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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση του πρωτοκόλλου Security Content 
Automation Protocol (SCAP). Το SCAP αναπτύχτηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και 
Τεχνολογίας των ΗΠΑ (NIST). Η βασική αιτία για την δημιουργία του πρωτοκόλλου SCAP 
ήταν η απαίτηση στον τομέα της ασφάλειας (security), για  συνεχή ενημέρωση σχετικά με νέους 
παράγοντες επικινδυνότητας, δηλαδή ενημέρωση για νέες ευπάθειες και απειλές. Αυτή η 
απαίτηση, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα της ασφάλειας των πληροφοριακών 
συστημάτων (Π.Σ.), δημιούργησαν νέες ανάγκες για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
μέτρησης επικινδυνότητας σ’ ένα Π.Σ. Οι ανάγκες αφορούσαν την χρήση ενός συγκεκριμένου 
τρόπου προσδιορισμού των παραγόντων επικινδυνότητας, μια ενιαία αντιμετώπιση των 
παραγόντων επικινδυνότητας και έναν αυτοματοποιημένο και επίκαιρο έλεγχο των παραγόντων 
επικινδυνότητας με την χρήση εγκεκριμένων εργαλείων που επικοινωνούν με δείκτες μέτρησης 
της επικινδυνότητας. Δυστυχώς, η επίτευξη αυτών των αναγκών ήταν χρονοβόρα και επιρρεπής 
σε λάθη. Ένα επιπλέον πρόβλημα που υπήρχε, ήταν η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
εργαλείων ασφάλειας το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το κάθε εργαλείο να προσδιορίζει τους 
παράγοντες επικινδυνότητας με δικό του τρόπο. Για να ξεπεραστούν αυτές οι ελλείψεις και να 
μειωθεί το κόστος διαχείρισης της επικινδυνότητας, το NIST δημιούργησε το SCAP . 

Τα βασικά μέρη είναι: το CVE, το CCE, το CPE, το XCCDF, η OVAL και το CVSS. To 
SCAP αφορά την αυτόματη συλλογή δεδομένων ασφαλείας που είναι μια πολύ χρήσιμη 
διαδικασία ώστε να γίνονται άμεσα αντιληπτές και γνωστές οι ευπάθειες των συστημάτων 
ασφαλείας. Για να επιτευχτεί αυτό, θα δούμε πως το SCAP προσπαθεί να λύσει τα εξής 
προβλήματα: με βάση ποιους κανόνες και με ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνεται αυτή η 
συλλογή δεδομένων, πως θα αναγνωρίζονται οι ευπάθειες των συστημάτων ασφαλείας, που θα 
καταχωρείται και πως θα αξιολογείται η σοβαρότητα της κάθε ευπάθειας και πως θα 
ενημερώνονται οι δημιουργοί προγραμμάτων ασφαλείας για τις ευπάθειες λογισμικού ώστε να 
παράγουν τα κατάλληλα διορθωτικά συμπληρώματα (patches).  

Στην εργασία θα αναλυθούν τα κομμάτια της βασικής έκδοσης του SCAP 1.0, αλλά θα 
παρουσιαστούν και να νέα πρόσθετα κομμάτια των εκδόσεων SCAP 1.1 και 1.2. Στην συνέχεια, 
με την βοήθεια διαγραμμάτων, θα δείξουμε πως το SCAP χρησιμοποιώντας τα συστατικά του, 
μπορεί να κάνει έλεγχο για ευπάθεια ή για συμμόρφωση σε ένα εξεταζόμενο σύστημα. Τέλος, θα 
αναφερθούμε και θα παρουσιάσουμε δύο εργαλεία τα οποία ακολουθούν και εφαρμόζουν το 
πρωτόκολλο SCAP. 
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1. Εισαγωγή 
 
Η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων είναι ένα δαπανηρό και δύσκολο 

έργο. Πολλά διαφορετικά και σύνθετα στοιχεία λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων του firmware, του 
λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών, πρέπει να ρυθμιστούν με ασφάλεια, να γίνουν 
επιδιορθώσεις όταν χρειάζεται και να παρακολουθούνται συνεχώς για ασφάλεια. Οι περισσότεροι 
οργανισμοί έχουν ένα εκτεταμένο σύνολο απαιτήσεων ασφαλείας. Για τις εμπορικές επιχειρήσεις, οι 
απαιτήσεις αυτές καθορίζονται μέσα από σύνθετες αλληλεπιδράσεις των επιχειρηματικών στόχων, από 
τους κυβερνητικούς κανονισμούς και από τις απαιτήσεις ασφάλισης [12].  

Η ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη, γιατί υπάρχει 
έλλειψη καθορισμένου και αυτοματοποιημένου τρόπου, με τον οποίο θα παρουσιάζονται οι διάφορες 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών [12]. Επίσης, δεν υπάρχει 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των εργαλείων ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας, κάθε οργανισμός δικά του 
ονόματα για τα τρωτά σημεία, μπορεί να δημιουργηθούν αντιφάσεις στις εκθέσεις των αποτελεσμάτων 
από τα διάφορα εργαλεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις όσον αφορά τη 
λήψη αποφάσεων και την αποκατάσταση της ευπάθειας. 

Για να ξεπεραστούν αυτές οι ελλείψεις και να μειωθεί το κόστος διαχείρισης της ασφάλειας, το 
Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας των ΗΠΑ (National Institute of Standards and 
Technology) ανέπτυξε το Security Content Automation Protocol (SCAP), το οποίο είναι μια σουίτα 
προδιαγραφών, που τυποποιεί τη μορφή και την ονοματολογία με την οποία τα λογισμικά ασφαλείας 
ανακοινώνουν πληροφορίες σχετικές με την αναγνώριση του λογισμικού, τα ελαττώματα του 
λογισμικού και τις ρυθμίσεις ασφάλειας. Αυτό το πολλαπλών χρήσεων πρωτόκολλο υποστηρίζει: α) 
αυτοματοποιημένο έλεγχο τρωτότητας-ευπάθειας, β) τεχνικές δραστηριότητες ελέγχου συμμόρφωσης 
και  γ) μέτρηση-αξιολόγηση της ασφάλειας [16]. 

Το SCAP έχει ως σκοπό να οργανώσει, να διατυπώσει και να αξιολογήσει πληροφορίες με 
καθορισμένους τρόπους, με τη χρήση καθορισμένων στοιχείων αναφοράς, όπως αναγνωριστικά (id), για 
την επεξεργασία των ατελειών ενός λογισμικού και την διαμόρφωση ασφαλείας. Το SCAP μπορεί να 
βοηθήσει στο να διατηρηθεί η ασφάλεια των συστημάτων των επιχειρήσεων: α) με αυτόματο έλεγχο-
επιβεβαίωση της εγκατάστασης των patches, β) με έλεγχο των ρυθμίσεων του συστήματος ασφαλείας 
και γ) την εξέταση του συστήματος [16]. 

Ένα άλλο ζήτημα, είναι η ανάγκη να αναμορφωθεί ένα λογισμικό ή να εγκατασταθούν ενημερώσεις, 
όταν τρωτά σημεία ανακαλύπτονται ή εισβολείς στοχεύουν στο σύστημα. Προτεραιότητες θα πρέπει να 
συσταθούν, για να αντιμετωπιστούν γρήγορα οι πιο σημαντικές αδυναμίες. Όταν οι σαρωτές ευπάθειας 
δεν χρησιμοποιούν καθορισμένα ονόματα, το προσωπικό ασφαλείας μπορεί να μην γνωρίζει αν οι 
διάφοροι σαρωτές αναφέρουν τα ίδια τρωτά σημεία. Οι καθορισμένοι και αυτοματοποιημένοι μέθοδοι 
του SCAP επιτρέπουν στους οργανισμούς: α) να διαχειρίζονται-αντιμετωπίζουν αυτές τις χρονοβόρες 
και επιρρεπής σε λάθη διαδικασίες και β) να ξεπεράσουν την έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
διαφόρων εργαλείων ασφάλειας [16]. 

 Στην εργασία θα αναλύσουμε τα κομμάτια του SCAP και πως το SCAP προσπαθεί να δώσει λύση 
σε όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ανάλυση γίνεται από το κεφάλαιο 2 έως και το 
κεφάλαιο 7. Τα κεφάλαια αυτά αφορούν την βασική έκδοση του SCAP 1.0. Στο κεφάλαιο 8 θα 
αναφερθούμε σε όλες τις προσθήκες που έχουν γίνει στο SCAP μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι την έκδοση 
SCAP 1.2. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίες, μέσω διαγραμμάτων, συνδέουμε όλα τα κομμάτια του 
SCAP και αναλύουμε την συνολική του εργασία, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου 9 παρουσιάζουμε δύο 
προγράμματα που ακολουθούν το πρωτόκολλο SCAP. 
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2. Common Platform Enumeration 
 

2.1  Εισαγωγή στο CPE 

Η χρήση των λεγόμενων καλύτερων πρακτικών (best practices) ασφάλειας, είναι απαραίτητη για τη 
διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν πολλές 
γλώσσες για την περιγραφή των τρωτών σημείων, τον έλεγχο της κατάστασης του συστήματος και για 
να «εκφράσουν» τις λίστες ελέγχου ασφαλείας (checklist). Αλλά οι περιγραφές των τρωτών σημείων και 
η διαμόρφωση των βέλτιστων πρακτικών θα έχουν μεγαλύτερη χρησιμότητα, όταν όλοι οι 
συμμετέχοντες μοιράζονται κοινά ονόματα για τις οντότητες που περιγράφουν. Επιπλέον, η χρήση 
ονομάτων με ουσιαστική σημασία, μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών, την προώθηση της 
λειτουργικότητας, τη βελτίωση της συσχέτισης των αποτελεσμάτων των δοκιμών (tests) και την ευκολία 
στη συλλογή των μετρήσεων[3]. 

Όλα τα στοιχεία μιας ευπάθειας ή μιας διαμόρφωσης ρυθμίσεων (configuration) ενός συστήματος, 
έχουν μια σημαντική διαφορά που επηρεάζει τη χρήση τους. Η διαφορά είναι ότι εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά της πλατφόρμας ή της εφαρμογής. Οι IT managers και οι διαχειριστές ασφάλειας, 
μερικές φορές, ξεχνούν το πόσο κρίσιμο μπορεί να είναι αυτό. Όταν μια νέα ευπάθεια έχει ανακοινωθεί, 
η πρώτη ερώτηση που γίνεται από τους επαγγελματίες του χώρου είναι η εξής: "Ποιά είναι τα ευάλωτα 
συστήματα;" Στην περιγραφή μιας ευπάθειας, τα άτυπα ονόματα για τις πλατφόρμες είναι επαρκή. Οι 
έμπειροι διαχειριστές του συστήματος και οι αναλυτές ασφαλείας μπορούν να κατανοούν και να 
χρησιμοποιούν ad hoc ονόματα. Υπάρχει όμως μια ισχυρή τάση προς την αυτοματοποίηση της 
ασφάλειας. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν μπορούν να δουλέψουν με άτυπα ή ad hoc ονόματα. 
Για την προώθηση του αυτοματισμού χρειάζεται ένα πιο επίσημο, συνεπές και ενιαίο σύστημα 
ονοματοδοσίας, το οποίο να επιτρέπει στα εργαλεία, αλλά και τους ανθρώπους, να προσδιορίζουν με 
σαφήνεια τις πλατφόρμες στις οποίες μια ευπάθεια εμφανίζεται ή μια πολιτική ασφαλείας εφαρμόζεται.  

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναφερθούμε στο Common Platform Enumeration (CPE), το οποίο 
περιγράφει τα χαρακτηριστικά μιας πλατφόρμας (hardware, τα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές). 
Το CPE περιλαμβάνει την σύνταξη των ονομάτων, τις συμβάσεις συμφώνα με τις οποίες θα 
κατασκευαστεί ένα CPE όνομα, ένα λεξικό που διαθέτει μια συλλογή από όλα τα γνωστά ονόματα CPE, 
μια γλώσσα για τη δημιουργία πολύπλοκων περιγράφων (συνδυασμός CPE ονομάτων) για μια 
πλατφόρμα και έναν αλγόριθμο για αντιστοίχιση (matching). 

 
2.2  Περιπτώσεις χρήσης του CPE 

Ο παρακάτω κατάλογος των περιπτώσεων χρήσης, έχει ως στόχο να συμβάλει στον καθορισμό του 
σκοπού του CPE. 
 

• Ένα εργαλείο παράγει ένα αποτέλεσμα-αξιολόγηση για ένα συγκεκριμένο τύπο 
πλατφόρμας. Ένα δεύτερο εργαλείο εισάγει αυτό το αποτέλεσμα και παίρνει ειδικά 
μέτρα, με βάση τον τύπο της πλατφόρμας. Το δεύτερο εργαλείο πρέπει να είναι σε θέση 
να καταλάβει τι λέει το πρώτο εργαλείο, σχετικά με τον τύπο πλατφόρμας, ώστε να 
μπορεί να γνωρίζει ποια ενέργεια να εκτελέσει. Με άλλα λόγια, το δεύτερο εργαλείο 
πρέπει να χρησιμοποιεί τον ίδιο όνομα με το πρώτο εργαλείο, για να περιγράψει τη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα[3]. 

• Ένας οδηγός ρυθμίσεων (guidance) θα μπορούσε να εφαρμοστεί για όλες τις εκδόσεις 
ενός συγκεκριμένου λειτουργικό συστήματος (OS) μιας πλατφόρμα και να του δοθεί ένα 
CPE όνομα που θα τον αντιπροσωπεύει. Ένα εργαλείο που ελέγχει ένα σύστημα, μπορεί 
να καθορίσει ένα πιο συγκεκριμένο όνομα CPE, το οποίο να περιλαμβάνει την ακριβή 
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έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή ίσως να καθορίσει μια σύνθετη περιγραφή της 
πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας την Γλώσσα CPE. Όταν ο οδηγός θα εφαρμοστεί, το 
εργαλείο πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει αν το όνομα CPE που έχει ανατεθεί στο 
σύστημα, είναι μέλος του γενικότερου ονόματος CPE που έχει δοθεί στον οδηγό [3]. 
 

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το CPE λύνει τα εξής προβλήματα: 
 

• Εξαλείφει τις τεράστιες αποκλίσεις στην βιομηχανία ΙΤ, για το πώς ένα software η ένα hardware θα 
ονομάζεται ή πως θα αναφέρεται η έκδοση (version). 
 

• Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυσκολία στην ερμηνεία των διαφορετικών ονομάτων εμπορίας που 
υπάρχουν για κάθε προϊόν, π.χ. 

 
 Microsoft Windows 2000 
 Win2K 
 Windows 5.0 

 
Οι μηχανές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ότι και τα τρία ονόματα αναφέρονται στο ίδιο προϊόν. 
 

• Για την επίτευξη της αυτοματοποιημένης ασφάλειας, ένα τυποποιημένο όνομα απαιτείται για κάθε 
πλατφόρμα. 

 
 
Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στο πρότυπο CPE. 
 

• CPE Name: Μια μοναδική συλλογή στοιχείων που αποδίδονται σ’ έναν συγκεκριμένο τύπο 
πλατφόρμας. 

• Platform: Ένα IT σύστημα που αποτελείται από το hardware, τις εφαρμογές, ένα λειτουργικό 
σύστημα και άλλα μέρη. 

• Platform Part: Ένα ξεχωριστό τμήμα μιας πλατφόρμας, π.χ. το λειτουργικό σύστημα. 
• Component: Μια ειδική πτυχή της πλατφόρμας. Για παράδειγμα, ένα όνομα προμηθευτή ή ένας 

αριθμός έκδοσης. 
• CPE Dictionary: Μια συλλογή των επίσημων ονομάτων CPE, μαζί με τις απαραίτητες 

πληροφορίες υποστήριξης (τίτλος, αναφορές, αυτόματος έλεγχος, κλπ.). 
• CPE Language: Μια μέθοδος για το συνδυασμό πολλαπλών ονομάτων CPE, για να περιγραφεί 

ένα είδος πλατφόρμας [3]. 
• Matching: Η διαδικασία καθορισμού, στην όποια βλέπουμε αν ένα CPE όνομα ή μια CPE 

Language προσδιορίζει μια πλατφόρμα, στην οποία έχει δοθεί ένα σύνολο από γνωστά CPE 
ονόματα. Στις παρακάτω ενότητες θα εξηγήσουμε εκτενεστέρα την διαδικασία του matching. 
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2.3 CPE Προδιαγραφές  

Για την ονομασία των IT πλατφόρμων που υπόκεινται σε μια ευπάθεια, σ’ ένα configuration, σε 
κάποιο patch ή σε κάποιο remediation και σε όποια άλλη ενέργεια αφορά την ασφάλεια, υπάρχουν 
πολλά διαφορετικά μέρη μιας πλατφόρμας που πρέπει να προσδιοριστούν. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να 
προσδιοριστούν τα εξής: 

 Hardware: Ο τύπος και το μοντέλο του hardware μπορεί να σχετίζεται μια κάποια ευπάθεια.  
 

 Operating System: Το λειτουργικό σύστημα ελέγχει και διαχειρίζεται το hardware και 
υποστηρίζει τις εφαρμογές. Ο τύπος του λειτουργικού συστήματος, η version, η edition και το 
επίπεδο αναβάθμισης (update), σχεδόν πάντα, σχετίζονται με την περιγραφή μιας ευπάθειας  
 

 Application Environment: Τα λογισμικά συστήματα, οι διακομιστές και τα εγκατεστημένα 
πακέτα στο σύστημα, είναι συχνά χρήσιμα για την αξιολόγηση της τρωτότητας. Η ποικιλία των 
εφαρμογών που μπορεί να έχουν εγκατασταθεί σε μια σύγχρονη πλατφόρμα, είναι πολύ μεγάλη. 
Αλλά συνήθως μια συγκεκριμένη περιγραφή μιας ευπάθειας, εξαρτάται μόνο από μία ή δύο 
εφαρμογές. 

 
Ένα CPE όνομα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσει κάθε τύπο τμήματος μιας πλατφόρμας που 
περιγράφτηκαν παραπάνω. 
 

Ένας οδηγός πληροφοριών ασφαλείας (security guidance information) ή πληροφορίες που 
σχετίζονται με μια ευπάθεια, μπορεί να εφαρμόζονται σ’ ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και συστημάτων. 
Για παράδειγμα, μια ευπάθεια επηρεάζει μια ολόκληρη σειρά προϊόντων, ενώ μια άλλη επηρεάζει μόνο 
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη έκδοση ενός προϊόντος. Κάποιος οδηγός μπορεί να ισχύει 
για ολόκληρη την οικογένεια ενός τύπου του προϊόντος ή ενός συστήματος, αλλά άλλοι οδηγοί μπορούν 
να εφαρμοστούν μόνο σε μια συγκεκριμένη έκδοση μιας εφαρμογής, που εκτελείται σε μια 
συγκεκριμένη έκδοση ενός λειτουργικού συστήματος [3]. 

 
Ένα CPE όνομα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσει τις πληροφορίες μιας πλατφόρμας γύρω από ένα 
ευρύ φάσμα προδιαγραφών (specifications). 
 

Πρέπει να πούμε ότι η χρήση της ονομασίας CPE απαιτεί λίγη «πολυλογία», αλλά επίσης δεν 
παρέχει «διαχρονικότητα», που σημαίνει ότι οι νέες εκδόσεις της πλατφόρμας που θα κυκλοφορήσουν 
στο μέλλον, μπορεί να έχουν αλλάξει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αρχικός οδηγός, ο όποιος «σχετίζεται» 
μ’ ένα ευρύ όνομα CPE, μπορεί να μην εφαρμοστεί για τις νέες εκδόσεις. Αυτό μπορεί να είναι πολύ 
επικίνδυνο και πρέπει τέτοιου είδους ονόματα να χρησιμοποιούνται με προσοχή [3]. 
 
Ένα CPE Specification επικεντρώνεται στην απαρίθμηση τύπων πλατφόρμας. 
 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η διάκριση μεταξύ των γλωσσών είναι σημαντική και 
απαραίτητη για τον προσδιορισμό μιας πλατφόρμας. 

Ένα CPE όνομα πρέπει να είναι σε θέση να συμπεριλάβει τη γλώσσα που υποστηρίζει μια συγκεκριμένη 
πλατφόρμα. 
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Τα CPE ονόματα θα πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να υπάρχει μια ενιαία σύμβαση ονομασίας, 
παράγοντας μια ενιαία συντομογραφία για τους σχετικούς όρους, αντί να επιτρέπονται πολλά 
διαφορετικά ονόματα, που όλα να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Η επιβολή μιας ενιαίας ονομασίας, θα 
επιτευχθεί με το specification και με τo επίσημο Λεξικό CPE. Επειδή το specification δεν παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες, πέραν του πωλητή και του προϊόντος, μπορεί κάνεις με την χρήση του  
Λεξικού CPE να βεβαιώνεται, ότι δεν υπάρχει ήδη κάποιο παρόμοιο όνομα. 
 
Το CPE Specification πρέπει να επιβάλλει την δημιουργία μοναδικών όρων-πληροφοριών για ένα 
συγκεκριμένο όνομα. 
 

Τέλος, πολλά IT τρωτά σημεία εξαρτώνται από τη διαμόρφωση (configuration), αλλά αυτό το 
στοιχείο δεν παρέχεται από το CPE. Για παράδειγμα, η επιθυμητή τιμή μιας συγκεκριμένης ρύθμισης 
δεν είναι κάτι που πρέπει να περιγράφονται με το CPE. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι το CPE δεν 
ασχολείται με το αν μια συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Το CPE έχει ως στόχο να 
παρέχει ένα δομημένο όνομα για έναν συγκεκριμένο τύπο πλατφόρμας, το εγκατεστημένο υλικό, το 
λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές [3]. 
 
Οι CPE ονομασίες δεν χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις πτυχές της διαμόρφωσης του 
συστήματος. 

 

2.4  Δομή των CPE Names 

Ένα όνομα CPE αρχίζει με το πρόθεμα «cpe». Κάθε πλατφόρμα μπορεί να αναλύεται σε πολλά 
διαφορετικά τμήματα (parts). Ένα όνομα CPE χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα τμήμα μιας 
πλατφόρμας. Αυτά τα τμήματα είναι οι τα εξής: 
 

• Hardware: Το τμήμα αυτό προσδιορίζει τις πτυχές του hardware της πλατφόρμας και μπορεί να 
περιλαμβάνει virtualized ή shared hardware.  
 

• Λειτουργικό Σύστημα: Το τμήμα αυτό προσδιορίζει τις λειτουργικές πτυχές του συστήματος της 
πλατφόρμας, περιγράφοντας το λειτουργικό σύστημα που τρέχει στην πλατφόρμα.  
 

• Application: Το τμήμα αυτό προσδιορίζει τις σχετικές εφαρμογές, τις υπηρεσίες και τα 
εγκατεστημένα πακέτα στην πλατφόρμα. Εάν το σύστημα περιλαμβάνει πολλαπλές εφαρμογές, 
τότε πολλαπλά ονόματα CPE μπορεί να ισχύουν γι 'αυτό. 
 

Τα συγκεκριμένα τρία τμήμα, διακρίνονται από ένα μοναδικό κωδικό γράμμα στην αρχή του ονόματος. 
Στην επόμενη ενότητα ορίζεται το συντακτικό των επιμέρους στοιχείων ενός ονόματος CPE. 

Σημειώστε ότι η διάκριση μεταξύ λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής, είναι μια γκρίζα ζώνη. 
Το επιχείρημα που υπάρχει είναι ότι το λειτουργικό σύστημα είναι ακριβώς μια άλλη εφαρμογή. Επίσης, 
η διαφορά μεταξύ των εκδόσεων του λειτουργικού συστήματος, είναι συχνά μόνο τα πακέτα 
(εφαρμογές) που προστίθενται σε αυτό. Στην περίπτωση αυτή γεννάται το ερώτημα, αν θα πρέπει να 
υπάρχουν διαφορετικά ονόματα CPE για τις διάφορες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος ή μήπως 
πρέπει απλώς να υπάρχει ένα ενιαίο όνομα για το OS και μια συλλογή με τα ονόματα των εφαρμογών; 
Αυτό το ερώτημα πιθανόν να απαντηθεί στο μέλλον, αλλά προς το παρόν ένα όνομα CPE θα είναι 
διαθέσιμο για κάθε έκδοση ενός λειτουργικού συστήματος [3]. 
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2.5  Τα μέρη ενός CPE Name 

Η σύνταξη ενός CPE ονόματος ελέγχεται αυστηρά, έτσι ώστε να νέα ονόματα που θα παραχθούν να 
είναι μοναδικά. Μία από τις απαιτήσεις του CPE, είναι ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να δηλωθεί ένα 
συγκεκριμένο όνομα πλατφόρμας και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει η σύνταξη και οι συντομογραφίες 
που χρησιμοποιούνται, να είναι αυστηρά καθορισμένες. Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να 
εξηγήσουμε τη λογική που ακολουθείται, όταν δημιουργείται ένα νέο όνομα CPE. Η προσεκτική 
εφαρμογή αυτής της λογικής θα βοηθήσει να κρατηθούν τα νέα ονόματα CPE συνεπή με την σύμβαση 
ονομασίας. 

Τα CPE ονόματα είναι case-insensitive. Τα στοιχεία "WebLogic" και "weblogic" είναι ισοδύναμα. 
Για να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση,  πρέπει όλα τα ονόματα CPE να γράφονται με πεζά. Κάθε όνομα 
CPE αποτελείται από ένα ή περισσότερα components, τα οποία χωρίζονται με άνω και κάτω τελεία. Το 
πρώτο component προσδιορίζει τη πλατφόρμα, το δεύτερο προσδιορίζει τον πωλητή ή τον προμηθευτή, 
το τρίτο προσδιορίζει το όνομα του προϊόντος, το τέταρτο component δηλώνει τη version του προϊόντος, 
το πέμπτο component προσδιορίζει τις πληροφορίες που σχετίζονται με κάποια ενημέρωση ή κάποιο 
service pack, το έκτο component προσδιορίζει την edition και το έβδομο component χρησιμοποιείται για 
να καθορίσει την γλωσσά που χρησιμοποιεί η κάθε πλατφόρμα. Στη παρακάτω εικόνα, φαίνεται η 
βασική σύνταξη ενός ονόματος CPE [3]. 

 

 
Εικόνα 1. Τα μέρη ενός CPE ονόματος [3]. 

 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο για την δημιουργία ενός CPE ονόματος να έχουν 
οριστεί όλο τα πεδία που αναφέραμε πριν. Ένα τέτοιο παράδειγμα φαίνεται παρακάτω. Το παρακάτω 
όνομα CPE χαρακτηρίζει όλες τις Professional εκδόσεις των Microsoft Windows XP, ανεξάρτητα από 
το ποιο service pack έχει η κάθε έκδοση. 

 

Είναι συχνά απαραίτητο να χρησιμοποιείται ένα όνομα CPE κατά τον προσδιορισμό μιας 
συγκεκριμένης έκδοσης (edition) μιας πλατφόρμας. Αν προσπαθήσει κάποιος να δημιουργήσει ένα 
όνομα CPE γι’ αυτήν και ένα συγκεκριμένο component δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, τότε 
ο όρος "-" πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σημειώστε ότι η χρήση του '-' όρου είναι διαφορετική από το να 
αφήνει κάποιος κενό ένα component, έστω και αν στη πράξη, και οι δύο επιλογές θα μπορούσαν να 
ταυτιστούν με τον ίδιο τύπο πλατφόρμας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή μπορεί να μην έχει 
διαφορετικές εκδόσεις (editions). Ένα όνομα CPE για μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί τον 
'-' όρο για το component edition» [3]. 
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Ο τύπος πλατφόρμας που προσδιορίζεται από το παραπάνω CPE όνομα, μπορεί να είναι ίδιος με τον τύπο 
πλατφόρμας που προσδιορίζεται από το ακόλουθο όνομα CPE που χρησιμοποιεί το κενό στο component edition: 

 

Το κενό component χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τον τύπο πλατφόρμας, ανεξάρτητα από το 
κενό component. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζεται κάθε έκδοση του "Acme Product 1.0 
Update 2 English". Το πρόβλημα είναι ότι στο μέλλον ο πωλητής μπορεί να αποφασίσει να 
κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του προϊόντος. Για παράδειγμα: 

 

Βλέποντας τα πρώτα δύο παραδείγματα, το όνομα CPE που χρησιμοποίησε τον όρο '-',  δεν θα 
ταιριάζει με αυτήν την νέα έκδοση, ενώ το όνομα CPE που χρησιμοποίησε το κενό component, θα 
μπορούσε να ταιριάξει.  
Τον όρο '-' θα πρέπει να τον χρησιμοποιούμε για να περιγραφεί μια αρχική έκδοση. Ένα παράδειγμα θα 
μπορούσε να είναι η αρχική έκδοση μιας εφαρμογής, πριν κυκλοφορήσουν τυχόν ενημερώσεις για την 
εφαρμογή αυτή. Η πρώτη έκδοση της εφαρμογής θα μπορούσε να είναι γνωστή ως "Acme Product 1.0". 
Μερικούς μήνες αργότερα, όταν μια ενημέρωση θα παρέχεται από τον πωλητή και εφαρμοστεί, τότε η 
πλατφόρμα θα είναι γνωστή ως " "Acme Product 1.0 Update 1". Στην περίπτωση αυτή, τα δύο ονόματα 
CPE θα είναι: 
 

 
Σημειώστε ξανά ότι το CPE όνομα cpe:/a:acme:product:1.0: με κενό το component update, θα ταιριάζει 
και με τα δύο παραπάνω ονόματα. 
 
 
2.5.1 Part Component 

Το πρώτο στοιχείο σ’ ένα όνομα CPE, είναι ένα μοναδικό γράμμα-κωδικός που προσδιορίζει το 
συγκεκριμένο τμήμα πλατφόρμας. Οι ακόλουθοι κωδικοί ορίζονται για το CPE 2.0. 

 
Εικόνα 2. Κωδικοί χαρακτήρες [3]. 

Πρόσθετοι κωδικοί χαρακτήρες μπορούν να προστεθούν, αν είναι αναγκαίο, σε μια μελλοντική έκδοση 
του CPE. Για παράδειγμα, ίσως «d» για τον οδηγό (driver), «l» για τη βιβλιοθήκη (library), «r» για 
runtime environment ή «ν» για virtualization [3]. 

2.5.2 Vendor Component 
Το δεύτερο component ενός ονόματος CPE, είναι ο προμηθευτής ή ο πωλητής (vendor) της 

πλατφόρμας. Το component πωλητής μπορεί να αποτελέσει πηγή ασάφειας, επειδή υπάρχουν πολλοί 
τρόποι για να εκφραστούν τα ονόματα των εταιρειών και των οργανισμών. Για το CPE, το όνομα που 
χρησιμοποιείται για έναν προμηθευτή, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ειδική ετικέτα του DNS ονόματος 
του οργανισμού. Ακόμη και αν το domain name είναι διαφορετικό από το όνομα της εταιρείας, 
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συνιστάται να χρησιμοποιείται το domain name για το όνομα CPE. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. 

 

 

Εικόνα 3. Vendor ονόματα [3]. 

Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί έχουν πολλά ονόματα (π.χ. "Hewlett-packard.com" και "hp.com»), 
αλλά τις περισσότερες φορές η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα από αυτά, ως το επίσημο όνομα στις 
διαφημίσεις και σε στα διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια. Αυτό θα είναι το όνομα CPE που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. Ο λόγος που πρέπει να χρησιμοποιούνται συντομογραφίες των ονομάτων των εταιριών, 
είναι ότι χρησιμοποιώντας την πλήρη εταιρική επωνυμία θα δημιουργηθούν πολύ μεγαλύτερα ονόματα 
CPE, καθώς και πιθανά προβλήματα κωδικοποίησης των χαρακτήρων [3]. 

Αν δύο διαφορετικοί πωλητές μοιράζονται την ίδια ειδική ετικέτα DNS, αλλά με μια διαφορετική 
DNS κατάληξη, τότε το πλήρες όνομα DNS πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα, αν ένα 
cpe:/a:acme υπάρχει ήδη στο λεξικό CPE και αναφέρεται στον ιστότοπο www.acme.com του πωλητή, 
τότε το CPE όνομα για τον πωλητή www.acme.org,  πρέπει να είναι το  cpe:/a:acme.org. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε λογισμικά ανοικτού κώδικα, ο πωλητής δεν μπορεί να έχει 
ένα έγκυρο όνομα DNS. Για αυτές τις περιπτώσεις, ο όρος που χρησιμοποιείται στο component 
πωλητής, θα πρέπει να διαμορφώνεται με την πιο γνωστή μορφή του ονόματος του πωλητή, 
αντικαθιστώντας τα κενά με underscores. Για παράδειγμα, ο πωλητής Best Software δεν μπορεί να έχει 
ένα έγκυρο όνομα DNS, έτσι ένα όνομα CPE, π.χ. για την εφαρμογή abc123, θα είναι το ως εξής: 

 

Για εφαρμογές που δεν έχουν έναν πωλητή ή μια εταιρία που να συνδέονται με αυτές, τότε θα 
πρέπει στο component vendor να χρησιμοποιηθεί το όνομα του κατόχου της εφαρμογής. Για 
παράδειγμα, υπάρχει ένας αριθμός από shareware εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από κάποιον ιδιώτη 
και δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο. Τέτοια είδους ονόματα CPE, δεν θα έχουν το όνομα κάποιου 
προμηθευτή, αλλά το όνομα ενός προγραμματιστή. Προσοχή, στα multi-word ονόματα, αντί για κενά θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται underscores. 

 

Για περιπτώσεις όπου το όνομα του πωλητή (vendor) αλλάζει για διάφορους λόγους, το πρωτότυπο 
όνομα CPE, με το παλιό όνομα «πωλητής», θα παραμείνει αμετάβλητο. Μια νέα CPE ονομασία, με το 
νέο όνομα του πωλητή, θα πρέπει να δημιουργηθεί για τα νέα προϊόντα που τίθενται υπό το νέο όνομα. 
Φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η διαδικασία διασπά την δυνατότητα για matching στο 
μέλλον[3]. 
 
2.5.3 Product Component 

Το τρίτο component μιας ονομασίας CPE, είναι το όνομα του προϊόντος. Για να προσδιοριστεί η 
συμβολοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για το component αυτό, θα πρέπει κανείς να προσπαθήσει να βρει 
το πιο κοινό και το πιο αναγνωρίσιμο όνομα για το προϊόν. Η εύρεση του πιο αναγνωρίσιμου ονόματος 
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του προϊόντος, μπορεί να γίνει με έρευνα μέσα από τον χώρο της αγοράς (marketing). Δυστυχώς, αυτό 
είναι αρκετά δύσκολο και έτσι η καλύτερη λύση θα ήταν να ορίσει το όνομα, ο ίδιος ο πωλητής-
προμηθευτής του προϊόντος [3].  
 
Προσοχή, στα multi-word ονόματα, αντί για κενά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται underscores. 
 

Ένα παράδειγμα για το product component,  μπορούμε να δούμε παρακάτω. 

 

Τέλος, όσον αφορά το component product, παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται 
συντομογραφίες των ονομάτων των προϊόντων, όταν τα ονόματα είναι πολύ μεγάλα. Τις 
συντομογραφίες αυτές,  θα τις ορίζει ο πωλητής του προϊόντος, π.χ. ο "Internet Explorer" θα μπορούσε 
να γραφτεί ως "ie". 

2.5.4 Version Component 
Το τέταρτο component του ονόματος CPE, είναι η έκδοση (version) της πλατφόρμας. Το 

component version «παρουσιάζεται» με το ίδιο format που παρουσιάζεται το component product. 
 
