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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Σύντομα οι υπολογιστές θα είναι ταυτόχρονα πανταχού παρόντες και αθέατοι. Θα
χρησιμοποιούμε της υπηρεσίες τους χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την ύπαρξή τους.
Κοινές συσκευές, που μας περιβάλλουν, θα αποκτήσουν σημαντικές δυνατότητες
υπολογισμών και επικοινωνίας, ενώ η πανταχού παρούσα δικτυακή υποδομή θα είναι
πάντα προσβάσιμη από οπουδήποτε βρισκόμαστε, θέτοντας άμεσα στη διάθεσή μας
ζητούμενες πληροφορίες και υπηρεσίες.
Οι χρήστες θα πάψουν να αναλώνουν σημαντικό χρόνο μπροστά στον υπολογιστή και
θα επικοινωνούν με αυτόν με ένα πολύ πιο φυσικό τρόπο απ’ ό,τι τώρα (με
προφορικό λόγο ή ακόμα και με κινήσεις), προκειμένου να του αναθέσουν τη
διεκπεραίωση εργασιών ή να λάβουν απαντήσεις. Οι υπολογιστές θα αποκτήσουν
αντίληψη του γύρω φυσικού χώρου μας, καθώς και των αντικειμένων και των ατόμων
που κινούνται σε αυτόν.
Τα παραπάνω εισάγουν μια βαθιά αλλαγή στη σχέση της τεχνολογίας με τον άνθρωπο
και ειδικότερα αφορούν στην τεχνολογία που οι ειδικοί αποκαλούν Πανταχού
Παρούσα Υπολογιστική (Ubiquitous Computing – UbiCom) ή Διάχυτη Υπολογιστική
(Pervasive Computing – PerCom). Ένας από τους στόχους του PerCom είναι να
αισθάνονται οι συσκευές τις αλλαγές στο περιβάλλον τους, να προσαρμόζονται
αυτόματα και να ενεργούν με βάση αυτές τις αλλαγές, καθώς και τις ανάγκες και τις
επιθυμίες των χρηστών. Μερικά απλά παραδείγματα αυτού του τύπου συμπεριφοράς
περιλαμβάνουν τα εξοπλισμένα με GPS αυτοκίνητα που παρέχουν κατευθύνσεις και
οδηγίες καθώς οδηγούμε, καθώς και τα συστήματα ελέγχου καταστημάτων RFID.
“Πατέρας” του Ubiquitous Computing αναγνωρίζεται ευρέως ο Mark Weiser,
επιστήμονας του διάσημου ερευνητικού κέντρου PARC της Xerox. O Weiser
εισήγαγε τον όρο το 1988 και περιέγραψε έναν κόσμο στον οποίο κάθε άτομο θα είχε
στη διάθεσή του χιλιάδες διάσπαρτους και επικοινωνούντες μεταξύ τους υπολογιστές.
Επισήμανε, δε, ότι η υπολογιστική ισχύς θα αφομοιωνόταν στο υπόβαθρο, μένοντας
κρυμμένη από τις αισθήσεις μας και την προσοχή του κόσμου [34].
Μόνο όταν οι υπολογιστές “εξαφανιστούν” κατά παρόμοιο τρόπο από την ανθρώπινη
συνείδηση, θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους ενσωμάτωσής τους στην
καθημερινότητά μας. Αυτή η ιδέα της ενσωμάτωσης των υπολογιστών στο φυσικό
κόσμο μας αποτελεί τον κεντρικό άξονα του UbiCom ή PerCom. Σε ελεύθερη
απόδοση, ο όρος εκφράζει τον πανταχού παρόντα υπολογιστή που θα προσφέρει τις
υπηρεσίες του χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει καν την ύπαρξή του.
Αυτήν την περίοδο, η εφαρμογές του PerCom δεν είναι τόσο προχωρημένες όσο
ήλπισε ο Weiser, αλλά πραγματοποιείται ένα, όχι αμελητέο, ποσοστό ανάπτυξης. Το
PerCom καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
Κατανεμημένης Υπολογιστικής (distributed computing), της Κινητής Υπολογιστικής
(mobile computing), των δικτύων αισθητήρων (sensor networks), της Επικοινωνίας
Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), και της Τεχνητής
Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).
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1.1. Χαρακτηριστικά του PerCom
1.1.1.

Πανταχού παρούσα Υπολογιστική

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εποχής του Ubiquitous Computing (UbiCom) είναι
το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος θα έχει στη διάθεσή του πολλούς υπολογιστές που θα
τον εξυπηρετούν όπως και σήμερα, π.χ. για την οποιαδήποτε έρευνα στο Internet,
χωρίς να απαιτούν την προσοχή του. Άλλοι θα είναι ενσωματωμένοι σε διάφορα
αντικείμενα τόσο του φυσικού μας κόσμου όσο και του προσωπικού μας
περιβάλλοντος (π.χ. τοίχους, καρέκλες, ρούχα, διακόπτες του ηλεκτρικού,
αυτοκίνητα, κλπ). Όλα αυτά τα “έξυπνα” αντικείμενα θα συνδέονται σε δίκτυα και θα
είναι πάντοτε στην διάθεσή μας για να μας εξυπηρετήσουν. Οι κοινωνικές επιπτώσεις
της ενσωμάτωσης των υπολογιστών σε κοινά αντικείμενα θα είναι ανάλογες με αυτές
άλλων τεχνολογιών που είναι πανταχού παρούσες, όπως αυτή π.χ. του ηλεκτρικού
ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιούμε κάθε στιγμή χωρίς, εντούτοις, να σημειώνουμε
την παρουσία του.
Το UbiCom θα απλοποιήσει τη ζωή μας, συνδέοντας εφαρμογές που βασίζονται σε
ανοικτή αρχιτεκτονική με τις καθημερινές δραστηριότητές μας. Θα απομακρύνει την
πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις υπάρχουσες τεχνολογίες και θα μας επιτρέψει
να εργαζόμαστε αποδοτικότερα, εξασφαλίζοντας παράλληλα περισσότερο ελεύθερο
χρόνο. Το hardware (προσωπικοί υπολογιστές, PDAs, ηλεκτρονικά organizers,
routers, switches και καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές), το software
(λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και διαχείριση δικτύων), το Internet, οι φορείς
υπηρεσιών, η καλωδιακή τηλεόραση και πολλά άλλα, τείνουν προς την ίδια
κατεύθυνση: αυτή της συγκέντρωσης, ενοποίησης και αλληλεπίδρασης όλων των
υπηρεσιών, εφαρμογών και πληροφοριών.
1.1.2.

Ενσωματωμένη Υπολογιστική

Σε αντίθεση με σήμερα, οι υπολογιστές του μέλλοντος δεν θα είναι ακόμη
περισσότερο φορητοί, αλλά αντίθετα οι πληροφορίες θα είναι “φορητές”, δηλαδή
προσβάσιμες από παντού. Δεν θα χρειάζεται να κουβαλάμε μαζί μας ηλεκτρονικές
συσκευές που θα περιέχουν τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, αλλά, αντίθετα, οι
συσκευές θα αναγνωρίζουν ποιοι είμαστε και θα “θυμούνται” τα δεδομένα που
έχουμε αποθηκεύσει σε κάποιο απόμακρο σημείο του ευρύτερου δικτύου. Οι
συσκευές αυτές θα πρέπει να είναι εύκολες στη χρήση τους και για το λόγο αυτόν
μεγάλη σημασία έχει ο σχεδιασμός που θα επιλεγεί για τη διεπιφάνεια χρήστη (user
interface) που θα ενσωματώνουν. Παράλληλα, θα είναι περισσότερο “ενήμερες” για
το χρήστη τους και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Θα μπορούν να
“αισθάνονται” την παρουσία ή απουσία του χρήστη και κατά κάποιον τρόπο να
προβλέπουν τις ανάγκες και τις επιδιώξεις του. Τέλος, θα μπορούν να γνωρίζουν την
ακριβή θέση τους και το χώρο στον οποίο βρίσκονται, ώστε να λαμβάνουν τις
κατάλληλες κατά περίπτωση αποφάσεις.
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Η τεχνολογία biosensing θα αναδειχθεί κυρίαρχη σε όλους τους τομείς, αφού θα
αποδειχθεί σημαντική όχι μόνο για ιατρικούς και ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά και για
τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των
χρηστών. Η διάνθιση των συσκευών αυτών με τους κατάλληλους αισθητήρες θα
δημιουργήσει μία νέα γενιά πραγματικά “έξυπνων” συσκευών, στις οποίες θα
μπορούμε να στηριζόμαστε. Οι υπολογιστές θα αποκτήσουν “αισθήσεις” ανάλογες με
αυτές των ανθρώπων, όπως ομιλία, ακοή, αφή, όραση ακόμα και όσφρηση. Ίσως ο
μόνος τρόπος για να μπορέσουν οι υπολογιστές να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην
καθημερινή ζωή τους, είναι να αποτελέσουν και αυτοί μέρος του φυσικού κόσμου
που τους περιβάλλει.
Μια σημαντική τεχνολογία PerCom που θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον είναι αυτή
της ενσωματωμένης ετικέτας προσδιορισμού ραδιοσυχνότητας (RFID) [57,58].Αυτές
οι μικροσκοπικές ετικέτες εκπέμπουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης που μπορεί
να διαβαστεί από απόσταση από έναν αναγνώστη RFID. Οι παθητικές ετικέτες RFID
στερούνται πηγής ενέργειας και χρησιμοποιούν το αρχικό σήμα από τον αναγνώστη
για πηγή ενέργειας αναμετάδοσής τους πίσω στον αναγνώστη. Αυτοί οι
“αναγνώστες” θα μπορούν σύντομα να είναι ικανοί να λειτουργήσουν οικονομικά
από απόσταση 1,5 έως 5 μέτρων, χωρίς σαφή οπτική επαφή με την ετικέτα RFID.
Ενεργές ετικέτες RFID, οι οποίες χρησιμοποιούν κάποια πηγή ενέργειας, θα
μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο βεληνεκές. Επειδή αυτές οι ετικέτες είναι
μικρότερες και φτηνότερες, θα αντικαταστήσουν τους παγκόσμια διαδεδομένους
γραμμωτούς κώδικες (barcodes) [27]. Εγκατεστημένες αρχικά για τη διαχείριση
καταλόγων απογραφής από κατασκευαστές και διανομείς, αυτές οι ενσωματωμένες
ετικέτες θα είναι παντού. Το κέντρο αυτόματης-ταυτότητας του MIT καλεί αυτές τις
συσκευές “έξυπνες ετικέτες” (Smart Tags).
1.1.3.

Ζωντανός Έλεγχος

Η λειτουργία των μικροσκοπικών υπολογιστικών και επικοινωνιακών συσκευών θα
βασίζεται στις πρόσφατες προόδους των μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων
(microelectricalmechanical systems - MEMS). Τα υπολογιστικά στοιχεία θα έχουν
αισθητήρες που θα μετρούν τον φυσικό κόσμο. Τέτοια ηλεκτρομηχανικά συστήματα
λειτουργούν στη “νανομετρική κλίμακα”. Το περισσότερο σημαντικό είναι ότι αυτά
τα συστήματα, αν και είναι αρκετά μικρά και μη εμφανή, μπορεί να ανιχνεύσουν:
θέα, ήχο, βάρος, πίεση, θερμότητα, υγρασία, επιτάχυνση, ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, ή την ύπαρξη συγκεκριμένων μορίων. Μόλις αισθανθεί αυτές τις
πληροφορίες, ένα σύστημα PerCom μπορεί να αρχίσει τη δράση του, ενεργοποιώντας
π.χ. με έναν διακόπτη κάποια μικρομοτέρ για να μπούν σε κίνηση. Παραδείγματα
εφαρμογών MEMS είναι οι αερόσακοι αυτοκίνητου, οι έξυπνες ρακέτες που
χρησιμοποιούν επαγγελματίες παίκτες αντισφαίρισης, κ.ά..
Αυτό που αναμένεται στη συνέχεια, είναι τα μικροδίκτυα ασύρματης διασύνδεσης,
για αντίληψη, επεξεργασία και ώθηση υπολογιστικών στοιχείων, που θα είναι
εμφυτευμένα στο φυσικό κόσμο. Αυτός ο κύκλος του ζωντανού (animated) ελέγχου –
δηλαδή της αντίληψης των στοιχείων, της επεξεργασίας τους και της μετέπειτα
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ανταπόκρισης - μπορεί να γίνει χωρίς την άμεση ανθρώπινη επέμβαση ή
καθυστέρηση. Από αυτή την άποψη το PerCom μπορεί να λειτουργήσει αυτόματα
και, ανάλογα με τον καθορισμό του, αυτόνομα. Π.χ. το σύστημα ABS στα
αυτοκίνητά μας που ρυθμίζει δυναμικά την οδήγηση.

1.2. Ορισμός του PerCom
Σήμερα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε προς μια τέταρτη γενιά υπολογιστικής
(computing). Συμπερασματικά τα βήματα στην τεχνολογία των υπολογιστών
μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ακόλουθα:
• Χρήση κεντρικών υπολογιστών - πολλοί άνθρωποι μοιράζονται έναν μεγάλο
υπολογιστή.
• Προσωπική Υπολογιστική (Personal Computing) - ένα άτομο εργάζεται με
έναν μικρό υπολογιστή.
• Υπολογιστική Διαδικτύου (Internet Computing) - ένα άτομο χρησιμοποιεί
πολλές υπηρεσίες σε ένα παγκόσμιο δίκτυο.
• Πανταχού Παρούσα Υπολογιστική (Ubiquitous Computing – UbiCom) σημαίνει την πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς πόρους υπολογισμού από
οπουδήποτε οποιαδήποτε στιγμή.
• Κινητή Υπολογιστική (Mobile Computing) - αναφέρεται στη διαθεσιμότητα
της δύναμης υπολογισμού οποτεδήποτε και οπουδήποτε σε μία ποικιλία
κινητών συσκευών (PDA, WAP, κ.ά.).
• Διάχυτη Υπολογιστική (Pervasive Computing - PerCom) - είναι ο γενικός
όρος για τον κινητό και ενσωματωμένο υπολογισμό. Πολλές ενσωματωμένες
συσκευές εξυπηρετούν πολλούς ανθρώπους με έναν εξατομικευμένο τρόπο σε
ένα παγκόσμιο δίκτυο. Προσεγγίζονται δε από τους χρήστες, μέσω μιας
διαφορετικής σειράς των συσκευών και των δικτύων πρόσβασης.
Τελικά, δηλαδή, αποδίδουμε τον όρο PerCom στον τύπο υπολογιστικής και
επικοινωνίας που θα προκύψει από τις τρεις τάσεις:
• πανταχού παρουσίας (ubiquity),
• ενσωμάτωσης (embeddedness),
• animation,
οι οποίες αναμένεται να συγκλίνουν μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Η σχετική
ορολογία περιλαμβάνει και το “Χ-Διαδίκτυο”, επινόηση του Forrester Research, που
μιλά για ένα Διαδίκτυο που επεκτείνεται πέρα από το παραδοσιακό PC και εποικείται
με εκτελέσιμα applets [26]. Ακόμη, σε αυτή τη θεώρηση αναμένεται να παίξουν
σημαντικό ρόλο τα δίκτυα προσωπικής περιοχής (PANs), καθώς και τα συστήματα
προενεργής υπολογιστικής (proactive computing) [29] και αόρατης υπολογιστικής
(disappering computing) βλέπετε, [28].
Η διάχυτη υπολογιστική σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα για πολλούς
ανθρώπους. Ένας σύντομος καθορισμός όλων όσων καλύπτει παρουσιάζεται στη
συνέχεια:
• Αόρατες συσκευές - πολυάριθμες, άνετα προσιτές, συχνά αόρατες συσκευές
υπολογισμού
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•
•
•
•
•
•
•

Ενσωματωμένα μικροτσίπ - μικροτσίπ νοημοσύνης που ενσωματώνονται στις
συσκευές καθημερινής χρήσης και τα αντικείμενα
Πάντα σε λειτουργία - πρόσβαση στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, και την
επικοινωνία με τον καθένα, οποτεδήποτε, οπουδήποτε
Πανταχού παρόν δίκτυο - το καθένα και όλα συνδεδεμένα με μια όλο και
περισσότερο πανταχού παρούσα δομή δικτύων
Τρόπος ζωής που ενισχύει τις εφαρμογές - αόρατη διείσδυση της τεχνολογίας
στην επικρατούσα μάζα αγοράς μέσω ποικίλων εφαρμογών που ενισχύουν
αυτόν τον τρόπο ζωής
Κεντρικές λύσεις για τον καταναλωτή - “gadgetry” συσκευές για τις απλές και
πρακτικές λύσεις με κέντρο τον καταναλωτή
Αυξανόμενη παραγωγικότητα - προτάσεις της επικρατούσας αγοραστικής
αξίας: αποταμίευση χρόνου, αποταμίευση χρήματος, που ενισχύει τον
ελεύθερο χρόνο και την ψυχαγωγία
Μακροπρόθεσμο όραμα – χρήση της τεχνολογίας με τρόπους που επεκτείνουν
τις δυνατότητες των ανθρώπων στο να εργαστούν, να ζήσουν, να παίξουν και
γενικά να δράσουν αποτελεσματικότερα.

Μερικά παραδείγματα “αόρατων” συσκευών πληροφοριών, δηλαδή που δεν θα τις
σκεφτόμασταν ως υπολογιστές (όπως ακριβώς είναι το ζητούμενο στο PerCom)
αναφέρονται στη συνέχεια:
• Μηχανές ATM - παράδοση χρημάτων μέσω ενός δικτύου υπολογιστών
• Κατάλογοι μετρητών - υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στους μετρητές
ελέγχων
• Συστήματα πλοήγησης - συσκευές που δίνουν κατεύθυνση και χάρτες στα
αυτοκίνητα
• Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές - εικόνες ισάξιας ποιότητας με αυτές των
κλασσικών φωτογραφικών μηχανών
• Ηλεκτρονικά όργανα- ηλεκτρονική προσομοίωση διαφόρων μουσικών
οργάνων, π.χ. κιθάρα, πληκτρολόγια, τύμπανα
• Αριθμητικοί υπολογιστές - χρησιμοποιούνται για πράξεις μαθηματικού
περιεχομένου.
• κ.ά.

1.3. Πεδία εφαρμογής
Υπάρχουν διάφορες προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τον
επερχόμενο ευφυή, συνδεδεμένο κόσμο των πανταχού παρουσών πληροφοριών. Μια
από αυτές είναι αυτή που αφορά στα συστήματα PerCom που παρέχουν πρόσβαση σε
περιεχόμενο (content) με εφαρμογές και υπηρεσίες, όπου γίνεται προσπάθεια να
προσωποποιούνται δυναμικά, να είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο (context) για το οποίο
είναι πιο σχετικές και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς απαίτηση οποιασδήποτε
επέμβασης από το χρήστη.
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Τα συστήματα PerCom εκτιμάται ότι θα έχουν θετικές περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις. Τα περιβαλλοντικά οφέλη θα προέλθουν από τα βελτιωμένα
συστήματα ελέγχου, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, ως αποτέλεσμα της
αποδοτικότερης διαχειριστικής μέριμνας (efficient logistics) και της πιο ευέλικτης
εργασίας. Οι θετικές κοινωνικές επιπτώσεις θα προέλθουν από τη βελτιωμένη
πρόσβαση στον πολιτισμό, τις πιο ελκυστικές ευκαιρίες τουρισμού, την οικιακή
φροντίδα, την ευέλικτη εργασία, τη βελτιωμένη ενημέρωση τη βασισμένη στη θέση
αλλά και στο πλαίσιο, καθώς και τις βελτιωμένες επικοινωνίες. Θεμελιώδη οφέλη θα
παρέχουν οι τεχνολογίες εκμάθησης που εκμεταλλεύονται την περιβαλλοντική,
πανταχού παρούσα, συνεχή και ενσωματωμένη τεχνολογία επικοινωνιών
πληροφοριών για να μεγιστοποιήσουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες στη διάρκεια μιας
ολόκληρης ζωής.
Οι ακόλουθοι τομείς έρευνας και εφαρμογών θεωρούνται ότι έχουν προτεραιότητα
στο νέο κόσμο που θα δημιουργηθεί:
• Σύγχρονες κτιριακές κατασκευές (The Modern Built Environment), που
περιλαμβάνουν τα δικτυωμένα σπίτια, τις συνδεδεμένες και αναβαθμισμένες
οικιακές συσκευές, τον έλεγχο με μόνιτορ των οικοδομών και τη διαχείρισή
τους, τόσο για τα νεοκατασκευαζόμενα όσο και για τα υπάρχοντα κτίρια. Όλα
αυτά θα συμβάλουν σε βελτιωμένους τρόπους ζωής και σε αποδοτικότερη
χρήση των πόρων.
• Τηλεφροντίδα (Telecare), η οποία περιλαμβάνει τις τεχνολογίες για να
σταματήσει ο εγκλεισμός των ηλικιωμένων πολιτών σε ιδρύματα,
επιτρέποντάς τους να παραμείνουν χωρίς κίνδυνο, ευτυχισμένοι στα σπίτια
τους, καθώς και σε εκείνους που υπόκεινται σε θεραπεία χρόνιων ασθενειών.
• Ψηφιακό περιεχόμενο (Digital content), εφαρμογές, υπηρεσίες και εργαλεία,
τα οποία μπορούν να δώσουν νέες διαστάσεις προόδου στη διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου, στα παιχνίδια υπολογιστών, στους τομείς της εκπαίδευσης,
πολιτισμού και τουρισμού.
• Αξιοπιστία και συνθήκες ελέγχου (Reliability and condition monitoring), οι
οποίες θα επιτρέπουν τη συνεχή συλλογή και ανάλυση στοιχείων με
εφαρμογές σε ευρύ φάσμα κοινωνικών τομέων.
Ειδικότερα, οι εφαρμογές πρέπει να επικεντρωθούν σε μία ή κατά προτίμηση σε
περισσότερες τεχνικές προκλήσεις που τονίζονται κατωτέρω:
• Κινητές και ασύρματες επικοινωνίες, ιδιαίτερα αυτόματες (spontaneous), που
θα αυτοοργανώνουν τη συνδετικότητα (connectivity), την ολοκλήρωση
(integration) και τη διαλειτουργικότητα (interoperability) και την ανεξάρτητη
λειτουργία (autonomics).
• Σχεδίαση
εφαρμογών
διεπαφών
ανθρώπου
και
υπολογιστών,
συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοστικών (adaptive) περιβαλλόντων.
• Παροχή λογισμικού και περιεχομένου (Software and content provision),
συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων μικροϋπολογιστών,
των συστημάτων ελέγχου, της συγκέντρωσης στοιχείων, των
αυτοματοποιημένων συστημάτων πληροφοριών (Automated Information
System - AIS), των τεχνολογιών πρακτόρων (Agent technologies), της
παροχής υπηρεσιών βασισμένης στο πλαίσιο (context-based service), κ.ά.
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•
•

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη, δυνατότητα επέκτασης, προσαρμοστικότητα και
ολοκλήρωση ανθεκτικών συστημάτων.
Υλικό (Hardware), συμπεριλαμβανομένου αυτού του χαμηλής ισχύος αλλά
και των ενσωματωμένων συσκευών.

1.4. Ασφάλεια και Έλεγχος Πρόσβασης
Η ασφάλεια αποτελεί ένα καυτό θέμα της ερευνητικής δραστηριότητας στο χώρο του
PerCom. Ειδικότερα, η αυθεντικοποίηση (authentication) και ο έλεγχος πρόσβασης
(access control) έχουν απασχολήσει ερευνητικά το χώρο της ασφαλείας υπολογιστών
ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '60. Εντούτοις, οι λύσεις που έχουν υιοθετηθεί
ευρέως στα αυτόνομα και τα δικτυωμένα συστήματα (που διασυνδέονται μέσω π.χ.
LANs και WANs) δεν θεωρούνται επαρκείς σε ό,τι αφορά την εξέταση των
καταστάσεων που αναδεικνύονται στο PerCom. Η έννοια της συγκεντρωτικής αρχής
αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης των παραδοσιακών προσεγγίσεων δεν
είναι κατάλληλη για το PerCom, όπως έχει υποστηριχτεί στη διεθνή βιβλιογραφία.
Έτσι, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών πρέπει να
εξασφαλιστούν από ένα κατανεμημένο σύστημα όπου τα αλληλεπιδρώντα μέρη δεν
στηρίζονται στην παρουσία μιας κεντρικής αρχής ασφαλείας. Από την άλλη, τα
παραδοσιακά κατανεμημένα σχέδια δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα περιβάλλον
PerCom, δεδομένου ότι τα χρησιμοποιούμενα τερματικά έχουν περιορισμένη
υπολογιστική ισχύ και χώρους αποθήκευσης για να είναι σε θέση να εκτελέσουν τις
κλασσικές διαδικασίες αυθεντικοποίησης και ελέγχου πρόσβασης. Επομένως,
χρειαζόμαστε ένα σύστημα αυθεντικοποίησης, που δεν απαιτεί μια κεντρική αρχή
ασφαλείας, και ακόμη αποδεσμεύει τα τερματικά από απαιτήσεις για σύνθετες
υπολογιστικές διαδικασίες ή βαριά χρήση μνήμης.
Σε αυτή την κατεύθυνση εξελίσσονται διάφορα έργα και προγράμματα έρευνας στο
χώρο του PerCom, όπως [62]:
1.
The MIT Project Oxygen. Massachusetts Institute of Technology.
http://oxygen.lcs.mit.edu/.
2.
Project Aura: Distraction-free Ubiquitous Computing. Carnegie Mellon
University. http://www-2.cs.cmu.edu/ aura/.
3.
The Endeavour Expedition: Charting the Fluid Information Utility.
Berkeley University of California. http://endeavour.cs.berkeley.edu/.
Το έργο Αύρα (Aura) CMU [13], όπως και τα άλλα πανταχού παρόντα υπολογιστικά
περιβάλλοντα, στηρίζονται στη διαθεσιμότητα των πληροφοριών θέσης ανθρώπων
για να παρέχουν Υπηρεσίες Συγκεκριμένης Θέσης (location-specific services). Η
θέση είναι ένα ευαίσθητο τμήμα των πληροφοριών και η απελευθέρωσή του σε
τυχαίες οντότητες μπορεί να γίνει πρόξενος κινδύνων για την ασφάλεια και την
ιδιωτικότητα. Συνεπώς, μόνο οι εξουσιοδοτημένες οντότητες πρέπει να έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης ανθρώπων. Αυτές οι απαιτήσεις του ελέγχου
πρόσβασης για τις πληροφορίες θέσης δεν έχουν μελετηθεί λεπτομερώς και είναι
εγγενώς διαφορετικές από πληροφορίες όπως τα αρχεία που αποθηκεύονται σε ένα
σύστημα αρχείων, όπου οι απαιτήσεις ελέγχου πρόσβασης έχουν μελετηθεί αρκετά.
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Οι πληροφορίες θέσης είναι πράγματι κάτι το τελείως διαφορετικό μια και δεν
υπάρχει ούτε ένα σημείο στο οποίο η πρόσβαση μπορεί να ελεγχθεί, αφού παίρνουμε
τις πληροφορίες θέσης από ποικίλες άλλες πηγές, όπως [61]:
• ενεργά διακριτικά βασισμένα σε υπέρυθρη ακτινοβολία,
• ασύρματη δραστηριότητα επικοινωνιών νανοκυττάρων,
• GPS σύστημα,
• δραστηριότητα εισαγωγής συσκευών από διάφορους υπολογιστές,
• αισθητήρες κίνησης και φωτογραφικές μηχανές,
• κ.ά.
Επομένως, το σύστημα που παρέχει τις πληροφορίες θέσης πρέπει να εκτελέσει τον
έλεγχο πρόσβασης με έναν κατανεμημένο τρόπο, εξετάζοντας τις διαφορετικές πηγές,
που συμμετέχουν ενδεχομένως σε διαφορετικούς οργανισμούς, αλλά και με ευελιξία.
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Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό υπόβαθρο
2.1. Βασικά Θέματα Ασφαλείας
Αναφερόμενοι στην ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος εννοούμε την
ικανότητα του:
• να προστατεύει τις πληροφορίες του από πιθανές αλλοιώσεις και
καταστροφές,
• να απαγορεύει ή και να αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων
του.
• να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες
στους εξουσιοδοτημένους και μόνο χρήστες κάθε φορά που τις αναζητούν.
Η ικανότητά του αυτή στηρίζεται στη λήψη μέτρων τα οποία διασφαλίζουν την
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, καθώς και την αδιάλειπτη
λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος.
Συνεπώς η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων έχει να κάνει με την πρόληψη και
ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών των χρηστών ενός υπολογιστικού
συστήματος καθώς και την λήψη μέτρων. Ποιο συγκεκριμένα (η ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων) σχετίζεται με:
• Πρόληψη (prevention): δηλαδή την λήψη μέτρων για να προληφθούν
“φθορές” των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος.
• Ανίχνευση (detection): δηλαδή την λήψη μέτρων για την ανίχνευση του πότε,
πώς και από ποιον προκλήθηκε “φθορά” σε ένα συστατικό ενός
πληροφοριακού συστήματος.
• Αντίδραση (reaction): δηλαδή τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση ή την
ανάκτηση των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος.
2.1.1.

Θεμελιώδεις έννοιες

Σήμερα ότι η έννοια της ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων (information
system security) συνδέεται στενά με τρεις βασικές έννοιες:
• Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)
• Ακεραιότητα (Integrity), και
• Διαθεσιμότητα (Availability)
Η εμπιστευτικότητα (confidentiality) αφορά στην πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης
(unauthorized) ανάγνωσης πληροφοριών αλλά ακόμη και στην απόκρυψη της
ύπαρξης των δεδομένων. Τα δεδομένα ενός υπολογιστικού συστήματος, καθώς και τα
διακινούμενα μεταξύ των υπολογιστών δεδομένα, αποκαλύπτονται μόνο σε
εξουσιοδοτημένα άτομα. Άλλες εκφάνσεις της εμπιστευτικότητας είναι:
• Η ιδιωτικότητα (privacy): προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
(προσωπικά δεδομένα) που αφορούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, και
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•

Η μυστικότητα (secrecy): προστασία των δεδομένων που ανήκουν σε έναν
οργανισμό.

Η ακεραιότητα (integrity) παρέχει τη διαβεβαίωση της ακρίβειας του περιεχομένου.
Στην πληροφορική, ακεραιότητα σημαίνει πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης μεταβολής
πληροφοριών, που προκύπτει είτε από μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή ή διαγραφή, είτε
της μη εξουσιοδοτημένης δημιουργίας δεδομένων, και ότι όλα τα προηγούμενα
πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα.
Η διαθεσιμότητα (availability) αφορά στην έγκαιρη και αξιόπιστη πρόσβαση, χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στα στοιχεία και τις υπηρεσίες περιεχομένου ενός
πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες ή γενικά για
μια εξουσιοδοτημένη οντότητα. Δηλαδή οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των
υπολογιστικών συστημάτων και των επικοινωνιακών μέσων δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματα άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service) όταν επιθυμούν να
προσπελάσουν τους πόρους του συστήματος.
Η διαθεσιμότητα καλύπτει περιοχές πέρα από το φυσικό σκοπό της ασφαλείας και
ένα μεγάλο μέρος της τεχνολογίας που απαιτείται για τη διασφάλιση της
διαθεσιμότητας προέρχεται από άλλες περιοχές, όπως fauIt- tolerant computing. Στην
ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) μας απασχολεί η παρεμπόδιση
κακόβουλων επιθέσεων που αποσκοπούν στην παρακώλυση της πρόσβασης των
νόμιμων χρηστών σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Πρόκειται για τις ονομαζόμενες
επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (denial of service attacks) που σημαίνει
παρεμπόδιση της εξουσιοδοτημένης προσπέλασης πληροφοριών και πόρων ή
πρόκληση καθυστέρησης των λειτουργιών που είναι κρίσιμες στο χρόνο (timecriticaI). Η αντιμετώπισή τους αποσκοπεί στο να υπερνικήσει την σκόπιμη (που
προκαλείται από κακόβουλα μέρη) παρά τυχαία απώλεια της διαθεσιμότητας.
Παράδειγμα επίθεσης άρνησης παροχής υπηρεσιών είναι οι επιθέσεις “πλημμύρας”
στο διαδίκτυο, όπου ο επιτιθέμενος κατακλύζει έναν εξυπηρετητή στέλνοντάς του
έναν τεράστιο αριθμό αιτήσεων σύνδεσης.
Ενώ η διαθεσιμότητα από τη μία πλευρά συχνά αναδεικνύεται ως το πλέον σημαντικό
χαρακτηριστικό της ασφαλείας, από την άλλη υπάρχουν ελάχιστοι μηχανισμοί που
την υποστηρίζουν.
2.1.2. Δευτερεύουσες έννοιες
Δευτερεύουσες έννοιες της ασφαλείας ΠΣ είναι οι ακόλουθες:
• εξουσιοδοτημένη χρήση (authorized use): η δυνατότητα χρήσης ενός
υπολογιστικού συστήματος ή των περιφερειακών συσκευών του σύμφωνα με
ένα προκαθορισμένο τρόπο αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένα
άτομα.
• αυθεντικοποίηση μηνυμάτων (message authentication): η διαδικασία με την
οποία γνωρίζουμε με βεβαιότητα κατά τη λήψη ενός μηνύματος (μέσω
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•
•

•

2.1.3.

δικτύου) ότι το άτομο που το σύστημα αξιώνει ότι έστειλε το μήνυμα,
πράγματι το έστειλε.
μη-απάρνηση (non repudiation): η διαδικασία με την οποία γνωρίζουμε με
βεβαιότητα το κατά πόσον ένα άτομο παρέλαβε ένα μήνυμα που στάλθηκε,
έτσι ώστε να μην μπορεί να απαρνηθεί την παραλαβή του.
απόδοση ευθυνών (accountability): Για την αντιμετώπιση πιθανών
παραβάσεων της ασφαλείας πρέπει να γίνεται αναγνώριση των χρηστών, οι
οποίοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι των πράξεών τους, και
διατήρηση εγγραφών ελέγχου (audit trails), δηλαδή ενός χρονολογικού
αρχείου των δραστηριοτήτων των συστημάτων. Στην περίπτωση παράβασης
της ασφαλείας του ΠΣ οι εγγραφές αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την
εξιχνίαση του προβλήματος και την ανακάλυψη του θύτη, επιτρέποντας την
αναδημιουργία και την εξέταση της ακολουθίας των γεγονότων ή και των
αλλαγών σε ένα γεγονός.
αξιοπιστία (reliability) και σιγουριά (safety): δύο άλλες έννοιες με τις οποίες
σχετίζεται η ασφάλεια (security), διότι είναι προφανής η ανάγκη της σωστής
λειτουργίας των συστημάτων και κάτω από αντίξοες συνθήκες, π.χ.
συστήματα πυρηνικών σταθμών, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, πυρόσβεσης,
κλπ.
Παραβάσεις Ασφαλείας

Οι πολιτικές και τα προϊόντα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για να μειώσουν την
πιθανότητα επιτυχίας μιας επίθεσης, να διαπεράσει δηλαδή αυτή το σύστημα άμυνας
του συστήματος, ή τουλάχιστο να αναγκάσουν τον φιλόδοξο εισβολέα να επενδύσει
τόσο χρόνο και πόρους ώστε να μην αξίζει πλέον να συνεχίσει. Ουσιαστικά δεν
υπάρχει πλήρης ασφάλεια ή τελείως ασφαλές σύστημα. Έτσι κάθε ΠΣ είναι ευπαθές
σε πιθανές επιθέσεις
Έκθεση σε κίνδυνο (exposure) στην ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων
ονομάζουμε την κάθε μορφής πιθανή απώλεια (loss) ή ζημιά (harm) σε ένα
υπολογιστικό σύστημα.
Παραδείγματα εκθέσεων σε κίνδυνο είναι:
• η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη δεδομένων
• η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση δεδομένων
• η άρνηση θεμιτής προσπέλασης υπολογιστικών πόρων
Ευπάθεια (vulnerability) ονομάζεται μια αδυναμία ή ένα ευάλωτο σημείο στο
σύστημα ασφαλείας που μπορεί, αν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα, να προκαλέσει
απώλειες ή ζημιές, παραβιάζοντας την πολιτική ασφαλείας του συστήματος. Όταν μια
ευπάθεια γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ένα άτομο, τότε το άτομο διαπράττει
μια επίθεση (attack) στο σύστημα
Μια κατηγοριοποίηση των τυπικών σημείων ευπάθειας (vulnerability) σε ένα
υπολογιστικό σύστημα θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:
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•

Φυσικές Ευπάθειες (Physical). Αναφέρονται στο “φυσικό περιβάλλον”, π.χ.
κτίρια και τους χώρους των μηχανογραφικών κέντρων (computer rooms).

•

Εκ Φύσεως Ευπάθειες (Natural): ζημίες υπολογιστών από φυσικά αίτια.

•

Ευπάθειες Υλικού και Λογισμικού (Hardware and Software): δυσλειτουργίες
υλικού και λογισμικού.

•

Ευπάθειες Μέσων (Media): απώλεια ή διαρροή δεδομένων από κλοπή ή
καταστροφή μαγνητικών ή εκτυπωτικών μέσων.

•

Ευπάθειες Εκπομπών (Emanation): υποκλοπή και αποκωδικοποίηση
εκπεμπομένων ηλεκτρομαγνητικών σημάτων από ένα ΠΣ ή δίκτυο

•

Ευπάθειες Επικοινωνιών (Communications): υποκλοπές από γραμμές
σύνδεσης υποκλοπών.

•

Ανθρώπινες ευπάθειες (Human): αναφέρεται στην ποιότητα του ανθρώπινου
υλικού που χειρίζεται τα ΠΣ, κ.ά.

Απειλή (threat) για ένα υπολογιστικό σύστημα είναι οποιαδήποτε περίσταση ή
γεγονός με τη δυνατότητα πρόκλησης απωλειών ή ζημιών σε ένα σύστημα υπό μορφή
καταστροφής, κοινοποίησης, τροποποίησης των στοιχείων, ή και άρνησης της
υπηρεσίας.
Παραδείγματα απειλών είναι:
• ανθρώπινες επιθέσεις, φυσικές καταστροφές,
• ακούσια ανθρώπινα λάθη,
• εσωτερικές ατέλειες του εξοπλισμού ή του λογισμικού
Έλεγχος (control) είναι ένα προστατευτικό μέτρο, όπως π.χ. μια πράξη, μια συσκευή,
μια διαδικασία ή τεχνική, που μειώνει μια ευπάθεια του συστήματος.
2.1.4. Είδη απειλών
Σε σχέση με τους κύριους πόρους ενός πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή το υλικό
(hardware), το λογισμικό (software) και τα δεδομένα (data), διακρίνoυμε τα
ακόλουθα είδη απειλών (threats) του:
•

Υποκλοπή (interception): όταν ένα μη-εξουσιοδοτημένο μέρος αποκτά
προσπέλαση σε ένα τμήμα του συστήματoς. Π.χ. κλοπή εξαρτημάτων,
αντιγραφή χωρίς άδεια προγραμμάτων ή αρχείων δεδομένων, η καλωδιωμένη
παρακολούθηση ή υποκλοπή γραμμής (wiretapping) με σκοπό την απόκτηση
δεδομένων όταν κυκλοφορούν σε δίκτυο κλπ.. Είναι απειλή κυρίως κατά της
εμπιστευτικότητας του συστήματος.
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•

Μεταβολή (modification): κάποιο μη-εξουσιοδοτημένο μέρος όχι μόνον έχει
αποκτήσει πρόσβαση, αλλά επιπλέον παραποιεί λογισμικό ή δεδομένα. Π.χ. η
τροποποίηση ενός προγράμματος από έναν ιό (virus), η αλλαγή των τιμών σε
μια βάση δεδομένων κλπ. Είναι απειλή κυρίως κατά της ακεραιότητας του
συστήματος.

•

Πλαστογραφία (fabrication): όταν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο μέρος εισάγει
επιπρόσθετα - παραποιημένα δεδομένα σε ένα ΠΣ. Πρόκειται για
αποκλειστική απειλή ενάντια στα δεδομένα ενός συστήματος. Π.χ. η εισαγωγή
πλαστών συναλλαγών σε ένα τραπεζικό περιβάλλον, η προσπάθεια
αναπαραγωγής παλιών μηνυμάτων (replay), κλπ. Είναι απειλή κατά της
ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας του συστήματος.

•

Διακοπή (interruption):όταν ένα μέρος του συστήματος γίνεται μη-διαθέσιμο,
ή άχρηστο ή χάνεται εντελώς. Π.χ. το σβήσιμο προγραμμάτων ή αρχείων, η
κακοήθης καταστροφή μιας συσκευής, κλπ.. Είναι απειλή κατά της
διαθεσιμότητας του συστήματος. Ο όρος άρνηση εξυπηρέτησης (denial of
service) - αντίθετος του όρου διαθεσιμότητα - περιγράφει συνήθως μια
επιτυχημένη επίθεση διακοπής.

Οι απειλές ανάλογα με την προέλευσή τους, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:
•

Φυσικές απειλές: όπως φωτιά, πλημμύρα κλπ.. Η έγκαιρη διαπίστωσή τους, η
λήψη μέτρων για ελαχιστοποίηση των πιθανών ζημιών (π.χ. η απαγόρευση
καπνίσματος) καθώς και η χρήσης εφεδρικού πληροφορικού συστήματος, σε
συνδυασμό με τη λήψη τακτικών εφεδρικών αρχείων (back-ups) για τα
κρίσιμα δεδομένα, περιορίζει τις πιθανές δυσάρεστες συνέπειες.

•

Ακούσιες απειλές: Οφείλονται είτε σε αστοχίες υλικού ή λογισμικού (HW/SW
failures), είτε στην άγνοια ή αδιαφορία των απλών χρηστών είτε των
διαχειριστών των συστημάτων (η έλλειψη σωστής εκπαίδευσης δημιουργεί
περισσότερα προβλήματα από την κακή πρόθεση).

•

Εκούσιες απειλές: οφείλονται στους κακόβουλους χρήστες, που μπορεί να
ανήκουν στο εσωτερικό του συστήματος (insiders), π.χ. τυχόν
δυσαρεστημένοι υπάλληλοι ή επίδοξοι εισβολείς, δηλαδή εξωτερικοί χρήστες
(outsiders), των οποίων η επιτυχία των επιθέσεων εξαρτάται κυρίως από τα
διαθέσιμα από μέρος τους μέσα, δηλαδή το χρόνο, την υπολογιστική ισχύ, τις
γνώσεις, τα ίδια τα άτομα, τα χρήματα, τις συσκευές και τα εξαρτήματα.

2.1.5. Μέτρα Προστασίας
Σαν μέτρα προστασίας (controls) ή αντίμετρα (countermeasures) ορίζονται όλες οι
διαδικασίες, τεχνικές, ενέργειες και συσκευές που περιορίζουν τις ευπάθειες ενός ΠΣ.
Ανάλογα με τον τύπο συστήματος ασφαλείας έχουμε:
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•

Φυσική ασφάλεια συστήματος (physical security):είναι η προστασία του
εξοπλισμού του υπολογιστή από φυσικές καταστροφές, όπως κλοπή,
βανδαλισμοί, πλημμύρες, φωτιά κλπ.

•

Ασφάλεια υπολογιστικού συστήματος (computer security): είναι η προστασία
των πληροφοριών του υπολογιστή που τις διαχειρίζεται άμεσα το λειτουργικό
σύστημα (Προγράμματα εφαρμογών, αρχεία δεδομένων, κ.ά.). Εστιάζεται
στις συγκριμένες, και όχι μόνο, υπηρεσίες των λειτουργικών συστημάτων που
καθορίζουν το ποιος και το πώς θα δικαιούται να προσπελάσει τα δεδομένα
και τις εφαρμογές στο υπολογιστικό σύστημα.

•

Ασφάλεια βάσεων δεδομένων (databaSe security): Αναφέρεται στην
εφαρμογή από το σύστημα μιας προκαθορισμένης πολιτικής για την
προστασία των περιεχομένων μιας βάσης δεδομένων, όπου διευκρινίζεται
ποιοι εξουσιοδοτούνται να δουν και να τροποποιήσουν τα προστατευμένα
δεδομένα.

•

Ασφάλεια δικτύων επικοινωνιών (network security): είναι η προστασία των
πληροφοριών κατά την μετάδoσή τους μέσω των τηλεφωνικών, δορυφορικών
και άλλων δικτύων, όπως τα τοπικά δίκτυα και το Internet.

Η ασφάλεια σε ένα πληροφοριακό σύστημα βασίζεται στους ακόλουθους τέσσερις
τρόπους άμυνας:
1.
Στα μέτρα προσπέλασης συστήματος, που εξασφαλίζουν ότι οι μη
εξoυσιοδοτημένοι χρήστες δεν εισάγονται (log in) στο σύστημα.
2.
Στα μέτρα προσπέλασης δεδομένων, που ελέγχουν το ποιος μπορεί να έχει
πρόσβαση, σε ποια δεδoμένα και με ποιο σκοπό. Οι εφαρμογές βάσεων
δεδομένων τυπικά απαιτούν έναν υψηλό βαθμό λεπτομέρειας (granularity) του
ελέγχου προσπέλασης.
3.
Στη διαχείριση συστήματος και ασφαλείας, που αναφέρονται στην εκτέλεση
των off-line διαδικασιών που διαμoρφώνoυν ή επιβάλλουν ένα ασφαλές
σύστημα, ορίζοντας ξεκάθαρα τις υπευθυνότητες του διαχειριστή του
συστήματος, εκπαιδεύοντας τους χρήστες κατάλληλα και ελέγχοντας ότι οι
διαδικασίες ασφαλείας τηρούνται από τους χρήστες.
4.
Στο σχεδιασμό συστήματος ασφαλείας, που γίνεται με αξιοποίηση βασικών
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων ασφαλείας του υλικού και του λογισμικού.
Τα κυριότερα μέτρα (controls) για την πρόληψη της εκμετάλλευσης των ευπαθειών
των πληροφοριακών συστημάτων είναι:
 Κρυπτογράφηση (encryption). Είναι ο μετασχηματισμός των δεδομένων ώστε να
είναι ακατάληπτα για κάθε εξωτερικό παρατηρητή. Έτσι η αξία των υποκλοπών
και η πιθανότητα τροποποιήσεων σχεδόν εκμηδενίζονται.
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 Μέτρα Λογισμικού (software controls), που καθιστούν τα πρoγράμματα αρκετά
ασφαλή και αξιόπιστα ώστε να αποτρέπουν εξωτερικές επιθέσεις. Εδώ
περιλαμβάνονται τα:
¾ Μέτρα ανάπτυξης (development controls): Είναι τα πρότυπα (standards)
σύμφωνα με τα οποία σχεδιάζονται, κωδικοποιούνται, ελέγχονται και
συντηρούνται τα προγράμματα.
¾ Μέτρα λειτουργικού συστήματος (operating system controls): Είναι
περιoρισμοί που επιβάλλονται από το λειτουργικό σύστημα με σκοπό την
προστασία κάθε χρήστη από τους υπόλοιπους χρήστες.
¾ Μέτρα μέσα στα προγράμματα (internal program controls): Είναι μέτρα που
επιβάλλουν περιορισμούς ασφαλείας, π.χ. οι περιoρισμoί προσπέλασης σε
ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδoμένων (ΣΔΒΔ).
 Μέτρα Υλικού (hardware controls). Είναι διάφορες συσκευές που συνεισφέρουν
στην ασφάλεια των υπολογιστών και που χρησιμοποιούνται για την
κρυπτογράφηση μέχρι και για επιβεβαίωση της ταυτότητας των χρηστών.
 Φυσικά Μέτρα Υλικού (physical controls). Πρόκειται π.χ. για κλειδαριές στις
πόρτες, φύλακες, αντίγραφα ασφαλείας, κ.ά.. Θεωρούνται τα πιο εύκολα, τα πιο
αποτελεσματικά και τα λιγότερο δαπανηρά μέτρα ασφαλείας των πληροφοριακών
συστημάτων και των συστημάτων βάσεων δεδομένων
 Πολιτικές Ασφαλείας (security policies). Όπως π.χ. ο έλεγχος προσπέλασης. Οι
πολιτικές ελέγχου προσπέλασης πρέπει να πρoσαρμόζoνται στις ιδιαίτερες
συνθήκες και απαιτήσεις ασφαλείας του κάθε πληροφοριακού συστήματoς.
Η αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας ή αντίμετρων εξαρτάται από την
σωστή χρήση τους και επηρεάζονται από ορισμένους βασικούς παράγοντες, όπως:
•

Η επίγνωση του μεγέθους του προβλήματος όσον αφορά στην ασφάλεια.

•

Οι περιοδικές αναθεωρήσεις με τις κατάλληλες προσαρμογές και
αντικαταστάσεις των διαφόρων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα του.

•

Η αλληλοεπικάλυψη μέτρων. Αυτή είναι η επιθυμητή, διότι συχνά η ορθή
αντιμετώπιση μιας ευπάθειας απαιτεί την εφαρμογή διαφορετικών μεταξύ
τους αντίμετρων τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλεπικαλύπτονται
εξασφαλίζοντας έτσι τη συνολική αξιοπιστία του συστήματος προστασίας
(“αρχή του ασθενέστερου σημείου” (weakest point philosophy)).

•

Οι πιθανότητες χρησιμοποίησης. Για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα,
πρέπει να βρίσκονται σε εφαρμογή τη κρίσιμη στιγμή. Επομένως δεν πρέπει
να επηρεάζουν αρνητικά τις εργασίες που προστατεύουν και να είναι
“οικονομικά” ως προς τη κατανάλωση των πόρων του συστήματος δηλαδή το
χρόνο, το χώρο μνήμης, τις ανθρώπινες δραστηριότητες κλπ..
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Ένα ΠΣ στην τυπική του μορφή αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε στρώματα
(layers) συστατικών:
1.
2.
3.
4.
5.

Προγράμματα Εφαρμογών. Είναι προσαρμοσμένα για να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των χρηστών
Υπηρεσίες. Αυτές χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα εφαρμογών,
όπως για παράδειγμα αυτές που παρέχονται από ένα ΣΔΒΔ ή ένα
κατανεμημένο σύστημα αρχείων.
Λειτουργικό Σύστημα. Με βάση αυτό παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό
επίσης παρέχει τη διαχείριση των αρχείων, των εκτυπωτών, κ.λ.π.
Πυρήνας. Είναι το κεντρικό τμήμα του λειτουργικού συστήματος, που
κανονίζει την προσπέλαση της μνήμης και του επεξεργαστή.
Υλικό. Π.χ. επεξεργαστές, μνήμη.

Οι μηχανισμοί των στρωμάτων που είναι πλησιέστεροι στο υλικό θεωρούνται
περισσότερο γενικοί και προσανατολισμένοι στον υπολογιστή (computer- oriented),
ενώ αυτοί που είναι κοντά στις εφαρμογές είναι περισσότερο προσανατολισμένοι
στον χρήστη (user-oriented).

2.1.6. Απαιτήσεις και Πολιτική Ασφαλείας
Ο βασικός σκοπός της ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να είναι η
συνεχής προστασία του υπολογιστικού συστήματος και των λοιπών στοιχείων, που
σχετίζονται με αυτό, από μη-εξουσιοδοτημένες ενέργειες τόσο από μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα όσο και από τους ίδιους τους διαχειριστές του
συστήματος.
Η χρήση του διαδικτύου αύξησε ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ασφάλεια των
ίδιων των ΠΣ, διότι όπως είναι γνωστόν οι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο υπολογιστές
είναι δυνατόν να αποτελέσουν στόχο διάφορων επιθέσεων, αλλά και διότι κατά την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας ή συναλλαγής μέσω αυτού θα πρέπει να
εξασφαλίζεται για τα δεδομένα που διακινούνται σε αυτό τα ακόλουθα:
•

Η αναγνώριση και η ανάγνωσή τους αποκλειστικά από τους νόμιμους
αποστολείς και αποδέκτες.

•

Η μη αλλοίωσή τους κατά την μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου (ότι
αποστέλλεται αυτό και να παραλαμβάνεται).

•

Ο αποστολέας και ο παραλήπτης να είναι πράγματι αυτοί που ισχυρίζονται ότι
είναι.
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•

Ο αποστολέας να μην μπορεί να αρνηθεί το γεγονός της αποστολής
μηνύματος.

•

Η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη
αποκάλυψη.

•

Οι υπολογιστές να διαθέτουν ικανοποιητική
μεταδιδόμενους μέσω του διαδικτύου ιούς.

•

Η προστασία, π.χ. με κρυπτογράφηση, των ευαίσθητων πληροφοριών (π.χ.,
αριθμοί πιστωτικών καρτών, θέματα εξετάσεων, κλπ.) κατά την διακίνησή
τους στο διαδίκτυο.

προστασία

από

τους

Η προσθήκη μηχανισμών ασφαλείας σε ένα ΠΣ έχει τα προβλήματά της που
σχετίζονται με:
• τον όγκο και την πολυπλοκότητα του σχετικού λογισμικού,
• τα λάθη που συνήθως υπάρχουν στην υλοποίησή του,
• το ότι το λογισμικό ασφαλείας συνήθως προστίθεται στο αρχικά σχεδιασμένο
ή υλοποιημένο σύστημα,
• το ότι η ασφάλεια έχει αυξημένο κόστος τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα,
• υπάρχουν δυσκολίες χρήσης του από τους χρήστες του συστήματος.
Οι απαιτήσεις ασφαλείας κάθε υπολογιστικού συστήματος (37) προσδιορίζονται από
την πολιτική ασφαλείας (security policy) του, που είναι ένα σύνολο από αρχές
(principles) και οδηγίες υψηλού επιπέδου (high level guidelines) που αφορούν στη
σχεδίαση και διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας.
Κάθε πολιτική ασφαλείας εκφράζεται με κανόνες (rules) που ρυθμίζουν πώς
ελέγχονται τα συμμετέχοντα μέρη και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για
προσπέλαση (access) οι οποίες συνήθως επιβάλλονται από διάφορους μηχανισμούς
ασφαλείας, των επόμενων κατηγοριών:
• αναγνώριση (identification),
• αυθεντικοποίηση (authentication),
• εξουσιοδότηση (authorization),
• έλεγχο προσπέλασης (access control),
• ακεραιότητα (integrity),
• συνέπεια (consistency),
• επίβλεψη (auditing).
Αυτοί οι μηχανισμοί ασφαλείας (security mechanisms) είναι χαμηλού επιπέδου
λειτουργίες λογισμικού και υλικού που μπορούν να διαμορφώνονται κατάλληλα για
την υλοποίηση μιας πολιτικής ασφαλείας.
Μια πολιτική ασφαλείας ορίζεται τυπικά στη βάση των όρων υπoκείμενα (subjects)
και αντικείμενα (objects). Ένα υποκείμενο (subject) είναι κάτι ενεργό στο σύστημα,
όπως για παράδειγμα οι χρήστες (users), οι διεργασίες (processes) και τα
προγράμματα (programs). Αντικείμενο (object) είναι κάτι στο οποίο ενεργεί το
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υποκείμενο. Παραδείγματα αντικειμένων είναι τα αρχεία (files), οι κατάλογοι
(directories), οι συσκευές (devices), οι υποδοχές (sockets) και τα παράθυρα
(windows).

