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Περίληψη

Μία σύγχρονη τάση στην εξέλιξη των συστηµάτων λογισµικού συνίσταται στην
αποµάκρυνση από τη λογική της κάθετης ολοκλήρωσης και την υιοθέτηση πιο ευέλικτων
αρχιτεκτονικών που βασίζονται στη δυναµική διασυνεργασία κατανεµηµένων και ετερο-
γενών οντοτήτων. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση διαφορετικών φορέων και ετερογενών συ-
στηµάτων προϋποθέτει και συνεπάγεται διαµοιρασµό πόρων και χρήση και διακίνηση ευαί-
σθητων πληροφοριών, εγείροντας ταυτόχρονα ζητήµατα ακεραιότητας και διαθεσιµότη-
τας των υποκείµενων πόρων µε σαφή αντίκτυπο στην ιδιωτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διατριβή έχει σαν αντικείµενο την ανάπτυξη τεχνολογιών
ελέγχου πρόσβασης και χρήσης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, µε έµφαση στην προστα-
σία της ιδιωτικότητας. Βασικός στόχος είναι η ολιστική θεώρηση του ελέγχου πρόσβασης,
ο οποίος δεν εστιάζει σε µεµονωµένες ενέργειες, αλλά η διαδικασία λήψης απόφασης για
την παροχή πρόσβασης λαµβάνει επιπλέον υπόψη την αλληλεπίδραση µεταξύ συστηµά-
των.

Τη βάση του συστήµατος συνιστά το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών που
παρέχει αφαιρετική αναπαράσταση των βασικών οντοτήτων των κατανεµηµένων συστη-
µάτων, καθώς και τις µεταξύ τους συσχετίσεις, ενώ θεµελιώνεται στη βάση των απαιτή-
σεων που προκύπτουν από την επεξεργασία των νοµικών και κανονιστικών διατάξεων
που αφορούν την προστασία των δεδοµένων. Το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών χρη-
σιµοποιείται για την προδιαγραφή κανόνων πάνω στις οντότητες του µοντέλου πληρο-
φοριών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό εκφραστικότητας και δύνανται να
περιγράψουν περιορισµούς που τα υφιστάµενα µοντέλα αδυνατούν να ενσωµατώσουν.
Μεταξύ άλλων, το µοντέλο επιτρέπει τον προσδιορισµό κανόνων σε οποιοδήποτε επίπεδο
αφαίρεσης, καθώς και σύνθετων εξαρτήσεων µεταξύ ενεργειών και οντοτήτων, επιτρέπο-
ντας την προδιαγραφή προηγµένων περιορισµών διαχωρισµού και σύζευξης καθηκόντων.

Και τα δύο µοντέλα υλοποιούνται από σηµασιολογικές οντολογίες, οι οποίες απο-
τελούν τη βάση για την εξαγωγή γνώσης. Η τελευταία πραγµατοποιείται σε δύο στάδια.
Το πρώτο αφορά την εξαντλητική εξαγωγή γνώσης σε µη πραγµατικό χρόνο και περιλαµ-
βάνει την εξαγωγή µετακανόνων και την εξαγωγή γνώσης από το σύνολο των κανόνων,
παρέχοντας τη δυνατότητα για αποτίµηση µεµονωµένων ενεργειών πρόσβασης. Το δεύ-
τερο στάδιο, εκµεταλλευόµενο τα αποτελέσµατα του πρώτου, αφορά τη σε πραγµατικό
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χρόνο λήψη αποφάσεων αναφορικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ των κατανεµηµένων
συστηµάτων, τα επιτρεπτά σενάρια εκτέλεσης και την εξαγωγή συµπληρωµατικών οδη-
γιών που πρέπει να ακολουθούνται.

Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος πρόσβασης και χρήσης, κατανεµηµένα περιβάλλοντα, ιδιωτι-
κότητα, προστασία προσωπικών δεδοµένων, σηµασιολογικό µοντέλο, οντολογία, διαχω-
ρισµός και σύζευξη καθηκόντων.
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Abstract

A current trend in the evolution of software systems consists in moving from the logic of
vertical integration towards the adoption of more flexible architectures based on the dynamic
and loosely-coupled interoperation of distributed and heterogeneous entities. However, the
interaction between different actors and heterogeneous systems requires and, at the same time,
involves resource sharing and use and handling of sensitive information, while raising issues
regarding the integrity and availability thereof, with a clear consequent impact on privacy.

In this context, the goal of the present Thesis is the development of access and usage
control technologies tailored for the specific needs of distributed environments, with special
emphasis laid on the protection of privacy. Essentially, it aims at handling security and privacy
requirements for distributed environments in a holistic and comprehensive manner, meaning
that access decisions are not taken considering the actions “in isolation”, but taking also into
account the operational and data flows representing the interaction between systems.

The proposed system relies on a rich Semantic Information Model that provides abstract
representation of the basic entities of distributed systems, as well as the relations between them,
while it is ultimately grounded on the requirements stemming from the elaboration of legal and
regulatory provisions regarding data protection. On the other hand, the Semantic Policy Model
is leveraged for the specification of rules upon the entities of the information model, which are
characterized by a high degree of expressiveness and may describe constraints that the existing
models fail to incorporate. Among others, the proposed model provides flexibility to express
concepts and rules at any level of abstraction, and it allows for the specification of complex
dependencies among actions and entities, as well as sophisticated separation and binding of
duty constraints.

Both models are implemented by means of semantic ontologies, which constitute the
basis for knowledge extraction. The la er takes place in two stages. The first phase concerns
exhaustive knowledge extraction in an offline manner, including the extraction of metarules and
the subsequent knowledge extraction from the rules set, and it provides for the assessment of
individual access actions. The second phase, exploiting the results of the first one, refers to real-
time decisions regarding the interaction between distributed systems, the permi ed execution
scenarios and the extraction of additional instructions to be followed.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η διατριβή πραγµατεύεται την ανάπτυξη τεχνολογιών ελέγχου πρόσβασης και χρή-
σης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, µε έµφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας. Το
παρόν κεφάλαιο παρέχει µία εισαγωγή στις έννοιες των κατανεµηµένων περιβαλλόντων
και της ιδιωτικότητας, ενώ σκιαγραφεί τους ιδιαίτερους κινδύνους που διατρέχει η ιδιω-
τικότητα λόγω της εξέλιξης και καθιέρωσης των υποκείµενων τεχνολογιών και συνοψίζει
τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα τεχνολογικό σύστηµα που στοχεύει στην προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων.

1.1 Κατανεµηµένα περιβάλλοντα

Μία σύγχρονη τάση στην εξέλιξη των συστηµάτων λογισµικού συνίσταται στην
αποµάκρυνση από τη λογική της κάθετης ολοκλήρωσης και την υιοθέτηση πιο ευέλικτων
αρχιτεκτονικών που βασίζονται στη δυναµική διασυνεργασία κατανεµηµένων και ετερο-
γενών οντοτήτων, δηµιουργώντας κατανεµηµένα περιβάλλοντα. Έτσι, ενώ µέχρι πρότινος
τα συστήµατα σχεδιάζονταν µε στόχο να λειτουργούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα, πλέον
χαρακτηρίζονται από δυναµικότητα, διαµοιρασµό πόρων και αποκέντρωση λειτουργιών.
Ετερογενή συστήµατα είναι σε θέση να συνεργάζονται κατά περίπτωση (ad hoc), αναπτύσ-
σοντας ελαστικούς δεσµούς µεταξύ τους, για την εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού, ενώ είναι
δυνατόν να συµµετέχουν σε διάφορες τέτοιες συνεργασίες για την παροχή διαφορετικής
κάθε φορά λειτουργικότητας.