Το ακόλουθο παράδειγμα αναφέρεται στο Adobe Reader version 8.1 

 
 
 
2.5.5 Update Component 

Το πέμπτο component μιας ονομασίας CPE,  είναι οι ενημερώσεις (updates) ή τα service packs. Το 
ακόλουθο παράδειγμα αναφέρεται στο Red Hat Enterprise Linux 4.0 Update 4. 

 

Πολλές φορές, τα αρχικά προϊόντα κυκλοφορούν χωρίς κάποια καθορισμένη ενημέρωση. Για 
παράδειγμα, δεν υπάρχει «ενημέρωση 0" για τα Linux ή "Service Pack 0" για τα Microsoft Windows 
2000. Αν πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς ένα προϊόν, τότε πρέπει οι προμηθευτές να ορίσουν ένα 
component update για την αρχική έκδοση του προϊόντος. Για παράδειγμα, η Red Hat χρησιμοποιεί τον 
όρο «ga» (General Availability). Ένα παράδειγμα για την έκδοση Enterprise Linux 4 είναι: 

 

2.5.6 Edition Component 
Το έκτο στοιχείο ενός ονόματος CPE, είναι η έκδοση (edition) της πλατφόρμας. Οι συντομογραφίες 

στο συγκεκριμένο component, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Το edition 
component χρησιμοποιείται, για να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο hardware ή αρχιτεκτονική ενός 
λογισμικού. Το ακόλουθο παράδειγμα αφορά όλες τις εκδόσεις των Microsoft Windows 2000 Service 
Pack 4 Professional Edition [3]. 
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2.5.7 Language Component 
Το έβδομο και τελευταίο component, είναι η γλώσσα (language) που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη 

πλατφόρμα. Αυτό το στοιχείο πρέπει να εκπροσωπείται από μια έγκυρη ετικέτα γλώσσας, όπως ορίζεται 
από το IETF RFC 4646 με τίτλο Tags for Identifying Languages [15]. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι 
ένα όνομα CPE, το οποίο συνδέεται με μια πλατφόρμα που έχει την κινεζική έκδοση του Mozilla 
Firefox έκδοση 2.0.0.6, για το λειτουργικό σύστημα Mac OSX. Όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα, 
το όνομα αυτό αφορά όλες τις ενημερώσεις της έκδοσης (edition) αυτής και γι’ αυτό τον λόγο το 
component update έχει μείνει κενό[3]. 

 
 
2.5.8 Παραδείγματα CPE ονομάτων  

Το παρακάτω παράδειγμα αποτελεί ένα τυπικό όνομα CPE, που αναφέρεται στη Microsoft, στο 
λειτουργικό σύστημα Windows 2000 και σε όλες τις εκδόσεις (editions) και σε όλα τα επίπεδα 
ενημέρωσης. 

 
Στο επόμενο παράδειγμα, το CPE όνομα προσδιορίζει την Microsoft, το λειτουργικό σύστημα Windows 
XP, Professional Edition και επίπεδο update" Service Pack 2 ". 

 
Tο παρακάτω όνομα αναφέρεται στο Red Hat Enterprise Linux 3 Server Advanced. 

 
Στο επόμενο παράδειγμα, βλέπουμε πως ορίζεται μια εφαρμογή, ειδικά για το Apache Foundation HTTP 
server version 2.0.52. 

 
Στο παρακάτω παράδειγμα, το CPE όνομα αναφέρεται σ’ ένα συγκεκριμένο web browser, ανεξάρτητα 
σε ποιο hardware ή λειτουργικό σύστημα εκτελείται. 

 
Στο τελευταίο παράδειγμα, έχουμε ένα όνομα CPE, το οποίο προσδιορίζει το hardware ενός 
συγκεκριμένου φορητού υπολογιστή. Ο πωλητής είναι η Dell Computer, το όνομα του προϊόντος είναι 
"Inspiron" και η έκδοση (version) είναι ο αριθμός 8500. 
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2.6  Συντομογραφίες 

Μερικές λέξεις και φράσεις που εμφανίζονται συχνά στα ονόματα των πληροφορικών προϊόντων 
και των συστημάτων, είναι πολύ μεγάλες και αν τις χρησιμοποιούσαμε σ’ ένα CPE όνομα, θα ήταν 
σπατάλη και αντίθετο με το στόχο να καταστεί το CPE όνομα εύκολο στη χρήση. Για να μετατρέψουμε 
αυτά τα ονόματα από μεγάλα σε μικρά, χρησιμοποιούμε τις συντομογραφίες. Σημειώστε ότι, κάθε 
φράση ή όνομα, πρέπει να συσχετίζεται με μία μόνο συντομογραφία. Στον πίνακα που ακολουθεί, 
παρατίθενται συντομογραφίες για κάποιους γνωστούς όρους και πολυλεκτικούς κατασκευαστές [3]. 

 
 

Πίνακας 1. Συντομογραφίες Vendor ονομάτων [3]. 

 

2.7  CPE Γλώσσα 

Ένα όνομα CPE μπορεί να προσδιορίσει μόνο ένα μέρος ενός συστήματος. Για τον προσδιορισμό 
πιο σύνθετων τύπων πλατφόρμας, πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος για να συνδυάζονται διαφορετικά 
ονόματα CPE, χρησιμοποιώντας λογικούς τελεστές. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ανάγκη να 
προσδιοριστεί μια πλατφόρμα, μ’ ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα και μια συγκεκριμένη 
εφαρμογή. Η Γλώσσα CPE υπάρχει, για να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή, επιτρέποντας στο όνομα 
CPE για το λειτουργικό σύστημα, να συνδυαστεί με το όνομα CPE για την εφαρμογή [3]. 

Η Γλώσσα CPE μπορεί να θεωρηθεί, ως προέκταση της σύνταξης των ονομάτων CPE. Η σύνταξη 
για τα CPE ονόματα πρέπει να διατηρηθεί απλοϊκή και περιοριστική, επιτρέποντας έτσι την εύκολη και 
γρήγορη υιοθέτηση και χρήση από τους ανθρώπους. Η Γλώσσα CPE από την άλλη πλευρά, έχει ως 
στόχο να «απορροφήσει» την πολυπλοκότητα που έμεινε έξω από τα CPE ονόματα. Αυτό θα οδηγήσει 
σε πιο ισχυρή ταυτοποίηση – αναγνώριση μιας πλατφόρμας. 

Το βασικό δομικό στοιχείο της γλώσσας CPE, είναι ο λογικός έλεγχος. Αυτός ο έλεγχος μπορεί να 
αφορά τον συνδυασμό (AND) ή την διάζευξη (OR), ενός ή περισσοτέρων ονομάτων CPE. 
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2.8  XML Representation 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται η αναπαράσταση της γλώσσας CPE σε XML, χρησιμοποιώντας 
τόσο την βασική σύνταξη XML, όσο και το XML Namespaces. Το συνιστώμενο namespace πρόθεμα 
είναι το"cpe". Το παράδειγμα που ακολουθεί δίνει μια ιδέα για το πώς χρησιμοποιείται η αναπαράσταση 
σε XML της Γλώσσας CPE, για να προσδιοριστεί μια σύνθετη πλατφόρμα [3]. 

 
Εικόνα 4. CPE σε ΧΜL [3] 

 <platform-specification>: Αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο ρίζας ενός εγγράφου CPE 
Γλώσσας σε XML και ως εκ τούτου λειτουργεί ως «αποθηκευτικός» χώρος για το element 
platform, το οποίο θεωρείται παιδί του platform-specification. 
 

 <platform>: Το στοιχείο <platform> αντιπροσωπεύει την περιγραφή ή τα προσόντα ενός 
συγκεκριμένου τύπου πλατφόρμας. Το στοιχείο αυτό αποτελείται από ένα ή περισσότερα λογικά 
tests. Το χαρακτηριστικό (attribute) id είναι ένα τοπικό μοναδικό όνομα για την πλατφόρμα. Δεν 
υπάρχει καμία καθορισμένη μορφή για αυτό το id, απλά πρέπει να είναι μοναδικό για το έγγραφο 
που περιέχει τη Γλώσσα CPE. 
 

 <title>: Το element <title> είναι προαιρετικό και αποτελεί παιδί του element <platform>. 
Σκοπός της χρήσης του είναι να παρέχει μια αναγνώσιμη, από τον άνθρωπο, μορφή του element 
<platform>. Για να υποστηρίξει την χρήση πολλαπλών γλωσσών, το στοιχείο αυτό παρέχει το 
attribute "xml: lang". 

 
 <remark>: Το element <remark> εμφανίζεται ως παιδί ενός στοιχείου <platform> και σκοπός 

του είναι να παρέχει κάποια πρόσθετη περιγραφή. Για να υποστηρίξει την χρήση πολλαπλών 
γλωσσών, το στοιχείο αυτό παρέχει το attribute "xml: lang". 
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 <logical-test>: Το element <logical-test> είναι παιδί ενός στοιχείου πλατφόρμας και 

χρησιμοποιείται  για τη δημιουργία περίπλοκων λογικών tests. Το περιεχόμενο ενός logical-test 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα fact-ref. Tα attributes που διαθέτει ένα logical-test είναι το 
operator και το negation. 

 
 <fact-ref>: Το fact-ref είναι παιδί του element logical-test και είναι απλά μια αναφορά σ’ ένα 

όνομα CPE. 
 
2.9  Αντιστοίχιση CPE Names 

Η αντιστοίχιση (matching) είναι η διαδικασία κατά την οποία καθορίζεται, αν ένα συγκεκριμένο 
όνομα CPE ή ένα CPE Language προσδιορίζει μια πλατφόρμα, η οποία ήδη προσδιορίζεται από ένα 
σύνολο γνωστών CPE ονομάτων. Για παράδειγμα, όταν ένα εργαλείο ελέγχου ή ανάλυσης δοκιμάζει 
(κάνει ένα test) ένα πραγματικό σύστημα πληροφορικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσει αν 
το όνομα CPE που δόθηκε, αντιστοιχεί στο εν λόγω σύστημα και αντίστροφα. Σε αυτό το σημείο θα 
αναφερθούμε στην OVAL, ένα άλλο κομμάτι του SCAP, και πιο συγκεκριμένα στο OVAL Definition. 
Θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το OVAL Definition στο κεφάλαιο της ΟVAL. Το μόνο που πρέπει να 
ξέρουμε προς το παρών, είναι ότι το OVAL Definition εκτελεί κάποια tests και επιστρέφει κάποια 
αποτελέσματα, π.χ. της μορφής true/false.  

Εάν ένα όνομα CPE έχει ένα OVAL Definition και το αποτέλεσμα του Definition είναι true, τότε το 
σύστημα λέγεται ότι είναι ένα instance της εν λόγω ονομασίας. Αλλά δεν είναι πάντα σίγουρο ότι κάθε 
όνομα CPE θα έχει έναν OVAL Definition που θα συνδέεται με αυτό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν ένα 
όνομα CPE έχει δημιουργηθεί από ένα άτομο ή από μια εφαρμογή, που έχει ως σκοπό να προσδιορίσει 
μια νέα ή ασυνήθιστη πλατφόρμα ή αν η γλώσσα CPE έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει μια 
σύνθετη πλατφόρμα. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει μια καθορισμένη διαδικασία για το πώς να 
ταιριάξει ένα όνομα CPE ή ένα statement της γλώσσας CPE μ’ ένα σύστημα, βασισμένη σε άλλα 
γνωστά ονόματα CPE, τα οποία έχουν ταιριάξει με τον εν λόγω σύστημα μέσω των OVAL Definitions. 
Αυτό ονομάζεται ταίριασμα (matching) [3]. 

H αντιστοίχιση βοηθά στο να καθοριστεί η σχέση μεταξύ των διαφόρων ονομάτων CPE και η οποία 
βασίζεται στην ιεραρχική ταξινόμηση των ονομάτων με βάση την μορφή (format) των ονομάτων. Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι θα είναι συχνό φαινόμενο να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ CPE ονομάτων και 
εξωτερικών στοιχείων (π.χ. μια ευπάθεια). Η "σήμανση" των στοιχείων αυτών με ονόματα CPE, δεν 
υπονοεί και τον τύπο των σχέσεων. Είναι σημαντικό ότι ο παραγωγός αυτών των στοιχείων καθορίζει το 
είδος της σχέσης που θα έχουν με τα CPE ονόματα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η 
αντιστοίχιση, π.χ. μεταξύ δύο CPE ονομάτων, δεν θα μεταφέρει τη σχέση που μπορεί να έχει το ένα 
CPE όνομα, μ’ ένα εξωτερικό στοιχείο, στο άλλο CPE όνομα. Με λίγα λόγια, πρέπει κάνεις να είναι 
προσεκτικός σχετικά με την παραδοχή ότι η ιεραρχική σχέση μεταξύ των CPE ονoμάτων θα ισχύει και 
για την εξωτερική σχέση. 

Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Ας σκεφτούμε μια ευπάθεια που 
έχει "σημανθεί" με το όνομα cpe:/o:microsoft:windows_xp. Κάποιος μπορεί να μην υποθέσει ότι ισχύει 
αυτή η ευπάθεια και σε XP Service Pack 2, καθώς η εξωτερική σχέση μπορεί να έχει οριστεί ως εξής: «η 
ευπάθεια μπορεί ή δεν μπορεί να ισχύει σε μια πλατφόρμα που ταιριάζει με το CPE όνομα, αλλά 
σίγουρα δεν ισχύει για τις πλατφόρμες που δεν ταιριάζουν με αυτό το CPE όνομα. Ακόμα κι αν το 
cpe:/o:microsoft:windows_xp::sp2 ταιριάζει με το αρχικό όνομα CPE που χρησιμοποιείται για την 
σήμανση, με βάση τη σχέση που περιγράφεται παραπάνω, δεν ισχύει η ευπάθεια στο XP Service Pack 2. 
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2.9.1 Conceptual Model  
Το εννοιολογικό μοντέλο για το ταίριασμα-αντιστοίχιση, αποτελείται από δύο βήματα: 
 
 Την δημιουργία μιας λίστας με όλα τα ονόματα CPE και τις λογικές συνδέσεις. 

 
 Για κάθε όνομα, ελέγχεται εάν το σύστημα έχει το hardware, το λογισμικό ή το λειτουργικό 

σύστημα που υποδεικνύεται από το όνομα. Αν ο έλεγχος είναι επιτυχής, για όλα τα ονόματα των 
components και ικανοποιεί τους λογικούς περιορισμούς, τότε το σύστημα αυτό είναι ένα instance 
του ονόματος CPE.  

 
Ενώ το εννοιολογικό μοντέλο είναι πολύ απλό, δεν είναι πρακτικό για όλα τα εργαλεία ανάλυσης, γιατί 
είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν τα συστατικά μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος. 
 
 

Σε πιο ρεαλιστικές καταστάσεις, τα εργαλεία ανάλυσης θα πρέπει να υποστηρίζονται από τα λεξικά 
CPE, για την εύρεση κοινού hardware, λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας 
αυτά τα λεξικά και τους OVAL Definitions, που περιλαμβάνονται σε αυτά, ένα εργαλείο ανάλυσης 
μπορεί να συγκεντρώσει ένα γνωστό σύνολο Κ CPE ονομάτων, για τα οποία ξέρουμε ότι το σύστημα 
που μας ενδιαφέρει, είναι ένα instance αυτών των ονομάτων. Στη συνέχεια, αν υπάρχει ένα άλλο 
συγκεκριμένο όνομα CPE ή CPE language, το εργαλείο μπορεί να διαπιστώσει αν το σύστημα είναι ένα 
instance αυτού του ονόματος, με βάση το σύνολο Κ των CPE ονομάτων. Αυτό ονομάζεται ταίριασμα με 
βάση τα γνωστά instances (known instance based matching.). Η Εικόνα 5 δείχνει τη βασική ιδέα αυτής 
της μεθόδου[3]. 

 

Εικόνα 5. Διαδικασία αντιστοίχισης [3]. 
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2.9.2 Αλγόριθμος αντιστοίχισης 
Για το matching έχουμε τους εξής δύο αλγορίθμους: 
 
 CPE_Name_Match: Ο αλγόριθμος αυτός δέχεται ένα σύνολο CPE ονομάτων Κ και ένα 

υποψήφιο CPE Όνομα Χ. Επιστρέφει true, αν το Χ ταιριάζει-αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε μέλος 
του Κ, αλλιώς επιστρέφει false. 

  
CPE_Language_Match: Ο αλγόριθμος αυτός δέχεται ένα σύνολο CPE ονομάτων Κ και μια 
υποψήφια έκφραση Ε. Επιστρέφει true, αν η έκφραση μπορεί να ικανοποιηθεί. με βάση το 
ταίριασμα (matching) των ονομάτων των μελών του Κ. Διαφορετικά επιστρέφει false. 

 
 
Παρακάτω, ο αλγόριθμος CPE_Name_Match εκφράζεται σε ψευδό-κώδικα. 
 

 
 

Εικόνα 6. Αλγόριθμος αντιστοίχισης [3]. 
 
 

Συμφώνα με τον παραπάνω αλγόριθμο, βλέπουμε ότι για το στοιχείο Ν του συνόλου Κ, μετριέται 
το μήκος του στοιχείου και στη συνέχεια συγκρίνεται με το μήκος του Χ (το υποψήφιο CPE όνομα). Αν 
το μήκος του Ν είναι μεγαλύτερο ή ίσο με αυτό του X, τότε η μεταβλητή r παίρνει σαν αρχική τιμή, την 
τιμή false. Στη συνέχεια έχουμε ένα loop, όπου ελέγχεται αν το κάθε στοιχείο του Χ, είναι ίδιο με το 
στοιχείο του Ν, που βρίσκεται στην ιδία θέση με αυτό ή είναι ίδιο με τον κενό χαρακτήρα. Αν ισχύει 
κάποια από αυτά τα δύο, τότε η μεταβλητή r παίρνει την τιμή true και συνεχίζεται να επαναλαμβάνεται 
ο έλεγχος, μέχρι να τελειώσουν τα στοιχεία του Χ, εκτός αν κάποια στιγμή δεν ισχύει κάποια από τις 
δύο ισότητες, όπου τότε θα διακοπεί το loop και η μεταβλητή r θα πάρει την τιμή false. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο αλγόριθμος θα επιστρέψει false, για την σύγκριση αυτή και στην συνέχεια θα συγκρίνει το 
επόμενο στοιχείο του συνόλου Κ, με το Χ. Αν όμως τελειώσει το loop, τότε ελέγχεται η τιμή της r. Αν η 
r έχει την τιμή true, τότε ο αλγόριθμος θα επιστρέψει true και έτσι έχουμε matching. 
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2.9.3 Παράδειγμα Αντιστοίχισης 

Στο πρώτο παράδειγμα, με την χρήση των OVAL Definitions από το λεξικό CPE, προκύπτουν δύο 
CPE ονόματα για το σύστημα μας. Αυτά τα ονόματα CPE, μεταφέρονται στο σύνολο Κ. 
 

 
 Παρακατω, βλεπουμε το CPE όνομα που θέλουμε να δούμε αν ταιρίαζει με κάποια από τα δύο 
προηγούμενα CPE ονόματα. 

 
Απάντηση: 
Υπάρχουν τρία στοιχεία: το X: C1 = o, C2 = η Microsoft και το C3 = windows_2000. Ακολουθώντας 
βήμα-βήμα τον αλγόριθμο αντιστοίχισης, βλέπουμε ότι κάθε στοιχείο του Χ, ταιριάζει με το αντίστοιχο 
του πρώτου ονόματος CPE του Κ. Έτσι, ο αλγόριθμος επιστρέφει true. 
 

 
 

Εικόνα 7. Επιτυχημένη διαδικασία αντιστοίχισης [6]. 
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Εικόνα 8. Αποτυχημένη διαδικασία αντιστοίχισης [6]. 
 
 
2.10 CPE Λεξικό 

Το CPE Λεξικό είναι η επίσημη συλλογή CPE ονομάτων. Σκοπός του είναι να παρέχει μια πηγή για 
όλα τα γνωστά ονόματα CPE, περιγραφές αυτών των ονομάτων και διάφορα διαγνωστικά tests. Το CPE 
Λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις δοκιμές(test) και από τα εργαλεία παραγωγής εκθέσεων 
(reports). Το CPE Λεξικό διαχειρίζεται και συντηρείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και 
Τεχνολογίας (NIST), ως μέρος της εθνικής βάσης δεδομένων ευπάθειας (NVD). Το NIST είναι 
υπεύθυνο για να διασφαλίσει ότι το CPE Λεξικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του CPE. Επίσης, 
είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της αναθεώρησης του περιεχομένου και των διαδικασιών διασφάλισης 
της ποιότητας. 
 

 
Πίνακας 2. Στατιστικά CPE Λεξικού [25]. 
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2.10.1Υποβολή νέων CPE ονομάτων 
 

Οι προμηθευτές και τα μέλη της κοινότητας της ασφάλειας μπορούν να υποβάλλουν νέα ονόματα 
στο Λεξικό CPE μέσω email, στέλνοντας τον XML κώδικα στο cpe@mitre.org. Κάθε υποβολή θα 
εισάγονται αυτόματα στο επίσημο λεξικό, μετά από μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου. Οι νέες προτάσεις 
θα πρέπει να ελέγχονται για την ορθότητα τους. Η εξέταση αυτή θα χρησιμοποιηθεί, ώστε να είναι 
βέβαιο ότι οι προτεινόμενες ονομασίες ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές [3]. 
 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

• Γίνεται η λήψη ενός αρχείου με την μορφή υποβολής. 
• Επικυρώνεται το αρχείο XML. 

o Αν αποτύχει η επικύρωση, κοινοποιείται στον χρήστη για να προσπαθήσει να διορθώσει 
τα λάθη. 

• Προσδιορίσετε αν το αρχείο περιέχει νέες ή τροποποιημένες υποβολές. 
• Επαληθεύεται ότι το περιεχόμενο είναι αποδεκτό. 
• Προσθέτονται οι νέες υποβολές στο CPE Λεξικό. 
• Ενημερώνεται στο CPE Λεξικό.  
• Στέλνεται ένα email στα μέλη της κοινότητας. Το email περιέχει τα εξής: 

o Πόσες νέες προτάσεις προστέθηκαν. 
o Πόσες προτάσεις απορρίφθηκαν. 

• και γιατί. 
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3. Common Configuration Enumeration 
 

3.1 Εισαγωγή στο CCE 

Όταν κάποιος προσπαθεί να συγκεντρώσει πληροφορίες για μια ρύθμιση από πολλαπλές πηγές, η 
χρήση των προκαθορισμένων αναγνωριστικών-ταυτοτήτων μπορεί να βελτιώσει τη συσχέτιση των 
δεδομένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο:  
 

• Επιτρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα και βοηθά στην προώθηση της αυτοματοποίησης. 
• Θα διευκολύνει τη συλλογή των μετρήσεων για την επίγνωση της κατάστασης του συστήματος. 
• Διευκολύνει τους ελέγχους ασφάλειας. 

 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), το οποίο αφορά 

πληροφορίες ασφαλείας για ευπάθειες. Παρόμοια προσπάθεια με το CVΕ, είναι και το CCE που εκχωρεί 
ένα μοναδικό αναγνωριστικό, για συγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων ασφαλείας.  

Τα αναγνωριστικά CCE σχετίζονται με τη διαμόρφωση καταστάσεων (configuration statements) και 
εκφράζονται με ονόματα προσιτά προς τον άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτό, η χρήση του CCE 
Αναγνωριστικού (CCE id), σαν ετικέτα, παρέχει μια γέφυρα μεταξύ του ανθρώπου και των εργαλείων 
ελέγχου διαμόρφωσης [5]. 

Για παράδειγμα, τα CCE-αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται για αντιστοιχίσεις μεταξύ των εγγράφων 
διαμόρφωσης των βέλτιστων πρακτικών (best practices), όπως τα έγγραφα CIS Benchmarks, DISA 
STIGs, Unified Compliance Framework κλπ. Τα CCE-αναγνωριστικά περιλαμβάνονται στο οδηγό 
ασφάλειας του Microsoft Windows Server 2008 και του Microsoft Office 2007.  
 
Η καταχώρηση, ενός στοιχείου διαμόρφωσης, στον κατάλογο CCE,  περιλαμβάνει τα εξής πέντε 
χαρακτηριστικά: 
 

• Ένα CCE αναγνωριστικό. 
• Περιγραφή: Μια περιγραφή της ρύθμισης. 
• Εννοιολογική παράμετροι: Παράμετροι που θα πρέπει να καθοριστούν, προκειμένου να 

εφαρμοστεί ένα CCE σ’ ένα σύστημα. 
• Τεχνικοί μηχανισμοί: Για κάθε συγκεκριμένη ρύθμιση,  μπορεί να υπάρξουν ένας ή 

περισσότεροι τρόποι για να επιτευχτεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
• Οι αναφορές - δείκτες σε άλλα εργαλεία ή συγκεκριμένες ενότητες εγγράφων, στις οποίες τα 

θέματα των ρυθμίσεων περιγράφονται λεπτομερώς. 
 
Επί του παρόντος, το CCE επικεντρώνεται σε software-based ρυθμίσεις-διαμορφώσεις. 
 
 
3.2 Διαχείριση του CCE 

Η MITRΕ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός. Σκοπός της MITRE, είναι να εργαστεί 
αποκλειστικά προς το δημόσιο συμφέρον. Η MITRE διαθέτει τρείς FFRDC. Η FFRDC είναι μια 
οργάνωση που βοηθά την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με την επιστημονική της έρευνα και ανάλυση. Η 
FFRDC βοήθα στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων υψηλής πολυπλοκότητας, στην 
ανάλυση τεχνικών θεμάτων και παρέχει δημιουργικές και οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις στα 
προβλήματα της κυβέρνησης. Δουλεύοντας για το δημόσιο συμφέρον, η FFRDC λειτουργεί ως 
στρατηγικός εταίρος με χορηγίες από κυβερνητικούς οργανισμούς [10]. 
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Είναι τέτοιος ο ρόλος της FFRDC, που επιτρέπει στην MITRE να συνεργαστεί και με τη 
βιομηχανία και με την κυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθούν αρκετά πρότυπα στο τομέα των 
πληροφοριών ασφαλείας. Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε το 1999 με το CVE, το οποίο είναι το 
παλαιότερο από αυτά τα πρότυπα. Μέσω αυτής της συνεργασίας, προέκυψε και το πρότυπο CCE. Λόγω 
της δημιουργίας του CCE. συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας CCE. H MITRE είναι υπεύθυνη για την 
CCE Ομάδα Εργασίας. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας προέρχονται από την κυβέρνηση, τους 
έμπορους των εργαλείων ασφαλείας, τους τελικούς χρήστες των εργαλείων και από πανεπιστημιακούς. 
Η ομάδα εργασίας ασχολείται με το CCE, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με μηνιαίες 
τηλεδιασκέψεις και περιστασιακές συναντήσεις [10].  

Η MITRE οργανώνει τις τηλεδιασκέψεις και τις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις και επιδιώκει 
τη συμβολή όλων των συμμετεχόντων στην ομάδα εργασίας. Επίσης προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα 
να καταλήξει σε ομοφωνία στις αποφάσεις. Όταν δεν υπάρχει εμφανής συναίνεση, η MITRE λαμβάνει 
αποφάσεις σχετικά με το πρότυπο, σε στενή συνεργασία με τους χορηγούς της κυβέρνησης, με στόχο 
την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για το δημόσιο συμφέρον.  

 
3.3  Βασικές Αρχές του CCE 

Ένα configuration statement μπορεί να βρεθεί μέσα σε οδηγούς ασφάλειας, σε κριτήρια 
αξιολόγησης, σε οδηγίες από τους πωλητές, σε διάφορα εργαλεία αξιολόγησης και διαχείρισης, καθώς 
και σε συστήματα υποβολής εκθέσεων [10]. Το CCE διευκολύνει τον γρήγορο και ακριβή συσχετισμό 
μεταξύ των στοιχείων αυτών, αποδίδοντας ένα μοναδικό CCE id στο κάθε statement. 

Παράδειγμα: CCE-3177-3  
          Definition: The “account lockout threshold” setting should be configured correctly.  
          Parameters: Number of attempts.  
  
Σε περίπτωση που ένα configuration statement μπορεί να ελεγχθεί από ένα εργαλείο αξιολόγησης, θα 
πρέπει να του δοθεί ένα CCE id. Τέτοια statements είναι: 
 

• The required permissions for the directory % SysternRoot%\System32VSetup should be assigned. 
• The "account lockout threshold" setting should be configured correctly. 
• The startup type of the Remote Shell service should be set correctly. 
 
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι όλα σε θέση να επαληθευτούν αυτόματα και μπορούν να 

ρυθμιστούν και να ελέγχουν, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένα scripts και προγράμματα. Αυτά τα 
παραδείγματα δεν απαιτούν καμία ανθρώπινη προσπάθεια, προκειμένου να ελέγχουν ή να ερμηνευτούν 
και έτσι μπορεί σε όλα να δοθεί ένα CCE id. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που θα μπορούσαν να αποκλείσουν κάποια statements, από το να λάβουν 
ένα CCE id.  

 
1. Πρώτον, απορρίπτονται αυτά που είναι ουσιαστικά αδύνατο να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, ο 

έλεγχος των μεθόδων που ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επεξεργαστεί το 
users.conf, απαιτεί σημαντική προσπάθεια [10]. 

2. Δεύτερον, αποκλείονται οι καταστάσεις που απαιτούν ουσιαστική ανθρώπινη ερμηνεία. 
προκειμένου να υλοποιηθούν τεχνικά. Για παράδειγμα, η δήλωση: «Χρησιμοποιήστε 
ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης», είναι ασαφής και διαφορετικοί αναλυτές θα ερμηνεύσουν 
διαφορετικά την τεχνική έννοια. Για τα Microsoft Windows XP, το CCE θα αντικαταστήσει 
το παραπάνω statement «Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης», με τέσσερις 
καταστάσεις, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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• Ο «ελάχιστος χρόνος χρήσης του κωδικό", (CCE-2439-8).  
• Το "ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης", (CCE-2981-9).  
• Ο "κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της πολυπλοκότητας", (CCE-2735-9)  
• Η "Επιβολή «ιστορικού» για τον κωδικό πρόσβασης", (CCE-2994-2),  
 

 

3.4  Συγκρίσιμες καταστάσεις 

Το CCE αντιμετωπίζει κάποια configuration statements ως ίδια, παρά τις εμφανείς διαφορές τους. 
Με λίγα λόγια, το CCE ενοποιεί αυτά τα statements και δίνει ένα συνολικό CCE id. Τα configuration 
statements που θεωρούνται ίδια από το CCE, αναφέρονται ως συγκρίσιμες καταστάσεις. Υπάρχουν δύο 
βασικοί τρόποι με τους οποίους οι καταστάσεις είναι συγκρίσιμες και αυτοί oι τρόποι είναι με βάση τις 
παραμέτρους CCE και με βάση τους τεχνικούς μηχανισμούς. 

 

3.4.1 Παράμετροι 
Όσον αφορά τις παραμέτρους, ας εξετάσουμε τα ακόλουθα configuration statements.  
 
• Source: DISA Gold Disk Tool for Windows 2000 

o Statement: Account logon lockout threshold = 3 

• Source: CIS Level 1 Benchmark for Windows 2000 
o Statement: Account logon lockout threshold = 50 

 

Το CCE θεωρεί ότι αυτές οι δύο καταστάσεις είναι συγκρίσιμες, δεδομένου ότι και οι δύο αφορούν 
την ίδια ρύθμιση. Το "μέγιστο όριο προσπαθειών για είσοδο σ’ ένα σύστημα". Διαφέρουν μόνο στη τιμή 
για την εν λόγω ρύθμιση. Το CCE αντιμετωπίζει τον μέγιστο αριθμό προσπαθειών σύνδεσης. ως 
παράμετρο και έτσι η προκύπτουσα εγγραφή CCE είναι η εξής: 

 
Εικόνα 9. CCE με παράμετρο [10]. 

 
Ένα άλλο παράδειγμα, στα Microsoft Windows XP μπορεί να οριστεί ένα ελάχιστο μήκος κωδικού 

πρόσβασης, που θα εφαρμοστεί για όλους τους νεοσύστατους λογαριασμούς χρηστών. Αν έχουμε ένα 
configuration statement, που ορίζει το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης στα οκτώ ψηφία και ένα 
άλλο, που ορίζει το ελάχιστο μήκος του κωδικού πρόσβασης στα 14, τότε αυτά τα δύο statements είναι 
συγκρίσιμα, επειδή αναφέρονται στην ίδια ρύθμιση, με την μόνη διαφορά ότι έχουν διαφορετική τιμή 
στην παράμετρο [10]. 
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3.4.2 Τεχνικοί μηχανισμοί 
Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο τα configuration statements θεωρούνται συγκρίσιμα κατά το CCE, 

είναι με τους τεχνικούς μηχανισμούς. Οι CCE τεχνικοί μηχανισμοί περιγράφουν τη βασική τεχνική που 
χρησιμοποιείται, ώστε να επιτευχτεί η επιθυμητή αλλαγή στο σύστημα. Θα πρέπει να πούμε ότι οι 
τεχνικοί μηχανισμοί βρίσκονται από την αρχή στην πλατφόρμα και περιλαμβάνουν αρχεία, χρήστες, τα 
registry keys, τοπικές ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας, καθώς και ελέγχους γραφικής διεπαφής χρήστη 
(GUI) [10]. Παρακάτω βλέπουμε σχετικά παραδείγματα. 

 
• Windows Registry Key:  
     HKEY_LOCAL_MACHINE\SY$TEM\CurrentCon^  

           meters'Firewall Pol icy\StandaraTrofile''Ix>gging''LogDroppedPackeIs 
 

• GPO Template: 
    Computer Coiu^giiration'Adniinistrative Teinplates\Network'.Network ConnectionsXWindows 
    Firewair.Standard ProfileWVindows Firewall: Allow Logging -Log Dropped Packets 
 
• Windows Firewall Settings: 
    Control Panel"''.Windows Firewall'Advanced\$ecurity LoggingNLogging Options\ Log  
    dropped packets 

 

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι υπάρχουν, τουλάχιστον, τρεις μέθοδοι για τον καθορισμό του 
"Log Dropped Packets " στο Τείχος προστασίας των Windows: O πρώτος τρόπος είναι, κάνοντας 
άμεσες αλλαγές στο registry key. Ο δεύτερος είναι, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας GPO 
και ο τρίτος είναι, χρησιμοποιώντας τη διεπαφή Τείχος προστασίας των Windows. Ενώ υπάρχουν λεπτοί 
λόγοι για τους οποίους ο διαχειριστής θα επιλέξει μια μέθοδο, σε σχέση με τις άλλες, υπάρχει η 
συμφωνία ότι κάθε μία από αυτές τις μεθόδους, είναι ορθή για την επίτευξη του στόχου. Μέσα στο 
CCE,  οι δηλώσεις αυτές αποτελούν τρεις συγκρίσιμους τεχνικούς μηχανισμούς για το ίδιο CCE [10]. 

 
Εικόνα 10.  CCE με παράμετρο και τεχνικούς μηχανισμούς [10]. 
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3.5  Μη Συγκρίσιμες καταστάσεις 

Ενώ το CCE αντιμετωπίζει κάποιες διαμορφώσεις ως συγκρίσιμες, παρά τις εμφανείς διαφορές 
τους, το CCE θεώρει κάποια configuration statement ως διαφορετικά, παρά τη φαινομενική ομοιότητα 
τους. Με λίγα λόγια, τα θεώρει ως μη συγκρίσιμα. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι, με τους οποίους 
παρόμοια statements θεωρούνται ως μη-συγκρίσιμα για το CCE: Tα διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα 
ασφάλειας και οι διαφορετικές ομάδες πλατφόρμας [10]. 