2.2. Έλεγχος πρόσβασης
Ο έλεγχος πρόσβασης (access control) στηρίζεται και συνυπάρχει με άλλες υπηρεσίες
ασφαλείας ενός Π.Σ., όπως εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των
πληροφοριακών συστημάτων (Σχήμα 3) και ενδιαφέρεται:
¾ για τον περιορισμό της δραστηριότητας των νόμιμων χρηστών περιορίζοντας
το τι ένας χρήστης μπορεί να κάνει άμεσα,
¾ για το ποια από τα προγράμματα που εκτελούνται εξ ονόματος των χρηστών
επιτρέπεται να εκτελεστούν.
Άρα, κατ΄ αρχάς, ο έλεγχος πρόσβασης, αποτρέπει την προσπέλαση δεδομένων από
αυτούς που δεν έχουν το δικαίωμα να την κάνουν και επίσης εγγυάται τη δυνατότητα
προσπέλασης όλων των σχετικών δεδομένων από τους χρήστες που εφαρμόζουν
κατάλληλα τα δικαιώματα προσπέλασης που τους ανήκουν. Κατ' αυτόν τον τρόπο ο
έλεγχος πρόσβασης επιδιώκει να αποτρέψει τη δραστηριότητα που θα μπορούσε να
οδηγήσει στην παραβίαση της ασφαλείας (έκθεση, μετατροπή, παραποίηση ή
καταστροφή δεδομένων και προγραμμάτων), ελέγχοντας την ανάγνωση, ενημέρωση,
δημιουργία και διαγραφή των δεδομένων και προγραμμάτων του συστήματος.
Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει μια σαφής διάκριση μεταξύ αυθεντικοποίησης
(authentication) και ελέγχου πρόσβασης (access control).
¾ Η υπηρεσία αυθεντικοποίησης ευθύνεται για τη σωστή καθιέρωση της
ταυτότητας του χρήστη.
¾ Ο έλεγχος πρόσβασης υποθέτει ότι η αυθεντικοποίηση του χρήστη έχει
ελεγχθεί επιτυχώς πριν από την επιβολή του ελέγχου πρόσβασης μέσω ενός
οργάνου ελέγχου αναφοράς.
Η αποτελεσματικότητα του ελέγχου πρόσβασης στηρίζεται σε έναν κατάλληλο
μηχανισμό αυθεντικοποίησης των χρηστών και στην ακρίβεια των υπολογισθέντων
εγκρίσεων από το όργανο ελέγχου αναφοράς (reference monitor).
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Σχήμα 3. Παραδοσιακός έλεγχος πρόσβασης
Σημαντικό επίσης είναι να τονιστεί ότι ο έλεγχος πρόσβασης δεν είναι μια πλήρης
λύση για την ασφάλεια ενός συστήματος και ότι πρέπει να συνδεθεί με την επίβλεψη
(audit). Οι επιβλέψεις αφορούν την a posteriori ανάλυση όλων των αιτημάτων και
των δραστηριοτήτων των χρηστών στο σύστημα και είναι χρήσιμοι είτε:
¾ ως αποτρεπτικός παράγοντας διότι οι χρήστες μπορεί να αποθαρρυνθούν από
την προσπάθεια παραβιάσεων εάν ξέρουν ότι εγγράφονται (log) όλα τα
αιτήματα και οι δραστηριότητές τους ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση της πιο
πρόσφατης συμπεριφοράς τους.
¾ επίσης και ως μέσον ανάλυσης της συμπεριφοράς χρηστών κατά την
χρησιμοποίηση του συστήματος, η οποία ανακαλύπτει τις πιθανές
αποπειραθείσες ή πραγματοποιημένες παραβιάσεις.
¾ για καθορισμό των πιθανών ρωγμών του συστήματος ασφαλείας.
Τα δύο πρώτα ουσιαστικά εξασφαλίζουν ότι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν
καταχρώνται των προνομίων τους και τους καθιστούν υπευθύνους για τις ενέργειές
τους. Να σημειωθεί ότι η επίβλεψη απαιτεί να υπάρχει σωστή αυθεντικοποίηση.
Σε κάθε τυπικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης υπάρχουν υποκείμενα που
προσπελαύνουν αντικείμενα μέσα από κατάλληλους χειρισμούς ή λειτουργίες.
¾ Τα υποκείμενα είναι χρήστες ή διεργασίες (π.χ. προγράμματα που εκτελούνται
εξ ονόματος των χρηστών).
¾ Τα αντικείμενα είναι αρχεία ή πόροι ενός συστήματος (μνήμη, περιφερειακά).
Αυτή η διάκριση δεν είναι πάντοτε ακριβής γιατί μια οντότητα, σε μια περίπτωση
είναι δυνατόν να είναι υποκείμενο και σε άλλη να είναι αντικείμενο.
Η διάκριση υποκειμένου-αντικειμένου είναι βασική στον έλεγχο πρόσβασης διότι τα
υποκείμενα εκτελούν τις ενέργειες ή τις διαδικασίες στα αντικείμενα. Αυτές οι
ενέργειες επιτρέπονται ή αμφισβητούνται σύμφωνα με τις εγκρίσεις που
καθιερώνονται από το σύστημα. Η έγκριση εκφράζεται με τη μορφή των
δικαιωμάτων πρόσβασης ή των τρόπων πρόσβασης. Η έννοια των δικαιωμάτων
πρόσβασης εξαρτάται από το εν λόγω αντικείμενο. Για τα αρχεία τα χαρακτηριστικά
δικαιώματα πρόσβασης είναι: Διάβασε, Γράψε, Εκτέλεσε και Ιδιοκτησία, η οποία
σχετίζεται με τον έλεγχο από την άποψη του ποιος μπορεί να αλλάξει τις άδειες
πρόσβασης στο αρχείο.
Ο έλεγχος πρόσβασης επιβάλλεται από ένα όργανο ελέγχου αναφοράς που μεσολαβεί
σε κάθε αποπειραθείσα πρόσβαση από έναν χρήστη (ή το πρόγραμμα που την εκτελεί
εξ ονόματος του χρήστη) στα αντικείμενα του συστήματος. Το όργανο ελέγχου
αναφοράς συμβουλεύεται μια βάση δεδομένων έγκρισης προκειμένου να καθοριστεί
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εάν ο χρήστης που προσπαθεί να εκτελέσει μια λειτουργία εξουσιοδοτείται αυτό.
Δηλαδή προσδιορίζει:
¾ το τι μπορεί να κάνει ένα υποκείμενο. Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος σε
συστήματα εφαρμογών, π.χ. συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπου
οι υπηρεσίες απευθύνονται στους χρήστες.
¾ το τι μπορεί να γίνει σε ένα αντικείμενο. Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος
όταν τα αντικείμενα είναι αρχεία.
Η βάση δεδομένων των εγκρίσεων συντηρείται και διαχειρίζεται από έναν
διαχειριστή ασφαλείας (security administrator) ο οποίος τις ορίζει στη βάση της
πολιτικής ασφαλείας του οργανισμού. Οι χρήστες είναι σε θέση να τροποποιήσουν
κάποια μέρη της βάσης δεδομένων των εγκρίσεων, π. χ. για να θέσουν τις άδειες για
τα προσωπικά αρχεία τους.

2.2.1. Είδη προσπέλασης
Ουσιαστικά έχουμε δύο τρόπους προσπέλασης (access modes) σε ένα αντικείμενο,
την παρατήρηση (observe) και τη μετατροπή (alter). Οι ανάγκες όμως των
εφαρμογών που αφορά η προσπέλαση είναι πολλές και κάνουν δύσκολη την
επιβεβαίωση της σωστής υλοποίησης της πολιτικής. Για αυτό οι τρόποι προσπέλασης
εκφράζονται με έναν διαφορετικό και πιο σύνθετο τρόπο.
2.2.1.1. Multics
Ανωτέρου επίπεδου πολυπλοκότητας είναι τα δικαιώματα προσπέλασης (access
rights) του μοντέλου Bell-La Padula, ή αλλιώς ιδιότητες προσπέλασης (access
attributes) όπως ονομάζονται από το λειτουργικό σύστημα Multics. Οι προσεγγίσεις
Bell-La Padula και Multics είναι ιστορικής σημασίας σταθμοί στην ασφάλεια των
υπολογιστών με τα τέσσερα δικαιώματα προσπέλασης:





Εκτέλεση (Execute),
Ανάγνωση (Read),
Προσάρτηση (Append),
Εγγραφή (Write).

Πριν από κάθε προσπέλαση τα αρχεία ανοίγονται με δήλωση του τρόπου
προσπέλασής τους ώστε να προλαμβάνονται διαμάχες μεταξύ χρηστών που
προσπαθούν την ίδια στιγμή να προσπελάσουν το ίδιο αρχείο. Επειδή η προσπέλαση
εγγραφής συνήθως περιέχει και προσπέλαση ανάγνωσης είναι λογικό το δικαίωμα
προσπέλασης εγγραφής να περιέχει και παρατήρηση και μετατροπή. Το δικαίωμα της
προσάρτησης (append), υλοποιείται από λίγα συστήματα διότι δεν είναι χρήσιμη
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λειτουργία το να επιτρέπεται στους χρήστες η μετατροπή ενός αντικείμενου χωρίς
προηγούμενη γνώση του περιεχομένου του.
2.2.1.2. Unix.
Ο έλεγχος προσπέλασης στο λειτουργικό σύστημα (ΛΣ) Unix έχει ως βάση τις τρεις
λειτουργίες:
 ανάγνωση (read),
 εγγραφή (write),
 εκτέλεση (execute).
Διαφορές του Unix με τα άλλα λειτουργικά συστήματα:
¾ Στο Unix το δικαίωμα εγγραφής δεν περιέχει το δικαίωμα ανάγνωσης.
¾ Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για μια λειτουργία διαγραφής.
¾ Ο έλεγχος για την διαγραφή και δημιουργία αρχείων γίνεται σε επίπεδο
καταλόγων (directories), με τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τα αρχεία.
2.2.1.3. Windows
Το σύστημα αρχείων των Windows ΝΤ χρησιμοποιεί τις επόμενες έξι λειτουργίες:







ανάγνωση (read),
εγγραφή (write),
εκτέλεση (execute),
διαγραφή (delete),
αλλαγή αδειών (change permission), και
αλλαγή ιδιοκτησίας (change ownership).

Εδώ ο έλεγχος για τη διαγραφή αρχείων ή αλλαγή των δικαιωμάτων προσπέλασης
γίνεται με βάση τον έλεγχο προσπέλασης των καταλόγων.
2.2.2. Μηχανισμοί ελέγχου προσπέλασης
Στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης υπάρχει γενικά μια διάκριση μεταξύ των
πολιτικών και των μηχανισμών. Οι πολιτικές είναι οδηγίες υψηλού επιπέδου που
καθορίζουν το πώς ελέγχονται οι προσβάσεις και το πώς καθορίζονται οι αποφάσεις
πρόσβασης. Οι μηχανισμοί είναι χαμηλού επιπέδου λογισμικό και υλικό που μπορούν
να διαμορφωθούν για να εφαρμόσουν μια πολιτική.
Επιδιώχθηκε να αναπτυχθούν μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης που να είναι
ανεξάρτητοι κατά ένα μεγάλο μέρος από την πολιτική για την οποία θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν γιατί έτσι επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των μηχανισμών
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για την εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπών ασφαλείας, όπως η εμπιστευτικότητα, η
ακεραιότητα ή η διαθεσιμότητα. Αφ' ετέρου, μερικές φορές οι εναλλακτικές λύσεις
πολιτικής είναι τόσο πολλές και διαφορετικές που πρέπει να επιλεχθεί ποια θα
εφαρμοστεί.
Δεν υπάρχουν πολιτικές που να είναι “καλύτερες” από άλλες αλλά πολιτικές που
εξασφαλίζουν περισσότερη προστασία από άλλες. Όμως, όλα τα συστήματα δεν
έχουν τις ίδιες απαιτήσεις προστασίας και πολιτικές κατάλληλες για ένα σύστημα
μπορεί να είναι ακατάλληλες για ένα άλλο. Συνεπώς, η επιλογή της πολιτικής ελέγχου
πρόσβασης εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που
προστατεύεται.
Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης περιλαμβάνει:
¾ Το σύνολο πολιτικών και κανόνων προσπέλασης, είναι οι πληροφορίες που
καθορίζουν τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να γίνεται η
προσπέλαση των αντικειμένων από τα υποκείμενα,
¾ Το σύνολο μηχανισμών ασφαλείας, αντιπαραβάλλει τις αιτήσεις προσπέλασης
με τους κανόνες προσπέλασης, ώστε οι αιτήσεις είτε να επιτρέπονται είτε να
απορρίπτονται, ή να τροποποιούνται.
Τον έλεγχο προσπέλασης διαχειρίζεται είτε:
¾ Ο ιδιοκτήτης (owner) του πόρου (resource) ο οποίος και αποφασίζει ποιος
μπορεί να τον προσπελάσει. Αυτού του είδους η πολιτική ονομάζεται κατάδιάκριση (discretionary), μια και ο έλεγχος προσπέλασης είναι στη διακριτική
ευχέρεια του ιδιοκτήτη του πόρου.
¾ Καθορίζεται η προσπέλαση κατά υπαγόρευση μιας κεντρικής πολιτικής που
ισχύει για ολόκληρο το σύστημα, οπότε μιλάμε για κατά-απαίτηση
(mandatory) πολιτική.
Η πλειονότητα των λειτουργικών συστημάτων υποστηρίζει την ιδιοκτησία των πόρων
και χρησιμοποιεί την ταυτότητα του ιδιοκτήτη πόρου στις αποφάσεις ελέγχου
προσπέλασης. Για τον ορισμό της πολιτικής, υποστηρίζονται λειτουργίες αλλαγής
δικαιωμάτων προσπέλασης των χρηστών, όπως είναι η Παραχώρηση (grant) και η
Ανάκληση (revoke).
2.2.2.1. Πίνακας Ελέγχου Προσπέλασης
Η Πίνακας Ελέγχου Προσπέλασης (ΠΕΠ) είναι ένα εννοιολογικό πρότυπο που
διευκρινίζει τα δικαιώματα που κατέχει κάθε υποκείμενο για κάθε αντικείμενο και
διαμορφώνεται από το σύνολο της τριάδας του δικαιώματος πρόσβασης, δηλαδή
υποκειμένου, αντικειμένου, αδείας. Κάθε σειρά του ΠΕΠ αντιστοιχεί σε ένα
υποκείμενο, και κάθε στήλη σε ένα αντικείμενο. Κάθε κελί του ΠΕΠ καθορίζει την
πρόσβαση που εγκρίνεται για το υποκείμενο της γραμμής στο αντικείμενο της
στήλης. Δηλαδή για κάθε ζεύγος (υποκείμενο, αντικείμενο) ορίζεται ένα σύνολο
δικαιωμάτων προσπέλασης.
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Ο στόχος του ελέγχου πρόσβασης είναι η εξασφάλιση της εκτέλεσης μόνο εκείνων
των διαδικασιών που εγκρίνονται από τoν ΠΕΠ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια
ενός οργάνου ελέγχου αναφοράς, το οποίο είναι αρμόδιο για τη μεσολάβηση σε όλες
τις απόπειρες εκτέλεσης λειτουργιών των υποκειμένων πάνω στα αντικείμενα. Το
πρότυπο ΠΕΠ διαχωρίζει σαφώς το πρόβλημα της αυθεντικοποίησης από αυτό της
εξουσιοδότησης.
Τα δικαιώματα προσπέλασης, τόσο για λόγους ευκολίας όσο και για λόγους
οικονομίας χώρου, μπορούν να τηρούνται:
¾ είτε ως προς το υποκείμενο, οπότε έχουμε τον μηχανισμό των Ικανοτήτων
(capabilities),
¾ είτε ως προς το αντικείμενο, οπότε έχουμε τον μηχανισμό των Λιστών
Ελέγχου Προσπέλασης (Access Control Lists – ACLs).
2.2.2.2. Ικανότητες
Κάθε υποκείμενο συνδέεται με έναν κατάλογο, που καλείται κατάλογος ικανότητας
(capability list), δηλώνοντας για κάθε αντικείμενο στο σύστημα, τις λειτουργίες που
εξουσιοδοτείται το υποκείμενο να εκτελέσει στο αντικείμενο. Δηλαδή σε κάθε
υποκείμενο δίνεται μια ικανότητα (capability), με τον ορισμό των δικαιωμάτων
προσπέλασης του υποκειμένου (που αντιστοιχούν σε μια γραμμή του πίνακα
προσπέλασης) για κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα.
Η ιδέα αυτή είναι αρκετά καλή αλλά σπανίως χρησιμοποιείται στην πράξη, κυρίως
γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί με ακρίβεια ποια υποκείμενα έχουν πρόσβαση σε ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο. Επομένως, είναι δύσκολο να ανακληθούν ικανότητες,
καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί ποιος έχει ποιες ικανότητες σε συγκεκριμένα
αντικείμενα.
Είναι δυνατό να συνδυαστούν οι ACLs και οι ικανότητες. Η κατοχή μιας ικανότητας
είναι επαρκής για ένα υποκείμενο για να λάβει την πρόσβαση που εγκρίνεται από
εκείνη την ικανότητα. Σε ένα κατανεμημένο σύστημα αυτή η προσέγγιση έχει το
πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται η επαναλαμβανόμενη αυθεντικοποίηση του
υποκειμένου. Αυτό επιτρέπει σε ένα υποκείμενο να αυθεντικοποιηθεί μια φορά, να
λάβει τις ικανότητές του και να παρουσιάσει έπειτα αυτές τις ικανότητες για να
γίνουν διαθέσιμες οι υπηρεσίες των διάφορων κεντρικών υπολογιστών του
συστήματος. Κάθε κεντρικός υπολογιστής μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει
τις ACLs για να παρέχει ένα πιο λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης.
2.2.2.3. Λίστες Ελέγχου Προσπέλασης
Η τήρηση των δικαιωμάτων προσπέλασης ως προς τα αντικείμενα έχει σαν
αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας δομής δεδομένων, τυπικού χαρακτηριστικού πολλών
σημερινών λειτουργικών συστημάτων, γνωστής ως Λίστες Ελέγχου Προσπέλασης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 23
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ΛΕΠ (Access Control Lists - ACLs). Σε κάθε Λίστα Ελέγχου Προσπέλασης,
αναφέρονται για κάθε αντικείμενο τα υποκείμενα που έχουν δικαιώματα
προσπέλασης, καθώς και το ποια είναι αυτά. Είναι επίσης εύκολο να ανακληθεί όλη η
πρόσβαση σε ένα αντικείμενο με την αντικατάσταση της υπάρχουσας ACL με μία
κενή ACL. Αφ' ετέρου ο καθορισμός όλων των προσβάσεων που έχει ένα υποκείμενο
είναι δύσκολος σε ένα σύστημα βασισμένο σε ACL. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί η
ACL κάθε αντικειμένου στο σύστημα για να γίνει η αναθεώρηση πρόσβασης που
αφορά σ’ ένα υποκείμενο. Ομοίως, εάν όλες οι προσβάσεις ενός υποκειμένου είναι
ανάγκη να ανακληθούν, πρέπει όλες οι ACLs να τροποποιηθούν μία - μία. (Στην
πράξη η ανάκληση όλων των προσβάσεων ενός υποκειμένου γίνεται συχνά με τη
διαγραφή του απολογισμού χρηστών που αντιστοιχεί σε εκείνο το υποκείμενο).
Συνεπώς η διαχείριση και χρήση των ACLs είναι σχετικά δύσκολη.
Για την μείωση του κόστους διαχείρισης, αλλά και του χώρου αποθήκευσης, πολλά
συστήματα επιτρέπουν στα υποκείμενα να συγκροτούνται σε ομάδες (groups), οπότε
τα δικαιώματα προσπέλασης ορίζονται για ομάδες παρά για ξεχωριστά υποκείμενα.
Κάθε υποκείμενο μπορεί κατόπιν να ανήκει σε μια ή περισσότερες ομάδες. Στο
λειτουργικό σύστημα Unix, εφαρμόζεται ένας απλός τύπος ACL σε κάθε αρχείο και
τα δικαιώματα προσπέλασης ορίζονται για τρεις τύπους ομάδων υποκειμένων, που
είναι καθορισμένοι από την αρχή (by default):
¾ τον ιδιοκτήτη αρχείου,
¾ την ομάδα του ιδιοκτήτη αρχείου και
¾ οποιονδήποτε άλλον τρίτο.
Με αυτήν την προσέγγιση η ACL έχει ένα μικρό σταθερό μέγεθος κι έτσι μπορεί να
αποθηκευτεί χρησιμοποιώντας μερικά bits που συνδέονται με το αρχείο. Στο άλλο
άκρο υπάρχουν διάφορα πακέτα ελέγχου πρόσβασης που επιτρέπουν περίπλοκους
κανόνες στις ACLs, για να περιοριστεί το πότε και το πώς μπορεί να μπει σε ενέργεια
η πρόσβαση. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε μεμονωμένους
χρήστες είτε σε όλους τους χρήστες που ταιριάζουν με ένα σχέδιο που καθορίζεται
από την άποψη των ονομάτων χρηστών ή άλλων ιδιοτήτων των χρηστών.

2.2.3. Κλασσικά Μοντέλα και Πολιτικές Ελέγχου Πρόσβασης
Τρεις κυρίως πολιτικές ασφαλείας χρησιμοποιούνται συνήθως σε υπολογιστικά
συστήματα:
¾ οι κλασσικές κατά-διάκριση (discretionary) πολιτικές,
¾ οι κλασσικές κατά-απαίτηση (mandatory) πολιτικές, και
¾ οι μοντέρνες βασισμένες-σε-ρόλους (roIe-based) πολιτικές.
Το “κλασσικές” για τις πρώτες δύο κατηγορίες σημαίνει την από καιρό καταξίωσή
τους στο χώρο της ασφαλείας. Επίσης τελευταία αναγνωρίζεται ότι οι βασισμένες-σε-
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ρόλους πολιτικές έχουν τα χαρακτηριστικά και των δυο προαναφερόμενων
κατηγοριών.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι πολιτικές ελέγχου πρόσβασης δεν είναι
απαραιτήτως αποκλειστικές και συνεπώς μπορούν να συνδυαστούν οι διαφορετικές
πολιτικές για να μας δώσουν ένα καλύτερο σύστημα προστασίας
2.2.3.1. Κατά-Διάκριση πολιτικές
Στις κατά-διάκριση πολιτικές προστασίας η πρόσβαση των χρηστών στις
πληροφορίες γίνεται βάσει της ταυτότητας του χρήστη και προνομίων - ή κανόνων (authorizations) που διευκρινίζουν για κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών (υποκείμενων)
και για κάθε αντικείμενο στο σύστημα, τους τρόπους πρόσβασης (π.χ. διάβασε,
γράψε, εκτέλεσε) που επιτρέπεται το υποκείμενο να εφαρμόσει στο αντικείμενο.
Κάθε αίτημα ενός χρήστη να έχει πρόσβαση σε ένα αντικείμενο ελέγχεται σε σχέση
με τα παραχωρηθέντα προνόμια. Η πρόσβαση χορηγείται μόνο όταν ο χρήστης έχει
το σχετικό προνόμιο της πρόσβασης στο αντικείμενο, διαφορετικά αμφισβητείται.
Οι κατά - διάκριση πολιτικές ελέγχου πρόσβασης, αν και είναι ελαστικές και
κατάλληλες για ποικιλία υλοποιήσεων (κυρίως εμπορικών), έχουν το μειονέκτημα ότι
δεν παρέχουν επαρκή έλεγχο στη ροή των πληροφοριών σε ένα σύστημα. Είναι
εύκολο να παρακαμφθούν οι περιορισμοί πρόσβασης που δηλώνονται μέσω των
προνομίων (authorizations) με την έννοια ότι ένα υποκείμενο με μια άδεια
προσπέλασης μπορεί να μεταδώσει αυτή την άδεια σε οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο,
εξουσιοδοτώντας το να έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο αντικείμενο ή ακόμη και να
έχει τη δυνατότητα μετάδοσης της εξουσιοδότησης σε κάποιο τρίτο υποκείμενο.
Δηλαδή δεν ελέγχεται η διάδοση των πληροφοριών και δεν επιβάλλεται
οποιοσδήποτε περιορισμός στη χρήση των πληροφοριών. Σε αντίθεση, η διάδοση των
πληροφοριών ελέγχεται στα συστήματα που εφαρμόζουν τις κατά-απαίτηση
(mandatory) πολιτικές, με την παρεμπόδιση της ροής των πληροφοριών που έχουν
αποθηκευθεί στα υψηλού επιπέδου αντικείμενα προς τα χαμηλού επιπέδου
αντικείμενα.
Ο κατά-διάκριση έλεγχος προσπέλασης (DAC) βασίζεται στις έννοιες των συνόλων:
¾ αντικειμένων ασφαλείας (security objects),
¾ υποκειμένων ασφαλείας (security subjects) και
¾ δικαιωμάτων προσπέλασης (access privileges).
και το δικαίωμα προσπέλασης t ενός υποκειμένου s σε ένα αντικείμενο ο εκφράζεται
από μια τριάδα της μορφής (o, s, t), που καλείται κανόνας προσπέλασης (access rule).
2.2.3.2.

Κατά-Απαίτηση Πολιτικές

Στον κατά-απαίτηση έλεγχο προσπέλασης (Mandatory Access Conrol -MAC) τα
υποκείμενα και τα αντικείμενα ταξινομούνται στο σύστημα και για το καθένα
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ορίζεται ένα επίπεδο ασφαλείας. Το επίπεδο πιστοποίησης της ασφαλείας γίνεται με
τη χρήση ετικετών ασφαλείας που αποδίδονται και στους χρήστες και στα δεδομένα.
Για τα αντικείμενα, αυτό το επίπεδο απεικονίζει την ευαισθησία των πληροφοριών
που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, δηλαδή, την πιθανή ζημία που θα μπορούσε
να προκύψει από την αναρμόδια κοινοποίηση των πληροφοριών. Για τον χρήστη
(υποκείμενο), το επίπεδο ασφαλείας σχετίζεται με τη διευκρίνηση του επιπέδου
εμπιστευτικότητας, δηλαδή του βαθμού εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που
πρέπει να γνωρίζει, και ονομάζεται εκκαθάριση (clearance).
Η ανίχνευση της ροής των πληροφοριών επιτυγχάνεται με τις ετικέτες ασφαλείας που
αποδίδονται στους χρήστες και στα δεδομένα. Συνεπώς οι κατά-απαίτηση πολιτικές
ασφαλείας (Mandatory security policies) βασίζονται στην προστασία διαβαθμισμένων
(classified) πληροφοριών. Κάθε τμήμα πληροφοριών κατατάσσεται σε ένα επιμέρους
επίπεδο ευαισθησίας (sensitivity level), όπως για παράδειγμα:
¾
¾
¾
¾
¾

αδιαβάθμητο (unclassified U),
περιορισμένο (restricted R),
εμπιστευτικό (confidential C),
απόρρητο (secret S) και
άκρως απόρρητο (top secret TS).

Η προσπέλαση των πληροφοριών περιορίζεται από τον κανόνα της ανάγκης-γιαγνώση (need-to-know) δηλαδή επιτρέπεται η προσπέλαση σε υποκείμενα τα οποία
πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα συγκεκριμένα δεδομένα για την εκτέλεση των εργασιών
τους.
Κάθε τμήμα πληροφορίας μπορεί να σχετίζεται με τις διάφορες ενέργειες εκτέλεσης,
τις υποδιαιρέσεις (compartments), που βοηθούν στην επιβολή περιορισμών του τύπου
ανάγκης-για-γνώση, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση μόνο στην πληροφορία που
αφορά στις εργασίες τους. Η εκκαθάριση (clearance) ενός υποκειμένου είναι ο
συνδυασμός [βαθμός, υποδιαιρέσεις]. Αυτός ο συνδυασμός έχει την ίδια μορφή με
την διαβάθμιση ενός τμήματος πληροφορίας. Ένας χρήστης μπορεί να υπογράψει στο
σύστημα ως υποκείμενο σε οποιοδήποτε επίπεδο που εξουσιάζεται από την
εκκαθάριση του χρήστη.
Ένα υποκείμενο μπορεί να διαβάσει ένα αντικείμενο μόνον εάν:
¾ Το επίπεδο εκκαθάρισης του υποκειμένου είναι υψηλό τουλάχιστον
όσο το επίπεδο του αντικειμένου.
¾ Όλες οι υποδιαιρέσεις του αντικειμένου περιέχονται στις
υποδιαιρέσεις του υποκειμένου.
Η ικανοποίηση αυτών των αρχών αποτρέπει τις πληροφορίες των αντικείμενων
υψηλού επιπέδου (δηλαδή, τις πιο ευαίσθητες) να ρεύσουν σε αντικείμενα
χαμηλότερων επίπεδων. Επομένως στις “κατά-απαίτηση” πολιτικές ασφαλείας
κυριαρχεί η διασφάλιση υψηλού επιπέδου εμπιστευτικότητας (confidentiality).
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2.2.3.3. Βασισμένες σε ρόλους πολιτικές
Οι βασισμένες - σε - ρόλους πολιτικές επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών στις
πληροφορίες με βάση τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες που εκτελούν οι
χρήστες στο σύστημα. Συνεπώς, κατ΄ αρχήν απαιτείται ο προσδιορισμός των ρόλων
των χρηστών στο σύστημα. Στους χρήστες δίνονται οι εγκρίσεις για να υιοθετήσουν
τους ρόλους. Σαν ρόλος μπορεί να οριστεί ένα σύνολο ενεργειών και ευθυνών που
συνδέονται με μια ιδιαίτερη δραστηριότητα εργασίας. Κατόπιν, αντί του καθορισμού
όλων των προσβάσεων, που κάθε χρήστης έχει την άδεια να εκτελέσει, οι εγκρίσεις
πρόσβασης στα αντικείμενα καθορίζονται για τους ρόλους οι οποίοι μετά
εκχωρούνται (assign) στους χρήστες. Οι ρόλοι επιτρέπουν στο χρήστη να ξεκινά την
εργασία του με τα ελάχιστα προνόμια που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της
συγκεκριμένης εργασίας. Επίσης υπάρχει μια ιεραρχία ρόλων, που βασίζεται στις
γνωστές αρχές της γενίκευσής (κίνηση προς τα πάνω) και της εξειδίκευσής (κίνηση
προς τα κάτω).
Στον χρήστη που του έχει εκχωρηθεί ένας ρόλος επιτρέπεται η εκτέλεση όλων των
προσπελάσεων για τις οποίες έχει εξουσιοδότηση ο εν λόγω ρόλος. Ένας χρήστης
μπορεί να πάρει διαφορετικούς ρόλους για διαφορετικές περιπτώσεις. Επίσης ο ίδιος
ρόλος ίσως να μπορεί να διαδραματιστεί ταυτόχρονα από διάφορους χρήστες.
Οι βασισμένες-σε-ρόλους πολιτικές παρέχουν μια ταξινόμήση των χρηστών
(υποκειμένων) σύμφωνα με τις δραστηριότητές τους. Κατά ανάλογο τρόπο γίνεται
μια ταξινόμηση για τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα μπορούν να ταξινομηθούν
σύμφωνα με τον τύπο τους ή την περιοχή εφαρμoγής τους. Ο χωρισμός των
καθηκόντων αναφέρεται στην αρχή ότι σε κανέναν χρήστη δεν πρέπει να δοθούν
αρκετά προνόμια για να κάνει κακή χρήση του συστήματος από μόνος του.
Οι βασισμένες-σε-ρόλoυς πολιτικές αναμένεται ότι θα λειτουργήσουν σαν επέκτασή
των παραδοσιακών κατά-απαίτηση και κατά-διάκριση πολιτικών ελέγχου
προσπέλασης. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό τους είναι ότι από μόνες τους είναι
ουδέτερες πολιτικής (policy neutral). Έτσι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην
αύξηση της ασφαλείας ενός συστήματος μια και η πολιτική ασφαλείας που
επιβάλλεται σε ένα επιμέρους σύστημα μπoρεί να είναι αποτέλεσμα της κατάλληλης
διαμόρφωσης και αλληλεπιδράσεων διαφόρων συστατικών (μηχανισμών) αυτής.
Άλλο ένα πλεονέκτημα των βασισμένων-σε-ρόλους πολιτικών είναι η δυνατότητα
εύκολης μετατροπής της εκάστοτε πολιτικής προσπέλασης ώστε να συμμορφώνεται
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός οργανισμού.
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2.3. Διαχείριση εμπιστοσύνης
Εμπιστοσύνη (trust) είναι ο βαθμός στον οποίο κάποιος μπορεί να έχει την
βεβαιότητα ότι το σύστημα επιτυγχάνει τους στόχους του, δηλαδή ότι το σύστημα
κάνει αυτό που υποστηρίζει ότι κάνει και δεν εκτελεί ανεπιθύμητες λειτουργίες. Αυτό
συμφωνεί και με τον ορισμό του Gene Spafford, ότι ένας ασφαλής υπολογιστής είναι
εκείνος που κάνει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Βαθμός εμπιστοσύνης
(degree of trust) είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς και τις
διαδικασίες ασφαλείας που επιβάλλουν σωστά τη διευκρινισμένη πολιτική
ασφαλείας.
Η εμπιστοσύνη εξηγείται από την άποψη μιας σχέσης μεταξύ ενός εμπιστευόμενου
μέρους (trustor), το οποίο εμπιστεύεται μια ορισμένη οντότητα, και ενός επίτροπου
(trustee), που είναι η έμπιστη οντότητα (trusted entity) [41]. Με βάση την
εμπιστοσύνη του στον επίτροπο, ένα εμπιστευόμενο μέρος (trustor) μπορεί να
αποφασίσει εάν ο επίτροπος πρέπει να έχει την άδεια για να έχει πρόσβαση στους
πόρους του και ποια δικαιώματα πρέπει να χορηγηθούν.
Επομένως, η εμπιστοσύνη διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην απόφαση των
δικαιωμάτων πρόσβασης ενός επιτρόπου. Η χρησιμοποίηση της εμπιστοσύνης
περιλαμβάνει την καθιέρωση εμπιστοσύνης (trust establishment) και τη διαχείριση
εμπιστοσύνης (trust management). Η βάση για την εμπιστοσύνη διαφέρει από
πρόσωπο σε πρόσωπο δεδομένου ότι κάθε οντότητα έχει τις δικές της παραμέτρους
για την καθιέρωση και τη διαχείριση της εμπιστοσύνης:
• Καθιέρωση εμπιστοσύνης (trust establishment) είναι η διαδικασία που
καθορίζει το είδος της σχέσης εμπιστοσύνης με μια άλλη οντότητα.
• Διαχείριση εμπιστοσύνης (trust management) είναι η διαδικασία που
περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών εμπιστοσύνης,
συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων από άλλους επιτρόπους, κατά την
αξιολόγηση των αιτημάτων έγκρισης.
Στα δυναμικά συστήματα, κάθε οντότητα επιβάλλει τις μεμονωμένες πολιτικές της.
Έτσι, ένα διοικητικό τμήμα εμπιστοσύνης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις
σφαιρικές πολιτικές ή τις σχέσεις εμπιστοσύνης για να αξιολογήσει τα αιτήματα για
την έγκριση.
Η προσέγγιση της διαχείρισης εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των κατανεμημένων
συστημάτων αναπτύχθηκε ως απάντηση στην ανεπάρκεια των παραδοσιακών
μηχανισμών αυθεντικοποίησης. Οι μηχανές διαχείρισης εμπιστοσύνης ξεπερνούν την
ανάγκη για επιβεβαίωση των ταυτοτήτων. Αντ' αυτού, εκφράζουν τα προνόμια και
τους περιορισμούς σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό προσφέρει ευελιξία και
εκφραστικότητα (expressibility), καθώς επίσης και τυποποίηση των σύγχρονων,
εξελικτικών μηχανισμών ασφάλειας. Άλλα πλεονεκτήματα της προσέγγισης της
διαχείρισης εμπιστοσύνης περιλαμβάνουν αποδείξεις ότι οι ζητούμενες συναλλαγές
συμμορφώνονται με τις τοπικές πολιτικές και αρχιτεκτονικές συστημάτων.
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Μια παραδοσιακή προσέγγιση, από την πλευρά της “ασφαλείας συστήματος”, στην
επεξεργασία ενός υπογεγραμμένου αιτήματος για δράση, όπως η πρόσβαση σε έναν
ελεγχόμενο πόρο, μεταχειρίζεται το στόχο ως συνδυασμό των λειτουργιών της
αυθεντικοποίησης (authentication) και του ελέγχου πρόσβασης (access control).
Δηλαδή το λαμβάνον σύστημα καθορίζει αρχικά ποιος υπέγραψε το αίτημα και ρωτά
έπειτα μια εσωτερική βάση δεδομένων για να αποφασίσει εάν στον υπογράφοντα
πρέπει να χορηγηθεί η πρόσβαση στους πόρους που απαιτούνται για να εκτελέσει την
αιτούμενη ενέργεια. Αυτό θεωρήθηκε ως λανθασμένη προσέγγιση για τα σημερινά
δεδομένα, όπου στο μεγάλο, ετερογενές, κατανεμημένο σύστημα του διαδικτύου,
υπάρχει ένα τεράστιο σύνολο ανθρώπων (και άλλων οντοτήτων) που μπορούν να
υποβάλλουν τα αιτήματα, καθώς επίσης και ένα τεράστιο σύνολο αιτημάτων που
μπορεί να υποβληθεί. Αυτά τα σύνολα αλλάζουν συχνά και δεν μπορούν να είναι
γνωστά εκ των προτέρων. Ακόμα κι αν η ερώτηση για το ποιος υπέγραψε το αίτημα
απαντιόταν σωστά, δεν θα βοηθούσε στην απόφαση για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να
ληφθούν τα αιτούμενα μέτρα, εάν ο αιτών είναι κάποιος ή κάτι από όπου ο
παραλήπτης λαμβάνει νέα για πρώτη φορά. Η σωστή συνεπώς ερώτηση στο
διαδίκτυο είναι: “είναι το κλειδί που υπέγραψε αυτό το αίτημα, είναι εγκεκριμένο για
αυτή την ενέργεια;” Η προσέγγιση της διαχείρισης εμπιστοσύνης (trust-management),
που αρχίζει από τον Blaze [4], τροποποιεί την παραπάνω ερώτηση ως εξής: “Το
καθορισμένο σύνολο C των πιστοποιητικών αποδεικνύει ότι το αίτημα r συμφωνεί με
την τοπική πολιτική ασφαλείας P;”. Το σχήμα 1 παρουσιάζει μια σχηματικά
αναπαράσταση ς της διαφοράς μεταξύ ελέγχου πρόσβασης με παραδοσιακά
πιστοποιητικά και διαχείρισης εμπιστοσύνης.
Κάθε οντότητα που λαμβάνει τα αιτήματα πρέπει να έχει μια πολιτική που χρησιμεύει
ως η τελευταία πηγή εξουσίας στο τοπικό περιβάλλον. Η πολιτική της οντότητας
μπορεί άμεσα να επιτρέψει σε ορισμένα κλειδιά να λάβουν ορισμένα μέτρα, αλλά πιο
χαρακτηριστικά θα μεταβιβάσει (delegate) αυτήν την ευθύνη στους εκδότες
πιστοποιητικών που εμπιστεύεται, προκειμένου να αξιοποιηθεί η απαραίτητη
εξειδικευμένη γνώση (expertise), καθώς επίσης και οι σχέσεις με πιθανούς αιτούντες.

Σχήμα 1: Διαφορά μεταξύ ελέγχου πρόσβασης με παραδοσιακά πιστοποιητικά και
διαχείρισης εμπιστοσύνης
Η μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης είναι ένα χωριστό τμήμα συστημάτων που
παίρνει τα (r, C, P) ως εισαγωγή δεδομένων, παράγει ως αποτελέσματα μια απόφαση
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για το εάν η συμμόρφωση με την πολιτική έχει γίνει αποδεκτή, καθώς επίσης κάποιες
πρόσθετες πληροφορίες για το πώς θα προχωρήσει εάν δεν έχει επιτευχθεί η
απαραίτητη απόδειξη. Το σχήμα 2 παρουσιάζει ένα παράδειγμα των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ μιας εφαρμογής και ενός συστήματος διαχείρισης
εμπιστοσύνης, όπως το KeyNote [37].

Σχήμα 2. Αλληλεπίδραση μεταξύ μιας εφαρμογής και ενός συστήματος διαχείρισης
εμπιστοσύνης.
Ένα ουσιαστικό μέρος της προσέγγισης της διαχείρισης εμπιστοσύνης είναι η
εφαρμογή ενός γενικής χρήσης και ανεξάρτητου εφαρμογής αλγορίθμου για τον
έλεγχο των αποδείξεων συμμόρφωσης. Τέτοιοι αλγόριθμοι θα μπορούσαν να γίνουν
πιο εκφραστικοί και να συντονιστούν στις ιδιαίτερες περιπλοκές της κάθε εφαρμογής.
Η προσέγγιση της διαχείρισης εμπιστοσύνης προσφέρει δύο κύρια σημαντικά
πλεονεκτήματα:
• Το πρώτο προέρχεται από την εφαρμοσμένη μηχανική: είναι προτιμητέο (από
την άποψη της επαναχρησιμοποίησης και της απλότητας κώδικα) να υπάρξει
μια “τυποποιημένη” βιβλιοθήκη ή μια ενότητα, και ένα συνεπές API, τα οποία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία από διαφορετικές εφαρμογές.
• Το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο κέρδος αφορά στην ασφάλεια και την
αξιοπιστία τόσο του καθορισμού όσο και της εφαρμογής “της απόδειξης της
συμμόρφωσης”.
Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν στο σχέδιο μιας μηχανής
διαχείρισης εμπιστοσύνης περιλαμβάνουν:
• Πώς θα έπρεπε να καθοριστεί “η απόδειξη της συμμόρφωσης”;
• Θα έπρεπε οι πολιτικές και τα πιστοποιητικά να είναι πλήρως ή μόνο μερικώς
δυνάμενα να προγραμματισθούν; Σε ποια γλώσσα ή συμβολισμό (notation) θα
έπρεπε να εκφραστούν;
• Πώς θα έπρεπε να διαιρεθεί η ευθύνη μεταξύ της μηχανής διαχείρισης
εμπιστοσύνης και της καλούσης εφαρμογής; Παραδείγματος χάριν, ποιο από
αυτά τα δύο συστατικά θα έπρεπε να εκτελέσει την κρυπτογραφική
επαλήθευση υπογραφών; Θα έπρεπε η εφαρμογή να προσκομίσει όλα τα
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πιστοποιητικά που απαιτούνται για την απόδειξη συμμόρφωσης προτού να
επικαλεσθεί τη μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης, ή μπορεί η μηχανή
διαχείρισης εμπιστοσύνης να προσκομίσει τα πρόσθετα πιστοποιητικά ενώ
κατασκευάζει μια απόδειξη;
Η διαχείριση εμπιστοσύνης ενοποιεί τις έννοιες της πολιτικής ασφαλείας, των
πιστοποιητικών, του ελέγχου πρόσβασης και της έγκρισης. Μια εφαρμογή που
χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης εμπιστοσύνης μπορεί απλά να ρωτήσει τον
ελεγκτή συμμόρφωσης (compliance checker) εάν μια ζητημένη δράση πρέπει να
επιτραπεί. Επίσης οι πολιτικές και τα πιστοποιητικά γράφονται με τυποποιημένες
γλώσσες που διατίθενται από όλες τις εφαρμογές διαχείρισης εμπιστοσύνης. Ο
μηχανισμός διαμόρφωσης ασφαλείας για μια εφαρμογή φέρνει ακριβώς την ίδια
συντακτική και σημασιολογική δομή με αυτόν μιας άλλης, ακόμα και όταν η
σημασιολογία των ίδιων των εφαρμογών είναι αρκετά διαφορετική.

2.3.1. PolicyMaker
Ο Διαμορφωτής Πολιτικής (Policy Maker) ήταν η πρώτη “μηχανή διαχείρισης
εμπιστοσύνης”, δηλαδή το πρώτο εργαλείο για την επεξεργασία υπογεγραμμένων
αιτημάτων, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, που εξέταζε το πρόβλημα της
έγκρισης άμεσα και όχι έμμεσα μέσω της αυθεντικοποίησης και του ελέγχου
πρόσβασης, παρέχοντας έναν ανεξάρτητο από την εφαρμογή ορισμό “της απόδειξης
της συμμόρφωσης” για να συνδυάσει τα αιτήματα με τα πιστοποιητικά και τις
πολιτικές. Προτάθηκε από τον Blaze [4], ενώ ο αλγόριθμος συμμόρφωσης-ελέγχου
(compliance-checking) που διαθέτει, παρουσιάσθηκε αργότερα.
Τα πιστοποιητικά και οι πολιτικές του Διαμορφωτή Πολιτικής καλούνται
“διεκδικήσεις” (assertions) και είναι προγραμματιζόμενα. Παριστάνονται με ζεύγη (f,
s), όπου το s είναι η πηγή της αρχής και το f είναι ένα πρόγραμμα που περιγράφει τη
φύση της εξουσίας που εκχωρείται καθώς επίσης και του συμβαλλόμενου μέρους ή
των συμβαλλόμενων μερών στις οποίες εκχωρείται. Σε έναν “ισχυρισμό” πολιτικής, η
πηγή είναι πάντα η λέξη-κλειδί ΠΟΛΙΤΙΚΗ (POLICY). Για να λάβει μια απόφαση η
μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης για μια ζητούμενη δράση, τα δεδομένα που
εισάγονται σε αυτήν από την καλούσα εφαρμογή πρέπει να περιέχουν έναν ή
περισσότερους πολιτικούς ισχυρισμούς.

2.3.2. KeyNote
Το σύστημα KeyNote [4] σχεδιάστηκε με τις ίδιες αρχές του PolicyMaker. Δύο
πρόσθετοι στόχοι του σχεδιασμού του KeyNote ήταν η τυποποίηση και ευκολία της
ένταξης στις διάφορες εφαρμογές. Για να εξετάσει αυτούς τους στόχους, το KeyNote
δίνει περισσότερη ευθύνη στην μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης, από το
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PolicyMaker και λιγότερο στην καλούσα εφαρμογή. Π.χ. η κρυπτογραφική
επαλήθευση υπογραφών γίνεται από την μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης στο
KeyNote και από την εφαρμογή στο PolicyMaker. Το KeyNote επίσης απαιτεί ότι τα
πιστοποιητικά και οι πολιτικές γράφονται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα
“ισχυρισμού”, που σχεδιάστηκε για συνεργασία με τον ελεγκτή συμμόρφωσης
(compliance checker) του KeyNote. Με τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης γλώσσας
“ισχυρισμού” που είναι αρκετά ευέλικτη στο να χειριστεί τις ανάγκες πολιτικών
ασφαλείας των διαφορετικών εφαρμογών, το KeyNote είναι καλύτερο από το
PolicyMaker ως προς τη διευκόλυνση της αποδοτικότητας, της διαλειτουργικότητας,
και της διαδεδομένης χρήσης των πιστοποιητικών και των πολιτικών, με κόστος την
μείωση της εκφραστικότητας (expressibility) και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των
διαφορετικών πολιτικών, έναντι του PolicyMaker.

2.3.3. REFEREE
Το σύστημα REFEREE [10] είναι παρόμοιο με το PolicyMaker, καθώς υποστηρίζει
τη δυνατότητα προγραμματισμού των ισχυρισμών (πολιτικές και πιστοποιητικά).
Εντούτοις, έχει σημαντικές διαφορές, όπως:
• Επιτρέπει στην μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης, όταν αξιολογεί ένα αίτημα,
να προσκομίσει τα πρόσθετα πιστοποιητικά και να εκτελέσει την
κρυπτογραφική επαλήθευση υπογραφής, ενώ το PolicyMaker τοποθετεί την
ευθύνη για τις δύο λειτουργίες στην καλούσα εφαρμογή και επιμένει να
γίνουν πριν να αρχίσει η αξιολόγηση ενός αιτήματος.
• Η αντίληψη του REFEREE για την “απόδειξη συμμόρφωσης” είναι πιο
σύνθετη από αυτήν του PolicyMaker.
• Το σύστημα απόδειξης του REFEREE υποστηρίζει επίσης μια πιο περίπλοκη
μορφή (ενδο-) επικοινωνίας μεταξύ των ισχυρισμών από ότι το PolicyMaker.
Ειδικότερα, το περιβάλλον εκτέλεσης του REFEREE επιτρέπει στα
προγράμματα ισχυρισμού (assertion) να αλληλοκαλούνται ως υπορουτίνες και
να περνούν τα διαφορετικά επιχειρήματα σε διαφορετικές υπορουτίνες, ενώ το
περιβάλλον εκτέλεσης του PolicyMaker απαιτεί κάθε πρόγραμμα ισχυρισμού
να γράφει το καθετί με το οποίο θέλει να επικοινωνήσει σε έναν σφαιρικό
“πίνακα” που μπορούν να τον “δουν” όλοι οι άλλοι ισχυρισμοί.
Το σύστημα REFEREE σχεδιάστηκε με στόχο τη διαχείριση εμπιστοσύνης κατά την
φυλλομέτρηση του Ιστού, είναι όμως μια γενικού σκοπού γλώσσα με δυνατότητα
χρήσης και σε άλλες εφαρμογές.

2.3.4. SPKI
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Ο Ellison με το Simple Public Key Infrastructure (SPKI) [14], προτείνει ένα
τυποποιημένο σχήμα για τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης (authorization
certificates). Στο SPKI, όπως και το PolicyMaker και το KeyNote, η διαχείρισή
εμπιστοσύνης στηρίζεται στην πεποίθηση ότι τα πιστοποιητικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν άμεσα για την εξουσιοδότηση (authorization), παρά απλά για την
αυθεντικοποίηση (authentication).
Εντούτοις, τα πιστοποιητικά SPKI δεν είναι πλήρως προγραμματίσιμα. Είναι δομές
δεδομένων με τους ακόλουθους πέντε τομείς:
1. Εκδότης (Issuer): είναι η πηγή αρχής,
2. Υποκείμενο (Subject): είναι η οντότητα που εγκρίνεται για να κάνει κάτι,
3. Μεταβίβαση (Delegation): είναι μια δυαδική τιμή που διευκρινίζει εάν
επιτρέπεται ή όχι στο Υποκείμενο να μεταβιβάσει την εξουσιοδότηση προς άλλες
οντότητες,
4. Εξουσιοδότηση (Authorization): είναι ένας καθορισμός των προνομίων που ο
εκδότης παρέχει στο υποκείμενο και
5. Ημερομηνίες ισχύος (Validity dates).
Η τεκμηρίωση του SPKI [14] δηλώνει ότι η επεξεργασία των πιστοποιητικών και των
σχετικών αντικειμένων για την παραγωγή ενός αποτελέσματος εξουσιοδότησης,
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπεύθυνου (developer) για την ανάπτυξη της
εφαρμογής ή του συστήματος. Το σχέδιο επεξεργασίας που παρουσιάζεται στο
παραπάνω έγγραφο [14] είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να ακολουθηθεί, αλλά ο
αρχικός σκοπός του είναι να διευκρινίσει τη σημασιολογία ενός πιστοποιητικού SPKI
και του τρόπου που αυτό και διάφορα άλλα είδη πιστοποιητικών μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να παραγάγουν ένα αποτέλεσμα εξουσιοδότησης.
Κατά συνέπεια, το SPKI δεν είναι μια μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης, όπως τα
PolicyMaker, KeyNote και REFEREE, επειδή ο έλεγχος συμμόρφωσης (compliance
checking) που αναφέρεται στο [14] ως “επεξεργασία των πιστοποιητικών και των
σχετικών αντικειμένων” μπορεί να γίνει κατά τρόπο εξαρτημένο από την εφαρμογή.
Εάν το SPKI χρησιμοποιείτο ως μηχανή διαχείρισης εμπιστοσύνης τότε η έννοια “της
απόδειξης της συμμόρφωσης” θα ήταν ουσιαστικά αρκετά πιο περιορισμένη από
αυτή του PolicyMaker και οι Κατανεμημένες Αποδείξεις Εμπιστοσύνης (Distributed
Trust proofs) θα έπαιρναν τη μορφή αλυσίδων πιστοποιητικών.

2.3.5. Vigil
Η Lalana Kagal [41] επεκτείνει τη διαχείριση εμπιστοσύνης με την έννοια της υπό
όρους μεταβίβασης (conditional delegation), επιβάλλοντας περαιτέρω περιορισμούς.
Επεκτείνει επίσης, την διαχείριση των διαπραγματεύσιμων αιτημάτων μεταβίβασης
(negotiable delegation), όπως και των αιτημάτων απαγόρευσης και μεταβίβασης
(prohibition and delegation requests), για να βελτιώσει τις εξελικτικές ικανότητες των
σχέσεων εμπιστοσύνης. Η διαπραγμάτευση εμπιστοσύνης [59] οδηγεί τη διαχείριση
εμπιστοσύνης ένα βήμα περαιτέρω με το να επιτρέψει τη διμερή ανταλλαγή των
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πιστοποιητικών μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση, όπως απαιτείται
για την πρόοδο προς την επιτυχή ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Η απάντηση σε
ένα αίτημα θα μεταβιβάσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να επιτύχει το επόμενο
βήμα της διαπραγμάτευσης. Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να είναι σε ισχύ ώστε να
επιτρέψουν την ανακάλυψη αλυσίδων πιστοποιητικών σε περίπτωση που τα τοπικά
αποθηκευμένα πιστοποιητικά δεν ικανοποιούν την πολιτική.

2.3.6.

RT

Οι Li και Mitchel [46] έχουν αναπτύξει το πλαίσιο RT (Role based Trust management
framework - Πλαίσιο Διαχείρισης Εμπιστοσύνης βασισμένο σε Ρόλους) για τα
μεγάλα αποκεντρωμένα συστήματα, που συνδυάζουν τον βασισμένο σε ρόλους
έλεγχο πρόσβασης με τη διαχείριση εμπιστοσύνης, μέσω μιας προσέγγισης λογικής
προγραμματισμού που είναι βασισμένη στη Λογική της Μεταβίβασης (Delegation
Logic) [47].
Το πλαίσιο RT ενσωματώνει επίσης την ανακάλυψη των αλυσίδων των
πιστοποιητικών [48] και χρησιμοποιεί μια κατευθυνόμενη στο σκοπό (goal-directed)
διαδικασία αξιολόγησης για τον έλεγχο συμμόρφωσης και τη διαπραγμάτευση
εμπιστοσύνης. Η συμφωνία λεξιλογίου μεταξύ διαφορετικών τομέων (cross-domain
vocabulary agreement) εξασφαλίζει ότι μεταβιβάζονται οι σωστές άδειες, από τα
αναγνωρισμένα Ειδικά Έγγραφα του κάθε Πεδίου Εφαρμογής (Application Domain
Specific Documents), δηλώνοντας τους τύπους των δεδομένων και τα ονόματα των
ρόλων που είναι καθορισμένα σε ένα λεξιλόγιο και αναγνωρίζοντας τα ταξινομημένα
πιστοποιητικά και τις πολιτικές, που υποστηρίζονται από ένα σύστημα αποθήκευσης
πιστοποιητικών.
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Κεφάλαιο 3. Ζητήματα και Απαιτήσεις Ελέγχου Πρόσβασης των
Πληροφοριών σε Περιβάλλον PerCom

3.1. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του PerCom
Ενώ ο Hansmann et al. θέτει σαν αίτημα να ισχύσουν τα ακόλουθα τέσσερα
θεμελιώδη χαρακτηριστικά του PerCom, [21]:
¾ Διοικητική αποκέντρωση (Decentralization)
¾ Διαφοροποίηση (Diversification)
¾ Συνδετικότητα (Connectivity)
¾ Απλότητα (Simplicity)
δίνοντας και τους ακόλουθους ορισμούς για το καθένα:
Διοικητική αποκέντρωση (Decentralization): αναφέρεται στη διανομή των ευθυνών
του υπολογισμού σε διάφορες μικρές συσκευές. Κάθε συσκευή αναλαμβάνει τους
συγκεκριμένους στόχους και τις ευθύνες μέσα στο προκύπτον κατανεμημένο
σύστημα. Μαζί, οι διαφορετικές συσκευές δημιουργούν ένα ετερογενές υπολογιστικό
περιβάλλον των συγκεκριμένων συσκευών στόχου που παρουσιάζουν μια συνεπή
άποψη των στοιχείων δικτύων [21,p.p. 19].
Διαφοροποίηση (Diversification): συσκευές διαφορετικών χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων λειτουργούν από κοινού σε περιβάλλον PerCom όπου, αντίθετα από
τους παραδοσιακούς υπολογιστές, δεν υπάρχει καμία σαφής επιλογή ενός ενιαίου
υπολογιστικού περιβάλλοντος. Κάθε συσκευή του PerCom στοχεύει στις απαιτήσεις
κάθε μιας συγκεκριμένης ομάδας χρηστών, χρησιμοποιώντας το λειτουργικό
σύστημα, τα chipset, και το user interface, που ταιριάζει καλύτερα στον αρχικό σκοπό
της συσκευής [21, p.p.19-21].
Συνδετικότητα (Connectivity). Η διάχυτη υπολογιστική απαιτεί σημαντική
συνδετικότητα. Οι συσκευές PerCom χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους σύνδεσης
όπως [50]:
¾ Υπέρυθρες ακτίνες για τη μεταφορά των πληροφοριών μεταξύ των συσκευών
υπολογισμού.
¾ Άμεσες συνδέσεις δικτύων, τόσο ενσύρματες όσο και ασύρματες.
¾ Συνδέσεις με καλώδιο στους παραδοσιακούς υπολογιστές.
Δεδομένου ότι η ικανότητα και το σχέδιο των διαφορετικών συσκευών PerCom
ποικίλλουν ευρέως, οι σημαντικές προκλήσεις παρουσιάζονται στην ανταλλαγή των
πληροφοριών και των εφαρμογών. Η τυποποίηση των δεδομένων (data formats) είναι
συχνά ασυμβίβαστα στις απαιτήσεις τυποποίησης (format) και αποθήκευσης, οι
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επεξεργαστές και τα λειτουργικά συστήματα έχουν διαφορετικές ικανότητες, και οι
φυσικές συνδέσεις μεταξύ των συσκευών είναι συχνά ιδιόκτητες [21, p.p. 22].
Απλότητα (Simplicity). Το τελευταίο χαρακτηριστικό της διάχυτης υπολογιστικής,
κατά Hansmann, είναι η απλότητα της χρήσης. Δεδομένου ότι οι συσκευές PerCom
προσαρμόζονται σε έναν ιδιαίτερο σκοπό, η συσκευή πρέπει να είναι
χρησιμοποιήσιμη με την ελάχιστη κατάρτιση χρηστών. Για να είναι επιτυχής μια
συσκευή PerCom, ανάλογα με το στόχο που εκτελείται από τη συσκευή, πρέπει ένας
εξοικειωμένος χρήστης να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή χωρίς
πρόσθετη οδηγία. Το παράδειγμα απλότητας παρουσιάζει μια σημαντική πρόκληση
στην ασφάλεια - εάν δεν είναι εύχρηστο, να μην χρησιμοποιηθεί [21, p.p. 23-24].
Έρχεται στη συνέχεια, για την κάλυψη των απαιτήσεων και την καλύτερη κατανόηση
των προκλήσεων που συνδέονται με την εξασφάλιση των περιβαλλόντων διάχυτης
υπολογιστικής, ο Roy Campbell [8], και απαριθμεί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα του PerCom:
Επέκταση των ορίων υπολογισμού (Extending Computing Boundaries). Ενώ ο
παραδοσιακός υπολογισμός κάλυψε το υλικό hardware και το λογισμικό software, η
διάχυτη υπολογιστική επεκτείνει τα όρια του υπολογισμού για να περιλάβει τον
φυσικό χώρο - διάστημα (physical spaces), τις υποδομές κτιρίων (building
infrastructures) και τις συσκευές που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά. Αυτό
αποσκοπεί στον μετασχηματισμό των φυσικών χώρων σε διαλογικούς, δυναμικούς
και προγραμματίσιμους φυσικούς χώρους που συντονίζονται μέσω μιας υποδομής
λογισμικού και εποικούνται από έναν μεγάλο αριθμό κινητών χρηστών και
συσκευών.
Αορατότητα και μη-αδιακρισία (Invisibility and non-intrusiveness) Στα τρέχοντα
πρότυπα υπολογισμού, οι υπολογιστές είναι ακόμα στο κέντρο της προσοχής. Στην
πραγματικότητα, οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν λίγο την συμπεριφορά τους και τον
τρόπο που εκτελούν τους στόχους τους έτσι ώστε αυτοί οι στόχοι να μπορούν να
μηχανογραφηθούν. Για να ωθηθεί η παραγωγικότητα, είναι σημαντικό τα
μηχανήματα υπολογισμού να εξαφανίζονται από το επίκεντρο της προσοχής μας. Οι
υπολογιστές πρέπει να συνδυαστούν στο υπόβαθρο επιτρέποντας στους ανθρώπους
να εκτελούν τα καθήκοντά τους χωρίς οι υπολογιστές να είναι στο κέντρο της
προσοχής τους.
Δημιουργία των έξυπνων και αισθανόμενων διαστημάτων (Creating smart and
sentient spaces). Μια σκόνη από αόρατες ενσωματωμένες συσκευές και αισθητήρες
συγχωνεύονται για να μετατρέψουν τους φυσικούς χώρους
(φυσικά διαστήματα) σε ενεργά, έξυπνα περιβάλλοντα που μπορούν να αισθανθούν,
“να δουν”, και “να ακούσουν”, αποτελεσματικά, κάνοντας τον χώρο αισθανόμενο και
προσαρμόσιμο. Τελικά, ο χώρος (το διάστημα) πρέπει να γίνει αρκετά ευφυής για να
καταλάβει την πρόθεση των χρηστών και να γίνει ένα αναπόσπαστο τμήμα της
καθημερινής ζωής των χρηστών.
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Συνειδητοποίηση πλαισίου (Context awareness). Ένα περιβάλλον διάχυτης
υπολογιστικής πρέπει να είναι σε θέση να συλλάβει το διαφορετικό πλαίσιο και τις
περιστασιακές πληροφορίες και να τις ενοποιήσει με τους χρήστες και τις συσκευές.
Αυτό επιτρέπει στο ενεργό διάστημα (active space) να πάρει την ευθύνη για τους
χρήστες που υπηρετεί και αυτόματα να ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τις
προτιμήσεις τους.
Κινητικότητα και προσαρμοστικότητα (Mobility and adaptability). Για να είναι
αληθινά πανταχού παρόν, το περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής πρέπει να είναι
τόσο κινητό όσο οι χρήστες του. Πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε
περιβάλλοντα με λιγοστούς πόρους, όντας σε θέση να εξελίξει και να επεκτείνει
ακόμα μια φορά τους πόρους που διατίθενται.
Ο S. Yau [77], αναφέρει τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά:
¾ Ευαισθησία Πλαισίου (Context-sensitivity),
¾ Επικοινωνία Ad-hoc (Ad-hoc Communication), και
¾ Ενημερότητα Κατάστασης (Situation-awareness)
ως χαρακτηριστικά των εφαρμογών χρηστών σε ένα χαρακτηριστικό περιβάλλον
διάχυτης υπολογιστικής. Όπου:
Ευαισθησία Πλαισίου καλείται η δυνατότητα μιας συσκευής να αισθανθεί το παρόν
πλαίσιο και τις αλλαγές στα συναφή δεδομένα (contextual data)
Επικοινωνία Ad-hoc καλείται η άμεση και στιγμιαία αναγνώριση του καναλιού
(διαύλου) επικοινωνίας (establishment) καθώς και η λήξη επικοινωνίας μεταξύ των
εφαρμογών που γίνεται με την αλλαγή των πλαισίων, της κινητικότητας των
συσκευών και της διαθεσιμότητας των πόρων.
Ενημερότητα Κατάστασης καλείται η ικανότητα μιας συσκευής όχι μόνο να
συλλαμβάνει αλλά και να αναλύει τη σχέση μεταξύ των πολλαπλάσιων πλαισίων και
των ενεργειών πέρα από ένα χρονικό διάστημα.
Από τα εκτενή ερευνητικά προγράμματα, όπως:
¾
¾
¾
¾

MIT’s Project Oxygen (http://oxygen.lcs.mit.edu/),
Georgia Tech’s Aware Home (http://www.cc.gatech.edu/fce/ahri/),
CMU’s Project Aura (http://www2.cs.cmu.edu/~aura/), and
UCLA’s Smart Kindergarten (http://nesl.ee.ucla.edu/projects/smartkg/).

