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Περίληψη 

Ο έλεγχος προσπέλασης (ΕΠ) εισάγει σηµαντικά ζητήµατα ασφάλειας, κυρίως λόγω της 

πολυπλοκότητας των σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων. Ένα σύστηµα ΕΠ 

θεωρείται ασφαλές αν το µοντέλο στο οποίο βασίζεται είναι ασφαλές και υλοποιείται 

σωστά από τους κατάλληλους µηχανισµούς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει κατά την 

ανάπτυξη ενός συστήµατος ΕΠ να γίνεται επιβεβαίωση βασικών ιδιοτήτων στη βάση 

ενός µοντέλου. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετές προτάσεις για την 

αυτόµατη επιβεβαίωση συστηµάτων ΕΠ µε διάφορες τεχνικές, ως αποτέλεσµα της 

ανάγκης για περισσότερη εκφραστικότητα ή καλύτερη απόδοση. Μερικές από αυτές 

χρησιµοποιούν εργαλεία µοντελοποίησης και επιβεβαίωσης στη βάση τυπικών γλωσσών, 

όπως η δηλωτική γλώσσα Alloy, η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο MIT µε 

σκοπό τη φορµαλιστική περιγραφή αφαιρέσεων (abstractions) στο σχεδιασµό 

λογισµικού.  

 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής και µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία µελετώνται 

σχετικές προσεγγίσεις για τη µοντελοποίηση (modeling) κι επιβεβαίωση (verification) 

συστηµάτων ΕΠ, µε έµφαση σε αυτά που υλοποιούν τον βασισµένο σε ρόλους έλεγχο 

προσπέλασης (RBAC). Αρχικά, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση της γλώσσας τυπικών 

προδιαγραφών Alloy και του συστήµατος  Ελέγχου Προσπέλασης που βασίζεται σε 

Ρόλους (Role-Based Access Control – RBAC). Στη συνέχεια εφαρµόζεται η γλώσσα 

τυπικών προδιαγραφών Alloy στη µοντελοποίηση του RBAC και την επιβεβαίωση 

(verification) του µοντέλου. Τέλος, παρατίθενται µε αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, 

σχετικές προσπάθειες επικύρωσης πολιτικών ελέγχου πρόσβασης που βασίζονται στο 

µοντέλο RBAC µε χρήση µοντέλου εκφρασµένου σε Alloy. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Alloy, Alloy analyzer, RBAC, Μοντελοποίηση, Τυπικές προδιαγραφές, 

Επιβεβαίωση, Επικύρωση 
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Abstract 

Access Control brings on many important security issues mainly due to modern systems’ 

complexity. An access control system is considered to be secure when the model on 

which it is based on is also secured and correctly implemented by the appropriate 

mechanisms. For this purpose, during the implementation of an access control system 

basic properties should be validated in the base of a model. Many proposals on automatic 

access control validation, using various techniques, have been proposed in international 

literature, as a result of fulfilling the need for better expression and better rendering. 

Some of those use modeling and verification tools based on formal languages, such as 

the declarative language Alloy, which was developed in MIT aiming to the formal 

description of abstractions in software design.  

 

In this thesis, based on available literature, a study on relative approaches for modeling 

and verification access control systems takes place, targeting on those implementing Role 

Based Access Control (RBAC) model. Initially, there is a short presentation of Alloy 

formal specification language, and Role Based Access Control (RBAC) system. Then, 

Alloy formal specification language is applied on modeling and verifying RBAC. Finally 

we present relative attempts on validating access control policies based on RBAC using 

models expressed in Alloy. 

 

Keywords: Alloy, Alloy analyzer, RBAC, Modelling, Formal specifications, 

Verification, Validation 
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1. Εισαγωγή 

Οι τυπικές προδιαγραφές και οι γλώσσες τυπικών προδιαγραφών αντιµετωπίζονται από 

πολλούς ως η λύση στο πρόβληµα της ύπαρξης ελαττωµάτων σε συστήµατα τεχνολογίας 

πληροφορίας κι επικοινωνιών (ΤΠΕ). Από την άλλη υπάρχουν εξίσου πολλοί 

σκεπτικιστές που αντιτίθενται στη χρήση τους, καθώς τις θεωρούν  δύσχρηστες και 

δύσκολα κατανοητές. 

 

Με  το πέρασµα των χρόνων, η εξέλιξη στο χώρο των γλωσσών τυπικών προδιαγραφών 

τις καθιστά ολοένα και πιο ευέλικτες κι αναγνώσιµες, χωρίς την ανάγκη γνώσης 

ιδιαίτερα δύσκολων µαθηµατικών εννοιών. Ταυτόχρονα, επιζητείται κι η ευχρηστία, 

µέσα από τη χρήση εργαλείων, καθώς κι η δυνατότητα επιβεβαίωσης (verification) των 

µοντέλων που σχεδιάζονται. 

 

Η Alloy είναι µια δηλωτική γλώσσα περιγραφής κι επιβεβαίωσης τυπικών 

προδιαγραφών που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη απλότητα, αλλά ταυτόχρονα 

ενσωµατώνει σηµαντικές δυνατότητες. Συνοδεύεται από λογισµικό που κάνει χρήση 

υπάρχουσας, καλά θεµελιωµένης τεχνολογίας (SAT Solvers), και µπορεί εύκολα να 

χρησιµοποιηθεί για τη µοντελοποίηση συστηµάτων και πέρα από το χώρο του 

λογισµικού. Η χρήση της Alloy στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε καθώς είναι µια 

σύγχρονη, απλή, αλλά ιδιαίτερα πλήρης κι ισχυρή γλώσσα τυπικών προδιαγραφών, η 

οποία συνοδεύεται από εξαιρετικά εργαλεία. 

 

Αφού γίνει αναφορά στις τυπικές προδιαγραφές, θα παρουσιαστεί η γλώσσα Alloy, αλλά 

και το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης RBAC. Το τελευταίο θα µοντελοποιηθεί µε τη 

χρήση της Alloy, ο analyzer της οποίας επίσης θα χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια για την 

επιβεβαίωση του µοντέλου.  

 

Τέλος, θα γίνει αναφορά σε δύο µεθόδους επικύρωσης, µέσα από τη βιβλιογραφία, ώστε 

να δειχθεί η ευχρηστία αλλά και οι δυνατότητες της Alloy στην επικύρωση των 

πολιτικών.  
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2. Θεµελιώσεις 

Ο όρος προδιαγραφές αναφέρεται σε µια πλήρη και συγκροτηµένη περιγραφή ενός προς 

ανάπτυξη συστήµατος και των επιθυµητών χαρακτηριστικών του. Τα χαρακτηριστικά 

µπορεί να αναφέρονται στη συµπεριφορά, την απόδοση, ακόµη και την εσωτερική δοµή 

του. Οι προδιαγραφές µπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες: 

 

• Μη τυπικές (Informal) 

Οι µη τυπικές προδιαγραφές δεν έχουν κάποιο σαφώς καθορισµένο τρόπο 

αποτύπωσης. Συνήθως εκφράζονται µε φυσική γλώσσα ή µε χαµηλής πιστότητας 

πρότυπα (εικόνες). Ένα χαµηλής πιστότητας πρότυπο είναι µια πρόχειρη 

απεικόνιση, η οποία έχει ως στόχο να δώσει µια προβολή του αποτελέσµατος 

στην τελική του µορφή. 

 

• Ηµι-τυπικές (Semi-Formal) 

Οι ηµι-τυπικές προδιαγραφές έχουν καθορισµένη σύνταξη και συνήθως 

εκφράζονται υπό τη µορφή διαγραµµάτων, τα οποία ακολουθούν σαφείς κανόνες. 

Επίσης, έχουν περιορισµένη δυνατότητα ελέγχου του µοντέλου που περιγράφουν. 

 

• Τυπικές (Formal) 

Οι τυπικές προδιαγραφές χαρακτηρίζονται από αυστηρότητα στη σύνταξη κι 

έχουν σαφή σηµασιολογία. Βασίζονται σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, στη βάση 

του οποίου µπορούν να επιβεβαιωθούν µαθηµατικές εκφράσεις. Συνηθισµένη 

περίπτωση τυπικών προδιαγραφών είναι οι γλώσσες που είναι βασισµένες σε 

προτασιακή ή κατηγορηµατική λογική πρώτης τάξης. 

 

2.1 Τυπικές προδιαγραφές 

Οι τυπικές προδιαγραφές (formal specifications) χρησιµοποιούνται ως µέσο απόδειξης 

πως ένα σύστηµα είναι εφικτό ή έχει σχεδιαστεί σωστά ή συµπεριφέρεται όπως θα 

έπρεπε, χωρίς όµως να ελεγχθεί στην πράξη [32].  Οι µέθοδοι τυπικών προδιαγραφών 
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µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε φάση ανάπτυξης ενός συστήµατος. Βρίσκουν 

εφαρµογή στη συλλογή απαιτήσεων (requirements), την υλοποίηση (implementation), 

τον έλεγχο (checking), την αποσφαλµάτωση (debugging), την επιβεβαίωση (verification) 

και την επικύρωση (validation). Η χρήση τυπικών προδιαγραφών στα πρώιµα στάδια του 

σχεδιασµού ενός συστήµατος, µπορεί να αναδείξει προβλήµατα, τα οποία θα ήταν 

δύσκολο να διορθωθούν σε µεταγενέστερες φάσεις. Για το λόγο αυτό η εφαρµογή 

τυπικών προδιαγραφών θεωρήθηκε ως η λύση στο φαινόµενο της κρίσης λογισµικού 

[05]. Οι τυπικές προδιαγραφές, αν και βρήκαν πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη 

λογισµικού, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περιγραφή κι άλλων συστηµάτων στο 

χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας κι επικοινωνιών (ΤΠΕ) [08, 27]. 

 

Σύµφωνα µε τη J. Wing [32], οι τυπικές προδιαγραφές µπορούν να χωριστούν σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες. Σε αυτές που περιγράφουν ιδιότητες (property-oriented) κι αυτές 

που εκφράζουν µοντέλα (model-oriented): 

 

• Οι property-oriented χαρακτηρίζονται από τον έµµεσο καθορισµό της 

συµπεριφοράς του συστήµατος που περιγράφουν, µέσω της παράθεσης ενός 

συνόλου χαρακτηριστικών υπό τη µορφή αξιωµάτων, που το σύστηµα πρέπει να 

ικανοποιεί. Σε πολλές περιπτώσεις η κατηγορία αυτή αναφέρεται ως algebraic. 

 

• Στις model-oriented, αντιθέτως, καθορίζεται η συµπεριφορά του συστήµατος 

µέσω ενός µοντέλου που το αναπαριστά. 

 

Οι τυπικές προδιαγραφές εκφράζονται µέσω των γλωσσών τυπικών προδιαγραφών. 

 

2.2 Γλώσσες τυπικών προδιαγραφών 

Μία γλώσσα τυπικών προδιαγραφών είναι µια µέθοδος έκφρασης τυπικών 

προδιαγραφών µέσω µιας αυστηρής γλώσσας, µε σαφές λεξιλόγιο και συντακτικό 

(κανόνες), η οποία έχει ως σκοπό τη ρητή, βασισµένη σε µαθηµατικές έννοιες, έκφραση 

των προδιαγραφών ενός συστήµατος [32]. 
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Σύµφωνα µε το διαχωρισµό που υιοθετεί ο Ian Somerville στο Κεφάλαιο 27 του βιβλίου 

του [28], οι γλώσσες τυπικών προδιαγραφών µπορούν να χωριστούν σε ακολουθιακές 

(sequential) ή ταυτοχρονισµένες (concurrent), δηµιουργώντας έτσι τέσσερις κατηγορίες, 

µε πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους σε κάθε µία, τις γλώσσες που φαίνονται στον 

Πίνακα 1: 

 

 Sequential Concurrent 

Property-oriented 

Larch [11] 

OBJ [09] 

Anna [20] 

Lotos [04] 

CCS [22] 

Model-oriented 

VDM [16] 

Z [30] 

B [33] 

Finite State Machines – FSM 

CSP [12] 

Petri-Nets [24] 

Temporal Logic [21] 

Transition Axioms [18] 

Πίνακας 1- Είδη γλωσσών τυπικών προδιαγραφών 

 

Οι sequential γλώσσες χρησιµοποιούνται για την περιγραφή ακολουθιακών συστηµάτων, 

ενώ οι concurrent καλούνται να περιγράψουν συνεργατικά ή κατανεµηµένα συστήµατα.  

 

Οι γλώσσες τυπικών προδιαγραφών χαρακτηρίζονται από την ακόλουθη τριάδα 

στοιχείων, που υποχρεωτικά ενσωµατώνουν [32]: 

 

• Syntactic Domain: Το σύνολο των συµβόλων (σηµειογραφία) της γλώσσας. 

• Semantic Domain: Το πλήθος και η σηµασιολογία των αντικειµένων της 

γλώσσας. 

• Satisfiability Rules: Τους κανόνες ικανοποιησιµότητας. 

