud
computer security
computer security incident
computer security subsystem
computer system audit
concealment system
confidentiality
configuration
configuration control
configuration management
confinement
confinement channel

3.4.120
3.4.006
3.4.032
3.6.021
3.3.014
3.9.061
3.3.021
3.9.018, 3.9.019
3.9.089
3.2.046
3.2.046
3.9.101
3.4.121
3.6.022
3.3.010
3.1.098
3.3.082
3.3.013
3.3.009
3.4.056
3.4.127
3.2.027
3.1.040
3.6.006
3.1.104
3.1.021
3.6.025
3.7.016
3.3.055
3.3.033
3.3.023
3.3.029
3.1.015
3.6.014
3.6.016
3.6.059
3.4.124
3.9. 044
3.1.065
3.5.021
3.8.002, 3.8.003
3.1.093, 3.8.006
3.3.047
3.8.004
3.1.017
3.1.035
3.1.077
3.9.014
3.4.082
3.1.084
3.9.047
3.9.059
3.2.104
3.6.038
3.6.020
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constrained
construction
contained
contamination
contingency management
contingency plan
contingency procedure
continuity of operations
controllable isolation
controlled access area
controlled access system (CAS)
controlled area
controlled security mode
controlled sharing
controlled space
control zone
copy protection
corporate security policy
correctness
cost-risk analysis
countermeasure
covert channel
covert storage channel
covert timing channel
credentials
criticality
critical mechanism
critical portions of the trusted computing base
cross-talk
cryptoanalysis
cryptanalytical attack
cryptographic algorithm
cryptographic authentication
cryptographic check function
cryptographic check value
cryptographic device
cryptographic equipment
cryptographic key
cryptographic synchronization
cryptographic system
cryptography
cryptology
crypto-operation
cryptoperiod
cryptosystem
custodian of data
customer

3.9.066
3.9.049
3.9.066
3.6.068
3.7.015
3.1.070, 3.1.071
3.7.009
3.7.002
3.2.022
3.4.045
3.4.081
3.4.046
3.2.030
3.4.114
3.4.067
3.4.079
3.6.034
3.1.082
3.9.129
3.2.031
3.1.101
3.6.020
3.6.054
3.4.097
3.4.005
3.1.046
3.8.056
3.6.029
3.5.033
3.1.042
3.3.007
3.3.001
3.3.103
3.3.051
3.3.052
3.3.101
3.3.076
3.3.037
3.3.080
3.3.081
3.1.043
3.1.044
3.3.026
3.3.056
3.3.081
3.2.041
3.9.042
D

data authentication
data corruption
data-dependent protection
data encrypting key
data encryption standard (DES)
data integrity
data level
data object
data origin authentication
data owner
data protection

3.6.056
3.6.055
3.6.036
3.3.042
3.3.077
3.6.017
3.2.059
3.4.042
3.6.057
3.1.029
3.1.059
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data protection engineering
data reconstruction
data reconstitution
data restoration
data security
data validation
decipher
decipherment
declassification of magnetic storage media
decrypt
decryption
dedicated security mode
default classification
degausser
degree of trust
delivery
delivery authority
denial of service
dependency
descriptive top-level
designated approving
detailed design
developer
developer security
development assurance
development environment
development process
digital envelope
digital fingerprint
digital signature
disaster plan
disaster recovery plan
disclosure
discretionary access control
discretionary protection
distinguishing identifier
distribution statement
documentation
dual control

3.6.018
3.7.013
3.7.005
3.7.012
3.1.011, 3.1.012
3.6.069
3.3.024
3.3.025
3.2.064
3.3.024
3.3.025
3.2.113
3.2.028
3.6.009
3.2.074
3.9.028
3.2.047
3.5.026
3.9.126
3.2.044
3.2.006
3.9.090
3.9.048
3.2.008
3.2.085
3.9.103
3.2.061
3.6.028
3.3.075
3.3.060, 3.3.061
3.1.071
3.1.070, 3.1.071
3.1.106
3.4.110
3.4.048
3.4.021
3.1.041
3.9.024
3.4.031
E

ease of use
eavesdropping
effective privilege
effectiveness
element
emergency plan
emanation security
emission security
encapsulation
encipherment, encryption
encoding
encryption algorithm
end-to-end encipherment
end-user
entity authentication
entrapment
evaluated products list
evaluation
evaluation assurance