που στοχεύουν στην έρευνα των απαιτήσεων και της εφαρμογής των περιβαλλόντων
διάχυτης υπολογιστικής, προσδιορίζονται τελικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ενός
περιβάλλοντος διάχυτης υπολογιστικής:
¾ Ελάχιστη απόσπαση της προσοχής χρηστών (Minimal user distraction)
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¾ Συνεργάσιμη αλληλεπίδραση (Collaborative interaction)
¾ Κινητικότητα χρηστών (User mobility)
¾ Συνειδητοποίηση πλαισίου (χρήστης /χρόνος /θέση) (Context awareness
(user/time/ location))
¾ Ανακάλυψη των πόρων και της θέσης (Resource and location discovery)
¾ Περιβαλλοντικές πληροφορίες, ήρεμη τεχνολογία (Ambient information, calm
technology)
¾ Ανακοίνωση γεγονότος (Event notification)
¾ Προσαρμοστικές διεπαφές (Adaptive interfaces)
¾ Καθημερινή αύξηση αορατότητας αντικειμένου (Invisibility—everyday object
augmentation)
¾ Οποτεδήποτε / οπουδήποτε υπολογισμός (Anytime/anywhere computation).

3.2.

Χαρακτηριστικά ενσωματωμένου λογισμικού

Το ενσωματωμένο λογισμικό έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Λειτουργεί συνήθως στις κινητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, PDAs,
ενσωματωμένους αισθητήρες, κ.λπ.), που διασυνδέονται με τα ασύρματα (ad hoc or
infrastructure) δίκτυα, με αυστηρούς περιορισμούς των πόρων, όπως η περιορισμένη
δύναμη επεξεργασίας, μνήμη, εύρος ζώνης επικοινωνίας, διάρκεια ζωής μπαταριών,
και το μικρό μέγεθος.
2. Λειτουργεί συνήθως σε ετερογενείς πλατφόρμες υλικού και λογισμικού.
3. Εκτελεί συνήθως τους στόχους υπολογισμού για τους χρήστες αυτόνομα σε
πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο.
4. Έχει σύντομο κύκλο ζωής λόγω των γοργά εξελισσόμενων πλατφορμών
υπολογισμού και των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων χρηστών.

3.2.1.

Το περιβάλλον PerCom σαν κοινωνικοτεχνικό σύστημα

Ο D. C. Dryer [12] αναφέρει ότι:
1.
Με την εμφάνιση των συστημάτων διάχυτης υπολογιστικής, οι υπολογιστές
καταλαμβάνουν ένα μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής ζωής από ό,τι πιο πριν.
2.
Ανάλογα με το σχεδιασμό αυτών των συστημάτων, αυτά μπορούν είτε να
προωθήσουν είτε να εμποδίσουν τις κοινωνικές σχέσεις.
Τα εξεταζόμενα είδη κοινωνικών σχέσεων είναι τα επόμενα τέσσερα:
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¾ μια σχέση με το σύστημα (relationship with the system),
¾ οι συνεργατικές σχέσεις με τη μεσολάβηση του συστήματος,(system-mediated
collaborative relationships)
¾ οι σχέσεις με μια κοινότητα (relationships with a community), και
¾ οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των συνδυασμένων προσώπων
(interpersonal relationships among co-located persons).

Σχήμα 16. Ένα πρότυπο του κοινωνικού αντίκτυπου
Αρχή του προτύπου είναι η σχεδίαση των συσκευών (device design). Το σχέδιο
συσκευών επηρεάζει τις ανθρώπινες συμπεριφορές, τις κοινωνικές αποδόσεις, και τις
εκβάσεις αλληλεπίδρασης.
Μερικοί πιθανοί παράγοντες που περιλαμβάνονται στη σχεδίαση συσκευών είναι:
¾ εάν τα άτομα θεωρούν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή
εύκολα,
¾ εάν η συσκευή είναι ή μοιάζει με μια γνωστή συσκευή,
¾ εάν οι εξοικειωμένοι χρήστες θα μπορούσαν να μοιραστούν τη χρήση της
συσκευή εισαγωγής και την οθόνη επίδειξης με τους μη χρήστες (nonusers),
και
¾ εάν η συσκευή εμφανίζεται χρήσιμη στο τρέχον πλαίσιο.
Οι κοινωνικές αποδόσεις (Social attributions) είναι κρίσεις που ένα πρόσωπο κάνει
για τις διαθέσεις ενός συνεργάτη, τα γνωρίσματα, τους ρόλους, και τις ιδιότητες
μέλους ομάδας. Οι κοινωνικές αποδόσεις, επομένως, περιλαμβάνουν τους παράγοντες
όπως εάν ένα πρόσωπο είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο, εάν ένα πρόσωπο είναι
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εξωστρεφές ή εσωστρεφές, και εάν ένα πρόσωπο είναι μέλος μιας ομάδας ή όχι. Οι
κοινωνικές αποδόσεις συσχετίζονται αμοιβαία και με τις ανθρώπινες συμπεριφορές
και με τις εκβάσεις της αλληλεπίδρασης.
Οι ανθρώπινες συμπεριφορές (Human behaviors) είναι οι ενέργειες που κάνουν τα
άτομα στη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους με μία συσκευή, με άλλα άτομα, ή και
με τα δύο, δηλαδή συσκευή και άλλα άτομα. Οι ανθρώπινες συμπεριφορές
επηρεάζουν αμοιβαία και τις κοινωνικές αποδόσεις και τις εκβάσεις αλληλεπίδρασης
Οι εκβάσεις αλληλεπίδρασης (Interaction outcomes) είναι οι συνέπειες μιας
αλληλεπίδρασης, που περιλαμβάνει το εάν η αλληλεπίδραση είναι επιτυχής και το
εάν επιδιώκονται μελλοντικές παρόμοιες αλληλεπιδράσεις. Οι εκβάσεις
αλληλεπίδρασης είναι τα οφέλη. Περιλαμβάνουν τόσο τις γνωστικές όσο και τις
συναισθηματικές αξιολογήσεις αυτού που συνέβη και εάν οι προθέσεις που
παρακίνησαν την αλληλεπίδραση πραγματοποιήθηκαν. Σε πλαίσια μιας εργασίας, οι
εκβάσεις αλληλεπίδρασης μπορούν να θεωρηθούν ως η ποσότητα και η ποιότητα της
παραχθείσας εργασίας σε μια κοινωνική ανταλλαγή. Ανεξάρτητα από το εάν
συμβαίνουν μέσα ή έξω από τα πλαίσια εργασίας, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις
έχουν επιπτώσεις στη συγγένεια, την κοινότητα, και την καλή θέληση. Μερικοί
πιθανοί παράγοντες περιλαμβάνουν το εάν η τεχνολογία που περιλαμβάνεται
αξιολογείται θετικά, εάν οι συνεργάτες επιθυμούν ο ένας τον άλλον, και εάν οι στόχοι
της αλληλεπίδρασης ολοκληρώνονται.
Από την άλλη ο Ravi Sandhu, [64] συμφωνεί με το ότι τα περιβάλλοντα PerCom
είναι σύνθετα κοινωνικοτεχνικά συστήματα, μόνο με την προϋπόθεση της επιτυχούς
ενσωμάτωσης της ασφαλείας και της ιδιωτικότητας. Αυτό αντιπροσωπεύει μια
απομάκρυνση από την κλασσική συστηματοκεντρική (systemcentric) άποψη της
ασφαλείας που έχει χαρακτηρίσει -συνοδεύσει την ανάπτυξη των προτύπων
ασφαλείας, των πρωτοκόλλων, και τις αρχιτεκτονικές στη διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών.
Ας θυμηθούμε ότι τα υπάρχοντα κλασσικά πρότυπα ασφαλείας στηρίζονται στην:
¾ εξασφάλιση της περιμετρικής ασφαλείας με τα firewalls, και
¾ στις σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης, και
¾ στο ότι οι χρήστες ενός συστήματος υποτίθεται ότι είναι προ-καταχωρημένοι
καθιστώντας την αυθεντικοποίηση και τον έλεγχο της πρόσβασης
επικεντρωμένο στις ταυτότητες χρηστών.
Σε ένα περιβάλλον PerCom, οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ευσταθούν διότι με την
επέκταση των παραδοσιακών ορίων υπολογισμού αφ’ ενός μεν οι σχέσεις
εμπιστοσύνης καθίστανται δυναμικές αφ’ ετέρου δε η κοινότητα των χρηστών μπορεί
να είναι ανώνυμη και συνεχώς μεταβαλλόμενη, καθιστώντας έτσι την προ-εγγραφή
ανεφάρμοστη, με συνέπεια η ταυτότητα των χρηστών είτε να μην μπορεί να μαθευτεί
είτε να μην είναι διαθέσιμη.
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3.3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης περιβάλλοντος PerCom
3.3.1.

Εξισορρόπηση της μη παρείσφρυσης και της ασφαλείας

Απαιτείται μια μετατόπιση μακριά από τα κλασσικά συστήματα ασφαλείας με την
παροχή της δυνατότητας μιας single-step πιστοποίησης με ένα απλό ενιαίο
χαρακτηριστικό που θα ισχύει για όλες τις πολλαπλάσιες εφαρμογές και στα stovepiped systems από τις πολλαπλάσιες συσκευές.

3.3.2.

Ενημερότητα του πλαισίου

Τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να αντιλαμβάνονται και να εκμεταλλεύονται τις
πληροφορίες πλαισίου με τρόπο ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα για την
αυθεντικοποίηση και τον έλεγχο πρόσβασης. Εάν χρειασθεί πρέπει ακόμη και να
αντικατασταθούν οι παραδοσιακές ιδιότητες χρηστών όπως π.χ. η ταυτότητα, για την
αυθεντικοποίηση και τον έλεγχο πρόσβασης. Ταυτόχρονα η ασφάλεια πρέπει να είναι
λιγότερο παρεισφρυτική σε περιβάλλοντα PerCom.
Οι βασισμένες στο πλαίσιο πληροφορίες (Contextual information) μπορούν να
συγκεντρωθούν από έναν χρήστη, μια ή περισσότερες συσκευές, το περιβάλλον, το
δίκτυο ή την εφαρμογή.

3.3.3. Κινητικότητα, δυναμισμός, και προσαρμοστικότητα
1.
Η ασφάλεια σε περιβάλλοντα PerCom πρέπει αφ΄ ενός μεν να
τροφοδοτεί και αφ΄ ετέρου να προσαρμοστεί στην κινητικότητα και το δυναμισμό
των περιβαλλόντων διάχυτης υπολογιστικής.
2.
Ο χρήστης μπορεί να είναι κινητός και να αλληλεπιδρά με πολλαπλάσιες
συσκευές και πολλαπλάσιες εφαρμογές πρόσβασης. Όπως επίσης μπορεί συχνά να
αποσυνδέεται από τα δίκτυα και να επανασυνδέεται με αυτά.
3.
Οι εφαρμογές και τα δεδομένα να μπορούν να μεταφέρονται εξ ονόματος των
περιπλανώμενων χρηστών.

3.3.4. Αντιμετώπιση της πενίας των διαθεσίμων πόρων
Τα PerCom περιβάλλοντα είναι πλούσια σε αισθητήρες και στηρίζονται σε μεγάλη
έκταση στις ασύρματες επικοινωνίες. Επειδή αφ΄ ενός μεν οι αισθητήρες λειτουργούν
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με περιορισμένους πόρους συγκρινόμενοι με μια μονάδα ΚΜΕ - CPU και αφ΄ ετέρου
το ασύρματο μέσο έχει περιορισμένο το εύρος ζώνης και ρυθμοαπόδοση,
περιορίζονται σοβαρά οι τύποι των κρυπτογραφικών διαδικασιών, των πρωτοκόλλων
ασφαλείας και των μηχανισμών ασφαλείας που μπορούν να υποστηριχθούν.

3.3.5. Εξισορρόπηση της ασφαλείας και άλλων υπηρεσιών
Το PerCom καλύπτοντας μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, σεναρίων χρήσης, και
απαιτήσεων επεξεργασίας δεδομένων, για να πετύχει θα έπρεπε να προσφέρει το
σωστό σύνολο ανταλλαγών μεταξύ των ποικίλων ιδιοτήτων υπηρεσιών που
περιλαμβάνουν: την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα (privacy), τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης, την ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) και το κόστος λειτουργίας.
Για να αντιμετωπισθούν οι νέες απαιτήσεις των ανωτέρω τομέων του περιβάλλοντος
PerCom απαιτείται να επινοηθούν νέα πρότυπα ασφαλείας μαζί με ένα σύνολο
ενισχυτικών αρχιτεκτονικών, πρωτοκόλλων και μηχανισμών που μπορούν να
προσφέρουν τις δυνάμενες να συμφωνηθούν ανταλλαγές ώστε να ικανοποιηθούν οι
συγκρουόμενες απαιτήσεις και τα ανταγωνιστικά αιτήματα των διαφόρων
συμβαλλομένων μερών που συμμετέχουν στις συναλλαγές PerCom.

3.4. Τα συμμετέχοντα μέρη και οι σχέσεις τους στο περιβάλλον
PerCom
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Σχήμα 17. Επεκτάσεις περιοχών για τη διαμόρφωση του ελέγχου πρόσβασης στην
διάχυτη υπολογιστική.
(Μια σύνδεση που ολοκληρώνει σε ένα βέλος με κεφαλή διπλής αιχμής
αντιπροσωπεύει τη μια-σε-πολλές σχέσεις, ενώ τα βέλη που έχουν διπλές αιχμές στην
κεφαλή και των δύο άκρων, δείχνουν τις πολλαπλές–σε πολλαπλές σχέσεις).
Η δεξιά πλευρά του σχήματος 17 παρουσιάζει την κλασσική συστηματοκεντρική
άποψη του ελέγχου πρόσβασης που απαντάται στο πρότυπο μητρών πρόσβασης, με
κύριες έννοιες τα υποκείμενα, τα αντικείμενα, και τα δικαιώματα. Εδώ ο έλεγχος
πρόσβασης γίνεται βάσει των εννοιών της μεταβίβασης(authorization), των
υποχρεώσεων (obligations) και των συνθηκών (conditions), που καθορίζονται από τις
πολιτικές του συστήματος.
Στον κλασικό έλεγχο πρόσβασης, ένας χρήστης είναι μια μονάδα υπευθυνότηταςευθύνης (accountability), ένας κύριος υπεύθυνος -προϊστάμενος(principal) είναι μια
μονάδα επικύρωσης και ένα υποκείμενο (subject) είναι μια μονάδα επιβολής της
πρόσβασης.
Η αριστερή πλευρά του σχήματος 17 παρουσιάζει την προοπτική των πρόσθετων
θεμελιωδών εννοιών και σχέσεων που πρέπει να εξεταστούν στην διαμόρφωση του
ελέγχου πρόσβασης στην διάχυτη υπολογιστική από την άποψη του σύνθετου
κοινωνικοτεχνικού συστήματος.
Στις ρυθμίσεις της διάχυτης υπολογιστικής:
¾ Οι ιδιότητες των χρηστών (attributes of users) μεταβιβάζονται εν μέρει στους
κύριους υπευθύνους-προϊσταμένους (principals) και περαιτέρω στα
υποκείμενα (subjects),
¾ Από την πλευρά τους οι κύριοι υπεύθυνοι - προϊστάμενοι (principals) και τα
υποκείμενα κερδίζουν πρόσθετες ιδιότητες βασισμένες στο πλαίσιο
(contextual attributes).
¾ Το πλαίσιο(context) αντιπροσωπεύει μια διεπαφή μεταξύ των κοινωνικών και
τεχνικών υποσυστημάτων του κοινωνικοτεχνικού συστήματος.
¾ Η κινητικότητα των χρηστών και των υποκειμένων απαιτεί σαφή (explicit)
διαμόρφωση των συσκευών καθώς και των σχέσεων του νέου τύπου
συσκευών με τις κλασσικού τύπου, δεδομένου ότι οι συσκευές PerCom
διαμορφώνουν επίσης μια διεπαφή μεταξύ των κοινωνικών και τεχνικών
υποσυστημάτων των περιβαλλόντων PerCom.
Τα συμμετέχοντα μέρη από την άποψη του σύνθετου κοινωνικοτεχνικού συστήματος
PerCom, είναι:
1.
2.
3.
4.

Ιδιότητες των χρηστών και Πλαισίου (Attributes of users, contextual
attributes)
Κύριοι Υπεύθυνοι – Προϊστάμενοι (Principals)
Πλαίσιο (Context)
Συσκευές (Devices)
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5.
6.

Υποκείμενα (Subjects)
Χρήστες (Users)

Όσον αφορά στην πολυπλοκότητα της διαμόρφωσης του ελέγχου πρόσβασης στην
διάχυτη υπολογιστική π.χ.,
¾ Ένας χρήστης (U) μπορεί να αντιπροσωπευθεί από πολλούς κύριους
υπευθύνους – προϊσταμένους (Principals) σε ένα PerCom περιβάλλον και
κάθε κύριος υπεύθυνος μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα πλαίσια (Context)
και κάθε κύριος υπεύθυνος (principal) μπορεί να αντιστοιχείται (map) σε μια
ή περισσότερες συσκευές.
¾ Ένα πλαίσιο μπορεί να έχει σχέση με πολλαπλάσιους κύριους υπευθύνους
(Principals), όπως επίσης και τα πλαίσια να μπορούν να συνδεθούν το ένα με
το άλλο, όπως παρουσιάζεται με την σύνδεση CC.
¾ Ένας κύριος υπεύθυνος – προϊστάμενος (Principal) μπορεί να αντιστοιχείται
(map) σε πολλά υποκείμενα με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε πολλά
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (back office systems). Αυτά τα
υποκείμενα θα κληρονομήσουν τα πλαίσια που συνδέονται με τους κύριους
υπευθύνους τους και μπορούν να “τρέξουν” στις διαφορετικές συσκευές.
¾ Οι συσκευές μπορούν επίσης να συνδεθούν η μία την άλλη με τη διανομή των
κοινών πλαισίων, καθώς χρησιμοποιούνται από έναν ή περισσότερους
κύριους υπευθύνους– προϊσταμένους (Principals).

3.5. Απαιτήσεις για τον καθορισμό μέτρων και πολιτικών ελέγχου
πρόσβασης

3.5.1.

Εκμετάλλευση των βασισμένων στα συμφραζόμενα πληροφοριών

Η πολυπλοκότητα της διαμόρφωσης του ελέγχου πρόσβασης στην διάχυτη
υπολογιστική απαιτεί την διατύπωση νέων προτύπων ελέγχου πρόσβασης και ελέγχου
χρήσης πρόσβασης τα οποία εκμεταλλεύονται τις βασισμένες στο πλαίσιο
πληροφορίες (contextual information). Οι πληροφορίες οι βασισμένες στο πλαίσιο
εξασφαλίζουν τις δυνατότητες για τον βασισμένο στην εγγύτητα (proximity-based)
και τον βασισμένο στη σύγκρουση (encounter-based) έλεγχο πρόσβασης.
Ο βασισμένος στην εγγύτητα (proximity-based) έλεγχος πρόσβασης
χρησιμοποιήθηκε για την παροχή φυσικής ασφαλείας σε εγκαταστάσεις κτιρίων,
δικτύων κλπ..
Επίσης τα βασισμένα στην εγγύτητα (proximity-based) πρότυπα ελέγχου πρόσβασης,
ενσωματούμενα στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα θα ελαχιστοποιήσουν την
παρείσφρυση (intrusiveness) και τη χρησιμοποίηση βοήθειας. Ενώ ο βασισμένος στη
σύγκρουση (encounter-based) έλεγχος πρόσβασης, χορηγεί τις εγκρίσεις των

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 44

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

οντοτήτων στους πόρους όταν έχουμε επαληθεύσιμες συγκρούσεις δύο ή
περισσοτέρων οντοτήτων.

3.5.2

Εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων

Εκτός της κωδικοποίησης των γνωστών αρχών των προσωπικών δεδομένων
(privacy), των νομικών απαιτήσεων πρέπει να συμπεριληφθούν νεότερες έννοιες
όπως: ειδοποίηση, επιλογή και συγκατάθεση, ανωνυμία και ψευδωνυμία
(pseudonymity), επαρκής ασφάλεια και πρόσβαση, και προσφυγή [42]. Για τα
ανωτέρω ασφαλώς απαιτείται διαμόρφωση των πολιτικών γλωσσών και ενσωμάτωση
της διαχείρισης εμπιστευτικότητας με την αναγνώριση και τη διαχείριση πλαισίου
[58].

3.5.3

Έλεγχος Διάδοσης Ψηφιακών Αντικειμένων

Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης δεν εξετάζουν την προστασία και τη διανομή
αντιγράφων. Επομένως τα πρότυπα DRM (DRM Digital Rights Management) πρέπει
να προσαρμοστούν και να διασυνδεθούν με τα περιβάλλοντα PerCom για να
παρέχουν τους ελέγχους διάδοσης (DCON Dissemination Controls). Η πρόταση εδώ
είναι η κατασκευή προτύπων συσκευών που μεγιστοποιούν ορισμένους στόχους
(όπως η διαθεσιμότητα, η προστασία προσωπικών δεδομένων, η παραγωγή
εισοδήματος) σε ισορροπία με κάποιους άλλους (trading off others) όπως απαιτείται
από τις συγκεκριμένες ανάγκες εφαρμογής.
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Κεφάλαιο 4. Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ελέγχου Πρόσβασης
Σε ένα περιβάλλον PerCom ο μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης με χρήση των λιστών
ελέγχου πρόσβασης (ACLs) είναι ανεπαρκής δεδομένου ότι αφ΄ ενός μεν δεν εξετάζει
τις πληροφορίες πλαισίου, αφ΄ ετέρου δεν είναι αποτελεσματικός, όπως και οι
υπόλοιποι παραδοσιακοί μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης. Αυτό οφείλεται:
¾ Στη δυναμικότητα του PerCom περιβάλλοντος, όπου οι χρήστες είναι κινητοί και
οι πόροι πρόσβασης (πληροφορίες, υπηρεσίες, αισθητήρες, κ.λ.π.) κάνουν
χαρακτηριστική χρήση των κινητών συσκευών.
¾ Στο ότι το πλαίσιο ενός χρήστη (δηλαδή η θέση του, ο χρόνος, οι πόροι
συστημάτων, η κατάσταση των δικτύων, η διαμόρφωση ασφαλείας δικτύων,
κ.λ.π.) είναι επίσης ιδιαίτερα δυναμικό.
¾ Στο ότι η χορήγηση μιας άδειας πρόσβασης σε ένα χρήστη, χωρίς να ληφθεί
υπόψη το τρέχον πλαίσιο του χρήστη, μπορεί να γίνει με συμβιβασμό ως προς την
ασφάλεια, διότι τα προνόμια πρόσβασης του χρήστη δεν εξαρτώνται μόνο από το
“ποιος είναι ο χρήστης” αλλά και από το “πού είναι ο χρήστης” και από το “ποια
είναι η κατάσταση του χρήστη, καθώς και η κατάσταση του περιβάλλοντος του
χρήστη”.
Επομένως, ακόμη και ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να βλάψει το σύστημα,
μια και το σύστημα μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις ασφαλείας μέσα στα
διαφορετικά πλαίσια.

4.1. DRBAC
Ο δυναμικός έλεγχος πρόσβασης με βάση το πλαίσιο (context-aware dynamic access
control) [78], αφ΄ ενός χορηγεί δυναμικά και αφ΄ ετέρου προσαρμόζει τις άδειες των
χρηστών σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τον καθένα από αυτούς. Ονομάστηκε
δυναμικός έλεγχος πρόσβασης βασισμένος σε ρόλους (Dynamic Role Based Access
Control model - DRBAC)
Το DRBAC (σχήμα 5) επεκτείνει το βασισμένο σε ρόλους πρότυπο ελέγχου
πρόσβασης (το RBAC και ιδιαιτέρως το RBAC0) [17], διατηρώντας τα
πλεονεκτήματά του (δηλαδή τις δυνατότητες να καθοριστούν και να ρυθμιστούν οι
σύνθετες πολιτικές ασφαλείας). Επίσης ρυθμίζει δυναμικά τις αναθέσεις ρόλου (Role
Assignments) και τις αναθέσεις αδειών (Permission Assignments) με βάση τις
πληροφορίες πλαισίου. Δηλαδή, επεκτείνεται το RBAC0 ώστε να παρέχονται στις
εφαρμογές PerCom οι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης οι οποίοι είναι ενήμεροι από
το πλαίσιο.
Για κάθε χρήστη ορίζεται ένα υποσύνολο ρόλων (από την υπηρεσία αρχής) από το
γενικό σύνολο ρόλων. Ομοίως ο κάθε πόρος (δηλ. οι πληροφορίες, υπηρεσίες,
αισθητήρες, κ.λπ..) διαθέτει υποσύνολα αδειών (permission subsets) για κάθε ρόλο
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που θα προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση στον πόρο. Κατά τη διάρκεια μιας
ασφαλούς αλληλεπίδρασης, οι μηχανές κατάστασης (state machines), υποστηρίζονται
από εξουσιοδοτημένους πράκτορες ελέγχου πρόσβασης για να κατευθύνουν το
υποσύνολο ρόλου στο υποκείμενο (Μηχανή Κατάστασης Ρόλου - Role State
Machine), και επίσης για να κατευθύνουν το υποσύνολο αδείας για κάθε ενεργό ρόλο
στο αντικείμενο (Μηχανή Κατάστασης Αδείας - Permission State Machine).
Η μηχανή κατάστασης αποτελείται από τις μεταβλητές κατάστασης (state variables),
που είναι ο ρόλος (role) και η άδεια (permission), και οι οποίες κωδικοποιούν την
κατάστασή της και τις εντολές οι οποίες μετασχηματίζουν (transform) την κατάστασή
της. Αυτές οι μηχανές κατάστασης καθορίζουν τον παρόντα ενεργό ρόλο και τις
προσδιορισμένες άδειές του, και καθοδηγούν τα υποσύνολα ρόλου / αδείας για να
αντιδράσουν στις αλλαγές του πλαισίου.

Σχήμα 5. Απεικόνιση του μοντέλου DRBAC.
Συγκεκριμένα, το DRBAC εξετάζει δύο βασικές απαιτήσεις:
1. ότι τα προνόμια πρόσβασης ενός χρήστη πρέπει να αλλάζουν όταν αλλάζει το
πλαίσιο του χρήστη,
2. ένας πόρος πρέπει να ρυθμίσει τις άδειες πρόσβασής του όταν αλλάζουν οι
πληροφορίες του συστήματος (π.χ., εύρος ζώνης δικτύων, χρήση CPU - ΚΜΕ,
χρήση μνήμης),
Το DRBAC διαθέτει τα ακόλουθα συστατικά:
USERS - ΧΡΗΣΤΕΣ. Ο χρήστης είναι μια οντότητα της οποίας ελέγχεται η
πρόσβαση. Οι ΧΡΗΣΤΕΣ αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο χρηστών.
ROLES - ΡΟΛΟΙ. Ο ρόλος αντιστοιχεί σε μια εργασία μέσα στο πλαίσιο ενός
οργανισμού με κάποια σχετική σημασιολογία σχετικά με την αρχή και την
ευθύνη που παρέχονται στο χρήστη που εκχωρείται στο ρόλο. Οι ΡΟΛΟΙ
αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο ρόλων.
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 47

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

PERMS. Μια άδεια είναι μια έγκριση για πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους
προστατευόμενους πόρους. Ο όρος PERMS αντιπροσωπεύει ένα σύνολο
αδειών.
ENVS. Ο όρος ENVS αντιπροσωπεύει το σύνολο των πληροφοριών του πλαισίου στο
σύστημα. Χρησιμοποιείται ένας εξουσιοδοτημένος “πράκτορας πλαισίου”
(Context Agent) για συλλογή των πληροφοριών πλαισίου στο σύστημα.
SESSIONS - ΣΥΝΟΔΟΙ. Μια σύνοδος είναι ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των υποκειμένων και των αντικειμένων. Σε έναν χρήστη ανατίθεται ένα
σύνολο ρόλων κατά τη διάρκεια κάθε συνόδου. Ο ενεργός ρόλος θα αλλάξει
δυναμικά μεταξύ των ανατεθέντων ρόλων για κάθε αλληλεπίδραση. Ο όρος
SESSIONS - ΣΥΝΟΔΟΙ, αντιπροσωπεύει ένα σύνολο συνόδων (set of
sessions).
UΑ. Το UA συμβολίζει την αντιστοίχηση (mapping) εκχώρησης ρόλων σε χρήστη. Σε
μια σύνοδο, σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένα σύνολο ρόλων και οι
πληροφορίες πλαισίου χρησιμοποιούνται για να αποφασίζεται ποιος ρόλος
είναι ενεργός. Ο χρήστης έχει πρόσβαση σε έναν πόρο με τον ενεργό ρόλο.
PA. Το PA συμβολίζει την αντιστοίχηση (mapping) εκχώρησης αδειών σε ένα ρόλο.
Σε κάθε ρόλο που έχει το προνόμιο να έχει πρόσβαση σε έναν πόρο ορίζεται
ένα σύνολο αδειών και οι πληροφορίες πλαισίου χρησιμοποιούνται για να
αποφασίσουν ποια άδεια είναι ενεργός για τον ρόλο.
Μια κεντρική αρχή (CA) ορίζει τη γενική ιεραρχία ρόλων. Όταν ο ένας χρήστης
συνδέεται στο σύστημα, με βάση τις ικανότητές του, του ανατίθεται για κάθε σύνοδο
ένα υποσύνολο της ιεραρχίας ρόλων. Κατόπιν η κεντρική αρχή (CA) δημιουργεί έναν
πράκτορα (agent) για τον συγκεκριμένο χρήστη και μεταβιβάζει τα δικαιώματα του
χρήστη στον συγκεκριμένο πράκτορα. Ο πράκτορας θα ελέγξει την κατάσταση του
περιβάλλοντος του χρήστη και θα αλλάξει δυναμικά τον ενεργό ρόλο του χρήστη.
Κάθε πόρος διατηρεί ένα σύνολο ιεραρχιών αδειών για κάθε πιθανό ρόλο που έχει
πρόσβαση στον πόρο. Ο πόρος διατηρεί το περιβάλλον του και ρυθμίζει δυναμικά τις
άδειες για κάθε ρόλο.

4.1.2. Καταστάσεις στο DRBAC
Στο DRBAC [71], σε κάθε χρήστη ορίζεται ένα υποσύνολο ρόλου (role subset) από
ολόκληρο το σύνολο ρόλου. Ομοίως, κάθε πόρος θα ορίσει ένα υποσύνολο αδείας
(permission subset), από ολόκληρο το σύνολο αδείας, το καθορισμένο για κάθε ρόλο,
το οποίο έχει το προνόμιο να έχει πρόσβαση στον πόρο.
Το σχήμα 6 επεξηγεί τη σχέση μεταξύ της ιεραρχίας ρόλων που διατηρούνται στην
κεντρική αρχή (CA) και της ιεραρχίας ρόλων που ορίζεται για έναν ιδιαίτερο χρήστη.
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Είναι προφανές ότι η ιεραρχία ρόλων ενός χρήστη είναι ένα υποσύνολο της γενικής
ιεραρχίας ρόλων.

Σχήμα 6. Μηχανή κατάστασης ιεραρχίας ρόλων.
Οι μηχανές κατάστασης (State machines) διατηρούν το υποσύνολο ρόλου για κάθε
χρήστη και το υποσύνολο αδείας για κάθε ρόλο. Μια μηχανή κατάστασης
αποτελείται από τις μεταβλητές κατάστασης, που κωδικοποιούν τη δήλωσή της, και
τα γεγονότα, τα οποία μετασχηματίζουν τη δήλωσή της. Στο DRBAC, υπάρχει μια
Μηχανή Κατάστασης Ρόλου (Role State Machine) για κάθε χρήστη, και μια Μηχανή
Κατάστασης Αδείας (Permission State Machine) για κάθε ρόλο. Ο ρόλος και η άδεια
χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές κατάστασης αντίστοιχα. Ο Πράκτορας Πλαισίου
(Context Agent) συλλέγει τις πληροφορίες πλαισίου και παράγει τα προκαθορισμένα
γεγονότα για να προκαλέσει τις μεταβάσεις (transitions) στις Μηχανές Κατάστασης.
Μια Μηχανή Κατάστασης Αδείας απεικονίζεται στο σχήμα 7.

Σχήμα 7. Μηχανή κατάστασης ιεραρχίας αδειών.
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Ο όρος άκυρη άδεια (null permission) υπονοεί “μη άδεια” (no permission). Μια
μετάβαση (transition) ορίζεται ως T (Αρχική Δήλωση - Initial State, Δήλωση
Προορισμού - Destination State). Έτσι το T(P1, P2) αντιπροσωπεύει τη μετάβαση
από το P1 στο P2 και T(P2, P1) αντιπροσωπεύει τη μετάβαση από το P2 στο P1. Η
Μηχανή Κατάστασης Ρόλου είναι παρόμοια με τη Μηχανή Κατάστασης Άδειας.

4.1.3. Λειτουργία του DRBAC
Η λειτουργία του DRBAC [71] απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα 7α. Για την
κατανόηση του παραδείγματος λειτουργίας του DRBAC σε περιβάλλον PerCom,
υποθέτουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα “έξυπνο” κτήριο π.χ. μιας πανεπιστημιούπολης
στο οποίο κινείται ένας καθηγητής που τον ονομάζουμε καθηγητή Β.
Όταν ο καθηγητής B συνδέεται με το σύστημα στο γραφείο του, π.χ. με ένα PDA, η
κεντρική αρχή του ορίζει ένα υποσύνολο από τους ρόλους, π.χ., Καθηγητής, Λέκτωρ
και, Πανεπιστημιακή Σχολή, το οποίο υποσύνολο ρόλων βασίζεται
στα
πιστοποιητικά της κεντρικής αρχής. Κατόπιν η κεντρική αρχή ορίζει επίσης έναν
πράκτορα ελέγχου πρόσβασης για το PDA του, ο οποίος υποστηρίζει (maintains) την
Μηχανή Κατάστασης Ρόλου.
Τώρα, θεωρούμε μια πολιτική ασφάλειας που καθορίζει τον ενεργό ρόλο του Β ως
Καθηγητής όταν είναι στο γραφείο του (σχήμα 7α, όπου ο κύκλος, ο οποίος
απεικονίζεται με την διακεκομμένη γραμμή περιφερείας, είναι ο ενεργός ρόλος), και
καθορίζει τη μετάβαση ως εξής:
Αλλάξτε το ρόλο από Καθηγητής σε
Πανεπιστημιακή Σχολή όταν ο καθηγητής Β φεύγει από το γραφείο του.

Σχήμα 7α. Μηχανή Κατάστασης Ιεραρχίας Ρόλων (Role Hierarchy State
Machine)
Όταν ο καθηγητής Β έχει πρόσβαση στον πόρο στο γραφείο του, χρησιμοποιείται ο
ενεργός ρόλος Καθηγητής . Ο πόρος υποστηρίζει τις Μηχανές Κατάστασης Αδείας
όπως φαίνεται στο σχήμα 7β. Ο αριθμός δείχνει ότι κάθε ένας από τους ρόλους,
Καθηγητής, Πανεπιστημιακή Σχολή και Λέκτωρ, έχει τις Μηχανές Κατάστασης
Αδείας του. Ο κύκλος, με την διακεκομμένη γραμμή περιφερείας, αντιπροσωπεύει
την τρέχουσα ενεργό άδεια για κάθε ρόλο. Το άκυρος (null) σημαίνει ότι ο ρόλος
δεν έχει την άδεια πρόσβασης στον πόρο. Παρόμοια με την Μηχανή Κατάστασης
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Ρόλου, ο πράκτορας πλαισίου στον πόρο θα προκαλέσει τις μεταβάσεις στην
Μηχανή Κατάστασης Αδείας. Στο παράδειγμα, υποτίθεται ότι η ενεργός άδεια του
ρόλου Καθηγητής
είναι P1 όταν το φορτίο του συστήματος από τον πόρο είναι
χαμηλό. Το P1 σημαίνει προνόμιο για δύο ενέργειες: “διάβασε” και “ εγγραφή” (read
and write privilege). Η πολιτική ασφαλείας για τον πόρο μπορεί να καθορίσει μια
μετάβαση αδείας για τον ρόλο Καθηγητής όπως: Άδεια διέλευσης από P1 στο P2,
όταν το φορτίο του συστήματος είναι υψηλό. Η άδεια P2 εξασφαλίζει μόνο το
προνόμιο της ανάγνωσης.

Σχήμα 7β. Ιεραρχία Αδειών για τον πόρο (Permission Hierarchy for the Resource)
Με βάση τις καταστάσεις που καθορίζονται ανωτέρω, είναι δυνατόν να περιγραφούν
μερικά σενάρια για να επεξηγηθεί ο δυναμικός έλεγχος πρόσβασης.
 Όταν ο καθηγητής Β φεύγει από το γραφείο του, ο πράκτορας πλαισίου θα
στείλει ένα συμβάν (event) στον πράκτορα ελέγχου πρόσβασης στο PDA του.
Αυτό το συμβάν θα προκαλέσει μια μετάβαση (transition) στην Μηχανή
Κατάστασης Ρόλου, που αλλάζει τον ενεργό ρόλο του σε Πανεπιστημιακή
Σχολή. Κατά συνέπεια, ο καθηγητής Β δεν θα είναι σε θέση να γράψει στον
πόρο μόλις αφήσει το γραφείο του, δεδομένου ότι ο ρόλος Πανεπιστημιακή
Σχολή έχει μόνο άδεια P2 ή είναι άκυρος (null).
 Όταν ο καθηγητής Β έχει πρόσβαση στον πόρο στο γραφείο του, ο ενεργός
ρόλος του είναι Καθηγητής. Αυτός ο ρόλος έχει και το προνόμιο για τις
εντολές “διάβασε” και “γράψε” στον πόρο, εφ΄ όσον το φορτίο του
συστήματος του πόρου είναι χαμηλό. Εάν το φορτίο του συστήματος γίνει
επικίνδυνα υψηλό, η Μηχανή Κατάστασης Άδειας του πόρου θα αλλάξει την
ενεργό άδεια για τον ρόλο Καθηγητής του καθηγητή Β στο P2 και ο
καθηγητής Β θα χάσει το προνόμιο “γράψε” για τον αντίστοιχο πόρο.
Από το παραπάνω σενάριο, συμπεραίνεται ότι ο μηχανισμός DRBAC μπορεί να
ενισχύσει την ασφάλεια σε περιβάλλον PerCom. Ο μηχανισμός DRBAC που
εφαρμόζεται σε αυτήν την εφαρμογή εγγυάται ότι το προνόμιο πρόσβασης στον πόρο
του καθηγητή Β θα αλλάξει δυναμικά όταν αλλάξει το πλαίσιο. Η χρησιμοποίηση
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των πληροφοριών πλαισίου για την αλλαγή των προνομίων του χρήστη αποτρέπει την
λανθασμένη χρήση των πόρων.

4.1.4. Ορισμένα συμπεράσματα για το DRBAC
Η σημαντικότερη δύναμη του προτύπου DRBAC είναι ότι οι αποφάσεις ελέγχου
πρόσβασης βασίζονται δυναμικά στις πληροφορίες πλαισίου. Αυτή η ιδιότητά του
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις εφαρμογές σε περιβάλλον PerCom. Εντούτοις, η
εφαρμογή DRBAC μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα μιας εφαρμογής. Για να
εφαρμοστεί με επιτυχία το DRBAC σε πραγματικές εφαρμογές, πρέπει να ληφθούν
υπ΄όψη τα ακόλουθα ζητήματα:
 Επειδή χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες πλαισίου με την χορήγηση του
προνομίου πρόσβασης, πρέπει να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των πληροφοριών
του πλαισίου. Οι μη ασφαλείς πληροφορίες πλαισίου μπορούν να οδηγήσουν
ένα σύστημα στη λήψη μη ορθών αποφάσεων όσον αφορά στον έλεγχο
πρόσβασης και μπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εφαρμογών.
 Στο πρότυπο του DRBAC, ο ενεργός ρόλος του χρήστη και η ενεργός άδεια
του ρόλου μπορούν να αλλάξουν δυναμικά. Είναι δυνατό σε μερικές
καταστάσεις ο ενεργός ρόλος του χρήστη να αλλάξει αλλά στο χρήστη να
έχουν ήδη χορηγηθεί οι άδειες για να έχει πρόσβαση στον πόρο , επειδή το
σύστημα βασίστηκε σε έναν ρόλο του χρήστη που είχε ορισθεί
προηγουμένως. Επομένως οι μηχανισμοί απαιτούνται για να διατηρήσουν τη
συνέπεια σε μια τέτοια κατάσταση.
 Επειδή η Μηχανή Κατάστασης Ρόλου του DRBAC θα “τρέξει” στη συσκευή
του χρήστη (PDA, κινητό τηλέφωνο), η κατανάλωση των πόρων του κινητού
τερματικού θα αυξηθεί. Εντούτοις, οι χρήστες θα έχουν τυπικά λιγότερους
από δέκα ρόλους που θα ορίζονται στον καθένα από αυτούς. Λαμβάνοντας
υπόψη την αυξανόμενη δύναμη των κινητών συσκευών που υποστηρίζει μια
Μηχανή Κατάστασης με λιγότερες από δέκα δηλώσεις πρέπει να έχει την
ελάχιστη δυνατή επιρροή στην απόδοση.

4.2. UCON
Ο Έλεγχος Χρήσης (Usage Control - UCON) [65] καλύπτει:
¾ τον παραδοσιακό έλεγχο πρόσβασης,
¾ τη διαχείριση εμπιστοσύνης, που επιτρέπει την εξουσιοδότηση των ξένων σε
ένα ανοικτό περιβάλλον όπως το Διαδίκτυο,
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¾ την διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (digital rights management - DRM). Η
διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων καλύπτει τον έλεγχο της χρήσης
ψηφιακών δεδομένων στη μεριά του χρήστη.
Ο έλεγχος χρήσης UCON ενοποιεί και υπερβαίνει αυτά τα τρία πεδία δημιουργώντας
μια νέα προσέγγιση στον έλεγχο πρόσβασης. Επίσης επιτυγχάνει λεπτοκοκκιώδη
έλεγχο της χρήσης των ψηφιακών αντικειμένων, σε σύγκριση με αυτόν των
παραδοσιακών πολιτικών και των προτύπων του ελέγχου πρόσβασης.
Όσον αφορά στον όρο “χρήση” (usage), σημαίνει τη χρήση των δικαιωμάτων στα
ψηφιακά αντικείμενα. Ο όρος “δικαιώματα” (rights) περιλαμβάνει τα δικαιώματα για
τη χρήση του ψηφιακού αντικειμένου και τα δικαιώματα για την μεταβίβαση
(delegation) των δικαιωμάτων.
Το UCON παρουσιάζει δύο τρωτά σημεία. Το ένα είναι η μεταβίβαση των
δικαιωμάτων (delegation of rights) και το άλλο ότι απαιτείται μια σαφής περιγραφή
των ζητημάτων διοίκησης. Η βελτίωση του προτύπου, κατά τους δημιουργούς του, θα
δώσει περιεκτικότερες προσεγγίσεις λύσης στον τομέα του ελέγχου χρήσης.

4.2.1. Το μοντέλο UCON
Το πρότυπο UCON αποτελείται από τρία κύρια τμήματα και από άλλα τρία πρόσθετα
που εμπλέκονται κυρίως στη διαδικασία έγκρισης (σχήμα 8).
♦ Τα τρία κύρια τμήματα περιλαμβάνουν τα υποκείμενα, τα αντικείμενα, και τα
δικαιώματα. Το καθένα τους μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορα επιμέρους
συστατικά ανάλογα με διαφορετικές προοπτικές.
♦ Τα πρόσθετα συστατικά περιλαμβάνουν τους κανόνες εξουσιοδότησης
(authorization rules), τους όρους (conditions), και τις υποχρεώσεις (obligations).
Στη διαδικασία εξουσιοδότησης πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε οι
κανόνες εξουσιοδότησης και ιδιαίτερα τα συγκεκριμένα δικαιώματα για τους
κανόνες εξουσιοδότησης. Στη διαδικασία εξουσιοδότησης μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν οι όροι και οι υποχρεώσεις.
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Σχήμα 8. Το μοντέλο UCON
Το πεδίο δράσης του μοντέλου UCON απεικονίζεται στο επόμενο σχήμα 9.

Σχήμα 9. Το πεδίο δράσης του UCON
Το πεδίο δράσης αποτελείται από περιοχές ελέγχου (Control Domains) που
καλύπτουν τον τομέα όπου τα δικαιώματα και η χρήση των δικαιωμάτων στα
ψηφιακά αντικείμενα είναι υπό τον έλεγχο ενός οργάνου ελέγχου αναφοράς
(reference monitor) που συνδέει τις πολιτικές και τους κανόνες απόφασης για τον
έλεγχο της πρόσβασης στα ψηφιακά αντικείμενα. Τα υποκείμενα έχουν πρόσβαση
στα ψηφιακά αντικείμενα μόνο μέσα από το όργανο ελέγχου αναφοράς.
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Υπάρχουν δύο τύποι περιοχών ελέγχου που εδράζονται εκεί όπου βρίσκεται το
όργανο ελέγχου αναφοράς. Μία είναι η περιοχή ελέγχου με το όργανο ελέγχου
αναφοράς στη μεριά του εξυπηρετητή (Server-side Reference Monitor - SRM) και η
άλλη είναι η περιοχή ελέγχου με το όργανο ελέγχου αναφοράς στη μεριά του πελάτη
(Client-side Reference Monitor - CRM). Εδώ ο εξυπηρετητής είναι μια οντότητα που
παρέχει ένα ψηφιακό αντικείμενο και ο πελάτης είναι μια οντότητα που λαμβάνει και
χρησιμοποιεί το ψηφιακό αντικείμενο.
Η SRM βρίσκεται μέσα σε περιβάλλον συστημάτων κεντρικών υπολογιστών και
μεσολαβεί για την όλη πρόσβαση στα ψηφιακά αντικείμενα. Η CRM βρίσκεται στο
περιβάλλον των συστημάτων των πελατών και ελέγχει την πρόσβαση και τη χρήση
των ψηφιακών αντικειμένων εξ ονόματος ενός συστήματος κεντρικών υπολογιστών.
Η συνύπαρξη των δύο περιοχών SRM και CRM είναι δυνατή και είναι το πιθανότερο
να συμβεί στα υπόλοιπα συστήματα επειδή ακόμη και με την εφαρμογή της CRM,
ένας κεντρικός υπολογιστής πιθανώς να θέλει να περιλάβει μερικές λειτουργίες
ελέγχου στην πλευρά του για τον καλύτερο έλεγχο. Το UCON καλύπτει επίσης αυτό
το είδος υβριδικής περιοχής ελέγχου.

4.2.2. Έλεγχος διάδοσης και χρήσης
Η άλλη περιοχή του UCON έχει να κάνει με τον έλεγχο διάδοσης και χρήσης των
ψηφιακών πληροφοριών. Οι κύριοι τύποι ψηφιακής διάδοσης και χρήσης των
πληροφοριών είναι δύο:
1. ο βασισμένος στην πληρωμή τύπος (payment-based type - PBT),
2. ο δωρεάν τύπος (ή τύπος χωρίς πληρωμή) (payment-free type- PFT).
Στον τύπο PBT, η έγκριση γίνεται με βάση τις επιλογές πληρωμής. Στον τύπο PFT,
δεν απαιτείται πληρωμή, αλλά η διάδοση πρέπει να ελεγχθεί για λόγους
εμπιστευτικότητας ή άλλες απαιτήσεις ασφαλείας / ιδιωτικότητας. Οι τύποι PBT και
PFT μπορούν να συνυπάρξουν σε ορισμένες καταστάσεις αν και αυτό δεν
παρουσιάζεται παραστατικά ρητά στο σχήμα 9.

4.2.3. Εξέλιξη του UCON
Ο έλεγχος χρήσης UCON έδωσε την οικογένεια των προτύπων UCONABC [66], τα
οποία ενσωματώνουν τις εγκρίσεις Authorizations (A), τις υποχρεώσεις oBligations
(B), και τους όρους Conditions (C). Αυτά τα καλούμε πρότυπα πυρήνων επειδή
εξετάζουν την ουσία UCON, αφήνοντας, προς το παρόν εκτός, τη διοίκηση
(administration), τη μεταβίβαση (delegation), καθώς και άλλα σημαντικά αλλά
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δεύτερης κατηγορίας (second-order) ζητήματα τα οποία οι συγγραφείς σκοπεύουν να
εξετάσουν αργότερα.

Σχήμα 11. Συνιστώντα τμήματα του προτύπου UCONABC
Οι J. Park and R. Sandhu [60], θεωρούν ότι το πρότυπο UCONABC του UCON, θέτει
τα θεμέλια και για τους ελέγχους πρόσβασης επόμενης γενεάς αλλά και για ένα
αξιόπιστο DRM (Digital Rights Management).
Ο πυρήνας του μοντέλου UCONABC , αποτελείται από οκτώ τμήματα (σχήμα 11).
Αυτά είναι: υποκείμενα (subjects), ιδιότητες υποκειμένων (subject attributes),
αντικείμενα (objects), ιδιότητες αντικειμένου (object attributes), δικαιώματα (rights),
εξουσιοδοτήσεις (authorizations),υποχρεώσεις (obligations), και όροι (conditions). Οι
εξουσιοδοτήσεις, οι υποχρεώσεις, και οι όροι είναι λειτουργικά κατηγορήματα
(functional predicates) που πρέπει να αξιολογηθούν για την απόφαση χρήσης. Κάθε
ένα κατηγόρημα μπορεί να διαιρεθεί σε λεπτομερή κατηγορήματα. Υποκείμενα,
αντικείμενα και δικαιώματα μπορεί να διαιρεθούν σε διάφορα λεπτομερή συστατικά
με τις διαφορετικές προοπτικές.
Μια σημαντική καινοτομία στο UCONABC είναι ότι οι ιδιότητες του υποκειμένου και
του αντικειμένου μπορούν να είναι μεταβλητές (mutable). Οι μεταβλητές ιδιότητες
(Mutable attributes) αλλάζουν συνεπεία της πρόσβασης, ενώ οι αμετάβλητες
ιδιότητες (immutable attributes)μπορούν να αλλάξουν μόνο μετά από διοικητική
ενέργεια. Οι πολιτικές που απαιτούν όρια στον αριθμό προσβάσεων από ένα
υποκείμενο ή μια μείωση του υπόλοιπου λογαριασμού (account balance) βασισμένο
στην πρόσβαση μπορούν να διευκρινιστούν εύκολα χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές
ιδιότητες. Γενικότερα, τα διάφορα είδη αναλώσιμων εγκρίσεων μπορούν να
διαμορφωθούν με αυτόν τον τρόπο.
Οι υψηλές πολιτικές υδατοσήμων (High watermark policies) που αφορούν στην
εκκαθάριση (clearance) των υποκειμένων και οι Κινεζικοί Τοίχοι (Chinese Walls)
ενισχύονται επίσης με αυτό τον τρόπο.
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Η εισαγωγή των μεταβλητών ιδιοτήτων (mutable attributes) είναι ένας κρίσιμος
διαφοροποιητής του UCONABC σχετικά με τις περισσότερες προτάσεις για τα
ενισχυμένα πρότυπα του ελέγχου πρόσβασης. Οι μεταβλητές ιδιότητες προσθέτουν
περαιτέρω περιπλοκή στην απαίτηση για τις επίκαιρες (timely) τιμές των ιδιοτήτων
από μια εμπιστευμένη πηγή, δεδομένου ότι τώρα οι ιδιότητες πρέπει επίσης να είναι
τροποποιήσιμες με έναν εμπιστευμένο τρόπο.
Πρόσφατα, από τον Zhang [2004], R. Sandhu et al [67], έχει προταθεί μια
εναλλακτική απεικόνιση των συστατικών του προτύπου UCONABC όπως φαίνεται στο
σχήμα 12. Τα δύο σχήματα , 11 και 12, παρουσιάζουν βασικά τα ίδια συστατικά
UCON. Το σχήμα 12 παρέχει μια διαισθητική απεικόνιση με έμφαση στη διαδικασία
απόφασης χρήσης με το να την τοποθετήσει στο κέντρο του διαγράμματος, ενώ το
σχήμα 11 εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ των συστατικών. Στο σχήμα 11, η διαδικασία
απόφασης χρήσης παρουσιάζεται ως μία σχέση μεταξύ των υποκειμένων, των
αντικειμένων και των δικαιωμάτων που απαιτεί εξουσιοδοτήσεις, υποχρεώσεις και
όρους.

Σχήμα 12. Μια εναλλακτική άποψη του UCONABC.

4.3. TMAC
Ο βασισμένος-στην-ομάδα έλεγχος πρόσβασης (TeaM-based Access Control TMAC) [71] είναι μια προσέγγιση στην εφαρμογή του βασισμένου στον ρόλο
ελέγχου πρόσβασης (role-based access control) σε συνεργαζόμενα περιβάλλοντα. Τα
συνεργαζόμενα, σε αμφίδρομη σχέση, περιβάλλοντα είναι δύο:
1.

το πλαίσιο χρηστών (User context), και
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2.

το πλαίσιο των αντικειμένων (Object context).

Ο “πυρήνας” της προσέγγισης TMAC είναι η έννοια της “ομάδας” (Team) τόσο στο
πλαίσιο χρηστών όσο και στο πλαίσιο των αντικειμένων.
Στο πλαίσιο χρηστών, στην “ομάδα” τοποθετείται ένα σύνολο χρηστών (Team
members) στους οποίους αποδίδονται συγκεκριμένοι ρόλοι με στόχο την
ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου στόχου ή ενός σκοπού.
Στο πλαίσιο των αντικειμένων, στην “ομάδα”, τοποθετούνται οι περιπτώσεις των
αντικειμένων (Object instances) στα οποία αποδίδονται οι τύποι των αντικειμένων
(Object types) και πάλι με στόχο την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου στόχου ή ενός
σκοπού.
Οι σχέσεις των ομάδων μεταξύ τους είναι αμφίδρομες όπως αμφίδρομες είναι και οι
σχέσεις των συνόλων “χρηστών” με τις ομάδες ρόλων και των συνόλων περιπτώσεων
με τις ομάδες αντικειμένων. Οι ομάδες ρόλων του πλαισίου των χρηστών
συνεργάζονται (σχήμα 13), σε αμφίδρομη πάντα βάση, με τις ομάδες των τύπων
αντικειμένων μέσω ενός μηχανισμού εκχωρήσεως αδειών στις ομάδες (Team
permissions), κατά την διάρκεια του συνεργατικού πλαισίου σε μια σύνδεση κατά το
χρόνο εκτέλεσης (runtime binding).