 

2.3 Testing και model checking 

Οι δύο βασικοί τρόποι ελέγχου ενός µοντέλου είναι το testing και το model checking. Η 

µέθοδος του testing απαιτεί τη δηµιουργία σεναρίων και την τροφοδότηση τους στο υπό 

έλεγχο σύστηµα. Τα σενάρια θα πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριµένα και καθορισµένα 
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αποτελέσµατα. Το σύστηµα µπορεί να αντιµετωπιστεί ως ένα µαύρο κουτί (black-box) 

του οποίου οι εσωτερικές διαδικασίες είναι άγνωστες, ή τα σενάρια να λαµβάνουν 

υπόψη και την εσωτερική δοµή του (white-box), χωρίς να αποκλείεται συνδυασµός και 

των δύο (grey-box). Με τη διαδικασία ελέγχου (testing) είναι δυνατός ο εντοπισµός 

λαθών αλλά δε µπορεί να αποκλειστεί η πιθανή παρουσία άλλων λαθών
1
. Για το λόγο 

αυτό ο έλεγχος πρέπει να είναι εξονυχιστικός, εξαντλώντας κάθε πιθανό σενάριο. Ένα 

ακόµη µειονέκτηµα του testing είναι πως συνήθως αποτυγχάνει να εντοπίσει λάθη σε 

ταυτοχρονισµένες διαδικασίες [17] 

 

Το model checking [01] είναι αυτόµατη διαδικασία που υλοποιείται χωρίς µεγάλο βαθµό 

αλληλεπίδρασης µε το χρήστη και µπορεί να αξιοποιηθεί σε ποικίλες εφαρµογές. Σε 

αντίθεση µε το testing, βασίζεται σε µαθηµατικές έννοιες και ελέγχει όλο το µοντέλο, αν 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για το µερικό έλεγχο ενός τµήµατος του µοντέλου. 

Μειονέκτηµά του είναι πως ο ελέγχεται ένα µοντέλο κι όχι το πραγµατικό σύστηµα. Έτσι 

το model checking δεν εγγυάται την ορθή λειτουργία του συστήµατος σε πραγµατικές 

συνθήκες, διότι ο έλεγχος ενός µοντέλου δε συµπεριλαµβάνει εξωτερικά στοιχεία, όπως 

στοιχεία πλαισίου (context) και προβλήµατα υλοποίησης. Τέλος πάσχει ιδιαίτερα από το 

πρόβληµα state-space explosion καθώς πολύ εύκολα ο αριθµός των ελεγχόµενων 

καταστάσεων µπορεί να αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό και να εξαντλήσει τους πόρους του 

συστήµατος στο οποίο υλοποιείται το model checking. 

 

Εικόνα 1 - Σχηµατική απεικόνιση model checking 

Πηγή: Baier, Christel, Katoen. Principles of model checking. Vol. 26202649. Cambridge: MIT press, 2008 [01] 

 

                                                 
1 Όπως είχε πεί ο Edsger Dijkstra: "Program testing can at best show the presence of errors but never their absence" 
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2.4 Επιβεβαίωση κι Επικύρωση  

Η επιβεβαίωση (verification) κι η επικύρωση (validation) ενός µοντέλου ορίζονται 

σύµφωνα µε τους Thacker et al. [31] ως εξής: 

 

• Επιβεβαίωση είναι η διαδικασία καθορισµού του αν µια υλοποίηση µοντέλου 

αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια την εννοιολογική περιγραφή του µοντέλου από τον 

υπεύθυνο ανάπτυξής της. 

 

• Επικύρωση είναι η διαδικασία καθορισµού του βαθµού στον οποίο το µοντέλο 

αποτελεί µια ακριβή αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου από την οπτική 

γωνία των επιδιωκόµενων χρήσεων του µοντέλου. 

 

2.5 Προβλήµατα Τυπικών µεθόδων 

Τα βασικά προβλήµατα των τυπικών µεθόδων, που συνήθως αναφέρονται, είναι: 

 

• Απαιτούν εξειδικευµένες µαθηµατικές γνώσεις. 

• ∆εν υπάρχει επάρκεια εργαλείων. 

• Αναφέρονται µόνο σε λογισµικό. 

• Είναι περιττές και δεν υποστηρίζονται επαρκώς από ανθρώπους και συστήµατα. 

 

Αν και έχει σηµειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος όσο αφορά τη χρηστικότητα και τη δηµιουργία 

εργαλείων, ακόµη και σήµερα οι γλώσσες τυπικών προδιαγραφών είναι περίπλοκες, µε 

δύσκολη σύνταξη και περίπλοκους συµβολισµούς.  Σύµφωνα µε τον Daniel Jackson 

[15], τα δύο πιο βασικά προβλήµατα των γλωσσών τυπικών προδιαγραφών είναι η 

δυσκολία έκφρασης, καθώς βασίζονται σε µαθηµατικές έννοιες, αλλά κι η στρυφνότητα, 

ή η περιορισµένη αποδοτικότητα εργαλείων ή µεθόδων, όπως theorem proving [07] 

(µέθοδο πάνω στην οποία βασίζεται η γλώσσα τυπικών προδιαγραφών Larch [18]). 

Συνήθως τα εργαλεία που υπάρχουν περιορίζονται σε απλούς type checkers και 

µορφοποιητές της σύνταξης και παρουσίασης των αποτυπωµένων προδιαγραφών. 
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Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν αξιόλογα εργαλεία model checking, όπως ο SMV [06], 

που αυτοµατοποιούν τη διαδικασία ελέγχου, µε µειονέκτηµα τη δυσκολία σύνταξης των 

µοντέλων µε τα οποία πρέπει να τροφοδοτηθούν ώστε να τα ελέγξουν. 

 

Ιδανική λύση φαντάζει η δηµιουργία µιας γλώσσας τυπικών προδιαγραφών µε στόχους: 

 

• Το µικρό όγκο και την ευκολία έκφρασης 

• Την αυτοµατοποίηση του ελέγχου 

 

Τους παραπάνω στόχους έρχεται να ικανοποιήσει η γλώσσα τυπικών προδιαγραφών 

Αlloy. 
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3. Alloy 

Ο Daniel Jackson αναφέρει ακόµη στο βιβλίο του [15] ότι το 1992 εντυπωσιάστηκε από 

τη δυνατότητα του SMV model checker στο να ελέγχει µέσα σε δευτερόλεπτα µηχανές 

καταστάσεων (state machines) µε εκατοµµύρια καταστάσεις χωρίς καµία συµµετοχή του 

χρήστη. Με αφορµή τις δυνατότητες του model checking και την απλότητα των 

γλωσσών τυπικών προδιαγραφών (και συγκεκριµένα της Z), τέθηκε ο στόχος για τη 

δηµιουργία µιας ακόµη πιο απλής γλώσσας, µε δυνατότητες αυτόµατης ανάλυσης κι 

ανακάλυψης ακόµη και των πιο δυσδιάκριτων ελαττωµάτων ενός µοντέλου. Η 

προσπάθεια αυτή οδήγησε στη δηµιουργία µιας δηλωτικής γλώσσας τυπικών 

προδιαγραφών µε ένα συντακτικό απλό, αλλά ικανό να εκφράζει πολύπλοκους 

περιορισµούς, που επιδέχεται πλήρως αυτοµατοποιηµένη σηµασιολογική ανάλυση [14]. 

Η γλώσσα αυτή ονοµάστηκε Alloy και για να διατηρηθεί η απλότητά της απαρτίζεται 

µόνο από άτοµα (atoms) και συσχετίσεις (relations).  

 

Στη συνέχεια, θα περιγραφούν τα βασικά δοµικά στοιχεία για τη σύνταξη 

προδιαγραφών, που διαθέτει η Alloy, αλλά και η λογική πίσω από τη χρήση τους στη 

δηλωτική (declarative) αυτή γλώσσα, όπως αναφέρονται από τον ίδιο τον εµπνευστή της 

στο βιβλίο του [15]. 

 

3.2 Γενικά στοιχεία της Alloy 

3.2.1 Άτοµα και συσχετίσεις 

Τα δύο βασικά στοιχεία της Alloy, από τα οποία παράγεται κάθε άλλη δοµή, είναι τα 

άτοµα (atoms) και οι συσχετίσεις (relations). Κάθε άτοµο είναι: 

 

• Αδιαίρετο (indivisible): 

∆εν είναι δυνατό να διαιρεθεί σε µικρότερα τµήµατα 

 

• Αµετάβλητο (immutable): 

Οι ιδιότητές του δε µεταβάλλονται µε το χρόνο 
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• Ανερµήνευτο (uninterpreted): 

∆εν εµπεριέχει κάποια στοιχεία που να του αποδίδουν πάνω από µία ερµηνεία 

 

Οι συσχετίσεις είναι δοµές οι οποίες συνδέουν άτοµα και συνθέτουν ένα σύνολο από 

πλειάδες (tuples). Κάθε συσχέτιση χαρακτηρίζεται από το µέγεθος (size) και το βαθµό 

(arity) της. Αν απεικονίσουµε µια συσχέτιση ως πίνακα, τότε ο αριθµός των γραµµών 

αντιστοιχεί στο µέγεθος κι ο αριθµός των στηλών στο βαθµό. Η συσχέτιση που 

προκύπτει αν έχουµε την πλειάδα:  

 

(Καθηγητής, Μάθηµα, Αίθουσα) 

 

και τα στιγµιότυπα συσχετίσεων: 

 

Πρόγραµµα={(Κ1, Μ1, Α1), (Κ2, Μ1, Α2), (Κ3, Μ2, Α2), (Κ3, Μ3, Α3)}, 

 

είναι: 

Καθηγητής Μάθηµα Αίθουσα  

Κ1 Μ1 Α1 

Μ
έγ

εθ
ο
ς 

=
 4

 

Κ2 Μ1 Α2 

Κ3 Μ2 Α2 

Κ3 Μ3 Α3 

Βαθµός = 3  

Πίνακας 2  - Συσχέτιση στην Alloy 

 

Στη λογική της Alloy δεν υπάρχουν συσχετίσεις που να περιλαµβάνουν µέσα τους άλλη 

συσχέτιση. Οι περιπτώσεις αυτές, όπου πρέπει να συσχετιστεί µια συσχέτιση µε ένα 

άτοµο ή µια άλλη συσχέτιση, καλύπτονται από νέες συσχετίσεις µε πλειάδες 

µεγαλύτερου βαθµού. Για παράδειγµα, αν υπάρχει η συσχέτιση χρώµατος (Χ) και 

µεγέθους (Μ) : 

 

Χρώµα = {(Χ0, Μ0), (Χ0, Μ1)} 
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Και  πρέπει να συσχετιστεί µε τον τύπο υφάσµατος (Υ), δεν είναι δυνατό να πούµε: 

 

Ρούχο={(Υ0,Χρώµα), (Υ1,(Χρώµα)} 

 

όπου Yn άτοµο και (Χρώµα) συσχέτιση. Αντιθέτως η σωστή έκφραση είναι: 

 

Ρούχο={(Υ0, Χ0, Μ0), (Υ0, Χ0, Μ1), (Υ0, Χ0, Μ1), (Υ1, Χ0, Μ1)} 

 

 

3.2.2 Signatures 

Οι υπογραφές (signatures) αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο ατόµων. Ένα σύνολο S µπορεί 

να περιέχει κανένα, ένα η περισσότερα στοιχεία (signature elements) και δηλώνεται ως: 

 

sig S {} 

 

Στην Alloy υπάρχει η έννοια της κληρονοµικότητας. Ένα υποσύνολο S1 του συνόλου S, 

το οποίο κληρονοµεί όλες τις ιδιότητες του συνόλου S είναι: 

 

sig S1 extends S {} 

 

Αντιστοίχως, µια υπογραφή µπορεί να είναι υποσύνολο µιας άλλης χωρίς να κληρονοµεί 

της ιδιότητές της: 

 

sig S2 in S {} 

 

Τέλος, υπάρχει η έννοια της αφηρηµένης (abstract) υπογραφής.  

 

abstract sig S {} 

 

Όταν µια υπογραφή δηλώνεται ως abstract, αντίστοιχα µε τον αντικειµενοστραφή 

προγραµµατισµό, δε µπορεί να περιέχει άλλα στοιχεία. 
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Οι υπογραφές που κληρονοµούν µια άλλη, δεν έχουν µεταξύ τους κοινά στοιχεία. 

Αντιθέτως, οι υπογραφές που είναι υποσύνολα µιας άλλης µπορούν να περιέχουν κοινά 

στοιχεία. 

  

sig S1, S2 extends S{} sig S1, S2 in S{} 

 

 

Επίσης, είναι δυνατό να οριστεί ο πληθάριθµος (πληθικότητα) συνόλου µε τις λέξεις: 

• lone: Κανένα ή ένα στοιχείο 

• one: Ένα ακριβώς στοιχείο 

• set: Κάποια (κανένα ή περισσότερα) στοιχεία 

• some: Κάποια (ένα ή περισσότερα) στοιχεία 

 

Η πληθικότητα αναφέρεται πριν το όνοµα του συνόλου: 

 

one sig S {} 

 

Κάθε υπογραφή µπορεί να περιέχει άλλες υπογραφές, αποτελώντας µια δοµή: 

 

sig S {} 

sig X { 

 s: some S 

} 

 

Κάθε υπογραφή που περιέχεται σε µια άλλη πρέπει να έχει προηγουµένως δηλωθεί. 

 

S1 S2 

S 

S1 S2 

S 

Εικόνα 2 - Κληρονοµήσεις κι Υποσύνολα Υπογραφών 
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3.2.3 Συναρτήσεις 

Οι συναρτήσεις (functions) στην Alloy χρησιµοποιούνται µε σκοπό την τυποποίηση των 

εκφράσεων που επιστρέφουν κάποιο αποτέλεσµα, έτσι ώστε να µην επαναλαµβάνονται 

κάθε φορά που πρέπει να επιστραφεί το αποτέλεσµα αυτό. Αντίστοιχα µε τις 

συναρτήσεις σε γλώσσες δοµηµένου προγραµµατισµού, οι συναρτήσεις της Alloy 

λαµβάνουν ορίσµατα κι επιστρέφουν έξοδο συγκεκριµένου τύπου. 

 

Μία συνάρτηση που δέχεται ως ορίσµατα µια υπογραφή Α και µια υπογραφή Β κι 

επιστρέφει ένα σύνολο τύπου Χ, ορίζεται ως: 

 

fun returnASet(a:A, b:B): set X{ 

 a.b 

} 

 

Στο παραπάνω παράδειγµα η έκφραση a.b προκύπτει από τη συσχέτιση a=b�x, µε το x 

να ανήκει στο σύνολο Χ. 