3.9.054
3.5.028
3.4.102
3.9.099
3.9.030
3.1.071
3.1.060
3.1.060
3.4.026
3.3.083
3.3.046
3.3.002
3.3.090
3.9.112
3.3.104
3.4.071
3.1.047
3.1.056
3.9.110
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evaluation assurance level (EAL)
evaluation criteria
evaluator
evaluator actions
evidence
exchange authentication information, exchange AI
exchange multiplicity parameter
executive state
exhaustive attack
expired password
exploitable channel
exposure
extension
external security audit
extra sector
extra track

3.8.081
3.9.053
3.1.058
3.9.029
3.9.077
3.4.119
3.4.053
3.4.078
3.5.007
3.4.018
3.2.024
3.5.020
3.8.096
3.9.128
3.6.012
3.6.011
F

failsafe, fail safe
fail soft
failure access
failure control
fake sector
family
fault
fetch protection
file authentication code
file protection
file security
flaw
flaw hypothesis methodology
flooding
flow control
formal
formal access approval
formal model of security policy
formal security policy model
formal top-level specification (FTLS)
formal verification
formulary
forward recovery
front-end security filter
functional package
functional testing
functional unit
functionality
functionality class
functionality component

3.7.001
3.7.003
3.5.014
3.7.014
3.6.013
3.9.093
3.1.023
3.6.035
3.6.023
3.6.032
3.6.066
3.1.048
3.9.057
3.8.007
3.6.027
3.9.033
3.4.013
3.9.034
3.2.016
3.9.032
3.9.116
3.4.125
3.7.006
3.4.011
3.9.071
3.9.105
3.9.039
3.9.037
3.9.040
3.9.045
G

generic security function
granularity
guard

3.2.042
3.6.070
3.6.048
H

handshaking procedures
hash-function
hash code
hash total
hostile threat environment
hot site
human user

3.4.058
3.3.032
3.3.074
3.6.046
3.1.103
3.7.004
3.9.111
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I
identification
identity
identity authentication
identity-based security policy
identity token
identity validation
impersonation
implementation
implicit entity authentication
incomplete parameter checking
individual accountability
information control
information flow analysis
information label policy
information security
information security policy
inheritable privilege
initialising value
integrity
interdiction
interleaving attack
internal controls
internal security audit
irreversible encipherment
irreversible encryption
isolation
IT security certification

3.1.031
3.4.093
3.4.108
3.2.052
3.4.090
3.4.108
3.5.023
3.9.114
3.3.064
3.5.024
3.4.075
3.6.026
3.6.002
3.2.055
3.1.014
3.1.081
3.4.101
3.3.107
3.1.038
3.5.041
3.5.008
3.8.051
3.9.117
3.3.086, 3.3.087
3.3.086, 3.3.087
3.2.021
3.8.020
K

key
key agreement
key certificate
key certification centre
key component
key confirmation
key control
key encrypting key
key establishment
key generation
key generator
keying material
keying relationship
key loader
key management
key management device
key management facility
key offset
keystroke verification
key token
key transport
keyword
known-plaintext attack

3.3.037
3.3.105
3.3.016
3.3.014
3.3.073
3.3.066
3.3.078
3.3.043
3.3.102
3.3.035
3.3.034
3.3.054
3.3.113
3.3.098
3.3.114
3.3.100
3.3.099
3.3.071
3.6.058
3.3.095
3.3.069
3.1.030
3.3.008
L

least privilege
level of service
link-by-link encipherment
linkage
logical access control
logic bomb

3.2.033
3.9.080
3.3.085
3.6.030
3.4.034
3.5.012
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loophole
loss
low water mark

3.1.048
3.5.036
3.2.038
M

machine user
maintenance hook
malicious logic
mandatory access control
manipulation detection
manipulation detection code (skrót : MDC)
marking
masquerade
memory bounds
memory bounds checking
message authentication
message authentication code (MAC)
mimicking
minimum privilege
modes of operation
multilevel device
multilevel directory
multilevel secure system
multilevel security formula
multilevel security mode
multiple access rights terminal
multi-user security mode of operation
mutual authentication
mutual suspicion