3.5.1 Διαφορετικά θεωρητικά μοντέλα ασφάλειας  
Ας εξετάσουμε το παράδειγμα του configuration statement, που σχετίζεται με τα δικαιώματα των 

αρχείων, σ’ ένα συγκεκριμένο σύστημα αρχείων (file system), για ένα πρόγραμμα που μπορεί να 
εγκατασταθεί τόσο σε UNIX, όσο και σε Windows συστήματα. Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσε 
κανείς να προσπαθήσει να κάνει ένα ενιαίο configuration statement, παρά το γεγονός ότι τα αρχεία θα 
πρέπει να αποθηκεύονται σε διαφορετικά εγγενή συστήματα αρχείων, όπως το NTFS ή το NFS. Το CCE 
επισημαίνει ότι καθένα από τα συστήματα αρχείων, NFS και NTFS, έχουν διαφορετικά μοντέλα 
ασφάλειας και διαχείρισης των δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό, τo CCE εκχωρεί διαφορετικά CCE id 
για το κάθε configuration statement, ένα για κάθε τύπο file system [10]. 

 
3.5.2 Διαφορετικές ομάδες πλατφόρμας 
Όταν έχουμε ένα configuration statement, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες, 
τότε το CCE παράγει δύο CCE id για το ίδιο statement. 
 
Παράδειγμα: The required auditing for %SystemDrive% directory should be enabled.  
  

Το παραπάνω statement ισχύει εξίσου, τόσο για τα Windows 2000, όσο και για Windows XP. Αλλά 
το CCE αναγνωρίζει, τόσο τα Windows 2000, όσο και τα Windows XP, ως διαφορετικές "ομάδες" 
πλατφόρμας και συνεπώς αποδίδει διαφορετικά CCE id σε αυτό το statement, ένα για κάθε ομάδα 
πλατφόρμας. 
 

3.6  CCE Entry 
To CCE Entry είναι τα βασικό στοιχείο του CCE. Είτε πούμε CCE Entry, είτε CCE id, δεν υπάρχει 

καμία διαφορά. To CCE αποτελείται από δύο είδη πληροφοριών. Το πρώτο είναι, τα περιγραφικά 
στοιχεία που περιγράφουν το CCE σε μορφή κατανοητή από τον άνθρωπο. Πρώτιστα, αυτό αποτελείται 
από ένα κείμενο που περιγράφει το στοιχείο διαμόρφωσης, δηλαδή το στοιχείο που πρόκειται να 
τροποποιηθεί και τις λογικές τιμές των παραμέτρων που συνδέονται με τον έλεγχο. Για παράδειγμα, μια 
παράμετρος θα μπορούσε να περιέχει τις τιμές "ενεργοποιημένη" ή " απενεργοποιημένη". Το άλλο είδος 
των πληροφοριών, είναι οι αναφορές και οι τεχνικοί μηχανισμοί [10] 
 
 
3.7.1 Συσταδοποίηση 

Η ακόλουθη ενότητα έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς παρόμοιοι τεχνικοί μηχανισμοί, αποτελούν ένα 
CCE Entry. Αν επρόκειτο κάποιος να σχεδιάσει, σ’ ένα γράφημα, σύνολα από τεχνικούς μηχανισμούς 
και κάθε ομάδα-σύνολο θα αποτελούνταν από συγκρίσιμους μηχανισμούς, τότε το γράφημα θα είχε την 
παρακάτω μορφή.  
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Εικόνα 11. Συσταδοποίηση [10]. 
 

Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι για να δημιουργήσουμε ένα CCE Entry, πρέπει να κάνουμε 
clustering (συσταδοποίηση) στους τεχνικούς μηχανισμούς. Σε αυτή την αναπαράσταση θα λέγαμε ότι 
κάθε συστάδα, από παρόμοιους μηχανισμούς, αποτελεί ένα CCE. Από την άλλη μεριά, θα μπορούμε να 
πούμε, ότι ένα CCE Entry είναι ένα αναγνωριστικό που σχετίζεται μ’ ένα σύνολο (cluster) συγκρίσιμων 
μηχανισμών, όπως βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 12. CCE Entry για κάθε συστάδα [10]. 

Τα βασικά βήματα που ακολουθούμε για την δημιουργία ενός CCE Entry είναι:   

1. Να δημιουργηθούν συστάδες με συγκρίσιμα στοιχεία. 
2.  Για κάθε συστάδα να δοθεί ένα νέο CCE id. 

 
 

Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν όταν δημιουργηθεί ένα νέο cluster είναι οι εξής: 

• Θα πρέπει να γίνει μια αναζήτηση, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο cluster το οποίο είναι 
συγκρίσιμο με το νέο cluster. 

• Αν βρεθούν συγκρίσιμα clusters, τότε το νέο cluster θα πρέπει να συγχωνευτεί με το αρχικό. 
• Εάν δεν βρεθούν συγκρίσιμα clusters, τότε δημιουργείται ένα νέο CCE. 
• Τέλος, ενημερώνεται ο κατάλογος CCE. 
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3.7  Τα στάδια δημιουργίας ενός CCE 

Το επόμενο τμήμα εξετάζει μια ποικιλία από θέματα που σχετίζονται με το πώς οι διάφορες 
οργανώσεις συνεργάζονται για τη δημιουργία και τη διατήρηση των δεδομένων CCE. Η CCE 
διαδικασία ξεκινά με τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας. Ο τελικός στόχος του έργου είναι τα 
δομημένα δεδομένα CCE να είναι στη διάθεση του κόσμου [10]. 

Αφού τα τελικά σημεία της διαδικασίας εντοπίστηκαν, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες παραδοχές 
σχετικά με τη διαδικασία και με βάση αυτές, μπορούμε να καθορίσουμε ποια πρέπει να είναι τα 
ενδιάμεσα βήματα για την δημιουργία ενός CCE.  
 
Παραδοχή 1: Κανένας οργανισμός δεν διαθέτει την τεχνογνωσία για τη δημιουργία ενός CCE για όλες 
τις πλατφόρμες. 
 

Κανένας οργανισμός δεν έχει την ικανότητα, την εμπειρία και την γνώση για την παραγωγή CCE 
δεδομένων για όλες τις πλατφόρμες. Αυτό μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα. Η διαδικασία CCE πρέπει 
να φιλοξενήσει τη συμμετοχή πολλών οργανισμών, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη κάλυψη 
όλων των πλατφόρμων. 
 
Παραδοχή 2: Πολλοί οργανισμοί θα δημοσιεύσουν διαφορετικές, αλλά επικαλυπτόμενες αναφορές για 
υψηλού ενδιαφέροντος πλατφόρμες. 

 
Ο δημιουργός της πλατφόρμας είναι σαφώς σε καλύτερη θέση, για να καθορίσει το σύνολο των 

αναφορών και των τεχνικών μηχανισμών που προσδιορίζουν τη πλατφόρμα και μπορεί να δημιουργήσει 
ένα CCE id για την εν λόγω πλατφόρμα. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι εμπειρογνώμονες οι οποίοι 
μπορούν να δημιουργήσουν ένα CCE id για την εν λόγω πλατφόρμα. Παραδείγματα τέτοιων ειδικών 
είναι: 
 

• NSA 
• DISA  
• Center for Internet Security  

 
Έτσι, για μια πλατφόρμα, ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος, η διαδικασία του CCE πρέπει να παρέχει 
κάποιο μηχανισμό με τον οποίο τα configuration statements από πολλούς οργανισμούς, θα μπορούν να 
συγχωνεύονται. 
 
Παραδοχή 3: Τα CCE δεδομένα θα πρέπει να τροφοδοτηθούν στον κόσμο μέσω του διαδικτύου. 

 
Ο Παγκόσμιος Ιστός παρέχει την πιο προφανή δυνατότητα για τη διανομή των δεδομένων CCE. Επί 

του παρόντος, η MITRE Corporation παρέχει τη δυνατότητα αυτή. Η NVD του NIST προσφέρει μια 
Web-based δυνατότητα [10]. 
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Παραδοχή 4: Τα CCE δεδομένα θα πρέπει να έχουν επαρκή πληρότητα και ορθότητα, για να είναι 
χρήσιμα. 
 

Η χρησιμότητα των CCE δεδομένων θα πρέπει να καθορίζεται από την ορθότητα τους. Το 
Wikipedia έχει αποδείξει ότι η ανατροφοδότηση και τη συμβολή στη δημιουργία περιεχομένου 
(δεδομένων) και στη διαδικασία συντήρησης, είναι ένας ισχυρός μηχανισμός μέσω του οποίου το 
περιεχόμενο μπορεί να τροφοδοτηθεί μ’ έναν «αναδυόμενο» τρόπο. Επίσης, με αυτόν τον μηχανισμό 
παρέχεται η δυνατότητα να διαγράφονται οι κακόβουλες δημοσιεύσεις. Κάτι παρόμοιο πρέπει να ισχύει 
και για το CCE. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι η διαδικασία δημιουργίας ενός CCE πρέπει να 
παρέχει μηχανισμούς για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου συνέπειας, πληρότητας και ορθότητας των 
στοιχείων CCE [10]. 
 
 
 Παραδοχή 5: Τα CCE δεδομένα θα πρέπει να έχουν επαρκή δομή για να είναι χρήσιμα. 
 

Τα CCE θα πρέπει να έχουν μια κοινή. Μπορούμε επίσης να συμπεράνουμε, ότι η διαδικασία θα 
πρέπει να περιλαμβάνει έναν μηχανισμό, με τον οποίο αδόμητα και δομημένα δεδομένα συγχωνεύονται 
σε μια συγκεκριμένη μορφή CCE δεδομένων. 
 
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε και τα πέντε στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για την δημιουργία 
ενός CCE. 

 
Εικόνα 13. Διάγραμμα βημάτων δημιουργίας CCE [10]. 
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4. Common Vulnerabilities and Exposures 
 
4.1 Εισαγωγή στο CVE 
 

Οι περισσότερες επιθέσεις λογισμικού, είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης των τρωτών σημείων 
σε πολλά λογισμικά προϊόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, 
ενός οργανισμού ή ακόμη και για την ασφάλεια ενός έθνους. Επιπλέον, τα τρωτά σημεία στο λογισμικό 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την πνευματική ιδιοκτησία, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των τρωτών σημείων 
αυξήθηκε σημαντικά, καθώς αυξήθηκε το επίπεδο της επιτήδευσης, το οποίο οι επιτιθέμενοι 
χρησιμοποιούν στις τεχνικές τους. ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξαιρετικά ευαίσθητες 
πληροφορίες. Πολλοί ειδικοί ή οργανισμοί σε θέματα ασφάλειας, όπως η SANS, παρέχουν συμβουλές 
και βέλτιστες πρακτικές, για την πρόληψη κινδύνων, προτείνουν διάφορες ρυθμίσεις ασφαλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ασφαλείας που αφορούν τη προστασία των ευαίσθητων 
δεδομένων μέσω της κρυπτογράφησης και προσπαθούν να καλύψουν τα κενά ασφαλείας στα λογισμικά 
πακέτα [21].  

Η ασφάλεια συχνά θεωρείται ως μια κούρσα μεταξύ των χάκερς, που προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν αδυναμίες των συστημάτων και των ανθρώπων ασφαλείας, οι οποίοι κάνουν ότι είναι 
δυνατόν για να προστατέψουν τα συστήματα. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι ασφαλείας πρέπει να 
γνωρίζουν τις νέες τάσεις-αδυναμίες στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να είναι σε θέση να 
σκεφτούν αντίμετρα, πριν αυτές οι αναδυόμενες τάσεις γίνουν μεγάλης κλίμακας προβλήματα [13]. 

Στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων ασφάλειας, δημιουργήθηκε το πρότυπο CVE 
(Common Vulnerabilities and Exposures). To CVE είναι μια λίστα πληροφοριών των τρωτών σημείων 
(ευπάθειες) της ασφάλειας και στοχεύει στην παροχή κοινών ονομάτων για τα δημόσια γνωστά 
προβλήματα. Ο στόχος του CVE, είναι να διευκολύνει να μοιράζονται δεδομένα σε ξεχωριστά στοιχεία 
της ασφαλείας (εργαλεία και υπηρεσίες ασφάλειας), με «κοινή απαρίθμηση» [13]. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το CVE, είναι ένα λεξικό ονομάτων για δημόσια γνωστά τρωτά σημεία 
της ασφάλειας, ενώ το CCE παρέχει αναγνώριση για θέματα ρύθμισης των παραμέτρων της ασφάλειας 
[30]. 
Το CVE είναι: 

• Ένα όνομα για μία ευπάθεια. 
• Μία τυποποιημένη περιγραφή για κάθε ευπάθεια. 
• Ένα λεξικό και όχι μια βάση δεδομένων. 
• Ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικές βάσεις δεδομένων και τα εργαλεία μπορούν να "μιλήσουν" 

την ίδια γλώσσα. 
• Ο τρόπος για τη διαλειτουργικότητα και την καλύτερη κάλυψη της ασφάλειας. 
• Μια βάση για την αξιολόγηση των εργαλείων και των βάσεων δεδομένων. 
Το CVE ξεκίνησε το 1999, όταν τα περισσότερα εργαλεία για την ασφάλεια χρησιμοποιούσαν δικές 

τους βάσεις δεδομένων, με τα δικά τους ονόματα, για θέματα ευπάθειας. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε 
κανένας εύκολος τρόπος, που να καθορίσει πότε οι διάφορες βάσεις δεδομένων αναφέρονταν το ίδιο 
πρόβλημα. Οι συνέπειες ήταν πιθανά κενά στην ασφάλεια και δεν υπήρχε αποτελεσματική 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών βάσεων δεδομένων και εργαλείων [30]. 

Τα CVE Αναγνωριστικά αποτελούν σημεία αναφοράς για την ανταλλαγή δεδομένων, έτσι ώστε τα 
προϊόντα της ασφάλειας και οι υπηρεσίες, να μπορούν να «μιλήσουν» μεταξύ τους. Τα CVE 
Αναγνωριστικά παρέχουν επίσης ένα βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της κάλυψης των εργαλείων 
και των υπηρεσιών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να καθορίσουν ποια εργαλεία είναι πιο 
αποτελεσματικά και κατάλληλα για τις ανάγκες τους. Εν ολίγοις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
είναι συμβατές με το CVE, παρέχουν καλύτερη κάλυψη, ευκολότερη διαλειτουργικότητα, καθώς και 
βελτιωμένη ασφάλεια [30]. 
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4.2  CVE CD 

Οι CVE αποφάσεις περιεχόμενο (content decisions) είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που 
χρησιμοποιούνται, για να εξασφαλιστεί ότι τα CVE ids δημιουργούνται με καθορισμένο τρόπο, 
ανεξάρτητα από το ποιος κάνει την δημιουργία. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι CDs: Ένταξη και Αφαίρεση 
[27]. 
 

• Αποφάσεις Περιεχομένου Ένταξης: Προσδιορίζουν εάν μια ευπάθεια πρέπει να πάρει ένα CVE 
id. 

• Αποφάσεις Περιεχομένου Αφαίρεσης: Προσδιορίζει το επίπεδο λεπτομέρειας για ένα θέμα 
ευπάθειας, το οποίο πρέπει να περιγραφτεί. Για παράδειγμα, αν σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα 
ασφαλείας, θα πρέπει να δοθεί ένα αναγνωριστικό CVE ή πέντε αναγνωριστικά CVE.  

 
Οι CVE αποφάσεις περιεχομένου Αφαίρεσης (Abstraction Content Decisions) παρέχουν οδηγίες, για το 
πότε να συνδυάζουν πολλαπλές αναφορές σ’ ένα ενιαίο όνομα CVE ("Συγχώνευση") και πότε να 
δημιουργούν ξεχωριστά ονόματα CVE ("SPLIT") [28]. Τα CDs έχουν σχεδιαστεί με τους ακόλουθους 
στόχους: 
 

• Παρέχον συνοχή σε όλο τo φάσμα των δημοσιοποιημένων αναφορών μιας ευπάθειας. 
• Παρέχουν σταθερότητα, όπου είναι εφικτό, καθώς οι πληροφορίες σχετικά μ’ ένα συγκεκριμένο 

θέμα ευπάθειας αναπτύσσεται και ωριμάζουν. 
• Παρέχουν επαναληψιμότητα, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να εφαρμόσουν τα CD και να 

λάβουν τα ίδια αποτελέσματα. 
• Παρέχουν διαφάνεια, έτσι ώστε οι αναλυτές να μπορούν να καταλάβουν το σκεπτικό ορισμένων 

επιλογών του CVE. 
• Μεγιστοποιεί την πρακτικότητα. Το CD δεν μπορεί να είναι "τέλειο" ή "πλήρης", επειδή οι 

πληροφορίες μιας ευπάθειας, είναι σπάνια τέλειες ή πλήρεις. 
 

4.2.1 Split/Megre 
Οι ακόλουθες CDs καθορίζουν πώς να διαχωρίζονται ή να συγχωνεύονται τα διάφορα θέματα 
ευπάθειες. 
 
Μια δράση SPLIT, σημαίνει ότι ξεχωριστό CVE αναγνώρισης θα πρέπει να ανατεθεί και μια δράση 
MERGE, σημαίνει ότι οι ευπάθειες θα πρέπει να συνδυαστούν σ’ ένα ενιαίο αναγνωριστικό CVE. Ας 
εξετάσουμε δύο χωριστές εκθέσεις(reports) για θέματα ασφάλειας, τη S1 και τη S2. Και οι δυο αυτές 
εκθέσεις αναφέρονται σ’ ένα συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο [28]. 
 

• Αν S1 και S2 είναι διαφορετικού τύπου σφάλματος, τότε κάνουμε SPLIT. Εάν ένα είδος 
σφάλματος είναι γνωστό, αλλά το άλλο είναι άγνωστο, τότε χωρίζονται. Αν και οι δύο τύποι 
σφάλματος είναι άγνωστοι, τότε θεωρούνται το ίδιο. 

• Αν S1 και S2 είναι ο ίδιος τύπος του σφάλματος, αλλά η S1 εμφανίζεται σε κάποια έκδοση 
(version), στην οποία η S2 δεν εμφανίζεται (ή το αντίστροφο), τότε κάνουμε SPLIT. 

• Αν S1 και S2 είναι ο ίδιος τύπος σφάλματος και επηρεάζουν τις ίδιες εκδόσεις, τότε κάνουμε 
συγχώνευση. 
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4.3  Τα στάδια δημιουργίας ενός CVE 

Η διαδικασία αρχίζει με την ανακάλυψη μιας πιθανής ευπάθειας. Στις πληροφορίες που σχετίζονται 
με την συγκεκριμένη ευπάθεια, αποδίδεται ένα CVE αναγνωριστικό (ονομάζεται επίσης ""CVE id", 
"CVE Entry", "CVE Name" ή "CVE") από την CVE Αρχή Αριθμοδότησης (CNA) και στη συνέχεια 
δημοσιεύονται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας του CVE.  
Η διαδικασία της οικοδόμησης της CVE λίστας χωρίζεται σε τρία στάδια: το στάδιο της επεξεργασίας, 
το στάδιο ανάθεσης και το στάδιο της δημοσίευσης. H CVE Συντακτική Επιτροπή επιβλέπει τη 
διαδικασία αυτή [26]. 
 
 
Στάδιο 1: Επεξεργασία 

Για τη δημιουργία ενός CVE, η MITRE έχει τη CVE Ομάδα περιεχομένου, της οποίας ο 
πρωταρχικός στόχος είναι η ανάλυση, η έρευνα και η επεξεργασία των εισερχόμενων υποβολών για 
ευπάθειες και η μετατροπή των υποβολών σε CVE έγγραφα. Η ομάδα έχει ως επικεφαλής τον CVE 
Editor ο οποίος έχει την τελική ευθύνη για όλα τα CVΕ [26]. 
 
 
Φάση μετατροπής 

Κατά το στάδιο της επεξεργασίας, η CVE ομάδα περιεχομένου, η οποία αποτελείται από τους 
αναλυτές και ερευνητές ασφάλειας της MITRE, συλλέγει τις πρώτες πληροφορίες από διάφορες πηγές, 
π.χ. από τους ανεξάρτητους ερευνητές, τους προμηθευτές λογισμικού που έχουν προμηθεύσει την 
MITRE με τις δίκες τους βάσεις δεδομένων. Κάθε ξεχωριστό στοιχείο που συλλέγεται,  μετατρέπεται σε 
τυποποιημένη μορφή, ώστε να διευκολυνθεί η επεξεργασία του, από αυτοματοποιημένα προγράμματα. 
Κάθε δεδομένο περιλαμβάνει το μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την αρχική πηγή 
[26]. 
 
Φάση Αντιστοίχισης 

Μετά από αυτή τη φάση μετατροπής, κάθε στοιχείο, αυτόματα συγκρίνεται με όλα τα άλλα στοιχεία 
και όλα τα δημοσιευθέντα CVE ids. Στην ουσία, γίνεται μία αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση βασίζεται 
κυρίως σε λέξεις-κλειδιά που εξάγονται από την περιγραφή, τις αναφορές και από ένα σύντομο τίτλο. Οι 
λέξεις-κλειδιά ορίζονται ανάλογα με το πόσο συχνά εμφανίζονται και γενικά δίνεται προτίμηση σε 
ασυνήθιστους όρους, όπως το όνομα του προϊόντος και του προμηθευτή και σε συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες της ευπάθειας. Το ταίριασμα των λέξεων δεν είναι απόλυτα ακριβές, καθώς μπορεί να 
υπάρχουν παραλλαγές στην ορθογραφία των σημαντικών όρων, όπως τα ονόματα των προϊόντων.  

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, όλες οι σχετικές προτάσεις-υποβολές συνδυάζονται σε ομάδες 
υποβολής. Κάθε ομάδα προσδιορίζει μία ευπάθεια ή μια ομάδα στενά συνδεδεμένων ευπαθειών. Στη 
συνέχεια, αυτές οι ομάδες υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επόμενη φάση, η οποία ονομάζεται 
«βελτίωση» [26]. 
 
Φάση Βελτίωσης 

Συνήθως, σ’ ένα μέλος της ομάδας περιεχομένου έχει ανατεθεί μια παρτίδα των 20 ή περισσότερων 
ομάδων υποβολής. Κατά τη διάρκεια της φάσης Βελτίωσης, το μέλος της ομάδας αναλύει μια ομάδα 
υποβολής και καθορίζει εάν μία ή περισσότερες από τις υποβολές προσδιορίζουν ένα από τα υπάρχοντα 
CVE στοιχεία. Αν ναι, τότε ο αναλυτής σημειώνει τις πρόσθετες αναφορές που υπάρχουν για το 
συγκεκριμένο CVE στοιχείο έτσι ώστε οι αναφορές του υφιστάμενου CVE στοιχείου να αυξηθούν. 
Αν υπάρχουν παρατηρήσεις-υποβολές από μια ομάδα που δεν περιγράφουν ένα υπάρχον CVE στοιχείο, 
τότε το μέλος της ομάδας κάνει τα εξής: 
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• Εφαρμόζει τις CVE αποφάσεις περιεχομένου (CD), για να αποφασίσει εάν πρέπει η όχι να 
δημιουργηθούν νέα CVE ids. 

• Εφαρμόζει τα CDs για να αποφασίσει πόσα CVΕ ids πρέπει να δημιουργήσει. 
 
Για κάθε CVE αναγνωριστικό που θα δημιουργηθεί, ο αναλυτής κάνει τα εξής: 

• Κατάλογο των σχετικών αναφορών. 
• Δημιουργεί μια περιγραφή. 
• Προσδιορίζει άλλα στοιχεία, όπως η ημερομηνία που ανακοινώθηκε το πρόβλημα. 
• Εντοπίζει ποιες λέξεις-κλειδιά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μετέπειτα αντιστοίχιση. 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας αναλυτής μπορεί να επιλέξει να καθυστερήσει την ανάλυση μιας 

ομάδας υποβολής ή ένα μέρος της ομάδας, όταν ένα θέμα είναι περίπλοκο. Η φάση της Βελτίωσης είναι 
κάτι πολύ δύσκολο, επειδή μερικές φορές απαιτείται από το άτομο μου εξετάζει μια ομάδα υποβολής, να 
καταλάβει το πρόβλημα στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία της ομάδας, να εφαρμόσει τις αποφάσεις 
περιεχομένου και να γράψει τις περιγραφές. Αυτή η φάση είναι αρκετά δύσκολη για τους νέους 
αναλυτές, επειδή απαιτείται ένα υπόβαθρου γνώσης. ώστε ο αναλυτής να μπορεί να είναι παραγωγικός 
[26]. 
 
 
Φάση Επεξεργασίας 

Μετά τη φάση της Βελτίωσης, ο CVE Εκδότης εξετάζει το έργο των αναλυτών για να σιγουρευτεί 
ότι ακολουθηθήκαν τα CDs. Ο Editor παρέχει την δυνατότητα της ανατροφοδότησης στον αναλυτή, 
δεδομένου ότι η αντιστοίχιση δεν μπορεί πάντα να βρει όλες τις σχετικές παρατηρήσεις, κάτι το οποίο 
συνήθως οφείλονται σε ανακολουθίες. Ο Editor μπορεί να συγχωνεύσει πολλές ομάδες βελτίωσης οι 
οποίες δημιουργήθηκαν από διαφορετικούς αναλυτές. 
 
 
Στάδιο 2: Εκχώρηση 
 

Τα CVE Αναγνωριστικά συνήθως δημιουργούνται μ’ έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους: (1) 
Από την ομάδα περιεχομένου, όταν ένα γκρουπ από νέες υπόβαλες αναφέρεται σε μια νέα ευπάθεια. (2) 
Από έναν οργανισμό ή από ένα άτομο που χρησιμοποιεί το CVE όταν ανακοινώνει για πρώτη φορά ένα 
νέο στοιχείο ή (3) δημιουργούνται από το CVE Editor, συνήθως για να δημιουργηθούν γρήγορα νέα 
CVE για ένα νέο και κρίσιμο ζήτημα [26]. 
 
 
Στάδιο 3: Δημοσίευση 
 
Φάση Δημοσίευση 
Μόλις δημιουργηθεί ένα νέο CVE Αναγνωριστικό, τότε αυτή η νέα καταχώρηση δημοσιεύεται στο 
κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του CVE. 
 
Φάση Τροποποίηση 
Κάθε μια καταχώριση μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθεί, π.χ. να διευκρινιστεί η περιγραφή της ή να 
προστεθούν περισσότερες αναφορές. 
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4.4  Διπλά CVE ID 
Καθώς όλο και περισσότεροι πωλητές και ερευνητές χρησιμοποιούν τα CVE Αναγνωριστικά (id) σε 

αρχικές δημόσιες ανακοινώσεις ευπάθειας, ο κίνδυνος των πολλαπλών χρήσεων των ίδιων CVE ids 
αυξάνεται. Επίσης, είναι πολύ πιθανό για το ίδιο θέμα ευπάθειας, να εμφανιστούν δύο ids. Για το λόγο 
αυτό, πρέπει να κληθεί η MITRE να επιλέξει το κατάλληλο αναγνωριστικό CVE που θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται[29]. 
 
 
MITRE χρησιμοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια για να επιλέξει ποιο αναγνωριστικό θα σχετίζεται με μια 
ευπάθεια: 
 

• Επιλέγεται το συνηθέστερο αναφερθέν αναγνωριστικό. Αυτό περίπου μπορεί να εκτιμηθεί με μια 
μηχανή αναζήτησης και σύγκριση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, δηλαδή το id που έχει τα πιο 
πολλά hits. 

• Εάν οι αριθμοί χρήσης των αναγνωριστικών είναι περίπου ίδιοι, τότε επιλέγεται το 
αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από τη πιο έγκυρη πηγή. Ως "πιο έγκυρη πηγή" ορίζεται ο 
πωλητής και ο ερευνητής. 

• Αν και το παραπάνω κριτήριο δεν είναι αρκετό, τότε επιλέγεται το αναγνωριστικό που έχει την 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Με λίγα λόγια το πιο παλιό ID. 
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5. Open Vulnerability and Assessment Language 
 

5.1  Εισαγωγή στην OVAL 

Η OVAL είναι ένα διεθνές πρότυπο (standard), που έχει ως σκοπό να προωθήσει ανοιχτά και 
δημόσια τις πληροφορίες ασφαλείας και να τυποποιήσει τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών, σε όλο 
το φάσμα των εργαλείων και των υπηρεσιών ασφαλείας. Η ΟVAL περιλαμβάνει μια γλώσσα που 
χρησιμοποιείται για να κωδικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του συστήματος και διαθέτει δεδομένα 
ασφάλειας. τα οποία τα συλλέγει από τις αποθήκες δεδομένων που υπάρχουν στην κοινότητα των 
πληροφοριών ασφαλείας[1]. Η γλώσσα τυποποιεί τα τρία κύρια βήματα της διαδικασίας αξιολόγησης 
ενός συστήματος: 

 
• Παρουσίαση των πληροφοριών διαμόρφωσης (configuration) του συστήματος που θα εξεταστεί. 
• Την ανάλυση του συστήματος, ώστε να παρουσιαστεί η κατάσταση του συστήματος (ευπάθεια, 

διαμόρφωση, patches) 
• Την υποβολή εκθέσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής. 

 
Η έκδοση 5.10.1 κυκλοφόρησε στις 20 Ιανουάριου του 2012. H έκδοση 5.11 είναι στη φάση του 

προγραμματισμού. Η παλαιότερη έκδοση OVAL που υπάρχει στη ιστοσελίδα του MITRE, είναι η 
έκδοση 3. Αυτή η έκδοση χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2004 και αφορά τα λειτουργικά συστήματα: 
Microsoft Windows, Sun Solaris, Red Hat και Linux. Η OVAL σήμερα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
λειτουργικών συστημάτων, στοιχείων δικτύου και ορισμένους web ή applications servers.  

Ένα OVAL συμβούλιο αποτελούμενο από εκπροσώπους από ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και κυβερνητικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο, εποπτεύει την OVAL 
Γλώσσα και παρακολουθεί τους ορισμούς που αναρτώνται και φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα της 
OVAL. Αυτό σημαίνει ότι η OVAL, η οποία χρηματοδοτείται από την US-CERT του Αμερικανικού 
Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, προς όφελος της κοινότητας, αντικατοπτρίζει την 
τεχνογνωσία, η οποία παρέχεται μέσα από τους μεγαλύτερους επαγγελματίες στο χώρο της ασφαλείας 
και της διαχείρισης συστημάτων παγκοσμίως [1]. 
 
Τα οφέλη της OVAL: 
 

• Μέσω της OVAL μπορεί να προσδιοριστεί εάν υπάρχει κάποιο θέμα ευπάθειας ή τίθεται κάποιο 
ζήτημα διαμόρφωσης ρυθμίσεων ασφαλείας στο σύστημα ή αν κάποιο patch χρειάζεται στο 
σύστημα. 

• Παρέχει ένα schema που περιγράφει την απαραίτητη ασφάλεια που πρέπει να υπάρχει στο 
σύστημα και πληροφορίες για τις σχετικές ρυθμίσεις. 

• Μέσω της XML, κωδικοποιεί τις ακριβείς λεπτομέρειες ενός συγκεκριμένου θέματος ασφαλείας. 
• Υποστηρίζεται από μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας, διαχειριστών 

συστήματος και προγραμματιστές λογισμικού. 
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5.2  Περιπτώσεις χρήσης της OVAL Γλώσσας 

Η OVAL Γλώσσα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των προϊόντων ασφάλειας, παρέχοντας 
μια τυπική γλώσσα XML, με την οποία γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών. Επιτρέπει σε εργαλεία 
που ανήκουν σε διάφορες αγορές, να αξιοποιήσουν άλλα εργαλεία, που έχουν διαφορετικές εργασίες και 
σκοπούς. Για παράδειγμα, ένα εργαλείο αξιολόγησης μιας ευπάθειας, μπορεί να αξιοποιήσει μια 
υπηρεσία που αφορά την αναζήτηση μιας ευπάθειας ή μια μηχανή ελέγχου συμμόρφωσης μπορεί να 
αξιοποιήσει τις κυβερνητικές οδηγίες ασφαλείας[1]. 

Χωρίζοντας την OVAL Γλώσσα σε τρία διαφορετικά schemas, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις τρεις 
φάσεις της διαδικασίας ελέγχου, επιτρέπουμε στους οργανισμούς, να εφαρμόσουν μόνο εκείνα τα 
τμήματα της γλώσσας OVAL που πραγματικά έχουν νόημα για το εργαλείο τους. Το πλεονέκτημα είναι 
ότι έτσι η OVAL γλώσσα είναι διαθέσιμη σ’ ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων ασφαλείας, επιτρέποντας  
μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα εντός της βιομηχανίας. Οι παρακάτω περιπτώσεις, εξηγούν ορισμένες 
από τις ανάγκες για ένα πρότυπο, όπως η OVAL Γλώσσα και τις πιθανές χρήσεις της εντός της 
κοινότητας της ασφάλειας: 

 
 

1. Τα εργαλεία διαχείρισης ρυθμίσεων ασχολούνται με την εξέταση της κατάστασης των 
ρυθμίσεων ενός μηχανήματος, συγκρίνοντας την, με διάφορα πρότυπα ασφαλείας. Επίσης, 
υπάρχει μια σειρά από δημόσιους διαθέσιμους οδηγούς βελτιστοποίησης των ρυθμίσεων (π.χ. Η 
Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA)) και πολλοί άλλοι, οι οποίοι αναπτύχθηκαν ειδικά για 
μεμονωμένους οργανισμούς. Σε πολλές περιπτώσεις, οι οδηγοί υπάρχουν μόνο σε έντυπη μορφή 
και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, επειδή πρέπει τα έγγραφα αυτά να μεταφράσουν και να 
μετατραπούν σε κάτι που μπορεί να έχει άμεση και συνεπή εφαρμογή. Υπάρχουν επίσης 
διαθέσιμες αυτοματοποιημένες λύσεις, όπως είναι τα Center for Internet Security’s Benchmark 
tools, τα οποία μπορεί να εξετάσουν εάν ένα σύστημα έχει συμμορφωθεί με κάποιες ρυθμίσεις 
ασφαλείας. Δυστυχώς, αυτά τα εργαλεία συχνά παρέχουν δεδομένα τα οποία είναι 
κωδικοποιημένα σε μορφή που μόνο το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να αναγνωρίσει και αυτό 
καθιστά δύσκολο να ορίσουν νέες πολιτικές και έτσι δεν μπορούν να μεταφερθούν τα δεδομένα 
από ένα εργαλείο σ’ ένα άλλο. 

Έχοντας μια πρότυπη γλώσσα για την έκφραση των θεμάτων, που αφορούν τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας ενός συστήματος, προσφέρονται πολλά οφέλη στον τομέα αυτό. Πρώτον, μια 
προδιαγραφή ρυθμίσεων πρέπει να γραφτεί μόνο μια φορά. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί αυτή η 
προδιαγραφή να εφαρμοστεί από κάθε εργαλείο διαχείρισης ρυθμίσεων. Δεύτερον, οι οργανισμοί 
μπορούν πιο εύκολα να αναπτύσσουν τα δικά τους πρότυπα ρυθμίσεων, δεδομένου ότι 
απαιτείται μόνο η εκμάθηση μιας και μόνο γλώσσας και όχι μιας συγκεκριμένης γλώσσα, για ένα 
συγκεκριμένο εργαλείο [1]. 