Σχήμα 13. Το μοντέλο TMAC.
Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή του βασισμένου σε ομάδες ελέγχου πρόσβασης
(Team-based Access Control - TMAC) σε ένα νοσοκομειακό πληροφοριακό
σύστημα, οι στόχοι του είναι δύο:
1. να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφαλείας στο οποίο δεν θα παρεισέφρυε το
νοσηλευτικό προσωπικό.
2. να παρασχεθούν οι, κάτω από αυστηρές συνθήκες και μόνο όταν είναι
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απολύτως απαραίτητο, άδειες για την πρόσβαση στα αρχεία ενός ασθενή, έτσι
ώστε να μπορεί να τις πάρει μόνο το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό και
μόνον όταν αυτό παρείχε τις υπηρεσίες του στον ασθενή.
Τα συστατικά του TMAC είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ένα όνομα ομάδας, t.
Ένα σύνολο χρηστών/ μελών ομάδων, TU.
Ένα σύνολο ρόλων ομάδας, TR, το οποίο περιορίζει τους ρόλους στους
οποίους τα μέλη της ομάδας μπορούν να ανήκουν. TR ⊆ R, όπου το R είναι
το ολικό σύνολο ρόλων στο σύστημα πληροφοριών.
Ένας ειδικός ρόλος αποκαλούμενος επικεφαλής ομάδας (team head) (h), όπου
h ⊆ TR. Μόνο ένας χρήστης μπορεί να είναι επικεφαλής ομάδας (team head)
οποιαδήποτε στιγμή.
Ένα σύνολο τύπων αντικειμένου (set of object types), OT.
Ένα σύνολο περιπτώσεων αντικειμένου (set of object instances), Ο.
Ένα σύνολο αδειών ομάδων (set of team permissions) TP, που καθορίζεται με
βάση το TR και το OT, δηλαδή, TP ⊆ TR Χ OT
Ένα πλαίσιο συνεργασίας (collaboration context) που αποτελείται από τα
ακόλουθα δύο συστατικά (components).
o Ένα πλαίσιο (UC) χρηστών, όπου UC: TR Χ TU
o Ένα πλαίσιο (OC) αντικειμένου, όπου OC: OT Χ Ο

Η βασική ιδέα στο TMAC είναι να χρησιμοποιηθεί ο RBAC για να καθοριστεί ένα
σύνολο αδειών P στις περιοχές του R και OT. Οι μεμονωμένες ομάδες της ίδιας
δομής (τύπος/κλάση) καλύπτουν το ίδιο υποσύνολο των ρόλων, TR του R και
κληρονομούν έτσι το ίδιο υποσύνολο TP τoυ P. Εντούτοις, το TMAC απαιτεί τη
σύνδεση κατά το χρόνο εκτέλεσης του TP για κάθε ομάδα στα σύνολα TU και O της
ομάδας. Αυτό επιτρέπει την ενεργοποίηση κατά το χρόνο εκτέλεσης των αδειών στο
επίπεδο μεμονωμένου χρήστη και αντικειμένων.
Από άποψη λειτουργική το TMAC υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες για να
επιτρέπει τον έλεγχο πρόσβασης στο σύνολο της ομάδας:
•
•
•
•

User-assign (user, team): εκχωρεί έναν χρήστη σε μια ομάδα.
User-deassign (user, team): απομακρύνει έναν χρήστη από μια ομάδα.
Team-activate (team): ενεργοποιεί τις άδειες των μελών της ομάδας για τα
αντικείμενα που χρειάζονται (TU και Ο).
Team-deactivate (team): απενεργοποιεί τις άδειες για ολόκληρη την ομάδα.

4.4. C-TMAC
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Το μοντέλο C-TMAC (Team-Based Access Control Using Contexts) [19] αποτελεί
επέκταση του TMAC προς δύο βασικές κατευθύνσεις:
1.
2.

Δόθηκε ένα πλαίσιο για ενσωμάτωση των εννοιών TMAC με RBAC.
Χρησιμοποιούνται και άλλες βασισμένες στα συμφραζόμενα πληροφορίες
εκτός από αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα στο πλαίσιο χρηστών (user
context) και στο πλαίσιο αντικειμένου (object context) του TMAC.

Αυτού του είδους οι βασισμένες στα συμφραζόμενα πληροφορίες μπορούν, μεταξύ
των άλλων, να περιλάβουν το χρόνο της πρόσβασης, τη θέση από την οποία ζητείται
η πρόσβαση, τη θέση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο που προσεγγίζεται,
συγκεκριμένες τιμές συναλλαγών που υπαγορεύουν ειδικές πολιτικές πρόσβασης
κ.λ.π. Συνεπώς το μοντέλο C-TMAC διαμορφώνει ένα σύνολο πολιτικών πρόσβασης
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της εφαρμογής.
Το μοντέλο C-TMAC αποτελείται από πέντε σύνολα οντοτήτων:
¾ τους χρήστες (users U). Κάθε χρήστης (U) είναι απλά ένα πρόσωπο.
¾ τους ρόλους (roles R). Κάθε ρόλος (R) είναι μια λειτουργία εργασίας μέσα
στην οργάνωση με κάποια σχετική σημασιολογία σχετικά με την αρχή
(authority) και την ευθύνη (responsibility) που παρέχονται σε ένα μέλος του
ρόλου.
¾ τις άδειες, (permissions P) που είναι εγκρίσεις για ένα συγκεκριμένο τρόπο
πρόσβασης σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα δεδομένων.
¾ τις ομάδες (teams)
¾ τα πλαίσια (contexts),
¾ συλλογή των συνόδων (collection of sessions),
τα οποία παρουσιάζονται στο διάγραμμα του σχήματος 14.
Η ανάθεση χρηστών (User assignment URS) και η ανάθεση αδείας (permission
assignment PRS) είναι και οι δύο, πολλαπλές σχέσεις. Δηλαδή ένας χρήστης μπορεί
να είναι μέλος πολλών ρόλων, και ένας ρόλος μπορεί να ανατεθεί σε πολλούς
χρήστες. Ομοίως, ένας ρόλος μπορεί να έχει πολλές άδειες και η ίδια άδεια μπορεί να
εκχωρηθεί σε πολλούς ρόλους. Οι διαθέσιμες στο χρήστη άδειες είναι η ένωση των
αδειών από όλους τους ρόλους που ενεργοποιούνται στην εν λόγω σύνοδο. Οι ενεργοί
ρόλοι σε μια σύνοδο μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του χρήστη.
Στο πλαίσιο (C) περιέχονται οι πληροφορίες που αφορούν στα απαιτούμενα δεδομένα
αντικειμένων για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς επίσης και βασισμένες
στα συμφραζόμενα πληροφορίες όπως οι θέσεις, τα διαστήματα χρόνου κ.λ.π..
Η οντότητα ομάδα (T) (team entity T) αντιπροσωπεύει μια ομάδα χρηστών με
συγκεκριμένους ρόλους και με στόχο την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης
δραστηριότητας σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο. Η έννοια ομάδα (team T) χρησιμοποιείται
και ως μηχανισμός σύνδεσης των χρηστών με τα πλαίσια. Η χρήση μιας ομάδας ως
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μεσάζοντα, για να επιτραπεί σε έναν χρήστη να λάβει ένα πλαίσιο, είναι παρόμοια με
τη χρήση των ρόλων ως μεσάζοντα μεταξύ των χρηστών και των αδειών.
Ένας χρήστης, έστω και αν ενεργεί μόνος του, μπορεί να θεωρηθεί ως το μόνο μέλος
μιας ιδιωτικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια μιας συνόδου, ένας χρήστης μπορεί να
συμμετέχει σε διάφορες ομάδες. Έτσι, κάθε σύνοδος είναι επίσης μια αντιστοίχηση
(mapping) ενός χρήστη ως μέλους σε ένα υποσύνολο ομάδων. Τα διαθέσιμα στο
χρήστη πλαίσια είναι η ένωση των πλαισίων όλων των ομάδων στις οποίες
συμμετέχει. Οι “ενεργές” ομάδες (“active” teams) σε μια σύνοδο μπορούν να
αλλάξουν κατά την κρίση του χρήστη, όπως οι ενεργοί ρόλοι του. Μια ομάδα μπορεί
επίσης να θεωρηθεί ως αντιστοίχηση (mapping) σε πολλούς χρήστες. Οι ρόλοι που
ενεργοποιούνται από αυτούς τους χρήστες προσδιορίζουν το σύνολο αδειών που είναι
διαθέσιμο στην ομάδα ως συνδυασμός των αδειών από όλους τους ρόλους που
συμμετέχουν στην εν λόγω ομάδα.
Η ανάθεση πλαισίου (Context assignment - CTS) και η ανάθεση ομάδων (team
assignment - UTS) είναι δύο πολλαπλές σχέσεις. Δηλαδή μια ομάδα μπορεί να έχει
πολλά πλαίσια και το ίδιο πλαίσιο μπορεί να οριστεί σε πολλές ομάδες, όπως και ένας
χρήστης μπορεί να είναι μέλος πολλών ομάδων και μια ομάδα μπορεί να έχει πολλούς
χρήστες. Υπάρχουν όμως περιορισμοί κατά την εκχώρηση ενός χρήστη σε μια ομάδα.
Ένας προφανής περιορισμός σχετίζεται με τους ρόλους που ανατίθενται στο χρήστη.
Υπάρχουν αμοιβαία αποκλειστικοί ρόλοι και ομάδες, π.χ. ένας χρήστης που του έχει
ανατεθεί ο ρόλος του “Παθολόγου” και του “Διαχειριστή” δεν μπορεί να συμμετέχει
σε μια ομάδα περίθαλψης ως “Διαχειριστής”.

Σχήμα 14. Το μοντέλο C-TMAC.

4.4.1. Περιγραφή του μοντέλου C-TMAC
Το C-TMAC έχει τα ακόλουθα συστατικά:
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 U, R, P, S, T, C, είναι τα αντίστοιχα σύμβολα για τους χρήστες, τους ρόλους,
τις άδειες, τις συνόδους, τις ομάδες και τα πλαίσια.
 PRS ⊆ P x R, είναι μια πολλαπλή σχέση ανάθεσης ρόλου στην άδεια
 URS ⊆ U x R, είναι μια πολλαπλή σχέση ανάθεσης χρήστη στο ρόλο
 CTS ⊆ C x T, είναι μια πολλαπλή σχέση ανάθεσης πλαισίου στην ομάδα
 UTS ⊆ U x T, είναι μια πολλαπλή σχέση ανάθεσης χρήστη στην ομάδα
♦ Σύνοδος-Χρήστης (session-user): S → U είναι μια λειτουργία που αντιστοιχίζει
κάθε σύνοδο si σε έναν και μοναδικό χρήστη user(si), που είναι σταθερός για τη
διάρκεια της συνόδου.
♦ Σύνοδος-Ρόλοι (session-roles): Το S → 2R, είναι μια λειτουργία που αντιστοιχίζει
κάθε σύνοδο si σε ένα σύνολο ρόλων (roles), roles(si) ⊆ {r | (user(si), r) ∈ URS},
το οποίο μπορεί να αλλάξει με το χρόνο, και η σύνοδος si έχει τις άδειες ∪ r ∈
roles(si) {p | (p, r) ∈ PRS} που αναφέρονται ως Άδειες Συνόδου-Ρόλων (SessionRoles Permissions).

♦ Σύνοδος-Ομάδες (session-teams): Το S → 2T, είναι μια λειτουργία που
αντιστοιχίζει κάθε σύνοδο si σε ένα σύνολο ομάδων teams(si) ⊆ {t | (user(si), t)
∈ UTS}, το οποίο μπορεί να αλλάξει με το χρόνο, και η σύνοδος si έχει το πλαίσιο
∪ t ∈ teams(si) {c | (c, t) ∈ CTS} καλούμενο Ομάδα-Πλαίσιο (Team-Context).
♦ Ομάδα-Χρήστες (team-users): Το T → 2U, είναι μια λειτουργία που αντιστοιχίζει
κάθε ομάδα tj σε ένα σύνολο χρηστών users(tj) ⊆ {u | (u, ti) ∈UTS} ∧ ∃sj:
user(sj) = u}, το οποίο μπορεί να αλλάξει με το χρόνο.
♦ Ομάδα-Ρόλοι (team-roles): Το T → 2R, είναι μια λειτουργία που αντιστοιχίζει
κάθε ομάδα tj σε ένα σύνολο ρόλων roles(tj) ⊆ {r | (users(ti), r) ∈ URS}, που
μπορεί να αλλάξει με το χρόνο, και η ομάδα ti έχει τις άδειες ⊕ r ∈roles(ti) {p |
(p, r) ∈PRS}, καλούμενες Άδειες Ρόλων Ομάδας (Team-Roles Permissions) όπου
το ⊕ σημαίνει “συνδυασμός” (combination).
Οι άδειες Ομάδα-Ρόλοι θα μπορούσαν να συνδυαστούν ως εξής:

♦ Συνάθροιση (Aggregation): Το σύνολο αδειών πρόσβασης της ομάδας είναι η
ένωση (άθροισμα) των μεμονωμένων αδειών των βασισμένων στους ρόλους
αδειών πρόσβασης όλων των μελών της ομάδας.
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♦ Μέγιστο / Ελάχιστο (Maximum/Minimum): Το σύνολο αδειών πρόσβασης
θεωρείται ίσο με τα μέγιστα ή ελάχιστα σύνολα αδειών των μεμονωμένων μελών
της ομάδας.
♦ Τρέχουσα δομή ομάδων (Current team structure): Η δομή (structure ή formation)
της ομάδας χρησιμοποιείται για να καθορίσει τα πιστοποιητικά που κατέχουν τα
μέλη της ομάδας. Σύμφωνα με ένα πρότυπο ομάδας, απαιτούνται ορισμένα μέλη
της ομάδας. Οι μεμονωμένοι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκτελέσουν ενέργειες
από μόνοι τους αλλά μόνο παρουσία των συμμετεχόντων υπολοίπων μελών της
ομάδας.

4.5. ΟASIS
Το OASIS [1] είναι μια ανοικτή αρχιτεκτονική ελέγχου πρόσβασης για ασφαλείς,
ανεξάρτητες, αλληλεπιδρώσες υπηρεσίες. Χρησιμοποιεί τον βασισμένο σε ρόλους
έλεγχο πρόσβασης (RBAC) για να εξασφαλίσει την ασφαλή ενδοδικτυακή
λειτουργικότητα (interoperation) των ανεξάρτητα διοικούμενων υπηρεσιών σε
ανοικτά κατανεμημένα περιβάλλοντα. Ο στόχος του OASIS είναι να επιτραπεί στις
αυτόνομα διοικούμενες περιοχές να διευκρινίσουν τις δικές τους πολιτικές ελέγχου
πρόσβασής και το κάθε υποκείμενο (subject) να λειτουργεί εντός των επιπέδων
συμφωνίας των υπηρεσιών SLA (Service Level Agreements).
Συνδέοντας τα προνόμια με τους ρόλους, ο RBAC έλεγχος, παρέχει ένα μέσον
έκφρασης των απαιτήσεων ελέγχου πρόσβασης που αυξάνονται αριθμητικά όσον
αφορά τις αρχές (principals) και τα αντικείμενα (objects) μέσα σε ένα σύστημα. Ένα
ξεχωριστό πλεονέκτημα του OASIS είναι η αποφυγή της λεπτομερούς διαχείρισης
του μεγάλου αριθμού λιστών ελέγχου πρόσβασης όταν αλλάζουν οι άνθρωποι την
απασχόληση ή τη λειτουργία τους. Το αποκεντρωμένο, σε τοπικό επίπεδο RBAC
(domain-level RBAC) είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για τα μεγάλης
κλίμακας, ευρέως κατανεμημένα συστήματα.
Επίκεντρο στο μοντέλο του OASIS είναι η ιδέα της ενεργοποίησης ρόλου που
βασίζεται στα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά που κατέχει ένας χρήστης, μαζί με
τους δευτερεύοντες όρους που εξαρτώνται από την κατάσταση του περιβάλλοντος, θα
τον εξουσιοδοτήσουν να ενεργοποιήσει διάφορους ρόλους [2].
Οι υπηρεσίες του OASIS ονοματίζουν τους ρόλους των πελατών τους και επιβάλλουν
την πολιτική για την ενεργοποίηση του ρόλου και την επίκληση υπηρεσίας. Το
προστατευμένο με κρυπτογράφηση πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους ρόλου (RMC role membership certificate) που επιστρέφεται στο χρήστη με την επιτυχή
ενεργοποίηση του ρόλου του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της
εξουσιοδότησης (authorization) για να χρησιμοποιηθεί αυτό και από άλλες υπηρεσίες
και ως πιστοποιητικό για την ενεργοποίηση άλλων ρόλων, ανάλογα με την πολιτική
κάθε υπηρεσίας.
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Η ενεργοποίηση οποιουδήποτε ρόλου στο OASIS [2] ελέγχεται ρητά από έναν
κανόνα ενεργοποίησης ρόλου (role activation rule). Αυτός ο κανόνας μπορεί να
απαιτήσει ότι οι διευκρινισμένοι προηγουμένως όροι (preconditions) συνεχίζουν να
ισχύουν εφ΄ όσον ο ρόλος παραμένει ενεργός. Αυτό ονομάζεται κανόνας ιδιότητας
μέλους ρόλου (role membership rule). Επομένως, η πολιτική του ενήμερου πλαισίου
(Context-aware policy) είναι εγγυημένη και ικανοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της
περιόδου ενεργοποίησης οποιουδήποτε ρόλου. Επιπλέον, ο κανόνας έγκρισης
(authorization rule) που μια υπηρεσία επιβάλλει με ένα αίτημα πρόσβασης, μπορεί να
απαιτήσει επιπλέον, για να ικανοποιηθεί, και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς
εκτός από την ιδιότητα μέλους ενός ρόλου, επιβάλλοντας κατά συνέπεια την πολιτική
του ενήμερου πλαισίου για την επίκληση υπηρεσιών [2 ].
Ένας κανόνας ενεργοποίησης ρόλου (role activation rule) διευκρινίζει τους όρους που
πρέπει να ικανοποιήσει ένας χρήστης προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένας ρόλος.
Αυτό γίνεται γιατί οι ρόλοι που δίνονται συνήθως σε ένα πρόσωπο δίνονται υπό τον
όρο ότι έχει ικανοποιήσει ορισμένους περιορισμούς, (π. χ. είναι κατάλληλος ως
παθολόγος, είναι υπάλληλος μιας επιχείρησης, του έχει ανατεθεί μια συγκεκριμένη
εργασία, κ.λπ.). Στο OASIS αυτοί οι περιορισμοί διαμορφώνονται σε τρεις
κατηγορίες, δηλαδή: προαπαιτούμενοι ρόλοι (prerequisite roles), διορισμοί
(appointments), και περιβαλλοντικοί περιορισμοί (environmental constraints). Ένας
προαπαιτούμενος ρόλος (prerequisite role) σαν προϋπόθεση για την απόκτηση ενός
επιθυμητού ρόλου στόχου, σημαίνει ότι ένας χρήστης πρέπει να έχει ενεργοποιήσει
ήδη τον προαπαιτούμενο ρόλο προτού να μπορέσει να ενεργοποιήσει το ρόλο στόχο.
Αυτό βασίζεται στην έννοια της συνόδου. Η βάση για την επιλογή των
προαπαιτούμενων ρόλων (prerequisite roles) είναι ικανότητα (competence) και
καταλληλότητα (appropriateness).
Ο διορισμός (appointment) εμφανίζεται όταν ένα μέλος κάποιου ρόλου χορηγεί ένα
πιστοποιητικό που επιτρέπει σε κάποιο χρήστη να ενεργοποιήσει έναν ή
περισσότερους ρόλους. Η αντίστοιχη προϋπόθεση (capability) καλείται πιστοποιητικό
διορισμού (appointment certificate).
Το πλαίσιο μπορεί να είναι μια ανάθεση εργασιών ή καθηκόντων, η επιτυχία σε
εξετάσεις, κλπ.. Ένας κανόνας ενεργοποίησης (activation rule) για έναν ρόλο που
βασίζεται σε έναν διορισμό, θα απαιτήσει να παρουσιάζεται το σχετικό πιστοποιητικό
κατά την ενεργοποίηση εκείνου του ρόλου. Ο διορισμός (appointment) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, που συμπεριλαμβάνουν και την
αντιπροσωπεία ρόλου (role delegation) και τη χρήση των διοικητικών ρόλων
(administrative roles).
Αφ’ ότου γίνει ένας διορισμός, το πιστοποιητικό διορισμού (appointment certificate)
μεταφέρεται στο χρήστη για τον οποίο προορίζεται, και μπορεί έπειτα να
χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό για να ενεργοποιήσει έναν ή περισσότερους
ρόλους. Σαν παρενέργεια της δημιουργίας του νέου πιστοποιητικού διορισμού
οργανώνεται ένα αρχείο πιστοποιητικών (CR credential record) για να επιτρέψει την
διαχείρησή τους, και κρατείται μια αναφορά για αυτό το πιστοποιητικό διορισμού.
Εάν υπάρχει και οποιοσδήποτε κανόνας ισχύος (validity rule) αποθηκεύεται με το νέο
πιστοποιητικό διορισμού.
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Σε αντίθεση με άλλα συστήματα RBAC, το OASIS δεν υποστηρίζει την μεταβίβαση
(delegation) των προνομίων. Αντ' αυτού, χρησιμοποιεί τον “διορισμό” (appointment),
με τον οποίο μια λειτουργία ορισμένων ρόλων είναι να εκδώσουν τα πιστοποιητικά
διορισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (μαζί με οποιαδήποτε άλλα
πιστοποιητικά που απαιτούνται από την πολιτική) για να ενεργοποιήσουν έναν ή
περισσότερους ρόλους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίον ο κάτοχος του
διορίζοντος ρόλου (appointer role) πρέπει να έχει το δικαίωμα στα προνόμια που
παρέχονται από τα πιστοποιητικά. Ο διορισμός (appointment)καλύπτει την απαίτηση
για τα μακρόβια πιστοποιητικά ενώ αντίθετα, τα προνόμια συνδέονται με τους
ρόλους, οι οποίοι ενεργοποιούνται στα πλαίσια μιας επικυρωμένης συνόδου. Το
γεγονός ότι οι σύνοδοι είναι σύντομης διάρκειας προωθεί ένα ενεργό περιβάλλον
ασφαλείας στο οποίο οι όροι ρόλος-ιδιότητα μέλους ελέγχονται και οι παραβιάσεις
δηλώνονται.
Το αποτέλεσμα είναι ότι αν και η ΟΑΣΗ είναι βασισμένη στο ρόλο, εντούτοις
περιλαμβάνει σημαντικές διαφορές από άλλα μοντέλα RBAC, όπως:
 Οι ρόλοι καθορίζονται για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι δεν υπάρχει
καμία ανάγκη ύπαρξης μιας κεντρικής διαχείρισης ονοματοθεσίας ρόλων και
προνομίων.
 Οι ρόλοι μπορούν να παραμετροποιηθούν, όπως απαιτείται από τις
εφαρμογές.
 Δεν υπάρχει καμία ρητή ιεραρχία ρόλου, ως εκ τούτου καμία κληρονομιά των
προνομίων.
 Οι ρόλοι ενεργοποιούνται με την παρουσίαση των πιστοποιητικών που
διευκρινίζονται από την πολιτική.
 Οι ρόλοι ενεργοποιούνται μέσα στις συνόδους, παρέχοντας ένα καλό επίπεδο
ασφαλείας.
 Όπως στο παραδοσιακό RBAC, όλα τα προνόμια συνδέονται με τους ρόλους.
 Χρησιμοποιείται ο διορισμός αντί της μεταβίβασης (delegation) προνομίου.
Υπάρχει η πιθανότητα επίμονης απαίτησης πιστοποιητικών διορισμού κατά
την ενεργοποίηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες οι χορηγηθέντες ρόλοι
μεταβιβάζουν τα οποιαδήποτε προνόμια που τους έχουν χορηγηθεί.
 Παρέχεται ένα ενεργό περιβάλλον ασφαλείας που διευκολύνεται από την
περιορισμένη κατανομή προνομίου σε περίπτωση συνόδου. Οι όροι, που
ελέγχονται κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του ρόλου, μπορούν να
περιλάβουν τους περιορισμούς στο πλαίσιο. Ο ρόλος απενεργοποιείται εάν
οποιοσδήποτε όρος ιδιότητας μέλους αποδειχθεί στη συνέχεια ψευδής.

4.5.1. Το μοντέλο του OASIS
Ένας πελάτης ενεργοποιεί έναν ρόλο με την παρουσίαση των “πιστοποιητικών” του
σε μια υπηρεσία (σχήμα 15). Έτσι την καθιστά ικανή να αποδείξει ότι ο εν λόγω
πελάτης προσαρμόζεται στην πολιτική αυτής της υπηρεσίας για την είσοδό του στο
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συγκεκριμένο ρόλο (πορεία 1). Η υπηρεσία επικυρώνει τα πιστοποιητικά, και
ενδεχομένως τα επανελέγχει με την βοήθεια των υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών
και ορίζει τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς. Εάν όλοι οι έλεγχοι πετύχουν, ο
πελάτης καθίσταται “επικυρωμένος” και τότε εκδίδεται ένα RMC (πορεία 2) δηλαδή
ένα πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους ρόλου (RMC - Role Membership Certificate) και
η υπηρεσία δημιουργεί ένα αρχείο πιστοποιητικών που αντιστοιχεί σε αυτό.
Ένα RMC (Role Membership Certificate), είναι προστατευμένο με κρυπτογράφηση
στην οποία περιλαμβάνονται το όνομα του ρόλου, η ταυτότητα της εκδίδουσας αρχής
(principal) και μια αναφορά στην εκδίδουσα αυτό υπηρεσία. Το, με κρυπτογράφηση
προστατευμένο πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους ρόλου (RMC), που επιστρέφεται στο
χρήστη στην επιτυχή ενεργοποίηση ρόλου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη
της εξουσιοδότησης για να χρησιμεύσει στη συνέχεια και σε άλλες υπηρεσίες ως
πιστοποιητικό για την ενεργοποίηση άλλων ρόλων, ανάλογα με την πολιτική κάθε
υπηρεσίας. Έτσι, δημιουργείται ένα δυναμικό δέντρο αποδείξεων, που μεταξύ των
άλλων παρουσιάζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των υπηρεσιών στις οποίες ο
πελάτης έχει εισέλθει.

Σχήμα 15. Το μοντέλο του OASIS.
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Το RMC μπορεί να παρουσιαστεί με διαδοχικά αιτήματα για να χρησιμοποιήσει
δεδομένη υπηρεσία (πορεία 3). Η υπηρεσία επικυρώνει το RMC, ελέγχει
οποιουσδήποτε περιβαλλοντικούς περιορισμούς που απαιτούνται από την πολιτική
έγκρισης, και, εάν όλα είναι καλά, αφήνει την επίκληση (invocation) να προχωρήσει
(πορεία 4).
Η ενεργοποίηση οποιουδήποτε ρόλου στο OASIS ελέγχεται ρητά από έναν κανόνα
που διευκρινίζει την ενεργοποίηση του ρόλου στη λογική προτάσεων του Horn, ενώ
οι χρήστες όρων πρέπει να συναντηθούν για να ενεργοποιήσουν το ρόλο. Οι όροι
μπορούν να περιλαμβάνουν τους προαπαιτούμενους ρόλους, τα πιστοποιητικά
διορισμού, και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.

4.5.2. Εφαρμογή του OASIS
Είναι απίθανο τα πιστοποιητικά να μπορούν να εκδίδονται και να επικυρώνονται από
κάθε μεμονωμένη υπηρεσία. Έτσι ένα νοσοκομείο θα μπορούσε να προσφέρει, π.χ.
αντιμετώπιση ατυχημάτων, επειγόντων περιστατικών, παροχή φαρμακευτικής
περίθαλψης, και ακτινολογικών υπηρεσιών. Αντ' αυτού, μια περιοχή αρμοδιότητας
(domain) νοσοκομείου περιέχει μια ιδιαίτερη υπηρεσία, την υπηρεσία έκδοσης και
επικύρωσης πιστοποιητικών (Certificate Issuing and Authentication service - CIA). Η
ενεργοποίηση ρόλου πραγματοποιείται από την υπηρεσία CIA εξ ονόματος όλων των
υπηρεσιών μιας περιοχής. Επίσης η CIA διατηρεί και ένα αρχείο πιστοποιητικών για
κάθε RMC που εκδίδεται.
Διοίκηση αρχείων. Η διοίκηση αρχείων ευρείας περιοχής επιτρέπει την αποδοτική
εφαρμογή της διαχείρισης των εξαρτήσεων ρόλου μέσα σε μια περιοχή. Η γνώση της
θέσης οποιωνδήποτε προαπαιτούμενων ρόλων μέσα σε μια περιοχή διατηρείται μέσα
στην υπηρεσία CIA και δεν απαιτείται ένα εξωτερικό κανάλι γεγονότος.
Το ενεργό περιβάλλον ασφαλείας περιλαμβάνει τον έλεγχο του κανόνα ιδιότητας
μέλους για ένα RMC μέσα σε μία περιοχή. Η ισχύς του εξαρτάται από τον
προαπαιτούμενο ρόλο του σε άλλη περιοχή και από δύο περιβαλλοντικούς
περιορισμούς στην αναφερόμενη περιοχή. Όταν καλείται οποιαδήποτε υπηρεσία, το
RMC που παρέχεται από τον αιτούντα, επικυρώνεται από την υπηρεσία CIA κατά τη
διάρκεια της έγκρισης. Μια βελτιστοποίηση περιλαμβάνει την εναποθήκευση του
RMC. Ένα κανάλι συμβάντων από την υπηρεσία CIA ενημερώνει την υπηρεσία εάν
το RMC γίνεται στη συνέχεια άκυρο. Την επόμενη φορά που χρησιμοποιείται αυτό το
RMC, μπορεί να συγκριθεί με το εναποθηκευμένο bit-pattern.

4.5.3. Χαρακτηριστικά του διορισμού
Οι πιθανές χρήσεις του διορισμού διαφέρουν ποικιλοτρόπως. Παραθέτουμε μερικές
χαρακτηριστικές διαφορές [2].
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4.5.3.1. Τύποι διορισμού
Υπάρχουν δύο ειδών τύποι:
1.
2.

Διορισμός ανάθεσης στόχου (task assignment) που συνήθως είναι
παροδικός, διότι ένας στόχος τελικά τελειώνει (αν και μπορεί να απαιτήσει
πολλαπλές συνόδους).
Διορισμός προσόντων (qualification appointment), επειδή συνήθως
βεβαιώνει κάποιο γεγονός, συχνά είναι επίμονος και μακρόβιος.

4.5.3.2. Διορίζων
Ο διορίζων (appointer) είναι μία αρχή (principal), που ξεκινά μια διαδικασία
διορισμού και εκδίδει ένα πιστοποιητικό διορισμού. Ο διορισμός μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο αφού έχει ενεργοποιήσει η διορίζουσα αρχή (appointer) έναν
ρόλο, που περιλαμβάνει το προνόμιο έκδοσης πιστοποιητικών διορισμού. Αυτός ο
ρόλος ονομάζεται ρόλος διορίζοντος (appointer role). Είναι ουσιαστικό να οριστεί
ποιος μπορεί να ξεκινήσει έναν διορισμό, και οι κανόνες ενεργοποίησης για τους
ρόλους διορίζοντος πρέπει να διευκρινίσουν τις απαραίτητες πολιτικές. Όσον αφορά
στους διορίζοντες, πρέπει να εξεταστούν τρεις τύποι περιορισμών: ένα σύνολο ρόλων
διορίζοντος (set of appointer roles), ένα σύνολο χρηστών (set of users), και ένα
σύνολο υπηρεσιών (set of services).
Στην περίπτωση της ανάθεσης στόχου (task assignment), είναι συχνά εύκολο να
προσδιοριστούν οι πιθανοί διορίζοντες (appointers). Ο ρόλος διορίζοντος (appointer
role) αντιστοιχεί συνήθως στην οντότητα εργασίας που είναι αρμόδια για την
ανάθεση στόχου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο καθένας που είναι ενεργός στο ρόλο
διορίζοντος μπορεί να κινήσει τη διαδικασία διορισμού. Εντούτοις, υπάρχουν μερικές
καταστάσεις στις οποίες η ευθύνη για έναν στόχο εναπόκειται σε έναν συγκεκριμένο
χρήστη. Είναι εύκολο στο OASIS να περιοριστεί ένας διορίζων σε ένα ιδιαίτερο
σύνολο χρηστών. Ένα παράδειγμα είναι ο διορισμός που εκφράζει την
εξουσιοδότηση για να μεταφερθούν χρήματα από τον λογαριασμό ενός ατόμου.
Μόνο ο κατονομαζόμενος ιδιοκτήτης λογαριασμού μπορεί να ξεκινήσει έναν τέτοιο
διορισμό. Ο διακριτικός έλεγχος πρόσβασης (discretionary access control) σε ένα
σύστημα αρχειοθέτησης έχει παρόμοια σημασιολογία (semantics).
Στην περίπτωση του πιστοποιητικού (qualification), ένα πιστοποιητικό διορισμού
(appointment certificate) δεν εκδίδεται για έναν ενιαίο και ρητά καθορισμένο σκοπό.
Είναι η περίπτωση που ο διορίζων (appointer) συχνά είναι υπάλληλος σε μια
εμπιστευμένη θέση, η οποία εκδίδει είτε τα πιστοποιητικά διορισμού για να
βεβαιώσει την ιδιότητα μέλους ομάδας, είτε συμβατικά πιστοποιητικά (academic
credentials). Για κάθε τύπο τίτλου πιστοποιητικού, θα υπάρξει μια υπηρεσία που
μπορεί να κατασκευάσει τα πιστοποιητικά διορισμού του κατάλληλου τύπου.
Προκειμένου να γίνει αυτό, ο εμπιστευμένος υπάλληλος πρέπει να ενεργοποιήσει
έναν ρόλο διορίζοντος εκείνης της υπηρεσίας. Bacon J. et al.[2, p.p. 501]
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 68

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

4.5.3.3. Διοριζόμενος
Ένας διοριζόμενος (appointee) είναι μια αρχή (principal) που λαμβάνει ένα
πιστοποιητικό διορισμού (appointment certificate). Είναι ουσιαστικό να περιοριστεί
ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πιστοποιητικό διορισμού προκειμένου να
αποτραπεί η απάτη. Αυτό επιτυγχάνεται στο OASIS από τους κανόνες ενεργοποίησης
ρόλου. Αυτοί οι κανόνες διευκρινίζουν τους προαπαιτούμενους ρόλους και τους
περιβαλλοντικούς περιορισμούς που πρέπει να ικανοποιηθούν όταν χρησιμοποιείται
ένα πιστοποιητικό διορισμού ως πιστοποιητικό προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένας
ρόλος. Π. χ., το ταίριασμα παραμέτρου μπορεί να εξασφαλίσει ότι ο επικυρωμένος
χρήστης σε μια σύνοδο είναι αυτός στον οποίο διανεμήθηκε το πιστοποιητικό
διορισμού. Επιπλέον ένας κανόνας ισχύος (validity rule), μπορεί να διευκρινίσει τους
όρους που ελέγχονται όποτε ένα ιδιαίτερο πιστοποιητικό διορισμού παρουσιάζεται.
Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν να εκφραστεί μια μεγάλη σειρά πολιτικών που ελέγχουν
τη χρήση των πιστοποιητικών διορισμού.
Για έναν διορισμό που αντιπροσωπεύει ένα πιστοποιητικό (qualification), είναι
δυνατό να περιοριστεί η χρήση του μόνο με την ονομασία του συγκεκριμένου
ατόμου, δεδομένου ότι τα πλαίσια στα οποία θα παρουσιαστεί είναι άγνωστα κατά
την διάρκεια της διαδικασίας επί του ζητήματος(issue). Για την ανάθεση στόχου
(task), ένας δικαιούχος πρέπει ήδη να είναι ενεργός σε έναν συγκεκριμένο ρόλο,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό διορισμού. Στο OASIS, αυτό
μπορεί να επιβληθεί μέσω του κανόνα ισχύος που συνδέεται με το πιστοποιητικό
διορισμού.
4.5.3.4. Κανόνες ισχύος
Ο εκδότης ενός πιστοποιητικού διορισμού (appointment certificate) μπορεί να
καθορίσει έναν κανόνα ισχύος (Validity Rule) που πρέπει να ικανοποιείται όποτε το
πιστοποιητικό διορισμού (appointment certificate) παρουσιάζεται για να ικανοποιήσει
μια προϋπόθεση κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης ρόλου.
4.5.3.5. Ανάκληση
A.

Ανάκληση πιστοποιητικού διορισμού
Όταν ένα πιστοποιητικό διορισμού παρουσιάζεται ως πιστοποιητικό κατά τη
διάρκεια της ενεργοποίησης του ρόλου, η εκδίδουσα υπηρεσία το επικυρώνει,
ελέγχοντας το CR του και τον κανόνα ισχύος. Το πιστοποιητικό διορισμού
μπορεί να ανακληθεί με τον χαρακτηρισμό του πιστοποιητικού αρχείου,
(credential record - CR) ως: όχι πλέον έγκυρο (no longer valid).

B.

Ανάκληση διορισμού
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Ένας διορισμός μπορεί να ανακληθεί με τέσσερις τρόπους:
1.
μόνο από αυτόν που τον διορίζει (διορίζων - appointer),
2.
από τον καθέναν που ενεργεί στη θέση του διορίζοντος,
3.
μετά από παραίτηση, ή
4.
από ανάκληση βασισμένη στους κανόνες του συστήματος.
Στην τετάρτη περίπτωση διακρίνουμε τρεις τύπους ανάκλησης βασισμένης στους
κανόνες του συστήματος (Type of system-managed revocation):
Ανάκληση βασισμένη στον χρόνο (time-based revocation). Ο διορίζων θέτει
έναν χρόνο λήξης όταν γίνεται ο διορισμός, ώστε το πιστοποιητικό διορισμού
ανακαλείται αυτόματα στο χρόνο λήξης.
Στις εφαρμογές όπως η ροή μιας εργασίας, ένας διορισμός μπορεί να είναι υπό
όρους ώστε ο χρήστης να εκτελέσει συγκεκριμένους στόχους. Από τον χρήστη
απαιτούνται μόνο τα προνόμια που συνδέονται με έναν ιδιαίτερο ρόλο ενώ
ορίζεται ο σχετικός στόχος. Το σύστημα παρακολουθεί την πρόοδο, και μόλις
ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποχρέωση, ο διορισμός ανακαλείται αυτόματα.
Ο τρίτος τύπος ανάκλησης βασισμένης στους κανόνες του συστήματος (Type
of system-managed revocation) βασίζεται στις συνόδους (sessions). Η
διάρκεια ενός διορισμού μπορεί να περιοριστεί είτε στη σύνοδο του
διορίζοντος (appointer) είτε στη σύνοδο του διοριζομένου (appointee). Στην
πρώτη περίπτωση, ένας διορισμός ισχύει εφ' όσον ο διορίζων είναι ακόμα
ενεργός στο ρόλο του διορίζοντος. Η ανάκληση γίνεται αυτόματα με την
ανάκληση του ρόλου του ως διορίζοντος. Ένας διορισμός μπορεί επίσης να
είναι μόνο για τη διάρκεια μιας τρέχουσας συνόδου του διορισμένου. Για
παράδειγμα, ένας κατώτερος γιατρός μπορεί να διοριστεί για να
αντικαταστήσει έναν σύμβουλο που καλείται μακριά σε μια έκτακτη ανάγκη.
Όταν η περίοδος αντικατάστασης από τον νεώτερο γιατρό τελειώσει, τότε
τελειώνει η σύνοδος και ο διορισμός. [2, p.p. 502]

a.
b.

c.

4.6. Συμπεράσματα
Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιούνται για να αποφασίζουν τους τρόπους
με τους οποίους [72]:
a.
b.

ρυθμίζεται η διαθεσιμότητα των πόρων σε ένα σύστημα, και
εκφράζονται οι συλλογικές (collective) αποφάσεις για τη μορφή του
περιβάλλοντος.

Οι απαιτήσεις για τον έλεγχο πρόσβασης στα συνεργατικά περιβάλλοντα
(collaborative environments) συνοψίζονται ως ακολούθως:
 Ο έλεγχος πρόσβασης πρέπει να εφαρμοστεί και να επιβληθεί σε
κατανεμημένο επίπεδο πλατφορμών.
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 Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης πρέπει να είναι γενικά και να επιτρέπουν στα
δικαιώματα πρόσβασης να διαμορφωθούν για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
μιας ευρείας ποικιλίας των συνεργατικών (cooperative) στόχων και των
επιχειρηματικών προτύπων. Δηλαδή τα πρότυπα πρέπει να είναι αρκετά
εκφραστικά να διευκρινίσουν αποτελεσματικά τα δικαιώματα πρόσβασης τα
βασισμένα στις ποικίλες πληροφορίες (π.χ., ρόλοι, πλαίσιο).
 Ο έλεγχος πρόσβασης για τη συνεργασία απαιτεί μεγαλύτερη δυνατότητα
κλιμάκωσης (scalability) από την άποψη της ποσότητας διαδικασιών από τα
παραδοσιακά πρότυπα ενός (single) χρήστη επειδή ο αριθμός των κοινών
διαδικασιών είναι πολύ πλουσιότερος σε συνεργάσιμα περιβάλλοντα έναντι
των παραδοσιακών συστημάτων του ενός χρήστη.
 Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύσουν
τις πληροφορίες και τους πόρους οποιουδήποτε τύπου και σε ποικίλα επίπεδα
λεπτομέρειας (granularity). Δηλαδή τη δυνατότητα να παρασχεθεί η ισχυρή
προστασία για τα κοινά περιβάλλοντα και τα αντικείμενα των διαφόρων
τύπων καθώς επίσης και να επιτραπεί ο λεπτομερής έλεγχος της πρόσβασης
στα μεμονωμένα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους.
 Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης πρέπει να διευκολύνουν την ξεκάθαρη
πρόσβαση για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες και τον ισχυρό αποκλεισμό
των αναρμόδιων χρηστών κατά τρόπο ευέλικτο που δεν περιορίζει τη
συνεργασία.
 Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης πρέπει να επιτρέψουν την υψηλού επιπέδου
προδιαγραφή (specification) του δικαιώματος πρόσβασης με τέτοιο τρόπο
ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που εισάγει
η συνεργασία.
 Τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης για τη συνεργασία πρέπει να είναι δυναμικά,
δηλαδή, πρέπει να είναι σε θέση να διευκρινίσουν και να αλλάξουν τις
πολιτικές στο χρόνο εκτέλεσης ανάλογα με τη δυναμική του περιβάλλοντος ή
της συνεργασίας.
 Οι δαπάνες απόδοσης και πόρων πρέπει να κρατηθούν μέσα σε αποδεκτά
όρια.
Επίσης πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
 Η πολυπλοκότητα (Complexity) καθορίζει τη φύση του προτύπου ελέγχου
πρόσβασης. Ένα υπερβολικά σύνθετο πρότυπο μπορεί να οδηγήσει σε
απρόβλεπτα προβλήματα και η εφαρμογή να γίνει δύσκολη. Υπάρχει μια
ανταλλαγή μεταξύ της λειτουργίας και της πολυπλοκότητας.
 Η ικανότητα αντίληψης (Understandability) καθορίζει τη διαφάνεια, το
πρότυπο και τις βασικές του αρχές. Οι συνέπειες του χειρισμού και των
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αλλαγών των δικαιωμάτων πρόσβασης πρέπει να είναι προφανείς για την
κατάλληλη χρήση του συστήματος.
 Η ευκολία της χρήσης (Ease of use) δείχνει πόσο απλό είναι το σύστημα από
την άποψη του τελικού χρήστη, υπό τον όρο η χρήση του να γίνει εντός ενός
συνεργατικού περιβάλλοντος. Εάν είναι πολύ δυσκίνητο στη χρησιμοποίηση
υπάρχει η πιθανότητα οι χρήστες να μην το προτιμήσουν. Τα συστήματα
ασφαλείας πάντα φέρνουν στο σύστημα ένα βαθμό πολυπλοκότητας και
πρέπει να αποκατασταθεί ξανά η εμπιστοσύνη των χρηστών για την ευκολία
της χρήσης οποιουδήποτε συστήματος. Το συμπέρασμα είναι ότι όσο
απλούστερο είναι το πρότυπο, τόσο δημοφιλέστερο είναι.
 Η δυνατότητα εφαρμογής (Applicability) ενός προτύπου ελέγχου πρόσβασης
είναι μια ένδειξη της πρακτικότητάς της. Ένα καλό, αλλά απλώς θεωρητικό
πρότυπο μπορεί να παρέχει λίγα οφέλη. Πρέπει να υπάρξει μια υποδομή όπου
το πρότυπο μπορεί να επεκταθεί.
 Η υποστήριξη για τη συνεργασία (Support for collaboration) είναι η
σημαντικότερη πτυχή της εκτίμησης για τα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης που
επινοούνται για τα συνεργατικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν διάφορες πτυχές
ενός συνεργατικού περιβάλλοντος που θα αποφάσιζε την τελευταία
δυνατότητα χρησιμοποίησης οποιουδήποτε προτύπου ελέγχου πρόσβασης.
 Ομάδες χρηστών (Groups of users): Ένα συνεργατικό περιβάλλον στην πιο
βασική μορφή του υπονοεί έναν κοινό στόχο που αναλαμβάνεται από μια
ομάδα ανθρώπων. Το πρότυπο ελέγχου πρόσβασης πρέπει να έχει υποστήριξη
για τις αλλαγές, το χειρισμό και τις προδιαγραφές που γίνονται για τις ομάδες
χρηστών επί πλέον αυτών που υποστηρίζει για τους μεμονωμένους χρήστες.
 Προδιαγραφές πολιτικής (Policy Specifications): Τα πρότυπα ελέγχου
πρόσβασης είναι βασισμένα στην προδιαγραφή και την αντιπροσώπευση των
πολιτικών που κυβερνούν ένα συνεργατικό περιβάλλον. Το πρότυπο πρέπει να
υποστηρίζει τους τρόπους καθορισμού των πολιτικών, καθώς και μια
κατάλληλη σύνταξη, ένα σχέδιο, ή μια γλώσσα, ώστε να επιτρέπονται οι
επεκτάσεις ή οι τροποποιήσεις κατά τρόπο απλό και διαφανή. Αυτό αποβλέπει
στην εξασφάλιση της εξελιξιμότητας του συστήματος.
 Επιβολή πολιτικής (Policy Enforcement): Είναι σημαντικό για το πρότυπο
ελέγχου πρόσβασης να παρασχεθούν τα μέσα να εξασφαλιστεί ότι οι
πολιτικές ή οι περιορισμοί που διευκρινίζονται επιβάλλονται σωστά.
 Λεπτομερής έλεγχος (Fine-grained control): Τα συνεργατικά περιβάλλοντα
χαρακτηρίζονται από καταστάσεις όπου δεν είναι ικανοποιητικό να υπάρχουν
οι κανόνες πρόσβασης μόνο για τις ομάδες χρηστών στις συστάδες των
αντικειμένων (clusters of objects). Συχνά, ένας χρήστης σε μια περίπτωση
ενός ρόλου μπορεί να χρειαστεί μια συγκεκριμένη άδεια σε μια περίπτωση
ενός αντικειμένου σε ένα ιδιαίτερο σημείο στην περίπτωση συνεργασίας. Ένα
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επίπεδο λεπτομερούς ελέγχου απαιτείται για τέτοιες καταστάσεις χωρίς
εισαγωγή συμβιβασμών ή περιπλοκών στο σύστημα.
 Ενεργητικός/Παθητικός (Active/Passive): Είναι επιθυμητό το πρότυπο
ελέγχου πρόσβασης να είναι ενεργό ώστε να αντιμετωπιστεί ο δυναμισμός
ενός συνεργατικού συστήματος.
 Βασισμένες στα συμφραζόμενα πληροφορίες (Contextual Information): Το
πλαίσιο είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε
συνεργασίας και είναι σημαντικό να είναι γνωστός ο βαθμός στον οποίο οι
βασισμένες στο πλαίσιο πληροφορίες χρησιμοποιούνται από το πρότυπο
ελέγχου πρόσβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί το σύστημα.
Οι HongHai Shen και Prasun Dewan [68] προτείνουν να υπάρχουν και τα ακόλουθα:

♦ Πολλαπλοί, δυναμικοί ρόλοι χρηστών (Multiple, dynamic user roles): Το πρότυπο
πρέπει να επιτρέπει τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών να προκύπτουν από
τους ρόλους τους. Επιπλέον, πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να πάρουν τους
πολλαπλούς ρόλους τους ταυτόχρονα και να αλλάζει αυτούς τους ρόλους
δυναμικά κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων συνεργασίας.
♦ Δικαιώματα συνεργασίας (Collaboration rights): εκτός από τις παραδοσιακές
διαδικασίες όπως διάβασε και γράψε, τα δικαιώματα συνεργασίας πρέπει να
προστατεύουν και όλες τις άλλες διαδικασίες, τα αποτελέσματα των οποίων
μπορούν να έχουν επιπτώσεις στους πολλαπλούς χρήστες.
♦ Ευελιξία (Flexibility): Το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τα λεπτόκοκκα
υποκείμενα, τα αντικείμενα, και τα δικαιώματα πρόσβασης. Δηλαδή πρέπει να
επιτρέπει την ανεξάρτητη προδιαγραφή κάθε δικαιώματος πρόσβασης κάθε
χρήστη σε κάθε αντικείμενο. Π. χ., πρέπει να επιτρέπει την ανεξάρτητη
προστασία κάθε γραμμής σε έναν θεατή κώδικα (code viewer) πολλών χρηστών.
♦ Εύκολη προδιαγραφή (Easy specification): Οι χρήστες πρέπει να είναι σε θέση να
διευκρινίζουν τους ορισμούς πρόσβασης εύκολα.
♦ Αποδοτική αποθήκευση και εκκένωση (Efficient storage and evacuation): Η
αποθήκευση των ορισμών πρόσβασης (access definitions) και η αξιολόγηση του
κανόνα που ελέγχει την πρόσβαση (access checking rule) πρέπει να είναι
αποδοτικές.
♦ Αυτοματοποίηση (Automation): Το πρότυπο πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή
του ελέγχου πρόσβασης στις εφαρμογές πολλών χρηστών.
Και εν συνεχεία καθορίζουν στο προτεινόμενο μοντέλο τους τα επόμενα:
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♦ Δικαιώματα συνεργασίας (Collaboration Rights): Καθορίζουν ένα νέο σύνολο
δικαιωμάτων πρόσβασης για συνεργασία.
♦ Αρνητικά δικαιώματα (Negative Rights): Υποστηρίζουν την έννοια των
αρνητικών δικαιωμάτων (negative rights) για να επιτραπεί η ρητή άρνηση της
πρόσβασης.
♦ Προδιαγραφή
βασισμένη
στη
Κληρονομικότητα
(Inheritance-based
Specification): Υποστηρίζουν μια εκτεταμένη πίνακα ελέγχου πρόσβασης που
υποστηρίζει όχι μόνο τα μεμονωμένα υποκείμενα, αντικείμενα, και δικαιώματα
αλλά και τις ομάδες αυτών των οντοτήτων. Η αξία ενός στοιχείου του πίνακα
ελέγχου πρόσβασης δεν είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί άμεσα και μπορεί να
προκύψει από τις τιμές άλλων στοιχείων του πίνακα ελέγχου.
♦ Αυτοματοποίηση (Automation): Καθορίζουν στο πρότυπό τους μηχανισμούς που
βοηθούν μια εφαρμογή στο να εκτελεί τις λεπτομέρειες του ελέγχου πρόσβασης.
Αυτοί οι μηχανισμοί είναι βασισμένοι σε ένα πλαίσιο ακολουθίας πολλών
χρηστών (Suite multi-user framework), το οποίο βοηθά μια εφαρμογή στο να
εκτελεί τις λεπτομέρειες του προτύπου συνεργασίας ακολουθίας (Suite
collaboration model).