 

3.2.4 Γεγονότα και Κατηγορήµατα 

Τα γεγονότα (facts) και τα κατηγορήµατα (predicates) έχουν ως σκοπό να εκφράσουν τα 

αναλλοίωτα χαρακτηριστικά του µοντέλου. Με τον όρο αναλλοίωτα (invariants) 

αναφέρονται τα αµετάβλητα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ισχύουν πάντα. 

 

Έστω ένα µοντέλο που περιγράφει ένα σύνολο εργαζοµένων, ο καθένας εκ των οποίων 

χαρακτηρίζεται από το τµήµα και τον αριθµό µητρώου του. Ο ορισµός του µοντέλου 

αυτού γίνεται µε τις ακόλουθες υπογραφές: 

 

sig SSN, Department {} 

 

sig Employee{ 

 dept: Department, 

 ssn: one SSN 

} 
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sig Employees{ 

 emp: Employee 

} 

 

Για να εκφραστεί πως κάθε πρόσωπο κατέχει διαφορετικό αριθµό µητρώου (SSN), είναι 

δυνατή η χρήση του fact: 

 

fact noDuplicateNumbers { 

 no disj x,y: Employee | some x.ssn & y.ssn 

} 

 

Στην παραπάνω έκφραση αναφέρεται πως για δύο διακριτά πρόσωπα δεν πρέπει να 

υπάρχουν δύο αριθµοί, τέτοιοι ώστε η τοµή των συνόλων των τιµών τους να περιέχει 

στοιχεία. Αν η τοµή δύο συνόλων δεν περιέχει στοιχεία τότε όλα τα στοιχεία των 

συνόλων αυτών είναι διαφορετικά.  

 

Ένα fact µπορεί να αναφέρεται σε µία και µόνο υπογραφή. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

δυνατό να ενσωµατώσουµε το fact στην ίδια την υπογραφή. Το γεγονός πως κάθε 

εργαζόµενος µπορεί να εργάζεται σε έως και δύο τµήµατα, περιγράφεται ως εξής:  

 

sig Employee{ 

 dept: Department, 

 ssn: one SSN 

}{ 

 (#dept)<3 

} 

 

Ένα fact ισχύει πάντα. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις στις οποίες είναι επιθυµητό να 

υπάρχουν περιορισµοί κατά την εκτέλεση µιας ενέργειας ή κατά βούληση να 

ενεργοποιείται ή όχι ένας περιορισµός. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση µπορεί να 

εκφραστεί µε ένα κατηγόρηµα (predicate). Το κατηγόρηµα προσδίδει δυναµική 

συµπεριφορά στο µοντέλο, όπως το ρήµα σε µια πρόταση, κι ουσιαστικά µέσω ενός 
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κατηγορήµατος τίθενται κανόνες των οποίων η ορθότητα µπορεί να ελεγθεί. Για 

παράδειγµα, µπορεί να οριστεί πως µε την προσθήκη ενός νέου ατόµου, το άτοµο αυτό 

προστίθεται στο υπάρχον σύνολο εργαζοµένων: 

 

pred addEmployee (new:Employee, e,e': Employees){ 

 e'.emp = e.emp + new 

} 

 

Ο έλεγχος του predicate θα γίνει από την Alloy, όταν αυτό κληθεί µε τη χρήση της 

εντολής run: 

 

run addEmployee 

 

Ένα κατηγόρηµα πρέπει να είναι συνεπές (consistent), δηλαδή να παράγονται από αυτό 

έγκυρα στιγµιότυπα. Εκτελώντας το παραπάνω κατηγόρηµα έχουµε: 

 

Executing "Run addEmployee" 

   Solver=sat4j Bitwidth=0 MaxSeq=0 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   422 vars. 48 primary vars. 680 clauses. 138ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 44ms. 

 

Καθώς βρέθηκε ένα στιγµιότυπο που προκύπτει από το κατηγόρηµα, αυτό είναι συνεπές.  

 

 

3.2.5 Ισχυρισµοί 

Ένα βασικό εργαλείο ελέγχου της ορθότητας ενός µοντέλου είναι οι ισχυρισµοί 

(assertions). Ένας ισχυρισµός δε δέχεται ορίσµατα ούτε επιστρέφει κάτι και πρέπει να 

επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα του µοντέλου. Μπορεί να περιγραφεί ως ένα 

κατηγόρηµα µε τη διαφορά πως η alloy, όταν πρόκειται για κατηγόρηµα, αναζητά 

στιγµιότυπα που να το επιβεβαιώνουν, ενώ στην περίπτωση του ισχυρισµού, 

αναζητούνται στιγµιότυπα που να τον αντικρούουν (αντιπαραδείγµατα). 
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Η Alloy αναζητά σε ένα πεπερασµένο εύρος (scope) για τα πιθανά αντιπαραδείγµατα. 

Άρα, αυτό που µπορεί κάποιος να γνωρίζει σε σχέση µε έναν ισχυρισµό, είναι το κατά 

πόσο αυτός απορρίπτεται ή όχι για το πλήθος στιγµιότυπων από τα οποία αναζητούνται 

τα αντιπαραδείγµατα. ∆εν είναι δυνατό να γνωρίζουµε αν επιβεβαιώνεται 

κατηγορηµατικά, καθώς υπάρχει περίπτωση σε ένα ευρύτερο χώρο αναζήτησης να 

υπήρχε ένα στιγµιότυπο, που δε θα επαλήθευε τον ισχυρισµό. Στο προηγούµενο 

παράδειγµα, µπορεί να ελεγχθεί πως δεν υπάρχουν εργαζόµενοι µε ίδιο αριθµό µητρώου 

ως εξής: 

 

assert NoDuplicanteSSN{ 

 no disj x,y: Employees.emp | x.ssn = y.ssn 

} 

 

Η υπόθεση ελέγχεται µε τη χρήση της check.  

 

check NoDuplicanteSSN 

 

Για την εκτέλεση της οποίας η Alloy επιβεβαιώνει πως δε βρέθηκε κάποιο 

αντιπαράδειγµα. ∆ηλαδή ένα στιγµιότυπο που να επιβεβαιώνει ότι δεν ισχύει ο 

ισχυρισµός: 

 

Executing "Check NoDuplicanteSSN" 

   Solver=sat4j Bitwidth=0 MaxSeq=0 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   435 vars. 45 primary vars. 697 clauses. 45ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 17ms. 

 

 

3.3 Έκταση αναζήτησης 

Κατά τον έλεγχο εγκυρότητας ενός κατηγορήµατος ή την αναζήτηση αντιπαραδειγµάτων 

για µια υπόθεση, η αναζήτηση δεν είναι εξαντλητική αλλά γίνεται σε ένα συγκεκριµένο 

εύρος (scope). Ο Alloy Analyzer χρησιµοποιεί µια προεπιλεγµένη έκταση αναζήτησης 
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µε αρχική τιµή 3, η οποία µπορεί να µεταβληθεί. Η τιµή 3 αρχικά φαίνεται µικρή αλλά 

δηµιουργεί ένα µεγάλο χώρο αναζήτησης. Στο προηγούµενο παράδειγµα θα εξεταστεί 

κάθε περίπτωση για 3 υπαλλήλους, 3 ονόµατα, 3 αριθµούς και 3 τµήµατα. Η τιµή της 

έκτασης µπορεί να µεταβληθεί ανά υπογραφή για τον έλεγχο ενός κατηγορήµατος ή ενός 

ισχυρισµού: 

 

run/assert Predicate/Assertion for 3 SigA but 5 SigB 

 

Σύµφωνα µε τον Daniel Jackson [14] τα περισσότερα προβλήµατα εντοπίζονται ακόµη 

και σε πολύ µικρούς χώρους, οπότε σε σπάνιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί η αύξηση του 

χώρου αναζήτησης. 

 

 

3.4 Alloy Analyzer 

Η Alloy, δεν ελέγχει κατηγορήµατα και ισχυρισµούς χρησιµοποιώντας κάποιο model 

checker, αλλά βασίζεται στην ικανοποιησιµότητα λογικών προτάσεων (Boolean 

satisfiability – SAT). Το βασικό εργαλείο, το οποίο διαθέτει η Alloy για το σκοπό αυτό, 

είναι ο Alloy Analyzer. 

 

Ο Analyzer µεταφράζει κάθε περιορισµό (constraint) σε λογική πρόταση. Στη συνέχεια 

καλεί SAT Solvers, όπως οι SAT4J [19], Minisat [29] και zChaff [10], οι οποίοι 

ελέγχουν αν υπάρχουν στιγµιότυπα για τα οποία η λογική πρόταση ικανοποιείται. 

Συνηθέστερα χρησιµοποιείται ο SAT4J, ο οποίος παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

παρουσιάζει χαµηλότερες επιδόσεις από τους υπόλοιπους (όντας ένας SAT Solver 

υλοποιηµένος σε Java), έχει τη δυνατότητα να εκτελείται σε όσες µηχανές εκτελείται και 

ο Analyzer. Υπολογίζεται δε ότι οι σύγχρονοι solvers έχουν τη δυνατότητα σε σηµερινό 

hardware να ελέγξουν χώρους µε πάνω από 10
60

 περιπτώσεις [15]. 

 

Ο κατασκευαστής της Alloy παρέχει τη γραφική διεπαφή του Alloy Analyzer (Εικόνα 2) 

όπου µπορούν να δηµιουργηθούν αλλά και να επικυρωθούν τα µοντέλα. 

 



 

Εικόνα

 

 

3.5 Οπτικοποίηση µοντέλων

Ένα από τα πλεονεκτήµατα του

µοντέλου αλλά και των 

συµπεριφορά. Η οπτική απεικόνιση

περισσότερη ευκολία το στιγµιότυπο

αλλά και τα τυχόν αντιπαραδείγµατα

 

Απεικονίζοντας το κατηγόρηµα

Alloy analyzer, βλέπουµε: 

Εικόνα 4 - Στιγµιότυπα
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Εικόνα 3 - Alloy Analyzer (screenshot) 

Οπτικοποίηση µοντέλων 

πλεονεκτήµατα του Alloy analyzer είναι η δυνατότητα οπτικοποίησης

των κατηγορηµάτων, τα οποία του προσδίδουν

απεικόνιση δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να

στιγµιότυπο του µοντέλου, την υλοποίηση του 

αντιπαραδείγµατα που εντοπίζονται.  

κατηγόρηµα addEmployee της παραγράφου 3.2 µε τη

 

Στιγµιότυπα κατηγορήµατος addEmployee (screenshots)

 

δυνατότητα οπτικοποίησης του 

προσδίδουν δυναµική 

δυνατότητα να κατανοήσει µε 

 κατηγορήµατος, 

µε τη βοήθεια του 

 

 addEmployee (screenshots) 
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Παρατηρούµε στα δύο στιγµιότυπα εκτέλεσης του κατηγορήµατος ότι ο analyzer 

εισήγαγε τη µια φορά έναν εργαζόµενο στο ίδιο τµήµα µε έναν άλλο (που προϋπήρχε), 

ενώ τη δεύτερη σε ένα διαφορετικό. Πάντα όµως του αποδίδεται διαφορετικός αριθµός 

µητρώου. Σηµειώνεται εδώ ότι µε κάθε εκτέλεση τα στιγµιότυπα µπορεί να 

παρουσιάζονται σε διαφορετική, τυχαία σειρά. 

 

Οµοίως προβάλλοντας το µοντέλο µε δήλωση και χρήση ενός κατηγορήµατος χωρίς 

ορίσµατα και περιορισµούς µε το όνοµα show 

pred show{} 

run show 

έχουµε: 

 

 

Εικόνα 5 - Το µοντέλο employees (screenshot) 
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4. Έλέγχος Πρόσβασης 

Στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα (ΠΣ) υπάρχει η ανάγκη του ελέγχου 

πρόσβασης σε πόρους (resources). Αυτό µεταφράζεται στο να µπορεί ένας οργανισµός 

να καθορίζει ποιοί έγκυροι (legitimate) χρήστες (users) θα αποκτούν, ή δε θα αποκτούν 

πρόσβαση επί ενός πόρου και τι ενέργειες θα µπορούν να εκτελέσουν επί αυτού.  

 

Στη συνέχεια, θα οριστεί η έννοια του ελέγχου πρόσβασης, θα αναφερθούν συνοπτικά τα 

παραδοσιακά συστήµατα ελέγχου πρόσβασης και θα παρουσιαστεί αναλυτικά το 

σύστηµα που βασίζεται σε ρόλους, το Role Based Access Control (RBAC), σύµφωνα µε 

το πρότυπο ANSI INCITS 359-2004 [13]. 

 

4.1 Παραδοσιακές προσεγγίσεις 

Επεκτείνοντας τον ορισµό των Sandhu et al. [27], µπορούµε να ορίσουµε τον έλεγχο 

πρόσβασης (access control) ως τη διαδικασία µε την οποία ένα σύστηµα ή µια αρχή 

προδιαγράφει την εκχώρηση ή όχι ενός προνοµίου (privilege), επί ενός αντικειµένου 

(object), σε ένα αιτούµενο υποκείµενο (subject). Για την εφαρµογή του παραπάνω 

ελέγχου σε ένα ΠΣ έχουν προταθεί στο πέρασµα των χρόνων διάφορα µοντέλα, µε 

κυριότερα τα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης Κατά-Απαίτηση (Mandatory Access 

Control - MAC) και τα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης Κατά-∆ιάκριση (Discretionary 

Access Control - DAC).  

 

Τις τελευταίες τρείς (3) δεκαετίες, το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης που κυριαρχεί, είναι 

το Ρολο-Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου Πρόσβασης (Role Based Access Control – RBAC). 