 
2. Ένα πρόβλημα που υπάρχει, όχι μόνο στα εργαλεία που αφορούν την ασφάλεια, αλλά για κάθε 

εργαλείο που προσπαθεί να διεξάγει ένα είδος αξιολόγησης σε ένα υπολογιστικό σύστημα, είναι 
ο καθορισμός των χαρακτηριστικών του εν λόγω συστήματος (π.χ. το λειτουργικό σύστημα, το 
patch level, οι εγκατεστημένες εφαρμογές κ.τ.λ.) και το πως θα μεταδοθούν αυτά τα 
χαρακτηριστικά με σαφήνεια και συνέπεια. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει μια καθολικά και 
αποδεκτή μέθοδος για τη συλλογή των χαρακτηριστικών ενός συστήματος, ούτε υπάρχει ένας 
κοινός τρόπος για να εκφράσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν από μια άλλη εφαρμογή. Η ανάγκη για τη δυνατότητα αυτή αναγνωρίζεται 
ευρέως και η χρήση της θα γίνει ευρέως διαδεδομένη. 
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3. Μια αναγνωρισμένη ανάγκη στη βιομηχανία της ασφάλειας είναι να δημοσιεύονται 
πληροφορίες, σχετικά με κάποια ευπάθεια, με μια καθορισμένη και τεχνική μορφή. Το όφελος με 
την χρήση της OVAL είναι ότι θα παρέχονται εργαλεία σάρωσης με άμεση πρόσβαση στο 
περιεχόμενο αυτό, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της 
κατάστασης της ασφάλειας ενός συστήματος [1]. 

 
5.3  Πώς η λειτουργεί η OVAL Γλώσσα 

 
  Η OVAL κοινότητα έχει αναπτύξει τρία schemas, γραμμένα σε Extensible Markup Language 
(XML), για να χρησιμοποιηθούν ως λεξιλόγιο της γλώσσας OVAL. Αυτά τα schemas αντιστοιχούν στα 
τρία στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης και είναι τα εξής: 
 

1. Χαρακτηριστικά Συστήματος: Για την παρουσίαση των πληροφοριών του συστήματος. 
2. Ορισμός (Definitions): Ώστε να δούμε ποια είναι η κατάσταση του συστήματος. 
3. Αποτελέσματα: Για την υποβολή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. 

 
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς αυτές οι τρεις κατηγορίες συνεργάζονται, κατά τη διάρκεια μιας 
καθορισμένης διαδικασίας εκτίμησης της τρωτότητας. 
 

 
Εικόνα 14. Διαδικασία ελέγχου για ευπάθεια [8]. 

 
1. Οι πωλητές και οι κορυφαίοι οργανισμοί ασφαλείας, δημοσιεύουν ενημερώσεις ασφαλείας, που 

προειδοποιούν για νέες απειλές και για τρωτά σημεία ενός συστήματος. Οι κρατικές υπηρεσίες, 
όπως το NSA και το NIST, αναπτύσσουν πολιτικές (policies), τις λεγόμενες «βέλτιστες 
πρακτικές», για τα συστήματα ασφαλείας. 

2. Το επόμενο βήμα είναι να παραχθούν τα Definitions. Αφού γίνουν γνώστες όλες οι λεπτομέρειες, 
που αφορούν τις ρυθμίσεις και τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν σ’ ένα σύστημα, στη 
συνέχεια αυτές κωδικοποιούνται, ώστε να παραχθεί ο OVAL Definition. 

3. Ο OVAL Definition γνωρίζει ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν από το 
εξεταζόμενο σύστημα και αφορούν την κατάσταση των ρυθμίσεων του συστήματος.  
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4. Στο τέταρτο βήμα, γίνεται η ανάλυση του συστήματος, καθώς οι OVAL Definitions (από το 
βήμα 2) συγκρίνονται με τις πληροφορίες, που συλλέχτηκαν από το βήμα 3. Με βάση αυτή την 
σύγκριση, θα αποφασιστεί αν υπάρχει στο σύστημα κάποια ευπάθεια ή όχι. 

5. Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης στο έγγραφο 
OVAL Results. 

 
5.4  OVAL Schemas 

Στην παρακάτω ενότητα θα αναφερθούμε στα OVAL schemas, όπου το κάθε schema αντικατοπτρίζει 
ένα από τα τρία (3) στάδια του ελέγχου της ΟVAL. Τα schemas είναι τα εξής: 

 
I. OVAL System Characteristics schema: 

Το OVAL System Characteristics schema περιλαμβάνει τις παραμέτρους του λειτουργικού 
συστήματος, τις ρυθμίσεις των ήδη εγκατεστημένων εφαρμογών και άλλες, σχετικές με την ασφάλεια, 
παραμέτρους. Το schema παρέχει μια «βάση δεδομένων» των χαρακτηριστικών του συστήματος, με την 
οποία οι OVAL Definitions μπορούν να συγκριθούν. με σκοπό να γίνει η ανάλυση του συστήματος [1]. 

Το schema μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια μορφή ανταλλαγής δεδομένων, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα εργαλεία. Με τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων αρχείων, 
άλλες εφαρμογές δεν θα χρειαστεί να συλλέξουν δεδομένα, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ήδη 
υπάρχουσες πληροφορίες, για να εκτελέσουν μια ανάλυση. Το MITRE's reference OVAL Interpreter, 
είναι ένα παράδειγμα μιας εφαρμογής που παρέχει τέτοια είδους δεδομένα και τα θέτει στη διάθεση των 
άλλων εφαρμογών. Τα προϊόντα ασφάλειας που ενσωματώνουν το OVAL System Characteristics 
schema, αναρτώνται στην ιστοσελίδα http://oval.mitre.org. 
 
 

II. OVAL Definition schema: 
Το OVAL Definition schema είναι ένα κομμάτι της γλώσσας OVAL σε XML. Oι OVAL 

Definitions κωδικοποιούν τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης κατάστασης ενός συστήματος, δηλαδή 
ποτέ είναι ένα σύστημα είναι ευάλωτο και αν έχει συμμορφωθεί με κάποιους κανόνες ασφαλείας. 
Επίσης, παρέχει την δυνατότητα των αυτοματοποιημένων tests.  

Το OVAL Definition schema καθορίζει ποτέ μια ευπάθεια είναι παρούσα σ’ ένα σύστημα, κατά 
πόσον οι ρυθμίσεις του συστήματος ανταποκρίνεται σε μια πολιτική ασφάλειας και αν ένα patch 
υπάρχει ή χρειάζεται σ’ ένα σύστημα. 

Υπάρχουν δύο τμήματα του schema για τη συγγραφή ενός OVAL Definition, το ένας μέρος είναι το 
core schema, που περιγράφει τα βασικά στοιχεία της εργασίας που πρέπει να διεξαχθεί και το άλλο είναι 
τα component schemas, τα οποία περιέχουν τα tests που είναι ειδικά για κάθε μια από τις 
πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα schema που 
περιέχει UNIX tests, τα οποία είναι μόνο για πλατφόρμες UNIX και ένα schema των Windows για tests, 
που αφορούν μόνο Windows πλατφόρμες [1]. 

 
III. OVAL Result schema: 

Το OVAL Result schema περιέχει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ενός συστήματος. Τα 
δεδομένα των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν την τρέχουσα κατάσταση των ρυθμίσεων ενός 
συστήματος, σε σύγκριση μ’ ένα σύνολο από OVAL Definitions. Τα OVAL Result schema επιτρέπουν 
στις εφαρμογές να αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα, να τα ερμηνεύουν και να λάβουν τα απαραίτητα μετρά 
για την άμβλυνση των αδυναμιών και ευπαθειών ενός συστήματος. Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι για 
παράδειγμα, η εγκατάσταση κάποιου patch ή κάποιες αλλαγές στο σύστημα ρυθμίσεων ή η λήψη 
προφυλάξεων, για να περιοριστεί η πρόσβαση στα συστήματα που επηρεάζονται από μια ευπάθεια [1]. 
 

http://oval.mitre.org/
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5.5  Κατηγορίες OVAL Definitions και Ιεραρχική δομή 
 

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, η επίσημη γλώσσα OVAL αποτελείται από τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες: τα χαρακτηριστικά του συστήματος, τους ορισμούς και τα αποτελέσματα. Το OVAL 
Definition schema χρησιμοποιείται για να συνταχτεί o σκελετός της XML. Υπάρχουν τέσσερις κύριες 
κατηγορίες OVAL Definition:  
 

OVAL Vulnerability Definitions: Καθορίζουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να υπάρχουν σ’ έναν υπολογιστή, 
ώστε να εμφανιστεί μια συγκεκριμένη 
ευπάθεια. 
 

OVAL Compliance Definitions: Καθορίζουν κατά πόσον οι ρυθμίσεις του 
συστήματος, είναι σύμφωνες με μια πολιτική 
ασφαλείας. 
 

OVAL Inventory Definitions: Ελέγχουν αν ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός 
λογισμικού, είναι εγκατεστημένο στο 
σύστημα. 
 

OVAL Patch Definitions: Είναι tests που καθορίζουν αν ένα 
συγκεκριμένο patch, είναι κατάλληλο για ένα 
σύστημα 
 

Πίνακας 3. Είδη OVAL Definitions [32]. 

Το OVAL Definition schema, όπως είπαμε και πριν, αποτελείται από ένα «core» schema και από 
μια συλλογή από "component" schemas. Το core schema παρέχει τη γενική δομή ενός OVAL 
Definition, καθώς και ένα χώρο όπου βρίσκονται τα μεταδεδόμενα (π.χ. τα CVE αναγνωριστικά), τα 
οποία είναι ανεξάρτητα από τα tests. Τα "component " schemas καθορίζουν τα συγκεκριμένα tests που 
πρέπει να γίνουν, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.  

Επειδή πολλά tests είναι πανομοιότυπα σε πολλά διαφορετικά component schemas, μπορούν να 
αποτελέσουν μια πιο γενική κατηγορία δοκίμων (tests) και να ομαδοποιούνται σ’ ένα υψηλότερο 
επίπεδο. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικά component schemas για το Red Hat, το Solaris και το 
Debian, αλλά όλα αυτά έχουν την ίδια δομή για το file_test. Λόγω αυτής της ομοιότητας, το file_test 
μπορεί να βρίσκεται σ’ ένα εννοιολογικά υψηλότερο schema επίπεδο, το UNIX [1]. 

 
Εικόνα 15. Ιεραρχική κατηγοριοποίηση των Definitions [1]. 
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Οι OVAL Definitions μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλά tests, από διαφορετικά schemas. Για 
παράδειγμα, μπορεί ένας ορισμός να χρησιμοποιήσει το family_test από το Independent schema 
(Σημειώστε ότι το schema περιέχει μια συλλογή από tests που δεν σχετίζονται μ’ ένα συγκεκριμένο 
κομμάτι ενός λογισμικού), το process_test από το schema του UNIX και το rpminfo_test από το schema 
του Linux. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να προστίθονται νέα schemas και έτσι δεν χρειάζεται οι 
πωλητές λογισμικών, οι οποίοι θέλουν να «υποστηρίξουν» το λογισμικό τους,, να τροποποιήσουν τα 
υπάρχοντα schemas, αλλά μπορούν να φτιάχνουν τα δικά τους.  

Με την χρήση της παραπάνω δομής, αποφεύγουμε την πιθανότητα να υπάρχουν τα ιδία tests σε 
διαφορετικά schemas. Αν συνέβαινε αυτό, θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας μεγάλος αριθμός από νέους 
OVAL Definitions. Για παράδειγμα, σε προηγούμενες εκδόσεις του OVAL δεν υπήρχε η έννοια του 
υψηλότερου επιπέδου UNIX schema, επομένως το ίδιο file_test θα έπρεπε να υπήρχε και στο Red Hat, 
στο Solaris και στο Debian. Αυτή η κατανομή θα προκαλούσε την ανάγκη για δημιουργία νέων 
πανομοιότυπων OVAL Definitions, για κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες. Αυτό το πρόβλημα θα 
διογκώνονταν όσο προστίθενται νέες UNIX-based πλατφόρμες, όπως το HP-UX, καθώς αντίγραφα 
αυτών των tests θα έπρεπε να προστεθούν στα νέα schemas. Τέλος, αν δεν υπήρχε αυτή η ιεραρχική 
δομή, τότε θα έπρεπε τα διάφορα εργαλεία να διαχειριστούν έναν μεγάλο αριθμό από tests, τα οποία 
πιθανότατα θα ήταν άσχετα με αυτά τα εργαλεία [1]. 
 

5.6  Προσθήκη νέου test 

Όταν ένα νέο τεστ έχει δημιουργηθεί, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν, 
προκειμένου να καθορίσει η τοποθέτηση του στην ιεραρχία. Η πρώτη ερώτηση είναι, αν αυτό το test 
καλύπτει τις ανάγκες για εξέταση ενός component, από μόνο του ή είναι μια συλλογή νέων tests; Το 
δεύτερο ερώτημα είναι, αν το test απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή αντιμετωπίζει ένα 
γενικότερο ζήτημα διαμόρφωσης; 

Την απάντηση στο πρώτο ερώτημα μπορούμε να την δώσουμε με τη χρήση ενός παραδείγματος. Αν 
ένα νέο τεστ εξετάζει τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας των Windows, θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στο υπάρχον schema των Windows. Αν ένα σύνολο πέντε νέων tests, εξετάζουν τη 
διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων της Oracle, τότε αυτά τα tests θα αποτελέσουν ένα αυτόνομο Oracle 
schema. Η δεύτερη ερώτηση αφορά σε ποια ιεραρχική κατάταξη θα τοποθετηθεί αυτό το νέο test. Τα 
tests που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα σύνολο από schemas, τοποθετούνται σ’ ένα υψηλότερο 
επίπεδο, ενώ τα tests που επικεντρώνονται περισσότερο σε μια συγκεκριμένη πτυχή της διαμόρφωσης 
ενός συστήματος, θα τοποθετηθούν πιο κάτω στην ιεραρχία [1]. 

 
5.7  Παραδείγματα χρήσης της OVAL  

 
A. Παράδειγμα Hello World 

 
Το παράδειγμα που ακολουθεί είναι πολύ απλό και ο σκοπός του είναι να μας βοηθήσει να 

καταλάβουμε πως συντάσσεται ένας OVAL Definition. Θα δούμε επίσης, πως μπορούμε να δούμε αν το 
registry key του συστήματος Windows είναι το Hello World. 

 Registry Test 
Όπως είπαμε και πιο πριν, σκοπός του test είναι ο έλεγχος του registry key. Έτσι δημιουργούμε το 

tag (ετικέτα) Registry Test. Για κάθε test πρέπει να δώσουμε ένα id. To test πρέπει να αποτελείται από 
δύο κομμάτια, το object και το state. To object είναι το αντικείμενο που θέλουμε να ελέγξουμε, που στο 
παράδειγμα αυτό είναι ένα registry key. Το state είναι η «κατάσταση» στην οποία, συμφώνα με το test, 
θα πρέπει να βρίσκεται το object. Στην δικιά μας περίπτωση θα πρέπει το registry key να είναι το Hello 
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World. Για κάθε object και state δίνουμε και ένα id. Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε τον κώδικα για το 
Registry Test [33]. 
<registry_test id="oval:com.example:tst:1" check="all"> 
<object object_ref="oval:com.example:obj:1"/> 
<state state_ref="oval:com.example:ste:1"/> 
</registry_test> 

 

Εικόνα 16. Registry Test [14]. 

Με το attribute check λέμε στο test να ελέγξει όλα τα registry keys του συστήματος. 

 Registry Object 
Χρησιμοποιώντας το id που έχει πάρει το object από το Registry Test, δημιουργούμε το Registry 

Object, δηλαδή το object που θα ελέγξουμε. To object μπορεί να είναι ένας χρήστης, ένας φάκελος, μια 
διαδικασία ή ένα registry key[33]. 

<registry_object id="oval:com.example:obj:1"> 
<hive>HKEY_LOCAL_MACHINE</hive> 
<key>SOFTWARE\oval</key> 
<name>example</name> 

</registry_object>     

Εικόνα 17. Registry Object [14]. 

 Registry State 
Στο registry state, αφού αναφέρουμε το id που έχει πάρει το state από το Registry Test, θα 

καθορίσουμε ποια θα έπρεπε να είναι η κατάσταση του object για το συγκεκριμένο test. Με λίγα λόγια, 
θα πρέπει  το registry key να είναι το Hello World [33]. 

<registry_state id="oval:com.example:ste:1"> 
<value operation="equals">Hello World</value> 
</registry_state> 

Εικόνα 18. Registry State [14]. 
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 Definition 

To Definition είναι η κάρδια της γλώσσας OVAL και σκοπός του είναι να συνδυάσει πολλά tests 
μαζί, χρησιμοποιώντας λογικούς τελεστές (AND και OR). Επίσης, στο Definition βρίσκονται και τα 
μεταδεδομένα (metadata) τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα tests, έτσι ώστε να μπορεί ένας 
χρήστης να καταλάβει τι συμβαίνει με το κάθε test [33]. To Definition σε XML το βλέπουμε στην 
παρακάτω εικόνα. 

<definition id="oval:com.example:def:1"> 
<metadata>……</metadata> 
<criteria>……</criteria> 
</definition> 

Εικόνα 19. Definition [14]. 

 Metadata 

Τα μεταδεδομένα συνδέονται με κάθε Definition και παρέχουν ένα περιγραφικό κείμενο για το τι 
πρόκειται να ελεγθεί και πώς ο ορισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Το μόνο που απαιτείται στα 
μεταδεδομένα είναι ένας τίτλος και μια περιγραφή. Πρόσθετα μεταδεδομένα μπορούν να προστεθούν αν 
χρειαστεί [33]. 

 
<metadata> 
<title>Hello World Example</title> 
<description> 
This definition is used to introduce the 
OVAL Language to individuals interested 
in writing OVAL Content. 
</description> 
</metadata> 

Εικόνα 20. Metadata [14]. 

 
 Criteria 

Ένα κριτήριο σ’ έναν OVAL Definition, περιγράφει το τι πρόκειται να εξεταστεί. Τα κριτήρια 
περιέχουν όλα τα μεμονωμένα tests και τα ενώνουν μεταξύ τους με την χρήση τελεστών AND και OR 
(π.χ. ο έλεγχος ύπαρξης ενός αρχείου και το registry key να είναι ίσο με το 10). Φυσικά, στο παράδειγμα 
υπάρχει μόνο ένα registry key και έτσι τα κριτήρια περιέχουν μόνο ένα test. Μέσα στην ετικέτα 
κριτήρια δίνουμε και το id του test [33]. 

<criteria> 
<criterion test_ref="oval:com.example:tst:1" 
comment="the value of the registry key equals 
Hello World"/> 
</criteria> 

Εικόνα 21. Criteria [14]. 
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Ο συνολικός κώδικας φαίνεται παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 22. OVAL Γλώσσα [33]. 

Οι OVAL Definitions υποβάλλονται στo OVAL Repositories και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ids της μορφής «org.mitre.oval id». Κατά την υποβολή ενός νέου περιεχομένου (Definition) στο OVAL 
Repositories, πρέπει σε όλα τα νέα στοιχεία (ορισμοί, tests, τα αντικείμενα, state και μεταβλητές) να 
δοθούν προσωρινές ταυτότητες (ids). Μόλις μια νέα υποβολή αξιολογηθεί και εισαχθεί στο OVAL 
Repositories, τότε θα δοθούν επίσημα ids στα στοιχεία. Οι προσωρινές ταυτότητες θα πρέπει να 
δημιουργηθούν σ’ ένα namespace έξω από αυτόν του org.mitre.oval. 
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B. Password Complexity 

Στο επόμενο παράδειγμα θα δούμε ένα Definition που αφορά τα Windows και πιο συγκεκριμένα θα 
δούμε, αν στο σύστημα εφαρμόζεται ο κανόνας για «απαίτηση περιπλοκών και σύνθετων κωδικών».  

 

Εικόνα 23. Definition, Metadata και Criteria [9]. 

Όπως και στο προηγούμενο παράδειγμα, βλέπουμε ότι το Definition παίρνει ένα συγκεκριμένο id 
και ότι ανήκει στην κατηγορία Compliance Definitions. Στις ετικέτες των metadata βλέπουμε τον τίτλο 
και ότι αυτό το Definition αφορά μόνο τα λειτουργικά συστήματα της οικογένειας των Windows και πιο 
συγκεκριμένα το λειτουργικό σύστημα Windows ΧΡ. Η ετικέτα <reference source="http://cce.mitre.org" 
ref_id="CCE-2735-9"/> έχει ως σκοπό να συνδέσει το Definition με τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας, 
όπου στην δικιά μας περίπτωση είναι το CCE-2735-9 (NIST 800-68 Windows XP PDF (SP800-68-
20051102.pdf)). Στην ετικέτα criteria γίνεται η «σύνδεση» του Definition με το test που πρόκειται να 
εκτελεστεί. Η σύνδεση αυτή γίνεται με την χρήση του id ("oval:gov.nist.fdcc.xp:tst:17") [9]. 

 

 
 

Εικόνα 24. Test [9]. 
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Στην ετικέτα passwordpolicy_test βλέπουμε ότι στο test δίνεται πάλι ένα id και ότι υπάρχει κάποιο 
σχόλιο που αφορά το συγκεκριμένο test. Τα attributes check_existence και check χρησιμοποιούνται για 
να βάλουμε κάποιους περιορισμούς στο τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, χρησιμοποιούμε τις ετικέτες object 
και state ώστε να συνδέσουμε το test με το αντικείμενο που πρόκειται να ελεγχθεί, δηλαδή το password, 
και με την κατάσταση (state) στην οποία πρέπει να βρίσκεται το password, δηλαδή να ελεγχθεί αν το 
password ικανοποιεί τις απαιτήσεις περιπλοκότητας [9]. 

 
 

Εικόνα 25. Object [9]. 
 
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την ετικέτα passwordpolicy_object η οποία αφορά το object που 
πρόκειται να ελεγχθεί συμφώνα με το id που έχει δοθεί. 

 
 

Εικόνα 26. State [9]. 
 

Στην ετικέτα passwordpolicy_state τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι το attribute id και η ετικέτα 
passwordpolicy_complexity datatype στην οποία καθορίζεται ποια πρέπει να είναι η κατάσταση (state) 
του password. Στην ουσία, αυτή η ετικέτα θα χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης για να ελεγχτεί αν το 
λειτουργικό σύστημα των Windows ικανοποιεί την απαίτηση για περιπλοκότητα των κωδικών [9]. 
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6. The Extensible Configuration Checklist Description Format 
 

6.1  Εισαγωγή στο XCCDF 

Ένα έγγραφο XCCDF είναι μια δομημένη συλλογή κανόνων ασφαλείας, για τη διαμόρφωση 
κάποιου συνόλου συστημάτων. Το XCCDF έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης, με διάφορα πρότυπα ασφαλείας. Η 
πρόθεση του XCCDF είναι να παρέχει μια ενιαία βάση καταλόγων ελέγχου ασφάλειας (checkclists) και 
άλλων οδηγιών ρύθμισης παραμέτρων και προσπαθεί να προωθήσει την εφαρμογή των ορθών 
πρακτικών ασφάλειας [19]. 

Το XCCDF δημιουργήθηκε για να τεκμηριώσει τους τεχνικούς και μη τεχνικούς καταλόγους 
ασφαλείας, χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μορφή. Ο γενικός στόχος είναι να επιτρέπει στους 
αναλυτές ασφαλείας και στους ΙΤ ειδικούς, τη δημιουργία αποτελεσματικών και διαλειτουργικών 
αυτοματοποιημένων καταλόγων ελέγχου και να υποστηρίζει τη χρήση αυτών των καταλόγων, με μια 
ευρεία ποικιλία εργαλείων. Ο κατάλογος είναι μια οργανωμένη συλλογή κανόνων για ένα συγκεκριμένο 
είδος συστήματος ή πλατφόρμας. Οι αυτοματισμοί είναι απαραίτητοι για τη συνεπή και ταχεία 
εξακρίβωση της ασφάλειας του συστήματος, λόγω του μεγάλου αριθμού των πραγμάτων που πρέπει να 
ελεγχθούν και τον αριθμό (συχνά πολλές χιλιάδες) των hosts που πρέπει να αξιολογηθούν, εντός ενός 
οργανισμού [19].  

To XCCDF επιτρέπει την ευκολότερη και την πιο ομοιόμορφη δημιουργία καταλόγων ελέγχου 
ασφαλείας, οι οποίοι με τη σειρά τους βοηθούν στη βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος με πιο 
συνεπή και ακριβή εφαρμογή των ορθών πρακτικών ασφάλειας. Η υιοθέτηση του XCCDF επιτρέπει 
στους επαγγελματίες της ασφάλειας και στους πωλητές εργαλείων ασφαλείας, την ανταλλαγή 
πληροφοριών με πιο γρήγορο και ακριβή τρόπο, καθώς επίσης επιτρέπει την αυτοματοποίηση των 
δοκιμών ασφάλειας και της αξιολόγησης της διαμόρφωσης. Πρόσθετες δυνατότητες που παρέχονται 
από το XCCDF είναι:  

 
• Η διασφάλιση της συμμόρφωσης με πολλαπλές πολιτικές ασφαλείας (π.χ. το Federal Information 

Security Management Act [FISMA], το Security Technical Implementation Guide [STIG], το 
Health Insurance Portability and Accountability Act [HIPAA], κλπ.). 

• Επιτρέπεται πιο γρήγορα και πιο αυτοματοποιημένα, ο ορισμός των κανόνων ασφαλείας, των 
διαδικασιών, των εγγράφων καθοδήγησης, των προειδοποιήσεων, των συστάσεων και των 
μέτρων αποκατάστασης. 

• Επιτρέπεται η πιο γρήγορη και ενιαία διαχείριση των ελέγχων ασφαλείας.  
• Επιτρέπεται ο συνδυασμός των κανόνων ασφάλειας και των δοκιμών (tests), από διαφορετικές 

ομάδες και πωλητές. 
• Βαθμολογεί την κατάσταση του εξεταζομένου συστήματος και επιτρέπει την υποβολή εκθέσεων 

και την παρακολούθηση της κατάστασης της ασφάλειας του συστήματος και την συμμόρφωση 
του με τις πολιτικές ασφαλείας. 

 
Το XCCDF είναι κατάλληλο για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών ελέγχου. Επιπλέον, επειδή 

«εκφράζεται» χρησιμοποιώντας XML γλώσσα, ένα έγγραφο XCCDF μπορεί ενσωματωθεί μέσα σε 
άλλα έγγραφα. Το XCCDF περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την ενσωμάτωση άλλων μορφών 
δεδομένων και είναι επεκτάσιμο, ώστε να περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και δεδομένα 
χωρίς να εμποδίζεται η λειτουργία των υφιστάμενων εργαλείων XCCDF [19]. 

Από τη δημιουργία του XCCDF, διάφοροι εμπορικοί και κυβερνητικοί προγραμματιστές έχουν 
δημιουργήσει εργαλεία που υποστηρίζουν το XCCDF, επιτρέποντας μια ενιαία λίστα ελέγχου XCCDF 
να χρησιμοποιείται από πολλές οργανώσεις. Αυτά τα εργαλεία διαβάζουν μια λίστα ελέγχου XCCDF, 



44 
 

την ακολουθούν κατά γράμμα, εκτελούν τους αναγκαίους ελέγχους για τη μέτρηση της συμμόρφωσης 
με τη λίστα ελέγχου και δημιουργούν τις αντίστοιχες εκθέσεις αξιολόγησης. 

Οι XCCDF λίστες ελέγχου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξετάσουν αν ένα σύστημα, είναι 
ευάλωτο σ’ ένα συγκεκριμένο είδος επίθεσης. Για το σκοπό αυτό, ο κατάλογος XCCDF παίζει το ρόλο 
ενός συναγερμού ευπάθειας, αλλά με την ικανότητα να περιγράψει το πρόβλημα, να οδηγήσει στην 
αυτοματοποιημένη επαλήθευση της παρουσίας της ευπάθειας και να μεταφέρει συστάσεις για 
διορθωτικές ενέργειες [19]. 

 
Εικόνα 27. Στάδια δημιουργίας XCCDF checklist [24]. 

 
Στην παραπάνω εικόνα, μπορούμε να δούμε πως παράγεται και πως δουλεύει το XCCDF. Τα 

κομμάτια που μας ενδιαφέρουν είναι τα, 1,2,6,7 & 8. Στην αρχή οι διάφοροι ειδικοί στα θέματα 
ασφάλειας, παράγουν τις λεγόμενες βέλτιστες πρακτικές (1), στη συνέχεια δημιουργείται το XCCDF 
έγγραφο (2), το όποιο εκτελεί συγκριτικές αξιολογήσεις για την συμμόρφωση του εξεταζομένου 
συστήματος με τις βέλτιστες πρακτικές (6 και 7) και στο τέλος παράγεται ένα report, το οποίο περιέχει 
το αποτέλεσμα των συγκριτικών αξιολογήσεων. Τέλος, μέσω του XCCDF και των αξιολογήσεων, 
μπορούμε να δούμε αν το σύστημα  πάσχει από κάποια ευπάθεια (8). 
 

6.2  Δομή Καταλόγου  

Ο κανόνας αποτελεί τη βασική μονάδα δομής μιας λίστας ελέγχου. Ένας κανόνας περιγράφει απλά 
μια κατάσταση ή μια κατάσταση που έχει ως στόχο το XCCDF έγγραφο. Μια απλή λίστα μπορεί να 
αποτελείται από έναν κατάλογο με κανόνες, αλλά για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται μια πρόσθετη δομή. 
Ο XCCDF κατάλογος επιτρέπει στους συγγραφείς να επιβάλουν ένα είδος οργάνωσης, εντός του 
καταλόγου ελέγχου, όπως η ταξινόμηση των  σχετικών κανόνων σε ομάδες (groups) [19]. 

Οι χρήστες των καταλογών μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία προσαρμογής, για να 
διαμορφώσουν τους κανόνες ή τις πολιτικές  ενός καταλόγου ελέγχου για το τοπικό τους περιβάλλον. 
Για παράδειγμα, ένας ελεγκτής θα πρέπει να ρυθμίσει την απαίτηση της πολιτικής «κωδικός 
πρόσβασης», να είναι πιο αυστηρή από αυτή που είναι προεπιλεγμένη από τον κανόνα. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι ότι ένας οργανισμός, μπορεί να έχει προβλήματα εφαρμογής συγκεκριμένων 
ρυθμίσεων, επειδή  αυτές έρχονται σε σύγκρουση μ’ ένα άλλο λογισμικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
χρήστες μπορεί να χρειαστούν να προσαρμόσουν τη λίστα ελέγχου [19]. 
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Οι ακόλουθες επιλογές προσαρμογής είναι διαθέσιμες: 
 

Selectability: Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ή μη επιλογής της χρήσης, ενός κανόνα ή μιας ομάδας 
κανόνων. 
 
Value Modification: Η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιήσει την τιμή μιας 
ρύθμισης που προτείνει ένας κανόνας ή μια πολιτική ασφαλείας. Για παράδειγμα, ένα σύστημα με  
μέτριας βαθμολογίας επιπτώσεις, που δεν επηρεάζεται πολύ από μια ευπάθεια, μπορεί να απαιτήσει ένα 
12-ψήφιο κωδικό πρόσβασης, ενώ ένα σύστημα με χαμηλής βαθμολογίας επιπτώσεις, που δεν έχει 
κάποια ευπάθεια, ενδέχεται να απαιτήσει μόνο ένα 8-ψήφιο κωδικό πρόσβασης. 
 
Property Modification: Ένας συγγραφέας μπορεί να μεταβάλει τα σχετικά βάρη των κανόνων ή μιας 
ομάδας κανόνων. 
 

Το XCCDF επιτρέπει μέσα στις λίστες ελέγχου να συμπεριλαμβάνονται περιγραφές, που θα 
βοηθήσουν τους χρήστες να πάρουν αποφάσεις για την χρήση ή όχι κάποιου κανόνα. Επίσης, ορισμένοι 
συνδυασμοί των κανόνων εντός του ίδιου καταλόγου, μπορεί να είναι αντίθετοι ή να 
αλληλοαποκλείονται. Για να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα, ο συντάκτης του καταλόγου μπορεί να 
προσδιορίσει την επιλογή της ταυτόχρονης χρήσης συγκεκριμένων κανόνων ως ασυμβίβαστη. Οι 
συγγραφείς μπορούν επίσης να ορίσουν τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες ένας κανόνας, πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί (π.χ. υψηλή βαθμολογία επιπτώσεων). 

Μια άλλη σημαντική πτυχή του XCCDF, είναι η δυνατότητα επέκτασης ενός κανόνα, μιας τιμής ή 
μιας ομάδας κανόνων μέσα σ’ ένα XCCDF έγγραφο. Για παράδειγμα, σ’ ένα κατάλογο ελέγχου XCCDF 
μπορεί να καταστεί δυνατή η εξειδικευμένη χρήση ενός κανόνα. Αυτό μπορεί να γίνει με την 
τροποποίηση ενός κανόνα που υπάρχει μέσα στο XCCDF έγγραφο [19]. 
 
 

6.3  Αποτελέσματα εξετάσεων 

Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα ασφάλειας για την ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστημάτων και τη συμμόρφωσή τους με τις διάφορες πολιτικές. Δυστυχώς, αν οι 
έξοδοι, δηλαδή τα αποτελέσματα από αυτά τα προϊόντα, δεν είναι τυποποιημένα, τότε χρειάζεται μια 
δαπανηρή προσαρμογή των αποτελεσμάτων ώστε να μπορούν τα αποτελέσματα να συγκεντρωθούν και 
να παραχθεί μια έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων [19]. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, το XCCDF παρέχει μια τυποποιημένη μορφή υποβολής 
εκθέσεων των αποτελεσμάτων του εξεταζόμενου συστήματος. Οι ακόλουθες πληροφορίες βρίσκονται 
σε όλα τα αποτελέσματα XCCDF: 
 

• Τον κατάλογο ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε μαζί με τις τυχόν προσαρμογές που έγιναν. 
• Πληροφορίες για το σύστημα στο οποίο ένα test εφαρμόστηκε, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών σχετικά με τη διαμόρφωση του συστήματος. 
• Το χρονικό διάστημα της δοκιμής και ο χρόνος κατά τον οποίο κάθε κανόνας έχει αξιολογηθεί-

ελεγχθεί. 
• Μία ή περισσότερες βαθμολογίες (score). 
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6.4  XCCDF Data Model 

Όπως είπαμε και σε προηγουμένη ενότητα, η γλωσσά που χρησιμοποιεί ένα XCCDF έγγραφο είναι 
η XML. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχειά της XML γλώσσας, για την 
παράγωγη ενός εγγράφου XCCDF [24]. 

Το βασικό μοντέλο δεδομένων για ένα XCCDF έγγραφο, αποτελείται από τους ακόλουθους βασικούς 
τύπους δεδομένων: 
  
Benchmark : Ένα έγγραφο XCCDF κατέχει ένα <xccdf:Benchmark> στοιχείο, το οποίο λειτουργεί ως 
«αποθηκευτικός χώρος» για άλλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των <xccdf:Group>, <xccdf:Rule>, 
<xccdf:Value>και <xccdf : TestResult> στοιχείων. 
  

• Item: Ένα Item είναι ένα συστατικό ενός <xccdf:Benchmark>. Υπάρχουν τρεις τύποι στοιχείων 
(items): 
 

 Group: Ένα <xccdf:Group> συλλέγει σχετικά μεταξύ τους στοιχεία, όπως <xccdf:Rule> και 
<xccdf:Value> και παρέχει μια περιγραφή και αναφορές για αυτά. 

 
 Rule: Ένα <xccdf:Rule> στοιχείο κρατά τις αναφορές ελέγχου, δηλαδή περιέχει τον κανόνα που 

θα ελεχθεί. 
 

 Value: Ένα στοιχείο <xccdf:Value> είναι μια τιμή δεδομένων και  είναι παιδί ενός άλλου item 
(π.χ. <xccdf:Rule> ) ή ενός ελέγχου.  
 