4.6.1. Περιορισμοί των Μοντέλων Ελέγχου Πρόσβασης
4.6.1.1. Περιορισμοί του ΠΜΠ
Υπάρχουν διάφορες αδυναμίες στο πρότυπο μητρών πρόσβασης. Μερικές είναι
γενικότερες ενώ άλλες ενισχύονται. Αυτό οφείλεται συγκεκριμένα στις απαιτήσεις
συνεργασίας.
 Οι περιπλοκότερες πολιτικές πρόσβασης όπως η πρόσβαση η βασισμένη στην
ικανότητα (access based on competency), το ελάχιστο προνόμιο (leastprivilege), ή οι κανόνες σύγκρουσης ενδιαφέροντος (conflict-of-interest rules)
είναι δύσκολο να παρέχονται χωρίς τα δικαιώματα πρόσβασης να συνδέονται
με τα πιστοποιητικά ενός υποκειμένου κατά την εκτέλεση μιας λειτουργίας.
 Οι χρήστες μπορεί να αλλάξουν τις ευθύνες τους σε οποιοδήποτε σημείο. Οι
ACLs - και οι προσεγγίσεις οι βασισμένες στην ικανότητα (capability-based
approaches) στερούνται της ικανότητας να υποστηρίξουν τις δυναμικές
αλλαγές των δικαιωμάτων πρόσβασης. Για την ACL ενός αντικειμένου είναι
εύκολο να καθοριστεί η μέθοδος εξουσιοδότησης των υποκειμένων για το εν
λόγω αντικείμενο. Δηλαδή οι ACLs επιτρέπουν την κατάλληλη αναθεώρηση
πρόσβασης όσον αφορά σ’ ένα αντικείμενο. Είναι επίσης εύκολο να
ανακληθούν όλα τα δικαιώματα πρόσβασης ενός αντικείμενου με την μέθοδο
της αντικατάστασης της υπάρχουσας ACL με μία νέα κενή ACL. Αφ’ ετέρου
ο καθορισμός όλων των προσβάσεων που έχει ένα υποκείμενο είναι δύσκολος
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σε ένα βασισμένο σε ACL σύστημα. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί η ACL
κάθε αντικειμένου στο σύστημα για να αναθεωρηθούν τα προνόμια
πρόσβασης που αφορούν σ’ ένα υποκείμενο. Ομοίως εάν όλες οι προσβάσεις
ενός υποκειμένου χρειασθεί να ανακληθούν, τότε πρέπει να ελεγχθούν μία–
μία όλες οι ACLs. Σε μία προσέγγιση ικανότητας καταλόγων (capability list
approach) είναι εύκολο να αναθεωρηθούν όλες οι προσβάσεις που ένα
υποκείμενο έχει εξουσιοδότηση να εκτελέσει, με την αναθεώρηση του
καταλόγου ικανότητας (capability list) του υποκειμένου. Αλλά, η απόφαση
όλων των υποκειμένων, που έχουν την άδεια πρόσβασης σε ένα ιδιαίτερο
αντικείμενο, προβλέπει την επιθεώρηση του κατάλογου ικανότητας του κάθε
υποκειμένου.
 Σε μια συνεργατική (collaborative) ή με βάση τον οργανισμό οργάνωση
εργασίας, ο χρήστης μπορεί να μην έχει υπό την κατοχή του τους πόρους, να
είναι δηλαδή ιδιοκτησία του, αλλά αυτοί να ανήκουν στο σύστημα. Οι ACLs
και οι κατάλογοι C (C-lists) αντιμετωπίζουν ανεπαρκώς αυτό το ζήτημα. Τα
δικαιώματα πρόσβασης μπορούν να αφορούν στο περιεχόμενο, στις ιδιότητες
των πόρων, ή σε άλλες πληροφορίες βασισμένες στο πλαίσιο (contextual
information). Οι πίνακες ελέγχου πρόσβασης δεν λογοδοτούν για αυτήν την
κατάσταση (Access matrices do not account for this situation).
4.6.1.2. Περιορισμοί του RBAC
Ενώ ο RBAC είναι πολύ αποτελεσματικός και δημοφιλής για τα παραδοσιακά και τα
συνεργατικά συστήματα, έχει εν τούτοις διάφορες αδυναμίες:
 Οι περισσότερες παλαιές εφαρμογές του RBAC καθόρισαν το σύνολο
ρόλων στη χρήση καθώς επίσης και την ιδιότητα μέλους ρόλου (role
membership) νωρίς στη διάρκεια μιας συνόδου. Οι αλλαγές δεν
υποστηρίχθηκαν καλά. Η φύση τέτοιων ρόλων θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί στατική. Στερήθηκαν της ευελιξίας και της
ανταπόκρισης στο περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν.
 Το RBAC96 υποστηρίζει την έννοια της ενεργοποίησης ρόλου μέσα
στις συνόδους, αλλά δεν προχωρεί αρκετά στην κάλυψη του γενικού
πλαισίου που συνδέεται με οποιαδήποτε συνεργάσιμη δραστηριότητα.
Η σημασία του πλαισίου στην ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και
την διαχείριση των αδειών, προσδιορίστηκε όταν ταξινομήθηκαν τα
συστήματα ασφαλείας ως ενεργητικά συστήματα ασφαλείας και
ενεργά συστήματα ασφαλείας. Ένα παθητικό σύστημα ασφαλείας
είναι εκείνο που εξυπηρετεί πρώτιστα τη λειτουργία της διατήρησης
των αναθέσεων αδείας, όπως στο RBAC όπου οι άδειες εκχωρούνται
στους ρόλους. Ένα ενεργό σύστημα ασφαλείας αφ' ετέρου, λαμβάνει
υπόψη την επίδραση του πλαισίου όπως αυτό προκύπτει από τους
εξελισσόμενους στόχους (progressing tasks) και διακρίνει το στόχο
(task) και την βασισμένη στο πλαίσιο ενεργοποίηση αδείας (context-
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based permission activation) από την ανάθεση αδείας (permission
assignment).
 Το παραδοσιακό RBAC στερείται της δυνατότητας να καθοριστεί ένας
λεπτομερής έλεγχος στους μεμονωμένους χρήστες για ορισμένους
ρόλους και σε μεμονωμένες περιπτώσεις αντικειμένου. Για τα
συνεργατικά περιβάλλοντα είναι ανεπαρκές να υπάρχουν άδειες ρόλου
βασισμένες στους τύπους αντικειμένου. Μάλλον, είναι συχνό το
γεγονός ότι ένας χρήστης, σε μια περίπτωση (instance) ενός ρόλου, θα
χρειαστεί μια συγκεκριμένη άδεια για την περίπτωση (instance) ενός
αντικειμένου.
 Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στην πρότυπη εφαρμογή του RBAC,
είναι η δύναμη της προδιαγραφής περιορισμών. Οι περιορισμοί είναι
μια σημαντική πτυχή του ελέγχου πρόσβασης του βασισμένου στο
ρόλο και είναι ένας ισχυρός μηχανισμός για την υψηλότερου επιπέδου
οργανωτική πολιτική. Η σημασία των εύκαμπτων περιορισμών για
υποστήριξη των αναδυομένων εφαρμογών δεν έχει συζητηθεί στο
πρότυπο RBAC.
4.6.1.3. Περιορισμοί του TBAC
 Το συστήματα TBAC αναγνωρίζουν την ανάγκη να ενσωματωθούν οι
βασισμένες στο πλαίσιο (contextual) παράμετροι στις εκτιμήσεις της
ασφαλείας. Εντούτοις, περιορίζονται στην ενσωμάτωση του πλαισίου σε
σχέση με τις δραστηριότητες, τους στόχους, ή την πρόοδο ροής της εργασίας
και εφαρμόζονται κυρίως με την παρακολούθηση της χρήσης και της ισχύος
των αδειών. Τα συνεργατικά συστήματα απαιτούν έναν πολύ ευρύτερο ορισμό
του πλαισίου και η φύση της συνεργασίας δεν μπορεί να κατανεμηθεί
(partitioned) πάντα εύκολα στους στόχους με τις αριθμήσεις χρήσης (usage
counts).
 Οι άδειες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται ακριβώς πάνω στην ώρα.
Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι, εάν μια κεντρική μονάδα
(module) ελέγχου πρόσβασης διαχειρίζεται τις άδειες, θα μπορούσε να
εισαγάγει διάφορους περιορισμούς όπως οι όροι ταχύτητας (race conditions)
στις ροές της εργασίας.
 Η προδιαγραφή των σύνθετων πολιτικών και της διαχείρισης, η μεταβίβαση
(delegation) και η ανάκληση των προνομίων της εξουσιοδότησης στον TBAC
είναι πολύ πρωτόγονες. Πρέπει να καθοριστούν πιο λεπτομερή συστατικά για
να υποστηρίξουν τα δυναμικά περιβάλλοντα που παρακινούνται από τον
TBAC.
 Το TBAC μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη διαμόρφωση και
την επιβολή ασφαλείας από την άποψη της εφαρμογής ή της επιχείρησης και
έχει τα πλεονεκτήματά του στην κεντρική προσέγγιση του συστήματος που
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 76

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

αφορά στα συστήματα υποκειμένου - αντικειμένου. Αλλά για τα πιο
συνεργατικά περιβάλλοντα, το TBAC χρησιμοποιείται σε άλλα πρότυπα
ελέγχου πρόσβασης.
4.6.1.4. Περιορισμοί του TMAC
 Το TMAC και το C-TMAC και τα δύο επεκτείνουν το RBAC με την έννοια
μιας ομάδας. Εντούτοις, τα πρότυπα δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί πλήρως, και
δεν είναι σαφές πώς να ενσωματώσουν την έννοια ομάδων σε ένα γενικό
πλαίσιο RBAC.
 Το TMAC και το C-TMAC στερούνται της αυτοδιοίκησης των σχέσεων
ανάθεσης μεταξύ των οντοτήτων. Αυτά τα μοντέλα διαμορφώνουν επίσης την
ανάγκη να απεικονιστεί ο πολυδιάστατος προσδιορισμός (definition) των
πλούσιων συνεργατικών πλαισίων όπως οι οργανωτικές οντότητες, οι στόχοι
ροής της εργασίας, περιβαλλοντικά συστατικά, κ.λ.π.. Η λεπτομερής (finegrained) διαχείριση των οντοτήτων του TMAC και του C-TMAC, όπως και η
διαχείριση των σχέσεών τους είναι απαραίτητες για να καταδείξουν τη
δυνατότητα εφαρμογής και χρησιμοποίησης αυτών των προτύπων.
Τα παραδοσιακά πρότυπα ελέγχου πρόσβασης (Access Matrix και RBAC) έχουν
επεκταθεί. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτών των προσπαθειών είναι
η αναγνώριση της σπουδαιότητας της χρησιμοποίησης των βασισμένων στο πλαίσιο
πληροφοριών στις αποφάσεις έγκρισης. Το πλαίσιο είναι μια από τις πλέον
καθοριστικές πλευρές των συνεργατικών περιβαλλόντων στον PerCom, επειδή
εγκλείει όχι μόνο όλους τους τύπους των μεταβλητών του περιβάλλοντος
(συμμετέχοντες, πόροι, στόχοι, κ.λ.π.) αλλά και τον δυναμισμό και τη μη
προβλεψιμότητα που συνδέονται με τα προηγούμενα. Αυτό, καθώς επίσης, και το
γεγονός ότι το πλαίσιο ενσωματώνει επίσης παραμέτρους όπως ο χρόνος, η θέση, η
παρουσία, η συν-παρουσία, η ενημερότητα, κ.λ.π., οδήγησαν στην ενσωμάτωση των
ευρύτερων εννοιών του πλαισίου στα πρότυπα για τον έλεγχο πρόσβασης. Η έννοια
του χρήστη σε ένα σύνολο ενεργοποιημένων ρόλων σε μια σύνοδο είναι καλά
αποδεκτή π.χ. στο RBAC. Το πλαίσιο εισάγει ένα άλλο επίπεδο εκτίμησης επειδή
ένας χρήστης στους διαφορετικούς ρόλους μπορεί να είναι ενεργός σε διαφορετικά
πλαίσια και αυτά τα πλαίσια μπορούν να αλλάξουν με τη θέση του εν λόγω χρήστη,
την παρουσία άλλων χρηστών στην ίδια θέση ή σε μακρινή θέση, τους ρόλους στους
οποίους άλλοι χρήστες είναι παρόντες και ενεργοί, κ.λ.π.. Π. χ., είναι ανεπαρκές να
δηλωθεί ότι ένας χρήστης μπορεί να εκτελέσει μια λειτουργία μόνο εάν είναι ενεργός
σε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι ο χρήστης μπορεί να
εκτελέσει τη λειτουργία μόνον εάν το τρέχον πλαίσιό του περιλαμβάνει (ή
ενδεχομένως δεν περιλαμβάνει) άλλους χρήστες, που είναι ενεργοί στους
συγκεκριμένους ρόλους. Π.χ. ένας καθηγητής είναι σε θέση να δει βαθμολογίες
σπουδαστών σε ένα κοινό διάστημα συνεργασίας, με την προϋπόθεση ότι κανένας
σπουδαστής δεν είναι παρών συγχρόνως στο ίδιο διάστημα.
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Κεφάλαιο 5. Υφιστάμενες Τεχνολογίες Ελέγχου Πρόσβασης
Οι συσκευές PerCom μπορούν να χωρισθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
1.
2.
3.

Έξυπνες συσκευές, κινητοί και φορετοί (wearable) υπολογιστές,
Αισθητήρες, Ενσωματωμένα συστήματα.
Συσκευές Bluetooth, Wi-Fi, IrDA, Ethernet,

Αυτές με την σειρά τους διακρίνονται σε:

♦ Σταθερά Στοιχεία Υπολογισμού (Fixed computing elements): Αυτό το σύνολο
στοιχείων αποτελείται από τα αντικείμενα που έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας
και αποθήκευσης στοιχείων αλλά δεν μετακινούνται ή μετακινούνται όταν πρέπει
από τον χώρο τοποθέτησής τους. Τα πιο προφανή παραδείγματα είναι οι
κεντρικοί υπολογιστές, οι εκτυπωτές, οι υπολογιστές γραφείου (desktop
computers), κ.ά.
♦ Κινητά Στοιχεία Υπολογισμού (Mobile computing elements): Αυτά τα
αντικείμενα έχουν τις ιδιότητες των σταθερών οντοτήτων υπολογισμού αλλά
ταυτόχρονα έχουν και την δυνατότητα της ελεύθερης μετακίνησης. Τα
παραδείγματα περιλαμβάνουν τις κινητές συσκευές επικοινωνίας (τηλέφωνο /
PDA), τους κινητούς προσωπικούς υπολογιστές laptop και τα PC τσέπης (π.χ. το
Pocket PC της Hewlett-Packard), τα CD players, κ.ά.
Περαιτέρω επιχειρείται μια αναλυτικότερη παράθεση των ήδη χρησιμοποιούμενων
συσκευών.

5.1.

Συσκευές διαχείρισης πληροφοριών πλαισίου

5.1.1.

Κινητοί Υπολογιστές

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα κινητά (ή κυψελοειδή) έξυπνα τηλέφωνα, που
είναι μια πρόσφατη τεχνολογία που υποστηρίζει μικρές εφαρμογές της Java (όπως τα
παιχνίδια) και παρέχει αφ΄ ενός μεν ασύρματη σύνδεση με Bluetooth/ IrDA, αφ΄
ετέρου δε σύνδεση με το Διαδικτύο (GPRS/3G) και μηνύματα πολυμέσων (MMS).
Πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι οι μεγαλύτερες οθόνες, τα
πληκτρολόγια, η ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή που επιτρέπει την αποστολή
με e-mail αμέσως από την θέση που βρίσκεται ο χρήστης των λαμβανομένων εικόνων
(π.χ. Nokia 3510i). Επίσης πολλοί κατασκευαστές προσθέτουν σε αυτά και PDA
λειτουργίες (π.χ. Siemens SX1, Sony Ericsson P800, Handspring Treo 600, Hitachi
G1000 που χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Windows Mobile 2003 κλπ.)
προκειμένου να πειστούν οι χρήστες ότι χρειάζονται μόνο μια συσκευή. Τα έξυπνα
τηλέφωνα αντιπροσωπεύουν τις πρώτες βιώσιμες συσκευές του PerCom επειδή
γίνονται ένα αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής μας.
Υπάρχουν στην αγορά διάφορες ασύρματες συσκευές υποστήριξης. Μία από αυτές
είναι το SmartPad της Seiko που επιτρέπει το γράψιμο με το χέρι (handwrite) από ένα
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σημειωματάριο αμέσως σε ένα κινητό τηλέφωνο ή μια οθόνη PDA, υπερνικώντας το
μικρό μέγεθος οθόνης αυτών των συσκευών.
Τέλος υπάρχει και ένα ασύρματο ποντίκι, το οποίο έχει ακτίνα δράσης μέχρι 15
πόδια, που χρησιμοποιείται για παρουσιάσεις. Για μια επισκόπηση των συσκευών
δείτε Kridel [4].
Εκτός του υλικού που περιγράφεται ανωτέρω, ο κινητός υπολογισμός απαιτεί το
ακόλουθο υλικό υποδομής (το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ο χρήστης δεν βλέπει ή
δεν το γνωρίζει, αλλά που είναι ουσιαστικό για την ασύρματη επικοινωνία):
¾ Μια κατάλληλα διαμορφωμένη καλωδίωση ή ένα ασύρματο WAN modem, ένας
ασύρματος προσαρμοστής του τοπικού LAN, ή ένας ασύρματος προσαρμοστής
MAN (metro-area network).
¾ Ένας κεντρικός υπολογιστής δικτύου με την ασύρματη υποστήριξη, μια πύλη
WAP, ένας κεντρικός υπολογιστής επικοινωνιών, ή / και ένας διακόπτης
κεντρικών υπολογιστών κινητής επικοινωνίας (MCSS). Ένας τέτοιος κεντρικός
υπολογιστής δικτύου παρέχει τη λειτουργία επικοινωνιών που επιτρέπει στη
hand-held συσκευή να επικοινωνεί με την υποδομή Διαδικτύου ή ενδοδικτύου.
¾ Ένας κεντρικός υπολογιστής εφαρμογής ή βάσεων δεδομένων με το Λογισμικό
εφαρμογής και μια βάση δεδομένων επιχειρησιακής εφαρμογής (για ecommerce).
¾ Ένας μεγάλος κεντρικός υπολογιστής επιχειρηματικής εφαρμογής (για ecommerce).
¾ Ένας εντοπιστής GPS για καθορισμό της θέσης προσώπων ή της κινητής
συσκευής υπολογισμού.
5.1.1.1. PDAs
Οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (Personal Digital Assistants PDAs) με την
πρόσβαση Διαδικτύου μέσω ενός ασύρματου modem και με χρήση ειδικού
λογισμικού. Τα PDAs για εταιρικούς χρήστες (corporate users) περιλαμβάνουν
πρόσθετες ικανότητες, όπως συγχρονισμό e-mail, ανταλλαγή δεδομένων, εφεδρικά
αρχεία με τους εταιρικούς κεντρικούς υπολογιστές. Παραδείγματα PDAs για
εταιρικούς χρήστες είναι τα Jornada, iPAQ από την HP, CLIE από τη Sony και
MobilePro από τη NEC.
5.1.1.2.

Interactive pagers

Μερικά διπλής κατεύθυνσης pagers χρησιμοποιούνται για να διαχειρισθούν
περιορισμένες κινητές δραστηριότητες υπολογισμού και m-commerce στο διαδίκτυο
(κυρίως αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένων).
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5.1.1.3.

Οθονοτηλέφωνα

Το οθονοτηλέφωνο (Screenphone) είναι ένα τηλέφωνο εξοπλισμένο με οθόνη
χρώματος και ενδεχομένως με ένα πληκτρολόγιο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και
ικανότητες Διαδικτύου. Από το 2000, διατέθηκαν τα ασύρματα screenphones.
5.1.1.4.

E-mail hand-helds

Συσκευές όπως το φορητό BlackBerry (blackberry.net). Ενισχύουν τις ασύρματες
ικανότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5.1.2.
5.1.2.1.

Έξυπνες Συσκευές
Έξυπνες Κάρτες

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι έξυπνων καρτών (smart cards):
¾ Η έξυπνη κάρτα μνήμης (memory smart card) που είναι η γνωστή
μετακινούμενη συσκευή μνήμης, με συνήθη χαρακτηριστικά γνωρίσματα τις
ικανότητες ανάγνωσης και γραφής και ίσως ασφαλείας.
¾ Η έξυπνη κάρτα επεξεργαστή (processor smart card) μια πιο σύνθετη έκδοση
από την προηγούμενη. Είναι μια πολύ μικρή και εξαιρετικά φορητή συσκευή
υπολογισμού που μεταφέρεται ακόμη και στο πορτοφόλι. Σε αυτήν την
κατηγορία ανήκουν οι βασισμένες στην Java Smart cards.
Οι έξυπνες κάρτες περιέχουν περισσότερες πληροφορίες από μια μαγνητική κάρτα
λωρίδων διότι περιέχουν ηλεκτρονική μνήμη και ενδεχομένως ενσωματωμένο
ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC), οπότε καλούνται και κάρτες ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων (Integrated Circuit Cards - ICCs). Χρησιμοποιούνται για ποικίλους
λόγους, κυρίως:
¾ Αποθήκευση των ιατρικών αρχείων ενός ασθενή
¾ Αποθήκευση ψηφιακών μετρητών (digital cash)
¾ Παραγωγή του δικτύου IDs (παρόμοιου με το token)
Μερικές κάρτες μπορούν να περιέχουν στον προγραμματισμό και τα στοιχεία για να
υποστηρίξουν πολλαπλάσιες εφαρμογές και μερικές μπορούν να ενημερωθούν
αφότου εκδίδονται για να προστεθούν νέες εφαρμογές. Διαβάζονται με την εισδοχή
τους στην σχισμή ενός ειδικού μηχανήματος ανάγνωσης ή μπορεί να διαβαστούν από
μια απόσταση, όπως στα διόδια. Οι κάρτες μπορεί να είναι μίας χρήσης ή
επαναφορτιζόμενες (reloadable) όπως συμβαίνει στις περισσότερες εφαρμογές. Το
υλικό για την κατασκευή των καρτών και των συσκευών που μπορεί να τις διαβάσουν
γινόταν κυρίως από τις εταιρίες Bull, Gemplus, και Schlumberger.
Σήμερα οι έξυπνες κάρτες διαβάζονται αλλά και υφίστανται τροποποίηση των
στοιχείων τους από το ίδιο μηχάνημα π.χ. το MiniSmart Partial Insert Reader που
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διαβάζει αλλά και γράφει στις Smart cards, βάσει του ISO 7816 (ID TECH Magnetic Stripe, Smart Card, and Bar Code Products.htm)
Μια τυποποιημένη διεπαφή βιομηχανίας μεταξύ του προγραμματισμού και του
υλικού PC σε μια Smart card έχει καθοριστεί από την PC/SC Working Group, που
αντιπροσωπεύει τη Microsoft, την ΙΒΜ, την Bull, την Schlumberger, και άλλες
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Ένα άλλο πρότυπο καλείται OpenCard.
Υπάρχουν δύο κύρια λειτουργικά συστήματα smart card: Το JavaCard και το
MULTOS. Τα JavaCard ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία των έξυπνων καρτών.
Αποθηκεύουν τα στοιχεία σε ένα ενσωματωμένο τσιπ μικροεπεξεργαστή. Τα applets
αποθηκεύονται στη μνήμη του μικροεπεξεργαστή και “τρέχονται” από την Java
virtual machine. Η κάρτα της Java επιτρέπει στα πολλαπλάσια προγράμματα
εφαρμογής να εγκατασταθούν και να συνυπάρξουν ανεξάρτητα. Τα μεμονωμένα
applets προστατεύονται από firewall για την διασφάλιση και συντήρηση της
ακεραιότητάς τους και την αποτροπή βλάβης τους. Οι εφαρμογές μπορούν να
ενημερωθούν δυναμικά.[33].
5.1.2.2.

Ενεργά Εμβλήματα

Τα Ενεργά Εμβλήματα (Active badges) μπορούν να φορεθούν ως κάρτες ταυτότητας
(ID cards). Περιέχουν έναν μικροεπεξεργαστή που διαβιβάζει τη θέση του και τη
θέση του κομιστή του στους αισθητήρες του κτιρίου, οι οποίοι το μεταβιβάζουν σε
έναν υπολογιστή. Έτσι εντοπίζεται π.χ. το πλησιέστερο τηλέφωνο στο αναζητούμενο
πρόσωπο, ή αναγνωρίζονται και συνδέονται αυτόματα με τους υπολογιστές του
γραφείου τους μόλις εισέλθουν σε αυτό.

Σχήμα 18. Τέσσερις τύποι ενεργών εμβλημάτων
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5.1.2.3.

Java ring - iButton

Το Java ring [32] κατασκευάστηκε από την Dallas Semiconductor και παρουσιάστηκε
το 1998. Ένα Java ring είναι ένα δαχτυλίδι δάχτυλων που περιέχει έναν μικρό
μικροεπεξεργαστή με ενσωματωμένες ικανότητες για τον χρήστη, ένα είδος έξυπνης
κάρτας που φοριέται σε ένα δάχτυλο. Στη θέση του πολύτιμου λίθου, υπάρχει ένας
φθηνός μικροεπεξεργαστής (microprocessor) συμβατός με την κάρτα 2,0 της Java
μέσα στον από ανοξείδωτο ατσάλι iButton [30,35], το οποίο “τρέχει” μια εικονική
μηχανή Java (Java virtual machine) και είναι “φορτωμένο” από πριν με applets, μικρά
προγράμματα εφαρμογών. Έχει επίσης μια αρκετά μεγάλη ικανότητα μνήμης RAM
και ROM, και ένα ρολόι πραγματικού χρόνου. Επικοινωνεί με τους “αναγνώστες
δαχτυλιδιών” (ring readers) που εγκαθίστανται π.χ. σε τερματικούς σταθμούς
(workstations) στους οποίους έχουν μεταφορτωθεί πληροφορίες για το χρήστη / τους
χρήστες οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση διαφόρων εξατομικευμένων υπηρεσιών.
Ελευθερωμένο από τους συνήθεις περιορισμούς της συνδετικότητας (connectivity),
το δαχτυλίδι Java αφήνει τον χρήστη να περιπλανηθεί στον κόσμο και να φέρει μαζί
του τις προσωπικές προτιμήσεις του, π.χ. το υπολογιστικό περιβάλλον του, τις
ιατρικές πληροφορίες του, τις προτιμήσεις του για τον καφέ ή τις επιλογές του για τα
χρώματα κλπ. Επιπλέον, υπερτερεί της παραδοσιακής έξυπνης κάρτας με την παροχή
πραγματικής μνήμης, περισσότερης ισχύος και της ικανότητας για δυναμικό
προγραμματισμό. Επίσης, αντέχει στη κακομεταχείριση.
Σήμερα τα iButtons χρησιμοποιούνται πρώτιστα για όλους τους τύπους επικύρωσης
και ελέγχου εφαρμογών. Η ικανότητα αποθήκευσης στοιχείων και το ρολόι
πραγματικού χρόνου που περιέχουν και χρησιμοποιείται για την χρόνο-σφράγιση, σε
συνδυασμό με την υποστήριξη για κρυπτογράφηση και επικύρωση, είναι ιδανικά για
τις διαδρομές ελέγχου.
Το ταχυδρομείο των Η.Π.Α. χρησιμοποιεί iButtons, που τοποθετούνται στην
εσωτερική επιφάνεια της πόρτας κάθε μπλε ταχυδρομικού κιβωτίου που υπάρχει σε
κάθε πεζοδρόμιο της χώρας, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει τον μεταφορέα,
τη θέση συλλογής των επιστολών, την ημερομηνία, και το χρόνο της ανάκτησης
ταχυδρομείου. Στον Καναδά φοριούνται ως σκουλαρίκια στις αγελάδες για την
τήρηση αρχείων εμβολιασμού τους. Ακόμη χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους
ως γεωργούς σε πολλές περιοχές ως εύρωστα υποκατάστατα των timecards.
Ένα σύστημα με δύο- iButton χρησιμοποιείται για την χρέωση χρήσης καυσίμων από
εταιρείες μεταφορών και εταιρείες ανεφοδιασμού των με καύσιμα. Ένα iButton
υπάρχει στην πλευρά του οχήματος για τον ψηφιακό προσδιορισμό του και τον
ψηφιακό προσδιορισμό της βάση του. Με την εκμίσθωση, αποθηκεύονται τα ονόματα
των πελατών και η ανάγνωση των οδομέτρων ως εισαγωγή στοιχείων που
κλειδώνονται με την χρήση μιας φορητής συσκευής αφής για έλεγχο από έναν
υπάλληλο. Ένα δεύτερο iButton που συνδέεται με την αντλία καυσίμων καταγράφει
τη συναλλαγή καυσίμων. Στο τέλος της ημέρας όλες οι πληροφορίες
μεταφορτώνονται στον κεντρικό υπολογιστή του καταστήματος.
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5.1.3. Φορετές συσκευές
Είναι ειδική μορφή κινητών ασύρματων συσκευών υπολογισμού που χρησιμοποιούν
εργαζόμενοι και είναι προσαρμοσμένα π.χ. σε όπλα, ενδύματα, ή κράνη.
¾ Οθόνη υπολογιστή computer screen για επίδειξη πληροφοριών.
¾ Camera για λήψη ψηφιακών φωτογραφιών και τα βίντεο τα οποία
διαβιβάζονται αμέσως σε έναν κοντινό φορετό υπολογιστή.
¾ (Η μετάδοση φωτογραφιών γίνεται δυνατή μέσω της τεχνολογίας Bluetooth
¾ Touch-panel οθόνη
¾ Φορητό πληκτρολόγιο, που είναι μια εναλλακτική λύση στα συστήματα
αναγνώρισης φωνής, τα οποία είναι επίσης ασύρματα.
¾ Μεταφραστής λόγου Speech translator, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα
χρήσης πληκτρολογίου [69].
Το ενεργό διάστημα ενός χώρου, από άποψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπορεί να
περιέχει και “εξοπλισμό τέχνης”, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται surround audio
system, panels πλάσματος αφής με την υποστήριξη HDTV, τηλεοπτικός τοίχος
HDTV, ηλεκτρονικοί λευκοί πίνακες, τηλεοπτικές κάμερες, και λοιπός ηλεκτρονικός
εξοπλισμός, καθώς και αισθητήρες IR (IR beacons), όπως και σημεία πρόσβασης WIFI, Bluetooth, Ethernet.
Τελικά μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες συσκευών PerCom:
¾ Αντικείμενα συγκεκριμένου χώρου, που ανήκουν σε ένα δεδομένο κύτταρο
του PerCom (π.χ. η συσκευή της TV, ο εκτυπωτής, ο υπολογιστής, η μηχανή
καφέ,...)
¾ Ξένα αντικείμενα, που μεταφέρονται από έναν ανθρώπινο χρήστη.

5.2.

Συσκευές συλλογής πληροφοριών από το Έξυπνο Περιβάλλον

5.2.1. RFID
Ο προσδιορισμός ραδιοσυχνότητας (RFID) [57] είναι μια μέθοδος αποθήκευσης εξ
αποστάσεως και ανάληψης στοιχείων με την χρήση συσκευών που αποκαλούνται
ετικέτες RFID. Μια ετικέτα RFID είναι ένα μικρό αντικείμενο, όπως μια
αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία μπορεί να επικολληθεί ή να ενσωματωθεί σε ένα νέο
προϊόν.
Ένα σύστημα RFID αποτελείται από διάφορα συστατικά: ετικέτες, αναγνώστες
ετικετών, σταθμό προγραμματισμού ετικετών, αναγνώστες κυκλοφορίας, εξοπλισμό
ταξινόμησης, και ραβδόμορφους καταλόγους ετικετών. Οι ετικέτες RFID περιέχουν
έναν αναμεταδότη με ένα ψηφιακό τσιπ μνήμης στο οποίο δίνεται ένας μοναδικός
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ηλεκτρονικός κώδικας προϊόντος καθώς και κεραίες για να δεχθούν και να
εκπέμψουν ραδιοκύματα από ένα RFID πομποδέκτη. Αυτές οι μικροσκοπικές
ετικέτες εκπέμπουν έναν μοναδικό αριθμό αναγνώρισης που μπορεί να διαβαστεί από
μια απόσταση από έναν αναγνώστη RFID. Οι παθητικές ετικέτες RFID στερούνται
μιας πηγής ενέργειας και χρησιμοποιούν άντ’ αυτού το αρχικό σήμα από τον
αναγνώστη για πηγή ενέργειας αναμετάδοσής τους πίσω στη συσκευή αναγνώρισης
(Smart Tag sensor).
Η συσκευή αναγνώρισης (Smart Tag sensor) αποτελείται από ένα πομποδέκτη, έναν
αποκωδικοποιητή και μια κεραία. Αυτή εκπέμπει ένα σήμα που ενεργοποιεί την
ετικέτα RFID έτσι μπορεί να διαβάσει και να γράψει σε αυτήν πληροφορίες. Όταν μια
ετικέτα RFID περνά μέσω της ηλεκτρομαγνητικής ζώνης, ανιχνεύει το σήμα
ενεργοποίησης του αναγνώστη. Ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες που
είναι κωδικοποιημένες στο ολοκληρωμένο κύκλωμα της ετικέτας (τσιπ πυριτίου) και
οι πληροφορίες περνούν σε υπολογιστή για επεξεργασία. Αυτοί οι “αναγνώστες” θα
μπορούν σύντομα να είναι ικανοί να λειτουργήσουν οικονομικά για μια απόσταση 1,5
έως 5 μέτρων, χωρίς σαφή οπτική επαφή στην ετικέτα RFID.
Οι ετικέτες RFID χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
¾ Στις “παθητικές ετικέτες” RFID που στερούνται μιας πηγής ενέργειας και
χρησιμοποιούν άντ’ αυτού το αρχικό σήμα από την συσκευή αναγνώρισης για
πηγή ενέργειας αναμετάδοσής τους πίσω την συσκευή αναγνώρισης.
¾ Στις “ενεργές ετικέτες” RFID, οι οποίες χρησιμοποιούν κάποια πηγή
ενέργειας και θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερο βεληνεκές
Σήμερα γίνεται λόγος για τυπωμένες ετικέτες RFID, πράγμα που θα ελαττώσει το
κόστος. Επειδή αυτές οι ετικέτες είναι μικρότερες και φτηνότερες, θα
αντικαταστήσουν τους παγκόσμια διαδεδομένους barcode readers [27].
Εγκατεστημένες αρχικά για τη διαχείριση καταλόγων απογραφής από κατασκευαστές
και διανομείς, αυτές οι ενσωματωμένες ετικέτες θα είναι παντού. (Από το κέντρο
αυτόματης-ταυτότητας του MIT δόθηκε στις συσκευές αυτές η ονομασία “έξυπνες
ετικέτες” (Smart Tags)) [39].
5.2.2. Έξυπνη Σκόνη
Το βασικό εργαλείο στο PerCom θα είναι τα πολύ μικροσκοπικά και πολύ ανέξοδα
τσιπ υπολογιστών. Σήμερα, αν και μικρότερο από το μέγεθος ενός κεφαλιού σπίρτου,
κρατούν έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητας αναγνώρισης και έναν μικροσκοπικό
ραδιοπομπό αποστολής και λήψης σημάτων. Η τοποθέτηση ενός αριθμού ταυτότητας
σε ένα τσιπ είναι μόνο η αρχή. Οι ερευνητές κατασκευάζουν ήδη τα τσιπ με
αισθητήρες που μπορούν να “διαβάσουν” συνθήκες όπως η θερμοκρασία, η δόνηση,
ή η υγρασία. Θα μπορούν ακόμη και να επικοινωνήσουν με τον Ιστό αν είναι
συνδεμένα με έναν υπολογιστή. Επειδή είναι πάρα πολύ μικρά για να έχουν
μπαταρίες, θα μπορούν να πάρουν ενέργεια από τη θερμότητα ή το φως του ήλιου για
να παραγάγουν ένα σήμα τόσο ισχυρό ώστε να φθάσει στο επόμενο τσιπ. Η ενέργεια
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που θα φτάνει στο επόμενο τσιπ όχι μόνο θα μεταφέρει πληροφορίες αλλά
ταυτόχρονα θα το διεγείρει προσδίδοντάς του έτσι ενέργεια για να εκπέμψει και αυτό
με την σειρά του.
To πρόγραμμα του Berkeley “Smart Dust” (Έξυπνη σκόνη), που καθοδηγούν οι
καθηγητές K. Pister και M. Kahn [40], ερευνά τα όρια του μεγέθους και την
κατανάλωση ισχύος σε αυτόνομους κόμβους αισθητήρων. Η μείωση μεγέθους είναι
κρίσιμη για να κάνει τους κόμβους όσο το δυνατόν ανέξοδους και όσο το δυνατόν πιο
εύκολα επεκτάσιμους με την ενσωμάτωση σε όγκο λιγότερο του 1mm3 της
απαραίτητης αντίληψης, της επικοινωνίας και μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα
μελλοντικά πρωτότυπα της “έξυπνης σκόνης” θα είναι αρκετά μικρά για να
παραμείνουν αιωρούμενα στον αέρα, να μετακινούνται από τα ρεύματα αέρα, να
αισθάνονται και να επικοινωνούν για ώρες ή στο τέλος για ημέρες. Η “έξυπνη σκόνη”
θα επιτρέψει ασυνήθιστη σειρά των εφαρμογών.
Ακολουθεί μια συνόψιση των χαρακτηριστικών της [31]:
¾ Αυτόνομη αντίληψη και επικοινωνία σε ένα κυβικό χιλιοστόμετρο: “dust
motes” (κόκκοι σκόνης).
¾ Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.
¾ Επικοινωνία, με μέσο όρο μετρουμένων ποσοστών bits, σε kilobits / sec.
¾ Ενδεχόμενη λειτουργία σε υψηλές ογκομετρικές πυκνότητες.
¾ Αισθητήρες για τη θερμοκρασία, υγρασία, φως, κίνηση κ.λ.π.. Με το
αμφίδρομο ραδιόφωνο ή το λέιζερ και την μπαταρία.
¾ Το κόστος σύντομα θα είναι λιγότερο του $1.
¾ Χαρακτηριστικές εφαρμογές
¾ Αισθητήρες σχετικοί με την άμυνα πεδίων μαχών, ανιχνευτές κινήσεων κ.λ.π.
¾ Έλεγχος απογραφής στα κιβώτια που επικοινωνούν με τα ανοικτά κιβώτια
μεταφοράς (κλούβες), τα φορτηγά, το αεροπλάνο κ.λ.π., για να προσδιορισθεί
ο τόπος που βρίσκονται.
¾ Έλεγχος ποιότητας των προϊόντων: δόνηση, υγρασία, υπερθέρμανση
¾ Έλεγχος τμημάτων αυτοκινήτων.
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Σχέδιο 19. Smart dust mote, περιέχει μικροκατασκευές αισθητήρων, οπτικό δέκτη,
παθητικές και ενεργές οπτικές συσκευές αποστολής σημάτων, επεξεργασία σήματος
και έλεγχο στοιχείων κυκλώματος, πηγές ενέργειας.

5.3.

Αισθητήρες για PerCom

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα δικτυωμένα ενσωματωμένα συστήματα
αισθητήρων, ειδικά σε τοποθετήσεις της πανταχού παρούσας και διάχυτης
υπολογιστικής. Διάφορες πλατφόρμες είναι διαθέσιμες για αυτούς τους στόχους
όπως: Berkeley MOTES, Dolphin, or Prototype Embedded Networking (PEN). Είναι
κινητές, επικοινωνούν ασύρματα και είναι αρκετά μικρές για να ενσωματωθούν σε
πολλά καθημερινά αντικείμενα μεγέθους παλάμης. Ένας από τους αρχικούς στόχους
τέτοιων δικτυωμένων ενσωματωμένων κόμβων είναι να συγκεντρωθούν οι
πληροφορίες πλαισίου, π.χ. πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος ή την
κατάσταση ενός χειροποίητου αντικειμένου. Για να “αισθανθούν” τις φυσικές
παραμέτρους π.χ. την θερμοκρασία ή την μετακίνηση, αυτοί οι κόμβοι είτε
ενσωματώνονται στα καθημερινά αντικείμενα είτε στο ίδιο το περιβάλλον.
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε αισθητήρες, κατάλληλους για τη χρήση στις
μικρές, φθηνές συσκευές, οι οποίοι συλλαμβάνουν τις φυσικές παραμέτρους από το
περιβάλλον ή τα αντικείμενα, ενεργώντας όπως τα εισαγόμενα δεδομένα στις
λειτουργίες που καθορίζουν τις γενικές βασισμένες στα συμφραζόμενα πληροφορίες
τους.
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Σχήμα 20. Ασύρματος κόμβος αισθητήρων που χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση εγγράφων από χαρτί.

Σχήμα 21.

(α) Πίνακας αισθητήρων με αισθητήρες φωτός, θερμοκρασίας,
επιτάχυνσης και αισθητήρα μικροφώνων,
(β) Πίνακας αισθητήρων με τον πρόσθετο μικροελεγκτή (πίσω πλευρά)
και αισθητήρα δύναμης

5.3.1. Φυσικές παράμετροι
Οι Michael Beigl, Albert Krohn, Tobias Zimmer, Christian Decker [3] εξέτασαν πάνω
από 300 κόμβους αισθητήρων και διαπίστωσαν την ύπαρξη 7 γενικών κατηγοριών
φυσικών παραμέτρων που παρέχουν τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες στα αντικείμενα
με τους δικτυωμένους ενσωματωμένους κόμβους αισθητήρων:
1.

Μετακίνηση, συμπεριλαμβανομένου του τύπου μετακίνησης, όπως “σε χρήση”,
“σε κίνηση”, “ ακίνητος”, συν την επιτάχυνση, την περιστροφή και τη δόνηση.
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2.

Δύναμη, (συμπεριλαμβανομένων των μετρήσεων της δύναμης και του βάρους,
που συνδέονται με τα διάφορα μέρη ενός αντικειμένου.

3.

Φως, σε διάφορα μήκη κύματος όπως το φως της ημέρας ή το υπέρυθρο φως
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων όπως το επίπεδο του φωτός και την
αλλαγή του κατά τη διάρκεια του χρόνου.

4.

Θερμοκρασία, αναφέρεται στη συλλογή μετρήσεων θερμοκρασίας α) από τις
διάφορες θέσεις που τοποθετείται ένα αντικείμενο και λογίζεται ως θερμοκρασία
περιβάλλοντος, β) θερμοκρασία ενός αντικειμένου-σώματος που βρίσκεται
επάνω ή μπαίνει μέσα στο αντικείμενο ή γ) θερμοκρασία του αντικειμένου του
ίδιου

5.

Υγρασία, σε διάφορες θέσεις ως υγρασία του περιβάλλοντος ή υγρασία μέσα στο
αντικείμενο.

6.

Ήχος – ακουστικές συχνότητες, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου θορύβου,
του φάσματος συχνότητας αλλά και των αλλαγών κατά τη διάρκεια του χρόνου,

7.

Ανίχνευση εγγύτητας/ δραστηριότητας του περιβάλλοντος.

5.3.2. Κατηγορίες Αισθητήρων
Υπάρχουν οκτώ (8) γενικές κατηγορίες φυσικών παραμέτρων που παρέχουν τις
ενδιαφέρουσες πληροφορίες από αντικείμενα με τους ενσωματωμένους και
δικτυωμένους κόμβους αισθητήρων. Η επιλογή του σωστού αισθητήρα πρέπει
πρώτιστα να γίνει μετά από εξέταση των περιορισμών των παραγόντων μορφής και
της κατανάλωσης ενέργειας καθώς οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές
ενσωματώνονται σε καθημερινά αντικείμενα και πρέπει να είναι μικρές στο μέγεθος
και χρησιμοποιούνται στα σενάρια κίνησης.
5.3.2.1.

Μετακίνηση

Αισθητήρας μετακίνησης. Οι δημοφιλέστεροι αισθητήρες μετακινήσεων είναι οι
διακόπτες σφαιρών ή υδραργύρου. Ο διακόπτης σφαιρών είναι πιο ευαίσθητος και
μπορεί να αντιδράσει πολύ γρήγορα και να ανιχνεύσει ακόμη και τις δονήσεις που
προέρχονται από τις υγιείς πηγές. Απαιτεί μόνο μια ψηφιακή I/O γραμμή στο
μικροεπεξεργαστή και δεν καταναλώνει καμία πρόσθετη ενέργεια εκτός από το σήμα
παραγωγής.
5.3.2.2.

Επιτάχυνση

Εξαιτίας του μεγέθους και της ισχύος της κατανάλωσης, μόνο αισθητήρες
επιτάχυνσης τύπου MEMS είναι προσαρμόσιμοι σε μικρές και ασύρματες συσκευές.
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Είναι ακριβείς σε ανάλυση κάτω από κάποια mg σε ποσοστά αναπροσαρμογών
περίπου των 100 Hz, επαρκή για να καθορίσουν τα σχέδια μετακίνησης ή για να
μετρήσουν τις γωνίες όσον αφορά στη γήινη βαρύτητα, όμως όχι ακόμη ικανά για να
αντιληφθούν αρκετά καλά τα συστήματα αδρανούς ναυσιπλοΐας. Σε σύγκριση με τους
απλούς αισθητήρες μετακίνησης η κατανάλωση της ισχύος τους είναι μεγαλύτερη και
ο χρόνος απόκρισής τους είναι χαμηλότερος, επιπλέον οι τιμές τους είναι υψηλότερες.
5.3.2.3.

Φως

Αισθητήρας Φωτός. Για να ελαχιστοποιήσουν το μέγεθος του αισθητήρα φωτός,
προτιμώνται μέρη με ενσωματωμένα φίλτρα και ενίσχυση, γιατί έτσι δεν απαιτούνται
πρόσθετα στοιχεία κυκλώματος.
Οι διαθέσιμοι αισθητήρες είτε παράγουν μια αναλογική αξία που αντιπροσωπεύει το
ελαφρύ επίπεδο είτε είναι αυτόνομοι αισθητήρες με μια ψηφιακή διεπαφή όπως η
I2C. Ένα σημαντικό πρόβλημα των περισσότερων φθηνών τύπων αισθητήρων φωτός
είναι ότι το φάσμα ευαισθησίας τους είναι περιορισμένο.
Με εφαρμογή διαφορετικών οπτικών φίλτρων μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Τέτοιοι αισθητήρες φωτός είναι κανονικά μάλλον ανέξοδοι και μικροί και βρίσκουν
πολλές εφαρμογές.
5.3.2.4.

Εγγύτητα

Αισθητήρας εγγύτητας. Ο καθορισμός της εγγύτητας γίνεται στις περισσότερες
περιπτώσεις με τους παθητικούς υπέρυθρους αισθητήρες ή τους χωρητικούς
αισθητήρες. Φέρνουν κανονικά ένα ενσωματωμένα σχέδιο και δίνουν σήμα εάν
ανιχνευθεί δραστηριότητα σε μια παρατηρούμενη περιοχή. Αυτοί οι αισθητήρες είναι
ακόμα μάλλον μεγάλοι και καταναλώνουν μη αμελητέα ποσά ενέργειας σε σύγκριση
με άλλους αισθητήρες. Η χρήση τους είναι επομένως πολύτιμη μόνο για τους χώρους
τοποθέτησής τους.
5.3.2.5.

Ακουστικότητα

Ακουστικός αισθητήρας. Χαρακτηριστικά, η ακουστική αντίληψη χρειάζεται 3 μέρη:
το μικρόφωνο, τον ενισχυτή και τον μετατροπέα A/D.
Για τις συνθήκες του μικρού μεγέθους και της λειτουργίας σε χαμηλά επίπεδα
δύναμης είναι κατάλληλα μόνο τα χωρητικά μικρόφωνα. Το σχέδιο της ενίσχυσης
περιορίζεται από το διαθέσιμο διάστημα και την κατανάλωση ισχύος που καθιστά το
προκύπτον ακουστικό υποσύστημα αισθητήρων κατάλληλο για τους θορύβους και
την ομιλία περιβάλλοντος στα δωμάτια μέχρι 40 τετρ. μέτρα.
Οι εφαρμογές που απαιτούν την εκτενή ανάλυση των σημάτων πέρα από 10 kHz ή
που απαιτούν την υψηλή αναλογία σήματος / διαταραχής είναι πέρα από αυτά τα
απλά ακουστικά υποσυστήματα αισθητήρων. Ακόμα πολλοί ακουστικοί αλγόριθμοι
μπορούν να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν την ώρα της ομιλίας χωρίς την
ανάγκη να αποθηκευθούν οι επιλεγείσες ακουστικές τιμές, οι οποίες είναι ένας
εξαντλούμενος στόχος στους μικρούς επεξεργαστές με τους περιορισμένους πόρους.
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5.3.2.6.

Θερμοκρασία

Αισθητήρας θερμοκρασίας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι διαθέσιμοι ως π.χ.
ευαίσθητα υλικά θερμοκρασίας (PTC/NTC) που απαιτούν επαφή με το αντικείμενο
για να μετρήσουν τη θερμοκρασία ή ως υπέρυθροι αισθητήρες που μετρούν την
ακτινοβολία. Αυτοί οι αισθητήρες είναι πολύ μικροί και εύχρηστοι. Δεδομένου ότι η
θερμοκρασία αλλάζει κανονικά και μάλλον αργά, η περίοδος για τις μετρήσεις για
έναν συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας σε τόπους εφαρμογής της διάχυτης
υπολογιστικής είναι ανά 10 δευτερόλεπτα. Για αυτό ένας αισθητήρας θερμοκρασίας
έχει χαμηλή μέση κατανάλωση.
5.3.2.7.

Μηχανική δύναμη

Αισθητήρας δύναμης. Οι αισθητήρες δύναμης τύπου φύλλων αλουμινίου πληρούν τα
κριτήρια για μικρό μέγεθος, τη μικρή κατανάλωση ενέργειας και την εύκαμπτη
σύνδεση. Μπορούν να επιλεγούν στις σειρές μέτρησης από 1g ως κάποια Kg
ισοδύναμου βάρους, αλλά κανονικά δεν σχεδιάζονται για την ακριβή μέτρηση χωρίς
να έχουν το ανάλογο μέγεθος. Τέτοιοι αισθητήρες είναι κατάλληλοι για να μετρήσουν
τη δύναμη ενός ανθρώπινου χεριού ή το βάρος φορητών αντικειμένων.
5.3.2.8.

Υγρασία

Αισθητήρας υγρασίας. Συχνά οι αισθητήρες υγρασίας είναι απλά ένα δίκτυο μικρών
τυπωμένων καλωδίων σε ένα υλικό που μετρά την αντίσταση αυτού του υλικού η
οποία ποικίλλει έντονα ανάλογα με το ποσό υγρασίας στο οποίο εκτίθεται. Όταν
χρησιμοποιούνται στις κατασκευές τέτοιοι αισθητήρες είναι συχνά χωρισμένοι από
τους υπόλοιπους ηλεκτρονικούς αισθητήρες και ενσωματωμένοι στο μετρούμενο
αντικείμενο, π.χ. στο σκυρόδεμα. Για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής υγρασίας είναι
διαθέσιμοι ευφυείς αισθητήρες με ενσωματωμένη ενίσχυση και ψηφιακά στοιχεία bus
(digital bus data).

Σχήμα 22: Τύποι αισθητήρων που
χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές

Σχήμα 23: Τύποι αισθητήρων που
χρησιμοποιούνται στους κόμβους
αισθητήρων
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5.3.3. Ταξινόμηση των αισθητήρων
Σύμφωνα με τον Martin Jonsson [38], μπορούμε να ταξινομήσουμε την πλειοψηφία
των αισθητήρων σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με ορισμένες συγκεκριμένες ιδιότητές
τους.
 Αναγνωριστές (Identifiers): είναι οι αισθητήρες που μπορούν να αποκτήσουν μια
ταυτότητα ή άλλες περιορισμένες πληροφορίες από ένα “ξένο” αντικείμενο.
Περιλαμβάνουν αναγνώστες RFID, αναγνώστες γραμμωτών κωδίκων,
αναγνώστες iButton κ.λπ.. Ορισμένα φέρουν δεδομένα και άλλα μια ταυτότητα
(ID). Τα προσδιοριστικά που φέρνουν δεδομένα μπορούν να διατηρήσουν τις
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και τη χρήση τους. Θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν π.χ. για να προσδιορίσουν τα πρόσωπα και τα
αντικείμενα που εισέρχονται σε ένα δωμάτιο ή σε διάφορες, μερικώς
καθορισμένες, θέσεις του δωματίου.
 Παθητικοί αισθητήρες περιβάλλοντος (Passive environment sensors): Αισθητήρες
που μετρούν συνεχώς κάτι. Ονομάζονται παθητικοί υπό την έννοια ότι δεν
αντιδρούν στις αλλαγές των στοιχείων που μετρούν. Χρησιμοποιούνται κυρίως
όταν οι αλλαγές στο περιβάλλον δεν απαιτούν την άμεση απάντηση και όταν η
μέτρησή τους δεν εξαρτάται από την αξία των αισθητήρων. Τέτοιοι αισθητήρες
θα μπορούσαν να είναι μετρητές θερμοκρασίας, μικρόφωνα επιπέδου ήχου,
δέκτες GPS κ.λ.π.
 Ενεργοί αισθητήρες περιβάλλοντος (Active environment sensors): Αισθητήρες
που δείχνουν τις δραστηριότητες στο περιβάλλον. Εδώ περιλαμβάνονται τα
διάφορα είδη συναγερμών, ανιχνευτών κινήσεων κλπ..
 Αισθητήρες ροής (Streaming sensors): Αισθητήρες που συλλαμβάνουν σειρά
δεδομένων ολικού ενδιαφέροντος. Εδώ περιλαμβάνονται κάμερες, μικρόφωνα
κλπ. Στην παρούσα κατάταξη περιλαμβάνονται και συσκευές που δεν είναι
τεχνικά αισθητήρες, αλλά παρουσιάζουν μερικές ομοιότητες με τους αισθητήρες.
Αυτές είναι:
 Interactors: Απτές συσκευές αλληλεπίδρασης που μπορούν να εισάγουν δεδομένα
σε τοπικές εφαρμογές. Μπορεί να είναι πιεζόμενα κουμπιά, ολισθαίνοντες
ρυθμιστές κ.λ.π..
 Ενεργοποιητές (Actuators): Απλές συσκευές εξόδου που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν διαφορετικό είδος πληροφοριών
ανατροφοδότησης και θέσης, συχνά σχετικό με τους προαναφερθέντες
αισθητήρες. Θα μπορούσε να είναι LEDs, απλοί μεγάφωνα κ.λ.π..
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Η δεδομένη επιλογή των αισθητήρων και της ως τώρα διαθέσιμης γενικής
ενσωματωμένης πλατφόρμας υλικού αισθητήρων, ήταν μεγάλη βοήθεια για να
αναπτυχθεί η πανταχού παρούσα και διάχυτη εφαρμογή υπολογισμού.
Σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των συστημάτων σχετικά με
την απόδοση και της πιο μικρής κατανάλωσης ενέργειας. Ένα περισσότερο
σημαντικό ζήτημα είναι τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που υποστηρίζουν τη
γρήγορη διαμόρφωση πρωτοτύπου αλλά και τη γενική διαδικασία της ανάπτυξης
εφαρμογής.
5.3.4 Ειδικοί αισθητήρες
5.3.4.1. Βιοαισθητήρες
Οι Βιοαισθητήρες (Biosensors) που χρησιμοποιούνται στην νανοτεχνολογία [74]
είναι ένας συνδυασμός βιολογίας και μικροηλεκτρονικής που παράγει αισθητήρες με
ένα βιολογικό συστατικό όπως ένα κύτταρο, ένα ένζυμο ή ένα αντίσωμα δεμένο σε
έναν ενεργό μετατροπέα μορφών ενέργειας. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να μετρήσουν τη θρεπτική αξία των τροφίμων ή τη φρεσκάδα των τροφίμων.
Διακρίνονται:
1.

Σε αυτούς που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις φυσικών χαρακτηριστικών
των ανθρώπων π.χ. αναγνώριση προσώπου, αποτυπωμάτων, χρωμάτων ίριδας
κλπ., είτε φυσιολογικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος π.χ. βάρος, πίεση
κλπ. Ακόμη οι EKG-brain sensors, οι αισθητήρες συστολής μυών, αισθητήρες
πίεσης αίματος κλπ. Όλα αυτά ανοίγουν μια ευρεία ποικιλία νέων διεπαφών
που χρησιμοποιούν τους αισθητήρες, αυτές που οι Turk και Robertson
ονομάζουν perceptual user interfaces [73].

2.

Σε αυτούς που χρησιμοποιούνται για αναγνώριση – ανίχνευση κατωτέρων
μορφών ζωής, π.χ. μικρόβια.

3.

Σε αυτούς που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση περιβαλλοντικών χημικών
παραγόντων επηρεασμού της ζωής, π.χ. διάφορων τύπων δηλητηριωδών και
μη αερίων ή χημικών ενώσεων άλλων μορφών.

5.3.4.2.

Αισθητήρες GPS

Οι αισθητήρες GPS [18] διατίθενται σε πολύ μικρά μεγέθη που επιτρέπουν την
ενσωμάτωσή τους στις κινητές συσκευές. Ποικίλα προγράμματα έχουν επιδείξει πώς
η ενσωμάτωση του GPS στις κινητές συσκευές υπολογισμού μπορεί να υποστηρίξει
νέα είδη εφαρμογών. Π.χ., στο σύστημα stick-e-notes το GPS χρησιμοποιείται από
κοινού με τους υπολογιστές palm για να υποστηρίξει την βασισμένη στο πλαίσιο
πρόσβαση στις κοινές σημειώσεις στην εργασία υπαίθρου.
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Σχήμα 24. Πίνακας μορίων αισθητήρων μεγέθους 19x35mm

5.4. Μεταφορά των πληροφοριών στο έξυπνο περιβάλλον
Από τις Context – Aware συσκευές η μεταβίβαση πληροφοριών γίνεται ασύρματα
μέσω της τεχνολογίας Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, IrDA και με χρήση των
πρωτοκόλλων SOAP (Simple Object Access Protocol) της Microsoft.
5.4.1. Bluetooth
Το Bluetooth [6] είναι ένα τεχνικό πρότυπο βιομηχανίας που διευκολύνει την
επικοινωνία μεταξύ των ασύρματων συσκευών όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα PDAs
(προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί), οι ασύρματοι lap-top ή υπολογιστές γραφείου και οι
περιφερειακές μονάδες τους.
Το Bluetooth προορίζεται να είναι πρότυπο που λειτουργεί σε δύο επίπεδα
¾ Παρέχει συμφωνία στο φυσικό επίπεδο. Είναι ένα πρότυπο ραδιοσυχνότητας.
¾ Παρέχει επίσης τη συμφωνία στο επόμενο προς τα επάνω επίπεδο, όπου τα
προϊόντα πρέπει να συμφωνήσουν με το πότε και πόσα τη φορά bits θα
στέλνονται όπως και το πώς τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια συνομιλία
μπορούν να είναι βέβαια ότι το μήνυμα ελήφθη.
Από την πλευρά του χρήστη, υπάρχουν τρία σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
στο Bluetooth:
¾ Είναι ασύρματο.
¾ Είναι ανέξοδο.
¾ Το Bluetooth δεν απαιτεί να κάνει ο χρήστης κάτι ειδικό για να ενεργεί. Οι
συσκευές απλά βρίσκουν η μία την άλλη και συλλειτουργούν. Π.χ., ένα άτομο
μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σύνδεση Bluetooth για να τυπώσει ένα έγγραφο
από PDA του.
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Οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν ένα μικροτσίπ πομποδέκτη που λειτουργεί στη
συχνότητα των 2.45GHz και έχουν μια ακτίνα δράσης μέχρι 10 μέτρα (περίπου 33
πόδια). Οι συσκευές Bluetooth αποφεύγουν τα άλλα συστήματα με την αποστολή
πολύ αδύνατων σημάτων του 1 milliwatt. Τα ισχυρότερα κινητά τηλέφωνα
διαβιβάζουν ένα σήμα 3 Watt. Η λειτουργία δεν περιορίζεται από φυσικά εμπόδια,
π.χ. τοίχους και έτσι καθίσταται χρήσιμο για τον έλεγχο των διαφόρων οικιακών
συσκευών. Οι παρεμβολές μεταξύ των συσκευών αποφεύγονται γιατί το Bluetooth
χρησιμοποιεί την αποκαλούμενη spread-spectrum frequency hopping τεχνική, όπου
μια συσκευή θα χρησιμοποιήσει 79 μεμονωμένες, τυχαία επιλεγμένες συχνότητες
μέσα σε μια οριζόμενη σειρά, που αλλάζει στις συσκευές σε κανονική βάση με ρυθμό
1.600 φορές / δευτερόλεπτο. Έτσι όλο και περισσότερες συσκευές μπορούν να
αξιοποιήσουν πλήρως ένα περιορισμένο τμήμα συχνοτήτων του ραδιοφάσματος.
Όταν οι συσκευές Bluetooth έρχονται σε επαφή ακτίνας δράσης, διαμορφώνουν ένα
δίκτυο (personal-area network - PAN, ή piconet) και πραγματοποιείται μια
ηλεκτρονική συνομιλία για να ελεγχθεί εάν έχουν να μοιραστούν δεδομένα ή εάν η
μία πρέπει να ελέγξει την άλλη. Μόλις καθιερωθεί ένα piconet, οι συσκευές
συντονίζονται σε τυχαία συχνότητα ώστε να μένουν σε επαφή και αποφεύγουν τα
άλλα piconets που μπορεί να λειτουργούν στον ίδιο χώρο. Κατά τη διάρκεια ή την
έναρξη της λειτουργίας ο χρήστης δεν εκτελεί καμία ενέργεια.
5.4.2. Ethernet
Ethernet (το πρώτο συνθετικό προέρχεται από τη φυσική έννοια αιθέρας) [76]. Είναι
ένα πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η τεχνολογία δικτύωσης τοπικής περιοχής (LANs).
Καθορίζει την καλωδίωση και τη σηματοδότηση για το φυσικό στρώμα, και τα
σχήματα πλαισίων (frame formats) και τα πρωτόκολλα για τον έλεγχο πρόσβασης
των media (MAC)/ στρώμα σύνδεσης δεδομένων (data link layer) του προτύπου OSI.
Το Ethernet είναι συνήθως τυποποιημένο ως IEEEs 802.3. Έχει γίνει η πιο
διαδεδομένη σε χρήση τεχνολογία τοπικού δικτύου LAN από τη δεκαετία του ’90
μέχρι σήμερα.
5.4.3. IrDA
Το IrDA, [76], είναι ένα πρότυπο για την ασύρματη διαβίβαση των στοιχείων μέσω
των υπέρυθρων φωτεινών κυμάτων κατασκευασμένο από την εταιρεία Infrared Data
Association - IrDA. Τα lap-top, οι εκτυπωτές, τα PDAs είναι οι πιο κοινές συσκευές
που φέρουν ports IrDA που επιτρέπει στις συσκευές να διαβιβάσουν δεδομένα ή να
χρησιμοποιήσουν περιφερειακά συστήματα χωρίς πρόσθετα καλώδια. Το port IrDA
μπορεί να τρέξει με ταχύτητες που κυμαίνονται από 115.2Kbps ως 1.15Mbps και
4Mbps. Οι υψηλότερες ταχύτητες είναι κατά προσέγγιση στα ίδια επίπεδα μετάδοσης
με τα παραδοσιακά παράλληλα ports. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα ports IrDA
πρέπει συνήθως να είναι σε απόσταση η μια από την άλλη 3 μέτρων (10 πόδια) και
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πρέπει να έχουν απευθείας (γραμμική) επαφή χωρίς παρεμβολή φυσικών εμποδίων
μεταξύ των (“line of sight”).
Οι υπέρυθρες επικοινωνίες είναι αρκετά αξιόπιστες και δεν κοστίζουν πάρα πολύ για
να τοποθετηθούν σε μια συσκευή, αλλά έχουν μερικά μειονεκτήματα.
¾ Οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα ports IrDA πρέπει συνήθως να είναι η μία
από την άλλη σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια), και
¾ Πρέπει να έχουν απευθείας (γραμμική) επαφή χωρίς παρεμβολή φυσικών
εμποδίων μεταξύ των, γιατί η υπέρυθρη ακτίνα είναι μια τεχνολογία “γραμμής
οπτικής αντίληψης” (“line of sight”).
¾ Επίσης η υπέρυθρη ακτίνα είναι σχεδόν πάντα μια “μία προς μία” τεχνολογία
(“one to one” technology). Δηλαδή μία συσκευή μπορεί να επικοινωνεί μέσω
των υπέρυθρων ακτίνων με μία αποκλειστικά συσκευή και όχι περισσότερες.
5.4.4. Wi-Fi
Το WI-FI, [76], συντομογραφία του Wireless Fidelity. Είναι ένα σύνολο προτύπων
συμβατότητας προϊόντων για ασύρματα δίκτυα περιοχής (WLAN Wireless Local
Area Network) που επικοινωνεί μέσω των ράδιο κυμάτων στα πρότυπα 802.11
(συχνότητα 2,4 GHz). Ονομάζεται και 802.11b. Είναι μέρος μιας σειράς ασύρματων
προδιαγραφών μαζί με τα 802.11, 802.11a, και 802.11g.
Χρησιμοποιείται σήμερα για να παρέχει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε
περιορισμένη ακτίνα δράσης (π.χ., 300 πόδια) του εξοπλισμού μετάδοσης.
Ενώ τα πρότυπα ενσωματώνουν ορισμένα μέτρα ασφαλείας, όπως ο αλγόριθμος
Wired Equivalent Privacy (WEP) για την κρυπτογράφηση, και τα θεμελιώδη
ζητήματα ασφαλείας, οι χρήστες του WI-FI πρέπει να χρησιμοποιήσουν τις
τεχνολογίες VPN και αντιπυρικών ζωνών firewall για πιο ασφαλή ασύρματα δίκτυα.