Το RBAC παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα MAC και DAC και θα 

αναλυθεί µε λεπτοµέρεια στη συνέχεια, αφού προηγηθεί µια σύντοµη επισκόπηση των 

MAC και DAC. 
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4.1.1 Mandatory Access Control 

Το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης MAC συνήθως αναφέρεται στο µοντέλο Bell-La Padula 

(BLP) [02] όταν αφορά την εµπιστευτικότητα της πληροφορίας ή στο µοντέλο Biba [03] 

όταν η µέριµνα αφορά την ακεραιότητα. Το µοντέλο MAC χρησιµοποιήθηκε αρχικά από 

το υπουργείο άµυνας των ΗΠΑ µε σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης εξουσιοδοτηµένων 

υποκειµένων (subjects) επί διαβαθµισµένων αντικειµένων (objects). 

 

Οι πολιτικές MAC απαιτούν τη διαβάθµιση υποκειµένων και αντικειµένων. Κάθε 

υποκείµενο - χρήστης εξουσιοδοτείται µε ένα επίπεδο εξουσιοδότησης κι εντάσσεται σε 

µια ή περισσότερες κατηγορίες. Το κάθε αντικείµενο οµοίως αποκτά ένα βαθµό 

εµπιστευτικότητας και εντάσσεται κι εκείνο σε µια ή περισσότερες κατηγορίες. Η 

πρόσβαση επιτρέπεται όταν το επίπεδο διαβάθµισης του αντικειµένου είναι 

προσπελάσιµο από το επίπεδο διαβάθµισης του αντικειµένου. Οι διαβαθµίσεις γίνονται 

αποκλειστικά από µια διαχειριστική αρχή του συστήµατος και κανέναν άλλο. 

 

4.1.2 Discretionary Access Control 

Σε αντίθεση µε το µοντέλο MAC, το DAC εισάγει την έννοια της ιδιοκτησίας και κατά 

συνέπεια της µεταβατικότητας των δικαιωµάτων που ο ιδιοκτήτης κατέχει επί του 

αντικειµένου που κατέχει. Ένα υποκείµενο που ασκεί ιδιοκτησία επί ενός αντικειµένου 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον καθορισµό των επιτρεπτών επί αυτού ενεργειών και 

µπορεί να µεταβιβάσει τα δικαιώµατα σε ένα υποκείµενο ή να ανακαλέσει δικαιώµατα 

από ένα άλλο υποκείµενο, πάνω στο αντικείµενο. Τα δικαιώµατα αποδίδονται ή 

µεταβιβάζονται όχι µόνο σε ένα υποκείµενο, αλλά και σε οµάδες υποκειµένων (groups). 

Η λειτουργία του DAC προϋποθέτει την αυθεντικοποίηση των χρηστών καθώς η 

προσπέλαση γίνεται µε βάση την ταυτότητα του υποκειµένου ή την οµάδα στην οποία 

ανήκει. 

 

Η άδεια προσπέλασης (access right) ενός υποκειµένου (subject) επί ενός αντικειµένου 

(object) καθορίζεται από τους κανόνες προσπέλασης που αντιστοιχούν σε τριάδες: 

 

(subject, object, access right) 
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4.1.3 Αδυναµίες MAC και DAC 

Το βασικό πρόβληµα του µοντέλου MAC είναι η δυσκολία στη διαχείριση, καθώς κάθε 

ενέργεια πρέπει να γίνεται από µία κεντρική αρχή και µόνο. Το µοντέλο DAC επιλύει το 

διαχειριστικό πρόβληµα του MAC, καθώς οι διαχειριστικές απαιτήσεις δε 

συγκεντρώνονται σε µία κεντρική διαχειριστική αρχή του συστήµατος, αλλά 

αποκεντρώνονται στους ιδιοκτήτες των αντικειµένων. Με τον τρόπο αυτό, από τη µία οι 

εκχωρήσεις δικαιωµάτων γίνονται ταχύτερα, καθώς δεν εµπλέκεται κάποια κεντρική 

αρχή, αλλά από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος εκµετάλλευσης της δυνατότητας αυτής, µε 

αντιποίηση ενός ιδιοκτήτη από ένα φυσικό πρόσωπο ή ένα κακόβουλο λογισµικό κι 

αποτέλεσµα την εκχώρηση δικαιωµάτων σε  υποκείµενα (subjects), τα οποία δε θα 

έπρεπε να έχουν λάβει τα δικαιώµατα αυτά. 

 

 

4.2 Role Based Access Control 

Η ανεπάρκεια των MAC και DAC οδήγησε, στα µέσα της δεκαετίας του 1970, στη 

δηµιουργία ενός νέου και πιο ευέλικτου µοντέλου ελέγχου πρόσβασης, το οποίο έχει 

επιπλέον τη δυνατότητα να εφαρµόσει πολιτικές MAC και DAC [23]. Η κεντρική ιδέα 

του συστήµατος αυτού είναι η χρήση ρόλων (roles) για την εκχώρηση αδειών 

(permissions) σε χρήστες (users). Η περιγραφή του RBAC µοντέλου που ακολουθεί, 

βασίζεται στο πρότυπο ANSI INCITS 359-2004 [13]. Το πρότυπο, αν και δε 

συµπεριλαµβάνει κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα των ποικίλων ως τότε RBAC 

υλοποιήσεων, είναι η πρώτη προτυποποιηµένη αποτύπωση ενός µοντέλου, που 

χρησιµοποιείται ευρέως, αλλά µε ποικίλες υλοποιήσεις από τους κατασκευαστές.  

 

4.2.1 Βασικά στοιχεία 

Σύµφωνα µε το ANSI INCITS 359-2004 πρότυπο, το µοντέλο RBAC αποτελείται από 

πέντε βασικά συστατικά. Τους χρήστες (users), τους ρόλους (roles), τα αντικείµενα 

(objects), τις ενέργειες (operations) και τις άδειες (permissions).  
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• Οι χρήστες αποτελούν τα υποκείµενα (subjects) που αιτούνται πρόσβαση σε 

πόρους (resources). Συνήθως είναι φυσικά πρόσωπα, αλλά µπορεί να είναι άλλα 

συστήµατα ή διατάξεις.  

 

• Οι ρόλοι αναφέρονται σε λειτουργίες εργασίας (job functions)  στο πλαίσιο 

(context) ενός οργανισµού, όπου εφαρµόζεται το µοντέλο RBAC, και αποδίδουν 

σηµασιολογικά τις αρµοδιότητες που αποδίδονται στο χρήστη, στον οποίο 

εκχωρείται ο ρόλος. 

 

• Τα αντικείµενα είναι κάθε στοιχείο του συστήµατος, το οποίο υπόκειται σε 

έλεγχο πρόσβασης, όπως αρχεία ή περιφερειακές συσκευές. 

 

• Οι λειτουργίες είναι εκτελέσιµες εικόνες προγράµµατος, που καλούνται για να 

εκτελέσουν κάποια ενέργεια. 

 

• Οι άδειες αποτελούν τις εγκρίσεις για την εκτέλεση µιας λειτουργίας, επί ενός 

αντικειµένου, που προστατεύεται στο RBAC. 

 

Το µοντέλο αναφοράς (reference model) του RBAC αποτελείται από τέσσερα συστατικά 

(components): 

 

• Core RBAC 

• Hierarchical RBAC 

• Static Separation of Duty (SSD) 

• Dynamic Separation of Duty (DSD) 

 

 

4.3 CoreRBAC 

Το CoreRBAC, αποτελείται από τα ελάχιστα στοιχεία για την υλοποίηση ενός 

ολοκληρωµένου RBAC συστήµατος. Η κεντρική ιδέα πίσω από το CoreRBAC είναι ο 
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προσδιορισµός των ρόλων στο σύστηµα και στη συνέχεια η εκχώρηση (assignment) 

ρόλων στους χρήστες (User Assignment – UA) και η εκχώρηση ρόλων σε άδειες 

(Permission Assignment – PA) µέσα από σχέσεις πολλά-προς-πολλά, όπως φαίνεται 

στην εικόνα 6. 

 

Εικόνα 6 - Core RBAC 

 

Αν εκφράσουµε τα βασικά στοιχεία (elements) του CoreRBAC ως USERS, ROLES, 

OPS και OBJ για τους χρήστες, ρόλους, λειτουργίες κι αντικείµενα αντίστοιχα, 

ορίζουµε: 

 

• Την απεικόνιση εκχώρησης ρόλων σε χρήστες:  

UA USERS ROLES⊆ ×  

 

• Την απεικόνιση ενός ρόλου σε ένα σύνολο χρηστών: 

( ) USERS
assigned_users r : ROLES 2→  

Η οποία εκφράζεται φορµαλιστικά: 

( ) ( ){ }assigned_users r u USERS| u,r UA= ∈ ∈  

 

• Την απεικόνιση εκχώρησης αδειών σε χρήστες:  

PA PERMS ROLES⊆ ×  

 

• Την απεικόνιση ενός ρόλου σε ένα σύνολο χρηστών: 

( ) PRMS
assigned_permissions r : ROLES 2→  

Η οποία εκφράζεται φορµαλιστικά: 

( ) ( ){ }assigned_permissions r u PRMS| p,r PA= ∈ ∈  

 

U 

USERS 

R 

ROLES 

P 

PERMISSIONS 

UA 

 

USER 

ASSIGNMENT 

PA 

 

PERMISSION 

ASSIGNMENT 
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Επίσης εκφράζουµε τις συναρτήσεις Op και Ob, οι οποίες µε όρισµα µια άδεια, 

επιστρέφουν ένα σύνολο λειτουργιών κι ένα σύνολο αντικειµένων αντίστοιχα, τα οποία  

σχετίζονται µέσω της άδεια αυτής. 

 

• ( ) { }Op p : PRMS op OPS→ ⊆  

• ( ) { }Ob p : PRMS ob OBS→ ⊆  

 

Τέλος, στο CoreRBAC υφίσταται η έννοια της συνόδου (session). Μία σύνοδος 

συσχετίζεται µε ένα χρήστη και µε έναν ή περισσότερους ρόλους, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 7:  

 

Εικόνα 7 - CoreRBAC µε Sessions 

Πηγή: INCITS, ANSI. "INCITS 359-2004." Role based access control (2004)[13] 

 

Έστω το σύνολο SESSIONS που αναφέρεται στις συνόδους. Οι συσχετίσεις χρήστη µε 

σύνοδο και συνόδου µε ρόλους εκφράζονται ως: 

• ( )session_users s : SESSIONS USERS→  

• ( ) ROLES
session_roles s : SESSIONS 2→  

Άρα, εκφράζουµε φορµαλιστικά: 

( ) ( )( ){ }i i
session_roles s r ROLES| session_users s ,r UA⊆ ∈ ∈  

 

Τέλος, οι άδειες που είναι διαθέσιµες στο χρήστη κατά τη διάρκεια µιας συνόδου είναι: 

( ) PRMS
available _ session_perms s : SESSIONS 2→  

( )
r session_roles

assigned_permissions r
∈
∪  



 

25 

 

4.4 Hierarchical RBAC 

Το Ιεραρχικό (Hierarchical) RBAC εισάγει την έννοια της ιεραρχίας µεταξύ ρόλων. Στη 

σχέση ιεραρχίας οι ρόλοι διακρίνονται σε ανώτερους (senior) και κατώτερους (junior). Η 

σχέση ιεράρχησης ρόλων (Role Hierarchy – RH), στο Hierarchical RBAC, είναι µια 

αντισυµµετρική σχέση όπου ισχύει ότι: 

 

• Όλοι οι χρήστες ενός senior ρόλου είναι και χρήστες του junior ρόλου. 

• Όλα τα δικαιώµατα του junior ρόλου είναι και δικαιώµατα του senior ρόλου. 

 

Εικόνα 8 - Hierarchical RBAC 

Πηγή: INCITS, ANSI. "INCITS 359-2004." Role based access control (2004)[13] 

 

Σύµφωνα µε το παραπάνω, τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν οι χρήστες ενός junior 

ρόλου αυτοµάτως εκχωρούνται και στους χρήστες του senior ρόλου. Επίσης, οι χρήστες 

που συσχετίζονται µε ένα senior ρόλο αυτοµάτως συσχετίζονται και µε τους junior 

ρόλους του. 

 

Στο RBAC υπάρχουν δύο είδη ιεραρχίας. Η γενική (general) σχέση ιεραρχίας κι η 

περιορισµένη (limited) σχέση ιεραρχίας. Η διαφοροποίηση έγκειται στο κατά πόσο η 

ιεραρχία µπορεί να υλοποιείται κατά βούληση και χωρίς κανένα περιορισµό, ή αν 

υπάρχουν περιορισµοί στη δηµιουργία της. 
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4.3.1 General Hierarchical RBAC 

Στη γενική θεώρηση του ιεραρχικού RBAC οι ρόλοι συσχετίζονται µέσω της συσχέτισης 

RH: 

RH ROLES ROLES∈ ×  

  

Για δύο ρόλους rs και rj, s jr r�  όταν rs ο senior και rj ο junior, έχουµε: 

 

• ( ) ( )s j j sr r authorized_permissions r authorized_permissions r≥ ⇒ ⊆  

και 

• ( ) ( )s j s jr r authorized_users r authorized_users r≥ ⇒ ⊆  

όπου: 

• ( ) USERS
authorized_users r : ROLES 2→ ,  που φορµαλιστικά εκφράζεται: 

( ) ( ){ }authorized_users r u USERS|r' r, u,r ' UA= ∈ ≥ ∈  

και 

• ( ) PRMS
authorized_permissions r : ROLES 2→ , που φορµαλιστικά εκφράζεται: 

( ) ( ){ }authorized_permissions r p PRMS|r' r, p,r ' PA= ∈ ≥ ∈  

 

 

4.3.2 Limited Hierarchical RBAC 

Στο πρότυπο ANSI 359-2004, η ιεραρχία µε περιορισµούς επιτάσσει την ύπαρξη ενός 

και µόνο επιπέδου κληρονόµησης (άµεση κληρονόµηση). Άρα, στις ιδιότητες του 

γενικού ιεραρχικού RBAC προστίθεται ο περιορισµός: 

 

1 2 1 2 1 2
r,r ,r ROLES,r r r r r r∀ ∈ ≥ ∧ ≥ ⇒ =  

 

4.4 Constrained RBAC 

Το Περιορισµένο (Constrained) RBAC εισάγει το διαχωρισµό αρµοδιοτήτων (separation 

of duty) που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση του προβλήµατος συγκέντρωσης 
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υπερβολικών προνοµίων από ένα χρήστη. Η υπερβολική συγκέντρωση προνοµίων 

µπορεί να επιτρέψει στο χρήστη να προβεί σε ενέργειες µη επιθυµητές από τον 

οργανισµό, µε βάση τη θέση του πρώτου. Για την αντιµετώπιση µιας τέτοιας 

κατάστασης, δηµιουργούνται αµοιβαία αποκλειόµενοι (mutually exclusive) ρόλοι. 