•  TestResult: Ένα στοιχείο <xccdf:TestResult> περιέχει τα αποτελέσματα από την εκτέλεση μιας 
δοκιμής ή ενός ελέγχου, σε μία μόνο συσκευή ή σ’ ένα σύστημα. 

 
Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε τη βασική δομή ενός XCCDF κανόνα 

 
 

Εικόνα 28. Δομή του XCCDF [22]. 
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6.5  XCCDF Παράδειγμα 

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα δούμε ένα παράδειγμα ενός ΧCCDF εγγράφου. Το παράδειγμα που 
θα παρουσιάσουμε είναι πραγματικό και αφορά τον internet explorer 7 (i.e.) της Microsoft. Θα πρέπει το 
πούμε ότι το XCCDF checklist, που αφορά τον i.e. 7, δεν περιέχει μόνο έναν κανόνα αλλά πολλούς. 
Απλώς εμείς θα αναφερθούμε μόνο σ’ έναν για να δώσουμε μια εικόνα όσον αφορά το περιεχόμενο ενός 
XCCDF εγγράφου. 

 

1. Εισαγωγικό κομμάτι XCCDF 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <Benchmark xmlns="http://checklists.nist.gov/xccdf/1.1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:cdf="http://checklists.nist.gov/xccdf/1.1" 
xmlns:cpe="http://cpe.mitre.org/dictionary/2.0" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
xmlns:dsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" id="USGCB-ie-7" resolved="0" 
xml:lang="en-US" xsi:schemaLocation="http://checklists.nist.gov/xccdf/1.1 
http://nvd.nist.gov/schema/xccdf-1.1.4.xsd http://cpe.mitre.org/dictionary/2.0 
http://cpe.mitre.org/files/cpe-dictionary_2.1.xsd"> 
  <status date="2011-06-10">accepted</status>  
  <title>USGCB: Guidance for Securing Microsoft Internet Explorer 7 for IT 
Professionals</title>  
  <description>This guide has been created to assist IT professionals in effectively 
securing systems with Microsoft Internet Explorer 7 installed.</description>  
  <notice id="terms-of-use" xml:lang="en-US">Do not attempt to implement any of the 
settings in this guide without first testing them in a non-operational environment. NIST 
assumes no responsibility whatsoever for its use by other parties, and makes no 
guarantees, expressed or implied, about its quality, reliability, or any other 
characteristic. NIST would appreciate acknowledgment if the document and template are 
used.</notice>  
  <front-matter xml:lang="en-US">The Federal CIO council created the Technology 
Information Subcommittee (TIS) at the direction of OMB to govern, among other federal 
activities, the FDCC iniatitive. The TIS, based on federal agency input, selects platforms 
and applcations for federal implementation. The TIS also is the Change Control Board 
(CCB) for configuration settings. As stated in the Federal CIO Council Memo to federal 
agencies, "The USGCB settings replace the Federal Desktop Core Configuration (FDCC) 
settings and provide the recommended security baselines for Information Technology 
products widely deployed across the agencies."</front-matter>  
- <rear-matter xml:lang="en-US"> 
  <xhtml:strong>Trademark Information</xhtml:strong>  
  <xhtml:br />  
  <xhtml:br />  
  Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Internet Explorer, and Windows 
Firewall are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the 
United States and other countries.  
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  <xhtml:br />  
  <xhtml:br />  
  All other names are registered trademarks or trademarks of their respective 
companies.  
  </rear-matter> 
- <reference href="http://nvd.nist.gov/chklst_detail.cfm?config_id=76"> 
  <dc:publisher>National Institute of Standards and Technology</dc:publisher>  
  <dc:identifier>SP 800-68</dc:identifier>  
  </reference> 
  <platform idref="cpe:/a:microsoft:ie:7" />  
  <version>v2.0.1.0</version>  
- <metadata> 
  <publisher xmlns="http://purl.org/dc/elements/1.1/">National Institute of Standards 

and Technology</publisher>  </metadata 

Εικόνα 29. Εισαγωγικό κομμάτι XCCDF. 

2. Όλα τα XCCDF έγγραφα ξεκινούν με τα στοιχεία που βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα. Τα πιο 
σημαντικά tags είναι:  

 
• Το <status date="2011-06-10">accepted</status> μας ενημερώνει ποτέ έγινε δεκτό το 

συγκεκριμένο XCCFD έγγραφο. 
• Το <title>USGCB: Guidance for Securing Microsoft Internet Explorer 7 for IT 

Professionals</title> προσδιορίζει ποια πλατφόρμα αφορά το XCCDF έγγραφο. 
• Το <description>This guide has been created to assist IT professionals in effectively 

securing systems with Microsoft Internet Explorer 7 installed.</description> περιέχει 
επιπρόσθετες λεπτομερές για το τι περιέχει το συγκεκριμένο XCCDF. 

• Το <dc:publisher>National Institute of Standards and Technology</dc:publisher> 
προσδιορίζει ποιος είναι ο συγγραφέας του XCCDF.  

• Το <platform idref="cpe:/a:microsoft:ie:7" /> δίνει στον χρήστη το CPE όνομα της 
πλατφόρμας. 

 
 

3. Στη συνέχεια, επειδή είναι πιθανόν ένα setting να είναι σύμφωνο με πολλά πρότυπα ασφάλειας, 
όπως το ΝIST 800-53, γι’ αυτό ομαδοποιούμε όλα τα πρότυπα ασφάλειας με τα οποία είναι 
σύμφωνο αυτό το setting και δίνουμε ένα id name στην συγκεκριμένη ομάδα. Στην αρχή, σε 
κάθε XCCDF έχουμε όμως το ανάποδο, δηλαδή βλέπουμε ποια ids αναφέρονται σ’ ένα πρότυπο 
ασφάλειας. Κάθε πρότυπο μπορεί να ομαδοποιηθεί παραπάνω από μία φορά. Στην παρακάτω 
εικόνα, βλέπουμε κάποια ids που αναφέρονται στο πρότυπο 800-53. Ανάλογα με το πόσα 
πρότυπα ασφάλειας περιέχει ένα XCCDF έγγραφο, τόσες ομαδοποιήσεις των ids υπάρχουν. 
 

                                                                                            
- <Profile id="low_800_53" abstract="true"> 

<title>800-53 Low</title>  

<description>This profile selects specific controls that are recommended by Special 
Publication 800-53 for information systems in which all three security objectives (i.e., 
confidentiality, integrity, and availability) are assigned a FIPS 199 potential impact value 
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of low. Each control has an effect on other groups within this document as individual rule 
require certain controls to be selected.</description>  