5.5. Ενημερότητα Πλαισίου με Συστήματα Πολυαισθητήρων

5.5.1. Συστήματα Πολυαισθητήρων για κινητές συσκευές
Η έρευνα για την χρήση του πλαισίου στις κινητές συσκευές έχει τύχει της
αυξανόμενης προσοχής των ερευνητών τόσο στην κινητή τηλεφωνία όσο και σε
θέματα που αφορά στον πανταχού παρόντα υπολογισμό. Σκοπός είναι η αύξηση της
συνειδητοποίησης του περιβάλλοντός και της κατάστασης ως πλαίσιο, εκ μέρους των
συσκευών. Η έρευνα μέχρι σήμερα έχει βασιστεί στην τελειοποίηση του γενικού
αισθητήρα, ειδικότερα για τον προσδιορισμό θέσης και για την όραση.
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Ο Hans-W. Gellersen et al [18] στην εργασία τους προτείνουν την τελειοποίηση των
διαφόρων ειδών απλών αισθητήρων και την χρήση τους σε συστήματα
πολυαισθητήρων. Αυτή η πτυχή έχει ερευνηθεί επίσης στη συσκευή Smart Badge,
που προέρχεται από το Active Badge το οποίο χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό
θέσης αλλά επιπλέον είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων για να
συλλαμβάνει το πρόσθετο πλαίσιο(additional context). Το Smart Badge παρέχει
ολοκληρωμένη πρόσβαση στους διαφορετικούς τύπους δεδομένων των αισθητήρων,
με την έρευνα να εστιάζεται στην αρχιτεκτονική των συσκευών παρά στον
συνδυασμό των αισθητήρων και στην εξαγωγή συμπεράσματος από το γενικό
περιστασιακό πλαίσιο.
Μια παρόμοια ανάπτυξη συσκευών είναι το Sensor Badge, το οποίο όμως έχει
ενσωματωμένο μόνον έναν αισθητήρα μετακίνησης για να πληροφορείται τις
δραστηριότητες του χρήστη.
Ο Hans-W. Gellersen et al [18] έχουν αναπτύξει διάφορα πρωτότυπα συσκευών,
όπως το TEA, το Mediacup και το Smart-Its. Συγκεκριμένα το TEA, σχετίζεται με το
Sensor Badge αφού και τα δύο έχουν δημιουργηθεί ως περιφερειακά συστατικά για
να παρέχουν το πλαίσιο σε άλλες κινητές συσκευές. Επίσης έχουν εξετάσει την
τελειοποίηση των διαφορετικών ειδών αισθητήρων ώστε να μην απαιτείται μια
ιδιαίτερη τεχνική στην τοποθέτησή τους σε εσωτερικό χώρο καθώς και οποιαδήποτε
υποδομή. Το ερευνητικό τους πρωτότυπο ενσωμάτωσε τους αισθητήρες για την
κίνηση, τον προσανατολισμό, το φως, και τη θερμοκρασία, και αφορά στην εργασία
τους που δίνει έμφασή στα μικρά, ελαφριά, χαμηλής ισχύος και φθηνά συστατικά.
 TEA – Technology Enabling Awareness (Τεχνολογία που καθιστά δυνατή την
Ενημερότητα): σε αυτό το αρχικό πρόγραμμα ερευνήθηκε η αντίληψη του
πλαισίου μέσω των πολυαισθητήρων μιας ανεξάρτητης συσκευής που ήταν
διαθέσιμη ως περιφερειακή ή συνδεδεμένη (plug-in) σε κινητές συσκευές. Η
γενική προοπτική της εφαρμογής ήταν να παρασχεθεί το περιστασιακό
πλαίσιο σε μια κινητή συσκευή για τη βελτίωση της προσφερόμενης
υπηρεσίας της συσκευής στο χρήστη της. Αυτή η προοπτική ερευνήθηκε στην
κινητή τηλεφωνία.
 Mediacup: σε αυτό το πρόγραμμα εξετάστηκε το πώς μπορεί να αυξηθεί ο
αριθμός των χειροποίητων μη-υπολογιστικών αντικειμένων στα οποία θα
γίνεται χρήση της τεχνολογίας ενημέρωσης πλαισίου (awareness technology).
Η προοπτική εφαρμογής είναι εξ ολοκλήρου διαφορετική από εκείνη στο
TEA. Η τεχνολογία ενημέρωσης δεν σχετίζεται με την άμεση βελτίωση της
λειτουργίας της συσκευής, αλλά με την δημιουργία της ψηφιακής παρουσίας
της, όπως και η νέα λειτουργικότητα δεν αναμένεται να προκύψει στην ίδια τη
συσκευή αλλά στον περιβάλλοντα χώρο των συστημάτων.
 Smart-Its: είναι ένα πρόσφατο πρόγραμμα που στοχεύει στην μελέτη της
κίνησης πέραν των ορίων των μελετηθέντων παραδειγμάτων του σχεδίου
Mediacup, προς τις πλατφόρμες για τις ενήμερες κινητές συσκευές. Με αυτό
το πρόγραμμα μελετάται η ειδική δικτύωση των ενήμερων συσκευών, και τα
σενάρια της πολλαπλής ενημερότητας. Οι συσκευές Smart-Its, γενικά
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ενσωματώνουν την αντίληψη (sensing), την επεξεργασία (processing) και την
επικοινωνία (communication) με τις παραλλαγές στην αντιληπτική
(perceptual) και υπολογιστική ικανότητα (computational capability). Οι
αισθητήρες και οι τεχνικές αντίληψης είναι ενσωματωμένες για να
διευκολύνουν την αυτόνομη ενημερότητα από το πλαίσιο ενός χειροποίητου
αντικειμένου, ανεξάρτητα από την υποδομή, και η ασύρματη δικτύωση
διευκολύνει το μοίρασμα του πλαισίου και την επικοινωνία. Σε σύγκριση με
τη συμβατική μονάδα του TEA, οι συσκευές Smart-Its δεν θεωρούνται σαν
πρόσθετες σε κάποια φέρουσα αυτές συσκευή, αλλά ως ανεξάρτητες
συσκευές. Σε σχέση με το Mediacup, οι συσκευές Smart-Its θεωρούνται σαν
γενικές συσκευές, που έχουν σχεδιαστεί για την ευελιξία (flexibility) και την
προσαρμοστικότητα (customizability). Οι συσκευές Smart-Its είναι
βασισμένες σε ένα αποτελούμενο από υπομονάδες σχέδιο με δύο πίνακες, που
χωρίζουν τη μονάδα αισθητήρων από τη μονάδα πυρήνων. Τα κύρια
συστατικά και η ροή στοιχείων και ελέγχου στη συσκευή απεικονίζονται στο
σχήμα 5. Η απόκτηση των στοιχείων διατίθεται στη μονάδα αισθητήρων, με
έναν επεξεργαστή ειδικό για τον έλεγχο αισθητήρων και την εξαγωγή των
γενικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Ο γενικός έλεγχος συσκευών, η
οριζόμενη από εφαρμογή επεξεργασία, και η επικοινωνία με άλλα Smart-Its
έχουν ανατεθεί στη μονάδα πυρήνων. Η, οριζόμενη από εφαρμογή,
επεξεργασία μπορεί π. χ. να είναι υπολογισμός του συγκεκριμένου πλαισίου
του χειροποίητου αντικειμένου ή οποιαδήποτε άλλη υφαρπαγή πληροφοριών
από τους αισθητήρες. Η διεπαφή επικοινωνίας (communication interface)
μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά είδη δικτύου. Γενικά υποτίθεται ότι όλα
τα Smart-Its επικοινωνούν με την χρήση ενός κοινού ασύρματου μέσου, αλλά
κάποια Smart-Its μπορούν να υποστηρίξουν πρόσθετα δίκτυα για να
λειτουργήσουν σαν πύλες (gateways). Ένα πρωτότυπο συσκευής Smart-Its
χρησιμοποιεί μικροελεγκτές PIC (PIC micro-controllers) και στους δύο
πίνακες. Επίσης η μονάδα αισθητήρων είναι εξοπλισμένη και με ένα
επιταχύμετρο δύο-αξόνων (two-axis accelerometer). Ένας άλλος αισθητήρας,
ένας απλός διακόπτης σφαίρας, είναι ενσωματωμένος στον πίνακα του
πυρήνα και είναι άμεσα συνδεμένος με μια συσκευή διακοπής (interrupt) στον
επεξεργαστή του πυρήνα. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή να μπαίνει σε μια
κατάσταση διατήρησης της ενέργειας (εφησυχασμού) όταν δεν συμβαίνει
καμία μετακίνηση και να ενεργοποιείται αμέσως με την μετακίνηση. Ο
πίνακας του πυρήνα είναι περαιτέρω εξοπλισμένος με μια διεπαφή RFM για
ασύρματη επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι βασισμένη στην ανίχνευση
συσκευών Smart-Its που βρίσκονται μέσα στην ακτίνα εκπομπής και
αναγνώρισης σήματος. Όλες οι συσκευές Smart-Its χρησιμοποιούν RFM ως
κοινό μέσο ραδιοφωνικής μετάδοσης, βασισμένο σε ένα απλό πρωτόκολλο
αποφυγής σύγκρουσης μεταφορέα αίσθησης (simple carrier sense collision
avoidance protocol) (CS/CA).
Με την πλατφόρμα του Smart-Its ερευνήθηκε η ειδική δικτύωση και η διανομή του
πλαισίου, καθώς και η συλλογική αντίληψη η βασισμένη στη δυναμική ενσωμάτωση
(fusion) των αισθητήρων σε διάφορες συσκευές. Με την επέκταση του συστήματος
Smart-Its, δηλαδή το σύστημα Smart-Its Friends, επεξηγήθηκε η χρησιμότητα της
διανομής πλαισίου. Σε αυτό το σύστημα, οι συσκευές Smart-Its μεταδίδουν
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ραδιοφωνικά τα σχέδια μετακίνησής τους στο τοπικό περιβάλλον τους, και εάν μια
συσκευή λαμβάνει σχέδια μετακίνησης παρόμοια με τα δικά της, εγκαθιστά μια
σύνδεση εφαρμογής επιπέδου (application-level connection). Στην αλληλεπίδραση με
τον χρήστη, αυτό το πρωτόκολλο του επιτρέπει να συνδέσει δύο συσκευές με την
επιβολή της ίδιας μετακίνησης, δηλαδή με το να τις κουνήσει ελαφρά με το ίδιο χέρι.
Ενώ αυτό από μόνο του είναι μια εξαναγκάζουσα τεχνική διεπαφής, είναι επίσης
ενδεικτικό των νέων ειδών εφαρμογών που μπορούν να προκύψουν βάσει της
επικοινωνίας πλαισίου.

Σχήμα 25. H αρχιτεκτονική της συσκευής Smart-Its, με τους χωριστούς πίνακες για
τους αισθητήρες και την αντίληψη, και για εφαρμογές και επικοινωνία.
5.5.2. Context Toolkit
Το κουτί εργαλείων πλαισίου του Mikko Myllys [49], αποτελείται από τα widgets
πλαισίου και μια κατανεμημένη υποδομή που φιλοξενεί τα widgets. Τα widgets
πλαισίου είναι τμήματα λογισμικού που παρέχουν στις εφαρμογές την πρόσβαση στις
πληροφορίες πλαισίου κρύβοντας τις λεπτομέρειες της αντίληψης πλαισίου.
Το κουτί εργαλείων είναι γραμμένο σε γλώσσα Java, αλλά οι χρησιμοποιούμενοι
μηχανισμοί είναι αρκετά γενικοί ώστε να υλοποιηθούν (implemented) σε
οποιαδήποτε γλώσσα.
Οι υπηρεσίες του Context Toolkit (κουτιού εργαλείων πλαισίου) είναι:
1.

η τοποθέτηση σε κάψουλα (encapsulation) των αισθητήρων,

2.

η πρόσβαση στα στοιχεία πλαισίου μέσω ενός δικτύου API,

3.

η αφαίρεση των στοιχείων πλαισίου μέσω των διερμηνέων
(interpreters),

4.

η διανομή των στοιχείων πλαισίου μέσω μιας κατανεμημένης υποδομής,

5.

η αποθήκευση των στοιχείων πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της
ιστορίας, και

6.

ο βασικός έλεγχος πρόσβασης για την προστασία της εμπιστευτικότητας.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 98

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

5.5.2.1.

Widgets Πλαισίου

Τα widgets πλαισίου είναι αρμόδια για το χωρισμό των λεπτομερειών της αντίληψης
του πλαισίου από την χρήση του πλαισίου στην πράξη. Τα Widgets αφαιρούν τις
λεπτομέρειες για το πώς το πλαίσιο γίνεται αντιληπτό από τις εφαρμογές και τα άλλα
τμήματα πλαισίου που χρειάζονται το πλαίσιο. Κάθε widget πλαισίου είναι αρμόδιο
για κάποιο μικρό σύνολο πλαισίου που συλλαμβάνεται από έναν αισθητήρα υλικού ή
λογισμικού.
5.5.2.2.

Context Servers

Οι κεντρικοί υπολογιστές πλαισίου είναι αρμόδιοι για τη συνάθροιση όλων των
πληροφοριών πλαισίου για μια ιδιαίτερη οντότητα: πρόσωπο, θέση, ή αντικείμενο. Οι
οντότητες θεωρούνται ως κλειδιά για τις έννοιες του πλαισίου. Ένας κεντρικός
υπολογιστής υποστηρίζει αυτή τη συμπεριφορά συνάθροισης με το να πάρει όλες τις
συμπεριφορές (ιδιότητες, επανάκλησης και υπηρεσίες) του σχετικού widgets
πλαισίου. Προσυπογράφει σε όλα τα widgets ότι ο σχεδιαστής εφαρμογής έχει
σκεφτεί σχετικά. Όταν η ανακάλυψη των πόρων προστίθεται, τα σχετικά widgets θα
καθοριστούν αυτόματα.
5.5.2.3.

Διερμηνείς πλαισίου

Οι διερμηνείς πλαισίου είναι αρμόδιοι για την ερμηνεία ή τη μετατροπή του πλαισίου
από μια μορφή σε άλλη. Δεν διατηρούν καμία κατάσταση, αλλά απλά
τροφοδοτούνται από το πλαίσιο και παράγουν τις νέες πληροφορίες πλαισίου.
Το απλούστερο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι ένας διερμηνέας, ο οποίος θα
έπαιρνε το όνομα ενός προσώπου ή έναν αριθμό ταυτότητας που προσδιορίζει το
πρόσωπο και θα επέστρεφε έπειτα τις πληροφορίες για το πρόσωπο. Αυτό είναι το τι
έχει γίνει στο πρόγραμμα το αποκαλούμενο Dummbo [7].
Η ερευνήτρια βάζει το δικό της διακριτικό ταυτότητας σε έναν αισθητήρα λευκού
πίνακα και ο λευκός πίνακας κατόπιν παρουσιάζει την περιγραφή του ερευνητή.
5.5.2.4.

Εφαρμογές του Context Toolkit

Το Context Toolkit χρησιμοποιείται π. χ. σε ένα τμήμα GPS που κάνει χρήση της
Java (in a Java-wrapped Global Positioning System Component (GPS). Τα
προγράμματα όπως In/Out Board, Dummbo, πλαίσιο-ενήμερος κατάλογος
διευθύνσεων(context-aware mailing list), Conference assistant (βοηθός διασκέψεων),
CyberMinder και οι σειρές εφαρμογών επίδειξης για το Aware Home (Ενήμερο Σπίτι)
αξιοποιούν επίσης το Context Toolkit.
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Κεφάλαιο 6. Μελέτες Περιπτώσεων: Oxygen, Aura, Expedition
Σήμερα, μερικά από τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται ότι
σύντομα θα αναπτυχθούν για να τεθούν σε εφαρμογή, είναι τα:
1.

MIT Project Oxygen
http://oxygen.lcs.mit.edu/.

(Massachusetts

Institute

of

Technology)

2.

Project Aura: Distraction-free Ubiquitous Computing (Carnegie Mellon
University) http://www-2.cs.cmu.edu/ aura/.

3.

Endeavour Expedition: Charting the Fluid Information Utility (Berkeley
University of California) http://endeavour.cs.berkeley.edu/.

Στόχος τους είναι να μετατραπεί ο υπολογισμός από μηχανοκεντρικός σε
ανθρωποκεντρικό και να είναι ελεύθερα διαθέσιμος παντού σύμφωνα με το όραμα
του Weiser.

6.1.

Το Πρόγραμμα Oxygen του MIT

Το Oxygen επιτρέπει την διάχυτη, ανθρωποκεντρική υπολογιστική μέσω ενός
συνδυασμού που εμπλέκει έναν συγκεκριμένο χρήστη με τις τεχνολογίες των
συστημάτων. Οι τεχνολογίες χρηστών του Oxygen καλύπτουν άμεσα τις ανθρώπινες
ανάγκες. Οι τεχνολογίες ομιλίας και εικόνας επιτρέπουν στο χρήστη να
επικοινωνήσει με το Oxygen σαν να αλληλεπιδρά με ένα άλλο πρόσωπο, κερδίζοντας
έτσι πολύ χρόνο και προσπάθεια. Η αυτοματοποίηση, η εξατομικευμένη πρόσβαση
γνώσης, και οι τεχνολογίες συνεργασίας βοηθούν το χρήστη να εκτελέσει μια ευρεία
ποικιλία από επιθυμητούς στόχους με τους τρόπους που επιθυμεί να το κάνει.
Η συσκευή του Oxygen, το δίκτυο και οι τεχνολογίες λογισμικού επεκτείνουν
εντυπωσιακά το εύρος εφαρμογής και χρήσης των τεχνολογιών, στο σπίτι, στην
εργασία, ή όπου αλλού βρεθεί ο χρήστης.
Το όλο σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
¾ Τις υπολογιστικές συσκευές,
¾ Τις φορητές συσκευές,
¾ Τα δυναμικά δίκτυα αυτοδιαμόρφωσης (self-configuring networks),
¾ Το λογισμικό προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος ή στις απαιτήσεις
των χρηστών.
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6.1.2.

Τεχνολογίες συσκευών στο Oxygen

Οι συσκευές στο Oxygen, κινητές και σταθερές, προσφέρουν δυνατότητες για
υπολογισμό (computation), επικοινωνία (communication) και αντίληψη (perception).
Επίσης, είναι ανώνυμες, δηλαδή δεν αποθηκεύουν τις διαμορφώσεις (configurations)
που προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο χρήστη. Όσον αφορά στις μπαταρίες
και τους παροχείς ενέργειας (power outlets), η διαφορά μεταξύ τους βρίσκεται στο
ποσό ενέργειας που παρέχουν.

6.1.2.1.

Ενσωματωμένες Υπολογιστικές Συσκευές

Αποκαλούνται Enviro21s (E21s), και ενσωματώνονται στα σπίτια, στα γραφεία,
ακόμη και στην αντίληψη των αυτοκινήτων (cars sense), έχοντας έτσι επιπτώσεις
στο άμεσο περιβάλλον των χρηστών. Αυτές οι ενσωματωμένες συσκευές E21s,
δημιουργούν τα ευφυή διαστήματα στα γραφεία, τα κτήρια, τα σπίτια, και τα
οχήματα. Παρέχουν μεγάλα ποσά ενσωματωμένου υπολογισμού (embedded
computation), καθώς επίσης και τις διεπαφές στις σειρές των μηχανών λήψεων
(κάμερες- cameras) και των μικροφώνων, τις επιδείξεις μεγάλης περιοχής, και σε
άλλες συσκευές. Οι χρήστες επικοινωνούν με φυσικό τρόπο στα διαστήματα που
δημιουργούνται από τις συσκευές E21s, χρησιμοποιώντας την ομιλία και την όραση,
χωρίς να είναι ενήμεροι για το οποιοδήποτε ιδιαίτερο σημείο της αλληλεπίδρασης.
6.1.2.2.

Φορητές Συσκευές

Οι φορητές συσκευές (handheld devices), οι αποκαλούμενες Handy21s (H21s),που
καθιστούν τον χρήστη ικανό να επικοινωνεί και να ασκεί υπολογισμό (compute),
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είτε αυτός βρίσκεται μέσα, είτε βρίσκεται έξω από τα ευφυή διαστήματα που
ελέγχονται από τις E21s, παρέχοντας τα κινητά σημεία πρόσβασης στους χρήστες.
Οι Η21ς δέχονται εισαγωγή τόσο οπτικών δεδομένων όσο και ομιλίας. Μπορούν να
επαναβεβαιώσουν τον εαυτό τους για να υποστηρίξουν πολλαπλάσια πρωτόκολλα
επικοινωνίας ή να εκτελέσουν μία μεγάλη ποικιλία χρήσιμων λειτουργιών (π.χ., να
χρησιμεύσουν ως: κυψελοειδές τηλέφωνο, βομβητής, ραδιόφωνο, τηλεόραση, GPS,
φωτογραφική μηχανή κ.λ.π.). Οι συσκευές H21s μπορεί να εξοικονομήσουν ενέργεια
με την ανάθεση της επικοινωνίας και του υπολογισμού στην πλησιέστερη συσκευή
E21s.
Η τεχνολογία των συσκευών βελτιώνεται συνεχώς, ώστε να αυξηθεί η απόδοσή τους
για υπολογισμούς ροής και για να γίνει αποδοτικότερη η χρήση της ενέργειας (χρήση
υλικών υπολογισμού τεχνολογίας Raw) .
6.1.3.

Τεχνολογίες δικτύων Oxygen

Τα δυναμικά δίκτυα αυτοδιαμόρφωσης (self-configuring networks) N21s, που
βοηθούν τις μηχανές εντοπισμού για την εύρεση της μίας από την άλλη καθώς
επίσης και τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες, και τους πόρους που θέλει να φθάσει ο
κάθε χρήστης. Δηλαδή συνδέουν τις δυναμικά μεταβαλλόμενες διαμορφώσεις των
αυτοπροσδιοριζόμενων κινητών και ακίνητων συσκευών σχηματίζοντας
συνεργάσιμες περιοχές.
Τα δίκτυα N21s υποστηρίζουν πολλαπλάσια πρωτόκολλα επικοινωνίας για χαμηλής
ισχύος, από σημείο σε σημείο (point-to-point), ευρεία επικοινωνία τόσο σε κτήριο
όσο και σε συγκροτήματα κτηρίων, π.χ. πανεπιστημιούπολη. Τα δίκτυα N21s
παρέχουν επίσης εντελώς αποκεντρωμένους μηχανισμούς για την ανακάλυψη
ονομασίας (naming), θέσης (location) και πόρων (resource), και εξασφάλιση της
πρόσβασης σε πληροφορίες.
6.1.4.

Τεχνολογίες λογισμικού Oxygen

Το λογισμικό προσαρμογής στις αλλαγές του περιβάλλοντος ή στις απαιτήσεις των
χρηστών (O2S), βοηθά τον χρήστη να κάνει ό,τι θέλει και όταν το θέλει. Το
περιβάλλον του λογισμικού του Oxygen έχει κτιστεί για να υποστηρίζει την αλλαγή
εφ’ όσον το Oxygen είναι ένα προσαρμόσιμο σύστημα. Η αλλαγή προκαλείται από
τις ανώνυμες συσκευές που προσαρμόζονται στους χρήστες, από τα ρητά αιτήματα
χρηστών, από τις ανάγκες των εφαρμογών και των συστατικών τους, από τις
τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας, από τη διαθεσιμότητα νέου λογισμικού και
βελτιώσεων, από τις αποτυχίες, ή από οποιεσδήποτε άλλες αιτίες.
Η αρχιτεκτονική λογισμικού του Oxygen, αποκαλούμενη GOALS, στηρίζεται στις
αφαιρέσεις ελέγχου και προγραμματισμού που παρέχουν τους μηχανισμούς για την
αλλαγή, στις προδιαγραφές που υποστηρίζουν την τοποθέτηση αυτών των
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μηχανισμών στη χρήση, και στα αντικείμενα που αποθηκεύονται για να παρέχουν τη
λειτουργική υποστήριξη για την αλλαγή. Η αρχιτεκτονική GOALS, επηρεάζεται, εν
μέρει, από την εμπειρία που αποκτάται με τη MetaGlue, μια σταθερή αρχιτεκτονική
για πράκτορες λογισμικού (software agents).

6.1.5.

Τεχνολογίες χρηστών Oxygen

Οι τεχνολογίες χρηστών Oxygen περιλαμβάνουν:
¾ Τεχνολογίες αυτοματοποίησης (Automation technologies), οι οποίες προσφέρουν
εύχρηστους,
εξατομικεύσιμους
(customisable),
και
τους
φυσικούς,
προσαρμοστικούς μηχανισμούς για
αυτοματοποίηση και συντονισμό
επαναλαμβανόμενων πληροφοριών και εργασιών ελέγχου. Π.χ. επιτρέπουν στους
χρήστες να δημιουργούν πλάνα δράσης (scripts) που ελέγχουν τις συσκευές
όπως τις πόρτες ή τα συστήματα θέρμανσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.
¾ Τεχνολογίες συνεργασίας (Collaboration technologies), οι οποίες επιτρέπουν το
σχηματισμό των αυθόρμητα συνεργάσιμων περιοχών που προσαρμόζουν τις
ανάγκες των ιδιαίτερα κινητών χρηστών και των υπολογισμών (computations).
Παρέχουν επίσης την υποστήριξη για την καταγραφή και την αρχειοθέτηση της
ομιλίας και των τηλεοπτικών τεμαχίων (video fragments) από τις συνεδριάσεις,
και για τη σύνδεση αυτών των τεμαχίων με τα θέματα, τις περιλήψεις, τις
λέξεις-κλειδιά, και τους σχολιασμούς.
¾ Τεχνολογίες πρόσβασης γνώσης (Knowledge access technologies), οι οποίες
προσφέρουν πολύ βελτιωμένη πρόσβαση στις πληροφορίες, προσαρμοσμένες
στις ανάγκες των ανθρώπων, των εφαρμογών, και των συστημάτων λογισμικού.
Επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις βάσεις γνώσεών τους, στις
βάσεις γνώσεων των φίλων και των συνεταίρων τους, και εκείνων στον Ιστό. Οι
τεχνολογίες πρόσβασης γνώσης διευκολύνουν αυτήν την πρόσβαση μέσω των
σημασιολογικών δικτύων σύνδεσης (connection nets).

6.1.6. To Oxygen σήμερα
Οι τεχνολογίες Oxygen υπεισέρχονται στην καθημερινή ζωή. Μερικές από αυτές που
εκτίθενται πιο κάτω, έχουν δοκιμαστεί στο MIT και από τις συνεργαζόμενες με το
πρόγραμμα βιομηχανίες.
6.1.6.1. Τεχνολογίες συσκευών Oxygen
Ένα πρωτότυπο H21 είναι εξοπλισμένο με ένα μικρόφωνο (microphone), έναν
ομιλητή (speaker), μια μηχανή λήψης (camera), ένα επιταχύμετρο (accelerometer),
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και μια οθόνη (display) για τη χρήση με αντιληπτικές διεπαφές. Υποστηρίζεται από
δύο είδη αρχιτεκτονικών, τις αρχιτεκτονικές Raw (Raw Architecture Workstation)
και Scale (Software-Controlled Architectures for Low Energy) καθώς επίσης και από
μία υποστήριξη για τις εφαρμογές πολυμέσων, το StreamIt, το οποίο παρέχει μια
γλώσσα και έναν μεταγλωττιστή βελτιστοποίησης για τις εφαρμογές ροής.
Η Raw είναι μια απλή καλωδιοαποδοτική αρχιτεκτονική (wire-efficient architecture)
που επιδιώκει να αποκομίσει πλεονεκτήματα ενέργειας και απόδοσης των οριζόμενων
από την εφαρμογή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ASICs), διατηρώντας ταυτόχρονα
την ικανότητα προγραμματισμού (programmability) ενός γενικής χρήσης υπολογιστή.
Επίσης ενημερώνει το λογισμικό για το χαμηλού επιπέδου υλικό, ώστε αυτό να
μπορεί να εφαρμόσει την καλύτερη κατανομή των πόρων για κάθε εφαρμογή.
Η Scale (Software-Controlled Architectures for Low Energy) είναι μια νέα
αρχιτεκτονική VLSI, που αφορά στην διαχείριση ενέργειας των μελλοντικών
ενσωματωμένων συστημάτων με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης ισχύος
στην απόδοση, το κόστος, και το μέγεθος συστημάτων παρέχοντας το κατάλληλο
λογισμικό. Η Raw και η Scale ουσιαστικά βελτιστοποιούν τη χρήση των στοιχείων
κυκλώματος και της ισχύος- ενέργειας.
Το StreamIt υποστηρίζει τις εφαρμογές πολυμέσων. Είναι μια γλώσσα και ένας
υψηλής απόδοσης μεταγλωττιστής για τις εφαρμογές ροής όπως τα ραδιόφωνα
λογισμικού (software radios) και οι τηλεοράσεις, οι ευφυείς δρομολογητές
λογισμικού (intelligent software routers), και οι σταθμοί βάσης των κινητών
τηλεφώνων.
Το StreamIt είναι φορητό στις μηχανές που είναι κατάλληλες για την επεξεργασία
ρευμάτων (stream processing), συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπως της Raw με τις
αρχιτεκτονικές επικοινωνίας.

Σχήμα 26 Το πρωτότυπο H21
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6.1.6.2. Τεχνολογίες δικτύων Oxygen
Το σύστημα υποστήριξης θέσης Cricket λειτουργεί στο Oxygen ως εσωτερικό
ανάλογο του GPS, διότι η οπτική επαφή στους δορυφόρους του GPS είναι μη
διαθέσιμη και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να παρεμποδίσει τις παραδοσιακές
μαγνητικές πυξίδες. Έτσι το Cricket παρέχει τις πληροφορίες για τη θέση, τον
προσανατολισμό, και τα γεωγραφικά διαστήματα.
Οι συσκευές αναγνώρισης του Cricket (Cricket beacons) τοποθετούνται στους
τοίχους ή τις οροφές και διαβιβάζουν σήματα υπερήχων και RF. Οι συμπαγείς
ακροατές (compact listeners), που συνδέονται με τις κινητές ή στατικές συσκευές,
χρησιμοποιούν τη διαφορά στους χρόνους άφιξης σημάτων για να καθοριστεί από
πού προέρχονται αυτά.

Σχήμα 27. Διάταξη αισθητήρων συστήματος Cricket
Το σύστημα υποστήριξης θέσης Cricket επιτρέπει στους χρήστες και στις εφαρμογές
να ανακαλυφθούν οι θέσεις τους, χωρίς όμως να τους ανιχνεύει. Η λειτουργία και η
διοίκηση (administration) του συστήματος είναι εντελώς αποκεντρωμένες.
Το Intentional Naming System (INS) παρέχει την ανακάλυψη των πόρων με βάση το
τι κάνουν οι υπηρεσίες, παρά στο πού βρίσκονται. Τα Self-Certifying (SFS) και τα
Cooperative συστήματα αρχείων παρέχουν την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα σε
μη εμπιστεύσιμα δίκτυα, χωρίς απαίτηση κεντρικού ελέγχου.
Οι εμπιστευμένοι εξυπηρετητές λογισμικού (proxies) παρέχουν την ασφαλή,
προσωπική (private) και αποδοτική πρόσβαση στις δικτυωμένες κινητές συσκευές και
ανθρώπους. Η διοικητική αποκέντρωση στο Oxygen βοηθά τη μυστικότητα (privacy):
οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν τι χρειάζονται χωρίς να πρέπει να αποκαλυφθεί η
θέση τους.
6.1.6.3. Τεχνολογίες λογισμικού Oxygen
Στις τεχνολογίες λογισμικού Oxygen, χρησιμοποιείται μέχρι τώρα η αρχιτεκτονική
GOALS, που επιτρέπει στο λογισμικό να προσαρμοστεί στις αλλαγές που αφορούν
στις θέσεις και τις ανάγκες των χρηστών, να ανταποκριθεί αφ’ ενός στις συστατικές
αποτυχίες (component failures) και αφ’ ετέρου στους πρόσφατα διαθέσιμους πόρους,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 105

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

και να διατηρήσει τη συνοχή της υπηρεσίας ως σύνολο διαθέσιμων πόρων που
αναπτύσσονται. Η αρχιτεκτονική GOALS καθοδηγεί την αυτόματη κατασκευή
συστημάτων με μία ή περισσότερες τεχνικές, κάθε μια από τις οποίες αποτελεί μια
συνταγή για την επίλυση μιας κατηγορίας στόχων. Οι στόχοι επιλύονται από μια
διαπραγμάτευση μεταξύ ενός αντικειμένου συστήματος (context) και ενός συνόλου
εφαρμόσιμων αντικειμένων τεχνικής. Χαρακτηριστικά, το πλαίσιο δημιουργεί και
εξερευνά ένα δέντρο στόχου, επιλέγοντας ευριστικά (heuristically) τον πιο κατάλληλο
κλάδο για εφαρμογή. Το δέντρο στόχου εμμένει ως αρχείο της λογικής από την οποία
επιλέχτηκε η εφαρμογή, έτσι ώστε να μπορεί να επαναξιολογηθεί όταν συμβεί
“σπάσιμο” συνδέσεων δικτύων ή όταν αποκτηθούν νέοι πόροι.
6.1.6.3. Αντιληπτικές Τεχνολογίες Oxygen
Οι αντιληπτικές τεχνολογίες Oxygen είναι:
 Τα πολύμορφα συστήματα (Multimodal), που ενισχύουν την αναγνώριση και
της ομιλίας (speech) και της όρασης (vision).
 Τα πολύγλωσσα συστήματα (Multilingual), που υποστηρίζουν το διάλογο
μεταξύ των συμμετεχόντων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες.
 Η δυνατότητα χρήσης (utility) SpeechBuilder, που υποστηρίζει την ανάπτυξη
των προφορικών διεπαφών. Η ανίχνευση (tracking) ατόμων, προσώπου,
βλέμματος, και οι δυνατότητες χρήσης αναγνώρισης χειρονομίας
υποστηρίζουν την ανάπτυξη των οπτικών διεπαφών. Τα συστήματα που
καταλαβαίνουν τη σκιαγράφηση στα whiteboards παρέχουν τις φυσικότερες
διεπαφές στα παραδοσιακά πακέτα λογισμικού.

6.1.6.4 Τεχνολογίες χρηστών Oxygen
Αυτές είναι το Haystack, το Semantic Web και το ASSIST. Το Haystack και το
Semantic Web υποστηρίζουν τη διαχείριση των εξατομικευμένων πληροφοριών και
τη συνεργασία μέσω της διαχείρισης και του χειρισμού μεταδεδομένων (metadata).
Το ASSIST βοηθά στην δημιουργία ορθολογικής απόδοσης ενός πρόχειρου σχεδίου.
Haystack
Το Haystack είναι μια πλατφόρμα για τη δημιουργία, την οργάνωση και την
απεικόνιση των προσωπικών πληροφοριών. Χρησιμοποιεί RDF ως αρχικό πλαίσιο
διαμόρφωσης των στοιχείων της. Το Haystack διευκολύνει τους χρήστες να
διαχειριστούν τα έγγραφα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ραντεβού,
τους στόχους, και άλλες πληροφορίες. Παρέχει τη μέγιστη ευελιξία στην περιγραφή
και την οργάνωση των δεδομένων, την ελευθερία να συγκεντρωθούν σχετιζόμενα
μεταξύ τους στοιχεία (ανεξάρτητα από τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται για να
εκδώσουν τα στοιχεία), την ευκολία στο χειρισμό και την απεικόνιση των
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πληροφοριών με κατάλληλο τρόπο για τον προσιτό στόχο, και τη δυνατότητα
μεταβίβασης στόχων στους πράκτορες.
Semantic Web
Το Semantic Web είναι μια επέκταση του τρέχοντος Ιστού στην οποία δίνεται ένα
καθορισμένο με σαφήνεια νόημα στις πληροφορίες, καλύτεροι υπολογιστές
διευκόλυνσης με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να συνεργάζονται καλύτερα. Τα δεδομένα
που επιτρέπει την
στον Ιστό καθορίζονται και συνδέονται με τρόπο
αποτελεσματικότερη ανακάλυψη, την αυτοματοποίηση, την ολοκλήρωση, και την
επαναχρησιμοποίηση στις διάφορες εφαρμογές. Η δραστηριότητα Semantic Web
(Semantic Web Activity) είναι μια πρωτοβουλία της κοινοπραξίας World Wide Web
(W3C), με στόχο την επέκταση του παρόντος Ιστού, την αυτοματοποίησή του, το να
καταστεί παγκοσμίως προσιτό το περιεχόμενό του, και τη δημιουργία τελικά ενός
“Ιστού Εμπιστοσύνης” (“Web of Trust”).
ASSIST
Το ASSIST είναι ένα βασισμένο σε υπολογιστή περιβάλλον σκιαγράφησης (sketching
environment), που αισθάνεται τόσο φυσικά όπως όταν σκιτσάρουμε σε χαρτί, αλλά,
αντίθετα από το χαρτί, αντιλαμβάνεται και κατανοεί το σκίτσο ενός μηχανολόγου
μηχανικού καθώς αυτό σχεδιάζεται. Το ASSIST βοηθά τους σχεδιαστές να
σκιτσάρουν, να χαιρετηθούν και να συζητήσουν τις ιδέες τους, και για ένα
συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών να καταλάβει τα ακατάστατα “δια χειρός”
σκίτσα τους, τις αποσπασματικές εκφράσεις, και οτιδήποτε άλλο που είναι
αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης.
6.1.6.4.4.

Το ευφυές δωμάτιο

Το ευφυές δωμάτιο είναι ένα περιβάλλον ιδιαίτερης αλληλεπίδρασης που
χρησιμοποιεί τον ενσωματωμένο υπολογισμό για να παρατηρήσει και να συμμετέχει
στα φυσιολογικά, καθημερινά γεγονότα. Οι σειρές από μικρόφωνα και κάμερες, του
επιτρέπουν να ακούει τους ανθρώπους και να παρατηρεί τι κάνουν. Οι άνθρωποι
μπορούν να του μιλήσουν, να κάνουν χειρονομίες, και να αλληλεπιδράσουν με αυτό
και με άλλους σύνθετους τρόπους. Τα έξυπνα εργαλεία σκιτσαρίσματος και σχεδίου
επιτρέπουν στους ανθρώπους να εκφράσουν τις ιδέες τους και στο δωμάτιο να τις
καταγράψει. Άλλα εργαλεία συλλαμβάνουν και καταγράφουν την ουσία των
συνεδριάσεων για υποστήριξη της ανθρώπινης συνεργασίας. Μια σταθερή υποδομή,
βασισμένη σε λογισμικό για πράκτορες, υποστηρίζει τη λειτουργία αυτών των
εργαλείων.
6.1.7. Εφαρμογές του συστήματος Oxygen
Εφαρμογές του συστήματος Oxygen είναι το πρόγραμμα Business conference που
αναφέρεται σε εφαρμογές στο χώρο των επιχειρήσεων και συναντήσεων των
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επιχειρηματιών καθώς και το πρόγραμμα Guardian Angel που σχετίζεται με την
οικογενειακή ζωή και τις δραστηριότητες της οικογενείας.

6.2 To σύστημα λογισμικού Aura
Το Aura είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα λογισμικού (software platform) για την
οικοδόμηση των περίπλοκων εφαρμογών που περιλαμβάνουν, σε πραγματικό χρόνο,
ταυτόχρονη δραστηριότητα, πολλαπλούς αισθητήρες, και πολλαπλούς τρόπους
εξαγωγής δεδομένων. Το Aura υποστηρίζει τα κατανεμημένα συστήματα,
χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα (local-area networks) και δίκτυα περιοχών (widearea networks). Το Aura σχεδιάστηκε με σκοπό να υπερνικήσει τους πραγματικούς
περιορισμούς που αντιμετωπίστηκαν σε προηγούμενα συστήματα και πράγματι έχει
επιτύχει όλους αυτούς τους στόχους στις πραγματικές εφαρμογές.
Το Aura είναι ουσιαστικά μια εξελισσόμενη αρχιτεκτονική λογισμικού και μια
εφαρμογή “επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης εφαρμογών σε “πραγματικό χρόνο”
(real-time middleware) που περιλαμβάνει ένα σύστημα
κατανεμημένου
αντικειμένου (distributed object system). Υπό αυτήν τη μορφή, το Aura έχει πολλές
ομοιότητες με τα συστήματα όπως: CORBA, DCOM, συστήματα περιορισμού
(constraint systems), συνεργατικά πολλαπλών στόχων συστήματα (cooperative
multitasking systems) που χρησιμοποιούνται για την διεπαφή του χρήστη με γραφικά,
και συστήματα δημοσίευσης / συνδρομής (publish/subscribe systems).
Γενικά, το Aura προτείνεται για τις ενιαίες εφαρμογές που τρέχουν σε αποκλειστικό,
αξιόπιστο υλικό (hardware) σε αντιδιαστολή με τις κοινές υπηρεσίες που τρέχουν σε
ένα αναξιόπιστο, κατανεμημένο δίκτυο. Δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Carnegie
Mellon, για να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κινούμενοι
χρήστες σε περιβάλλοντα PerCom και είναι σε χρήση από το 1994.
Η ανάπτυξη του προγράμματος Aura, είναι βασισμένη στην έννοια του προσωπικού
Aura, το οποίο ενεργεί ως εξυπηρετητής ή διακομιστής διαμεσολάβησης (proxy) για
τον κινητό χρήστη που αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, όταν ένας χρήστης εισέρχεται σε
ένα νέο περιβάλλον, το προσωπικό του Aura, βάζει σε τάξη τους κατάλληλους
πόρους για να υποστηρίξει το στόχο του χρήστη. Επιπλέον, ένα Aura συλλαμβάνει
τους περιορισμούς (constraints), που το φυσικό πλαίσιο (physical context) γύρω από
το χρήστη επιβάλλει στους στόχους. Ως στόχοι χρηστών (ή απλά στόχοι) θεωρούνται
π.χ. το γράψιμο ενός εγγράφου, η προετοιμασία μιας παρουσίασης ή η αγορά ενός
σπιτιού. Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους μπορεί να εμπλέκει διάφορες πηγές
πληροφοριών και εφαρμογές. Η δράση ενός τέτοιου προσωπικού Aura (personal
Aura), χρειάζεται ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο που να διευκρινίζει ποια νέα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα και νέες διεπαφές απαιτούνται στο επίπεδο του
συστήματος και των εφαρμογών .
Αυτά είναι βασικά για την διαμόρφωση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος, διότι
προστατεύουν το χρήστη από την ετερογένεια των περιβαλλόντων του υπολογισμού,
καθώς επίσης και από τη μεταβλητότητα των πόρων.
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Υπάρχουν τέσσερις συστατικοί τύποι του αρχιτεκτονικού πλαισίου του συστήματος
Aura:
1. Ο Διαχειριστής Στόχου (Task Manager), αποκαλούμενος Prism (Πρίσμα),
ενσωματώνει την έννοια του προσωπικού Aura.
2. Ο Παρατηρητής Πλαισίου (Context Observer) που παρέχει τις πληροφορίες
για το φυσικό πλαίσιο (physical context) και αναφέρει τα σχετικά γεγονότα,
που συμβαίνουν στο φυσικό πλαίσιο, στο Prism (Πρίσμα) και στον
Διαχειριστή Περιβάλλοντος (Environment Manager).
3. Ο Διαχειριστής Περιβάλλοντος (Environment Manager) ενσωματώνει τον
μηχανισμό πρόσβασης ή πύλη (gateway) στο περιβάλλον.
4. Οι Προμηθευτές (Suppliers) παρέχουν τις αφηρημένες υπηρεσίες από τις
οποίες αποτελούνται οι στόχοι, π.χ. : έκδοση κειμένων, προβολή video (video
playing), κ.λ.π..
Ένα περιβάλλον, λογικά θα έχει μόνο ένα περιστατικό (instance) από κάθε έναν από
τους: Διαχειριστή Περιβάλλοντος, Παρατηρητή Πλαισίου και Διαχειριστή Στόχου.
Αν και τα όρια ενός περιβάλλοντος καθορίζονται διοικητικά, αντιστοιχούν
χαρακτηριστικά σε κάποια φυσική περιοχή, όπως ένα πάτωμα ή ένα κτήριο. Κάθε
περιβάλλον μπορεί να έχει διάφορους Προμηθευτές Υπηρεσιών. Όσους
περισσότερους έχει, τόσο πλουσιότερο είναι το περιβάλλον. Οι Διευθυντές
Περιβάλλοντος συνεργάζονται για να βρουν και να βάλουν σε τάξη τους μακρινούς
Προμηθευτές όταν αυτό απαιτεί ο στόχος του χρήστη.

Σχήμα 28. Μια άποψη του Aura

6.2.1.

Διαχειριστής στόχου - Πρίσμα

Το Πρίσμα ενσωματώνει την έννοια ενός προσωπικού Aura (personal Aura) και
προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την απόσπαση της προσοχής των χρηστών, όταν
συμβαίνουν τα ακόλουθα τέσσερα είδη αλλαγής:
¾ Όταν ο χρήστης κινείται προς ένα άλλο περιβάλλον: Το Πρίσμα συντονίζει τη
μετανάστευση όλων των σχετικών με το στόχο του χρήστη πληροφοριών στο
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νέο περιβάλλον και διαπραγματεύεται την υποστήριξη του στόχου με το νέο
Διαχειριστή Περιβάλλοντος (Environment Manager).
¾ Όταν συμβαίνουν αλλαγές περιβάλλοντος: το πρίσμα παρακολουθεί και
ελέγχει την Ποιότητα των Πληροφοριών Υπηρεσιών (Quality of Service
information) που παρέχεται από τους Προμηθευτές που υποστηρίζουν το
στόχο του χρήστη. Όποτε αυτές οι πληροφορίες γίνονται ασυμβίβαστες με τις
απαιτήσεις του τρέχοντος στόχου ή ο ελεγχόμενος Προμηθευτής αποτυγχάνει,
το Πρίσμα ερωτά τον Διαχειριστή Περιβάλλοντος για να βρει μια
εναλλακτική διαμόρφωση (configuration) για να υποστηρίξει το στόχο.
¾ Όταν προκύψουν αλλαγές στόχου: το Πρίσμα ελέγχει τις ρητές ενδείξεις
(explicit indications) από το χρήστη και τα συμβαίνοντα γεγονότα που
αναγγέλλονται από τον Παρατηρητή Πλαισίου. Μόλις πάρει την ένδειξη ότι ο
χρήστης σκοπεύει να διακόψει τον τρέχοντα στόχο ή να μεταπηδήσει σε ένα
νέο στόχο, το Πρίσμα συντονίζει την αποθήκευση της κατάστασης του
διακεκομμένου στόχου και ακαριαία δημιουργείται (instantiate) κατάλληλα ο
τεθείς νέος στόχος.
¾ Όταν προκύψουν αλλαγές πλαισίου: οι περιγραφές στόχου περιλαμβάνουν
τους περιορισμούς στο πλαίσιο (context), συλλαμβάνοντας τις απαιτήσεις στη
μυστικότητα (privacy), τη δραστηριότητα χρηστών (συνεδρίαση, συζήτηση,
οδήγηση, ...) κ.λ.π.. Όταν αυτοί οι περιορισμοί δεν συναντιούνται, το Πρίσμα
συντονίζει την αναστολή του στόχου εκτέλεσης, ή ρυθμίζει τα μέρη που
επηρεάζονται από την αλλαγή πλαισίου, κρύβοντας, π.χ. την έκθεση των
ευαίσθητων στοιχείων όταν μπαίνει κάποιος άλλος στο γραφείο του χρήστη.
Η βασική ιδέα πίσω από το Πρίσμα είναι μια περιγραφή των στόχων χρηστών
ανεξάρτητη πλατφόρμας. Προηγούμενες έρευνες μεταχειρίζονται τους στόχους των
χρηστών σαν συνεκτική συλλογή των εφαρμογών. Δηλαδή, όταν ένας χρήστης
αναφέρεται σε έναν ιδιαίτερο στόχο, το σύστημα φέρνει αυτόματα επάνω όλες τις
εφαρμογές (και τα αρχεία) που συνδέονται με εκείνο το στόχο. Αυτός ο μηχανισμός
ανακουφίζει το χρήστη από το να βρει τα αρχεία και την έναρξη των εφαρμογών
χωριστά. Στο Aura, επεκτείνεται αυτή η έννοια με την περιγραφή ενός στόχου σαν
συνδυασμό των αφηρημένων υπηρεσιών, όπως “ τυπώστε το κείμενο” και “παίξτε
το βίντεο”. Αυτή η μορφή αφαίρεσης επιτρέπει την επιτυχή δημιουργία τέτοιων
στόχων στα διαφορετικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές εφαρμογές
υποστήριξης. Π.χ., σε ένα περιβάλλον Windows, το Microsoft Word και το Media
Player , μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν την εκτύπωση κειμένου και
την εκτέλεση τηλεοπτικών υπηρεσιών (video), ενώ σε ένα περιβάλλον Unix, θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν το Emacs και το Xanim.

6.2.2.

Προμηθευτές υπηρεσιών

Οι Προμηθευτές (Suppliers) παρέχουν τις αφηρημένες υπηρεσίες από τις οποίες
αποτελούνται οι στόχοι. Στην πράξη, αυτές οι αφηρημένες υπηρεσίες εφαρμόζονται
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με την αποστολή των ήδη υπαρχουσών εφαρμογών και υπηρεσιών για την
ενσωμάτωση (wrapping) στα APIs του Aura. Π.χ. το Emacs, το Microsoft Word και
το Notepad μπορούν το κάθε ένα από αυτά να ενσωματωθούν (wrapped) για να
γίνουν προμηθευτές των υπηρεσιών έκδοσης κειμένων (text editing services).
Τέτοια ενσωματωμένα συστήματα (wrappers) διαδραματίζουν έναν θεμελιώδη ρόλο
στην εγκατάσταση ενός στόχου βασισμένου σε περιγραφή ανεξάρτητη του
προγράμματός του (πλατφόρμας- platform): τα ενσωματωμένα συστήματα
αντιστοιχίζουν (map) τις αφηρημένες περιγραφές υπηρεσιών στις συγκεκριμένες
ρυθμίσεις (settings) της εφαρμογής.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι διαφορετικοί Προμηθευτές, για τον ίδιο τύπο υπηρεσίας,
έχουν διαφορετικές ικανότητες. Π. χ., ένας εκτυπωτής κειμένων μπορεί να μην
υποστηρίξει τον έλεγχο ορθογραφίας, ή ακόμα και να μην γνωρίζει τι είναι έλεγχος
ορθογραφίας. Επομένως, η περιγραφή της υπηρεσίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο
Προμηθευτής να είναι σε θέση να εξαγάγει πληροφορίες που μπορεί να αναγνωρίσει,
χωρίς να πρέπει να εξετάζει πληροφορίες που δεν ξέρει πώς να τις χειριστεί. Αυτή η
απαίτηση ικανοποιείται με τη χρησιμοποίηση χαρακτηριστικής μορφοποίησης
(markup formats), συγκεκριμένα αυτής που βασίζεται σε XML, για την περιγραφή
των υπηρεσιών.
Η βασική υπόθεση είναι ότι οι Προμηθευτές ενός δεδομένου τύπου υπηρεσίας
μοιράζονται ένα λεξιλόγιο ετικετών και της αντίστοιχης ερμηνείας. Φυσικά, κάθε
τύπος υπηρεσίας χαρακτηρίζεται από ένα ευδιάκριτο λεξιλόγιο ετικετών που
αντιστοιχεί στις πληροφορίες τις σχετικές με την υπηρεσία, αν και υπάρχουν μερικές
ομοιότητες στους τύπους υπηρεσιών.

6.2.3.

Παρατηρητής πλαισίου

Οι Παρατηρητές Πλαισίου παρέχουν τις πληροφορίες για το φυσικό πλαίσιο και
εκθέτουν τα γεγονότα που συμβαίνουν στο φυσικό πλαίσιο στο Πρίσμα και τον
Διαχειριστή Περιβάλλοντος. Τα παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι η θέση
χρηστών, η δραστηριότητα αναγνώρισης (recognition) με την έννοια της
αυθεντικοποίησης (authentication), η παρουσία άλλων ανθρώπων στην περιοχή,
κ.λ.π. Οι Παρατηρητές Πλαισίου σε κάθε περιβάλλον μπορούν να έχουν
διαφορετικούς βαθμούς επιτήδευσης (sophistication), ανάλογα με τους αισθητήρες
που αναπτύσσονται σε εκείνο το περιβάλλον.
Όσο πιο τελειοποιημένος είναι ένας Παρατηρητής Πλαισίου, τόσο το Πρίσμα
στηρίζεται λιγότερο στις ρητές ενδείξεις τις προερχόμενες από έναν χρήστη και που
αφορούν στις προθέσεις του.

6.2.4.

Διαχειριστής περιβάλλοντος

Το τμήμα Διευθυντών Περιβάλλοντος (Environment Managers) γνωρίζει αφ’ ενός
μεν ποιοι Προμηθευτές (Suppliers) είναι διαθέσιμοι, αφ’ ετέρου δε και ποιες
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υπηρεσίες θα εφοδιάσουν, καθώς και το πού μπορούν να επεκταθούν. Επίσης
προστατεύει με την διαδικασία της ενθυλάκωσης (encapsulate) τους μηχανισμούς για
τη κατανεμημένη πρόσβαση αρχείων. Η επιλογή των πραγματικών μηχανισμών για
την πρόσβαση αρχείων είναι ζήτημα εφαρμογής, δηλαδή ένας Διαχειριστής
Περιβάλλοντος (Environment Manager) μπορεί να απαιτήσει τα αρχεία να σταλούν
με κάποιο πρωτόκολλο όπως το ftp, ενώ ένας άλλος να στηριχθεί σε ένα
κατανεμημένο σύστημα αρχείων. Ουσιαστικά ο Διαχειριστής Περιβάλλοντος
ενσωματώνει το μηχανισμό της πρόσβασης ή πύλη (gateway) στο περιβάλλον.
Όταν οι Προμηθευτές εγκαθίστανται σε ένα περιβάλλον, καταχωρούνται στον τοπικό
Διαχειριστή Περιβάλλοντος. Μια τέτοια λίστα καταχώρησης είναι η βάση για το
ταίριασμα των αιτημάτων για τις υπηρεσίες. Για τους Προμηθευτές με περιορισμένη
ικανότητα διανομής, όπως εκείνοι που περιλαμβάνουν τις συσκευές εισαγωγής /
εξαγωγής δεδομένων, οι λίστες καταχώρισης παρακολουθούν επίσης και την
διαθέσιμη ικανότητα (available capacity). Στην ακαριαία καταχώρηση (instantiating)
ενός στόχου σε ένα νέο περιβάλλον, οι λίστες καταχώρησης ερωτώνται από τους
μηχανισμούς θέσης για τις αφηρημένες υπηρεσίες. Εκείνοι οι μηχανισμοί χτίζονται
επάνω στα διαθέσιμα, προς το παρόν, εργαλεία.
Εκτός από τη μεμονωμένη ανακάλυψη υπηρεσιών, ένας τελειοποιημένος
Διαχειριστής Περιβάλλοντος (Environment Manager) αξιολογεί κάθε εναλλακτική
διαμόρφωση των προμηθευτών υπηρεσιών για να επιλέξει αυτόν που ταιριάζει
καλύτερα στις προτιμήσεις του χρήστη.

6.2.5.