Η τάση αυτή αντανακλάται στις τεχνολογίες Ιστού Δεύτερης Γενιάς (Web 2.0) [1],
όπου η παροχή των υπηρεσιών ξεφεύγει από το µοντέλο του µοναδικού παρόχου υπηρε-
σίας, στις τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) [2] που χρησιµοποιούνται
κατά κόρον για το διαµοιρασµό κατανεµηµένων πόρων, στη δηµιουργία Εικονικών Οργα-
νισµών (Virtual Organisations) [3] και στην έλευση του Διαδικτύου των Πραγµάτων (Internet
of Things) [4]. Χαρακτηριστικό παράδειγµα κατανεµηµένων αρχιτεκτονικών αποτελούν οι
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Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές (Service Oriented Architectures— SOAs) [5], οι οποίες προ-
ωθούν την ενσωµάτωση λογικής εφαρµογών µέσα σε υπηρεσίες ελαστικά συνδεδεµένες
µεταξύ τους, διευκολύνοντας την επαναχρησιµοποίηση και τη δυναµική κατανοµή των
απαραίτητων πόρων. Η πλέον δηµοφιλής σχετική τεχνολογία είναι οιΥπηρεσίες Ιστού (Web
Services) [6], µε τη διαδικασία σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού [7] να οδηγεί στη δηµιουργία πιο
πολύπλοκων υπηρεσιών µε αθροιστική λειτουργικότητα.

Η υιοθέτηση κατανεµηµένων αρχιτεκτονικών αλλάζει σηµαντικά τα δεδοµένα σε
ό,τι αφορά την προστασία των υποκείµενων πόρων. Πράγµατι, η συνεργασία µεταξύ δια-
φορετικών φορέων και ετερογενών συστηµάτων προϋποθέτει και συνεπάγεται διαµοιρα-
σµό πόρων, καθώς και χρήση και διακίνηση ευαίσθητων πληροφοριών, εγείροντας ταυτό-
χρονα ζητήµατα ακεραιότητας και διαθεσιµότητας των υποκείµενων πόρων. Εποµένως,
η εξέλιξη και η καθιέρωση των σχετικών τεχνολογιών, πέραν της πολυπλοκότητας που
εισάγουν στην προστασία της ασφάλειας των κατανεµηµένων συστηµάτων, έχουν αντί-
κτυπο και στην ιδιωτικότητα, δηλαδή την ”αξίωση των ατόµων, οµάδων και οργανισµών να
καθορίζουν το χρόνο, τον τρόπο και την έκταση αναφορικά µε τη συλλογή και επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδοµένων” [8], η οποία αποτελεί αναµφίβολα ένα από τα πιο σηµα-
ντικά ζητήµατα αναφορικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου που επηρεάζονται από την
εξελισσόµενη “Εποχή της Πληροφορίας”. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι
η ασφάλεια των πληροφοριών και η προστασία της ιδιωτικότητας, συµπεριλαµβανοµένης
της εµπιστευτικότητας των επιχειρηµατικών πληροφοριών, αποτελούν βασικές απαιτή-
σεις. Από τη µία πλευρά, οι οργανισµοί πρέπει να εµπιστεύονται τις πηγές πληροφοριών
και άλλους οργανισµούς, ενώ από την άλλη, οι τελικοί χρήστες των εν λόγω συστηµάτων
δηλώνουν ιδιαιτέρως ανήσυχοι αναφορικά µε την προστασία των προσωπικών τους δεδο-
µένων και της ιδιωτικής τους ζωής.

Συνεπώς, τα κατανεµηµένα περιβάλλοντα, πέρα από τις προφανείς θετικές πλευ-
ρές τους, δηµιουργούν σοβαρούς κινδύνους˙ ειδικά σε ό,τι αφορά την ιδιωτικότητα, αυτό
οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:

• Στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός κατανεµηµένου συστήµατος ενδέχεται να απαι-
τείται η συλλογή δεδοµένων ή/και η αλληλεπίδραση πολλαπλών ετερογενών οργα-
νισµών και αντίστοιχα η ανταλλαγή, ο συσχετισµός και ο διαµοιρασµός δεδοµένων,
καθώς και η διασύνδεση αρχείων, µε αποτέλεσµα η προστασία προσωπικών δεδοµέ-
νων να καθίσταται παράµετρος που είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