 

Ο διαχωρισµός αρµοδιοτήτων µπορεί να εφαρµόζεται στατικά κατά τη διάρκεια της 

σχεδίασης (buildtime) ή δυναµικά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης (runtime). 

 

4.4.1 Static Separation of Duty 

Ο στατικός διαχωρισµός δικαιωµάτων (Static Separation of Duty - SSD) αποτρέπει τη 

σύγκρουση συµφερόντων (conflict of interest) µέσω του ελέγχου ανάθεσης χρηστών σε 

ρόλους. Στο ANSI πρότυπο που εξετάζεται, ο έλεγχος γίνεται επί της ανάθεσης ρόλων 

και του σχηµατισµού συσχετίσεων UA. Συγκεκριµένα, περιορίζεται η εκχώρηση ενός 

αριθµού ρόλων (συνήθως ένας) µέσα από ένα σύνολο αµοιβαία αποκλειόµενων ρόλων, 

σε ένα χρήστη.  

 

Οπότε: ( )ROLES
SSD 2 N⊆ ×  είναι µια συλλογή ζευγών (rs,n) όπου rs ένα σύνολο ρόλων, t 

ένα υποσύνολο του rs, n ένας ακέραιος µεγαλύτερος του 1 και υπό τη συνθήκη πως 

κανένας χρήστης δεν έχει ανατεθεί σε n ή περισσότερους ρόλους από το rs για κάθε 

( )rs,n SSD∈ . 

 

Οπότε: 

( ) ( )
r t

rs,n SSD, t rs : t n assigned_users r
∈

∀ ∈ ∀ ⊆ ≥ ⇒ =∅∩  

 

Το SSD βρίσκει εφαρµογή και στην περίπτωση ύπαρξης ιεραρχίας: 

( ) ( )
r t

rs,n SSD, t rs : t n authorized_users r
∈

∀ ∈ ∀ ⊆ ≥ ⇒ =∅∩  
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Εικόνα 9 - Static Separation of Duty 

Πηγή: INCITS, ANSI. "INCITS 359-2004." Role based access control (2004)[13] 

 

Το πρόβληµα που προκύπτει στο SSD είναι η αδυναµία εκχώρησης ή ανάκλησης αδειών 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης καθώς οι ρόλοι εκχωρήθηκαν αρχικά και η µεταβολή 

τους δεν είναι δυνατή. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου απαιτείται η δυνατότητα σε 

κάποια στιγµή της εκτέλεσης να εκχωρηθεί ένα διαφορετικό σύνολο αδειών σε ένα 

χρήστη. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε τη χρήση του δυναµικού διαχωρισµού 

αρµοδιοτήτων (Dynamic Separation of Duty - DSD). 

 

4.4.2 Dynamic Separation of Duty 

Στο δυναµικό διαχωρισµό αρµοδιοτήτων επιτρέπεται η αρχική εκχώρηση αµοιβαία 

αποκλειόµενων ρόλων που δε δηµιουργούν πρόβληµα όταν οι άδειες δε 

χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα. Το DSD ελέγχει πότε ένας ρόλος ζητείται να συσχετιστεί 

µε ένα session που έχει εκχωρηθεί σε ένα χρήστη και απαιτεί πριν τη συσχέτιση αυτή να 

αποσυσχετιστεί, αν υπάρχει συσχετισµένος αµοιβαία αποκλειόµενος ρόλος, για τη 

σύνοδο αυτή.  

 

Οπότε: ( )ROLES
DSD 2 N⊆ ×  είναι µια συλλογή ζευγών (rs,n) όπου rs ένα σύνολο ρόλων, n 

ένας ακέραιος µεγαλύτερος του 1 και υπό τη συνθήκη πως κανένας χρήστης δεν 

ενεργοποιεί n ή περισσότερους ρόλους από το rs για κάθε σύνοδο. 

 

Άρα έχουµε: 

( )rs ROLES,n N, rs,n DSD n 2, rs n∀ ∈ ∈ ∈ ⇒ ≤ ≥   
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και 

( )

( )

ROLES ROLES
s SESSIONS, rs 2 , role _ subsetn 2 , n N, rs,n DSD,

role _ subset rs,role _ subset session_roles s role _ subset n

∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ∈

⊆ ⊆ ⇒ <
 

 

  

 

Εικόνα 10 - Dynamic Separation of Duty 

Πηγή: INCITS, ANSI. "INCITS 359-2004." Role based access control (2004)[13] 
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5. Περιγραφή RBAC µε χρήση Alloy 

Στη συνέχεια, µε τη χρήση της Alloy, θα περιγραφεί το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης 

RBAC κατά ANSI INCITS 359-2004. 

 

5.1 Core RBAC 

Αρχικά εκφράζουµε τις υπογραφές των βασικών συστατικών του RBAC. Τα σύνολα των 

χρηστών (USERS), των ρόλων (ROLES), των αντικειµένων (OBJECTS) και των 

ενεργειών (OPERATIONS). 

 

sig USERS, OPERATIONS, OBJECTS, ROLES {} 

 

Οι άδειες είναι ένα σύνολο που αποτελείται από δύο επί µέρους υποσύνολα. Τα 

αντικείµενα και τις λειτουργίες: 

 

sig PERMISSIONS { 

 op: some OPERATIONS, 

 ob: some OBJECTS, 

} 

 

Η χρήση του some υποδηλώνει πως τα σύνολα Operations και Objects δεν είναι κενά.  

 

Κάθε άδεια είναι µοναδική, άρα δε µπορούν δύο διακριτές άδειες να περιλαµβάνουν τα 

ίδια σύνολα λειτουργιών και αντικειµένων. Αυτό στην Alloy εκφράζεται ως: 

 

fact UniquePermission{ 

 all disj prm1, prm2: PERMISSIONS | prm1.op != prm2.op or prm1.ob 

!= prm2.ob 

} 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, ένα fact διαφέρει από ένα predicate καθώς το fact 

ισχύει πάντα ενώ το predicate ενεργοποιείται όταν κληθεί. 
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Εκφράζουµε τις συναρτήσεις Op και Ob που µε όρισµα µια άδεια, επιστρέφουν ένα 

σύνολο λειτουργιών κι αντικειµένων αντίστοιχα: 

 

fun Op(p: PERMISSIONS): set OPERATIONS { 

 p.op 

} 

 

fun Op(p: PERMISSIONS): set OBJECTS { 

 p.ob 

} 

 

Ο ποσοδείκτης set επιτρέπει στη συνάρτηση να επιστρέψει και το κενό σύνολο, κάτι που 

θα συµβεί αν το προνόµιο που θέτουµε ως όρισµα δεν υπάρχει. 

 

Μετά τους παραπάνω ορισµούς, µπορούµε να περιγράψουµε το απλό RBAC ως 

ακολούθως: 

 

sig CoreRBAC { 

 users: set USERS, 

 permissions: set PERMISSIONS, 

 roles: set ROLES, 

 UA: USERS->ROLES, 

 PA: PERMISSIONS->ROLES, 

}{ 

 UA in users->roles 

 PA in permissions -> roles 

} 

 

Η παραπάνω περιγραφή ανταποκρίνεται απόλυτα στο CoreRBAC καθώς περιλαµβάνει 

χρήστες, ρόλους και δικαιώµατα ,αλλά και τις σχέσεις εκχώρησης ρόλου σε χρήστη και 

άδεια, UA και PA, αντίστοιχα. Παρατηρούµε ότι οι περιορισµοί που συνοδεύουν την 

υπογραφή CoreRBAC υποχρεώνουν τις συσχετίσεις UA και UA να λαµβάνουν χρήστες, 

προνόµια και ρόλους µόνο από τους χρήστες, ρόλους και προνόµια της συγκεκριµένης 

υπογραφής που περιγράφει το CoreRBAC. Ο περιορισµός αυτός στον πραγµατικό κόσµο 
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θα απαγόρευε την εκχώρηση ρόλου σε χρήστη που δεν είναι µέρος του συστήµατος στο 

οποίο εφαρµόζεται το RBAC (για παράδειγµα δεν έχει αυθεντικοποιηθεί). 

 

Επίσης οι συναρτήσεις assigned_users και assigned_permissions που δέχονται όρισµα 

ένα ρόλο κι επιστρέφουν τα σύνολα χρηστών και αδειών, αντίστοιχα, όπου έχει 

εκχωρηθεί ο ρόλος, εκφράζονται στην Alloy: 

 

fun assigned_users(r: ROLES): set USERS { 

 RBAC.UA.r 

} 

 

fun assigned_permissions(r: ROLES): set PERMISSIONS { 

 RBAC.PA.r 

} 

 

Τέλος, για να εισάγουµε στο µοντέλο την έννοια της συνόδου (session), αρχικά 

δηµιουργούµε την υπογραφή SESSIONS, και εισάγουµε στην υπογραφή που περιγράφει 

το CoreRBAC τις συσχετίσεις session_users και session_roles, καθώς και την ιδιότητα 

session τύπου SESSIONS: 

 

sig CoreRBAC { 

 users: set USERS, 

 permissions: set PERMISSIONS, 

 roles: set ROLES, 

 sessions: set SESSIONS, 

 session_users: SESSIONS->one USERS, 

 session_roles: SESSIONS->ROLES, 

 UA: USERS->ROLES, 

 PA: PERMISSIONS->ROLES, 

}{ 

 UA in users->roles 

 PA in permissions -> roles 

 session_users in session->users 

 session_roles in sessions->roles 

} 
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Η οπτικοποίηση του συστήµατος µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας το γενικό 

κατηγόρηµα show(). Εκτελώντας το show µε την κλήση της run (run show) έχουµε: 

 

 

Εικόνα 11 - CoreRBAC 

 

Απεικονίζονται οι συσχετίσεις UA και PA µέσω των οποίων γίνονται οι εκχωρήσεις 

ρόλων σε χρήστες και άδειες. Οι άδειες αποτελούνται από αντικείµενα κι ενέργειες και 

τέλος οι σύνοδοι συνδέουν ρόλους µε χρήστες. Ακόµη είναι ορατή η έννοια της 

συνόδου. 

 

Το γράφηµα είναι απλά οπτικοποίηση στιγµιότυπων και, αν και είναι ιδιαίτερα χρήσιµο 

για τον πρώτο οπτικό έλεγχο, δεν αποτελεί τρόπο ελέγχου της ορθότητας του µοντέλου. 

Ο έλεγχος για την επιβεβαίωση (verification) θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο µε χρήση 

των ισχυρισµών (assertions) της Alloy. 

 

 

5.2 Hierarchical RBAC  

Το Ιεραρχικό RBAC αποτελεί επέκταση του CoreRBAC. Άρα η υπογραφή που το 

περιγράφει, επεκτείνει το CoreRBAC µε την προσθήκη της σχέσης κληρονόµησης ρόλου 

από ρόλο. Καθώς η ιεραρχία µπορεί κι αποδίδεται µε άκυκλο γράφο, στην υπογραφή θα 

εισαχθεί ο περιορισµός για την αποφυγή δηµιουργίας κύκλων κατά την εκχώρηση ρόλου 

σε ρόλο. Για την έκφραση του περιορισµού σε Alloy χρησιµοποιείται η σταθερά iden η 

οποία εκφράζει συσχέτιση ατόµου µε τον εαυτό του και σε συνδυασµό µε τη χρήση της 

µεταβατικής κλειστότητας (transitive closure) δηλώνει πως δεν είναι δυνατό ένας ρόλος 
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να συσχετιστεί µε ένα πρόγονό του στο δέντρο κληρονοµικότητας. Επίσης η 

αντισυµµετρικότητα αποδίδεται εκφράζοντας πως r1�r2 διάφορο του r2�r1. 

 

Άρα η υπογραφή του ιεραρχικού RBAC είναι: 

 

sig HierarchicalHRBAC extends CoreRBAC{ 

 RH: ROLES->ROLES 

}{ 

 RH in roles->roles 

 no (^RH & iden) 

 RH != ~RH 

} 

 

Θα δηλωθούν επίσης οι δύο συναρτήσεις, οι οποίες µε όρισµα ένα ρόλο µπορούν να 

επιστρέφουν όλες τις άδειες και τους χρήστες αντίστοιχα, µε τις οποίες ο ρόλος του 

ορίσµατος συσχετίζεται, λαµβάνοντας υπόψη την ιεραρχία. 