Λειτουργία του Aura σε περιβάλλοντα PerCom

Όταν το Πρίσμα μεταφέρει έναν στόχο από ένα περιβάλλον σε άλλο, η επέκταση
(deployment) των Προμηθευτών στις συσκευές μπορεί να είναι πολύ διαφορετική.
Επιπλέον η επέκταση μπορεί επίσης να αλλάξει δυναμικά και μέσα στο ίδιο
περιβάλλον καθώς αλλάζει η υπάρχουσα δυνατότητα προσιτότητας (reach). Για
παράδειγμα, ένας χρήστης σταματά να δακτυλογραφεί σε έναν υπολογιστή γραφείου,
παίρνει ένα ασύρματο PDA, και πηγαίνει για καφέ.
Αρχικά, το Πρίσμα και ο προμηθευτής της εκτύπωσης κειμένων ήταν πιθανόν να
“έτρεχαν” και τα δύο στον υπολογιστή γραφείου. Όταν ο χρήστης αφήνει το γραφείο,
το Πρίσμα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν προμηθευτή για την έκδοση κειμένων
στο PDA. Από την άποψη του στόχου, εντούτοις, το Πρίσμα συντονίζει ακόμα έναν
προμηθευτή της εκτύπωσης κειμένων, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη εφαρμογή που
παρέχει στην υπηρεσία ή στη συσκευή στην οποία επεκτείνεται η εφαρμογή.
Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον ο διαθέσιμος μηχανισμός αλληλεπίδρασης μπορεί να
είναι CORBA, ενώ σε ένα άλλο περιβάλλον μπορεί να είναι COM ή RPC.
Στο Aura χρησιμοποιείται μια τεχνική, παρόμοια με την παραγωγή στελεχών (stub
generation), για να μονωθούν τα συστατικά και από τη δυναμική ανακατανομή και
από τους εναλλακτικούς μηχανισμούς αλληλεπίδρασης. Αυτή η τεχνική είναι η ρητή
εφαρμογή των συνδέσμων (connectors).
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Υπάρχουν τέσσερις τύποι συνδέσμων (connectors) στο Aura:





μεταξύ του Πρίσματος και ενός αυθαίρετου Προμηθευτή,
μεταξύ του Πρίσματος και του Διαχειριστή Περιβάλλοντος,
μεταξύ του Παρατηρητή Πλαισίου και του Πρίσματος, και
μεταξύ του Παρατηρητή Πλαισίου και του Διαχειριστή Περιβάλλοντος.

Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους συνδέσμων καθορίζεται από ένα πρωτόκολλο
αλληλεπίδρασης κατάλληλο για τον τύπο συστατικού που συνδέει. Π.χ., ο τύπος
συνδετήρος, μεταξύ του Πρίσματος και των Προμηθευτών, υποστηρίζει τα
κατάλληλα πρωτόκολλα για να συλλάβουν και να ανακτήσουν την κατάσταση
εκτέλεσης των υπηρεσιών. Όλοι οι συστατικοί τύποι στην αρχιτεκτονική του Aura
αντιπροσωπεύουν τις τυποποιημένες διεπαφές, ή τις θύρες (ports). Π.χ., όλες οι θύρες
(ports) του Πρίσματος που συνδέονται με τους Προμηθευτές έχουν το ίδιο API.
Κάθε τύπος συνδέσμων μπορεί να έχει πολλές εφαρμογές, κάθε μια κατάλληλη για
έναν συγκεκριμένο χαμηλού επιπέδου μηχανισμό αλληλεπίδρασης και για τη διανομή
των συστατικών που συνδέει. Π. χ., εάν οι δύο άκρες του συνδέσμου επεκτείνονται
στην ίδια συσκευή, μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τις τοπικές μεθόδους κλήσεων
είναι κατάλληλη. Εάν ο σύνδεσμος είναι μεταξύ δύο διαφορετικών συσκευών, η
εφαρμογή της αποτελείται από τα στελέχη (stubs) δύο κωδίκων, ένα σε κάθε
συσκευή. Κάθε ένα από τα στελέχη κάνει κλήσεις, με την αντίστοιχη τοπική μέθοδο,
στην αντίστοιχη θύρα (port) στο συνημμένο συστατικό, και χρησιμοποιεί τους
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς μηχανισμούς επικοινωνίας για να περάσει τον
έλεγχο και τα δεδομένα στο άλλο τέλος του συνδέσμου.
Όταν τα Πρίσματα αιτούνται υποστήριξης για έναν στόχο από τον Διαχειριστή
Περιβάλλοντος, ο τελευταίος επισημαίνει κάθε αίτημα υπηρεσιών με τρία πράγματα:
 ένα χειριστήριο (handle) για τον κατάλληλο σύνδεσμο για να βρει τον
Προμηθευτή,
 πληροφορίες για την θέση του Προμηθευτή, και
 ένα χειριστήριο (handle) για τον κατάλληλο Προμηθευτή.
Το Πρίσμα χρησιμοποιεί το πρώτο χειριστήριο για να φορτώσει δυναμικά το τέλος
του συνδέσμου του, και χρησιμοποιεί έπειτα τα δεύτερα και τρίτα τμήματα των
πληροφοριών για να αρχικοποιήσει (initialize) το τέλος του συνδέσμου. Μετά από
αυτά, το Πρίσμα επικοινωνεί με τον Προμηθευτή μέσω του συνδέσμου, αγνοώντας τα
ζητήματα διανομής. Εάν ένας Προμηθευτής καταστεί ανίκανος να συνεχίσει να
υποστηρίζει το Πρίσμα στόχου (π.χ., επειδή ο χρήστης άφησε το γραφείο του) , απλά
υποβάλλει αίτημα στον Διαχειριστή Περιβάλλοντος για έναν άλλο Προμηθευτή, ο
οποίος υπόκειται στους νέους περιορισμούς πλαισίου, τον οποίο και πάλι αρχικοποιεί
και χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο. Κατά συνέπεια, τα τμήματα του Aura δεν
χρειάζεται να γνωρίζουν τα ζητήματα διανομής: ο Διαχειριστής Περιβάλλοντος
αναλαμβάνει τη φροντίδα της συγκέντρωσης και της προσαρμογής των
διαμορφώσεων χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συνδέσμους.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 113

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

6.2.6. Πώς λειτουργεί το Aura
Ας υποθέσουμε ότι ένας χρήστης εργάζεται στο σπίτι του και στη συνέχεια
ετοιμάζεται να φύγει για το γραφείο του. Ο Home Context Observer παρατηρεί ότι ο
χρήστης ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι του. Οπότε ακολουθούν τα επόμενα
στάδια δράσεων και αλληλεπιδράσεων:
 αλληλεπίδραση (1): Ο Παρατηρητής Πλαισίου (Context Observer)
ενημερώνει το Πρίσμα (Prism) ότι ο χρήστης φεύγει. Αυτό αναγκάζει το
Πρίσμα να μπει σε κατάσταση μετάβασης (a) γιατί συνειδητοποιεί ότι πρέπει
να αναστείλει όλες τις διεργασίες που αφορούν στον τρέχοντα στόχο που είναι
υπό εκτέλεση στο σπίτι.
 αλληλεπίδραση (2):Το Πρίσμα στη συνέχεια ζητά από το σημείο ελέγχου
αναφορά για την κατάσταση της κάθε μιας από τις υπηρεσίες που παρέχονται,
ως τμήμα του τρέχοντος στόχου.
 αλληλεπίδραση (3): το Πρίσμα της οικίας (Home Prism) του χρήστη, λέει στο
Οικιακό Περιβάλλον (Home Environment) να απελευθερώσει (deallocate) τις
εμπλεκόμενες στην εκτέλεση του παρόντος στόχου υπηρεσίες, και
 αλληλεπίδραση (4): να αποθηκεύσει όλα τα περιληφθέντα αρχεία σε έναν
σφαιρικά προσιτό κεντρικό υπολογιστή αρχείων.
 δράση (5): ελέγχοντας το πρόγραμμα του χρήστη , το Πρίσμα συμπεραίνει ότι
το πιθανό είναι ο χρήστης να κατευθύνεται στο γραφείο του, και μεταβιβάζει
τις πληροφορίες που αναφέρονται στον εκτελούμενο στο σπίτι στόχο, μετά
από τον υπολογισμό της ώρας άφιξής του, στον TM (Task Manager) του
γραφείου.
 δράση (6): Αυτός προκαλεί την κατάσταση μετάβασης (b) στον TM (Task
Manager) του γραφείου, και τον αναγκάζει,
 αλληλεπίδραση (7): να ζητήσει από τον EM (Environment Manager) του
γραφείου να ανακτήσει την ενημερωμένη περιγραφή των στόχων που είχε υπό
εκτέλεση ο χρήστης στο σπίτι του.
 αλληλεπίδραση (8): Αφού ολοκληρωθεί η περιγραφή, το Πρίσμα του
γραφείου εξάγει τους φακέλους αρχείων που είναι απαραίτητοι στον χρήστη
για να εργαστεί, και ζητά από τον EM (Environment Manager) του γραφείου
να τα ανακτήσει.
 δράση (9): Ο EM (Environment Manager) του γραφείου ελέγχει εάν τα
αντίγραφα που αποθηκεύτηκαν τοπικά είναι ενημερωμένα, ανακτώντας τα
ενημερωμένα αντίγραφα όπως είναι αναγκαίο.
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 δράση (10): Μόλις ο Παρατηρητής Πλαισίου (Context Observer) στο γραφείο
αναγνωρίσει τον χρήστη που μπαίνει στο γραφείο του, ενημερώνει το Πρίσμα
του γραφείου για αυτόν, αναγκάζοντας το Πρίσμα να τεθεί σε κατάσταση
μετάβασης (c)
 δράση (11): Αυτό προκαλεί το αίτημα των Προμηθευτών αναφορικά με τις
υπηρεσίες που συμμετέχουν στο στόχο, και
 δράση (12): την επακολουθούσα αποκατάσταση της κατάστασης εκτέλεσης
στους διατιθέμενους Προμηθευτές.

Σχήμα 29. Ο χρήστης πηγαίνει από το σπίτι στο γραφείο. Καταστάσεις και στάδια
δράσης - αλληλοεπίδρασης.
Με την εγκατάσταση (instantiating) ενός στόχου, το Πρίσμα τεμαχίζει (slices) την
περιγραφή του στόχου, προκειμένου να περαστούν οι σχετικές περιγραφές υπηρεσιών
σε κάθε έναν από τους Προμηθευτές.
Στο σχήμα 30 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της περιγραφής υπηρεσιών που
ανταλλάσσεται μεταξύ του Πρίσματος και ενός Προμηθευτή υπηρεσιών εκτύπωσης
κειμένων. Από τα δύο υψηλού επιπέδου (top-level) στοιχεία, το ένα περιγράφει την
υπηρεσία και το άλλο τα δεδομένα στα οποία η υπηρεσία πρέπει να έχει πρόσβαση.
Μέσα στην περιγραφή των υπηρεσιών, υπάρχουν στοιχεία που είναι συγκεκριμένα
για τον τύπο των υπηρεσιών (στο παράδειγμα, τις διαστάσεις (ύψος-πλάτος)
παραθύρων, τον ορθογραφικό έλεγχο κ.λ.π.), και άλλα που είναι κοινά για όλους τους
τύπους των υπηρεσιών: μια εκτίμηση της διάρκειας του ανεφοδιασμού υπηρεσιών.
Στο παράδειγμα, ο χρήστης θα είναι ευτυχής εάν η υπηρεσία παρεχόταν για 30 λεπτά
ή περισσότερο, αλλά θα επιδίωκε μάλλον μια εναλλακτική λύση εάν δεν μπορεί να
του παρασχεθεί για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αυτό το είδος ένδειξης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να διαχειριστεί τους πεπερασμένους πόρους όπως τη φόρτωση
των μπαταριών στις κινητές πλατφόρμες, δίνοντας στο χρήστη μια έγκαιρη
προειδοποίηση όταν δεν μπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις του στόχου. Η
περιγραφή του υλικού προσδιορίζει την προέλευση των δεδομένων - τυπικά ένα
όνομα αρχείων ή ένα URL - και τη μορφοποίηση (format). Επιπλέον, το στοιχείο
υλικού περιλαμβάνει μια περιγραφή από το πού έφυγε ο χρήστης: στην περίπτωση
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του κειμένου, ο δρομέας , με τους παράγοντες κύλισης (scrolling) και ζουμ σε
λειτουργία, όταν διακόπηκε η εκτύπωση του κειμένου.
Οι Προμηθευτές υπηρεσιών αναλύουν αυτές τις περιγραφές κατά την εγκατάσταση
ενός στόχου, εξάγοντας όσες πληροφορίες μπορούν να αντιστοιχίσουν (map) στις
ρυθμίσεις (settings) της συγκεκριμένης εφαρμογής. Τέτοιες περιγραφές
ενημερώνονται όταν το Πρίσμα ζητά ένα σημείο ελέγχου υπηρεσιών. Η διαδικασία
αναπροσαρμογών (update process) είναι συντηρητική όσον αφορά στις υπάρχουσες
πληροφορίες. Π.χ., ακόμα κι αν ένας απλός συντάκτης κειμένων δεν θα μπορούσε να
δημιουργήσει τις ρυθμίσεις ορθογραφικού ελέγχου, συντηρεί εκείνο το μέρος της
περιγραφής έτσι ώστε ένας περιπλοκότερος συντάκτης σε ένα άλλο περιβάλλον να
μπορεί να το χρησιμοποιήσει πλήρως.
<auraTask id="demo">
<service type="editText">
<duration unit="minutes" bad="10" good="30"/>
<settings pane_height="360" pane_width="2 0 0">
<spelling enabled="yes" ignoreAUCaps = "yes"/>
<editing overstrike="no" replaceSelection="yes"/> </settings>
</service>
<material origin="myTextFile" format="txt">
<state cursor="104" scroll="28" zoom="100"/>
</material>
</auraTask>
Σχήμα 30. Περιγραφή μιας υπηρεσίας έκδοσης κειμένων

6.2.7. Συστήματα και Πολιτικές του Aura
Το σχέδιο Aura του πανεπιστημίου CMU, όπως και τα άλλα πανταχού παρόντα
υπολογιστικά περιβάλλοντα, στηρίζονται στη διαθεσιμότητα των πληροφοριών θέσης
ανθρώπων για να παρέχουν τις Υπηρεσίες Συγκεκριμένης Θέσης (location-specific
services) [24]. Η θέση είναι ένα ευαίσθητο τμήμα των πληροφοριών και η
απελευθέρωσή του σε τυχαίες οντότητες μπορεί να γίνει πρόξενος κινδύνων για την
ασφάλεια και την μυστικότητα. Συνεπώς μόνο οι εξουσιοδοτημένες οντότητες πρέπει
να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης ανθρώπων. Αυτές οι απαιτήσεις του
ελέγχου πρόσβασής στις πληροφορίες θέσης δεν έχουν μελετηθεί λεπτομερώς και
είναι εγγενώς διαφορετικές από πληροφορίες όπως τα αρχεία που αποθηκεύονται σε
ένα σύστημα αρχείων, του οποίου οι απαιτήσεις ελέγχου πρόσβασης έχουν μελετηθεί
αρκετά. Οι πληροφορίες θέσης είναι πράγματι κάτι το τελείως διαφορετικό μια και
δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στο οποίο η πρόσβαση μπορεί να ελεγχθεί. Για τον λόγο
αυτό παίρνουμε τις πληροφορίες θέσης από ποικίλες άλλες πηγές στα παραδείγματα
των οποίων μπορεί να περιληφθούν:
1.

ενεργά διακριτικά βασισμένα σε υπέρυθρη ακτινοβολία,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ασύρματη δραστηριότητα επικοινωνιών νανοκυττάρων,
GPS σύστημα,
δραστηριότητα εισαγωγής συσκευών από διάφορα computers,
αισθητήρες κίνησης και φωτογραφικές μηχανές,
ρητά διευκρινισμένες πληροφορίες που λαμβάνονται άμεσα από τα
ανθρώπινα όντα,
ένα προσωπικό ημερολόγιο, κ.λ.π. [61] [Speitzer et al, p270],

και οι οποίες μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες θέσης. Επομένως, ένα σύστημα
που παρέχει τις πληροφορίες θέσης, πρέπει να εκτελέσει τον έλεγχο πρόσβασης με
έναν κατανεμημένο τρόπο, εξετάζοντας τις διαφορετικές πηγές, που αντιμετωπίζονται
ενδεχομένως από διαφορετικές οργανώσεις αλλά και με ευελιξία.
6.2.7.1.

Σύστημα θέσης ανθρώπων

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η αρχιτεκτονική ενός Συστήματος Θέσης Ανθρώπων
που εκμεταλλεύεται τις διαφορετικές πηγές πληροφοριών θέσης και είναι ιεραρχικά
δομημένο. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της αρχιτεκτονικής του μηχανισμού
ελέγχου πρόσβασης στις πληροφορίες. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στο Aura.
Το Σύστημα Θέσης αποτελείται κατ’ αρχάς από τις πολλαπλάσιες Υπηρεσίες Θέσης
[24]. Κάθε Υπηρεσία Θέσης είτε εκμεταλλεύεται μια ιδιαίτερη τεχνολογία για τη
συλλογή πληροφοριών θέσης είτε επεξεργάζεται πληροφορίες θέσης λαμβανόμενες
από άλλες υπηρεσίες θέσης. Στο σχήμα 30 δίνεται ένα παράδειγμα τέτοιου
συστήματος, όπως αυτό αναπτύχθηκε στη Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών του CMU
(SCS). Ένας πελάτης κατ’ αρχάς έρχεται σε επαφή με την Υπηρεσία Εντοπιστή
Ανθρώπων στη ρίζα του συστήματος. Αυτή η υπηρεσία έπειτα έρχεται σε επαφή με
άλλες υπηρεσίες, οι οποίες, αφ’ εαυτού τους μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή και
με άλλες υπηρεσίες. Πληροφορίες θέσης ρέουν στην αντίστροφη κατεύθυνση ενός
αιτήματος (αυτό δεν παρουσιάζεται στο σχήμα). Μια Υπηρεσία Θέσης μπορεί να
εφαρμοστεί είτε σε έναν ενιαίο κόμβο είτε σε πολλαπλάσιους κόμβους για να
βελτιώσει την εξελιξιμότητα και την ευρωστία.
Υπάρχουν δύο ομάδες υπηρεσιών θέσης :
 Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις υπηρεσίες που γνωρίζουν τη θέση των
ανθρώπων.
 Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που γνωρίζουν τη θέση των
συσκευών. Αυτές οι υπηρεσίες εντοπίζουν έναν χρήστη έμμεσα εντοπίζοντας
τη συσκευή (-ες) που ο χρήστης έχει μαζί του.
Η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων (People Locator service) και η Ημερολογιακή
Υπηρεσία (Calendar service) ανήκουν στην πρώτη ομάδα, ενώ η Υπηρεσία
Εντοπιστή Συσκευής (Device Locator service) ανήκει στην δεύτερη ομάδα.
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 Η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων
παραλαμβάνονται από άλλες υπηρεσίες.

αθροίζει

τις

πληροφορίες

που

 Η Ημερολογιακή Υπηρεσία εξετάζει τα ραντεβού των ανθρώπων για να
καθορίσει την παρούσα θέση τους.
 Η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευής αντιστοιχίζει (map) μια ερώτηση για ένα
πρόσωπο με τις ενδεχόμενες διάφορες ερωτήσεις για τις συσκευές του και έρχεται
σε επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες επαφών στη δεύτερη ομάδα.
Στο παράδειγμα, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 31, αυτή η ομάδα υπηρεσιών
αποτελείται από την υπηρεσία Wi-Fi και την υπηρεσία GPS. Η υπηρεσία Wi-Fi
παρακολουθεί τις θέσεις των ασύρματων συσκευών με τον προσδιορισμό του
σταθμού βάσεών τους. Η υπηρεσία GPS ανακτά τη θέση από τα GPS-ενισχυμένα
κινητά τηλέφωνα. Σήμερα αντί της τεχνολογίας Wi-Fi, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο
νεώτερος τύπος ασύρματου δικτύου τοπικής περιοχής υψηλής συχνότητας Wavelan.

Σχήμα 31. Παράδειγμα Συστήματος Θέσης Ανθρώπων. Οι πελάτες ρωτούν την
Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων για τη θέση ενός προσώπου. Αυτή η υπηρεσία
διαβιβάζει μια έρευνα-ερώτηση στην Ημερολογιακή Υπηρεσία και στην Υπηρεσία
Εντοπιστή Συσκευής. Η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευής εντοπίζει ένα πρόσωπο με
την εντόπιση των συσκευών του, δηλαδή ρωτά την υπηρεσία Wi-Fi / Wavelan για το
lap-top του και την υπηρεσία GPS για το κινητό τηλέφωνό του.
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Οι Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz πιστεύουν [24] ότι το προτεινόμενο από
αυτούς σύστημα θέσης μπορεί εύκολα να ενσωματώσει άλλες υπηρεσίες θέσης (π.χ.,
το ραντάρ της Microsoft ή το Cricket του MIT). Πάντως βασική υπόθεση στην
εργασία τους είναι ότι οι διαφορετικές οργανώσεις μπορούν να διαχειριστούν τις
διάφορες υπηρεσίες.
Στο παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις υπολογισμού SCS ελέγχουν την ημερολογιακή
υπηρεσία, οι εγκαταστάσεις υπολογισμού CMU διαχειρίζονται την υπηρεσία Wi-Fi
και μια τηλεφωνική επιχείρηση διευθύνει την υπηρεσία GPS.
Άμεσα συνδεδεμένος με τις ανωτέρω πηγές πληροφοριών είναι και ο μηχανισμός
ελέγχου πρόσβασης σε αυτές. Οι Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz [22]
προτείνουν έναν μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης στις πληροφορίες, τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό του οποίου διέπουν τρεις αρχές :
1.

η πρώιμη εξαγωγή τμημάτων από πληροφορίες στα ακατέργαστα ρεύματα
δεδομένων,

2.

ο καθορισμό των πολιτικών ελέγχου της πρόσβασης στο επίπεδο
πληροφοριών, και

3.

η εκμετάλλευση των σχέσεων πληροφοριών κατά την εκτέλεση του έλεγχου
πρόσβασης.

Στο σχήμα 32 παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα μπορούν να εντοπίσουν
άλλους ανθρώπους ή και παροχές, όπως π.χ., δωρεάν τροφή / τρόφιμα, σε ένα
περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής. Για την κατανόησή του σημειώστε ότι:
a.

Οι οντότητες από τις οποίες προέρχονται οι αρχικές πληροφορίες ονομάζονται
κόμβοι πηγής (source nodes) (π.χ.: σύστημα αρχείων, σημείο πρόσβασης,
κάμερα, και στο παράδειγμα ο πελάτης του στιγμιαίου μηνύματος). Κάθε
κόμβος πηγής(source node) είναι πάντα ένας κόμβος κεντρικών υπολογιστών.

b.

Οι οντότητες που είναι τελικοί παραλήπτες των πληροφοριών ονομάζονται
κόμβοι υποδοχής (sink nodes) (εδώ είναι ο Bob). Κάθε κόμβος υποδοχής
(sink node) είναι πάντα ένας κόμβος πελατών.

c.

Σε ένα ζεύγος οντοτήτων, στο οποίο υπάρχει μια άμεση ροή πληροφοριών
(π.χ., από τον εντοπιστή lap-top στον εντοπιστή των ανθρώπων και από την
κάμερα στην ανίχνευση προσώπου), η οντότητα από την οποία προέρχονται
οι πληροφορίες ονομάζεται κόμβος κεντρικού υπολογιστή (server node), και

d.

Η οντότητα που λαμβάνει τις πληροφορίες ονομάζεται κόμβος πελάτη (client
node).

Η σημείωση {foo, bar} δείχνει ότι ένας κόμβος κεντρικών υπολογιστών παρέχει τις
πληροφορίες " bar " για το στοιχείο "foo" σε έναν κόμβο πελατών, παρ’ όλον ότι το
στοιχείο είναι προαιρετικό.
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Σχήμα 32. Ανάκτηση των πληροφοριών θέσης για τους ανθρώπους και τη δωρεάν
τροφή:
1. Ο εντοπιστής ανθρώπων ( people locator ) συγκεντρώνει τις πληροφορίες
θέσης ανθρώπων από τους διάφορους κόμβους.
2. Ο ημερολογιακός αναλυτής (calendar parser) εξάγει το σχεδιασμό των
πληροφοριών από το ημερολογιακό αρχείο ενός χρήστη.
3. Ο εντοπιστής lap-top (laptop locator) επιστρέφει τη θέση του ασύρματου
σημείου πρόσβασης στο οποίο συνδέεται με το lap-top ενός χρήστη.
4. Το σύστημα αναγνώρισης προσώπου (face recogniser) χαρτογραφεί τις
παραμέτρους προσώπων μεταξύ ενός προσώπου και ενός συνόλου
προσώπων. Αυτές οι παράμετροι χρησιμοποιούνται από τον ανιχνευτή
προσώπου.
5. Ο ανιχνευτής προσώπου (face detector) ανιχνεύει τα πρόσωπα στις εικόνες
που παραδίδονται σε αυτόν από τις κάμερες σε ένα κτήριο.
6. Ο εντοπιστής της δωρεάν τροφής / τροφίμων (free food locator) εντοπίζει τα
δωρεάν τρόφιμα με την εκμετάλλευση των πληροφοριών από τον ανιχνευτή
τροφίμων και τον ελεύθερο αναλυτή τροφίμων.
7. Ο ανιχνευτής τροφής / τροφίμων (food detector) ανιχνεύει τις κεκλεισμένων
των θυρών εικόνες τροφίμων.
8. Ο αναλυτής δωρεάν τροφής / τροφίμων (free food parser) ανιχνεύει τα
μεταδιδόμενα ραδιοφωνικά μηνύματα που ταχυδρομούνται σε μια στιγμιαία
εφαρμογή μηνύματος για μηνύματα που αναγγέλλουν τη διάθεση δωρεάν
τροφίμων.
9. Το φίλτρο (filter) μειώνει τον βαθμό λεπτομέρειας των πληροφοριών θέσης
της Alice πριν την διαβιβάσει στον Bob.
Από το σχήμα 32, προσδιορίζονται οι ακόλουθες προκλήσεις για την εκτέλεση του
ελέγχου πρόσβασης στις πληροφορίες σε ένα περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής :
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 Ένα τμήμα των πληροφοριών, όπως η θέση ενός προσώπου, μπορεί να
προέλθει από άλλα τμήματα των πληροφοριών, όπως μια εικόνα κάμερας ή
από τη θέση του lap-top του, και οι πολλαπλάσιοι κόμβοι πηγής μπορούν να
συμβάλουν σε ένα μοναδικό τμήμα των πληροφοριών.
Οι κόμβοι πηγής είναι δυνατόν να είναι διαφορετικών τύπων :
• μπορεί να είναι συσκευές όπως οι αισθητήρες ή οι κάμερες, ή
• μπορεί να είναι ψηφιακής φύσης όπως τα αρχεία ή τα στιγμιαία μηνύματα.
Κατά συνέπεια μπορεί να μην υπάρχει ούτε ένα σημείο, όπως ένα αρχείο σε
ένα σύστημα αρχείων (filesystem) ή ένα αντικείμενο σε μια βάση δεδομένων,
όπου μπορεί να επεκταθεί ο έλεγχος πρόσβασης για την προστασία των
πληροφοριών. Συνεπώς ο έλεγχος πρόσβασης πρέπει να διενεργείται με έναν
κατανεμημένο τρόπο, ανάλογα με το πώς συγκεντρώνονται και υποβάλλονται
σε επεξεργασία οι πληροφορίες.
 Καθώς οι πληροφορίες ρέουν από την πηγή στον κόμβο υποδοχής (sink
node), μπορεί να έχουμε αλλαγή είτε στη φύση τους (π.χ., μια εικόνα γίνεται
ένα ζευγάρι: χρήστης / θέση) είτε στο βαθμό λεπτομέρειάς τους (π.χ., “Room
8220” γίνεται “Pittsburgh”). Ο μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης πρέπει να
γνωρίζει αυτές τις αλλαγές. Π.χ., σε ένα τμήμα πληροφοριών που παρέχεται
σε λεπτόκοκκο επίπεδο πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο ένα μικρό σύνολο
ανθρώπων, ενώ ένα μεγαλύτερο σύνολο ανθρώπων μπορεί να έχει πρόσβαση
στις ίδιες πληροφορίες αλλά μόνο σε πιο χονδρόκοκκο επίπεδο. Ο έλεγχος
πρόσβασης στα αρχεία ή στα αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων, καλύπτει
αποκλειστικά μια ενιαία παραλλαγή ενός τμήματος πληροφοριών, που
ανήκουν σε ένα και μόνο ενιαίο βαθμό λεπτομέρειας.
 Οι κόμβοι στο περιβάλλον μπορεί να γίνονται αντικείμενο διαχείρισης από
διαφορετικές οντότητες. Επομένως ο έλεγχος πρόσβασης πρέπει να
εξασφαλίσει το ότι οι πληροφορίες ρέουν μόνο μέσω των κόμβων που είναι
εξουσιοδοτημένοι για να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Ένα σύστημα
αρχείων (filesystem) ή μια βάση δεδομένων τυπικά διευθύνεται από μια ενιαία
διοικητική οντότητα, και η πρόσβαση των μακρινών συστημάτων αρχείων
(filesystems) από το εξωτερικό αυτής της περιοχής, όπως, για παράδειγμα,
στην περίπτωση του Andrew File System (AFS), απαιτεί την εκ των προτέρων
πρόσθετη διαμόρφωση.
Η υποδομή ελέγχου πρόσβασης πρέπει να προσφέρει ευέλικτους τρόπους πρόσβασης
των οντοτήτων στις πληροφορίες. Αν και αυτή η ευελιξία θα μπορούσε επίσης να
είναι χρήσιμη για πληροφορίες όπως τα αρχεία ή τα αντικείμενα μιας βάσης
δεδομένων, γίνεται σημαντικότερη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε ένα
περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, πρέπει να
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης βασισμένη στο βαθμό λεπτομέρειας των
πληροφοριών.
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Η ευελιξία των τρόπων πρόσβασης των οντοτήτων στις πληροφορίες πρέπει επίσης
να συμφωνεί και με τα ακόλουθα:
¾ Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγεί την πρόσβαση σε ένα άτομο
βασισμένο στο πλαίσιο του ατόμου. Το πλαίσιο ενός ατόμου μπορεί να
αποτελείται από τον τρέχοντα χρόνο, την τρέχουσα θέση του, ή την τρέχουσα
δραστηριότητά του. Παραδείγματος χάριν, η Alice μπορεί να επιτρέψει στον
Bob να έχει πρόσβαση στη θέση της μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών
γραφείου.
¾ Οι διάφορες οντότητες πρέπει να είναι σε θέση να χορηγούν την πρόσβαση
στις πληροφορίες ανάλογα με το περιβάλλον. Π.χ., σε ένα στρατιωτικό
περιβάλλον, μια κεντρική αρχή πρέπει να εκτελεί αυτόν το στόχο, δηλαδή της
χορήγησης της πρόσβασης στις πληροφορίες, ενώ σε ένα πανεπιστημιακό
περιβάλλον, τα άτομα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγήσουν την πρόσβαση
στις προσωπικές πληροφορίες τους.
¾ Τα άτομα πρέπει να μπορούν να αφήνουν και άλλους ανθρώπους να έχουν
πρόσβαση σε αυτά. Π.χ., ένα άτομο μπορεί να επιτρέψει στον γιατρό του να
αποφασίσει ποιος πρέπει να έχει πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες του,
όπως λ.χ. ένας αισθητήρας που μετρά τον καρδιακό παλμό του.
¾ Ακολουθεί μια ανάπτυξη των τριών αρχών του σχεδίου για τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό ενός μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης για τις πληροφορίες που
είναι διαθέσιμες σε ένα περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής.
6.2.7.2. Έγκαιρη απόσπαση πληροφοριών
Η πρώτη αρχή προτείνει ότι η εξαγωγή των διαθέσιμων τμημάτων των πληροφοριών
από τα ακατέργαστα ρεύματα στοιχείων που είναι διαθέσιμα σε ένα ρεύμα
πληροφοριών, όπως π.χ. σε ένα videostream, πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν
νωρίτερα. Η δε πρόσβαση, στα ακατέργαστα ρεύματα στοιχείων, πρέπει να
περιοριστεί αυστηρά και να χορηγηθεί μόνο στην οντότητα που κάνει την εξαγωγή.
Έτσι όταν χρησιμοποιούνται κάμερες για τον εντοπισμό π.χ. των ανθρώπων ή τον
εντοπισμό της δωρεάν τροφής / τροφίμων, στις εικόνες που παραδίδονται από τις
κάμερες πρέπει να έχουν αποκλειστικά πρόσβαση μόνο τα συστήματα αναγνώρισης
προσώπου και τροφίμων.
Σε περισσότερες οντότητες μπορεί να χορηγηθεί πρόσβαση στις αποσπασματικές
πληροφορίες, μόνον όταν οι πληροφορίες εξαχθούν από το ακατέργαστο ρεύμα
στοιχείων. Οι οντότητες όμως αυτές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στο
ακατέργαστο ρεύμα στοιχείων, γιατί αυτό έχει και πολλές άλλες πληροφορίες. Π.χ.,
σε ένα πρόσωπο μπορεί να χορηγηθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης του όπως
παράγεται από το σύστημα αναγνώρισης προσώπου, αλλά όχι και στις ακατέργαστες
εικόνες. Ομοίως, σε κάθε πρόσωπο στην οργάνωση μπορεί να χορηγηθεί η πρόσβαση
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στη θέση της δωρεάν τροφής / τροφίμων, όπως παράγεται από τον ελεύθερο αναλυτή
(parser) τροφίμων, όχι όμως και στις ακατέργαστες εικόνες.
6.2.7.3.

Καθορισμός των Πολιτικών στο Επίπεδο Πληροφοριών

Η δεύτερη αυτή αρχή προτείνει να μην επιτρέπεται στους χρήστες η έκδοση των
πολιτικών που ελέγχουν την πρόσβαση στις πληροφορίες στο επίπεδο μεμονωμένων
κόμβων. Αντ’ αυτού, πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν αυτές τις πολιτικές στο
επίπεδο πληροφοριών. Η αρχή βασίζεται στην παρατήρηση ότι ένα περιβάλλον
διάχυτης υπολογιστικής αποτελείται από πολλούς κόμβους. Επομένως, το περιβάλλον
πρόκειται να απαιτήσει πολλές πολιτικές για να ελέγξει το ποιοι κόμβοι πρέπει να
έχουν πρόσβαση και σε ποιες πληροφορίες από αυτές που προσφέρονται από άλλους
κόμβους.
Όσον αφορά στη μείωση του φορτίου σε μεμονωμένους χρήστες, δεν τους
επιτρέπεται η έκδοση των χαμηλού επιπέδου δηλώσεων για τους κόμβους, αλλά τους
επιτρέπεται να κάνουν τις υψηλού επιπέδου δηλώσεις για τις πληροφορίες και τις
σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών. Παραδείγματος χάριν, η Alice πρέπει να είναι σε
θέση να δηλώσει ότι “Ο Bob μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης μου”
και “να χρησιμοποιήσει τη θέση του lap-top μου για την εντόπισή μου”. Δεν πρέπει
να μπορεί να δηλώσει ότι “Ο Bob μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης
μου όπως δίνονται από τον εντοπιστή ανθρώπων και οι οποίες προέρχονται από τη
θέση του lap-top μου όπως δίνονται από τον εντοπιστή lap-top” και “Ο εντοπιστής
ανθρώπων μπορεί να έχει πρόσβαση στη θέση του lap-top μου όπως δίνεται από τον
εντοπιστή lap-top”. Οι υψηλού επιπέδου δηλώσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες από
τη ροή πληροφοριών, δηλαδή οι χρήστες δεν πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν
την αρχιτεκτονική του συστήματος και το πώς ρέουν οι πληροφορίες μέσω των
διάφορων κόμβων.
6.2.7.4.

Εκμετάλλευση των σχέσεων πληροφοριών

Η τρίτη αρχή προτείνει ότι οι σχέσεις πληροφοριών, όπως αυτές προτείνονται από τη
δεύτερη αρχή σχεδίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον έλεγχο της πρόσβασης.
Τέτοιες σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους όπως
αναφέρεται στα ακόλουθα δύο παραδείγματα.
1.

Κατ' αρχάς, εάν υπάρχει μια σχέση που διευκρινίζει ότι η θέση του lap-top της
Alice πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό της, ο εντοπιστής lap-top
θα χορηγήσει στον εντοπιστή ανθρώπων την πρόσβαση στις πληροφορίες
θέσης για το lap-top της Alice. Αυτό το παράδειγμα είναι μια απλή
χαρτογράφηση από μια υψηλού επιπέδου σχέση πληροφοριών σε μια χαμηλού
επιπέδου πολιτική ελέγχου πρόσβασης.

2.

Δεύτερον, μπορεί να απαιτηθεί, ο εντοπιστής ανθρώπων, να αποδεικνύει στον
εντοπιστή lap-top ότι ο Bob έχει ζητήσει πραγματικά τη θέση της Alice και
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ότι ο Bob έχει το δικαίωμα να πάρει αυτές τις πληροφορίες. Αυτός ο
πρόσθετος περιορισμός υπονοεί ότι ο εντοπιστής ανθρώπων δεν θα είναι σε
θέση να ρωτήσει τον εντοπιστή lap-top για τη θέση της Alice εκτός αν μπορεί
να παρουσιάσει ένα έγκυρο αίτημα για τη θέση της Alice. Επομένως,
ελαχιστοποιούμε τη ζημία σε περίπτωση παράνομης εισόδου (πρόσβασης)
στον εντοπιστή ανθρώπων. Οι εισβολείς δεν θα μπορούν να ρωτήσουν τον
εντοπιστή lap-top για τη θέση της Alice δεδομένου ότι δεν είναι ικανοί να
παραγάγουν ένα έγκυρο αίτημα για τη θέση της Alice (εκτός αν έχουν ρητά το
δικαίωμα να παραγάγουν ένα τέτοιο αίτημα). Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι
με την εκμετάλλευση της πρόσθετης γνώσης που είναι διαθέσιμη σε μια
σχέση πληροφοριών, μπορούμε να κάνουμε την διαδικασία
έλεγχου
πρόσβασης πιο αποτελεσματική.
6.2.8. Μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης
Ένας μηχανισμός ασφαλείας πρέπει να θέτει σε ισχύ δύο από τις θεμελιώδεις
ιδιότητες ασφαλείας, τις:
 Εμπιστευτικότητα: Ένα τμήμα των πληροφοριών μπορεί να αποκαλυφθεί
μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
 Ακεραιότητα: Ένα τμήμα των πληροφοριών μπορεί να τροποποιηθεί μόνο
από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Έτσι πριν διαβιβαστεί ένα τμήμα πληροφοριών από έναν κεντρικό υπολογιστή σε
έναν κόμβο πελατών, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ο κόμβος των πελατών έχει το
δικαίωμα να πάρει τις πληροφορίες. Δύο είναι τα προτεινόμενα πρότυπα για την
εκτέλεση του ελέγχου πρόσβασης [22],
1.
2.

έλεγχος κατά μήκος της σύνδεσης (end-to-end) και
έλεγχος σε στάδια (step-by-step).

6.2.8.1. Το πρότυπο End-to-End σε σύγκριση με το πρότυπο Step-by-Step
Κατά την εκτέλεση του ελέγχου πρόσβασης με βάση το πρότυπο end-to-end [22],
ένας κόμβος πηγής επικυρώνει ότι ο κόμβος υποδοχής και όλοι οι κόμβοι μεταξύ της
πηγής και του κόμβου υποδοχής εξουσιοδοτούνται για να λάβουν το ζητούμενο
τμήμα των πληροφοριών που προέρχονται από τον κόμβο πηγής. Κατόπιν, ο κόμβος
πηγής δίνει οδηγίες σε όλους τους κόμβους που βρίσκονται πάνω στην πορεία για τον
κόμβο υποδοχής, πώς να συναλλάσσονται με τις λαμβανόμενες πληροφορίες. Οι
οδηγίες αυτές μπορούν να σταλούν μαζί με τις πληροφορίες.
Το πλεονέκτημα αυτού του προτύπου είναι ότι ο έλεγχος πρόσβασης γίνεται σε ένα
ενιαίο σημείο και έτσι δεν υπάρχουν περιττοί έλεγχοι για τον έλεγχο πρόσβασης.
Τα δε μειονεκτήματα του προτύπου είναι:
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1.

Ότι τοποθετεί ένα βαρύ φορτίο σε έναν κόμβο πηγής. Ο στόχος της εκτέλεσης
έλέγχου πρόσβασης μπορεί να είναι υπερβολικού βάρους για τους
περιορισμένους πόρους του κόμβου πηγής, όπως είναι π.χ. ένας αισθητήρας.

2.

όταν έχουμε πολλούς κόμβους πηγής δεν θα υπάρχει ούτε ένα σημείο στο
οποίο να μπορούμε να εκτελέσουμε τον έλεγχο πρόσβασης.

3.

ότι ένα αίτημα για πληροφορίες πρέπει να διατρέξει ολόκληρο το σύστημα
προς τον κόμβο πηγής προτού να ληφθεί μια απόφαση ελέγχου πρόσβασης. Οι
ενδιάμεσοι κόμβοι επεξεργάζονται το αίτημα και ενδεχομένως το
μεταφράζουν σε διαφορετικά αιτήματα. Επομένως, το πρότυπο end-to-end
είναι περισσότερο επιρρεπές σε άρνηση επιθέσεων υπηρεσίας (denial-ofservice attacks).

4.

ότι όλοι οι κόμβοι πρέπει να τρέξουν/ εκτελέσουν τον έλεγχο πρόσβασης και
κατά συνέπεια, θα υπάρξουν περιττοί έλεγχοι.

5.

όλοι οι κόμβοι πρέπει να είναι σε θέση να τρέξουν τους ελέγχους ελέγχου
πρόσβασης. Αυτή η απαίτηση είναι δύσκολο να εκπληρωθεί όταν θέλουμε να
υποστηρίξουμε τους “βωβούς” κόμβους με την περιορισμένη λειτουργία.
Παραδείγματος χάριν, ο κόμβος φίλτρων που υπάρχει στο προτεινόμενο από
τους Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz [22] σύστημα ανάκτησης
πληροφοριών θέσης ανθρώπων μπορεί να είναι σε θέση να φιλτράρει μόνο τα
δεδομένα, αλλά να μην εκτελεί τον έλεγχο πρόσβασης.

Σχήμα 33. Ανάκτηση των πληροφοριών θέσης για τους ανθρώπους και τη δωρεάν
τροφή.
Με βάση τις παραπάνω αιτιάσεις, γίνεται αντιληπτό γιατί οι συγγραφείς βασίσθηκαν
στο step-by-step πρότυπο (πρότυπο ελέγχου σε στάδια) και γιατί επεξέτειναν το
πρότυπο για να υποστηρίξουν τους “βωβούς” κόμβους, εξουσιοδοτώντας για τον
έλεγχο ελέγχου πρόσβασης έναν άλλο κόμβο που είναι σε θέση να εκτελέσει τον
έλεγχο πρόσβασης. Να σημειωθεί ότι όλοι οι κόμβοι του σχήματος 33, τρέχουν τον
έλεγχο πρόσβασης με παρόμοιο τρόπο. Ένα υποσύνολο των κόμβων αυτών είναι και
οι κόμβοι που χρησιμοποιούν τον κανόνα σχέσης πληροφοριών και το δικαίωμα
πρόσβασης που συνδέονται με τη θέση της Alice, και παρουσιάζονται στο σχήμα 34.
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Σχήμα 34. Παράδειγμα σχέσης πληροφοριών και δικαιώματος πρόσβασης. Οι
πληροφορίες θέσης της Alice προέρχονται από τη θέση του lap-top της. Ο Bob έχει
χονδρόκοκκη πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης της Alice.
Στο σχήμα δεν καθορίζεται η ταυτότητα της οντότητας που κάνει αυτές τις συνδέσεις
γιατί αυτή εξαρτάται από το περιβάλλον και μπορεί να είναι:
¾ κεντρική αρχή,
¾ ή μπορεί να είναι η Alice,
¾ ή κάποια άλλη οντότητα στην οποία η Alice ανάθεσε αυτόν τον στόχο .
Απαραίτητο είναι να έχει εξασφαλιστεί η αξιοποίηση μόνο των έγκυρων σχέσεων
πληροφοριών στη διαδικασία του ελέγχου πρόσβασης. Π. χ., η Alice δεν πρέπει να
είναι σε θέση να δηλώσει ότι το lap-top του Bob πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον
εντοπισμό της.
Ο έλεγχος πρόσβασης [22] από τους κόμβους εκτελείται ως εξής:
1.

Το φίλτρο δεν εκτελεί οποιοδήποτε έλεγχο πρόσβασης παρά μόνο φιλτράρει
τα δεδομένα θέσης όπως αυτά καθοδηγούνται από τον εντοπιστή ανθρώπων
και έχει τον εντοπιστή ανθρώπων να φροντίζει για τον έλεγχο πρόσβασης.

2.

Ο εντοπιστής ανθρώπων επικυρώνει το ότι ο Bob έχει πρόσβαση στις
πληροφορίες θέσης της Alice και σε ποιο βαθμό λεπτομέρειας. Επίσης
καθοδηγεί το φίλτρο για την ανάλογη μείωση του βαθμού λεπτομέρειας των
πληροφοριών και ζητά τις πληροφορίες θέσης από τις διάφορες υπηρεσίες
θέσης, όπως π. χ., από τον εντοπιστή lap-top.

3.

Ο εντοπιστής lap-top επικυρώνει ότι η θέση του lap-top της Alice πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τη θέση της Alice με την εξέταση της
σχέσης πληροφοριών. Επιπλέον, όπως προτείνεται από την τρίτη αρχή
σχεδίου, μπορεί να ελέγξει εάν ο Bob έχει πραγματικά ζητήσει τις
πληροφορίες θέσης της Alice.

Το σημείο πρόσβασης είναι ένας κόμβος περιορισμένων πόρων (a resourceconstrained node) και ο έλεγχος πρόσβασής του εξασφαλίζει μόνο ότι οι πληροφορίες
διαβιβάζονται μόνο στον εντοπιστή lap-top και όχι σε οποιουσδήποτε άλλους
κόμβους.
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6.2.8.2. Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του ελέγχου πρόσβασής των Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz
[22], αποτελείται από :
1.

δύο γλώσσες περιγραφής:
α) τη γλώσσα πολιτικής περιγραφής (policy description language), και
β) τη γλώσσα περιγραφής πληροφοριών (information description language)

2.

τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης.

Η γλώσσα πολιτικής περιγραφής (policy description language), χρησιμοποιείται για
την προδιαγραφή των πολιτικών που ελέγχουν την πρόσβαση στις πληροφορίες.
Κάθε πολιτική απαριθμεί τις οντότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε ένα
ιδιαίτερο τμήμα των πληροφοριών. Τόσο οι πολιτικές, όσο και η γλώσσα της
περιγραφής, πρέπει να είναι εύκαμπτες. Π. χ., πρέπει να είναι δυνατόν να χορηγείται
πρόσβαση και στις ενιαίες οντότητες και στις ομάδες οντοτήτων. Επιπλέον:
 οι πολιτικές πρέπει να υποστηρίζουν την προδιαγραφή των διάφορων
περιορισμών, όπως π.χ. για τα χρονικά διαστήματα, ώστε οι περιορισμοί
αυτοί να εκπληρώνονται πριν από τη χορήγηση της πρόσβασης.
 πρέπει να είναι δυνατό να διευκρινίζεται ο βαθμός λεπτομέρειας ενός
τμήματος των πληροφοριών στο οποίο δίνεται πρόσβαση.
 οι διαφορετικές οντότητες πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν αυτές
τις πολιτικές ανάλογα με το περιβάλλον. Μια οντότητα μπορεί να είναι άτομο
ή μια κεντρική αρχή. Για μερικά περιβάλλοντα, τα άτομα πρέπει να έχουν την
επιλογή να μεταβιβάσουν την απόφαση για τις πολιτικές ελέγχου πρόσβασής
της σε άλλες οντότητες.
Για να εφαρμοστούν τα παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα
διοικητικά πλαίσια εμπιστοσύνης τα οποία είναι πιστοποιημένα όπως π.χ., KeyNote,
[4 ] ή SDSI/SPKI, [16].
Η
γλώσσα περιγραφής πληροφοριών (information description language),
χρησιμοποιείται για την περιγραφή:
¾ των πληροφοριών,
¾ των ιδιοτήτων τους, και
¾ των σχέσεων μεταξύ των πληροφοριών.
Π.χ., η Alice πρέπει να είναι σε θέση να διευκρινίσει τον βαθμό λεπτομέρειας των
πληροφοριών για να δώσει δικαιώματα πρόσβασης βασισμένα στον βαθμό
λεπτομέρειας. Επιπλέον, εάν η Alice θέλει η θέση του lap-top της να χρησιμοποιηθεί
σαν θέση της, πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει ρητά αυτήν την σχέση. Τέλος,
εάν υπάρχουν πολλαπλάσιες υπηρεσίες που παρέχουν τις πληροφορίες θέσης, η Alice
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει ποιες από αυτές παρέχουν τις πληροφορίες
θέσης της.
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Σε κάθε κόμβο κεντρικών υπολογιστών που συμμετέχει σε μια ροή πληροφοριών, ο
μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης αποφασίζει εάν οι πληροφορίες πρέπει να ρεύσουν
στον αντίστοιχο κόμβο πελάτη. Για να πάρει αυτή την απόφαση, ο μηχανισμός
ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιεί τις γλώσσες περιγραφής πολιτικής και
πληροφοριών.
6.2.8.3. Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός ελέγχου πρόσβασης
1.

Ο μηχανισμός ελέγχει εάν υπάρχει μια πολιτική που να επιτρέπει τη ροή
πληροφοριών από τον κόμβο κεντρικών υπολογιστών στον κόμβο πελάτη.
Επιπλέον, όλοι οι περιορισμοί που δηλώνονται στην πολιτική πρέπει να
εκπληρωθούν και ο βαθμός λεπτομέρειας των πληροφοριών πρέπει να
μειωθεί. Η γλώσσα περιγραφής πολιτικής αφήνει το μηχανισμό ελέγχου
πρόσβασης να μάθει για το περιεχόμενο των πολιτικών.

2.

Ο μηχανισμός εκμεταλλεύεται τόσο τις σχέσεις πληροφοριών στη διαδικασία
ελέγχου πρόσβασης, όπως προτείνεται από την τρίτη αρχή σχεδίου, όσο και
τις πρόσθετες ιδιότητες των πληροφοριών (όταν χρειαστεί).

Π.χ. ο καθένας που έχει πρόσβαση σε ένα τμήμα των πληροφοριών που προσφέρεται
σε λεπτόκοκκο επίπεδο πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο ίδιο τμήμα των
πληροφοριών που προσφέρεται και σε
χονδρόκοκκο επίπεδο. Επιπλέον, ο
μηχανισμός πρέπει να είναι σε θέση να παραγάγει αυτόματα την πολιτική ελέγχου
πρόσβασης ενός τμήματος των πληροφοριών που προήλθε από άλλα τμήματα των
πληροφοριών. Δηλαδή, να μπορεί να συνδυάζει τις πολιτικές ελέγχου πρόσβασης
αυτών των τμημάτων για να διαμορφώνει την πολιτική ελέγχου πρόσβασης του
παραγόμενου τμήματος. Ο συνδυασμός, μπορεί να γίνει π. χ., βάσει των αρχών του
αποκεντρωμένου πρότυπου ετικετών [51]. Η γλώσσα περιγραφής πληροφοριών
αφήνει το μηχανισμό ελέγχου πρόσβασης να μάθει για τα χαρακτηριστικά των
πληροφοριών.
Τέλος, για να αποφευχθούν κατασκοπευτικές επιθέσεις (snooping attacks) στις
πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των κόμβων, ο μηχανισμός κρυπτογραφεί
αυτές τις πληροφορίες. Η κατά μήκος της σύνδεσης (end-to-end) κρυπτογράφηση,
δεν χρησιμοποιείται διότι οι ενδιάμεσοι κόμβοι πρέπει να επεξεργάζονται τις
πληροφορίες που τους διατρέχουν.
6.2.9. Πολιτικές θέσης
Για να αποτραπεί η διαρροή των πληροφοριών θέσης στις αναρμόδιες οντότητες,
χρησιμοποιούνται οι πολιτικές θέσης. Μια οντότητα (π.χ., ένα άτομο ή μια υπηρεσία
που επιθυμεί τις πληροφορίες θέσης) μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες
θέσης ενός προσώπου μόνο εάν της επιτρέπεται από την πολιτική θέσης του
συγκεκριμένου προσώπου. Οι ερωτήσεις θέσης μπορούν να προέλθουν και από τους

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 128

Δημήτριος Καλογιάννης, «Έλεγχος πρόσβασης σε περιβάλλοντα pervasive computing»

ανθρώπους και από τις υπηρεσίες. Μια οντότητα που εκδίδει μια ερώτηση
ονομάζεται αναζητητής θέσης (location seeker). Μια ερώτηση μπορεί να ερευνά
¾ είτε για τη θέση ενός χρήστη (αναζήτηση χρήστη - user query)
¾ είτε για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική
θέση, όπως σε ένα δωμάτιο κτιρίου, (αναζήτηση δωματίου – room query).
Με βάση αυτές τις δύο βασικές ερωτήσεις, είναι δυνατό να κατασκευαστούν
περιπλοκότερες ερωτήσεις ή υπηρεσίες που παρέχουν τις πληροφορίες
συγκεκριμένης θέσης [24,25].
6.2.9.1. Πολιτικές χρηστών και δωματίων
Σε αντιστοιχία με τους δύο τύπους ερωτήσεων, υπάρχουν δύο τύποι πολιτικών
θέσης: οι πολιτικές χρηστών και οι πολιτικές δωματίου [25].
¾ Η πολιτική χρήστη (user policy) δηλώνει το ποιος έχει την άδεια να πάρει
πληροφορίες για τη θέση ενός χρήστη. Παραδείγματος χάριν, \επιτρέπεται
στον Bob να εντοπίσει τη θέση της Alice ”.
¾ Ομοίως, μια πολιτική δωματίου (room policy) διευκρινίζει το ποιος
επιτρέπεται να βρει ποιοι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή σε ένα δωμάτιο. Π.
χ., \επιτρέπεται στον Bob να βρει τους ανθρώπους που είναι στο γραφείο της
Alice, ή και να μάθει για αυτούς”.
Επιπλέον, τόσο οι πολιτικές χρηστών όσο και οι πολιτικές δωματίων πρέπει να είναι
σε θέση να περιορίσουν τις πληροφορίες που ρέουν με άλλους τρόπους, δηλαδή
πρέπει να υποστηρίζουν έναν πιο συγκεκριμένο έλεγχο πρόσβασης, που σημαίνει ότι
τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες πρέπει να είναι ελέγξιμες:
 Βαθμός λεπτομέρειας (Granularity). Μια πολιτική μπορεί να περιορίσει τον
βαθμό λεπτομέρειας των επιστρεφόμενων πληροφοριών θέσης. Για
παράδειγμα, μια πολιτική χρήστη μπορεί να δηλώσει ότι επιστρέφεται το
κτήριο στο οποίο μένει ένας ερωτηθείς χρήστης αντί του (πραγματικού)
ακριβούς δωματίου στο οποίο βρίσκεται (π.χ., \CMU Wean Hall" vs. \CMU
Wean Hall 8220"). Μια πολιτική δωματίου μπορεί να απαιτήσει να
επιστρέφεται ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο αντί
της ταυτότητας των ανθρώπων στο δωμάτιο (π.χ., \two people" vs. \Alice and
Bob").
 Θέσεις / χρήστες (Locations/users). Οι πολιτικές χρηστών μπορούν να
περιέχουν ένα σύνολο θέσεων (π.χ., κτίρια ή δωμάτια). Το σύστημα θέσης
θα επιστρέψει τις πληροφορίες θέσης μόνο εάν ο ερωτηθείς χρήστης είναι
σε μια από τις απαριθμημένες θέσεις. Παραδείγματος χάριν, \επιτρέπεται στον
Bob να ανακαλύψει τη θέση της Alice μόνο εάν είναι στο γραφείο της”.
Ομοίως, οι πολιτικές δωματίου μπορούν να συμπεριλάβουν ένα σύνολο
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χρηστών. Η απάντηση σε μια ερώτηση δωματίου θα περιλάβει μόνο τους
χρήστες που απαριθμούνται στην πολιτική (υπό τον όρο ότι είναι στο
δωμάτιο).
 Χρονικά διαστήματα (Τime intervals). Οι πολιτικές θέσης μπορούν να
περιορίσουν τα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να
χορηγείται πρόσβαση. Παραδείγματος χάριν, η πρόσβαση μπορεί να
περιοριστεί στις ώρες απασχόλησης. Προηγούμενη εργασία (π.χ., των
Spreitzer και Theimer et al [61]) αφήνει τα όρια θέσης χρηστών στις πολιτικές
δωματίων. Δηλαδή, οι χρήστες μπορούν να διευκρινίσουν εάν θέλουν να
περιληφθούν στα αποτελέσματα των ερωτήσεων δωματίων. Αυτή η
προσέγγιση είναι ίσως κατάλληλη για μερικά σενάρια, δεν είναι όμως για
άλλα. Οι Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz et al [19] υποστηρίζουν ότι
στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης ενός δωματίου πρέπει να είναι
πάντα σε θέση να ανακαλύψει ποιος είναι στο δωμάτιό του ανεξάρτητα από
τις πολιτικές χρηστών για τους χρήστες στο δωμάτιό τους.
6.2.9.2. Χρήστης εναντίον των θεσμικών πολιτικών
Οι πολιτικές θέσης καθορίζονται από διαφορετικές οντότητες ανάλογα με το
περιβάλλον. Έτσι, ανάλογα με το περιβάλλον, άλλοτε οι πολιτικές θέσης
καθορίζονται από μια κεντρική αρχή και άλλοτε από τους χρήστες. Επιπλέον, μερικά
περιβάλλοντα μπορεί να δώσουν και στους χρήστες και σε μια κεντρική αρχή την
επιλογή να διευκρινίσουν τις πολιτικές. Όταν η θέση των ατόμων πρέπει να κρατηθεί
απόρρητη για τους ξένους αυτές οι πληροφορίες παραδίδονται σε (μερικές) οντότητες
μέσα στην οργάνωση και μια κεντρική αρχή καθιερώνει τις πολιτικές θέσης έτσι ώστε
καμία πληροφορία να μην διαρρέει.
Σε περίπτωση που η αρχή (institution) που βρίσκεται πίσω από το περιβάλλον
ενδιαφέρεται λιγότερο για το πού είναι ένα άτομο ή για το ποιος είναι σε ένα
δωμάτιο, όπως π.χ. ένα πανεπιστήμιο ή ένα εμπορικό κέντρο, τότε πρέπει η πολιτική
χρηστών να διευκρινίζεται από το ίδιο το άτομο που τη χειρίζεται. Η οντότητα που
διευκρινίζει τις πολιτικές θέσης ονομάζεται φορέας χάραξης πολιτικής (policy
maker). Ένα σύστημα θέσης πρέπει να είναι αρκετά εύκαμπτο για να υποστηρίξει
διαφορετικούς φορείς χάραξης πολιτικής, ανάλογα με το περιβάλλον.
6.2.9.3. Μεταβατικότητα των δικαιωμάτων πρόσβασης
Στο ερώτημα εάν θα έπρεπε τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες θέσης να
είναι μεταβατικά δεν υπάρχει καμία απλή απάντηση γιατί ουσιαστικά η απάντηση
εξαρτάται και πάλι από το περιβάλλον. Το σύστημα θέσης πρέπει να αφήνει τους
φορείς χάραξης πολιτικής να δηλώνουν ρητά εάν θέλουν τα δικαιώματα πρόσβασης
να είναι μεταβατικά. Ακόμα και αν σε ένα χρήστη δεν του επιτραπεί να διαβιβάσει τα
δικαιώματα πρόσβασής του σε άλλους χρήστες, αυτός θα είναι σε θέση να θέτει
ερωτήσεις εξ ονόματός τους. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα
είναι να αφαιρεθεί το δικαίωμα πρόσβασης από αυτόν τον χρήστη.
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6.2.9.4. Ζητήματα μυστικότητας
Οι πολιτικές θέσης μπορούν να περιέχουν προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες θα
θέλουν να κρατηθούν απόρρητα. Π.χ. ένας χρήστης μπορεί να χορηγήσει τα
δικαιώματα πρόσβασης στους φίλους του και να καθορίσει έτσι ένα σύνολο φίλων. Η
απόφαση για το ποιος είναι (ή δεν είναι) σε αυτό το σύνολο είναι λεπτή, και ο
χρήστης ίσως να θέλει να κρατήσει τις ταυτότητες των ανθρώπων στο καθορισμένο
σύνολο μυστικές. Συνεπώς ένα σύστημα θέσης θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες
να κρατούν τις πολιτικές τους μυστικές.
6.2.10. Εμπιστοσύνη Υπηρεσιών
Ένα σύστημα θέσης, μπορεί να αποτελείται από Υπηρεσίες Πολλαπλών Θέσεων
(multiple location services). Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία
Εντοπιστή Ανθρώπων που παρουσιάζεται στο σχήμα 31, δεν παράγουν τις
πληροφορίες θέσης τους, αλλά επεξεργάζονται τις πληροφορίες θέσης που
παραλαμβάνονται από άλλες υπηρεσίες. Για να αποφύγει τις διαρροές πληροφοριών,
το σύστημα θέσης πρέπει να εξασφαλίσει ότι μόνο στις υπηρεσίες που εφαρμόζουν
τους ελέγχους (checks) του ελέγχου πρόσβασης δίνονται οι πληροφορίες θέσης.
Ένας τρόπος να εφαρμοστεί αυτός ο όρος είναι να απαιτηθεί από μία υπηρεσία να
χορηγείται η πρόσβαση στην πολιτική θέσης του αναζητουμένου χρήστη (queried
user). Το να χορηγηθεί σε κάποιον η πρόσβαση, σημαίνει ότι μια υπηρεσία μπορεί
ενεργά να εκδώσει τα αιτήματα για τις πληροφορίες που υποβάλλει αυτός. Αυτή η
επιλογή είναι κατάλληλη για τις υπηρεσίες που πρέπει να είναι σε θέση να εκδώσουν
τα αιτήματα για τις πληροφορίες θέσης. Παραδείγματος χάριν, η Υπηρεσία Εντοπιστή
Συσκευών που παρουσιάζεται στο σχήμα 31 πρέπει να παραγάγει τις ερωτήσεις θέσης
για τις συσκευές με τη λήψη μιας ερώτησης θέσης για έναν χρήστη. Η επιλογή αυτή
δίνει στις υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων, περισσότερα προνόμια
από όσα πραγματικά πρέπει να έχουν.
Η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων απλά μόνο προωθεί τα
αιτήματα που
παραλαμβάνονται από τους πελάτες σε άλλη υπηρεσία που παρέχει τις πληροφορίες
θέσης ανθρώπων. Με τη χορήγηση σε αυτήν αυτού του δικαιώματος, να εκδίδει
δηλαδή αιτήματα, αυξάνουμε την πιθανότητα διάρρηξής της διότι εάν ένας εισβολέας
εκδώσει αιτήματα, το σύστημα θέσης θα του χορηγήσει την πρόσβαση σε αυτά τα
αιτήματα.
Για τους λόγους αυτούς, εισάγεται η έννοια της εμπιστοσύνης της υπηρεσίας (service
trust). Εάν μια υπηρεσία, στην οποία δεν χορηγείται πρόσβαση (δηλ., δεν μπορεί
ενεργά να εκδώσει αιτήματα) είναι εμπιστεύσιμη, της δίνονται πληροφορίες θέσης
μόνο κατά την προώθηση ενός εξουσιοδοτημένου αιτήματος από κάποια άλλη
υπηρεσία. Ο φορέας χάραξης πολιτικής που είναι αρμόδιος για την πολιτική θέσης
ενός χρήστη προσδιορίζει επίσης τις εμπιστευμένες υπηρεσίες αυτού του χρήστη.
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Π.χ., σε ένα πανεπιστημιακό περιβάλλον, κάθε χρήστης μπορεί να καθορίσει το
σύνολο εμπιστευμένων υπηρεσιών του.
Η υπόθεση εμπιστοσύνης είναι ότι η υπηρεσία εφαρμόζει τον έλεγχο πρόσβασης με
τον ακόλουθο τρόπο:
1.