3.9.113
3.5.038
3.1.055
3.4.043
3.6.061
3.6.024
3.6.072
3.5.019
3.6.015
3.4.076
3.1.108, 3.1.109
3.3.047
3.5.023
3.4.069
3.2.082
3.4.103
3.2.070
3.4.112
3.2.093
3.2.094
3.2.079
3.2.092
3.4.109
3.1.116
N

n-bit block cipher algorithm
need-to-know
need-to-know violation
negative acknowledge attack (NAK attack)
network weaving
non-discretionary security
non-kernel security-related software (NKSR)
non-repudiation
non-repudiation certificate
non-repudiation exchange
non-repudiation information (NRI)
non-repudiation initiator
non-repudiation of delivery
non-repudiation of delivery token
non-repudiation of origin
non-repudiation of origin token
non-repudiation of submission
non-repudiation of submission token
non-repudiation of transport
non-repudiation of transport token
non-repudiation policy
non-repudiation token
notarization

3.3.003
3.2.090, 3.2.091
3.5.022
3.5.006
3.8.001
3.4.002
3.1.062
3.1.054
3.3.018
3.4.117
3.4.022
3.4.024
3.4.038
3.4.086
3.4.039
3.4.087
3.4.041
3.4.088
3.4.041
3.4.089
3.2.056
3.4.085
3.6.031
O

object
object reuse
offline authentication certificate
offline crypto-operation
offset track
online authentication certificate

3.9.062
3.6.041
3.3.020
3.3.026
3.6.052
3.2.012
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online crypto-operation
one-time password
one-way function
one-way encryption
open – security environment
operating procedure
operational data security
operational documentation
operational environment
operational site security manual
operational system accreditation
organisational security policy
originator
overt channel
owner of data

3.3.026
3.4.016
3.3.027
3.3.086, 3.3087
3.1.019, 3.1020
3.9.083
3.6.004
3.9.026
3.9.102
3.2.019
3.9.067
3.1.082
3.3.097
3.6.019
3.1.029
P

package
padding
padlocking
partitioned security mode
passive threat
passive wiretaping
passphrase
password
password dialoge
peer entity authentication
penetration
penetration profile
penetration signature
penetration study
penetration testing
periods processing
permissions
permitted privilege
personal data
personal identification number (PIN)
personal identifier
personnel security
physical access control
physical control space (PCS)
physical security
piggyback entry
PIN assignment
PIN issuance
plaintext
plaintext block
policy
pre-sign
principal
print suppression/print suppress
privacy
privacy protection
private accreditation information
private decipherment transformation
private key
private signature exponent
private signature key
privilege
privileged bracketing

3.9.070
3.3.106
3.6.045
3.2.068
3.1.114
3.5.010
3.4.014
3.1.030
3.4.058
3.4.107
3.1.068
3.5.031
3.5.027
3.9.015
3.9.107
3.6.044
3.2.083
3.4.100
3.1.022
3.1.066
3.1.032
3.4.037
3.4.012
3.1.094
3.1.013
3.5.037
3.4.068
3.2.097
3.1.104
3.3.012
3.1.078
3.3.063
3.4.035
3.6.050
3.1.088, 3.1.89
3.6.033
3.4.065
3.3.070
3.3.039
3.3.111
3.3.040
3.4.099
3.2.043
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privileged data
privileged instructions
privileged process
privilege profile
procedural security
process privilege flag
process privilege state
production
product rationale
proof
*-property (star property)
protection philosophy
protection profile (PP)
protection ring
pseudo-flaw
pseudonymity
public encipherment transformation
public key
public key certificate
public-key cryptography
public key information

3.6.008
3.2.020
3.4.060
3.4.063
3.1.016
3.4.113
3.4.077
3.9.086
3.9.069
3.4.009
3.2.111
3.9.031
3.9.088
3.4.054
3.5.017
3.4.070
3.3.072
3.3.041
3.3.017
3.3.048
3.3.036
R

rating
read access
real-time reaction
recipient
recovery procedures
reduction function
redundant identity
reference monitor
reference monitor concept
reference validation mechanism
reflection attack
regrade (upgrade, doungrade)
replay attack
repudiation
requirements
requirements for content and presentation
requirements for evaluation
requirements for evidence
requirements for procedures and standards
residual data
resource
resource encapsulation
response
restricted area
risk
risk acceptance
risk analysis
risk assessment
risk management
role
round-function
routing control
rule-based security policy