• Με δεδοµένο ότι ορισµένοι τύποι δεδοµένων αποτελούν ταυτοποιητικά στοιχεία για
προσωπικές πληροφορίες σε πολλαπλές υποκείµενες βάσεις δεδοµένων, ενδέχεται η
συνδεσιµότητα (linkability) µεταξύ των δεδοµένων σε κατανεµηµένα συστήµατα που
αλληλεπιδρούν να είναι ευθεία και άµεση. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος συν-
δυασµού δεδοµένων από ετερόκλητες πηγές και η ολοκλήρωσή τους µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία λεπτοµερών προφίλ των χρηστών και τη δυνατότητα εξαγωγής περαι-

2 Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα



Εισαγωγή

τέρω συµπερασµάτων.

• Η διασυνεργασία συνήθως αφορά οντότητες, π.χ., οργανισµούς, που ακολουθούν
διαφορετικές πολιτικές, ενώ είναι δυνατόν να ξεφεύγει από τα διοικητικά σύνορα
µίας χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος της ροής πληροφορίας µεταξύ των αλληλε-
πιδρώντων συστηµάτων καθίσταται απαραίτητος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υποκείµενες τεχνολογίες θα πρέπει να προβλέπουν µηχανι-
σµούς ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας. Οι µηχα-
νισµοί ασφάλειας, όπως η χρήση κρυπτογραφίας και ο έλεγχος πρόσβασης (access control)
σε συστήµατα και δεδοµένα, αποτελούν τη στοιχειώδη βάση για την προστασία των κα-
τανεµηµένων πόρων και της ιδιωτικότητας, χωρίς ωστόσο να αποτελούν πανάκεια. Οι µέ-
χρι σήµερα ερευνητικές προσπάθειες στην περιοχή του ελέγχου πρόσβασης παρουσιάζουν
µία εγγενή αδυναµία ανταπόκρισης στους κινδύνους που δηµιουργούνται από τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των κατανεµηµένων αρχιτεκτονικών και των σχετικών τεχνολογιών, κα-
θώς είτε δεν έχουν σχεδιασθεί µε γνώµονα τη λειτουργία τέτοιων συστηµάτων, είτε δεν
καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των υποκείµενων απαιτήσεων.

Υπό το πρίσµα των προαναφερθέντων ζητηµάτων, στα πλαίσια της διδακτορικής
διατριβής αναπτύχθηκε ένα καινοτόµο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και χρήσης, βασι-
σµένο στις ειδικές ανάγκες που δηµιουργεί η λειτουργία των κατανεµηµένων περιβαλ-
λόντων και στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία για την προστασία της ιδιω-
τικότητας. Εν προκειµένω, η ιδιαίτερη έµφαση που δίνεται στο ζήτηµα της ιδιωτικότητας
οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτικότητα αποτελεί την πλέον πολύπλοκη και πολυδιά-
στατη περίπτωση χρήσης στην ευρύτερη περιοχή της ασφάλειας. Η ικανοποίηση των απαι-
τήσεων για προστασία της ιδιωτικότητας, και κατ’ επέκταση των απαιτήσεων που αφορούν
την ασφάλεια, οδηγεί στην προδιαγραφή πολιτικών που είναι σε θέση να προστατέψουν
όλα τα είδη πόρων των υποκείµενων συστηµάτων, χωρίς να εστιάζουν αποκλειστικά στην
προστασία προσωπικών δεδοµένων, αλλά στοχεύοντας στην ευρύτερη έννοια της διατή-
ρησης της εµπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Το προτεινόµενο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και χρήσης στηρίζεται σε ένα σηµα-
σιολογικά πλούσιο Μοντέλο Πληροφοριών, το οποίο περιλαµβάνει όλη την απαραίτητη
για τη λειτουργία ενός κατανεµηµένου περιβάλλοντος γνώση και πάνω στο οποίο θεµε-
λιώνεται το Μοντέλο Πολιτικών για τον ορισµό των σχετικών κανόνων. Οι τελευταίοι, σε
συνδυασµό µε τις συσχετίσεις µεταξύ των υποκείµενων εννοιών όπως αυτές περιγράφο-
νται στο Μοντέλο Πληροφοριών, καθιστούν δυνατή την αποτίµηση της αλληλεπίδρασης
µεταξύ δύο συστηµάτων και υπαγορεύουν τον ενδεχόµενο µετασχηµατισµό της, λαµβάνο-
ντας υπόψη µία σειρά από παραµέτρους, όπως δικαιώµατα πρόσβασης, σκοπούς, περιορι-
σµούς διαχωρισµού και σύζευξης καθηκόντων, εξαρτήσεις µεταξύ των ενεργειών πρόσβα-
σης και παραµέτρους πλαισίου. Βασική συνεισφορά της προτεινόµενης λύσης αποτελεί το
γεγονός ότι ο έλεγχος πρόσβασης δεν εστιάζει σε µεµονωµένες ενέργειες, αλλά η διαδικα-
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σία λήψης απόφασης για την παροχή πρόσβασης λαµβάνει υπόψη τόσο τη ροή λειτουργίας
όσο και τη ροή δεδοµένων στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης µεταξύ συστηµάτων, µε απο-
τέλεσµα µία ολιστική θεώρηση του ελέγχου πρόσβασης και ροή πληροφορίας µε επίγνωση
ιδιωτικότητας.