- <!--  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  -->  

- <!--  

 ~~~~~~~~~~  Note: No attempt is made to map the Priority of Implementation Codes  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  -->  

- <!--  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  -->  

- <!--  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  AC  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  -->  

<select idref="AC-1" selected="true" /> 

<select idref="AC-2" selected="true" /> 

<select idref="AC-3" selected="true" />  

<select idref="AC-4" selected="false" />  

<select idref="AC-5" selected="false" />  

<select idref="AC-6" selected="false" />  

<select idref="AC-7" selected="true" />  

<select idref="AC-8" selected="true" />  

<select idref="AC-9" selected="false" />  

<select idref="AC-10" selected="false" /> 

 <select idref="AC-11" selected="false" />  

- <!— 
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  AC-12 and AC-13 were withdrawn  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   -->  

<select idref="AC-12" selected="false" />  

<select idref="AC-13" selected="false" />  

<select idref="AC-14" selected="true" />  

- <!— ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  AC-15 was withdrawn  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  -->  

 <select idref="AC-15" selected="false" />  

 <select idref="AC-16" selected="false" />  

<select idref="AC-17" selected="true" />  

<select idref="AC-18" selected="true" />  

 <select idref="AC-19" selected="true" />  

<select idref="AC-20" selected="true" />  

Εικόνα 30. Ομαδοποίηση των προτύπων ασφαλείας. 
 

4. Αμέσως μετά βλέπουμε το κάθε id ποια πρότυπα περιέχει. 
<Group id="AC-17" hidden="true"> 
  <title>Remote Access</title>  
  <reference>NIST Special Publication 800-46</reference>  
  <reference>NIST Special Publication 800-77</reference>  
  <reference>NIST Special Publication 800-113</reference>  
  <reference>NIST Special Publication 800-114</reference>  
  <reference>NIST Special Publication 800-121</reference>  
  <reference>Priority 1</reference>  
  </Group> 

Εικόνα 31. Τα πρότυπα ασφαλείας της ομάδας AC-17. 
 

5. Μέσα σ’ ένα XCCDF έγγραφο πρέπει να δημιουργηθούν και οι μεταβλητές, οι οποίες θα 
αντικατοπτρίζουν τα settings ενός κανόνα. Σχετικό παράδειγμα βλέπουμε στην παρακάτω 
εικόνα. 

<refine-value idref="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_1_var" selector="enabled" 
/>  

<refine-value idref="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_2_var" selector="40_days" 
/>   
 

 
Εικόνα 31. Μεταβλητές για τα settings. 
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Τα δύο παραπάνω settings αφορούν την διαγράφη του ιστορικού από τον i.e. 7. Πιο συγκεκριμένα, 
το πρώτο setting αφορά την ενεργοποίηση της δυνατότητας διαγραφής του ιστορικού, ενώ το δεύτερο 
αφορά το μετά από πόσες μέρες θα διαγράφονται τα δεδομένα από το ιστορικό. 
 
 

6. Στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε τιμές στα settings.  

- <Value id="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_1_var" type="number" 
operator="equals"> 

<title>DisableConfiguringHistory_LocalComputer_1_var</title>  

<description>DisableConfiguringHistory_LocalComputer_1_var</description>  
<value>1</value>  
<value selector="enabled">1</value>  
</Value> 
- <Value id="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_2_var" type="number" 
operator="greater than or equal"> 
<title>DisableConfiguringHistory_LocalComputer_2_var</title>  
<description>DisableConfiguringHistory_LocalComputer_2_var</description>  
<value>40</value>  
<value selector="40_days">40</value>  
</Value> 

 
Εικόνα 32. Τα settings. 

 
7. Το τελευταίο κομμάτι είναι η δημιουργία του κανόνα. 

<Rule id="DisableConfiguringHistory_LocalComputer" selected="false" weight="10.0"> 

  <title>Disable "Configuring History" - Local Computer</title>  
 <description>This setting specifies the number of days that Internet Explorer keeps track 
of the pages viewed in the History List. The delete Browsing History option can be 
accessed using Tools, Internet Options and General tab.</description>  
- <reference> 
  <dc:type>GPO</dc:type>  
  <dc:source>Computer Configuration\Administrative Templates\Windows 
Components\Internet Explorer</dc:source>  
 </reference> 
  <requires idref="CM-6" />  
  <ident system="http://cce.mitre.org">CCE-4001-4</ident>  
  <ident system="cce.mitre.org/version/4">CCE-66</ident>  
- <check system="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5"> 
  <check-export value-id="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_1_var" export-
name="oval:gov.nist.USGCB.ie7:var:67" />  
  <check-export value-id="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_2_var" export-
name="oval:gov.nist.USGCB.ie7:var:107" />  
  <check-content-ref href="USGCB-ie7-oval.xml" name="oval:gov.nist.USGCB.ie7:def:757" 
/> </check> 

Εικόνα 33. Ο κανόνας. 

 



52 
 

 
• Το tag <description> μας δίνει μια περιγραφή του κανόνα. 
• Το tag  <requires idref="CM-6" /> περιέχει το id με το οποίο μπορούμε να δούμε με ποια πρότυπα 

ασφάλειας είναι σύμφωνος ο κανόνας.  
• Το <ident system="http://cce.mitre.org">CCE-4001-4</ident> περιέχει το id που αφορά το 

configuration που θα να γίνει στον i.e. 7. 
• Με το tag <check-export value-id="DisableConfiguringHistory_LocalComputer_1_var" export-

name="oval:gov.nist.USGCB.ie7:var:67" /> δίνουμε το id του setting για το OVAL test. 
• Με το  <check-content-ref href="USGCB-ie7-oval.xml" 

name="oval:gov.nist.USGCB.ie7:def:757" /> δίνουμε το id του ΟVAL Definition το οποίο 
πρόκειται να εκτελεστεί και σκοπός του είναι να δει αν τα settings του i.e. 7 του εξεταζομένου 
συστήματος είναι συμφώνα με τον κανόνα που είδαμε παραπάνω. 
 

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στο XCCDF και στην ΟVAL. 
Το XCCDF περιέχει τους κανόνες βάση των οποίων ένα σύστημα είναι συμμορφωμένο με μια πολιτική 
ασφάλειας ή μπορεί να πάσχει από μία ευπάθεια, ενώ η ΟVAL περιέχει τα tests τα οποία θα ελέγξουν αν 
το εξεταζόμενο σύστημα ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας ή αν πάσχει από μια 
ευπάθεια. 
 
Η παρακάτω εικόνα αναπαριστά την όλη διαδικασία. 
 

 
Εικόνα 34. Συνεργασία XCCDF και OVAL [22]. 

 
Στο προηγούμενο παράδειγμα είδαμε ότι σ’ ένα XCCDF έγγραφο, αφού παρουσιαστεί ο κανόνας, 

δίνεται το id ενός OVAL Definition με σκοπό να ελεγχθεί αν το εξεταζόμενο σύστημα υπακούει στον 
κανόνα. Στο προηγούμενο παράδειγμα, το id του Definition ήταν το oval:gov.nist.USGCB.ie7:def:757. 
Πρέπει να πούμε ότι μέσα στο XCCDF δεν περιέχεται το περιεχόμενο του OVAL Definition, αλλά μόνο 
το id του. Βάση του id definition μπορούμε να βρούμε το Definition αυτό. Όπως είναι γνωστό από 
προηγούμενη ενότητα, το Definition ορίζεται στην OVAL. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το OVAL 
Definition με id 757, για τον Internet explorer 7. 

- <definition id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:def:757" version="2" class="compliance"> 

- <metadata> 

<title>Disable Configuring History</title>  
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- <affected family="windows"> <platform>Microsoft Windows XP</platform>  

<platform>Microsoft Windows Server 2003</platform>  

<platform>Microsoft Windows Vista</platform>  

<product>Microsoft Internet Explorer 7</product>  </affected> 

<reference source="http://cce.mitre.org" ref_id="CCE-4001-4" />  

<reference source="cce.mitre.org/version/4" ref_id="CCE-66" />  

<description>This setting specifies the number of days that Internet Explorer keeps track 
of the pages viewed in the History List. The delete Browsing History option can be 
accessed using Tools, Internet Options and General tab.</description> </metadata> 

- <criteria> 

<extend_definition comment="Microsoft Internet Explorer 7 is installed" 
definition_ref="oval:org.mitre.oval:def:627" />  

<criterion comment="Computer Configuration\Network\Internet Explorer\Disable 
"Configuring History"" test_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:tst:3809" />  

<criterion comment="Computer Configuration\Network\Internet Explorer\Disable 
"Configuring History"" test_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:tst:3620" />  </criteria> 
</definition> 

Εικόνα 35. Definition, Metadata και Criteria. 
 

Όπως μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 35, o OVAL Definition 757 περιέχει την βασική δομή που 
είχαμε αναφέρει και στο κεφάλαιο της ΟVAL. Περιέχει τον τίτλο του Definition, αναφέρει σε ποιές 
πλατφόρμες εφαρμόζεται, ποιο στοιχείο ελέγχει (τον i.e.7) και δίνει μια περιγραφή του ελέγχου που 
πρόκειται να γίνει. Αυτό που δεν είχαμε στο παράδειγμα της ενότητας της ΟVAL ήταν μέσα στο 
Definition να υπάρχει το CCE id της διαμόρφωσης και  μέσα σ’ έναν OVAL Definition να υπάρχει ένας 
άλλος OVAL Definition. Στην δικιά μας περίπτωση μέσα στο OVAL Definition 757 υπάρχει το OVAL 
Definition 628. Αυτό συμβαίνει διότι πριν γίνει ο έλεγχος για να διαπιστωθεί αν ο i.e. 7 έχει 
συμμορφωθεί με τον κανόνα, πρέπει πρώτα να γίνει ο έλεγχος για να ελεγθεί αν υπάρχει 
εγκαταστημένος ο i.e. 7 στο εξεταζόμενο σύστημα. Με λίγα λόγια, o OVAL Definiton 628 θα ελέγξει αν 
το cpe:/a:microsoft:ie:7, που υπάρχει το XCCDF έγγραφο, αντιστοιχεί στο εξεταζόμενο σύστημα. 
Τέτοιου είδους Definition επιστρέφουν σαν αποτέλεσμα true ή false. Αν το αποτέλεσμα είναι true, τότε 
o OVAL Definition 757 θα εκτελεστεί, αν η απάντηση είναι false, δεν θα γίνει ο έλεγχος OVAL 
Definition 757 και το XCCDF δεν θα συνεχίσει περαιτέρω τους ελέγχους. Στο τέλος του παραδείγματος, 
θα δείξουμε και τον OVAL Definition 628, αλλά προς το πάρων ας υποθέσουμε ότι η απάντηση του 
OVAL Definition 628 είναι true. Πλέον είμαστε έτοιμοι για την διεξαγωγή του έλεγχου OVAL 
Definition 757. Με βάση την προηγουμένη εικόνα, τα tests του OVAL Definition 757 είναι δύο και είναι 
τα εξής:  
 

• oval:gov.nist.USGCB.ie7:tst:3809 
• oval:gov.nist.USGCB.ie7:tst:3620 
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1. Το πρώτο τεστ είναι: 

<registry_test xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:tst:3809" version="1" comment="Computer 
Configuration\Network\Internet Explorer\Disable "Configuring History"" 
check_existence="at_least_one_exists" check="all"> 

<object object_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:obj:92" />  
<state state_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:ste:3152" />  </registry_test> 

 
Εικόνα 36. To πρώτο test. 

 
Με βάση το τοπικό id, για το OVAL Definition 757, oval:gov.nist.USGCB.ie7:obj:92 μπορούμε να 
βρούμε το object, το οποίο είναι: 

- <registry_object xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:obj:92" version="1" comment="Computer 
Configuration\Network\Internet Explorer\Disable "Configuring 
History""><hive>HKEY_LOCAL_MACHINE</hive> 
<key>Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel</key> 
<name>History</name> </registry_object 

Εικόνα 37. To πρώτο οbject. 
 

Με βάση το τοπικό id, για το OVAL Definition 757, oval:gov.nist.USGCB.ie7:ste:3152 μπορούμε 
να βρούμε το state το οποίο περιγράφει την κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται το object.  

- <registry_state xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:ste:3152" version="1" comment="Computer 
Configuration\Network\Internet Explorer\Disable "Configuring History"">  
<type>reg_dword</type>   

<value datatype="int" var_check="all" var_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:var:67" /> 
</registry_state> 

Εικόνα 38. To πρώτο state. 
 

2. Το δεύτερο τεστ είναι: 
 
- <registry_test xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:tst:3620" version="2" comment="Computer 
Configuration\Network\Internet Explorer\Disable "Configuring History"" 
check_existence="at_least_one_exists" check="all"> 

<object object_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:obj:96" />  

<state state_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:ste:3103" />  </registry_test> 

Εικόνα 39. To δεύτερο test. 
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Με βάση το τοπικό id, για το OVAL Definition 757, oval:gov.nist.USGCB.ie7:obj:96 μπορούμε 
να βρούμε το object, το οποίο είναι: 
 
- <registry_object xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:obj:96" version="1" comment="Computer 
Configuration\Network\Internet Explorer\Disable "Configuring History""> 

 <hive>HKEY_LOCAL_MACHINE</hive>  

<key>Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Url 
History</key>  

  <name>DaysToKeep</name> </registry_object> 

Εικόνα 40. To δεύτερο object. 
 

Με βάση το τοπικό id, για το OVAL Definition 757, oval:gov.nist.USGCB.ie7:ste:3103 μπορούμε 
να βρούμε το state, το οποίο περιγράφει την κατάσταση στην οποία πρέπει να βρίσκεται το object.  
 

<registry_state xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:gov.nist.USGCB.ie7:ste:3103" version="2" comment="Computer 
Configuration\Network\Internet Explorer\Disable "Configuring History""> 
  <type>reg_dword</type>  
  <value datatype="int" operation="greater than or equal" var_check="all" 
var_ref="oval:gov.nist.USGCB.ie7:var:107" />  </registry_state> 

 
Εικόνα 41. To δεύτερο state. 

 

Η επομένη εικόνα αναφέρεται στο OVAL Definition 628. 

  

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <oval_definitions xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5" 
xmlns:oval="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-common-5" xmlns:oval-
def="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5" xmlns:win-
def="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" xmlns:ind-
def="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#independent" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows 
http://oval.mitre.org/language/download/schema/version5.3/ovaldefinition/complete
/windows-definitions-schema.xsd http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-
5#independent 
http://oval.mitre.org/language/download/schema/version5.3/ovaldefinition/complete
/independent-definitions-schema.xsd http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-
definitions-5 
http://oval.mitre.org/language/download/schema/version5.3/ovaldefinition/complete
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/oval-definitions-schema.xsd http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-common-5 
http://oval.mitre.org/language/download/schema/version5.3/ovaldefinition/complete
/oval-common-schema.xsd"> 

- <generator> 

  <oval:product_name>National Institute of Standards and 
Technology</oval:product_name>  

  <oval:schema_version>5.3</oval:schema_version>  

<oval:timestamp>2009-12-09T09:47:50.000-05:00</oval:timestamp>  

</generator> 

- <!— 

==============  DEFINITIONS  =========================================== -->  

- <definitions> 

- <definition id="oval:org.mitre.oval:def:627" version="3" class="inventory"> 

- <metadata> 

<title>Microsoft Internet Explorer 7 is installed</title>  

- <affected family="windows"> 

<platform>Microsoft Windows XP</platform>  

<platform>Microsoft Windows Server 2003</platform>  

<platform>Microsoft Windows Vista</platform>  

<product>Microsoft Internet Explorer 7</product>  

</affected> 

<reference source="CPE" ref_id="cpe:/a:microsoft:ie:7" />  

<description>A version of Microsoft Internet Explorer 7 is installed.</description>  

- <oval_repository> 

- <dates> 

- <submitted date="2007-01-09T06:00:00"> 

<contributor organization="Secure Elements, Inc.">Sudhir Gandhe</contributor>  

</submitted> 

<status_change date="2007-01-11T15:30:00-04:00">DRAFT</status_change>  
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<status_change date="2007-02-20T13:40:49.320-05:00">INTERIM</status_change>  

- <modified comment="Added Microsoft Windows Vista to the list of affected platforms." 
date="2007-03-05T09:10:00.104-05:00"> 

<contributor organization="The MITRE Corporation">Andrew Buttner</contributor>  

 </modified> 

  <status_change date="2007-03-21T16:17:23.092-04:00">ACCEPTED</status_change>  

- <modified comment="Added Microsoft Internet Explorer 7 product. Removed Microsoft 
reference" date="2009-06-01T16:05:28.035-04:00"> 

 <contributor organization="The MITRE Corporation">Brendan Miles</contributor>  

 </modified> 

  <status_change date="2009-06-08T04:01:04.886-04:00">INTERIM</status_change>  

  <status_change date="2009-06-29T04:01:07.843-04:00">ACCEPTED</status_change>  

- <modified comment="Changed the pattern match from '^7\..*$' to '^7\.[0-9.]*$'." 
date="2009-12-03T09:19:53.113-05:00"> 

<contributor organization="National Institute of Standards and Technology">Tim 
Harrison</contributor>  

  </modified> 

  <status_change date="2009-12-03T09:19:53.113-05:00">INTERIM</status_change>  

  </dates> 

  <status>INTERIM</status>  

  </oval_repository> </metadata> 

- <criteria> 

  <criterion comment="Internet Explorer 7 is installed" 
test_ref="oval:org.mitre.oval:tst:178" />  

</criteria> 

  </definition> 

 </definitions> 

- <!--  =================  TESTS  ============================================== --> 

- <tests> 
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- <registry_test xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:org.mitre.oval:tst:178" version="2" comment="Internet Explorer 7 is installed" 
check_existence="at_least_one_exists" check="at least one"> 

  <object object_ref="oval:org.mitre.oval:obj:247" />  

  <state state_ref="oval:org.mitre.oval:ste:115" />  

 </registry_test> 

</tests> 

==============================  OBJECTS  ============================================= --> 

- <objects> 

- <registry_object xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:org.mitre.oval:obj:247" version="1"> <hive>HKEY_LOCAL_MACHINE</hive>  

 <key>SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer</key>  

<name>Version</name>  

  </registry_object> 

  </objects> 

- <!—========= STATES  ============================================= -->  

- <states> 

<registry_state xmlns="http://oval.mitre.org/XMLSchema/oval-definitions-5#windows" 
id="oval:org.mitre.oval:ste:115" version="2" comment="The registry key has a value that 
matches 7.*"> 

<value operation="pattern match">^7\.[0-9.]*$</value>  

  </registry_state> 

 </states> </oval_definitions> 

Εικόνα 42. OVAL Definition 628. 
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7. Common Vulnerability Scoring System  
 

7.1  Εισαγωγή στο CVSS 

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε πως βρίσκονται και πως αντιμετωπίζονται οι διάφορες ευπάθειες 
στα συστήματα ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα δούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 
ασφάλειας, το οποίο αφορά την αξιολόγηση των τρωτών σημείων, σε πολλά διαφορετικά hardware και 
πακέτα λογισμικού.  

Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται προτεραιότητα στις ευπάθειες που αποτελούν τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο για ένα σύστημα, με σκοπό την άμεση αποκατάσταση τους. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα 
πρότυπο, βάση του οποίου θα μπορούν να αξιολογούνται οι διάφορες ευπάθειες, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα στους ενδιαφερομένους φορείς να θέσουν προτεραιότητες, με σκοπό την άμεση 
αποκατάσταση των πιο επικινδύνων ευπαθειών. Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσε το CVSS. 

Το CVSS, όπως φαίνεται παρακάτω, είναι ένα δομημένο-αρθρωτό σύστημα με τρεις διαφορετικές 
ομάδες. Κάθε ένα από αυτά τα συμπλέγματα ομάδων σχετίζεται με ιδιότητες οι οποίες αφορούν 
ορισμένα χαρακτηριστικά της ευπάθειας. Κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες ή "μετρήσεις" έχει ένα 
συγκεκριμένο τρόπο να μετρηθεί και κάθε ομάδα έχει μια μοναδική φόρμουλα, για τον συνδυασμό και 
«ζύγισμα» της κάθε μέτρησης, τα λεγόμενα βάρη. Το CVSS μπορεί να παρουσιαστεί μ’ ένα πολύ απλό 
interface στους χρήστες, χωρίς να φανερώνονται όλοι οι υπολογισμοί που γίνονται από πίσω [30]. 

 

Εικόνα 43. Διάγραμμα δομής του CVSS [30]. 
 

Οι ομάδες μετρήσεων του CVSS, είναι οι εξής: 

  Base: Αντιπροσωπεύει τα εγγενή και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας, τα οποία 
παραμένουν σταθερά στην πάροδο του χρόνου και στο περιβάλλον του χρήστη (user 
environment).  
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 Temporal: Αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας που μεταβάλλονται με την 
πάροδο του χρόνου. 

  Environmental: Αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας που είναι σχετικά και 
μοναδικά σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον χρήστη. 

Ο σκοπός της CVSS ομάδας βάσης (Base) είναι να προσδιορίζει και να ανακοινώνει τα βασικά 
χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας. Αυτή η αντικειμενική προσέγγιση των χαρακτηριστικών μιας 
ευπάθειας, παρέχει στους χρήστες μια σαφή εικόνα της ευπάθειας. Οι χρήστες μπορούν στην συνέχεια 
να χρησιμοποιήσουν προαιρετικά, τις Temporal και Environmental ομάδες, που τους παρέχουν 
περισσότερες πληροφορίες και αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον κίνδυνο για το 
«μοναδικό» τους περιβάλλον. Αυτό τους επιτρέπει να λαμβάνουν πιο σωστές αποφάσεις, προσπαθώντας 
να μετριάσουν τους κινδύνους που τίθενται από τις ευπάθειες [11]. 

 

7.2  Πως λειτούργει το CVSS 

Οι Base μετρήσεις εκτελούνται πάντα. Αφού υπολογιστούν οι τιμές για τις μετρήσεις του group 
BASE, τότε η εξίσωση (Εικόνα 45) για τη συγκεκριμένη ομάδα υπολογίζει μια βαθμολογία που 
κυμαίνεται από 0 έως 10 και στη συνέχεια παράγεται ένα διάνυσμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 44. Το 
διάνυσμα είναι για μια συμβολοσειρά κειμένου, που περιέχει τις τιμές που αποδίδονται σε κάθε μέτρηση 
της ομάδας Base. Τα διανύσματα εξηγούνται περαιτέρω στις επόμενες ενότητες. 

 

Εικόνα 44. Διάγραμμα διανυσμάτων του CVSS [11]. 
 

Η Base βαθμολογία μπορεί να βελτιωθεί με τη προαιρετική χρήση των Temporal και Environmental 
μετρήσεων. Αυτό είναι χρήσιμο, προκειμένου να παρασχεθεί μια πρόσθετη εικόνα για την ευπάθεια, η 
οποία με μεγαλύτερη ακρίβεια θα αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο της συγκεκριμένης ευπάθειας. Ωστόσο, 
αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ανάλογα με τον σκοπό, η Base βαθμολογία μπορεί να είναι αρκετή. 

Αν κάποιος χρησιμοποιήσει τις Temporal μετρήσεις με σκοπό να παράγει ένα Temporal σκορ, 
εκτός από το Base σκορ που έχει ήδη παραχθεί, τότε η Temporal εξίσωση (Εικόνα 46) θα συνδυάσει 
όλες τις Temporal μετρήσεις, μαζί με το σκορ των Base μετρήσεων και θα παράγει μια Temporal 
βαθμολογία (score), η οποία θα κυμαίνεται από 0 έως 10. Μαζί με το Temporal score θα δημιουργηθεί 
και ένα διάνυσμα, το οποίο θα περιέχει τις τιμές των Temporal μετρήσεων (Εικόνα 44). Ομοίως, εάν ένα 
Environmental σκορ είναι απαραίτητο, η Environmental εξίσωση (Εικόνα 47) θα συνδυάσει τις 
Environmental μετρήσεις, μαζί με το Temporal σκορ, ώστε να παράγει ένα σκορ που θα κυμαίνονται 
πάλι από 0 έως 10 και ένα διάνυσμα με τις τιμές των Environmental μετρήσεων[11]. Τις πιο πολλές 
φορές χρησιμοποιούνται μόνο οι Base μετρήσεις. Οι εξισώσεις αυτές περιγράφονται πλήρως σε επομένη 
ενότητα.  
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Σύντομοι ορισμοί: Πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα χαρακτηρίστηκα της κάθε ομάδας μετρήσεων, 
καλό θα ήταν αναφέρουμε τους ορισμούς κάποιων όρων, τους οποίους θα τους συναντήσουμε στην 
συνέχεια: 
 

• Ευπάθεια: Ένα ελάττωμα, μια αδυναμία μιας εφαρμογής ενός συστήματος, μιας συσκευής ή 
υπηρεσίας, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτυχία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας 
ή της διαθεσιμότητας. 

• Κίνδυνος: Η πιθανότητα ή η συχνότητα της εμφάνισης των επιβλαβών επιπτώσεων. 
• Ρίσκο: Ο σχετικός αντίκτυπος που θα υπάρξει στο περιβάλλον του χρήστη, όταν κάποιος 

εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια. 
 

7.3  Base Μέτρηση  

Η ομάδα Base περιέχει τις μετρήσεις που έχουν ως στόχο να «συλλέξουν» τα χαρακτηριστικά μιας 
ευπάθειας, που είναι σταθερά στο χρόνο και σε όλα τα περιβάλλοντα χρήστη. Οι μετρήσεις, The Access 
Vector, Access Complexity και Authentication metrics, αντικατοπτρίζουν το πώς μια ευπάθεια κατάφερε 
να βρει πρόσβαση στο σύστημα και κατά πόσον ή όχι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, ώστε κάποιος να την 
εκμεταλλευτεί. Επίσης, υπάρχουν οι τρεις μετρήσεις του αντίκτυπου μιας ευπάθειας, που μετρούν πώς 
μια ευπάθεια, αν αξιοποιηθεί, θα επηρεάσει άμεσα κάποιο στοιχείο του συστήματος. Ως επίπτωση ή 
αντίκτυπος ορίζεται ο βαθμός απώλειας της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της 
διαθεσιμότητας. Για παράδειγμα, μια ευπάθεια θα μπορούσε να προκαλέσει μερική απώλεια της 
ακεραιότητας και διαθεσιμότητας, αλλά καμία απώλεια της εμπιστευτικότητας [11]. 

7.3.1 Access Vector  
Αυτή η μέτρηση αφόρα το πώς κάποιος εκμεταλλεύτηκε μια ευπάθεια, δηλαδή με ποιον τρόπο έκανε 

την επίθεση του (π.χ. τοπικά ή μέσω δικτύου). Όσο πιο απομακρυσμένος είναι ένας εισβολέας, τόσο 
μεγαλύτερο είναι και το σκορ αυτής της μέτρησης [11]. 
 

• Local (L): Μια ευπάθεια είναι εκμεταλλεύσιμη μόνο με τοπική πρόσβαση, κάτι το οποίο απαιτεί 
από τον εισβολέα, να έχει φυσική πρόσβαση στο ευάλωτο σύστημα. Παραδείγματα αξιοποίησης 
τοπικής τρωτότητας, είναι οι απομακρυσμένες επιθέσεις, όπως: Firewire /USB και DMA 
επιθέσεις.  
  

• Adjacent Network (A): Μια ευπάθεια είναι εκμεταλλεύσιμη, όταν ο εισβολέας έχει πρόσβαση, 
είτε στο broadcast, είτε στο collision domain του ευάλωτου λογισμικού. Παραδείγματα είναι: το 
Bluetooth, το IEEE 802.11 και το τοπικό δίκτυο Ethernet. 

 
• Network(N): Μια ευπάθεια είναι εκμεταλλεύσιμη, όταν το λογισμικό που είναι ευάλωτο, είναι 

συνδεδεμένο με το δίκτυο και έτσι ο επιτιθέμενος δεν χρειάζεται να έχει πρόσβαση στο τοπικό 
δίκτυο ή να έχει τοπική πρόσβαση. Αυτή η ευπάθεια συχνά αποκαλείται "απομακρυσμένα 
εκμεταλλεύσιμη». Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας επίθεσης, είναι μια RPC υπερχείλιση του buffer. 

 
7.3.2 Access Complexity 

Αυτή η μέτρηση μετρά την πολυπλοκότητα των απαιτήσεων μιας επίθεσης, ώστε ένας εισβολέας να 
εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια, όταν έχει αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα-στόχο. Για παράδειγμα, μια 
ευπάθεια σ’ ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να γίνει εκμεταλλεύσιμη, αφού ο 
χρήστης κάνει λήψη και ανοίξει ένα μολυσμένο συνημμένο. Όσο χαμηλότερη είναι η απαιτούμενη 
πολυπλοκότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι το σκορ ευπάθειας [11]. Οι τιμές αυτής της μέτρησης είναι 
Υψηλή (High), Μέτρια (Medium) και Χαμηλή(Low). 
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7.3.3 Authentication 

Αυτή η μέτρηση προσδιορίζει τον αριθμό των φορών που ένας εισβολέας θα πρέπει να κάνει έλεγχο 
ταυτότητας σ’ έναν στόχο-σύστημα, προκειμένου να εκμεταλλευτεί μια ευπάθεια. Οι τιμές που παίρνει η 
μέτρηση είναι: 

• Multiple (M): Για την αξιοποίηση της ευπάθειας απαιτείται ο εισβολέας να κάνει δύο ή και 
περισσότερες φορές έλεγχο ταυτότητας, ακόμη και αν είναι ίδια τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται κάθε φορά. 

• Single (S): Ένας έλεγχος ταυτότητας απαιτείται για την πρόσβαση και την εκμετάλλευση αυτής 
της ευπάθειας. 

• None (N): Κανένας έλεγχος ταυτότητας δεν απαιτείται για την πρόσβαση και την εκμετάλλευση 
της ευπάθειας. 

 
 
7.3.4 Επιπτώσεις της Εμπιστευτικότητας 

Αυτή η μέτρηση μετρά τις επιπτώσεις που αφορούν την εμπιστευτικότητα, όταν κάποιος 
εκμεταλλευτεί με επιτυχία μια ευπάθεια. Η εμπιστευτικότητα αναφέρεται στον περιορισμό της 
πρόσβασης και της διάδοσης πληροφοριών, μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες, καθώς και της 
απαγόρευσης της εισόδου και της αποκάλυψης δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η αυξημένη 
επίπτωση της εμπιστευτικότητας αυξάνει την βαθμολογία της ευπάθειας [11]. Οι τιμές που παίρνει η 
μέτρηση είναι: 

 
• None (N): Δεν υπάρχει αντίκτυπος στο απόρρητο του συστήματος. 
• Partial (P): Υπάρχει σημαντική ενημερωτική αποκάλυψη. Η πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία του 

συστήματος είναι δυνατή, αλλά ο επιτιθέμενος δεν έχει τον έλεγχο ή η απώλεια περιορίζεται σε 
κάποια δεδομένα. Ένα παράδειγμα είναι μια ευπάθεια που αποκαλύπτει μόνο ορισμένους 
πίνακες μιας βάσης δεδομένων. 

• Complete (C): Υπάρχει συνολική αποκάλυψη πληροφοριών, με αποτέλεσμα όλα τα αρχεία του 
συστήματος να αποκαλύπτονται. Ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να διαβάσει όλα τα δεδομένα του 
συστήματος (μνήμη, αρχεία, κ.λπ.). 

 
7.3.5 Επιπτώσεις Ακεραιότητας 

Αυτή η μέτρηση μετρά τις επιπτώσεις στην ακεραιότητα, όταν έχουμε μια επιτυχή εκμετάλλευση 
μιας ευπάθειας. Η ακεραιότητα αναφέρεται στην εγγυημένη αξιοπιστία των στοιχείων. Η αυξημένη 
επίπτωση της ακεραιότητας αυξάνει το σκορ ευπάθειας [11]. Οι τιμές που παίρνει η μέτρηση είναι: 
 

• None (N): Δεν υπάρχουν επιπτώσεις για την ακεραιότητα του συστήματος. 
• Partial (P): Η τροποποίηση ορισμένων αρχείων ή πληροφοριών του συστήματος είναι δυνατή, 

αλλά ο επιτιθέμενος δεν έχει τον έλεγχο πάνω στο τι μπορεί να τροποποιηθεί ή η έκταση που ο 
εισβολέας μπορεί να επηρεάσει, είναι περιορισμένη. Για παράδειγμα, το σύστημα ή τα αρχεία 
των εφαρμογών μπορεί να αντικατασταθούν ή να τροποποιηθούν, αλλά ο επιτιθέμενος δεν έχει 
κανένα έλεγχο επί των αρχείων που έχουν προσβληθεί ή ο εισβολέας μπορεί να τροποποιήσει 
αρχεία μέσα σ’ ένα περιορισμένο πλαίσιο ή πεδίο. 

• Complete (C): Υπάρχει μια πλήρης απώλεια του συστήματος προστασίας, με αποτέλεσμα 
ολόκληρο το σύστημα να τεθεί σε κίνδυνο. Ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να τροποποιήσει όλα τα 
αρχεία στο σύστημα-στόχο. 
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7.3.6 Επιπτώσεις Διαθεσιμότητας 
Αυτή η μέτρηση μετρά τις επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα μιας επιτυχούς εκμετάλλευσης της 

ευπάθειας. Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην προσβασιμότητα στους πόρους. Οι επιθέσεις που 
στοχεύουν τον επεξεργαστή ή τον χώρο του δίσκου, έχουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του 
συστήματος. Η αυξημένη επίπτωση διαθεσιμότητας αυξάνει το σκορ της ευπάθειας [11]. Οι τιμές που 
παίρνει η μέτρηση είναι: 

• None (N): Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα του συστήματος. 
• Partial (P): Υπάρχει μειωμένη απόδοση ή διακοπές στη διαθεσιμότητα των πόρων. 
• Complete (C): Ο εισβολέας μπορεί να καταστήσει τους πόρους εντελώς μη διαθέσιμους. 

 
7.4  Temporal Μέτρηση 

Η απειλή από μια ευπάθεια μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Τρείς παράγοντες 
μετράει το CVSS σε αυτήν την ομάδα που είναι: η επιβεβαίωση των τεχνικών λεπτομερειών της 
ευπάθειας, το επίπεδο αποκατάστασης της τρωτότητας και η διαθεσιμότητα του κώδικα εκμετάλλευσης 
(code exploit) ή των τεχνικών εκμετάλλευσης. Δεδομένου ότι, οι Temporal μετρήσεις είναι 
προαιρετικές, η κάθε μια από αυτές τις μετρήσεις περιλαμβάνει μια τιμή που δεν έχει καμία επίδραση 
στο σκορ. Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης αισθάνεται ότι η συγκεκριμένη μέτρηση δεν του 
χρειάζεται και επιθυμεί να την «υπερπηδήσει» [11]. 

 
7.4.1 Exploitability 

Αυτή η μέτρηση μετρά την τρέχουσα κατάσταση της διαθεσιμότητας μιας τεχνικής ή ενός κώδικα 
εκμετάλλευσης. Οι τιμές που παίρνει η μέτρηση είναι: 
 

• Unproven (U): Κανένας κώδικας δεν είναι διαθέσιμος. 
• Proof-of- Concept (POC): Ο κώδικας ή η τεχνική, δεν λειτουργούν σε όλες τις καταστάσεις και 

μπορεί να απαιτούν σημαντική τροποποίηση από έναν εισβολέα. 
• Functional (F): Ο κώδικας είναι διαθέσιμος. Ο κώδικας λειτουργεί στις περισσότερες 

περιπτώσεις όπου  υπάρχει μια ευπάθεια. 
• High (H): Ο κώδικας λειτουργεί σε κάθε κατάσταση.  
• Not Defined (ND): Η εκχώρηση αυτής της τιμής στο σύστημα μέτρησης δεν θα επηρεάσει το 

αποτέλεσμα. Είναι ένα μήνυμα προς την εξίσωση για να παρακάμψει αυτή την μέτρηση. 
 
7.4.2 Remediation Level 

Το επίπεδο της αποκατάστασης μιας ευπάθειας είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οι πιθανές τιμές 
γι’ αυτή τη μέτρηση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Όσο λιγότερο επίσημη και μόνιμη είναι μία 
λύση για μια ευπάθεια, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία της τρωτότητας. 
 

• Official Fix (OF): Μια ολοκληρωμένη λύση από τον πωλητή είναι διαθέσιμη. Ο πωλητής έχει 
εκδώσει ένα επίσημο patch ή μια αναβάθμιση (update) είναι διαθέσιμη. 

• Temporary Fix (TF): Υπάρχει διαθέσιμη μία επίσημη, αλλά προσωρινή λύση. 
• Workaround (W): Υπάρχει διαθέσιμη μια ανεπίσημη, όχι από τον πωλητή, λύση. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις οι χρήστες που έχουν επηρεαστεί από μια ευπάθεια, δημιουργούν ένα δικό τους 
patch ή παρέχουν κάποια βήματα, για να επιλύσουν ή για να περιορίσουν την ευπάθεια. 

• Unavailable (U): Δεν υπάρχει διαθέσιμη λύση ή είναι αδύνατο να εφαρμοστεί. 
• Not Defined (ND): Η εκχώρηση αυτής της τιμής στο σύστημα μέτρησης δεν θα επηρεάσει το 

αποτέλεσμα. Είναι ένα μήνυμα προς την εξίσωση για να παρακάμψει αυτή την μέτρηση. 
 



64 
 

7.4.3 Report Confidence 
Αυτή η μέτρηση μέτρα τον βαθμό εμπιστοσύνης όσον αφορά την ύπαρξη μιας ευπάθειας και τη 

αξιοπιστία των τεχνικών λεπτομερών. Μερικές φορές, μόνο η ύπαρξη των τρωτών σημείων 
δημοσιοποιούνται, αλλά χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Μπορεί αργότερα να προστεθούν 
περισσότερες λεπτομέρειες γι’ αυτήν την ευπάθεια και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί με την 
αναγνώριση από το δημιουργό ή τον προμηθευτή του συστήματος που επηρεάζεται από αυτή την 
ευπάθεια. Ο επείγων χαρακτήρας ενός θέματος ευπάθειας είναι μεγαλύτερος όταν μια ευπάθεια είναι 
γνωστή και ότι υπάρχει με βεβαιότητα. Οι πιθανές τιμές γι’ αυτή τη μέτρηση  αναφέρονται παρακάτω. 
Όσο περισσότερο μια ευπάθεια επικυρώνεται από τον πωλητή ή άλλες αξιόπιστες πηγές, τόσο 
μεγαλύτερο είναι το σκορ [11]. 

 
• Unconfirmed (UC): Υπάρχει μια ανεπιβεβαίωτη πηγή ή ενδεχομένως πολλές αντικρουόμενες 

εκθέσεις. Υπάρχει ελάχιστη εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα των εκθέσεων.  
• Uncorroborated(UR): Υπάρχουν πολλές μη επίσημες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων ασφάλειας ή ερευνητικών οργανισμών.  
• Confirmed (C): Η ευπάθεια έχει αναγνωριστεί από τον πωλητή. 
• Not Defined (ND): Η εκχώρηση αυτής της τιμής στο σύστημα μέτρησης δεν θα επηρεάσει το 

αποτέλεσμα. Είναι ένα μήνυμα προς την εξίσωση για να παρακάμψει αυτή την μέτρηση. 
 

7.5  Environmental Μέτρηση 

Η Environmental μέτρηση καταγράφει τα χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας που σχετίζονται με το 
περιβάλλον IT του χρήστη. Δεδομένου ότι οι Environmental μετρήσεις είναι προαιρετικές, υπάρχει μια 
τιμή, βάση της οποίας η συγκεκριμένη μέτρηση δεν έχει καμία επίδραση στο σκορ. Η τιμή αυτή 
χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης επιθυμεί να «υπερπηδήσει» μια μέτρηση [11]. 
 
 
7.5.1 Collateral Damage Potential  

Αυτή η μέτρηση μετρά το ενδεχόμενο απώλειας περιουσιακών στοιχείων μέσω της κλοπής-
καταστροφής της περιουσίας ή του εξοπλισμού. Η μέτρηση μπορεί να μετρήσει και την οικονομική 
απώλεια από την παραγωγικότητα ή τα έσοδα [11]. Οι πιθανές τιμές γι’ αυτή τη μέτρηση αναφέρονται 
παρακάτω. Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανή ζημία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το σκορ. 
 

• None (N): Δεν υπάρχει δυνατότητα για την απώλεια περιουσιακών στοιχείων ή εσόδων. 
• Low (L): Μια επιτυχημένη εκμετάλλευση της ευπάθειας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρά ζημιά 

στη περιουσία ή μπορεί να υπάρξει μια μικρή απώλεια εσόδων.  
• Low-Medium (LM): Μια επιτυχημένη εκμετάλλευση της ευπάθειας μπορεί να οδηγήσει σε μια 

μέτρια ζημιά της περιουσίας. 
• Medium-High (MH): Μια επιτυχημένη εκμετάλλευση της ευπάθειας μπορεί να οδηγήσει σε μια 

σημαντική ζημιά της περιουσίας. 
 High (H): Η επιτυχής εκμετάλλευση της ευπάθειας μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική 
απώλεια της περιουσίας. 

• Not Defined (ND): Η εκχώρηση αυτής της τιμής στο σύστημα μέτρησης δεν θα επηρεάσει το 
αποτέλεσμα. Είναι ένα μήνυμα προς την εξίσωση για να παρακάμψει αυτή την μέτρηση. 
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7.5.2 Target Distribution  
Αυτή η μέτρηση μετρά το ποσοστό των συστημάτων, που πιθανόν να κινδυνεύουν από μια ευπάθεια. 

Οι πιθανές τιμές γι’ αυτή τη μέτρηση αναφέρονται παρακάτω. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των 
ευάλωτων συστημάτων, τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία. 
 

• None (N): Το 0% είναι σε κίνδυνο. 
• Low (L): Μεταξύ 1% - 25% είναι σε κίνδυνο. 
• Medium (M): Μεταξύ 26% - 75% είναι σε κίνδυνο. 
• High (H); Μεταξύ 76% - 100% θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο. 
• Not Defined (ND): Η εκχώρηση αυτής της τιμής στο σύστημα μέτρησης δεν θα επηρεάσει το 

αποτέλεσμα. Είναι ένα μήνυμα προς την εξίσωση για να παρακάμψει αυτή την μέτρηση. 
 
 

7.5.3 Απαιτήσεις Ασφαλείας CR-IR-AR 
Αν για μια επιχειρηματική λειτουργία για την οποία η διαθεσιμότητα είναι πιο σημαντική και από 

την εμπιστευτικότητα και από την ακεραιότητα, τότε ο αναλυτής μπορεί να εκχωρήσει μεγαλύτερη αξία 
στη διαθεσιμότητα σε σχέση με την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα. Κάθε απαίτηση, έχει τρεις 
πιθανές τιμές: "χαμηλή", "μέτρια" ή "υψηλή". Για παράδειγμα, η μέτρηση της εμπιστευτικότητας θα έχει 
αυξημένο βάρος εάν η απαίτηση εμπιστευτικότητας είναι "υψηλή". Παρομοίως, η μέτρηση των 
επιπτώσεων της εμπιστευτικότητας θα μειωθεί αν η απαίτηση εμπιστευτικότητας είναι «χαμηλή». 