 

fun authorized_users(r:ROLES): set USERS { 

 HierarchicalRBAC.UA.r 

} 

 

fun authorized_permissions(r:ROLES): set USERS { 

 HierarchicalRBAC.PA.r 

} 

 

Σε µια ιεραρχία ρόλων, όπου υπάρχει η σχέση µεταξύ ανώτερου (senior) και κατώτερου 

(junior) ρόλου, ο ανώτερος κληρονοµεί όλα τα δικαιώµατα του κατώτερου, ενώ ο 

κατώτερος συσχετίζεται µε όλους τους χρήστες του ανώτερου. Αυτό δηλώνεται ως 

αναλλοίωτο γεγονός: 

 

fact RoleHierarchy{ 

 all disj senior, junior:ROLES |  

  junior->senior in HierarchicalRBAC.RH and  

  authorized_permissions[junior] in 

authorized_permissions[senior] && authorized_users[senior] in 

authorized_users[junior] 
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} 

 

Το Ιεραρχικό RBAC αναπαρίσταται από τον Alloy analyzer ως εξής: 

 

Εικόνα 12 - Hierarchical RBAC 

 

5.3 Constrained RBAC  

Ο διαχωρισµός αρµοδιοτήτων στο µοντέλο RBAC επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός 

συνόλου αµοιβαία αποκλειόµενων ρόλων. Οι αµοιβαία αποκλειόµενοι ρόλοι 

αριθµούνται µεταξύ δύο (2) και του αριθµού που αντικατοπτρίζει το πλήθος των ρόλων.  

 

sig MutualExclusive { 

 rs: some ROLES, 

 n: Int 

}{ 

 n >= 2 

 n <= (#rs) 

} 

 

Το Περιορισµένο (Constrained) RBAC µπορεί να υλοποιεί το διαχωρισµό αρµοδιοτήτων 

στατικά ή δυναµικά. Στην περίπτωση του SSD, δεν υπάρχουν δύο διακριτοί ρόλοι στο 

σύνολο των αµοιβαία αποκλειόµενων που να συσχετίζονται µε τον ίδιο χρήστη:  

 

sig ssdRBAC extends HierarchicalRBAC { 
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 mex: set MutualExclusive 

}{ 

 mex.rs in roles 

  no disj r1,r2:mex.rs, u:USERS |  u->r1 in UA && u->r2 in UA 

} 

 

Στην περίπτωση του DSD, ο δυναµικός διαχωρισµός αρµοδιοτήτων, εκφράζεται µε τον 

περιορισµό συσχετίσεων µεταξύ των sessions ενός χρήστη, προς περισσότερους από ένα 

αµοιβαία αποκλειόµενους ρόλους: 

 

sig dsdRBAC extends HierarchicalRBAC { 

 mex: set MutualExclusive 

}{ 

 mex.rs in roles 

 no disj r1,r2:mex.rs, u:USERS | #((session_users.u)->r1  & 

(session_users.u)->r2 ) < 2 

} 

 

Οι υπογραφές ssdRBAC και dsdRBAC επεκτείνουν (extend) την HierarchicalRBAC, 

άρα είναι µεταξύ τους αµοιβαία αποκλειόµενες. Έτσι δείχνεται ότι ένα σύστηµα υλοποιεί 

είτε SSD είτε DSD. 

 

5.4 ∆ιαχειριστικές λειτουργίες µοντέλου  

Το πρότυπο ANSI INCITS 359-2004 περιγράφει τις διαχειριστικές λειτουργίες του 

µοντέλου RBAC. Με βάση τις περιγραφές στο µοντέλο, οι βασικές λειτουργίες θα 

αποτυπωθούν µε χρήση κατηγορηµάτων της Alloy. 

 

Στην Alloy, οι διαχειριστικές ενέργειες θα επηρεάζουν µια κατάστασης του µοντέλου, 

την οποία θα µεταβάλουν ώστε να προκύψει η επόµενη. Η προηγούµενη κι η επόµενη 

κατάσταση θα περνάνε µε τη µορφή ορισµάτων στο κατηγόρηµα, ως rbac και rbac’ 

αντίστοιχα.  
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5.4.1 CoreRBAC 

• Προσθήκη χρήστη (AddUser) 

Το κατηγόρηµα για την προσθήκη χρήστη στην Alloy δέχεται ως επιπλέον 

όρισµα τον προς προσθήκη χρήστη, που είναι νέος (άρα δεν ανήκει στους 

χρήστες του συστήµατος). Η νέα κατάσταση του συστήµατος θα περιλαµβάνει το 

νέο χρήστη στο σύνολο των χρηστών: 

pred AddUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS){ 

 user not in rbac.users 

 rbac'.users = rbac.users + user 

} 

 

Ο Alloy analyzer µπορεί να ελέγξει την ορθότητα του κατηγορήµατος και την 

ύπαρξη στιγµιότυπων που αυτό παράγει. Εκτελώντας το κατηγόρηµα έχουµε: 

Executing "Run AddUser" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5547 vars. 309 primary vars. 11420 clauses. 546ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 230ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent) και παράγει στιγµιότυπα. 

 

• ∆ιαγραφή χρήστη (DeleteUser) 

Το κατηγόρηµα για τη διαγραφή χρήστη στην Alloy δέχεται ως επιπλέον όρισµα 

το  χρήστη που θα διαγραφεί, άρα θα πρέπει να είναι µέλος του συστήµατος. 

Μετά τη διαγραφή ο χρήστης θα αφαιρεθεί από το σύνολο των χρηστών. 

pred DeleteUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS){ 

 user in rbac.users 

 rbac'.users = rbac.users - user 

} 

 

Ο Alloy analyzer µπορεί να ελέγξει την ορθότητα του κατηγορήµατος και την 

ύπαρξη στιγµιοτύπων που αυτό παράγει. Εκτελώντας το κατηγόρηµα έχουµε: 

Executing "Run AddUser" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5547 vars. 309 primary vars. 11420 clauses. 546ms. 
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   Instance found. Predicate is consistent. 230ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent) και παράγει στιγµιότυπα. Επίσης 

µε τη διαγραφή του χρήστη, δεν υπάρχουν πλέον και οι συσχετίσεις ρόλων στο 

χρήστη αλλά και sessions στο χρήστη. 

 

• Προσθήκη ρόλου (AddRole) 

Με την προσθήκη χρήστη εισάγεται στο σύνολο των χρηστών του συστήµατος 

ένας νέος ρόλος, που δεν υπάρχει ήδη: 

pred AddRole(rbac, rbac':CoreRBAC, role:ROLES){ 

 role not in rbac.roles 

 rbac'.roles = rbac.roles + role 

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run AddRole" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5547 vars. 309 primary vars. 11420 clauses. 113ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 54ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

• ∆ιαγραφή ρόλου (AddRole) 

Η διαγραφή ενός ρόλου, διαγράφει ένα ρόλο από το σύστηµα, όταν υπάρχει, και 

όλες τις συσχετίσεις στις οποίες συµµετέχει: 

pred DeleteRole(rbac, rbac':CoreRBAC, role:ROLES){ 

 role in rbac.roles 

 rbac'.roles = rbac.roles - role 

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run DeleteRole" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5547 vars. 309 primary vars. 11419 clauses. 111ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 48ms. 
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Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

• Εκχώρηση χρήστη (AssignUser) 

Η εκχώρηση χρήστη δέχεται ως επιπλέον ορίσµατα ένα χρήστη κι ένα ρόλο, ο 

οποίος εκχωρείται στο χρήστη, αφού ελεγχθεί πως ο χρήστης κι ο ρόλος ανήκουν 

στα αντίστοιχα σύνολα και πως δεν υπάρχει ήδη η συσχέτιση: 

pred AssignUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS, role:ROLES){ 

 role in rbac.roles 

 user in rbac.users 

 user->role not in rbac.UA 

 rbac'.UA = rbac.UA+user->role  

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run AssignUser" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5682 vars. 312 primary vars. 11746 clauses. 555ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 270ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

• Ανάκληση χρήστη (DeassignUser) 

Αντιθέτως η ανάκληση, µε ορίσµατα αντίστοιχα της εκχώρησης και στην 

περίπτωση που ο χρήστης, ο ρόλος, µαζί µε τη συσχέτισή τους, υπάρχουν, 

διαγράφει τη συσχέτιση αυτή: 

pred DeassignUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS, role:ROLES){ 

 role in rbac.roles 

 user in rbac.users 

 user->role in rbac.UA 

 rbac'.UA = rbac.UA-user->role  

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run DeassignUser" 
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   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5682 vars. 312 primary vars. 11745 clauses. 267ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 85ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

• Εκχώρηση άδειας (GrantPermission) 

Η εκχώρηση της άδειας δέχεται ως επιπλέον ορίσµατα ένα χρήστη, µία 

λειτουργία κι ένα αντικείµενο. Σύµφωνα µε το πρότυπο του RBAC που 

εξετάζεται, η λειτουργία και το αντικείµενο πρέπει να είναι µέλη µιας άδειας και 

ο ρόλος να ανήκει στο σύνολο ρόλων του συστήµατος: 

pred GrantPermission(rbac, rbac':CoreRBAC, operation: OPERATIONS, 

object:OBJECTS, role:ROLES){ 

 let p = rbac.permissions { 

  operation in p.op && object in p.ob 

  role in rbac.roles 

  rbac'.PA = rbac.PA + p->role  

 } 

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run GrantPermission" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5720 vars. 315 primary vars. 11824 clauses. 289ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 56ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

• Ανάκληση άδειας (RevokePermission) 

Στην ανάκληση άδειας, τα ορίσµατα είναι ίδια µε την εκχώρηση, κι επίσης 

ελέγχεται η ύπαρξη άδειας µε τη λειτουργία και το αντικείµενο του ορίσµατος. 

Αν αυτή υπάρχει και υπάρχει και η σχέση εκχώρησης ρόλου σε αυτή, η 

συσχέτιση αυτή διαγράφεται: 

pred RevokePermission(rbac, rbac':CoreRBAC, operation: 

OPERATIONS, object:OBJECTS, role:ROLES){ 
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 let p = rbac.permissions { 

  operation in p.op && object in p.ob 

  role in rbac.roles 

  rbac'.PA = rbac.PA - p->role  

 } 

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run RevokePermission" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5720 vars. 315 primary vars. 11824 clauses. 112ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 52ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

 

 5.4.2 HierarchicalRBAC 

• Προσθήκη ιεραρχίας (AddInheritance) 

Το κατηγόρηµα AddInheritance λαµβάνει ορίσµατα την προηγούµενη κι επόµενη 

κατάσταση, όπως στα προηγούµενα, καθώς και δύο υπάρχοντες ρόλους µεταξύ 

των οποίων θα υλοποιηθεί συσχέτιση άµεσης ιεράρχησης. Με τον όρο άµεση 

ιεράρχηση εννοείται πως ο ένας ρόλος θα συσχετίζεται µε τον άλλο χωρίς να 

παρεµβαίνει κάποιος άλλος. Έχουµε: 

 

pred AddInheritance(rbac, rbac':HierarchicalRBAC, rsen, 

rjun:ROLES){ 

 rsen + rjun in rbac.roles 

 rbac'.RH = rbac.RH + rsen->rjun 

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run AddInheritance" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5657 vars. 312 primary vars. 11702 clauses. 580ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 252ms. 
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Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

• ∆ιαγραφή ιεραρχίας (DeleteInheritance) 

Με το κατηγόρηµα DeleteInheritance, για τους δύο υπάρχοντες ρόλους µεταξύ 

των οποίων υπάρχει άµεση σχέση ιεραρχίας, η συσχέτιση θα διαγραφεί. Έχουµε: 

 

pred DeleteInheritance(rbac, rbac':HierarchicalRBAC, rsen, 

rjun:ROLES){ 

 rsen + rjun in rbac.roles 

 rsen->rjun in rbac.RH 

 rbac'.RH = rbac.RH - rsen->rjun 

} 

 

Ο Alloy analyzer ελέγχει το κατηγόρηµα: 

Executing "Run DeleteInheritance" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5668 vars. 312 primary vars. 11722 clauses. 282ms. 

   Instance found. Predicate is consistent. 64ms. 

 

Άρα το κατηγόρηµα είναι συνεπές (consistent).  

 

Εκτελώντας τα παραπάνω κατηγορήµατα στον analyzer διαπιστώθηκε ότι είναι 

συντακτικά ορθά και επιτελούν τις επιθυµητές λειτουργίες. Είναι όµως 

σηµαντικό να ελεγχθεί στο σύνολό του το µοντέλο, ώστε να διαπιστωθεί πως 

αντιπροσωπεύει µε ακρίβεια την εννοιολογική περιγραφή του RBAC όπως αυτό 

έχει προτοτυποποιηθεί (επιβεβαίωση). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει η 

επιβεβαίωση του µοντέλου, µε χρήση των ισχυρισµών της Alloy. 
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6. Επιβεβαίωση κι επικύρωση 

6.1 Επιβεβαίωση µοντέλου 

Η επιβεβαίωση (verification) ενός µοντέλου αποτυπωµένου σε Alloy δε γίνεται µε χρήση 

κάποιου εξωτερικού εργαλείου, αλλά µε χρήση του ίδιου του Alloy analyzer ο οποίος 

µπορεί να ελέγξει ισχυρισµούς εκφρασµένους µε Alloy 

 

Ένας ισχυρισµός είναι ουσιαστικά ένα κατηγόρηµα και πρέπει να ισχύει πάντα. Έτσι, 

αρκεί να δηµιουργηθούν ισχυρισµοί οι οποίοι περιγράφουν τις λειτουργικές αναλλοίωτες 

απαιτήσεις του µοντέλου, και να ζητηθεί από τον analyzer ο έλεγχός τους. Ο analyzer θα 

προβεί σε έλεγχο του ισχυρισµού µέσω εξαντλητικού έλεγχου στιγµιότυπων, για το 

δοθέν scope, ώστε να εντοπίσει τυχόν αντιπαραδείγµατα (στιγµιότυπα που δεν 

ακολουθούν τον ισχυρισµό). Εάν δεν εντοπιστούν τότε ο ισχυρισµός ενδέχεται να ισχύει. 