3.9.073
3.4.007
3.5.034
3.4.049
3.7.011
3.3.030
3.3.096
3.4.036
3.4.029
3.4.072
3.5.004
3.2.063
3.5.005
3.4.123
3.9.121
3.9.124
3.9.122
3.9.122
3.9.123
3.6.007
3.1.117
3.4.027
3.4.050
3.4.047
3.1.096
3.2.001
3.2.003
3.2.077
3.2.105
3.9.094
3.3.031
3.2.073
3.2.053
S

sanitize
sanitizing
scavenge

3.6.062
3.6.063
3.5.025
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scavenging
scenario analysis
secret
secret key
secret randomizer
sector alignment
secure configuration management
secure envelope (SENV)
secure interaction policy
secure state
secure subsystem
secure working area
security
security administrator
security area
security attribute
security audit
security audit trail
security authority
security category
security classification
security clearance
security critical mechanisms
security domain
security enforcing
security evaluation
security fault analysis
security filter
security flow analysis
security function (SF)
security function policy (SFP)
security incident
security kernel
security label
security level
security life
security measures
security mechanism
security mode
security module
security objective
security objectives
security parameters
security perimeter
security policy
security policy model
security range
security related event
security relevant
security relevant event
security requirements
security requirements baseline
security safeguards
security service
security specifications
security state
security test and evaluation (ST&E)
security testing
security violation
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3.5.025
3.2.004
3.9.097
3.3.044
3.3.091
3.6.065
3.2.009
3.6.005
3.2.054
3.1.097
3.2.051
3.6.067
3.1.009
3.9.002
3.4.044
3.9.012
3.1.007, 3.9.013
3.9.022, 3.9.023
3.1.064
3.2.026
3.2.029
3.4.122
3.2.032
3.9.027
3.2.101
3.1.057
3.9.009
3.4.010
3.2.002
3.9.035
3.9.076
3.1.034
3.2.023
3.2.014
3.1.085
3.3.022
3.1.100
3.1.049
3.2.080
3.2.036
3.2.010
3.9.017
3.1.067
3.4.015
3.1.079, 3.1.080
3.2.035
3.2.103
3.2.109
3.9.055
3.2.107
3.2.100
3.2.099
3.1.051
3.1.107
3.2.071
3.2.072
3.9.106
3.9.104
3.1.052
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selective field protection
sensitive application
sensitive compartmented information (SCI)
sensitive information
sensitive software
sensitivity
sensitivity and criticality
sensitivity assessment
sensitivity label
separation of duties
sequence number
session security level
shared automated information system
shell site
sign
signature key
signature process
signed message
signer
simple security property
single-level device
single-user automated information system
site certification
software piracy computer crime
special markings
spiral track
split knowledge
sponsor
sponsor of data
spoof
stand alone
stand alone
stand alone security mode of operation
starting variable
state delta verification system
strength of mechanism
subject
subject’s security level
substitution (cipher)
suitability of functionality
super-sector
survivability
symmetric authentication method
symmetric cryptography
symmetric encipherment algorithm
symmetric technique
system high security mode
system integrity
system integrity procedures
system low
system manager
system parameter
system security officer
system security policy
system security policy

3.6.037
3.1.003
3.2.098
3.1.036
3.1.063
3.1.111
3.2.096
3.2.078
3.2.015
3.2.067
3.3.053
3.2.058
3.4.116
3.7.016
3.3.059
3.3.038
3.3.067
3.3.109
3.3.062
3.2.095
3.2.084
3.4.115
3.8.021
3.8.005
3.6.073
3.6.053
3.2.089
3.9.130
3.1.029
3.8.008
3.4.116
3.4.115
3.4.096
3.3.115
3.2.076
3.9.098
3.9.074
3.2.057
3.3.088
3.9.065
3.6.049
3.1.119
3.2.075
3.3.050
3.3.079
3.3.093
3.2.081
3.1.039
3.2.060
3.2.034
3.1.115
3.2.049
3.1.037
3.1.080
3.1.082
T

tailgate
tampering
tamper proof

3.5.040
3.5.018
3.2.036
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tamper resistance
target of evaluation (TOE)
technical security
technical security policy
technical vulnerability
technological attack
TEMPEST
terminal identification
threat
threat agent
threat analysis
threat event
threat monitoring
threat postulated
ticket
ticket-oriented
time bomb
time-dependent password
time stamp
time variant parameter
TOE security functions (TSF)
TOE security functions scope of control (TSC)
TOE security policy (TSP)
token
token exchange Authentication Information
tool
top level security objectives (TLSO)
traffic analysis
traffic flow confidentiality
traffic flow security
traffic padding
tranquillity
transposition (cipher)
trap door
trapdoor one-way function
Trojan horse
trusted channel
trusted computer evaluation criteria
trusted computer system
trusted computing base (TCB)
trusted functionality
trusted identification forwarding
trusted path
trusted process
trusted products
trusted software
trusted system
trusted third party
trusted time stamping authority