Σε πρώτη φάση, η υπηρεσία ελέγχει εάν ο φορέας χάραξης πολιτικής έχει
χορηγήσει στην οντότητα που εξέδωσε το αίτημα πρόσβασης, πρόσβαση
στις ζητούμενες πληροφορίες. Μόνο εάν αυτός ο έλεγχος είναι επιτυχής, η
υπηρεσία θα προχωρήσει στο δεύτερο βήμα. Διαφορετικά η πρόσβαση
αμφισβητείται.

2.

Στο δεύτερο βήμα, η υπηρεσία ελέγχει εάν η οντότητα από την οποία
έλαβε το αίτημα αντιστοιχεί στην οντότητα που εξέδωσε το αίτημα. Εάν
ναι, τότε η πρόσβαση θα χορηγηθεί. Εάν όχι, η υπηρεσία πρέπει να έχει
λάβει ένα διαβιβασμένο αίτημα.

Επομένως, η υπηρεσία πρέπει να ελέγξει ότι ο φορέας χάραξης πολιτικής
εμπιστεύεται την οντότητα από την οποία έλαβε το αίτημα προτού να της χορηγηθεί η
πρόσβαση. Διαφορετικά η πρόσβαση αμφισβητείται. Για να ελέγξουμε ότι μια
υπηρεσία εκπληρώνει την υπόθεση εμπιστοσύνης της, απαιτείται από τις υπηρεσίες
να υπογράφουν οποιεσδήποτε πληροφορίες θέσης επιστρέφουν για να επιτύχουν τη
μη-αποκήρυξη (nonrepudiation). Επομένως, μια οντότητα που εμπιστεύεται μια
υπηρεσία μπορεί να προσδιορίσει τις υπηρεσίες με την απρεπή συμπεριφορά και να
ανακαλέσει την εμπιστοσύνη σε αυτές.

6.2.11.

Σχέδιο Συστημάτων

Το σχέδιο του μηχανισμού ελέγχου πρόσβασής για ένα σύστημα θέσης ανθρώπων
των Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz et al [24], στηρίζεται (με βάση τις
παραγράφους 6.2.8 και 6.2.9), σε τρεις κύριες έννοιες:
1.

Ότι οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε ένα αίτημα θέσης μόνο μετά από την
εκτέλεση μιας πολιτικής ελέγχου θέσης η οποία ελέγχει αν η αναζητούσα
οντότητα (querying entity ) έχει πρόσβαση.

2.

Ότι οι υπηρεσίες ελέγχουν αν η υπηρεσία από την οποία λαμβάνουν ένα
διαβιβασμένο αίτημα είναι εμπιστεύσιμη, πριν επιστρέψουν μια απάντηση
σε αυτήν.

3.

Ότι οι υπηρεσίες μπορούν να εξουσιοδοτήσουν άλλες υπηρεσίες τόσο για
την πολιτική θέσης όσο και για την υπηρεσία ελέγχου εμπιστοσύνης. Η
μεταβίβαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη των περιττών
ελέγχων.
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Προτού όμως συνεχίσουμε πρέπει να αναφερθούμε στα ψηφιακά πιστοποιητικά [24],
τα οποία είναι η βασική δομική μονάδα στο σχέδιο των Urs Hengartnery και Peter
Steenkisteyz.
6.2.11.1.

Ψηφιακά πιστοποιητικά

Στο υπό εξέταση σύστημα οι αποφάσεις πολιτικής και εμπιστοσύνης δηλώνονται με
ψηφιακά πιστοποιητικά. Η έκφραση μιας απόφασης πολιτικής ή εμπιστοσύνης σε
ένα πιστοποιητικό δηλώνεται με τον ακόλουθο συμβολισμό [25]:
type
A⎯Scope
⎯⎯
→B

όπου το Α είναι η οντότητα που παίρνει μια απόφαση σχετικά με το Β.
Ο τύπος της απόφασης περιγράφεται επάνω από το βέλος όπου γράφεται: “πολιτική”
ή “εμπιστοσύνη”.
¾ Στις αποφάσεις του τύπου “πολιτική”, το Α χορηγεί την πρόσβαση στο Β σε
κάποιες πληροφορίες θέσης.
¾ Στις αποφάσεις του τύπου “εμπιστοσύνη”, το Α διευκρινίζει ότι το Α
εμπιστεύεται την υπηρεσία Β.
Το πεδίο της απόφασης μπορεί να περιοριστεί με τη δήλωση του πεδίου κάτω από το
βέλος όπου δηλώνεται τίνος πολιτική θέσης ή τίνος το εμπιστευμένο σύνολο
υπηρεσιών διευκρινίζεται. Το πεδίο της απόφασης μπορεί επίσης να περιλάβει έναν
κατάλογο με ελέγξιμες ιδιότητες, όπως συζητείται στην παράγραφο 6.2.8.1.
Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι μια υπογεγραμμένη δομή δεδομένων στην οποία ο
υπογράφων δηλώνει μια απόφαση σχετικά με κάποια άλλη οντότητα. Εφ’ όσον τα
πιστοποιητικά υπογραφούν, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αποθηκευτούν σε μια
συγκεντρωτική εμπιστευμένη βάση δεδομένων (centralized trusted database).
Υπάρχουν διάφορα είδη ψηφιακών πιστοποιητικών. Δύο παραδείγματα είναι το
KeyNote [4] και τα πιστοποιητικά SPKI / SDSI [13]. Η εφαρμογή των Urs
Hengartnery και Peter Steenkisteyz [24] βασίζεται στα πιστοποιητικά SPKI / SDSI
και στηρίζεται σε τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά:
1.
2.
3.
4.

στις αλυσίδες πιστοποιητικών,
στον έλεγχο μεταβατικότητας,
στη μείωση πιστοποιητικών, και
στα τοπικά ονόματα.

Η υιοθέτηση των σχεδίων πιστοποιητικών ιδιοτήτων όπως τα SPKI επιτρέπει στην
ίδια την εφαρμογή να καθορίσει ποιοι τομείς πρόκειται να τοποθετηθούν στο
πιστοποιητικό. Αυτό σε αντάλλαγμα επιτρέπει ένα πολύ λεπτόκοκκο επίπεδο βαθμό
λεπτομέρειας κατάλληλο για την διάχυτη υπολογιστική (L. A. Staffans and T.
Saridakis [62]).
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Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιτρέπουν την εφαρμογή των διάφορων
ιδιοτήτων και των απαιτήσεων των πολιτικών θέσης που συζητήθηκαν στην
παράγραφο 6.2.8. Με την εκμετάλλευση των εννοιών των αλυσίδων πιστοποιητικών
και των τοπικών ονομάτων, δίνεται στις διαφορετικές οντότητες το δικαίωμα να
καθορίσουν τις πολιτικές θέσης, όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.2.8.2, και
να εφαρμόζουν περισσότερο σύνθετες στρατηγικές ελέγχου πρόσβασης όπως τον
κάθετο ή τον οριζόντιο έλεγχο πρόσβασης. Ο έλεγχος μεταβατικότητας επιτρέπει σε
μια οντότητα να εκδώσει μη-μεταβατικά δικαιώματα πρόσβασης, όπως εξηγείται
στην παράγραφο 6.2.8.
Τα εν λόγω χαρακτηριστικά γνωρίσματα επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των ίδιων
βασικών μηχανισμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα τα οποία απαιτούν διαφορετικές
στρατηγικές ελέγχου πρόσβασης.

6.2.11.2. Πολιτικός έλεγχος θέσης
Όταν υπάρχει ένα αίτημα, πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία
εάν η πολιτική θέσης χορηγεί την πρόσβαση στον εκδότη του αιτήματος. Στη
συνέχεια η υπηρεσία προσπαθεί να κατασκευάσει μια αλυσίδα πιστοποιητικών
πολιτικών θέσης από τον εαυτό της μέχρι τον εκδότη του αιτήματος. Κάθε
πιστοποιητικό στην αλυσίδα πρέπει να δώσει στην επόμενη προς τα κάτω οντότητα
της αλυσίδας πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες θέσης. Σημειώστε ότι για να
πετύχει η πολιτική έλεγχου πρέπει οι αριθμούμενοι στο πιστοποιητικό περιορισμοί
(π.χ., ο χρόνος ή η θέση που βασίζεται) να εκπληρωθούν.
Έστω για παράδειγμα ο διαχειριστής της Υπηρεσίας Εντοπιστή Ανθρώπων, PL, δίνει
σε μεμονωμένους χρήστες πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης τους και εκδίδει το
ακόλουθο πιστοποιητικό για το χρήστη Α:
policy
(1)
A

PL ⎯⎯⎯
→A

Ο χρήστης Α μπορεί να καθορίσει την πολιτική θέσης του με την έκδοση πρόσθετων
πιστοποιητικών και έτσι μπορεί να χορηγήσει πρόσβαση στον χρήστη Β:

policy
A ⎯⎯⎯
→B (2)
A
Εάν ο Β ερευνά για τη θέση του Α, η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων συμπεραίνει
ότι ο Β έχει πρόσβαση στη θέση του Α, δεδομένου ότι μπορεί να συνδυάσει τα
πιστοποιητικά 1 και 2 σε μια αλυσίδα από πιστοποιητικά και να ολοκληρώσει ως
εξής:
policy
PL ⎯⎯⎯
→B
A

.
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Μια υπηρεσία θέσης δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει την ταυτότητα των οντοτήτων
που έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης. Έτσι εάν ο Bob μπορεί να αποδείξει ότι έχει
πρόσβαση (με την παρουσίαση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού), θα του χορηγηθεί η
πρόσβαση. Αυτή η προσέγγιση κάνει τις δοσοληψίες με άγνωστους χρήστες εύκολη
σε αντίθεση με τις προταθείσες νωρίτερα λύσεις που στηρίζονται στην πολιτική
μητρών (policy matrices). Σε μια πολιτική μήτρας, οι σειρές απαριθμούν όλες τις
οντότητες που μπορούν να θέσουν ερωτήσεις για τις πληροφορίες θέσης, και οι
στήλες απαριθμούν όλους τους χρήστες των οποίων η θέση μπορεί να ερωτηθεί. Η
πολιτική θέσης για κάθε έναν συνδυασμό διευκρινίζεται στην αντίστοιχη είσοδο
μήτρας. Σε μια τέτοια λύση, το σύστημα θέσης πρέπει να γνωρίζει την ταυτότητα των
οντοτήτων που εκδίδουν τις ερωτήσεις (queries).
Ένα άλλο όφελος των ψηφιακών πιστοποιητικών είναι ότι, με τη βοήθεια τοπικών
ονομάτων, μπορούμε να χορηγήσουμε δικαιώματα πρόσβασης και στις απλές
οντότητες και στις ομάδες οντοτήτων. Δηλαδή με ένα ενιαίο πιστοποιητικό, η Alice
μπορεί, παραδείγματος χάριν, να δώσει πρόσβαση σε όλους τους φίλους της.
Ακολουθούν δύο παραδείγματα πιστοποιητικών που εκδίδονται σε περιβάλλον
Νοσοκομείου και Πανεπιστημίου, [25] :
Νοσοκομείο. Μερικά από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε περιβάλλον
νοσοκομείων είναι και τα ακόλουθα:
policy
C
policy
→
D
PL ⎯⎯⎯
→C (a) C ⎯⎯⎯
S (b)
A

¾
¾
¾
¾

DSC a B (c)

(2)

το PL συμβολίζει την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων,
το C συμβολίζει τη κεντρική αρχή,
το S συμβολίζει το θάλαμο χειρουργικής επέμβασης, και
το DCS συμβολίζει όλους τους γιατρούς που ταξινομούνται από το C ως
ανήκοντες στο S

Εξήγηση:
a)
b)
c)

Ο διαχειριστής της Υπηρεσίας Εντοπιστή Ανθρώπων επιτρέπει στην
κεντρική αρχή να αποφασίσει για τις πολιτικές θέσης όλων των ασθενών.
Η κεντρική αρχή δίνει σε όλους τους γιατρούς του θαλάμου του ασθενούς
Α πρόσβαση στη θέση του / της.
Η κεντρική αρχή πιστοποιεί ότι ο γιατρός Β ανήκει στο χειρουργείο
(θάλαμο χειρουργικών επεμβάσεων). Αυτό το πιστοποιητικό είναι ένα
πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους (δείχνεται από το ειδικό βέλος) και δεν
χορηγεί οποιαδήποτε δικαιώματα από μόνο του.

Εάν ο Β ερευνά για τη θέση του Α, η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων συμπεραίνει
ότι ο Β έχει πρόσβαση στη θέση του Α δεδομένου ότι μπορεί να συνδυάσει τα
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πιστοποιητικά 2 (a), (b) και (c) σε μια αλυσίδα πιστοποιητικών και ολοκληρώνει ως
ακολούθως:
policy
PL ⎯⎯⎯
→B
A

(3)

Εκτός από το πιστοποιητικό 2 (b), η κεντρική αρχή εκδίδει επίσης ένα πιστοποιητικό
που δίνει στον ασθενή Α το δικαίωμα να μπορούν πρόσθετοι άνθρωποι να τον
εντοπίσουν.
Ο Α μπορεί να το κάνει έτσι με την έκδοση αντίστοιχων
πιστοποιητικών.
Πανεπιστήμιο. Σε πανεπιστημιακό περιβάλλον, ο διαχειριστής της Υπηρεσίας
Εντοπιστή Ανθρώπων επιτρέπει την πρόσβαση στους σπουδαστές που είναι μέλη της
σχολής Α , στις πληροφορίες θέσης της:
policy
PL ⎯⎯⎯
→A
A

(4)

Ο Α μπορεί να καθορίσει την πολιτική θέσης του με την έκδοση των πρόσθετων
πιστοποιητικών.
6.2.11.3. Έλεγχος εμπιστοσύνης υπηρεσιών

Όταν μια υπηρεσία λάβει ένα διαβιβασμένο αίτημα, πρέπει να ελέγξει εάν η υπηρεσία
από την οποία πήρε το αίτημα είναι εμπιστεύσιμη και ενεργώντας όμοια με την
πολιτική έλεγχου θέσης, προσπαθεί να κατασκευάσει μια αλυσίδα από πιστοποιητικά
εμπιστοσύνης από τον εαυτό της μέχρι τη υπηρεσία διαβίβασης (forwarding service).
Η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευής ( Device Locator service ) χειρίζεται τις αποφάσεις
εμπιστοσύνης χωρίς να έρχεται άμεσα σε επαφή με τους χρήστες, αλλά μέσα από
άλλες υπηρεσίες (π.χ., με την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων).
Ο διαχειριστής από την Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών (administrator
of the Device Locator), DL, δίνει στο χρήστη Α το δικαίωμα να καθορίσει τις
εμπιστευμένες υπηρεσίες του και στη συνέχεια ο χρήστης Α δηλώνει ότι εμπιστεύεται
την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά είναι της μορφής:

(a)

trust
DL ⎯⎯
⎯
→PL
A

(b)

A⎯trust
⎯
⎯
→PL
A

(3)

Με τη λήψη ενός διαβιβασμένου αιτήματος από την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων,
η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών συνδυάζει αυτά τα πιστοποιητικά και καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων είναι εμπιστεύσιμη.
Στη συνέχεια αναφέρονται και πάλι δύο παραδείγματα, ένα σε περιβάλλον
Νοσοκομείου και το άλλο σε περιβάλλον Πανεπιστημίου, [25]:
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Νοσοκομείο. Ο διαχειριστής της Υπηρεσίας Εντοπιστή Συσκευής (DL) αφήνει την
κεντρική αρχή να διευκρινίσει τις εμπιστευμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για
την απάντηση των ερωτήσεων των ασθενών. Η κεντρική αρχή δηλώνει ότι όλες οι
υπηρεσίες που οργανώνονται από το νοσοκομείο (TC) είναι εμπιστευμένες καθώς και
ότι η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων ανήκει σε αυτό το σύνολο. Τα πιστοποιητικά
είναι ως εξής:
(a)

trust
DL ⎯⎯
⎯
→C

(b)

trust
C ⎯⎯
⎯
→TC

(c)

TC a PL

(5)

Με τη λήψη μιας διαβιβασμένης ερώτησης χρηστών από την Υπηρεσία Εντοπιστή
Ανθρώπων, η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευής συνδυάζει αυτά τα πιστοποιητικά και
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων είναι
εμπιστεύσιμη.
Πανεπιστήμιο. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες διευκρινίζουν τις εμπιστευμένες
υπηρεσίες τους. Η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευής δίνει έτσι στο σπουδαστή Α το
δικαίωμα να καθορίσει αυτό το σύνολο. Υποθέτοντας ότι ο Α εμπιστεύεται την
Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων, τα πιστοποιητικά παρουσιάζονται ως εξής: (Το TA
δείχνει το σύνολο υπηρεσιών που ο Α εμπιστεύεται)
(a)

trust
DL ⎯⎯
⎯
→A
A

6.2.11.4.

(b)

A⎯trust
⎯
⎯
→TA
A

(c)

TA aPL

(6)

Μεταβίβαση

Οι αλυσίδες πιστοποιητικών εκμεταλλεύονται την έννοια της μεταβίβασης
(delegation), όπου η οντότητα χορηγεί σε κάποια άλλη οντότητα ένα ιδιαίτερο
δικαίωμα και επιτρέπει επίσης στη δεύτερη οντότητα να μεταβιβάσει αυτό το
δικαίωμα σε άλλες οντότητες. Π. χ., η Alice παραχωρεί στον Bob την πρόσβαση στις
πληροφορίες θέσης της και τον αφήνει να μεταβιβάσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης
σε άλλες οντότητες.
Μεταβιβάζοντας τον Έλεγχο Πρόσβασης
Κάθε Υπηρεσία Θέσης πρέπει να εφαρμόσει και την πολιτική θέσης και τον έλεγχο
πρόσβασης. Για μείωση των γενικών εξόδων ή για την περίπτωση της χαμηλής
δύναμης επεξεργασίας, οι Urs Hengartnery και Peter Steenkisteyz δεν απαιτούν από
την κάθε υπηρεσία να δημιουργήσει τις ενδεχομένως μακριές αλυσίδες
πιστοποιητικών που απαιτούνται για τον ίδιο τον έλεγχο πρόσβασης αλλά μπορεί
αυτός ο στόχος να μεταβιβασθεί σε κάποια άλλη υπηρεσία. Παραδείγματος χάριν, η
Υπηρεσία Ημερολογίων που παρουσιάζεται στο σχήμα 31 είναι πιθανό να
μεταβιβάσει τον έλεγχο πρόσβασης στην Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων εφ’ όσον
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και οι δύο υπηρεσίες διευθύνονται από την ίδια οργάνωση και η Υπηρεσία Εντοπιστή
Ανθρώπων πρέπει να δημιουργήσει οπωσδήποτε μια αλυσίδα πιστοποιητικών για
κάθε αίτημα. Μετά από την επικύρωση της αλυσίδας, η Υπηρεσία Εντοπιστή
Ανθρώπων εκμεταλλεύεται την έννοια της μείωσης πιστοποιητικών και εκδίδει ένα
νέο πιστοποιητικό που εξουσιοδοτεί άμεσα την οντότητα που ερωτά. Αυτή δίνει αυτό
το πιστοποιητικό στην Υπηρεσία Ημερολογίου, η οποία δεν είναι απαραίτητο να
επικυρώσει πάλι ολόκληρη την αλυσίδα .
Μεταβιβάζοντας την Εμπιστοσύνη Υπηρεσίας
Για έναν χρήστη είναι δύσκολο όταν υπάρχουν διαθέσιμες πολλές υπηρεσίες, να
εκδώσει ένα πιστοποιητικό για κάθε υπηρεσία που εμπιστεύεται. Επειδή η
εμπιστοσύνη σε μια υπηρεσία είναι στενά συνδεμένη με την οργάνωση που
διαχειρίζεται αυτή την υπηρεσία, δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να δηλώσουν
μέσα σε ένα πιστοποιητικό ότι εμπιστεύονται όλες τις υπηρεσίες σε μια ιδιαίτερη
οργάνωση. Στη συνέχεια η οργάνωση παράγει ένα πιστοποιητικό για κάθε μία από τις
υπηρεσίες που διευθύνει. Έτσι, ο χρήστης μεταβιβάζει πραγματικά στην οργάνωση
την απόφασή του για το ποιες υπηρεσίες εμπιστεύεται, και ότι στηρίζεται στην
οργάνωση για να κάνει τη σωστή ενέργεια.
Για το πανεπιστημιακό περιβάλλον, αντί της έκδοσης του πιστοποιητικού 3 (b)
trust
→ PL ), ο χρήστης Α θα εξέδιδε το ακόλουθο πιστοποιητικό:
( A ⎯⎯⎯
A
trust
A ⎯⎯⎯
→ O.services
A

(4)

(Ο συμβολισμός
O.services
αντιπροσωπεύει το σύνολο υπηρεσιών που
διευθύνονται από την οργάνωση και είναι βασισμένος στην έννοια των τοπικών
ονομάτων)
Για κάθε υπηρεσία στην οργάνωση, ο διαχειριστής της οργάνωσης εκδίδει ένα
“πιστοποιητικό ιδιότητας μέλους” (δηλώνεται από το a ), για παράδειγμα:

O.services aPL.

(5)

Για το παράδειγμα στην παράγραφο 6.3, η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευής
μπορούσε τώρα να συνδυάσει τα πιστοποιητικά:
trust
DL ⎯⎯⎯
→ PL
A

θα

( 3 (a) ),

A ⎯ trust
⎯⎯
→ O.services
A
O.services a PL

(4), και
(5)

για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων είναι
εμπιστεύσιμη.
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6.2.11.5. Επεξεργασία αιτήματος από το σύστημα θέσης

Έστω ό,τι ο Bob ερευνά για τη θέση της Alice. Το σύστημα που παρουσιάζεται στο
σχήμα 35 επεξεργάζεται το αίτημα.

Σχήμα 35. Επεξεργασία ενός αιτήματος, στο οποίο ο Bob ερευνά για τη θέση της
Alice. Το σύστημα θέσης επεξεργάζεται το αίτημα με πολλαπλά βήματα. Για κάθε
βήμα, παρουσιάζουμε τις αλυσίδες πιστοποιητικών που οι υπηρεσίες κατασκευάζουν
και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την κατασκευή των αλυσίδων.
Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ του απλά να δοθεί σε κάποιον η πρόσβαση σε έναν
πόρο (“access” arrows) από του να επιτραπεί στον παραλήπτη του δικαιώματος
πρόσβασης να μεταβιβάσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης (“delegation” arrows). Στο
αρχικό βήμα (που δεν παρουσιάζεται), οι οντότητες στο σύστημα χορηγούν τα
δικαιώματα πρόσβασης σε άλλες οντότητες, και αυτές μεταβιβάζουν τις πολιτικές
απόφασης:
¾ Ο κάθε διαχειριστής (administrator) της Υπηρεσίας Εντοπιστή Ανθρώπων και
της Υπηρεσίας Εντοπιστη Συσκευής καθορίζει ένα πολιτικό πιστοποιητικό
που μεταβιβάζει το δικαίωμα να αποφασίσει για την πολιτική θέσης της Alice
στην Alice.
¾ Ο διαχειριστής της Υπηρεσίας Εντοπιστή Συσκευής καθιερώνει ένα
πιστοποιητικό εμπιστοσύνης γνωστοποιώντας ότι εξαρτάται από την Alice να
διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες εμπιστεύεται.
¾ Η Υπηρεσία Ημερολογίου γίνεται αντικείμενο διαχείρισης από την ίδια
οργάνωση που διαχειρίζεται την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων. Επομένως
ο διαχειριστής της έχει την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων να διαχειρίζεται
τον έλεγχο πρόσβασής της και μεταβιβάζει το δικαίωμα να αποφασίζει για την
πολιτική θέσης της Alice στην Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων.
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¾ Ο διαχειριστής της υπηρεσίας WI-FI καθορίζει ένα πιστοποιητικό πολιτικής
που επιτρέπει τον ιδιοκτήτη του lap-top της Alice να αποφασίσει για την
πολιτική θέσης της συσκευής. Η Alice, ως ιδιοκτήτης της συσκευής της,
χρησιμοποιεί το ιδιωτικό κλειδί της συσκευής της για να επαναμεταβιβάσει
αυτό το δικαίωμα στον εαυτό της σε ένα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό.
¾ Η Alice χορηγεί στον Bob πρόσβαση σε ένα πιστοποιητικό πολιτικής και
πιστοποιεί ότι εμπιστεύεται την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων.
¾ Δίνει πρόσβαση στην Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών για τις πληροφορίες
θέσης της συσκευής της σε ένα πιστοποιητικό πολιτικής διότι η Υπηρεσία
Εντοπιστή Συσκευών πρόκειται να δημιουργήσει ένα αίτημα για τη συσκευή
της με την λήψη ενός αιτήματος για τη θέση της.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την οργάνωση, το σύστημα επεξεργάζεται ένα αίτημα
από τον Bob για την θέση της Alice ως εξής: (Οι αριθμοί στο σχήμα 35 αντιστοιχούν
στα βήματα που δίνονται κατωτέρω.)
1)

Ο Bob στέλνει ένα υπογεγραμμένο αίτημα για έρευνα στην Υπηρεσία
Εντοπιστή Ανθρώπων για την θέση της Alice.

2)

Η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων ελέγχει την πολιτική θέσης της Alice με
την δημιουργία μιας αλυσίδας πιστοποιητικών. Το πρώτο στοιχείο στην
αλυσίδα αυτή είναι το πιστοποιητικό πολιτικής που χορηγεί την πρόσβαση της
Alice στις πληροφορίες θέσης της. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από την Alice για τον Bob.

3)

Η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων εφαρμόζει τη μείωση πιστοποιητικών και
εκδίδει ένα πιστοποιητικό που χορηγεί άμεσα πρόσβαση του Bob σε
ζητούμενες πληροφορίες θέσης. Η υπηρεσία διαβιβάζει το αίτημα στην
Υπηρεσία Ημερολόγιου και στην Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών.

4)

Η ημερολογιακή υπηρεσία στηρίζεται στην Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων
για την διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης. Δημιουργεί μια αλυσίδα
πιστοποιητικών για τον Bob χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό πολιτικής
που εκδίδεται για την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων και το πιστοποιητικό
που μόλις εκδόθηκε από την Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων. Αυτό έπειτα
επεξεργάζεται το αίτημα.

5)

Η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών ελέγχει την πολιτική θέσης της Alice με
την δημιουργία μιας αλυσίδας πιστοποιητικών με τον ίδιο τρόπο όπως η
Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων.

6)

Από τότε που η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών έλαβε ένα διαβιβασμένο
αίτημα, πρέπει να ελέγξει ότι η Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων είναι
εμπιστεύσιμη από την Alice. Χρησιμοποιώντας τα πιστοποιητικά
εμπιστοσύνης της και τα πιστοποιητικά της Alice, δημιουργεί μια αλυσίδα
πιστοποιητικών στην Υπηρεσία Εντοπιστή Ανθρώπων.
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7)

Η Υπηρεσία Εντοπιστή Συσκευών καθορίζει την ασύρματη συσκευή της
Alice. Εκδίδει ένα νέο αίτημα και το στέλνει στην υπηρεσία WI-FI.

8)

Η υπηρεσία WI-FI ελέγχει την πολιτική θέσης του lap-top της Alice και
κατασκευάζει μια αλυσίδα πιστοποιητικών από το πιστοποιητικό πολιτικής
θέσης του μέχρι τον Εντοπιστή Συσκευών. Επεξεργάζεται έπειτα το αίτημα με
την επαφή όλων των σταθμών βάσης.

Οι σταθμοί βάσης θα μπορούσαν να διαχειριστούν τον έλεγχο πρόσβασης με έναν
παρόμοιο τρόπο. Δεδομένου όμως ότι χαρακτηριστικά είναι περιορισμένων πόρων,
αναμένεται να διαμορφωθούν στατιστικά για να επιστρέφουν τις πληροφορίες μόνο
στην υπηρεσία Wi-Fi.

6.3. Το πρόγραμμα Endeavour Expedition
Το πρόγραμμα Endeavour Expedition του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο
Berkeley [56], είναι μια συλλογή προγραμμάτων που εξετάζει τις διάφορες πτυχές
του πανταχού παρόντος υπολογισμού (UbiCom). Σκοπεύει στην ενίσχυση της
ανθρώπινης κατανόησης μέσω της χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών, με το να
την καταστήσει εντυπωσιακά καταλληλότερη για τους ανθρώπους ώστε με μεγάλη
ευκολία να αλληλεπιδρούν με τις πληροφορίες, τις συσκευές, και άλλους ανθρώπους.
Ουσιαστικά ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια επαναστατική Information Utility
(χρήση των πληροφοριών), που θα είναι σε θέση να λειτουργεί σε πλανητική
κλίμακα. Οι βασικές εφαρμογές (underlying applications), που χρησιμοποιούνται για
να ισχυροποιήσουν (validate) την προσέγγιση, είναι η γρήγορη λήψη απόφασης και η
εκμάθηση. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν νέες μεθοδολογίες για την κατασκευή και τη
διοίκηση των συστημάτων αυτής της πρωτοφανούς κλίμακας και πολυπλοκότητας
συστήματος.
Στην περιοχή του επιπέδου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των εφαρμογών μέσα
από τον εξοπλισμό και των περιβαλλόντων δικτύων, τα προγράμματα
περιλαμβάνουν:
 Ninja: Ενδυναμώνει τις υπηρεσίες του Διαδικτύου στις πολύ μικρές συσκευές,
αναπτύσσοντας μια υποδομή λογισμικού για υποστήριξη των αυξομειώσιμων
(scalable), ανεκτικών σε ελαττώματα (fault-tolerant) εφαρμογών που
βασίζονται ιδιαίτερα στη ύπαρξη του Διαδικτύου.
 Iceberg - Παγόβουνο: Μια δικτυακή αρχιτεκτονική του πυρήνα του
Διαδίκτυου (Internet-core Network Architecture) για τις ολοκληρωμένες
επικοινωνίες (Integrated Communications) που επιδιώκει να αντιμετωπίσει
την πρόκληση για το συγκλίνον δίκτυο των διαφορετικών τεχνολογιών
πρόσβασης με μια ανοικτή και δυνάμενη να συγκροτηθεί (composable)
αρχιτεκτονική υπηρεσιών που θεμελιώνεται πάνω στα βασισμένα στο
Διαδίκτυο πρότυπα για τον καθορισμό του δρομολογίου ροής (flow routing)
και την ανάπτυξη πρακτόρων (agent deployment).
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 OceanStore: Μια αρχιτεκτονική για την σε πλανητική κλίμακα, συνεχή
αποθήκευση (Global-Scale Persistent Storage) που έχει ως σκοπό να καλυφθεί
όλος ο πλανήτης και να παρέχει τη συνεχή πρόσβαση στις διαρκώς
αποθηκευόμενες πληροφορίες, και
 Τηλέγραφος: Ένα προσαρμόσιμο (adaptive) σύστημα ροής πληροφοριών που
επιτρέπει στους ανθρώπους και τις οργανώσεις να έχουν πρόσβαση, να
συνδυάζουν, να αναλύουν, και γενικά να εκμεταλλεύονται τα δεδομένα
οπουδήποτε και να βρίσκονται.

Συμπερασματικά το πρόγραμμα Endeavour εστιάζεται στο να αναπτυχθούν οι
εξελικτικές υπηρεσίες σε πλανητική κλίμακα, όπως τα συστήματα αρχείων, πάνω από
την πανταχού παρούσα υποδομή με τα ποικίλης συνδετικότητας δίκτυα και να
ενισχύσει την ανθρώπινη κατανόηση μέσω της χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών.
Άξιο προσοχής είναι το τμήμα εκείνο της διακήρυξης της έναρξης του ερευνητικού
αυτού προγράμματος, στο οποίο εκτίθεται το σχέδιο
μιας Αρχιτεκτονικής
Διαπραγμάτευσης για τα Συνεργαζόμενα Συστατικά του σχεδίου. (II.B.3.2.5. Επιλογή
4: Μια Αρχιτεκτονική Διαπραγμάτευσης για τα Συνεργαζόμενα Συστατικά). Στο εν
λόγω κεφάλαιο των προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Endeavour,
προβλέπεται ένα περιβάλλον στο οποίο κάθε συστατικό διευκρινίζει τις αναγκαίες
υπηρεσίες του, και τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει καθώς και σε ποια άλλα
συστατικά μπορεί να τις παρέχει. Τα συστατικά θα βρίσκουν αυτόματα τα άλλα με τα
οποία θα μπορούν να συνασπισθούν, χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο
διαπραγμάτευσης για να καθορίσουν τη μορφή των υπηρεσιών που θα προσφέρουν
το ένα στο άλλο, και κάτω από ποιους όρους. Αυτό οδηγεί στην εύκαμπτη
αυτοδιαμόρφωση (self-configuration). Κάθε συστατικό καθορίζει αυτόματα όχι μόνο
ποιο θα παράσχει τις υπηρεσίες του, αλλά και το ρόλο του στο γενικό σύστημα. Π. χ.,
μια συσκευή με μια μικρή, σχετικά παροδική μνήμη (π.χ., μια ψηφιακή κάμερα)
διευκρινίζει ότι χρειάζεται μια άλλη συσκευή για να ενεργήσει ως μόνιμος
αποθηκευτικός τόπος, και εκείνη η συσκευή διευκρινίζει την επιθυμία της να
ενεργήσει ως τόπος αποθήκευσης αρχείων.
Η αρχιτεκτονική διαπραγμάτευσης παρέχει τους μηχανισμούς για τα:
1. συνάντηση των συστατικών με τις ανάγκες και των συστατικών με τις
υπηρεσίες που προσφέρουν,
2. απόφαση εάν θα συνασπιστούν με άλλα συστήματα τα οποία αιτούνται της
συνεργασίας τους, και
3. καθιέρωση μιας διαμόρφωσης.
Μόλις καθιερωθεί μια διαμόρφωση, τα συστατικά ελέγχουν την απόδοσή της, που
δίνει τις δυναμικές, προσαρμοστικές απαντήσεις στις αλλαγές στο περιβάλλον. Αυτό
επιτρέπει στα συστήματα να υποβιβάσουν με εύσχημο τρόπο την περίπτωση
αποτυχίας, καθώς επίσης και να βελτιώσουν την απόδοσή τους καθώς
ανακαλύπτονται οι νέες ικανότητες. Αυτοί οι μηχανισμοί θα καταστήσουν τα
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μελλοντικά συστήματα πολύ λιγότερο εύθραυστα από σημερινά. Π.χ., όταν ένα
συστατικό αποτυγχάνει να παρέχει μια υπηρεσία όπως υποχρεούται, αυτό θα
ανιχνευθεί, και θα αναπτυχθεί μια προσαρμοστική στρατηγική. Ο έλεγχος συμβάσεων
θα προηγείται , δηλαδή ένα σύστημα δίσκων που πλησιάζει στον κορεσμό θα
μπορούσε να στείλει μια εντολή αγοράς για να αποκτηθούν περισσότεροι δίσκοι.
Επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής διαπραγμάτευσης που θα
επιτρέπει μια τέτοια αυτόματη διαμόρφωση. Αυτή θα είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων
και υπηρεσιών που τα συμφωνούντα (conforming) συστατικά χρησιμοποιούν για να
εκτελέσουν τα εξής:
1. διευκρίνιση για τις πιθανές υπηρεσίες που παρέχουν, τους όρους και τις
διατάξεις, και σε ποιον θα τις παρέχουν,
2. διάδοση της διαθεσιμότητας αυτών των υπηρεσιών,
3. διευκρίνιση των υπηρεσιών που απαιτούν, και τους όρους και τις διατάξεις
τους,
4. ανακάλυψη άλλων αντικείμενων που παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες,
5. χορήγηση αδείας σε αντικείμενα να εισαχθούν στις πολυφασικές
διαπραγματεύσεις των συμβάσεων, που τα δεσμεύουν να παρέχουν υπηρεσίες
υπό όρους και σύμφωνα με διατάξεις,
6. παροχή των ελεγκτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης των συμβάσεων, και
7. παροχή των μέσων για αντιμετώπιση - διαπραγμάτευση των μη εκτελούντων
τις υποχρεώσεις τους συνασπισμένων μελών.
Για την εφαρμογή της αρχιτεκτονικής, θα αναπτυχθούν:
1. μια γλώσσα για τη διευκρίνιση των υπηρεσιών, καθώς και των όρων και των
διατάξεων τους,
2. ένα πρωτόκολλο για τη διαπραγμάτευση συμβάσεων μεταξύ των
αντικειμένων που συμβάλλονται,
3. οι υπηρεσίες υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης, της διάδοσης
διαθεσιμότητας υπηρεσιών, και των ελεγκτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης,
και
4. τα μέσα για να προσαρμοστούν σε μια μη-εκτελούσα τις υποχρεώσεις της
υπηρεσία.
Για να διευκολυνθούν οι ικανότητες επανασχηματισμού στα τμήματα πληροφοριών,
προτείνεται η εφαρμογή ενός πράκτορα σχεδιασμού συμβάσεων. Αυτός θα παράγει
τις τυποποιημένες, παραμετρικοποιημένες (parameterized) συμβάσεις μεταξύ των
συστατικών, και θα διορίζει τους τυποποιημένους “ανώτερους υπαλλήλους
συμμόρφωσης” ("compliance officers") σε αυτά. Π.χ., μια τυποποιημένη σύμβαση
διευκρινίζει ότι τα αιτήματα ενός ορισμένου είδους πρέπει να ανταποκριθούν εντός
μιας ορισμένης περιόδου. Εάν αρκετά τέτοια αιτήματα δεν ικανοποιηθούν, το
συμβαλλόμενο συστατικό αναζητά αλλού τις απαιτούμενες για την ικανοποίηση των
αιτημάτων, υπηρεσίες, ίσως μέσω μιας προ-συζητημένης επιλογής σύμβασης με ένα
τρίτο. Το να συμπεριληφθεί μια τέτοια σύμβαση, είναι αυτό που χρειάζονται όλοι οι
σχεδιαστές συστημάτων για να εξασφαλίσουν κάποια προσαρμοστικότητα.
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Κεφάλαιο 7. Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τον
έλεγχο πρόσβασης σε περιβάλλον διάχυτης υπολογιστικής, την δημιουργία του
οποίου βιώνουμε ήδη σήμερα και το οποίο μας υπόσχεται να επιδράσει βαθιά στον
τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους υπολογιστές, τις συσκευές, τα φυσικά
διαστήματα και τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η νέα τεχνολογία προβλέπει έναν
κόσμο όπου οι ενσωματωμένοι επεξεργαστές, οι υπολογιστές, οι αισθητήρες, και οι
ψηφιακές επικοινωνίες θα είναι ανέξοδα προϊόντα που θα είναι διαθέσιμα παντού,
εξαλείφοντας ταυτόχρονα τα εμπόδια του χρόνου και του τόπου και καθιστώντας τις
υπηρεσίες διαθέσιμες στους χρήστες οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Ουσιαστικά θα
περιβάλλει τους χρήστες με ένα άνετο και κατάλληλο περιβάλλον πληροφοριών που
θα συγχωνεύει τις φυσικές και υπολογιστικές υποδομές σε ένα ενοποιημένο φυσικό
περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον θα χαρακτηρίζεται από τις εκατοντάδες ή χιλιάδες
συσκευές και αισθητήρες υπολογισμού που θα υποστηρίζουν τη νέα λειτουργία, θα
προσφέρουν ειδικευμένες υπηρεσίες και θα δώσουν ώθηση στην παραγωγικότητα
και την αλληλεπίδραση.
Η ασφάλεια αναμένεται να είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα για ολόκληρο το προς
υλοποίηση σύστημα. Πρέπει να σημειωθεί, εντούτοις, ότι δεν υπάρχει ούτε ένα
“μαγικό” πρωτόκολλο ή μηχανισμός που να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλα τα
ζητήματα ασφάλειας και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες ενός
περιβάλλοντος ασφαλούς διάχυτης υπολογιστικής. Επιπλέον, η ίδια η ασφάλεια
αποτελείται από ποικίλες διαφορετικές και ευρείες πτυχές κάθε μία από τις οποίες
απαιτεί λεπτομερή έρευνα και προσαρμοσμένες λύσεις.
Οι σημερινές επαναστατικές καινοτομίες στην τεχνολογία των πληροφοριών έχουν
τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία μας, δημιουργώντας μια σειρά νέων προβλημάτων
στα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (privacy
properties). Οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα
και αυτές οι προσπάθειες έχουν παραγάγει σημαντικά αποτελέσματα στις περιοχές
έρευνάς τους και συνολικά στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών. Ο έλεγχος
πρόσβασης είναι μια από αυτές τις περιοχές και έχει θεωρηθεί ως σημαντικό ζήτημα
στην κοινότητα των επιστημόνων που ασχολούνται με την ασφάλεια των
πληροφοριών.
Οι ελπιδοφόρες μελλοντικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των
επίσημων προδιαγραφών της επιθυμητής συμπεριφοράς υπό μορφή ιδιοτήτων
ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων (privacy properties) στη
διάχυτη υπολογιστική. Ο έλεγχος πρόσβασης, η ροή πληροφοριών, η διαθεσιμότητα,
και τα ασφαλή πρωτόκολλα για την επικύρωση, την μη-απάρνηση (non-repudiation),
την εμπιστευτικότητα (confidentiality) και την ακεραιότητα μπορούν να
διευκρινιστούν από την άποψη των ιδιοτήτων της ασφάλειας.
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Στην αρχή ο έλεγχος πρόσβασης είχε σαν σκοπό την προστασία των στοιχείων σε ένα
κλειστό περιβάλλον. Γι΄ αυτό και η επιβολή του ελέγχου είχε βασιστεί πρώτιστα στην
ταυτότητα και τις ιδιότητες ενός γνωστού χρήστη ή σε μια διαδικασία με τη
χρησιμοποίηση ενός οργάνου ελέγχου αναφοράς και διευκρινισμένων κανόνων
έγκρισης. Στη συνέχεια η έρευνα επεκτάθηκε, ακολουθώντας τις ανάγκες που
προέκυπταν, στην έγκριση για άγνωστους χρήστες οπότε και προέκυψε η διαχείριση
εμπιστοσύνης η οποία αφορά την έγκριση, την ικανότητα και τις ιδιότητες ενός
χρήστη. Ενώ ο παραδοσιακός έλεγχος πρόσβασης και η διαχείριση εμπιστοσύνης
είχαν επικεντρωθεί στον έλεγχο της πρόσβασης σε ότι αφορούσε τον υπολογιστή,
έγιναν και άλλες μελέτες για τη χρήση ψηφιακών αντικειμένων ακόμα και μετά από
την διασπορά τους. Αυτός ο τομέας της μελέτης έχει κληθεί ψηφιακή διαχείριση
δικαιωμάτων (DRM – Digital Right Managment). Λόγω της πιθανής εφαρμογής του
στον εμπορικό τομέα μελετήθηκε και μελετάται ακόμη. Επεκτάθηκε δε και σε άλλα
πεδία εφαρμογών με διάφορες παραλλαγές.
Τα περιβάλλοντα διάχυτης υπολογιστικής απαιτούν υπηρεσίες ασφάλειας που να
είναι μη-παρεισφρυτικές και εύκολα προσαρμόσιμες στον μετακινούμενο χρήστη ή
στα περιβαλλοντικά πλαίσια. Η επικρατούσα τάση είναι να γίνει ενσωμάτωση της
αυτοματοποιημένης λογικής και μάθησης (automated reasoning and learning) στην
αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ένα τέτοιο “ευφυές” σύστημα ασφάλειας θα είναι σε θέση
να κάνει τις απαραίτητες κρίσεις και να παρέχει τη βοήθεια για την προστασία του
περιβάλλοντος χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερης επέμβασης από τους χρήστες ή τους
διαχειριστές.
Ο έλεγχος πρόσβασης θα μπορούσε, κατά προτίμηση, να εξαρτηθεί από μια ομάδα
πλαισίων των χρηστών παρά από τις ταυτότητές τους. Οι παραδοσιακές υπηρεσίες
ασφάλειας απαιτούν μια σύνθετη και στατική υποδομή επικύρωσης στην οποία ένας
χρήστης πρέπει να προσδιοριστεί από το όνομα του και τον κωδικό πρόσβασης του ή
μέσω των πιστοποιητικών. Με την προσαρμογή του ελέγχου πρόσβασης σε
πληροφορίες πλαισίου χρηστών ή ομάδας, οι υπηρεσίες ασφάλειας μπορούν να
γίνουν πολύ πιο φιλικότερες για τον χρήστη και πολύ πιο εύκαμπτες. Ο έλεγχος
πρόσβασης ο βασισμένος στο ρόλο ή στις λίστες είναι πάρα πολύ στατικός και
επομένως μη κατάλληλος για το ενήμερο πλαισίου περιβάλλον ή τα έξυπνα
περιβάλλοντα. Επομένως χρειάστηκε να προταθούν και άλλες λύσεις για τον έλεγχο
πρόσβασης τον βασισμένο στο πλαίσιο, όσον αφορά τη συλλογή των πληροφοριών
από το περιβάλλον, την διεπαφή του χρήστη με αυτό αλλά και γενικά για την
απρόσκοπτη είσοδο του χρήστη στο διαδίκτυο σε περιβάλλον διάχυτης
υπολογιστικής.
Είναι συνεπώς κατανοητό ό,τι η ασφάλεια σε περιβάλλοντα ενήμερα πλαισίου
απαιτεί πολύ διαφορετικές λύσεις από εκείνες των μέχρι σήμερα ευρισκομένων σε
εφαρμογή συστημάτων, τα οποία βεβαιώνονται στις σχετικά σταθερές, καθορισμένες
με σαφήνεια, συνεπείς διαμορφώσεις, τα στατικά πλαίσια, και των υπαρχόντων
ρυθμίσεων ασφαλείας. Αυτό που απαιτείται μπορεί να χαρακτηριστεί με τον όρο
“προσαρμόσιμη ασφάλεια”, στον οποίο ο βαθμός και η φύση της ασφάλειας που
συνδέονται με οποιοδήποτε ιδιαίτερο τύπο δράσης θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια του
χρόνου, με τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις και τις διαθέσιμες πληροφορίες, ώστε να
προσαρμοστεί στο πλαίσιο. Το πλαίσιο ίσως πρέπει να το δούμε υπό την άποψη μιας
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νέας διάστασης ασφάλειας, που εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα του να αισθανθεί και
να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από το περιβάλλον ώστε να αυξήσει ή να
αντικαταστήσει τις παραδοσιακές ιδιότητες χρηστών όπως το όνομα χρήστη ή τον
κωδικό πρόσβασης για την επικύρωση και τον έλεγχο πρόσβασης, καθιστώντας την
ασφάλεια λιγότερο παρεισφρυτική και προσαρμόσιμη στις περιστασιακές ή στις
βασισμένες στα συμφραζόμενα αλλαγές. Αυτός είναι και ο λόγος της ανάπτυξης των
αισθητήρων για τη συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον και των σχετιζομένων
με αυτούς συστημάτων.
Συμπερασματικά, έναντι των παραδοσιακών συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, ο
έλεγχος πρόσβασης ο βασισμένος στο πλαίσιο εισάγει διάφορες προκλήσεις για
μελλοντική εργασία που θα αφορούν την ευελιξία αλλά και την πολυπλοκότητα. Από
τεχνολογικής απόψεως η διάχυτη υπολογιστική θα ολοκληρωθεί μέσω των
διεπιστημονικών, πολύπλευρων εξελίξεων τεχνολογίας στις περιοχές:
Πρόσβαση πληροφοριών
Ανάκτηση κειμένων
Ανάκτηση εγγράφων πολυμέσων
Αυτόματη καταγραφή σε ευρετήριο
Διάχυτες συσκευές
Κορυφαίοι υπολογιστές Palm
Έξυπνα σήματα
Ηλεκτρονικά βιβλία
Ευαίσθητες συσκευές χρηστών
Κινητικότητα και δικτύωση
Ανακάλυψη συσκευών
Ασύρματα πρωτόκολλα
Ασφάλεια
Φωνή και βίντεο άνω του IP
Διορατικές επαφές

Information access
Text retrieval
Multimedia document retrieval
Automatic indexing
Pervasive devices
Palm top computers
Smart badges
Electronic books
User sensitive devices
Mobility and networking
Discovery of appliances
Wireless protocols
Safety
Voice and video over IP
Dioratike's contacts

Βιομετρική ταυτότητα προσώπων
Λεκτική αναγνώριση
Αναγνώριση χειρονομίας
οριζόμενα από την εφαρμογή
ενσωματωμένα στοιχεία κυκλώματος
Ενσωματωμένα συστήματα σε ένα τσιπ
Ευλύγιστο τρανζίστορ
Αναδιαμορφούμενος υπολογιστής
Προγραμματίσιμες πύλες λογικής τομέων
έξυπνο υλικό ή μικροηλεκτρονικά
συστήματα

Biometrics identity of persons
Verbal recognition
Recognition of gesture
application-specific integrated circuitry
(ASIC)
system on a chip (SoC)
flexible transistors
reconfigurable processors
field programmable logic gates (FPLG
smart matter ή microelectromechanical
systems (MEMS)

Τα ανωτέρω ασφαλώς και δεν θα είναι οι μόνοι τομείς εξελικτικής έρευνας γιατί
συνεχώς θα προκύπτουν και νέες ανάγκες.
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Άμεσα σχετιζόμενο με την διάχυτη υπολογιστική και το θέμα της ασφαλείας σε όλες
της τις εκφάνσεις, είναι και το θέμα της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων
αλλά και της ελευθερίας: Τι θα είναι γνωστό για μας στις επόμενες ημέρες, και πώς
θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες;
Τα υπό δημιουργία νομοθετικά πλαίσια για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων, καθώς και η δημιουργία νέας σχετικής νομοθεσίας για χρήση
πληροφοριών προερχομένων από παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα, δηλαδή τη
χρήση προϊόντων ηλεκτρονικής υποκλοπής για ίδιον όφελος, είναι ικανά να
διασφαλίσουν το άτομο, την ιδιοκτησία του, την ασφάλεια του και γιατί όχι ακόμη
και την ελευθερία του;
Μέχρι σήμερα οι πολίτες δεν φοβούνται επειδή η διάχυτη υπολογιστική δεν χτίζεται
από κάποια κυβέρνηση αλλά από την αγορά και από τα εμπορικά ενδιαφέροντα.
Μόλις όμως το όλον σύστημα τεθεί σε ισχύ αρκεί μια μικρή μετατόπιση στην
πολιτική ιδεολογία για την χρησιμοποίησή του με άλλους τρόπους.
Το βασικό επομένως ερώτημα που προκύπτει είναι μήπως η υποδομή της διάχυτης
υπολογιστικής που χτίζουμε είναι μια υποδομή για τον ολοκληρωτικό έλεγχο της
ανθρωπότητας. Οι αντιρρήσεις στο ερώτημα αυτό είναι σαφείς γιατί ο σκοπός της
διάχυτης υπολογιστικής είναι η διευκόλυνση των ανθρώπων και η βελτίωση της
ποιότητας της ζωής τους. Η ορθή επίσης τοποθέτηση των λαών απέναντι σε αυτή την
πιθανότητα θα βοηθήσει για την πραγματικά σωστή χρήση του υπό διαμόρφωση νέου
περιβάλλοντος της διάχυτης υπολογιστικής.
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