Στην περίπτωση που έστω κι ένα αντιπαράδειγµα βρεθεί, ο ισχυρισµός δεν ευσταθεί, άρα 

το µοντέλο παρουσιάζει λάθος. Ο analyzer µπορεί ακόµη να παρουσιάσει γραφικά το 

αντιπαράδειγµα. 

 

6.1.1 CoreRBAC 

Μία άδεια αποτελείται από λειτουργίες και αντικείµενα. Θα πρέπει πάντα η άδεια να 

περιέχει τουλάχιστον ένα αντικείµενο και µια λειτουργία. ∆ηµιουργούµε λοιπόν έναν 

ισχυρισµό που αναφέρει πως ο αριθµός των λειτουργιών και των αντικειµένων που 

ανήκουν σε µία άδεια είναι τουλάχιστον 1: 

assert permissionElements { 

 all p:PERMISSIONS | #Op[p]>0 && #Ob[p]>0 

} 

 

Ο analyzer ελέγχει τον ισχυρισµό και απαντά: 

Executing "Check permissionElements" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5533 vars. 303 primary vars. 11413 clauses. 544ms. 
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   No counterexample found. Assertion may be valid. 73ms. 

 

Άρα, καθώς δεν έχει βρεθεί κανένα αντιπαράδειγµα που να διαψεύδει τον ισχυρισµό, 

αυτός θεωρούµε ότι ευσταθεί. 

 

Στη συνέχεια θα ελεγχθούν τα κατηγορήµατα που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο 

κεφάλαιο ανά ζεύγη. Συγκεκριµένα για τον έλεγχο, µετά από κάθε προσθήκη (add) ή 

εκχώρηση (grant), ακολουθεί η αντίστροφη διαδικασία διαγραφής (delete) ή ανάκλησης 

(revoke) που θα πρέπει θα επαναφέρει το  σύστηµα στην αρχική κατάσταση.  

 

Μετά την προσθήκη και τη διαγραφή ενός χρήστη, θα πρέπει το σύνολο των χρηστών 

πριν την προσθήκη του να είναι ίδιο µετά τη διαγραφή του. Άρα έχουµε: 

assert userDeleteUndoesAdd { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, u: USERS | 

   AddUser[rbac,rbac',u] and DeleteUser[rbac',rbac'',u] 

implies rbac.users = rbac''.users 

} 

 

Παρατηρούµε ότι ο analyzer δε βρίσκει αντιπαραδείγµατα, άρα ο ισχυρισµός δεν είναι 

λανθασµένος: 

Executing "Check roleDeleteUndoesAdd" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5607 vars. 312 primary vars. 11540 clauses. 280ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 50ms. 

 

Αντιστοίχως για την προσθήκη και διαγραφή ρόλου: 

assert roleDeleteUndoesAdd { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, r: ROLES | 

   AddRole[rbac,rbac',r] and DeleteRole[rbac',rbac'',r] 

implies rbac.roles = rbac''.roles 

} 

 

Παρατηρούµε ότι ο analyzer δεν εντοπίζει αντιπαραδείγµατα: 

Executing "Check userRevokeUndoesGrant" 

   Solver=sat4j Bitwidth=0 MaxSeq=0 SkolemDepth=1 Symmetry=20 
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   3587 vars. 186 primary vars. 5725 clauses. 270ms. 

   Counterexample found. Assertion is invalid. 184ms. 

 

Στη συνέχεια µε τον ίδιο τρόπο θα εξεταστούν η εκχώρηση κι ανάκληση ρόλου σε 

χρήστη και σε άδεια. 

 

Για την εκχώρηση κι ανάκληση ρόλου σε χρήστη έχουµε: 

assert userDeassignUndoesAssign { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, r: ROLES, u:USERS | 

   AssignUser[rbac,rbac',u,r] and 

DeassignUser[rbac',rbac'',u,r] implies rbac.UA = rbac''.UA 

} 

 

Παρατηρούµε ότι ο analyzer δεν εντοπίζει αντιπαραδείγµατα: 

Executing "Check userDeassignUndoesAssign" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5836 vars. 315 primary vars. 12080 clauses. 130ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 79ms. 

 

Για την εκχώρηση κι ανάκληση ρόλου σε άδεια έχουµε: 

assert PermissionRevokeUndoesGrant { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, oper:OPERATIONS, obj: OBJECTS, 

r:ROLES | 

  oper in rbac.permissions.op && obj in rbac.permissions.ob 

&& 

  GrantPermission[rbac,rbac',oper,obj,r] && 

RevokePermission[rbac',rbac'',oper,obj,r] implies rbac.PA = rbac''.PA 

} 

 

Παρατηρούµε ότι ο analyzer απαντά: 

Executing "Check PermissionRevokeUndoesGrant" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5903 vars. 318 primary vars. 12237 clauses. 565ms. 

   Counterexample found. Assertion is invalid. 290ms. 
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Ο analyzer έχει εντοπίσει αντιπαράδειγµα. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι ο ισχυρισµός 

δεν είναι σωστός ή δεν έχει εκφραστεί σωστά. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

παρατηρούµε πως δεν ελέγχεται αν υπάρχει ήδη η εκχώρηση του ρόλου σε άδεια. Αν 

όντως υπάρχει τότε η νέα εκχώρηση δε θα µεταβάλλει την κατάσταση, αλλά η ανάκληση 

θα διαγράψει την πρότερη εκχώρηση. Για την επίλυση του συγκεκριµένου θέµατος, θα 

ζητήσουµε από τον ισχυρισµό να εξετάσει τι συµβαίνει αν δεν υπάρχει µια όµοια 

ανάθεση πριν την εκχώρηση: 

assert PermissionRevokeUndoesGrant { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, oper:OPERATIONS, obj: OBJECTS, 

r:ROLES, p:PERMISSIONS | 

  p in rbac.permissions && oper in p.op && obj in p.ob && no 

p->r && 

  GrantPermission[rbac,rbac',oper,obj,r] and 

RevokePermission[rbac',rbac'',oper,obj,r] implies rbac.PA = rbac''.PA 

} 

 

Παρατηρούµε ότι πλέον ο analyzer δεν εντοπίζει αντιπαραδείγµατα: 

Executing "Check PermissionRevokeUndoesGrant" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5971 vars. 321 primary vars. 12350 clauses. 566ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 51ms. 

 

 

6.1.2 HierarchicalRBAC 

Σε µία ιεραρχία ρόλων, σε κάθε ζεύγος senior και junior ρόλων, οι χρήστες του senior 

ρόλου είναι και µέλη του junior (membership) και τα προνόµια του junior ρόλου 

κληρονοµούνται από τον senior (inheritance). 

 

Εκφράζουµε τα παραπάνω µε τον ισχυρισµό για δύο διακριτούς ρόλους: 

assert verifyHierarchy{ 

 all disj senior, junior:ROLES |  

  senior->junior  in HierarchicalRBAC.RH and  

  authorized_permissions[junior] in 

authorized_permissions[senior] and  
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  authorized_users[senior] in authorized_users[junior] 

} 

 

Ο analyzer επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αντιπαράδειγµα που αντικρούει τον ισχυρισµό. 

Executing "Check verifyHierarchy" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5589 vars. 306 primary vars. 11514 clauses. 550ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 181ms. 

 

Σε µία ιεραρχία ρόλων, δεν πρέπει να σχηµατίζονται κύκλοι. Ο κατάλληλος ισχυρισµός 

δίδεται µε τη χρήση της σταθεράς identity (iden) που συσχετίζει µε δυαδικές συσχετίσεις 

κάθε άτοµο µε τον εαυτό του. Η τοµή της σταθεράς µε τη µεταβατική κλειστότητα θα 

περιέχει στοιχεία αν και µόνο αν για µια µεταβατική συσχέτιση υπάρχει και η 

αντίστροφή της, άρα παρουσιάζεται κύκλος. Έχουµε: 

assert noCircles { 

 all rbac: CRBAC | no (^(rbac.rh) & iden) 

} 

 

Ο analyzer δε διαψεύδει τον ισχυρισµό, άρα δεν εντοπίζονται κύκλοι. 

Executing "Check noCircles" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5578 vars. 303 primary vars. 11384 clauses. 124ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 12ms. 

 

Με τους παραπάνω ισχυρισµούς, επιβεβαιώνεται πως το µοντέλο που έχει αποτυπωθεί 

σε Alloy, συµφωνεί µε το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης RBAC. 

 

6.1.3 ConstrainedRBAC 

• SSD 

Ο έλεγχος που θα πραγµατοποιηθεί για το SSD αφορά τη µη εκχώρηση στον ίδιο 

χρήστη περισσότερων από δύο ρόλων από το σύνολο των αµοιβαία 

αποκλειόµενων. ∆ηµιουργούµε τον ισχυρισµό ssd και ελέγχουµε ότι η τοµή των 

εκχωρήσεων ρόλων σε ένα χρήστη µε το σύνολο των κανόνων περιέχει το πολύ 1 

ρόλο. 
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assert ssd{ 

 all rbac:ssdRBAC, u:USERS| #(rbac.mex.rs & rbac.UA[u]) < 2 

} 

 

Ο analyzer δε διαψεύδει τον ισχυρισµό, άρα δεν εντοπίζονται κύκλοι. 

Executing "Check ssd" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   5231 vars. 306 primary vars. 10511 clauses. 425ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 195ms. 

 

Με τους παραπάνω ισχυρισµούς, επιβεβαιώνεται πως το µοντέλο που έχει 

αποτυπωθεί σε Alloy, συµφωνεί µε το SSD. 

 

• DSD 

Ο έλεγχος που θα πραγµατοποιηθεί για το DSD ακολουθεί τον ισχυρισµό 

ελέγχου του SSD. Η διαφορά είναι πως ελέγχεται ο αριθµός των εκχωρηµένων 

µέσω sessions αµοιβαία αποκλειόµενων ρόλων σε ένα χρήστη, οι οποίοι δε 

µπορεί να είναι πάνω από ένας. 

assert dsd{ 

 all rbac:dsdRBAC, u:USERS| #(rbac.mex.rs & 

rbac.session_roles[rbac.session_users.u]) < 2 

} 

 

Ο analyzer δε διαψεύδει τον ισχυρισµό, άρα δεν εντοπίζονται κύκλοι. 

Executing "Check dsd" 

   Solver=sat4j Bitwidth=4 MaxSeq=4 SkolemDepth=1 Symmetry=20 

   3965 vars. 306 primary vars. 6977 clauses. 401ms. 

   No counterexample found. Assertion may be valid. 142ms. 

 

Με τους παραπάνω ισχυρισµούς, επιβεβαιώνεται πως το µοντέλο που έχει 

αποτυπωθεί σε Alloy, συµφωνεί µε το SSD. 
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6.2 Επικύρωση πολιτικών  

Ο όρος επικύρωση (validation) πολιτικών αναφέρεται στον έλεγχο του κατά πόσο το 

µοντέλο αποτελεί µια αναπαράσταση του πραγµατικού κόσµου µε βάση την 

επιδιωκόµενη χρήση του.  Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθούν στιγµιότυπα 

του πραγµατικού κόσµου. 

 

6.2.1 Αποτύπωση στιγµιότυπων 

Για να εξεταστούν τα στιγµιότυπα, ώστε να ελεγχθεί το κατά πόσο συµµορφώνονται µε 

το µοντέλο, θα πρέπει αρχικά να αποτυπωθούν. Ένας τρόπος είναι η χρήση περιγραφής 

XML. Εναλλακτικά, όπως προτείνεται από τους D. Power, M. Slaymaker και A.Simpson 

[25], µπορεί να γίνει χρήση µιας πιο απλής µορφής, της JavaScript Object Notation 

(JSON). 

 

6.2.2 Χρήση JSON 

Η µορφή JSON έχει ως σκοπό την αποτύπωση της πληροφορίας χωρίς τoν επιπρόσθετο 

όγκο που επιβάλλουν τα XML tags. Έτσι η δήλωση δύο ρόλων role1 και role2 µε χρήση 

JSON γίνεται απλά: 

{ “id” : “role1”, “type” : “role” } 

{ “id” : “role2”, “type” : “role” } 

 

Με την ίδια λογική, µπορεί να αποτυπωθεί ένα ολόκληρο στιγµιότυπο µιας πολιτικής 

RBAC ως εξής: 

{ “id” : “sampleRBACPolicy”, “type” : “CRBAC” , “elements” : {  

“Users” : [“user1” , “user2”] , 

“Permissions” : [“perm1” , “perm2”] , 

“Roles” : [“role1” , ”role2” , ”role3”] , 

“UA” : [ [“user1”,”role1”] , [“user2”,”role2”] ] , 

“PA” : [ [“perm1” , “role2”] , [“perm2” , “role2”] ] , 

“RH” : [ [“role1” , “role3”] ] ,  

“mex” : [ ]  

} 
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6.2.3 Επικύρωση µε χρήση της Alloy 

Η Alloy είναι µια νέα γλώσσα στο χώρο των τυπικών προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό 

δεν υπάρχει ακόµη στη διεθνή βιβλιογραφία ικανός αριθµός ερευνητικών προσπαθειών 

επικύρωσης πολιτικών µε τη χρήση της, παρότι αποτελεί ιδανικό εργαλείο για το σκοπό 

αυτό. Στη συνέχεια, θα παρατεθεί η ερευνητική προσπάθεια των D. Power, M. 

Slaymaker και A.Simpson [26], η οποία αξιοποιεί πολιτικές εκφρασµένες σε Alloy για 

να επικυρώσει στιγµιότυπα πολιτικών RBAC. 

 

 Ένα στιγµιότυπο αποτυπώνει την κατάσταση των πολιτικών ενός συστήµατος µια 

δεδοµένη χρονική στιγµή. Για να ελεγχθεί το αν οι πολιτικές όντως συµφωνούν µε το 

µοντέλο RBAC, απαιτείται µια διαδικασία µέσω της οποίας η τρέχουσα κατάσταση του 

συστήµατος θα συγκριθεί σε σχέση µε το µοντέλο που έχει αποτυπωθεί σε Alloy. 