Φυσικά υπάρχει πάντα η επιλογή, που επιτρέπει στο τελικό αποτέλεσμα, να μην επιλεγεί η 
συγκεκριμένη επιλογή [11]. 
 

7.6  Base, Temporal και Environmental Διανύσματα 

Κάθε διάνυσμα μέτρησης αποτελείται από το συντομευμένο όνομα της μέτρησης και στη συνέχεια 
ακολουθεί ένα ":" (άνω και κάτω τελεία). Αμέσως μετά τοποθετείται η τιμή της μέτρησης. Το διάνυσμα 
καταγράφει τις μετρήσεις με μια προκαθορισμένη σειρά, χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα "/" (κάθετο) 
για να διαχωρίζει τις μετρήσεις. Εάν μια Temporal ή Environmental μέτρηση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται, τότε δίνεται η τιμή "ND" (δεν ορίζεται) [11]. Τα διανύσματα Base, Temporal και 
Environmental παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. 

 

 
Πίνακας 4. Τα διανύσματα των μετρήσεων [11]. 

 
Για παράδειγμα, μια ευπάθεια με βάση τις τιμές των μετρήσεων “Access Vector: Low, Access 

Complexity:Medium, Authentication: None, Confidentiality Impact: None, Integrity Impact: Partial, 
Availability Impact: Complete θα έχει το ακόλουθο διάνυσμα βάσης:“AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:C.” 
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7.7  Εξισώσεις 
Οι εξισώσεις που υπολογίζουν το σκορ για τις ομάδες Base, Temporal και Environmental περιγράφονται 
παρακάτω. 
 

7.7.1 Base Εξίσωση 
Η Base εξίσωση είναι το θεμέλιο της CVSS βαθμολόγησης. Η εξίσωση Base είναι: 

 

 
Εικόνα 45. Base εξίσωση [11]. 
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7.7.2 Temporal Εξίσωση 
 

Η Temporal εξίσωση θα συνδυάσει τις δίκες μετρήσεις με την βαθμολογία της ομάδας Base για την 
παραγωγή μιας βαθμολογίας που θα κυμαίνεται από 0 έως 10. Επιπλέον, το Temporal σκορ δεν θα είναι 
υψηλότερο από αυτό της ομάδας Base, αλλά όχι και λιγότερο από το 33% της βαθμολογίας της ομάδας 
Base [11]. Η Temporal εξίσωση είναι: 

 

 
 

Εικόνα 46. Temporal εξίσωση [11]. 
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7.7.3 Environmental Εξίσωση 
Η Environmental εξίσωση, θα συνδυάσει τις Environmental μετρήσεις με τη Temporal βαθμολογία 

για να συντάξει μια Environmental βαθμολογία που θα κυμαίνεται από 0 έως 10. Η εξίσωση αυτή θα 
παράγει μια βαθμολογία που δεν θα είναι υψηλότερη από το Temporal σκορ. Η Environmental εξίσωση 
είναι: 

 

 
Εικόνα 47. Environmental εξίσωση [11]. 
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7.7.4 Παράδειγμα 
Το αποτέλεσμα της CVSS μέτρησης για την ευπάθεια CVE-2002-0392 (Apache Chunked-Encoding 

Memory Corruption Vulnerability) είναι: 

 
 

Εικόνα 48. CVSS αποτέλεσμα για CVE-2002-0392 [11]. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



70 
 

8. SCAP Αναβαθμίσεις 
 

8.1  Νέα μέρη του SCAP 
Το SCAP ξεκίνησε από το NIST αποτελούμενο από έξι (6) βασικά κομμάτια, τα οποία αναλύσαμε 

στα προηγούμενα κεφάλαια της εργασίας. Τα κομμάτια αυτά συνεχίζουν να αποτελούν την βασική δομή 
του SCAP ακόμη και σήμερα, αλλά με την διαφορά ότι με το πέρασμα του χρόνου νέα πρότυπα έχουν 
προστεθεί στην δομή του. Το NIST έδωσε μεγάλη βαρύτητα στο πως θα γίνει δυνατόν οι μεταφορές 
δεδομένων, μέσα στην κοινότητα της ασφάλειας, να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και τα δεδομένα 
που μεταφέρονται να έχουν μια σταθερή δομή (format). Ακόμα το NIST προσπάθησε να τελειοποιήσει 
τον έλεγχο για συμμόρφωση και για εύρεση μιας ευπάθειας σ’ ένα εξεταζόμενο σύστημα, ενώ 
δημιούργησε ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης. Tο σύστημα αυτό δεν αφορά τις ευπάθειες, αλλά το 
configuration. Τις νέες αναβαθμίσεις του SCAP θα τις αναλύσουμε στις επόμενες ενότητες του 
κεφαλαίου, ενώ στον Πίνακα 5 βλέπουμε ποιες είναι οι νέες προσθήκες στο SCAP. 
   

Έκδοση SCAP 1.0 SCAP 1.1 SCAP 1.2 

Έτος 
επικαιροποίησης 

2009 2010 2011 

Συστατικά • CVE • CVE • CVE 

 • CCE 5.0 • CCE 5.0 • CCE 5.0 

 • CPE 2.2 • CPE 2.2 • CPE 2.3 

 • XCCDF 1.1.4 • XCCDF 1.1.4 • XCCDF 1.2 

 • OVAL 5.4 • OVAL 5.8 • OVAL 5.10 

 • CVSS 2.0 • CVSS 2.0 • CVSS 2.0 

  • OCIL 2.0 • CCSS 1.0 

   • OCIL 2.0 

   • ARF 1.1 

   • AI 1.1 

   • TMSAD 1.0 

Πίνακας 5. Η εξέλιξη του SCAP. 
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8.2  Εισαγωγή στο OCIL 
 
To Open Checklist Interactive Language (OCIL) καθορίζει ένα πλαίσιο για την έκφραση ενός 

συνόλου ερωτήσεων που θα υποβληθούν στο χρήστη, τις διαδικασίες για την ερμηνεία των απαντήσεων 
σε αυτές τις ερωτήσεις και έχει ως σκοπός την ανάπτυξη καταλόγων ελέγχου ασφαλείας. Με λίγα λόγια, 
το OCIL παρέχει μια τυποποιημένη βάση για την έκφραση των ερωτηματολογίων και των σχετικών 
πληροφοριών (π.χ. οι απαντήσεις σε ερωτήσεις και τα τελικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου). 
Παρόλο που το OCIL προορίζεται για τον τομέα της ασφάλειας (security) των συστημάτων, το OCIL 
μπορεί να έχει και γενικό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή επιστημονικών ερευνών και 
ακαδημαϊκών εξετάσεων [4]. 

Όλοι οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν τις δικές τους πολιτικές ασφαλείας για να 
περιγράψουν τις πληροφορίες ασφαλείας, το επίπεδο της ασφάλειας που χρειάζεται και την απαιτούμενη 
κατάσταση για να μπορεί να θεωρείται ένα σύστημα ασφαλές. Η επιβολή και ο έλεγχος της 
συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές ασφαλείας, σε κάθε σύστημα ενός οργανισμού, μπορεί να είναι ένα 
πολύ δύσκολο έργο για τους διαχειριστές IT, όσον αφορά την ασφάλεια (security). Για το σκοπό αυτό, 
οι διαχειριστές IT μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιούν εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για 
αυτοματοποιημένους ελέγχους συμμόρφωσης με διάφορες πολιτικές ασφαλείας. Τα υπάρχοντα εργαλεία 
αυτοματισμού ωστόσο, μπορεί να μην είναι σε θέση να χειριστούν όλες τις πτυχές των εν λόγω ελέγχων. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του μη 
αυτόματου ελέγχου για την τήρηση της πολιτικής ασφαλείας. Το OCIL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
βοηθήσει στην αξιολόγηση των ελέγχων ασφαλείας (security controls), με την συμμετοχή των 
ανθρώπων, όταν δεν είναι εφικτό να γίνει με αυτοματοποιημένο τρόπο [4]. Με άλλα λόγια, το OCIL 
χρησιμοποιείται για μη αυτοματοποιημένο έλεγχο συμμόρφωσης. 
 
 
8.2.1 Σχέση OCIL με OVAL και XCCDF 

Η Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) χρησιμοποιείται για τυποποιημένους- 
machine readable κανόνες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της κατάστασης ενός 
συστήματος. Στον τομέα των πληροφοριών ασφαλείας, η OVAL χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της παρουσίας τρωτών σημείων και μη ασφαλών διαμορφώσεων λογισμικού, μέσω αυτοματοποιημένων 
ελέγχων. H OVAL αναφέρει τα πορίσματα με τυποποιημένο XML τρόπο. 

Η OVAL και η OCIL αλληλοσυμπληρώνονται και μπορούν να θεωρηθούν ομότιμοι (peers). H 
OVAL χρησιμοποιείται για τη συλλογή καθορισμένων πληροφοριών από τα συστήματα, άμεσα, 
αυτόματα και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η OCIL χρησιμοποιείται για τη συλλογή συγκεκριμένων 
πληροφοριών από υπάρχουσες πηγές δεδομένων, οι οποίες συλλέγονται ζητώντας από τον άνθρωπο να 
τις προμηθεύσει. Τόσο η OVAL, όσο και η OCIL, παράγουν εκθέσεις σε μορφή XML, κάτι το οποίο 
επιτρέπει την ομαδοποίηση των OVAL και OCIL αποτελεσμάτων [20].  

Η Extensible Configuration Checklist Description Format (XCCDF) είναι μια γλώσσα 
προδιαγραφών, για την έκφραση καταλόγων ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας και άλλων συνόλων 
κανόνων αξιολόγησης του συστήματος. Το XCCDF παρέχει ένα τυποποιημένο μέσο έκφρασης αυτών 
των συνόλων των κανόνων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ενός συστήματος, το οποίο 
χρησιμοποιεί αυτούς τους κανόνες. 

Οι XCCDF κανόνες δεν καθορίζουν το πώς οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται. Αντ ' αυτού, οι 
κανόνες αυτοί επισημαίνουν άλλα έγγραφα XML, όπως τα OVAL Definitions και τα OCIL documents, 
τα οποία περιέχουν τις πραγματικές οδηγίες για την πραγματοποίηση των ελέγχων [20]. 
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8.2.2 Παράδειγμα χρήσης 

Ένα συγγραφέας ελέγχου συμμόρφωσης ασφάλειας γράφει ένα XCCDF έγγραφο, το οποίο περιέχει 
τους ελέγχους που πρέπει να εκτελεστούν για ένα συγκεκριμένο σύστημα. Ωστόσο, ορισμένοι από τους 
ελέγχους απαιτούν μια σύνθετη αξιολόγηση που επί του παρόντος δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Στο 
πλαίσιο του XCCDF εγγράφου, ο συγγραφέας περιλαμβάνει μια αναφορά σ’ ένα OCIL document το 
οποίο περιέχει ένα χειροκίνητο έλεγχο. Όταν ένας διαχειριστής ελέγχει την τήρηση της ασφάλειας με τη 
χρήση του εγγράφου XCCDF, φορτώνεται το OCIL document, το οποίο παραθέτει στον διαχειριστή μια 
σειρά από ερωτήματα. Οι απαντήσεις του χρήστη συλλέγονται, ερμηνεύονται και το αποτέλεσμα 
επιστρέφεται στο XCCDF, το οποίο στη συνέχεια συνεχίζει με τους υπόλοιπους ελέγχους. Τα 
αποτελέσματα των αυτοματοποιημένων και των χειροκίνητων ελέγχων συνδυάζονται σε μια ενιαία 
έκθεση από τον διερμηνέα του XCCDF [4]. 

8.2.3 Data model 
Το μοντέλο δεδομένων της OCIL αποτελείται από τα ακόλουθα, υψηλού επιπέδου τύπους δεδομένων 
αντικείμενα: 

•  <ocil>: Ένα έγγραφο OCIL κατέχει ακριβώς ένα στοιχείο ocil. Ένα στοιχείο ocil είναι ένα 
«δοχείο» για όλα τα άλλα στοιχεία στο έγγραφο, όπως ερωτηματολόγια, ερωτήσεις, ενέργειες 
ελέγχου (test action) και αποτελέσματα. Περιέχει επίσης μεταδεδομένα που περιγράφουν το 
έγγραφο και τη δημιουργία του. 
 

• <questionnaire>: Ένα ερωτηματολόγιο αντιπροσωπεύει μια σειρά από ερωτήσεις, στις οποίες 
θα απαντήσει ο χρήστης και στην συνέχεια θα αξιολογηθούν οι απαντήσεις του, ώστε να 
παραχθεί μια ενιαία απάντηση. Τα ερωτηματολόγια προορίζονται να αντιπροσωπεύσουν ένα 
μοναδικό και διακεκριμένο έλεγχο, παρόμοιο με τον OVAL definition. Ένα ερωτηματολόγιο 
μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες ενέργειες ελέγχου ή σε άλλα ερωτηματολόγια. Τα 
ερωτηματολόγια προσδιορίζονται μέσα από ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Επίσης, 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο που γίνεται από αυτά τα ερωτηματολόγια. 
 

• <test_action>: Ένα test_action ορίζει μια δοκιμή (π.χ. ερώτηση), η οποία πρέπει να αξιολογηθεί 
και ένα action, το οποίο βασίζεται στην απάντηση του χρήστη. Αυτό το στοιχείο είναι κάτι το 
αφηρημένο, αλλά έχει τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σ’ ένα 
έγγραφο:  

<boolean_question_test_action>,<choice_question_test_action>,<numeric_question_test_action> 
και  <string_question_test_action>.  
Ένα test_action, μπορεί να είναι ένα true-false ή ένα yes-no. Τα test_actions προσδιορίζεται από 
ένα id. 
 

• <question>: Ένα ερώτημα είναι ένα κείμενο που περιγράφει το τι πρέπει να απαντηθεί και μια 
σειρά από οδηγίες, για το πώς ο χρήστης θα πρέπει να απαντήσει. Το στοιχείο <question> 
προσδιορίζεται από ένα id. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες <question>:  
<boolean_question>,<choice_question>, <numeric_question> και <string_question>. 
 

 
• <results>: Το στοιχείο <results>, περιέχει πληροφορίες-αποτελέσματα, για κάθε 

<questionnaire>, <test_action> και <question>, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας 
αξιολόγησης ενός OCIL εγγράφου. Περιλαμβάνει επίσης μεταδεδομένα σχετικά με το πότε 
ξεκίνησε και τελείωσε η αξιολόγηση και ένα κείμενο που αφορά τα αποτελέσματα. 
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Το αποτέλεσμα ενός ερωτηματολογίου ή ενός test_action μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

1. PASS: Η κατάσταση (state) που ελέγχεται, επιτυγχάνεται ή ικανοποιείται. 
2.  FAIL: Η κατάσταση (state) που ελέγχεται, δεν επιτυγχάνεται ή δεν ικανοποιείται. 
3.  UNKNOWN: Η κατάσταση (state) που ελέγχεται, δεν προσδιορίζεται. 
4.  ERROR: Ο χρήστης έδωσε μια απάντηση που δεν είναι αποδεκτή ή υπάρχει ένα απρόσμενο 

λάθος (error). 
5.  NOT_APPLICABLE: To ερωτηματολόγιο ή το test_action δεν αφορά το στόχο, όπως 

καθορίζεται από την ανταπόκριση του χρήστη. 
6. NOT_TESTED: To ερωτηματολόγιο ή το test_action δεν έχει απαντηθεί από το χρήστη για τους 

ακόλουθους λόγους: 
(Α) ο χρήστης προσδιορίζει μια ερώτηση ως not tested.  

(Β) Το ερωτηματολόγιο ή το ερώτημα που αναφέρεται από ένα test_action δεν έχει 
       παρουσιαστεί στο χρήστη ακόμα. 

 

Εικόνα 49. Δομή OCIL document [4]. 
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8.2.4 Παράδειγμα OCIL 

4 Example 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ocil xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.mitre.org/ocil/1.0 ocil.xsd" 
xmlns="http://www.mitre.org/ocil/1.0"> 
<!--Generator --> 
<generator> 
<schema_version>1.0</schema_version> 
<timestamp>2008-12-29T00:00:00</timestamp> </generator> 
<!--Questionnaires --> 
<questionnaire id="ocil:mitre.org:questionnaire:1" priority="LOW"> 
<title>Physical security Requirements</title> 
<description> Inadequate physical protection can undermine all other security precautions 
utilized to protect the system. This can jeopardize the confidentiality, 
availability, and integrity of the system. Physical security of the AIS is the first 
line protection of any system. Note: Critical servers should be located in rooms, or 
locked cabinets, that are accessible only to authorized systems personnel. User 
workstations containing sensitive data should be in access controlled areas. </description> 
<actions priority="LOW"> 
<test_action_ref priority="LOW">ocil:mitre.org:testaction:11</test_action_ref> 
</actions>  </questionnaire 

 
Εικόνα 50. Εισαγωγικό μέρος ενός OCIL document. 

 
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε πως ξεκινάει ένα OCIL document. Τα πιο σημαντικά elements είναι:  

• Το tag <questionnaire>, μέσα στο οποίο περιέχεται το id (ocil:mitre.org:questionnaire:1) που 
προσδιορίζει το <questionnaire>. 

• Το <title> και το <description>,  τα οποία μας δίνουν μια περιγραφή και ένα τίτλο για το 
συγκεκριμένο <questionnaire>. 

• Το <test_action_ref> δίνει το id του test _action (ocil:mitre.org:testaction:11) που αφορά το 
συγκεκριμένο <questionnaire>. 

 
<!--Test Actions --> 
<boolean_question_test_action id="ocil:mitre.org:testaction:11" 
question_ref="ocil:mitre.org:question:11"> 
<when_true> 
<result>PASS</result> 
</when_true> 
<when_false> 
<result>FAIL</result> 
</when_false> 
</boolean_question_test_action> 

 
Εικόνα 51. Test Action. 

 
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το test_action που αφορά το <questionnaire> της προηγούμενης 

εικόνας. Στην παρούσα εικόνα βλέπουμε το id του test_action (ocil:mitre.org:testaction:11) και το id του 
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<question> (ocil:mitre.org:question:11) στο οποίο αναφέρεται στο test_action. Ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει ή true ή false για την συγκεκριμένη ερώτηση. Αν απαντήσει true ή yes, τότε στο element 
<result> θα πάει ως απάντηση τη τιμή PASS, ενώ αν απαντήσει false ή no, τότε στο element <result> θα 
πάει ως απάντηση τη τιμή FAIL.  
 
Στην επομένη εικόνα μπορούμε να δούμε την ερώτηση. 
 
<boolean_question id="ocil:mitre.org:question:11" model="MODEL_YES_NO"> 
<question_text>Has equipment been relocated to a controlled access area?</question_text> 
</boolean_question 
 

Εικόνα 52. Η ερώτηση. 
 
 
 
8.3  Δημιουργία του CCSS 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε παρουσιάσει το σύστημα βαθμολόγησης των ευπαθειών, το 
CVSS. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σ’ ένα νέο σύστημα βαθμολόγησης που προτείνει το NIST 
και το οποίο βασίζεται στο CVSS. Το νέο αυτό σύστημα βαθμολόγησης ονομάζεται CCSS. Για να 
αποφύγουμε οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ αυτών δύο συστημάτων, θα πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. 

Για την παροχή τυποποιημένων μεθόδων για τη μέτρηση των ευπαθειών και την βαθμολόγησης 
τους, έχουν δημιουργηθεί τρεις προδιαγραφές (συστήματα βαθμολόγησης). Η πρώτη προδιαγραφή, 
Common Vulnerability Scoring System (CVSS), αντιμετωπίζει κάποιες ευπάθειες που αφορούν τα 
ελάττωμα του λογισμικού. Η πρώτη έκδοση του CVSS παράχθηκε το 2004 και μαζί με τη δεύτερη 
έκδοση, που έγινε διαθέσιμη το 2007, έχουν υιοθετηθεί ευρέως από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τη 
βιομηχανία και άλλους. Το CVSS αρχικά, προοριζόταν για να θέτει προτεραιότητες στην ανάπτυξη των 
patches ή με άλλα λόγια να θέτει προτεραιότητες στην αντιμετώπιση των ευπαθειών. Υπήρξε όμως 
σημαντικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή του σε ευρύτερο πλαίσιο, όπως η χρήση των μετρήσεων ως 
εισροές (inputs) σε μεθοδολογίες αξιολόγησης κινδύνου (risk assessment methodologies) [17]. 

Το δεύτερο σύστημα βαθμολόγησης είναι το Common Misuse Scoring System (CMSS). Το CMSS 
σχεδιάστηκε για τη μέτρηση και την βαθμολόγηση της κακής χρήσης των τρωτών σημείων. Το CMSS 
χρησιμοποιεί τα βασικά στοιχεία του CVSS, αλλά, επειδή δεν περιέχεται μέσα στα κομμάτια σου SCAP, 
δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτό. 

Το τρίτο και το πιο πρόσφατο σύστημα βαθμολόγησης είναι το Common Configuration Scoring 
System (CCSS), το οποίο είναι ένα σύνολο μετρήσεων για τη σοβαρότητα των ζητημάτων διαμόρφωσης 
του λογισμικού ασφαλείας. Το CCSS προέρχεται από το CVSS το οποίο, όπως έχουμε αναφέρει και πιο 
πριν, αναπτύχθηκε για να μετρήσει τη σοβαρότητα των αδυναμιών που οφείλονται σε ατέλειες του 
λογισμικού. Το CCSS μπορεί να βοηθήσει τις οργανώσεις στη λήψη ορθών αποφάσεων, ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα διαμόρφωσης ασφαλείας (security 
configuration issues) και να παρέχει στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε ποσοτικές εκτιμήσεις της 
συνολικής ασφάλειας του συστήματος. 

Τα τρία συστήματα μέτρησης ευπάθειας και βαθμολόγησης είναι παρόμοια. Παράγουν όλα, μια 
βαθμολογία της κλίμακας από 0 (χαμηλότερη) έως 10 (μέγιστη). Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές στις λεπτομέρειες των προδιαγραφών των τριών αυτών συστημάτων. 
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8.3.1 CCSS Μετρήσεις 
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι μετρήσεις που συνθέτουν την CCSS προδιαγραφή. Οι μετρήσεις 

CCSS οργανώνονται σε τρεις ομάδες: Base, Temporal και Environmental. Οι Base μετρήσεις 
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά ενός ζητήματος ρύθμισης παραμέτρων που παραμένουν σταθερά στο 
χρόνο και στο περιβάλλον του χρήστη (user environment). Οι Temporal μετρήσεις, χρησιμοποιούνται 
προαιρετικά και περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ζητημάτων ρύθμισης παραμέτρων που μπορεί να 
αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά παραμένουν σταθερά στο περιβάλλον του χρήστη. Οι 
Environmental μετρήσεις χρησιμοποιούνται και αυτές προαιρετικά και έχουν ως στόχο να 
προσαρμόσουν τις Base και Temporal βαθμολογίες, με βάση τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου 
περιβάλλον χρήστη [17]. Οι Εικόνες 53, 54 και 55 δείχνουν πώς τα Base, Temporal και Environmental 
αποτελέσματα υπολογίζονται από τις τρεις ομάδες μετρήσεων. 

 

 
Εικόνα 53. Η Base μέτρηση [17]. 

 

 
Εικόνα 54. Η Temporal μέτρηση [17]. 
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Εικόνα 55. Η Environmental μέτρηση [17]. 
 

8.3.2 Base Μέτρηση 
Αυτή η ενότητα περιγράφει τις μετρήσεις Base, που μετρούν τα χαρακτηριστικά ενός ζητήματος 

ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας, που είναι σταθερά στο χρόνο και στο περιβάλλον χρήστη. Οι Base 
μετρήσεις μετρούν δύο πτυχές της σοβαρότητας της ευπάθειας: Εκμεταλλευσιμότητα (Exploitability) 
και Επιπτώσεις (Impact). Οι μετρήσεις Base του CCSS είναι ίδιες με αυτές του CVSS, με την μόνη 
διαφορά, ότι στις μετρήσεις Access Vector, Authentication και Access Complexity έχει προστεθεί η 
μέτρηση Exploitation Method [17].  
 
Exploitation Method: Οι αδυναμίες που προκαλούνται από ρυθμίσεις σε θέματα ασφάλειας, μπορούν 
να αξιοποιηθούν με δύο τρόπους: ενεργά ή παθητικά. Αυτά αναφέρονται στο CCSS ως μέτρηση της 
Μεθόδου Εκμεταλλευσιμότητας και οι τιμές που παίρνει είναι: Active (Α) ή Passive (P). Μερικά τρωτά 
σημεία μπορεί να αξιοποιηθούν ενεργά, όπως π.χ. ένας εισβολέας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σ’ 
έναν ευαίσθητο φάκελο, επειδή το σύστημα έχει εσφαλμένα ρυθμιστεί και έτσι επιτρέπει σε κάθε 
χρήστη να διαβάσει το αρχείο. Άλλες ευπάθειες αξιοποιούνται παθητικά και δεν επιτρέπουν να γίνουν 
κάποιες ενέργειες, όπως π.χ. μια ευπάθεια το να μην επιτρέψει σε μια υπηρεσία συστήματος (system 
service) ή σ’ έναν δαίμονα να τρέξει ή να μην επιτρέψει να παραχθεί ένα αρχείο καταγραφής ελέγχου 
για συμβάντα ασφαλείας [17]. 
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8.3.3 Temporal Μέτρηση 
Η απειλή από ένα ζήτημα ρύθμισης παραμέτρων ασφάλειας, μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του 

χρόνου. Οι Base μετρήσεις περιορίζεται στα χαρακτηριστικά ενός ζητήματος ρύθμισης παραμέτρων 
ασφαλείας, που παραμένουν σταθερά στο χρόνο και στο περιβάλλον χρήστη. Οι Temporal μετρήσεις 
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων παραμέτρων ασφαλείας που μπορεί να αλλάξουν με 
την πάροδο του χρόνου αλλά παραμένουν σταθερά στο περιβάλλον του χρήστη [17]. Οι Temporal 
μετρήσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να υπολογιστούν όπως είναι οι Base και περιέχουν δύο μετρήσεις :  

• General Exploit Level 
• General Remediation Level  

A. General Exploit Level (GEL)  
Η μέτρηση αυτή μετρά την επικράτηση των επιθέσεων κατά των ρυθμίσεων παραμέτρων 

ασφαλείας. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι μετρά το πόσο συχνά κάθε ευάλωτο σύστημα είναι 
πιθανό να δεχτεί μια επίθεση. Φυσικά αυτή η μέτρηση εξαρτάται από τις τεχνικές εκμετάλλευσης που 
υπάρχουν και από το αν υπάρχει κάποιος κώδικας εκμετάλλευσης (exploit code). H χρήση κώδικα 
(exploit code) αυξάνει τον αριθμό των πιθανών επιθέσεων, αυξάνοντας έτσι τη σοβαρότητα της 
ευπάθειας. Η διαθεσιμότητα αυτοματοποιημένου κώδικα επίσης αυξάνει τον αριθμό των επιθέσεων που 
κάθε εισβολέας μπορεί να ξεκινήσει. Ωστόσο, υπάρχουν επιθέσεις που δεν απαιτούν exploit code. Για 
παράδειγμα, σκεφτείτε ένα ζήτημα ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας που μπορεί να δεχτεί επίθεση από 
την αποστολή ενός email με οδηγίες για την εκτέλεση ενεργειών που οδηγούν σε εκμετάλλευση. Η 
επικράτηση αυτού του είδους επίθεσης, θα πρέπει να μετράται από τη συχνότητα με την οποία το exploit 
email έχει ληφθεί από τους χρήστες, σ’ ένα τυπικό ευάλωτο σύστημα [17]. Οι τιμές για αυτή τη μέτρηση 
φαίνονται στο παρακάτω πινάκα. 

 
None (N)  
 

Εκμεταλλεύσεις δεν έχουν ακόμη 
παρατηρηθεί. 

Low (L)  
 

Εκμεταλλεύσεις σπάνια παρατηρούνται. 
Αναμενόμενος χρόνος για εκμετάλλευση για 
ένα ευάλωτο σύστημα υπολογίζεται σε μήνες ή 
χρόνια. 

Medium (M)  
 

Εκμεταλλεύσεις παρατηρούνται περιστασιακά. 
Αναμενόμενος χρόνος για εκμετάλλευση για 
ένα ευάλωτο σύστημα υπολογίζεται σε ημέρες. 

High (H)  
 

Εκμεταλλεύσεις συχνά παρατηρούνται. 
Αναμενόμενος χρόνος για εκμετάλλευση για 
ένα ευάλωτο σύστημα υπολογίζεται σε ώρες, 
λεπτά ή δευτερόλεπτα. 

Not Defined (ND)  
 

Η εκχώρηση αυτής της τιμής στη μέτρηση δεν 
θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι ένα 
μήνυμα προς την εξίσωση για να παραλείψει 
αυτή τη μέτρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
Medium. 

Πίνακας 6. GEL τιμές [17]. 
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B. General Remediation Level (GRL)  
Αυτή η μέτρηση μετρά τη διαθεσιμότητα των μέτρων αποκατάστασης που μπορούν να περιορίσουν 

την ευπάθεια, χωρίς αλλαγές στο configuration ή απενεργοποιώντας κάποια χαρακτηριστικά του 
configuration (π.χ. την αφαίρεση λογισμικού ή την εγκατάσταση ενός τρίτου ελέγχου ασφαλείας που 
παρακάμπτει το configuration). Παραδείγματα μέτρων αποκατάστασης είναι το λογισμικό προστασίας 
από ιούς σ’ ένα σύστημα, για να περιορίσει τα emails που μπορεί να διαβάσει ένας χρήστης και η 
διαμόρφωση ενός host-based firewall για να μπλοκάρει τις εισερχόμενες απόπειρες σύνδεσης με το 
δίκτυο από εξωτερικούς φορείς. Οι τιμές για αυτή τη μέτρηση φαίνονται στο παρακάτω πινάκα [17]. 

 

High (H)  
 

 Μέτρα αποκατάστασης είναι διαθέσιμα για το 
περιορισμό της ευπάθειας κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μειώσουν συλλογικά την επίπτωση 
της εκμετάλλευσης μεταξύ 76% και 100%. (Η 
μείωση του 100% σημαίνει ότι τα διαθέσιμα 
μέτρα αποκατάστασης είναι σε θέση να 
εμποδίσουν εντελώς την εκμετάλλευση.) 

Medium (M)  
 

Μέτρα αποκατάστασης είναι διαθέσιμα για το 
περιορισμό της ευπάθειας κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μειώσουν συλλογικά την επίπτωση 
της εκμετάλλευσης μεταξύ 26% και 75%. 

Low (L)  
 

Μέτρα αποκατάστασης είναι διαθέσιμα για το 
περιορισμό της ευπάθειας κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μειώσουν συλλογικά την επίπτωση 
της εκμετάλλευσης μεταξύ 1% και 25%. 

None (N)  
 

Μέτρα εξυγίανσης δεν είναι διαθέσιμα. 

Not Defined (ND)  
 

Η εκχώρηση αυτής της τιμής στη μέτρηση δεν 
θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι ένα 
μήνυμα προς την εξίσωση για να παραλείψει 
αυτή τη μέτρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
None. 

Πίνακας 7. GRL τιμές [17]. 
 
8.3.4 Environmental Μέτρηση 

Οι διαφορές μεταξύ των περιβαλλόντων, μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στον κίνδυνο που 
μια ευπάθεια μπορεί να θέσει ένα συγκεκριμένο οργανισμό και τα μέρη του. Το CCSS συλλέγει τα 
χαρακτηριστικά μιας ευπάθειας που σχετίζονται μ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον IT. Δεδομένου ότι οι 
Environmental μετρήσεις είναι προαιρετικές, κάθε μία περιλαμβάνει μια τιμή που δεν έχει καμία 
επίδραση στο σκορ. Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται όταν ο αναλυτής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μέτρηση 
δεν ισχύει και επιθυμεί να την αγνοήσει.  

Οι Environmental μετρήσεις προσαρμόζουν τις προηγηθέντες μετρήσεις Base και Temporal. Οι 
Environmental μετρήσεις μετρούν τρεις πτυχές της σοβαρότητας της ευπάθειας: Local Exploit Level, 
Local Remediation Level και Local Impact. Τέλος, οι Environmental μετρήσεις δεν είναι υποχρεωτικό 
να υπολογιστούν [17]. 
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A. Local Exploit Level  
 
Το Local Exploit Level έχει δύο μετρήσεις: i) Local Vulnerability Prevalence και ii) Perceived Target 
Value.  
 

I. Local Vulnerability Prevalence (LVP): Μετρά την επικράτηση των ευπαθών συστημάτων σ’ ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον. Σκοπός είναι η προσέγγιση του ποσοστού των συστημάτων που θα 
μπορούσαν να επηρεαστούν από την ευπάθεια. Η LVP εξαρτάται από την επικράτηση της 
διαμόρφωσης (configuration), αλλά και από την επικράτηση της εκμετάλλευσης (exploit). Η 
επικράτηση της εκμετάλλευσης εξαρτάται από την πιθανότητα που υπάρχει οι χρήστες σ’ ένα 
συγκεκριμένο περιβάλλον να εκτελέσουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την εκμετάλλευση της 
ευπάθειας. Για παράδειγμα, αν το 80% των συστημάτων περιέχουν μια ευπάθεια, αλλά μόνο οι μισοί 
από τους χρήστες των συστημάτων αυτών αναμένεται να κάνουν ανάρμοστες ενέργειες που θα 
μπορούσαν να επιτρέψουν στην ευπάθεια να αξιοποιηθεί, τότε μόνο το 40% του συνολικού 
περιβάλλοντος είναι σε κίνδυνο. Έτσι η LVP θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως Medium [17]. Οι 
πιθανές τιμές της μέτρησης αυτής φαίνονται στον παρακάτω πινάκα. 
 
None (N)  
 

Δεν υπάρχουν συστήματα-στόχος (target 
system). To 0% του περιβάλλοντος είναι σε 
κίνδυνο. 

Low (L)  
 

Στόχοι υπάρχουν μέσα στο περιβάλλον, αλλά 
σε μικρή κλίμακα. Μεταξύ 1% και 25% του 
συνολικού περιβάλλοντος είναι σε κίνδυνο. 

Medium (M)  
 

Στόχοι υπάρχουν μέσα στο περιβάλλον, αλλά 
σε μεσαία κλίμακα. Μεταξύ 26% και 75% του 
συνολικού περιβάλλοντος είναι σε κίνδυνο. 

High (H)  
 

Στόχοι υπάρχουν μέσα στο περιβάλλον σε 
μεγάλη κλίμακα. Μεταξύ 76% και 100% του 
συνολικού περιβάλλοντος θεωρείται ότι 
διατρέχει κίνδυνο. 

Not Defined (ND)  
 

Η εκχώρηση αυτής της τιμής στη μέτρηση δεν 
θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι ένα 
μήνυμα προς την εξίσωση για να παραλείψει 
αυτή τη μέτρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
Medium. 

Πίνακας 8. LVP τιμές [17]. 
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II. Perceived Target Value (PTV): Μετρά την πιθανότητα της επίθεσης χρησιμοποιώντας -
αξιοποιώντας ένα ζήτημα ασφάλειας σ’ ένα περιβάλλον, σε σχέση με ευάλωτα συστήματα σε άλλα 
περιβάλλοντα. Η μέτρηση δείχνει το επίπεδο των κινήτρων που έχει ένας εισβολέας για να 
επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ευπάθεια σ’ ένα περιβάλλον σε σχέση με άλλα περιβάλλοντα. 
[17]. Οι πιθανές τιμές για αυτή τη μέτρηση αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

Low (L)  
 

Οι στόχοι σε αυτό το περιβάλλον έχουν 
αξιολογηθεί ως χαμηλής άξιας από τους 
επιτιθέμενους. Οι επιτιθέμενοι έχουν χαμηλό 
κίνητρο για να επιτεθούν στο σύστημα στόχο 
σε σχέση με άλλα συστήματα με την ίδια 
ευπάθεια. 

Medium (M)  
 

Οι στόχοι σε αυτό το περιβάλλον έχουν 
αξιολογηθεί ως μέσης αξίας από τους 
επιτιθέμενους. Οι επιτιθέμενοι έχουν ίσο 
κίνητρο για να επιτεθούν τόσο στο σύστημα 
στόχο όσο και σε συστήματα με την ίδια 
ευπάθεια. 
 

High (H)  
 

Οι στόχοι σε αυτό το περιβάλλον έχουν 
αξιολογηθεί ως μεγάλης αξίας από τους 
επιτιθέμενους. Οι επιτιθέμενοι έχουν υψηλό 
κίνητρο για να επιτεθεί το σύστημα στόχο σε 
σχέση με άλλα συστήματα με την ίδια 
ευπάθεια. 
 

Not Defined (ND)  
 

Η εκχώρηση αυτής της τιμής στη μέτρηση δεν 
θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι ένα 
μήνυμα προς την εξίσωση για να παραλείψει 
αυτή τη μέτρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
Medium. 

Πίνακας 9. PTV τιμές [17]. 
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B. Local Remediation Level (LRL)  
Η LRL μετρά το επίπεδο προστασίας από μια ευπάθεια στο τοπικό περιβάλλον IT και προσδιορίζει 

το πόσο διαδεδομένη είναι η εφαρμογή μετριασμού και πόσο αποτελεσματική είναι. Για τον υπολογισμό 
του σκορ, η Local Remediation Level αντικαθιστά τη μέτρηση General Remediation Level, η οποία 
μετρά μόνο τα διαθεσιμότητα των μέτρων αποκατάστασης και όχι η εφαρμογή τους [17]. Οι πιθανές 
τιμές για αυτή τη μέτρηση, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

High (H)  
 

 Τα μέτρα αποκατάστασης εφαρμόζονται για 
τον περιορισμό της ευπάθειας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μειώσουν συλλογικά την 
επίπτωση της εκμετάλλευσης μεταξύ 76% και 
100%. 

Medium (M)  
 

Τα μέτρα αποκατάστασης εφαρμόζονται για 
τον περιορισμό της ευπάθειας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μειώσουν συλλογικά την 
επίπτωση της εκμετάλλευσης μεταξύ 26% και 
75%. 

Low (L)  
 

Τα μέτρα αποκατάστασης εφαρμόζονται για 
τον περιορισμό της ευπάθειας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να μειώσουν συλλογικά την 
επίπτωση της εκμετάλλευσης μεταξύ 1% και 
25%. 

None (N)  Μέτρα εξυγίανσης δεν εφαρμόζονται. 

Not Defined (ND)  
 

Η εκχώρηση αυτής της τιμής στη μέτρηση δεν 
θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Είναι ένα 
μήνυμα προς την εξίσωση για να παραλείψει 
αυτή τη μέτρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 
None. 

Πίνακας 10. LRL τιμές [17]. 

C.  Local Impact  
Το Local Impact αποτελείται από επτά περιβαλλοντικές μετρήσεις. Οι τρεις πρώτες, Environment 

Confidentiality Impact, Environment Integrity Impact και Environment Availability Impact, παίρνουν τη 
θέση των αντίστοιχων μετρήσεων των επιπτώσεων Base (Confidentiality Impact, Integrity Impact και 
Availability Impact). Η τέταρτη, η Collateral Damage Potential, αυξάνει τις τρεις μετρήσεις των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι υπόλοιπες τρεις Environmental μετρήσεις (Confidentiality 
Requirement, Integrity Requirement και Availability Requirement), χρησιμοποιούνται για τον 
υπολογισμό των βαρών που εφαρμόζονται στις τρεις μετρήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον [17]. 
Το CDP και τα Confidentiality, Integrity, Availability Requirements (CR, IR, AR), επειδή είναι ακριβώς 
τα ίδια με το CVSS, δεν θα τα αναφέρουμε σε αυτή την ενότητα. 
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D. Environment Confidentiality, Integrity, and Availability Impact (EC, EI, EA)  
 

Οι Environment Confidentiality, Integrity και Availability Impact μετρήσεις επιτρέπουν στον 
αναλυτή να προσαρμόσει το Environmental σκορ, αν τα προνόμια στο περιβάλλον χρήστη διαφέρουν 
σημαντικά από τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την ευπάθεια. Για παράδειγμα, ας 
υποθέσουμε ότι μια ευπάθεια επιτρέπει σ’ έναν εισβολέα να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
σ’ ένα σύστημα με τα προνόμια του χρήστη. Στις μετρήσεις των επιπτώσεων βάσης (Base), αυτό θα 
καταγραφεί ως μια μερική επίπτωση στην εμπιστευτικότητα, στην ακεραιότητα και στην διαθεσιμότητα 
υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης έτρεχε με περιορισμένα δικαιώματα χρήστη. Ωστόσο, αν είχαμε το 
ίδια ευπάθεια σ’ ένα συγκεκριμένο περιβάλλον που επιτρέπεται στους χρήστες να τρέχουν με πλήρη-
root προνόμια, τότε αυτό θα μπορούσε να καταγραφεί από τις μετρήσεις των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, γιατί μόνο σε αυτό το περιβάλλον τρέχουν οι χρηστές και δικαιώματα root  

Οι μετρήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον περιλαμβάνουν όλους τους ίδιους ορισμούς και 
μετρήσεις των επιπτώσεων βάσης (Base). Κάθε μια μπορεί να πάρει την τιμή None, Partial ή Complete. 
Επιπλέον, κάθε Environment Impact μέτρηση περιλαμβάνει επίσης την τιμή Not Defined (ND). Ο 
ορισμός της ND είναι: «Η εκχώρηση αυτής της τιμής στη μέτρηση δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. 
Είναι ένα μήνυμα προς την εξίσωση για να παραλείψει αυτή τη μέτρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι η 
τιμή που αποδόθηκε από τον αντίστοιχο αντίκτυπο βάσης » [17]. 
 
 
8.3.5 Base, Temporal και Environmental Διανύσματα 

Το διάνυσμα CCSS διευκολύνει τον ανοικτό χαρακτήρα του CCSS. Αυτό το διάνυσμα περιέχει τις 
τιμές που αποδίδονται σε κάθε μέτρηση. Κάθε μέτρηση στο διάνυσμα αποτελείται από το συντομευμένο 
όνομα της μέτρησης και στη συνέχεια ακολουθεί ένα ":" (άνω και κάτω τελεία). Αμέσως μετά 
τοποθετείται η τιμή της μέτρησης. Το διάνυσμα καταγράφει τις μετρήσεις με μια προκαθορισμένη σειρά 
χρησιμοποιώντας το "/" (κάθετος) χαρακτήρα για να διαχωρίσει τις μετρήσεις. Εάν μια Temporal ή μια 
Environmental μέτρηση δεν χρησιμοποιείται, τότε δίνεται η τιμή "ND" (δεν ορίζεται). Τα διανύσματα 
Base, Temporal και Environmental παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. 
 

 
Πίνακας 11. Τα Base, Temporal και Environmental διανύσματα [17]. 

 
Για παράδειγμα, ένα θέμα ευπάθειας με τιμές στις Base μετρήσεις: Access Vector: Low, Access 

Complexity: Medium, Authentication: None, Confidentiality Impact: None, Integrity Impact: Partial, 
Availability Impact: Complete, Privilege Level: Not Defined, Exploitability Method: Active, θα έχει ως 
Base διάνυσμα: “AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:C/PL:ND/EM:A. Με Temporal μετρήσεις: “General 
Exploit Level: Medium, General Remediation Level: Medium, θα έχει Temporal διάνυσμα: 
GEL:M/GRL:M. Με Environmental μετρήσεις: Local Vulnerability Prevalence: High, Perceived Target 
Value: Medium, Local Remediation Level: Low, Environment Confidentiality Impact: Not Defined, 
Environment Integrity Impact: Full, Environment Availability Impact: Not Defined, Collateral Damage 
Potential: Not Defined, Confidentiality Requirement: Medium, Integrity Requirement: High, Availability 
Requirement: Low, θα έχει Environmental διάνυσμα: 
 LVP:H/PTV:M/LRL:L/EC:ND/EI:C/EA:ND/CDP:ND/CR:M/IR:H/AR:L. 
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8.3.6 Εξισώσεις 
Οι εξισώσεις βαθμολόγησης και αλγορίθμων για τις μετρήσεις CCSS Base, Temporal και 

Environmental περιγράφονται παρακάτω 
 

 
1) Base εξίσωση  

Η εξίσωση Base είναι το θεμέλιο της CCSS βαθμολόγησης. Η CCSS εξίσωση Base είναι ίδια με την 
εξίσωση CVSS Base. 
 

 
Εικόνα 56. Η Base εξίσωση [17]. 
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2) Temporal Equation  
H Temporal εξίσωση θα συνδυάσει τις Temporal μετρήσεις με τις Base μετρήσεις για να παραχθεί 

μια Temporal βαθμολογία η οποία θα κυμαίνεται από 0 έως 10. Σημειώστε ότι το στοιχείο Impact δεν 
έχει αλλάξει από τη Base βαθμολογία. Η Temporal εξίσωση τροποποιεί το Exploitability από την 
εξίσωση Base [17]. 

 

 
Εικόνα 57. Η Temporal εξίσωση [17]. 

 
 
 

3) Environmental Equation  
Η Environmental εξίσωση θα συνδυάσει τις Environmental μετρήσεις με τις Temporal και Base 

μετρήσεις για την παραγωγή μιας Environmental βαθμολογίας που θα κυμαίνεται από 0 έως 10. Η 
Temporal General Exploit Level μέτρηση περιλαμβάνεται στην Environmental εξίσωση. Ωστόσο, η 
Temporal General Remediation Level μέτρηση δεν περιλαμβάνεται, γιατί έχει αντικατασταθεί από την 
Environmental Local Remediation Level μέτρηση. Η Temporal μέτρηση αποκατάστασης εξετάζει τη 
διαθεσιμότητα των μέτρων αποκατάστασης, ενώ η Environmental μέτρηση αποκατάστασης εξετάζει την 
εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης στο τοπικό περιβάλλον [17]. Η Environmental εξίσωση 
υπολογίζεται ως εξής: 
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Εικόνα 58. Η Environmental εξίσωση [17]. 
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8.3.7 Παραδείγματα 
Αυτή η ενότητα παρέχει παραδείγματα για το πώς CCSS θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

πολλούς τύπους ζητημάτων διαμόρφωσης. Τα παραδείγματα είναι από το CCE, το οποίο αποδίδει 
μοναδικά αναγνωριστικά για θέματα ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας για τα λειτουργικά συστήματα 
και εφαρμογές. Τα δύο παρακάτω παραδείγματα επικεντρώνονται σε μετρήσεις Base. 
 
 