1.2 Ιδιωτικότητα και Απαιτήσεις

Η ιδιωτικότητα αναγνωρίζεται ως θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα από την Οι-
κουµενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών [9], καθώς
και από τον Καταστατικό Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[10], και ως εκ τούτου προστατεύεται από τη σχετική νοµοθεσία σε όλες τις δηµοκρατικές
χώρες του κόσµου.

Σηµαντικό ορόσηµο για την ιδιωτικότητα υπήρξε η κωδικοποίηση των θεµελιωδών
της αρχών από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for
Economic Co-operation and Development — OECD) [11] το 1980, οι οποίες στη συνέχεια απο-
τυπώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/EK [12] ”για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη δια-
κίνηση των δεδοµένων αυτών”. Η Οδηγία αυτή αποτελεί το πιο επιδραστικό κείµενο στη νο-
µοθεσία περί ιδιωτικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, επηρεάζοντας και πολλές χώρες εκτός
Ευρώπης στην κατεύθυνση της θέσπισης παρόµοιων νόµων, ενώ µαζί µε τις συµπληρω-
µατικές µεταγενέστερες Οδηγίες 2002/58/EK [13], 2006/24/EK [14] και 2009/136/ΕΚ [15] προ-
διαγράφουν ένα πλήθος βασικών αρχών και απαιτήσεων που θα πρέπει να πληρούνται
σε σχέση µε την ιδιωτικότητα.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2012 κατατέθηκε η πρόταση για
τον ”Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (γενικός κανονισµός για την προ-
στασία δεδοµένων)” [16]. Ο προτεινόµενος Κανονισµός βασίζεται στις αρχές της Οδηγίας
95/46/ΕΚ, την οποία επεκτείνει και συµπληρώνει, ενώ µε την ψήφισή του ουσιαστικά θα
την καταργήσει. Τα κυριότερα νέα σηµεία τα οποία εισάγονται από την εν λόγω πρόταση
αφορούν το λεγόµενο δικαίωµα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα ”να
λησµονηθεί”, το δικαίωµα διαγραφής, µη περαιτέρω διάδοσης και περιορισµού της επεξερ-
γασίας των δεδοµένων του, και το ρητό καθορισµό των υποχρεώσεων του υπευθύνου επε-
ξεργασίας οι οποίες απορρέουν από τις αρχές της προστασίας των δεδοµένων ήδη από τον
σχεδιασµό και εξ ορισµού.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα κατοχυρώνει συνταγµατικά ως ατοµικό και κοινωνικό
δικαίωµα το δικαίωµα στην προστασία προσωπικών δεδοµένων και στο απόρρητο της επι-
κοινωνίας. Συγκεκριµένα, το Άρθρο 9Α του Συντάγµατος της Ελλάδας [17] αναφέρει ότι
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”καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως µε ηλε-
κτρονικά µέσα, των προσωπικών του δεδοµένων”, ενώ προβλέπει ότι η προστασία των προ-
σωπικών δεδοµένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη Αρχή. Επιπλέον, το Άρθρο 19 ορίζει
ως απόλυτα απαραβίαστο το απόρρητο των επικοινωνιών, προβλέποντας ωστόσο το νοµο-
θετικό ορισµό εγγυήσεων υπό τις οποίες η δικαστική Αρχή δε δεσµεύεται από το απόρρητο
για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων. Προ-
βλέπει επίσης το νοµοθετικό ορισµό των σχετικών µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία και
τις αρµοδιότητες ανεξάρτητης Αρχής που διασφαλίζει το απόρρητο.