3.2.036
3.1.090
3.1.018
3.1.083
3.1.076
3.1.006
3.1.105
3.2.018
3.1.112
3.9.004
3.2.005
3.2.108
3.2.037
3.2.102
3.4.004
3.2.110
3.5.013
3.4.019
3.6.071
3.6.039
3.9.036
3.9.125
3.9.075
3.3.094
3.4.092
3.9.060
3.2.011
3.5.002
3.6.042
3.3.011
3.6.064
3.2.065
3.3.089
3.5.015
3.3.028
3.5.016
3.2.025
3.1.045
3.9.118
3.2.086
3.2.017
3.4.066
3.2.087
3.9.085
3.1.087
3.1.061
3.1.099
3.2.106
3.2.088
U

unilateral authentication
unlinkability
unobservability
unprivilege subject
untrusted
untrusted process
user
user identifier, user ID
user profile
user profile

3.4.106
3.2.039
3.2.040
3.4.055
3.1.053
3.9.084
3.1.110
3.1.033
3.4.063
3.4.064
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V
validation
verification
verification authentication information
verification exponent
verification key
verification process
verifier
verifier
virtual password
virus
virus signature
vulnerability
vulnerability
vulnerability assessment

3.9.016
3.9.115
3.4.111
3.3.112
3.3.045
3.3.068
3.3.108
3.3.058
3.4.020
3.5.039
3.6.040
3.1.074
3.1.075
3.2.048
W

weak bit
wide track
wiretapping
witness
work factor
worm
write access

3.6.047
3.6.051
3.5.029
3.3.065
3.8.119
3.5.035
3.4.008
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Załącznik A
(informacyjny)

Bibliografia
PN-ISO/IEC 2382-1:1996

Technika informatyczna – Terminologia – Terminy podstawowe

PN-ISO/IEC 9796:1997

Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Schemat podpisu cyfrowego z odtwarzaniem wiadomości

PN-ISO/IEC 10118-1:1996

Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń. Funkcje skrótu – Postanowienia ogólne

PN-ISO/IEC 13888-1:1999

Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń. Niezaprzeczalność – Model
ogólny

PN-ISO/IEC 14888-1:2000

Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń. Podpisy cyfrowe z załącznikiem – Opis ogólny

PN-T-20000:1994

Systemy przetwarzania informacji – Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
– Terminologia

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA
Polski Komitet Normalizacyjny Biuro Komitetu
Wydział Marketingu i Sprzedaży
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. (0-22) 55 67 777
fax (0-22) 55 67 787
e-mail: wmssekr@pkn.com.pl

Ośrodek Informacji i Dokumentacji (OID)
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. (0-22) 55 67 755
fax (0-22) 55 67 416
e-mail: oidsekr@pkn.com.pl

Krajowy Punkt Informacyjny WTO TBT w OID
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. (0-22) 55 67 723
fax (0-22) 55 67 416
e-mail: oidsekr@pkn.com.pl

Filia OID w Łodzi
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
tel./fax (0-42) 678-54-60
e-mail: oidlodz@pkn.com.pl
Filia OID w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
tel./fax (0-32) 251-89-04
e-mail: oid@pkn.katowice.pl

Punkty autoryzowane przez Biuro PKN
Punkt Informacji Normalizacyjnej
Centrum Techniki Okrętowej
al. Rzeczypospolitej 8
80-369 Gdańsk
tel. (0-58) 511-62-20 lub 511-62-63
fax (0-58) 511-62-13
e-mail: standard@cto.gda.pl

Punkt Informacji Normalizacyjnej
H. Cegielski – Poznań S.A.
ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229
61-485 Poznań
tel./fax (0-61) 831-11-84
e-mail: td@hcp.com.pl