• CCE-4675-5 για Sun Solaris 10: O έλεγχος επιπέδου πυρήνα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή να 
απενεργοποιηθεί ανάλογα με την περίπτωση. To πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι αν 
ο έλεγχος πρέπει να είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν είναι, τότε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων 
δεν θα καταγράφεται, συμπεριλαμβανομένων των login/logout γεγονότων, τις διοικητικές 
πράξεις (administrative actions), τις τροποποιήσεις χαρακτηριστικών ενός αρχείου και process 
events.Το Base διάνυσμα είναι AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N/PL:ND/EM:P. Αυτό το διάνυσμα 
vector έχει ως impact subscore 2.9, ως exploitability subscore 10.0 και ως Base score το 5.0. 

 
• CCE-2363-0 για τα Windows Vista: Η πολιτική της« διάρκεια κλειδώματος λογαριασμού »θα 

πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. Με το να έχουμε μικρότερη τιμή σε σχέση με 
συνιστώμενη logout χρονική διάρκεια, τότε μια ευπάθεια θα μπορούσε να επιτρέψει στους 
επιτιθέμενους να μαντεύουν τους κωδικούς πρόσβασης πιο συχνά. Το Base διάνυσμα είναι: 
AV:L/AC:H/Au:N/C:P/I:N/A:N/PL:ND/EM:A. Αυτό το διάνυσμα vector έχει ως impact 
subscore 2.9, ως exploitability subscore 1.9 και ως Base score το 1.2. 

 
 
 
8.4  Εισαγωγή στο TMSAD 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε ένα μοντέλο δεδομένων για τη δημιουργία εμπιστοσύνης 
στα αυτοματοποιημένα δεδομένα ασφαλείας (security automation data). To μοντέλο αυτό θα αναφέρεται 
ως το μοντέλο εμπιστοσύνης στην υπόλοιπη ενότητα. Το μοντέλο εμπιστοσύνης είναι ένα απαραίτητο 
συστατικό για το χειρισμό των δεδομένων ασφαλείας και επιτρέπει στους χρήστες να πετύχουν την 
ακεραιότητα, την ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων. Το μοντέλο εμπιστοσύνης 
μπορεί να αξιοποιηθεί για τη ταυτοποίηση, π.χ. στον αιτών μιας συγκεκριμένης πληροφορίας 
επιτρέπεται η πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία. Ένα μοντέλο εμπιστοσύνης μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της ιχνηλασιμότητας των αποτελεσμάτων, δίνοντας αυξημένη 
βεβαιότητα ότι μια σειρά από αποτελέσματα προέρχονται από μια συγκεκριμένη πηγή. Τέλος, ένα 
μοντέλο εμπιστοσύνης θα επιτρέψει την ακεραιότητα του περιεχομένου, δηλαδή εξασφαλίζει ότι το 
περιεχόμενο δεν έχει τροποποιηθεί από τότε που παρήχθει [2]. 

Στο σχήμα που ακολουθεί, ένας παραγωγός περιεχομένου (content producer) υπογράφει και 
ανταλλάζει αυτοματοποιημένα δεδομένα ασφάλειας μ’ ένα καταναλωτή περιεχομένου (content 
consumer). Το μοντέλο εμπιστοσύνης δεν ασχολείται με τη δημιουργία των δημόσιων και ιδιωτικών 
κλειδιών ή την ασφαλή αποθήκευση του ιδιωτικού κλειδιού ή τη δημιουργία εμπιστοσύνης σ’ ένα 
δημόσιο κλειδί, αλλά ασχολείται με το πώς ο παραγωγός του περιεχομένου πρέπει να υπογράψει τα 
αυτοματοποιημένα δεδομένα ασφάλειας και πώς ο καταναλωτής περιεχομένου θα πρέπει να επικυρώσει 
την υπογραφή [2]. 
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Εικόνα 59. Διάγραμμα μεταφοράς δεδομένων [2]. 
 

Υποθέτοντας ότι το δημόσιο κλειδί ανταλλάσσεται μ’ έναν αξιόπιστο τρόπο, τα βασικά βήματα του 
παραπάνω παραδείγματος είναι: 
 
1.Παραγωγός περιεχομένου δημιουργεί τα δεδομένα που θα υπογράψει. 
2.Παραγωγός περιεχομένου δημιουργεί μια υπογραφή, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του και τα 
αυτοματοποιημένα δεδομένα ασφάλειας ως είσοδο. 
3.Ο παραγωγός περιεχομένου στέλνει τα δεδομένα ασφαλείας και την υπογραφή του στο καταναλωτή 
περιεχομένου. 
4. Ο καταναλωτής περιεχομένου επαληθεύει την υπογραφή, αξιοποιώντας το δημόσιο κλειδί. 
 

 Το Trust Model for Security Automation Data (ΤΜSAD) μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα 
αυτοματοποιημένης ασφάλειας, όπως στο πρωτόκολλο SCAP. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες στον 
τομέα αυτοματοποιημένης ασφάλειας κυρίως ανταλλάσσονται χρησιμοποιώντας Extensible Markup 
Language (XML), το επίκεντρο αυτού του μοντέλου είναι σχετικό με την επεξεργασία των εγγράφων 
XML [2].  
 
8.4.1 Επισκόπηση της υπογραφής. 

Η Εικόνα 60 δείχνει τη σύνθεση μιας υπογραφής. Δεν είναι απαραίτητο όλες οι υπογραφές να 
περιέχουν όλα τα στοιχεία. Επίσης, μερικές υπογραφές θα μπορούσε να περιέχουν πρόσθετα στοιχεία. 
Οι συγγραφείς περιεχομένου μπορούν να δημιουργήσουν το μπλοκ υπογραφής με βάση τα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για την δικιά τους περίπτωση. Οι καταναλωτές περιεχομένου μπορούν να επιλέξουν 
και να επικυρώσουν το μπλοκ υπογραφής πριν από την επεξεργασία το υπογεγραμμένου περιεχομένου 
[2]. 
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Εικόνα 60. Το block της υπογραφής [2]. 

 
8.4.2 Τύποι Υπογραφών 
Όπως ορίζεται από [XMLDSIG], υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι υπογραφής. Οι τρεις τύποι είναι 
εξής: 
 

• Detached: Η υπογραφή είναι σε ξεχωριστό έγγραφο από το έγγραφο που περιέχει τα 
δεδομένα που υπογράφει. 

• Enveloped: Η υπογραφή είναι ενσωματωμένη στο περιεχόμενο που έχει υπογράψει. 
• Enveloping: Η υπογραφή περιέχει το περιεχόμενο που έχει υπογράψει. 

 
Οι παρακάτω εικόνες παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του 
κατάλληλου τύπου υπογραφής. 
 

1) Detached 
 

 
Εικόνα 61. Μια μορφή Detached υπογραφής [2]. 
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Εικόνα 62 Μια δεύτερη μορφή Detached υπογραφής [2]. 

 
Μια detached υπογραφή έχουμε όταν η υπογραφή και το υπογεγραμμένο περιεχόμενο είναι 

ξεχωριστά. Η Εικόνα 61 αντιπροσωπεύει την περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή το υπογεγραμμένο 
περιεχόμενο και η υπογραφή είναι δύο ξεχωριστά έγγραφα. Η Εικόνα 62 αντιπροσωπεύει μια 
detached υπογραφή, όπου το υπογεγραμμένο περιεχόμενο και η υπογραφή είναι στο ίδιο 
έγγραφο, αλλά είναι κόμβοι (ξεχωριστά κομμάτια). Το πλεονέκτημα μιας detached υπογραφής 
είναι ότι το περιεχόμενο που υπογράφτηκε, μπορούμε να το διαχειριζόμαστε ξέχωρα από την 
υπογραφή. Μια detached υπογραφή είναι χρήσιμη όταν μια συλλογή εγγράφων πρέπει να 
υπογραφούν με μία μόνο υπογραφή [2]. 
 

 
2) Enveloped 

 
Εικόνα 63. Enveloped υπογραφή [2]. 

 
Η Εικόνα 63 δείχνει πώς μια Enveloped υπογραφή σχετίζεται με το υπογεγραμμένο 

περιεχόμενο. Το υπογεγραμμένο περιεχόμενο έχει ένα στοιχείο (element) που περιέχει την 
υπογραφή. Ένας named transform χρησιμοποιείται για να απομονώσει το στοιχείο της 
υπογραφής κατά τη διάρκεια της επικύρωσης της υπογραφής. Όταν το περιεχόμενο έχει 
υπογραφεί, η υπογραφή θα είναι πάντα διαθέσιμη με το περιεχόμενο, σε αντίθεση με τη 
detached υπογραφή όπου η υπογραφή μπορεί να βρίσκονται χωριστά. Η Enveloped υπογραφή 
είναι συνήθως χρήσιμη όταν ένα αυτόνομο έγγραφο πρέπει να υπογραφεί, ανεξάρτητα από 
τυχόν άλλα έγγραφα [2]. 
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3) Enveloping 

 
Εικόνα 64. Enveloping υπογραφή [2]. 

 
Η Εικόνα 64 δείχνει, πώς μια Enveloping υπογραφή σχετίζεται με το περιεχόμενο. Το 

υπογεγραμμένο περιεχόμενο περιλαμβάνεται ως παιδί του κόμβου «Υπογραφή». Για να 
επεξεργαστούμε το υπογεγραμμένο περιεχόμενο, η σύνταξη της υπογραφής θα πρέπει επίσης 
να υποβληθεί σε επεξεργασία. Η Enveloping υπογραφή είναι χρήσιμη όταν το περιεχόμενο 
είναι μια άλλη υπογραφή που πρέπει να υπογραφεί [2].  

 
8.4.3 Σύνταξη της Υπογραφής σε XML 

Στη παρακάτω εικόνα βλέπουμε την δομή της υπογραφής σε γλωσσά XML. Στην 
συγκεκριμένη ενότητα θα αναφέρουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της δομής και το τι 
κάνει το καθένα από αυτά. 

 
Εικόνα 65. XML μορφή της υπογραφής [2]. 
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1. Το element <dsig:Object> κατέχει στοιχεία που αναφέρονται στην υπογραφή. Μέσα στο 
element αυτό,  υπάρχει το element <SignatureValue>,  το οποίο περιέχει την υπογραφή 
του παραγωγού περιεχομένου. 

 
2. Το element <dsig:SignatureProperty> περιέχει πληροφορίες μεταδεδομένων για την 

υπογραφή και είναι «παιδί» του <dsig:Object>. 
 

3. Το <dsig:SignedInfo> περιλαμβάνει τη μέθοδο κανονικοποίησης για το μπλοκ 
υπογραφής, την μέθοδο υπογραφής και παραπομπές στο περιεχόμενο που έχει 
υπογραφεί. 

 
4. Το element <dsig:KeyInfo> μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά με το πώς να αποκτήσει κάποιος το κλειδί (δημόσιο) που απαιτείται για την 
επικύρωση της υπογραφής. 
 

5. Το element <dsig:X509Data> παρέχει ένα μέσο για να συνδέσει ένα δημόσιο κλειδί με 
μια ταυτότητα (του content producer), αλλά εναπόκειται στον καταναλωτή περιεχομένου 
να εμπιστευτεί ότι το δημόσιο κλειδί, στην πραγματικότητα συνδέεται με την ταυτότητα 
και ότι η ταυτότητα αυτή είναι αξιόπιστη πηγή δεδομένων. 

 
6. Το element <dsig:Manifest> πρέπει να χρησιμοποιείται όταν πρόσθετες αναφορές σε 

έγγραφα, πέρα από το κύριο έγγραφο, είναι απαραίτητες. Αυτό συμβαίνει όταν ένα κύριο 
έγγραφο έχει εξαρτήσεις από συμπληρωματικά έγγραφα.  

 
 

8.5  Asset Identification 

Στην ενότητα αυτή, αλλά και στην επόμενη, θα ασχοληθούμε με την διαχείριση των assets 
(asset management). Πριν όμως ξεκινήσουμε τα δύο βασικά κομμάτια του asset management, το 
AI και το ARF, καλό θα ήταν να πούμε τι είναι asset. Συμφώνα με το NIST asset είναι: 

Οτιδήποτε έχει αξία για έναν οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να περιορίζεται μόνο σε 
αυτά) μιας άλλης οργάνωσης, ενός προσώπου, μιας υπολογιστικής συσκευής, της τεχνολογίας των 
πληροφοριών (IT), ενός δικτύου πληροφορικής, ενός IT κυκλώματος, ενός λογισμικού, μιας 
εικονικής υπολογιστικής πλατφόρμας, καθώς και κάποια υλικά αντικείμενα (π.χ. κλειδαριές, 
γραφεία, πληκτρολόγια)[23]. 

Μια από τις πρωτογενείς απαιτήσεις για την εκτέλεση της διαχείρισης των assets, είναι η 
δυνατότητα προσδιορισμού των assets, που να βασίζεται σε κάποιο σύνολο δεδομένων- 
πληροφοριών γι’ αυτά τα assets. To Asset Identification επιτρέπει τη συσχέτιση των δεδομένων 
από πολλαπλές πηγές, παρέχει πληροφορίες για ένα asset μέσω διαφόρων οργανισμών και 
βάσεων δεδομένων, επιτρέπει στοχευόμενες δράσεις απέναντι σε συγκεκριμένα assets, καθώς 
και τη χρήση των δεδομένων των assets για άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες [23]. 

Το Asset identification περιγράφει ένα πλαίσιο για το πώς οι διαδικασίες διαχείρισης των 
assets, αλλά και άλλες προδιαγραφές, μπορούν να προσδιορίσουν τα assets με βάση κάποια 
σειρά στοιχείων που είναι γνωστά ή που δημιουργούνται για ένα asset. Περιγράφει το μοντέλο 
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δεδομένων (data model) και την απεικόνιση της πληροφορίας προσδιορισμού για ένα asset. Για 
να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό του Asset Identification που 
δίνει το ΝIST: Είναι η χρήση χαρακτηριστικών και μεθόδων για την μοναδική ταυτοποίηση-
προσδιορισμό ενός asset [23]. 
 
8.5.1 Data Model 

To data model του Asset Identification αποτελείται από ένα σύνολο τύπων assets και μια 
σειρά από πληροφορίες που μπορούν να παρέχονται για κάθε είδος asset. Οι τύποι των assets 
που υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή σε αυτή την προδιαγραφή του ΑΙ είναι: 

 
  Το άτομο (person) 
  Οργάνωση 
  Σύστημα 
  Λογισμικό 
  Βάση Δεδομένων 
  Δίκτυο 
  Υπηρεσία 
  Δεδομένα 
  Υπολογιστική συσκευή 
  Κύκλωμα(Circuit) 
  Ιστοσελίδα 

 
Η προδιαγραφή αυτή μπορεί να επεκταθεί από τους παραγωγούς-χρηστές του (ΑΙ) και θα 

επιτρέπει τη χρήση του ΑΙ και σε άλλους τύπους assets. Για κάθε είδος asset που αναφέρθηκε 
παραπάνω, η προδιαγραφή έχει μια σειρά βασικών πεδίων (fields) που μπορούν να παρέχονται, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ένα asset αυτού του τύπου. Για παράδειγμα, ένα asset του τύπου 
«person» μπορεί να προσδιοριστεί από μια διεύθυνση e-mail, από ένα ονοματεπώνυμο, από έναν 
αριθμό τηλεφώνου ή από μια ημερομηνία γέννησης. Οποιοσδήποτε αριθμός από αυτά τα fields 
μπορεί να συμπληρωθεί προκειμένου να δημιουργηθεί μια asset ταυτότητα [23].  

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι αναγνωριστικού (id) που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των assets, όπως: Literal Identifiers, Relationship 
Identifiers, Synthetic Identifiers και Extension Identifiers. Αυτές οι τέσσερις τύποι 
αναγνωριστικού διαφοροποιούνται μόνο επειδή παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο στο 
μοντέλο δεδομένων. Κανένα είδος αναγνώρισης δεν είναι εγγενώς λιγότερο ή περισσότερο 
πολύτιμο για την εφαρμογή του σ’ ένα asset σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο είδος ταυτοποίησης 
[23]. 
 
Οι κατηγορίες identifiers είναι: 

• Literal Identifiers: είναι προκαθορισμένα πεδία που περιέχουν τιμές οι οποίες 
ταυτοποιούν ένα asset. Για παράδειγμα, το Media Access Control (MAC) address, είναι 
ένα παράδειγμα Literal Identifier για μια υπολογιστική συσκευή [23]. 

• Synthetic Identifiers: Τα συνθετικά αναγνωριστικά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
όταν μια βάση δεδομένων ή διαδικασία παράγει ένα αναγνωριστικό. Για παράδειγμα, 
ένας εργαζόμενος συχνά αποδίδει ένα αναγνωριστικό εργαζομένου το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του εργαζομένου σε όλο τον οργανισμό. Από το 
όνομα και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό το id θα αποτελείται από δυο μέρη. 
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Το πρώτο μέρος μπορεί να είναι αυτός που δημιούργησε το asset, π.χ. το όνομα του 
εργαζομένου, και το δεύτερο μέρος να είναι ένα όνομα που θα δώσει ο δημιουργός στο 
asset π.χ. asset20. Για το Synthetic Identifier έχουμε στη συνέχεια ένα παράδειγμα. 

• Relationship Identifiers: Χρησιμοποιείται όταν ένα asset μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση μια σχέση μ’ ένα άλλο asset (π.χ. ένα σύστημα μπορεί να προσδιοριστεί με βάση το 
γεγονός ότι ονομάζεται "System 1" και είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο «INTERNAL»). 
Οι τύποι συσχετίσεων αναφέρονται στο Asset Identification controlled vocabulary [23]. 

• Extension Identifiers: Τύποι συσχετίσεων εκτός Asset Identification controlled 
vocabulary. 

 
Σκοπός των identifiers είναι, περά από την ταυτοποίηση των assets,  να βοηθήσουν και στην 

συγχώνευση των assets. Για παράδειγμα, αν έχουμε δύο reports που αφορούν το ίδιο asset 
μπορεί, βάση του id τους, αυτά τα δύο reports να συγχωνευτούν. Στην συνέχεια της ενότητας θα 
δείξουμε και σχετικό παράδειγμα. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις συσχετίσεις που 
ανήκουν στο Asset Identification controlled vocabulary. 
 

 
Πίνακας 12. Asset Identification controlled vocabulary [23]. 
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8.5.2 Παράδειγμα Identifier 

 

Εικόνα 66. Asset Identifiers [23]. 
 

Στην παραπάνω εικόνα συνοψίζονται όλα όσα έχουμε αναφέρει για τα asset identifiers. Στο 
Σχήμα 1, βλέπουμε ότι παρήχθησαν δύο asset identifiers, το ένα δημιουργήθηκε από ένα host-
based scanner και είναι ένα Synthetic Identifier, ενώ το δεύτερο δημιουργήθηκε από ένα network 
scanner. Και τα δυο όμως id αναφέρονται στο ίδιο asset και έτσι, όταν τα δυο αυτά assets 
φτάσουν στην Asset Database, μπορούν να συγχωνευτούν σε ένα βάση των ids. 

Στο Σχήμα 2, ένα host-based scanner παραγάγει το Tool 1: ASSET1 και το Tool 2: 
ASSET34. Με βάση τα ids, που σημειωτέων είναι και αυτά Synthetic Identifier, μπορούμε να 
καταλάβουμε ότι αυτά τα δύο ids δεν αναφέρονται στο ίδιο asset. Όπως όμως και να έχει, τα δυο 
αυτά διαφορετικά assets θα φτάσουν στην Asset Database.  

Στο Σχήμα 3, η Asset Database έχει δει ποια ids αναφέρονται στο ίδιο asset, έχει 
συγχώνευση τα ιδία assets και τα στέλνει σε μια βάση, την όποια μπορούμε να την θεωρήσουμε 
ως higher-level database. 
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8.6  Asset Reporting Format 

To Asset Reporting Format (ARF) είναι ένα μοντέλο δεδομένων (data model) που έχει ως 
στόχο να καθορίσει την μορφή μεταφοράς (format) των πληροφοριών σχετικά μ’ ένα asset και 
τις σχέσεις μεταξύ των assets και των εκθέσεων (reports). Το τυποποιημένο μοντέλο δεδομένων 
διευκολύνει την δημιουργία reports για τα assets, καθώς και τον συνδυασμό των assets ανάμεσα 
σε διαφόρους οργανισμούς ή και μέσα στον ίδιο οργανισμό [7]. 

Το ARF εξυπηρετεί ένα σημαντικό ρόλο, γιατί βοήθα τους οργανισμούς στην ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα assets. Δεδομένα σχετικά με τα assets υπάρχουν συχνά σε πολλά 
σημεία σ’ έναν οργανισμό (π.χ. βάσεις δεδομένων). Επιπλέον, διαφορετικές ομάδες μέσα στον 
οργανισμό, συχνά βλέπουν με διαφορετικό μάτι κάποιες πληροφορίες και οι άνθρωποι σε αυτές 
τις ομάδες, συχνά συλλέγουν μόνο τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς. Το ARF βοηθά 
και επιτρέπει στους οργανισμούς να συσχετίσουν γρήγορα τις πληροφορίες από τις ανόμοιες 
πηγές δεδομένων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από ένα 
asset. Το Asset identification υποστηρίζει την συσχέτιση των assets, κάτι το οποίο επιτρέπει 
στους οργανισμούς να ταιριάξουν διαφορετικές πτυχές του ίδιου asset. Με τη συνδυασμένη 
χρήση των asset ids, οι εκθέσεις (reports), τα report requests, αλλά και διαφορετικά ARF reports, 
μπορούν να συσχετιστούν με τη χρήση του asset identification component (id) [7]. 

Επιπλέον, το ARF τυποποιεί τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα παράγουν και λαμβάνουν 
τις εκθέσεις που αφορούν τα assets, παρέχοντας μια κοινή δομή για τη διαχείριση των εκθέσεων 
(reports) για ένα asset. Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τo ARF υποστηρίζουν ένα αρκετά 
υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας των δεδομένων, ανεξάρτητα από τον τομέα που ανήκουν, το 
οποίο επιτρέπει την καλύτερη cross-επεξεργασία των προϊόντων αυτοματισμού. Το ARF παρέχει 
μια κοινή δομή για τις εκθέσεις που αφορούν τα assets. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ARF 
μοιάζει πολύ με το πρωτόκολλο TCP / IP, που εστιάζει στον καθορισμό της δομής του 
μηνύματος, αφήνοντας τη μορφή του ωφέλιμου φορτίου σε άλλες προδιαγραφές (π.χ. HTTP, 
FTP, Java Messaging Service) [7]. 
 

Σύντομοι ορισμοί 

Πριν συνεχίσουμε την αναφορά μας για το ARF, καλό θα ήταν να αναφέρουμε σε αυτό το 
σημείο κάποιους ορισμούς μου αφορούν τα κομμάτια του ARF, τα οποία θα μας βοηθήσουν στη 
συνέχεια να καταλάβουμε την δομή του [7]. 

 Asset Identification: Τα χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι που απαιτούνται για τον 
μοναδικό προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου asset. Μια πλήρης εξήγηση του Asset 
Identification είδαμε στην προηγούμενη ενότητα. 

 Asset Report: Η συλλογή περιεχομένου- reports για ένα asset. 
 Asset Report Request: Μια συλλογή από δομημένες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται 

ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενός asset report. Ένα Asset Report Request μπορεί να 
είναι οποιασδήποτε μορφής και μπορεί να έχει διαφορετικό πλαίσιο ανάλογα με τη φύση 
του αιτήματος. Για παράδειγμα, η αίτηση μπορεί να γραφτεί σε μια γλώσσα ελέγχου που 
υπαγορεύει πώς η αίτηση πρέπει να διαδοθεί και να εκτελεστεί.. Ένα Asset Report 
Request μπορεί να είναι ένα XCCDF έγγραφο ή ένας OVAL Definition. 

 Asset Reporting Format (ARF) Report: Η συλλογή όλων των asset, report request, report 
και οι σχέσεις μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ARF. 
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8.6.1 ARF Data Model 

Στην εικόνα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε την δομή ενός ARF Report. To ARF 
αποτελείται από τέσσερα (4) κομμάτια και τα οποία είναι: 

• Το asset section 
• To report request section 
• Το report section 
• To relationship section 

 

Εικόνα 67. Δομή του ARF [7]. 
 

1. Το asset section περιλαμβάνει πληροφορίες για την ταυτότητα ενός ή και περισσοτέρων 
assets. Το asset section στεγάζει και άλλα assets, ανεξάρτητα από τις σχέσεις τους με τα 
reports. Μπορεί μέσα σ’ ένα ARF report να χρειαστεί να υπάρχει ο συσχετισμός ενός 
κύριου asset με κάποια άλλα assets. Το relationship section μπορεί να συνδέσει το report 
section μ’ ένα συγκεκριμένο asset [7]. 
 

2.  To report section περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εκθέσεις (reports) για ένα asset.  
 

3. Το report request section περιέχει τα αιτήματα για την δημιουργία ενός report για ένα 
asset.  

4. To relationship section συνδέει τα assets με τα reports και με τα report requests. Κάθε 
σχέση ορίζεται από το {subject}, το {predicate} και το {object}, όπου {subject} μπορεί 
να είναι ένα asset, ένα report ή ένα report request, {predicate } είναι το είδος σχέσης που 
δημιουργήθηκε και { object } μπορεί να είναι άλλα assets, reports και report requests. 

 
 
Στην παρακάτω μπορούμε να δούμε δύο τύπους σχέσεων που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σ’ ένα 
subject και σε κάποια object. 
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Εικόνα 68. Τύποι σχέσεων μεταξύ του subject και του object [7]. 

 
Μια σχέση μπορεί να είναι η λεγόμενη illustrates relationship, όπου ένα subject να συσχετίζεται 
μια ομάδα από objects ή η λεγόμενη exclusive relationship, όπου ένα subject να συσχετίζεται 
ξεχωριστά με κάθε ένα object 
  
8.6.2 ARF Workflow 
 

  
 

Εικόνα 69. Διάγραμμα ροής του ARF [7]. 
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Στην παραπάνω εικόνα έχουμε ένα διάγραμμα με το όποιο μπορούμε να δούμε ποια είναι τα 
βήματα που πρέπει να γίνουν, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να παραχθεί ένα ARF και στην 
συνέχεια αυτό να συγχωνευτεί με τυχόν συγγενικά του ARF. Tα βήματα που πρέπει να γίνουν 
είναι τα εξής: 
 

1. To πρώτο βήμα είναι να ζητήσει κάποιος την δημιουργία ενός report για ένα asset. Αυτός 
ο «κάποιος» μπορεί να είναι π.χ. μια βάση δεδομένων. 

2. Το επόμενο βήμα είναι να σταλεί το request. Ένα request μπορεί να είναι ένα XCCDF 
έγγραφο ή ένας OVAL Definition κτλ. 

3. Αμέσως μετά το request φτάνει στον ερωτηθέντα (information Source), π.χ. μια βάση 
δεδομένων ή ένας υπολογιστής. 

4. Στη συνέχεια παράγεται το ARF report για το συγκεκριμένο asset και επιστρέφεται σε 
αυτόν που έκανε το request. 

5. To προτελευταίο βήμα είναι να γίνει ο έλεγχος στην βάση των assets (asset database), για 
συγγενή ARF reports, ώστε να συγχωνευτεί με reports που αφορούν το ίδιο asset.  

6. Αφού γίνει ο αυτός ο έλεγχός, τότε προστίθεται το ARF report στην βάση. 
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9. Το SCAP συνολικά και SCAP εργαλεία 
 

9.1 Έλεγχοι του SCAP 

Στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου θα δούμε, μέσω διαγράμματος, τη βασική δομή 
και όλους τους ελέγχους που κάνει το SCAP, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
λειτουργίας του, αφού αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια όλα τα κομμάτια του. 

Οι έλεγχοι που κάνει το SCAP είναι τρεις και είναι οι εξής: 

1. Έλεγχος για το αν το CPE όνομα ταιριάζει στο εξεταζόμενο σύστημα. 
2. Έλεγχος για ευπάθεια. 
3. Έλεγχος του configuration. 

9.1.1 CPE Έλεγχος 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε μια εποπτική εικόνα του ελέγχου για 

τον προσδιορισμό του CPE ονόματος. Στη συνέχεια περιγράφουμε το διάγραμμα 

 

Εικόνα 70. Διάγραμμα CPE ελέγχου. 

Αφού μιλάμε για έλεγχο, θα πρέπει να πρώτα να μιλήσουμε για το πώς το SCAP κάνει τους 
ελέγχους. Το SCAP διαθέτει το XCDDF, που είπαμε ότι είναι ένα συνόλων κανόνων ασφάλειας 
και το oποίο με την σειρά του χρησιμοποιεί την OVAL (1) για να δει αν το εξεταζόμενο 
σύστημα είναι σύμφωνο με αυτούς τους κανόνες. Η OVAL θα εκτελέσει τους ελέγχους και θα 
επιστρέψει το αποτέλεσμα στο XCCDF (2). 

Επειδή όμως κάποιοι έλεγχοι είναι δύσκολο να πραγματοποιούμουν αυτόματα, τότε το 
XCCDF χρησιμοποιεί το OCIL (3) για χειροκίνητο έλεγχο (manual check). To OCIL παραθέτει 
ερωτήσεις και μόλις λάβει τις απαντήσεις από τον χρήστη, επιστρέφει το αποτέλεσμα στο 
XCCDF (4). 

Κάθε XCCDF έγγραφο αφορά μια συγκεκριμένη πλατφόρμα (CPE), άρα ένα όνομα CPE 
«ταγκάρει» ένα XCCDF έγγραφο (5). Ο πρώτος έλεγχος που εκτελεί η OVAL, όταν καλείται 
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από ένα XCCDF έγγραφο, είναι να ελέγξει αν το CPE που προσδιορίσει εκείνο το XCCDF, 
αφορά το υπό εξέταση σύστημα (1,2). Αν ναι, τότε συνεχίζονται όλοι οι υπόλοιποι έλεγχοι, ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση θα σταματήσει το ΧCCDF. Ένα CPE μπορεί να «ταγκάρει» και έναν 
OVAL Definition στην περίπτωση του matching που αναφέραμε στο κεφάλαιο του CPE(6). 

Τέλος, σκοπός του XCCDF είναι να δει αν το υπό εξέταση σύστημα είναι σύμφωνο με 
κάποια configurations (CCE) και αν στο σύστημα υπάρχει κάποια ευπάθεια (CVE). Όπως 
αναφέραμε παραπάνω, ένα XCCDF προσδιορίζεται από ένα CPE όνομα και επειδή ένα XCCDF 
document περιέχει και CCE ID και CVE ID, άρα το CPE όνομα προσδιορίζει και το 
συγκεκριμένο XCCDF document, αλλά και όλα τα CCE IDs και CVE IDs που περιέχονται σε 
αυτό (7, 8). 

 
9.1.2 CVE Έλεγχος 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι του κεφαλαίου θα δούμε όλα τα βήματα που γίνονται κατά τον 
έλεγχο ύπαρξης μιας ευπάθειας στο σύστημα. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει όλα τα βήματα 
που πρέπει να γίνουν για τον έλεγχο ύπαρξης μιας ευπάθειας. 

 

Εικόνα 71. Διάγραμμα CVE ελέγχου. 
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 Το XCCDF, μέσω του ΟVAL (1), προσπαθεί διαπιστώσει την ύπαρξη μίας ευπάθειας που 
εξετάζει (7). Η ΟVAL θα κάνει πρώτα τον έλεγχο για να δει αν το CPE όνομα που προσδιορίζει 
το XCCDF (4), αντιστοιχεί στο εξεταζόμενο σύστημα (5). Αν ναι, τότε θα ελέγξει αν η 
ευπάθεια, που προσδιορίζεται με CVE ID, μέσα στο XCDDF (7), υπάρχει στο εξεταζόμενο 
σύστημα(6). To αποτέλεσμα της ύπαρξης ή μη της ευπάθειας, το επιστρέφει η OVAL στο 
ΧCCDF(2). Αν στο σύστημα υπάρχει η ευπάθεια, τότε χρησιμοποιείται το βαθμολογικό 
σύστημα CVSS για να αξιολογήσει την σοβαρότητα (8). Η γραμμή 3 υπάρχει στο διάγραμμα 
επειδή το CPE όνομα προσδιορίζει το XCCDF, άρα προσδιορίζει και το CVE ID που περιέχεται 
στο XCCDF. 
 
 
 

 
Εικόνα 72. Λίστα με ευπάθειες [34]. 
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Εικόνα 73. Base μέτρηση για CVE-2012-2352 [35]. 
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9.1.3 CCE Έλεγχος 
Στο τρίτο κομμάτι αυτής της ενότητας θα δούμε πως γίνεται ο έλεγχος για το αν το 

εξεταζόμενο σύστημα έχει το κατάλληλο configuration συμφώνα με μια πολιτική ασφαλείας που 
υπάρχει μέσα στο XCCDF.  

 

Εικόνα 74. Διάγραμμα CCE ελέγχου. 

Ο έλεγχος που γίνεται για το configuration δεν διαφέρει και πολύ από τον έλεγχο που 
γίνεται για την ύπαρξη μιας ευπάθειας στο σύστημα. Οι δύο διαφορές που υπάρχουν με τον 
έλεγχο για ευπάθεια είναι ότι, αντί για CVE ID έχουμε CCE ID, αφού μιλάμε για configuration, 
και ότι αφού επιβεβαιωθεί ότι στο σύστημα υπάρχει το κατάλληλο configuration, τότε αυτό 
αξιολογείται από σύστημα βαθμολόγησης CCSS. 
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9.2 Εργαλεία SCAP 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στα εργαλεία που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο 
SCAP. To NIST έχει επικυρώσει μια λίστα από εργαλεία, τα οποία αφορούν το security 
management και επιβεβαιώνει ότι αυτά τα εργαλεία εφαρμόζουν το πρωτόκολλο SCAP. Ένα 
μέρος αυτής της σελίδας βλέπουμε στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 75. Λίστα με SCAP εργαλεία [36]. 
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Μέση σε αυτή την λίστα υπάρχουν εργαλεία τα οποία υποστηρίζονται από μεγάλες εταιρίες 
όπως: η DELL, η McAFee και η HP. Στις τρεις υποενότητας που ακολουθούν, θα 
παρουσιάσουμε δύο εργαλεία, τα οποία ακολουθούν το πρωτόκολλο SCAP και φυσικά 
βρίσκονται στη σχετική λίστα. Το πρώτο εργαλείο που θα δούμε είναι το Saint, ενώ το δεύτερο 
είναι το Retina CS. Με το Saint θα δούμε πως ελέγχει, αν το υπό εξέταση σύστημα συμφωνεί με 
μια πολιτική ασφαλείας και αν υπάρχει κάποια ευπάθεια, ενώ με το Retina CS θα κάνουμε 
έλεγχο για κάποια ευπάθεια στο σύστημα. 

 
9.2.1 Retina CS CVE Έλεγχος 

Στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου θα δούμε το εργαλείο Retina CS της 
εταιρίας «eEye Digital Security». Για να είμαστε ακριβείς, θα δούμε πως αυτό το εργαλείο κάνει 
έλεγχο για ευπάθειες. 

 

Εικόνα 76. Αρχική σελίδα του Retina CS [37]. 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε την κεντρική εικόνα του Retina CS. Το επόμενο βήμα που 
πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε το button Assess Vulnerability Scan. 

 

 

 

 

 



107 
 

Αφού μας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα, επιλεγούμε το «PCI Compliance Report» (κόκκινο 
πλαίσιο) και μετά πατάμε το button Scan. 

 

Εικόνα 77. PCI Compliance Report [37]. 

Στη συνέχεια θα μας εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα που αφορά ρυθμίσεις για το 
σκανάρισμα (π.χ. το ip του υπολογιστή που θα ελεγθεί). Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις, πατάμε το 
button «Scan Now» και ξεκάνει ο έλεγχος 

 

Εικόνα 78. Settings [37]. 
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Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

Εικόνα 79. Τα αποτελέσματα του ελέγχου [37]. 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τα ips των συστημάτων που ελέχθηκαν και αν έχουν 
κάποια ευπάθεια ή όχι. Αν κάποιο σύστημα είχε κάποια υψηλής επικινδυνότητας ευπάθεια, τότε 
το Status θα είχε την τιμή Fail, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα είχε την τιμή Pass. Στο κάτω 
μέρος της εικόνας βλέπουμε τις ευπάθειες ανά ip. 
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Στην παρακάτω είκονα βλέπουμε της λεπτομέρειες των ευπαθειών ανά κατηγορία 
ευπαθειών. Στη δικιά μας περίπτωση έχουμε επιλέξει το OpenSSL 0.9/0.9 Multiple 
Vulnerabilities. Στο δέξι μέρος της εικόνας, βλέπουμε το υψήλοτερο score σοβαρότητας από τις 
ευπάθειες που εντοπίστηκαν, αλλά και το διάνυσμα της Base μέτρησης (μπλε πλαίσιο). Επίσης, 
βλέπουμε τα ids των σχετικών ευπαθειων, αλλά και τα CVSS scores (πράσινο και κόκκινο 
πλαίσιο).  

 

Εικόνα 80. CVE ID και CVSS score [37]. 

 

 

 

 

 



110 
 

9.2.2 Saint CCE Έλεγχος 
Χρησιμοποιώντας το εργαλείο Saint, θα δείξουμε πως γίνεται ο έλεγχος για συμμόρφωση 

με βάση κάποιες πολιτικές ασφαλείας και στην συνέχεια θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα 
αυτού του ελέγχου, όπως τα παρουσιάζει το ίδιο το Saint. Η πρώτη εικόνα που βλέπουμε είναι 
το κεντρικό μενού του Tab Scan του Saint. Στο κόκκινο πλαίσιο πρέπει να δώσουμε το IP του 
υπολογιστή που θέλουμε να ελέγξει το Saint. Αμέσως μετά, πηγαίνουμε στην καρτέλα 
Authentication (μπλε πλαίσιο). 

 

Εικόνα 81. Επιλογή ip του συστήματος που θα εξεταστεί [38]. 

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η καρτέλα Authentication, στην οποία πρέπει να 
δώσουμε Username και Password ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο Authentication. Το επόμενο 
βήμα είναι να προχωρήσουμε στην καρτέλα Scan Policy (κόκκινο πλαίσιο). 

 

Εικόνα 82. Authentication [38]. 
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Στην επόμενη εικόνα βλέπουμε το policy που θέλουμε να ελέγξουμε. Είναι το Federal desktop 
core configuration. Μπορούμε να δούμε ότι αυτό το policy έχει 231 ελέγχους.  

 

Εικόνα 83. Scan Policy [38]. 

 

Αν πατήσουμε πάνω στον αριθμό 231, μπορούμε να δούμε αναλυτικά τα configurations 
settings που περιέχει το συγκεκριμένο policy, στην αριστερή στήλη. Στο δεξί μέρος βλέπουμε τις 
τιμές που έχει το κάθε configuration. Όλα τα configuration settings κατηγοριοποιούνται σε 
ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο τους. Με το πράσινο πλαίσιο έχουμε μαρκάρει τη ρύθμιση 
password_policy_settings. Αυτή είναι μια ομάδα από settings που αφορούν τους κωδικούς. 
Φυσικά, μπορούμε να επιλέξουμε ποιοι έλεγχοι θα γίνουν και ποιοι όχι, επιλέγοντας ή μη, το 
αντίστοιχο configuration setting. 
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Εικόνα 84. Password policy settings [38]. 

Στη συνέχεια επιστρέφουμε στη προηγούμενη σελίδα (Scan Policy) και πατάμε το button Scan 
για να ξεκινήσει ο έλεγχος. 

 

Εικόνα 85. Διαδικασία εξέλιξης ελέγχου [35]. 

Στη παραπάνω εικόνα βλέπουμε τα δεδομένα που παράγει το Saint κατά τη φάση του ελέγχου. 

Μόλις τελειώσει το Saint τους ελέγχους, μπορούμε να πατήσουμε στην επιλογή «Continue with 
report and analysis», ώστε να δούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
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Εικόνα 86. Αίτημα για εμφάνιση των αποτελεσμάτων [38]. 

Αμέσως μετά επιλέγουμε την επιλογή SCAP Results (OVAL/XCCDF) για να δούμε τα 
αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 87. Επιλογή εμφάνισης των XCCDF και OVAL αποτελεσμάτων [38]. 

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα αποτέλεσμα του XCCDF. 

 

Εικόνα 88. XCCDF αποτελέσματα [38]. 
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Όπως είχαμε δει σε προηγούμενη εικόνα, όλα τα configurations settings ομαδοποιούνται και 
με αυτή την μορφή παρουσιάζονται στην παραπάνω εικόνα. Αν πατήσουμε πάνω σε μια ομάδα, 
μπορούμε να δούμε αναλυτικά, ποια configurations settings επαληθεύτηκαν ότι υπάρχουν στον 
υπολογιστή μας και ποια όχι. Εμείς επιλεγούμε και πάλι το password policy. Στην εικόνα που 
ακολουθεί, βλέπουμε ποια configurations settings επαληθεύτηκαν ότι υπάρχουν στον 
υπολογιστή μας και ποια όχι. 

 

Εικόνα 89. XCCDF αποτελέσματα για ένα setting [38]. 

 

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε ένα CCE ID για να δούμε λεπτομέρειες αυτού του 
configuration. Εμείς θα επιλέξουμε το CCE- 2920-7. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τα 
σχετικά στοιχεία. 

 

Εικόνα 90. Λεπτομέρειες για ένα CCE ID [38]. 

 

 

 

 

 



115 
 

Τέλος, στην επομένη εικόνα βλέπουμε τα αποτελέσματα που επέστρεψε η OVAL. 

 

Εικόνα 91. OVAL αποτελέσματα [39]. 
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9.2.3 Saint CVE Έλεγχος 
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε την κεντρική σελίδα στο Saint. Θα δείξουμε πως κάνει το 

Saint έλεγχο για ευπάθεια. To πρώτο βήμα είναι να πάμε στο tab Session και να δώσουμε ένα 
όνομα που εμείς επιθυμούμε.  

 

Εικόνα 92. Κεντρική σελίδα [39]. 

Το επόμενο βήμα είναι, να πάμε στο tab Scan Set-up, για να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. 

 

Εικόνα 93. Επιλογή ip του συστήματος που θα εξεταστεί [39]. 
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Στο πεδίο IP δίνουμε το ip του υπολογιστή που θέλουμε να ελέγξουμε και μετά πατάμε το button 
Add. Στη συνέχεια πατάμε το button Scan για να ξεκινήσει ο έλεγχος. Στη εικόνα που 
ακολουθεί, βλέπουμε την εξέλιξη του ελέγχου. 

 

Εικόνα 94. Εξέλιξη του ελέγχου [39]. 

Όταν τελειώσει ο έλεγχος, πατάμε το button «Continue with report and analysis», ώστε να δούμε 
τα αποτελέσματα. 

 

Εικόνα 95. Αίτημα για εμφάνιση των αποτελεσμάτων [39]. 
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Στη συνέχεια, στην καρτέρα Data Analysis επιλέγουμε Root Shell και έτσι έχουμε τα ακόλουθα 
αποτελέσματα. Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουμε τις ευπάθειες του συστήματος. 

 

Εικόνα 96. Τα αποτελέσματα του ελέγχου [39]. 
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10. Συμπεράσματα 

Το SCAP είναι ένα αξιόλογο και συνεχώς εξελισσόμενο πρωτόκολλο στον τομέα 
διαχείρισης των ευπαθειών. Με το SCAP μπορούμε να μειώσουμε το κόστος διαχείρισης της 
ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, να πετύχουμε τον αυτοματοποιημένο έλεγχο και 
να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των προγραμμάτων ασφαλείας. Είδαμε ότι το NIST 
προσπαθεί να εξελίξει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τo SCAP, ώστε να περιορίσει τα 
ελαττώματα του, όπως π.χ. με την δημιουργία του OCIL, μπορεί να περιορίσει το πρόβλημα  ότι 
αρκετοί έλεγχοι δεν μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Επίσης, ένας από τους στόχος του SCAP 
είναι η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων εργαλείων ή για να το διατυπώσουμε καλυτέρα, 
ο στόχος είναι η αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν το 
TMSAD, το ΑΙ και το ARF. Με την χρήση των συστημάτων βαθμολόγησης CCSS και CVSS, το 
SCAP μπορεί να θέσει προτεραιότητες για να την αντιμετώπιση των ευπαθών, αλλά και να 
αξιολογεί τις ρυθμίσεις ενός συστήματος. Η OVAL και το XCCDF συνεχώς εξελίσσονται ώστε 
να παρέχουν καλυτέρους και πιο ακριβείς ελέγχους. Tα ερωτήματα που τίθενται από την 
επιστημονική κοινότητα είναι δύο και είναι τα εξής: 

• Η τρέχουσα έκδοση του SCAP είναι πλήρης; 
• Τι επιπλέον δυνατότητες θα μπορούσαν να προστεθούν το SCAP και ποια νέα 

πρότυπα θα πρέπει να εμπεριέχονται μέσα στα συστατικά του SCAP; 
 

Έναν γενικό σχολιασμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για το θέμα της διπλωματικής 
εργασίας, είναι ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρον, γιατί το SCAP είναι κάτι το πρωτοποριακό στο 
τομέα της ασφάλειας (security). Η συγκεκριμένη εργασία μου έδωσε τη δυνατότητα να 
εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, όσον αφορά την ασφάλεια στα υπολογιστικά συστήματα και να δω   
ποια θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα ότι πρέπει να είναι η εξέλιξη στον τομέα της 
ασφάλειας.  

Ένα πρόβλημα που προέκυψε κατά την διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
είναι, ότι δεν υπήρχε υλικό το όποιο να συγκεντρώνει όλα τα κομμάτια του SCAP, να τα 
περιγράφει με αναλυτικό τρόπο, αλλά και να παρέχει πληροφορίες για το πώς συνδυάζονται 
μεταξύ τους τα στοιχεία του SCAP. 

Ως επεκτάσεις στην παρούσα εργασία θα μπορούσαμε να προτείνουμε τα εξής: 
 
 Την χρήση εργαλείων από την λίστα του NIST για ερευνητικούς και 

ακαδημαϊκούς σκοπούς. 
 Την λεπτομερή ανάλυση των γλωσσών του XCCDF, της OVAL και της OCIL. 
 Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το NIST επικυρώνει ότι κάποιο εργαλείο 

ακολουθεί το πρωτόκολλο SCAP. 
 Χρήση του SCAP για αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment). 
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