Η νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδοµένα στην Ελλάδα συνίσταται κυρίως από τους
Νόµους 2472/1997 [18] και 3471/2006 [19], οι οποίοι αποτελούν την υλοποίηση των Ευρω-
παϊκών Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ, αντίστοιχα, στο ελληνικό δίκαιο. Αντικείµενο
του Νόµου 2472/1997 είναι ”η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών
των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής”, ενώ ο Νόµος 3471/2006 εστιάζει στην
προστασία προσωπικών δεδοµένων και τη διασφάλιση του απορρήτου στον τοµέα των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών. Υφίστανται δε δύο αρµόδιες ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες υλο-
ποιούν, αντίστοιχα, τα Άρθρα 9Α και 19 του Συντάγµατος: η Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)¹, η οποία ιδρύθηκε µε το Νόµο 2472/1997, και η Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)², η οποία συστάθηκε µε το Νόµο
3115/2003 [20]. Τέλος, πρόσφατα µεταφέρθηκε στο ελληνικό νοµικό σύστηµα και η Οδηγία
2006/24/EK µε το Νόµο 3917/2011 [21].

Οι βασικές αρχές και απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας µπορούν
να συνοψιστούν ως εξής:

• Νοµιµότητα της επεξεργασίας των δεδοµένων: Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση
να εξετάζει εάν η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων βρίσκεται σε συµφωνία
µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς.

• Σκοπός της επεξεργασίας των δεδοµένων: Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τα µέσα
για την ταυτοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, οι οποί-
οι θα πρέπει να είναι έννοµοι και να κοινοποιούνται µε σαφήνεια στο υποκείµενο
των δεδοµένων. Επιπλέον, θα πρέπει το σύστηµα να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί
έλεγχο των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας, ούτως ώστε να αποφεύγεται η πε-
ραιτέρω επεξεργασία δεδοµένων για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους
πραγµατοποιήθηκε η συλλογή τους.

• Αναγκαιότητα, καταλληλότητα και αναλογικότητα των δεδοµένων υπό επεξεργασία:
Το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι υφίστανται επεξεργασία

¹Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, h p://www.dpa.gr
²Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, h p://www.adae.gr.

Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα 5



Εισαγωγή

µόνο δεδοµένα τα οποία είναι λειτουργικά, απαραίτητα, συναφή προς το θέµα και
όχι υπερβολικά σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

• Ποιότητα των δεδοµένων υπό επεξεργασία: Το σύστηµα θα πρέπει να φροντίζει ότι τα
δεδοµένα υπό επεξεργασία είναι σωστά, ακριβή και ενηµερωµένα. Σε αντίθετη περί-
πτωση, τα δεδοµένα θα πρέπει να διορθώνονται, να ενηµερώνονται ή να διαγράφο-
νται.