 

6.2.4 Έλεγχος µε χρήση του Gauge 

To Gauge [26] είναι ένα εργαλείο που υλοποιήθηκε από την οµάδα ως συνοδευτικό 

στοιχείο του Alloy analyzer και σκοπό να αξιολογήσει αν ένα στιγµιότυπο πολιτικής 

επικυρώνει ένα µοντέλο αποτυπωµένο σε Alloy. Καθώς δεν είναι model finder και δε 

µπορεί να δηµιουργήσει χώρο στιγµιότυπων λειτουργεί µόνο µε έτοιµα στιγµιότυπα µε 

τα οποία τροφοδοτείται. 

 

Εικόνα 13 - ∆ιαδικασία επικύρωσης  

Πηγή: Power et al. " Conformance checking of dynamic access control policies." [26] 
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Το σύστηµα δέχεται δύο εισόδους. Το µοντέλο RBAC εκφρασµένο σε Alloy και την 

τρέχουσα πολιτική συστήµατος αποτυπωµένη µε χρήση JSON.  Ο parser τροφοδοτεί το 

Gauge µε τα κατηγορήµατα του µοντέλου. Η πολιτική µετατρέπεται επίσης κατάλληλα 

έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση των κατηγορηµάτων µε τα δεδοµένα της 

πολιτικής. 

 

Έτσι είναι δυνατό, εφόσον τα κατηγορήµατα ευσταθούν, να θεωρηθεί πως το 

στιγµιότυπο είναι έγκυρο, άρα αποτελεί ορθή πολιτική ελέγχου πρόσβασης χωρίς να 

πάσχει από προβλήµατα. 

 

6.2.5 RBAC Policy Tool 

Πέρα από την επικύρωση ήδη καθορισµένων πολιτικών, είναι δυνατός ο έλεγχος και 

κατά τη δηµιουργία ή µεταβολή τους. Η ίδια ερευνητική οµάδα, ανέπτυξε σε γλώσσα 

Java το RBAC Policy Tool [25], εργαλείο επικύρωσης (validator), που χρησιµοποιεί 

τµήµατα του Alloy analyzer ώστε να δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας πολιτικών µε 

ταυτόχρονο έλεγχο, που βασίζεται στο µοντέλο RBAC, σχεδιασµένο µε Alloy. 

 

Εικόνα 14 - RBAC Policy Tool Validator  

Πηγή: Power et al. "Automatic conformance checking of role-based access control policies via Alloy." [25] 
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Το εργαλείο αυτό χρησιµοποιεί τα κατηγορήµατα που αποτυπώθηκαν µε Alloy µε σκοπό 

να ελέγχει τα στιγµιότυπα που προκύπτουν από την εισαγωγή χρηστών, αδειών και 

ρόλων. Όπως φαίνεται στην εικόνα 14, το εργαλείο µπορεί να εκτελέσει σενάρια 

ελέγχων µε σκοπό την επικύρωση (validation) µιας πολιτικής. Συγκεκριµένα, µετά την 

εισαγωγή ή τροποποίηση µιας πολιτικής RBAC, το λογισµικό δηµιουργεί ένα νέο 

στιγµιότυπο. Το στιγµιότυπο αυτό ελέγχεται µε βάση την αποτυπωµένη σε Alloy 

πολιτική ή όχι.  

 

Στην εικόνα 15 φαίνεται ο τρόπος αξιοποίησης του Policy Tool στα πλαίσια ενός 

οργανισµού. Ένα middleware, σε κάθε µεταβολή των πολιτικών µεταφορτώνει την 

πολιτική στο policy tool, όπου ελέγχεται. Αν είναι συµβατή µε την πολιτική και τους 

περιορισµούς του µοντέλου, το οποίο είναι εκφρασµένο σε alloy, τότε επιτρέπεται η 

ανάπτυξή του (deployment) στο σύστηµα. Ειδάλλως η µεταβολή απορρίπτεται. 

 

 

Εικόνα 15 - Επεξεργασία κι επικύρωση πολιτικής 

Πηγή: Power D, et al. "Automatic conformance checking of role-based access control policies via Alloy." 

[25] 

 

Οι δύο προηγούµενες προσεγγίσεις των D. Power, M. Slaymaker και A.Simpson, 

δείχνουν τη δυνατότητα της Alloy να χρησιµοποιείται πέρα από την επιβεβαίωση, και 

στην επικύρωση πολιτικών, χωρίς να απαιτείται άλλο, τρίτο, εξειδικευµένο λογισµικό. 
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7. Επίλογος - Συµπεράσµατα  

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Alloy πέρα από το µικρό µέγεθος είναι η ύπαρξη του 

Alloy Analyzer. Το πλεονέκτηµα της αποτύπωσης ενός µοντέλου ελέγχου πρόσβασης µε 

τυπικές προδιαγραφές, όταν γίνεται µε τη χρήση µιας γλώσσας σαν την Alloy, πέρα από 

τη σαφήνεια στην απόδοση, προσδίδει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης, µε χρήση της ίδιας 

της Alloy, µε τη χρήση του Alloy analyzer, του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι ανοικτός 

κι ελεύθερα διαθέσιµος. Έτσι µε χρήση του analyzer µπορούν να υλοποιηθούν 

πραγµατικά συστήµατα επικύρωσης, προσδίδοντας µια επιπρόσθετη αξία στο µοντέλο. 

Συγκεκριµένα, στο θέµα ελέγχου πρόσβασης, τα εργαλεία αυτά ελέγχου πολιτικών, 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλούς τοµείς, όπως τον έλεγχο συµµόρφωσης 

πολιτικών σε συγκεντρωτικά ή κατανεµηµένα συστήµατα RDBMS. 

 

Μετά από τη µελέτη της Alloy και τη χρήση της για αποτύπωση κι επιβεβαίωση του 

συστήµατος RBAC, σαφή ερευνητικό στόχο, µπορεί να αποτελέσει η µοντελοποίηση κι 

επιβεβαίωση µοντέλων για νέα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης που προτείνονται 

συνεχώς, καθώς µε την έλευση τεχνολογιών όπως τα διάχυτα και ενσωµατωµένα 

συστήµατα υπολογισµού, τα παλιά συστήµατα κρίνονται πολλές φορές ανεπαρκή. 

 

Είναι ακόµη δυνατή η παραγωγή εργαλείων λογισµικού, που θα εκµεταλλεύονται την 

Alloy για τον έλεγχο (επικύρωση) και την αξιολόγηση των συστηµάτων αυτών και την 

αξιολόγησή τους πριν την υιοθέτηση σε έναν οργανισµό. 
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Παράρτηµα Α – RBAC Alloy Model 

module RBAC 

 

sig NULL, ROLES, USERS, OPERATIONS, OBJECTS{} 

 

sig SESSIONS {} 

 

sig PERMISSIONS { 

 op: some OPERATIONS, 

 ob: some OBJECTS, 

} 

 

fact UniquePermission{ 

 all disj prm1, prm2: PERMISSIONS | prm1.op != prm2.op or prm1. ob 

!= prm2.ob 

} 

 

fun Op(p: PERMISSIONS): set OPERATIONS { 

 p.op 

} 

 

fun Op(p: PERMISSIONS): set OBJECTS { 

 p.ob 

} 

 

/* 

  *--------------------------------------------- 

 * Core RBAC 

  *--------------------------------------------- 

 */ 

sig CoreRBAC { 

 users: set USERS, 

 permissions: set PERMISSIONS, 

 roles: set ROLES, 

 sessions: set SESSIONS, 

 session_users: SESSIONS->one USERS, 

 session_roles: SESSIONS->ROLES, 

 UA: USERS->ROLES, 

 PA: PERMISSIONS->ROLES, 

}{ 

 UA in users->roles 

 PA in permissions -> roles 

 session_users in sessions->users 

 session_roles in sessions->roles 

} 

 

fun assigned_users(r: ROLES): set USERS { 

 CoreRBAC.UA.r 

} 

 

fun assigned_permissions(r: ROLES): set PERMISSIONS { 

 CoreRBAC.PA.r 

} 

 

/* 

 *--------------------------------------------- 
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 * Hierarchical RBAC 

 *--------------------------------------------- 

 */ 

 

sig HierarchicalRBAC extends CoreRBAC{ 

 RH: ROLES->ROLES 

}{ 

 RH in roles->roles 

 no (^RH & iden) 

 RH != ~RH 

} 

 

fun authorized_users(r:ROLES): set USERS { 

 HierarchicalRBAC.UA.r 

} 

 

fun authorized_permissions(r:ROLES): set PERMISSIONS { 

 HierarchicalRBAC.PA.r 

} 

 

fact RoleHierarchy{ 

 all disj senior, junior:ROLES |  

  junior->senior in HierarchicalRBAC.RH and  

  authorized_permissions[junior] in authorized_permissions 

[senior] && authorized_users[senior] in authorized_users[junior] 

} 

 

/* 

  *--------------------------------------------- 

 * Constrained RBAC 

  *--------------------------------------------- 

 */ 

sig MutualExclusive { 

 rs: some ROLES, 

 n: Int 

}{ 

 n >= 2 

 n <= (#rs) 

} 

 

sig ssdRBAC extends HierarchicalRBAC { 

 mex: set MutualExclusive 

}{ 

 mex.rs in roles 

  no disj r1,r2:mex.rs, u:USERS |  u->r1 in UA && u->r2 in UA 

} 

 

sig dsdRBAC extends HierarchicalRBAC { 

 mex: set MutualExclusive 

}{ 

 mex.rs in roles 

 no disj r1,r2:mex.rs, u:USERS | #((session_users.u)->r1  & 

(session_users.u)->r2 ) < 2 

} 

 

/* 

 * Administrative functions 

 */ 
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pred AddUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS){ 

 user not in rbac.users 

 rbac'.users = rbac.users + user 

} 

 

pred DeleteUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS){ 

 user in rbac.users 

 rbac'.users = rbac.users - user 

} 

 

pred AddRole(rbac, rbac':CoreRBAC, role:ROLES){ 

 role not in rbac.roles 

 rbac'.roles = rbac.roles + role 

} 

 

pred DeleteRole(rbac, rbac':CoreRBAC, role:ROLES){ 

 role in rbac.roles 

 rbac'.roles = rbac.roles - role 

} 

 

pred AssignUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS, role:ROLES){ 

 role in rbac.roles 

 user in rbac.users 

 user->role not in rbac.UA 

 rbac'.UA = rbac.UA+user->role  

} 

 

pred DeassignUser(rbac, rbac':CoreRBAC, user:USERS, role:ROLES){ 

 role in rbac.roles 

 user in rbac.users 

 user->role in rbac.UA 

 rbac'.UA = rbac.UA-user->role  

} 

 

pred GrantPermission(rbac, rbac':CoreRBAC, operation: OPERATIONS, 

object:OBJECTS, role:ROLES){ 

 let p = rbac.permissions { 

  operation in p.op && object in p.ob 

  role in rbac.roles 

  rbac'.PA = rbac.PA + p->role  

 } 

} 

 

pred RevokePermission(rbac, rbac':CoreRBAC, operation: OPERATIONS, 

object:OBJECTS, role:ROLES){ 

 let p = rbac.permissions { 

  operation in p.op && object in p.ob 

  role in rbac.roles 

  rbac'.PA = rbac.PA - p->role  

 } 

} 

 

pred AddInheritance(rbac, rbac':HierarchicalRBAC, rsen, rjun:ROLES){ 

 rsen + rjun in rbac.roles 

 rbac'.RH = rbac.RH + rsen->rjun 

} 

 

pred DeleteInheritance(rbac, rbac':HierarchicalRBAC, rsen, rjun:ROLES){ 

 rsen + rjun in rbac.roles 
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 rsen->rjun in rbac.RH 

 rbac'.RH = rbac.RH - rsen->rjun 

} 

 

/* 

 * Assertions 

 */ 

assert userDeleteUndoesAdd { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, u: USERS | 

   AddUser[rbac,rbac',u] and DeleteUser[rbac',rbac'',u] 

implies rbac.users = rbac''.users 

} 

 

assert roleDeleteUndoesAdd { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, r: ROLES | 

   AddRole[rbac,rbac',r] and DeleteRole[rbac',rbac'',r] 

implies rbac.roles = rbac''.roles 

} 

 

assert userDeassignUndoesAssign { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, r: ROLES, u:USERS | 

   AssignUser[rbac,rbac',u,r] and 

DeassignUser[rbac',rbac'',u,r] implies rbac.UA = rbac''.UA 

} 

 

assert PermissionRevokeUndoesGrant { 

 all rbac,rbac',rbac'': CoreRBAC, oper:OPERATIONS, obj: OBJECTS, 

r:ROLES, p:PERMISSIONS | 

  p in rbac.permissions && oper in p.op && obj in p.ob && no 

p->r && 

  GrantPermission[rbac,rbac',oper,obj,r] and 

RevokePermission[rbac',rbac'',oper,obj,r] implies rbac.PA = rbac''.PA 

} 

 

 

assert verifyHierarchy{ 

 all disj senior, junior:ROLES |  

  senior->junior  in HierarchicalRBAC.RH and  

  authorized_permissions[junior] in 

authorized_permissions[senior] and  

  authorized_users[senior] in authorized_users[junior] 

} 

 

assert noCircles { 

 all rbac: HierarchicalRBAC | no (^(rbac.RH) & iden) 

} 

 

assert ssd{ 

 all rbac:ssdRBAC, u:USERS| #(rbac.mex.rs & rbac.UA[u]) < 2 

} 

 

assert dsd{ 

 all rbac:dsdRBAC, u:USERS| #(rbac.mex.rs & 

rbac.session_roles[rbac.session_users.u]) < 2 

} 

 

pred show{} 

 

run show 