Punkt Informacji Normalizacyjnej
Instytut Technologii Nafty
ul. Łukasiewicza 1
31-429 Kraków
tel. (0-12) 617-75-64 lub 617-75-65
fax (0-12) 617-75-95
e-mail: pin@itn.com.pl

Punkt Informacji Normalizacyjnej
Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel./fax (0-71) 320 35 27
e-mail: pin@bg.pwr.wroc.pl

Punkt Sprzedaży Norm
Instytut Spawalnictwa
ul. Bł. Czesława 16/18
44-100 Gliwice
tel. (0-32) 231-00-11 w. 223
fax (0-32) 231-46-52
e-mail: normy@alpha.is.gliwice.pl

Punkt Sprzedaży Norm
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Biuro Badawcze ds. Jakości
ul. Rapackiego 13/15
20-150 Lublin
tel. (0-81) 748-33 34, 748 33 35
fax (0-81) 740 82 42
e-mail: lublin@bbj-sep.com.pl

Punkt Sprzedaży Norm
Stocznia Szczecińska
Biblioteka Techniczna
Szefostwa Projektowego
ul. Firlika 19
71-637 Szczecin
tel. (0-91) 459 12 60
fax (0-91) 459 29 29, 434 54 63
e-mail: stosptn@gryf.com.pl

Powyższe punkty obsługi klienta przyjmują zamówienia na:
•
•
•
•

Polskie Normy
• informację normalizacyjną
normy międzynarodowe i zagraniczne
• informację o krajowych i zagranicznych przepisach
wydawnictwa własne PKN
technicznych i procedurach oceny zgodności
miesięcznik Normalizacja z suplementem Aktualności

Informacje o:
• nowo wydrukowanych PN,
• nowo ustanowionych PN, zmianach do PN,
• wycofaniu częściowym lub całkowitym PN
ze zbioru Polskich Norm

• projektach PN i programach prac normalizacyjnych
• notyfikacjach programów prac normalizacyjnych
w WTO TBT

są zamieszczane w Normalizacji – Aktualnościach, suplemencie do miesięcznika Normalizacja.

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl

Polski Komitet Normalizacyjny – PKN
Polski Komitet Normalizacyjny jest krajową jednostką normalizacyjną działającą z mocy
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (DzU nr 55, poz. 251 z późn. zm.) jako organ
kolegialny, podległy Prezesowi Rady Ministrów. PKN organizuje i prowadzi działalność na
szczeblu krajowym oraz uczestniczy w pracach międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych. Organami wykonawczymi PKN są: Biuro Komitetu (organ instytucjonalny) i Normalizacyjne Komisje Problemowe (organy kolegialne).
Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO (International Organization for Standardization) i Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC (International Electrotechnical Commission), stroną porozumienia z Europejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunication Standards Institute) oraz afiliantem w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN (Comité
Européen de Normalisation) i w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).
PKN ustanawia Polskie Normy, oznacza je numerami i symbolem „PN” na zasadzie wyłączności oraz wycofuje je ze zbioru.

Polska Norma – PN
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, chyba że obowiązek ich stosowania został
wprowadzony w drodze rozporządzeń ministrów lub powołania się na normy w ustawach
(art. 19, ust. 2 i 3 ustawy o normalizacji).
Powołanie się na Polską Normę może być datowane (przez podanie numeru normy oraz
roku ustanowienia) lub nie datowane (przez podanie tylko numeru normy). Oznacza to,
odpowiednio, że powołane zostało konkretne wydanie danej normy lub też, że należy stosować wydanie najnowsze.
Jeżeli w przepisie wprowadzającym obowiązek stosowania normy miało miejsce powołanie
datowane, to obowiązek ten dotyczy konkretnej wersji normy, do czasu zmiany przepisu.
Polskie Normy są aktualizowane drogą nowelizacji lub też przez wprowadzenie do nich
zmian lub dodatków. Zaleca się, aby użytkownik normy upewnił się, że dysponuje aktualną
wersją normy (łącznie z treścią wprowadzonych modyfikacji).
Propozycje aktualizacji norm lub ich wycofania ze zbioru Polskich Norm można zgłaszać
bezpośrednio do Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14).
Informacji na temat aktualności PN oraz norm PN wprowadzonych do obowiązkowego
stosowania udziela Ośrodek Informacji i Dokumentacji Biura PKN, 00-050 Warszawa,
ul. Świętokrzyska 14, tel. (0-22) 556-77-55, fax (0-22) 556-74-16.
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