• Ταυτοποιήσιµα δεδοµένα: Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τα µέσα ούτως ώστε τα
δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία να διατηρούνται σε µορφή που να ταυτο-
ποιούν το υποκείµενο των δεδοµένων µόνο για το χρονικό διάστηµα το οποίο είναι
απαραίτητο προκειµένου να επιτευχθούν οι σκοποί της επιδιωχθείσας επεξεργασίας.

• Ειδικές κατηγορίες δεδοµένων— ευαίσθητα δεδοµένα: Το σύστηµα θα πρέπει να είναι
σε θέση να εγγυηθεί ότι η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδοµένων θα πραγµα-
τοποιείται σε συµφωνία µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται από την
ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, ο Νόµος 2472/1997 ορίζει ως ευαίσθητα ”τα δε-
δοµένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήµατα, στις
θρησκευτικές ήφιλοσοφικέςπεποιθήσεις, στη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά µε ποινικές
διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συµµετοχή σε συναφείς µε τα ανωτέρω ενώσεις
προσώπων”, ενώ το Άρθρο 6 του Νόµου 3471/2006 θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τα
δεδοµένα θέσης και κίνησης.

• Πληροφόρηση, συγκατάθεση και λοιπά δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων:
Το σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενηµερώνει τα υποκείµενα των δε-
δοµένων αναφορικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων τους. Επιπλέον, το σύστηµα
θα πρέπει να εγγυάται ότι η ρητή συγκατάθεση των υποκειµένων των δεδοµένων θα
απαιτείται προκειµένου να πραγµατοποιηθεί επεξεργασία των δεδοµένων, εφόσον
η ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει σχετικά, ενώ η επεξεργασία οποιασδήποτε µορφής των
δεδοµένων θα λαµβάνει χώρα λαµβάνοντας υπόψη τις προτιµήσεις των υποκειµέ-
νων των δεδοµένων αναφορικά µε την ιδιωτικότητα. Επιπροσθέτως, το σύστηµα θα
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στα υποκείµενα των δεδοµένων να εξασκούν τα δι-
καιώµατα πρόσβασης στα δεδοµένα τους τα οποία προβλέπονται από την ισχύουσα
νοµοθεσία. Τέτοια δικαιώµατα πρόσβασης αφορούν –για παράδειγµα– την ενηµέ-
ρωση των δεδοµένων τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα σε κάποια βάση δεδοµέ-
νων, τη διαγραφή τους, το δικαίωµα αποτροπής της επεξεργασίας τους, κλπ.

• Ειδοποιήσεις και λοιπές αρµοδιότητες/εξουσιοδοτήσεις των αρµοδίων Αρχών: Το σύ-
στηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε την
απαίτηση για την παροχή ειδοποιήσεων προς την αρµόδια Αρχή Προστασίας Δεδο-
µένων, καθώς και την παροχή οποιασδήποτε άλλης αρµοδιότητας/εξουσιοδότησης
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διαθέτει η Αρχή. Επιπλέον, το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει τα µέσα επικοινωνίας
µεταξύ της Αρχής και του συστήµατος.

• Εποπτεία και επιβολή προστίµων³: Οι αρµόδιες Αρχές Προστασίας Δεδοµένων θα πρέ-
πει να διαθέτουν τη δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου όλων των ενεργειών συλλο-
γής και επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων.

• Διασύνδεση δεδοµένων: Η διασύνδεση δεδοµένων µπορεί να λάβει χώρα µόνο υπό συ-
γκεκριµένους όρους και σε κάθε περίπτωση κατόπιν ενηµέρωσης προς την αρµόδια
Αρχή. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του Νόµου 3471/2006, ”εάν ένα τουλάχιστον
από τα αρχεία που πρόκειται να διασυνδεθούν περιέχει ευαίσθητα δεδοµένα, ή εάν η
διασύνδεση έχει ως συνέπεια την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδοµένων, ή εάν για την
πραγµατοποίηση της διασύνδεσης, πρόκειται να γίνει χρήση ενιαίου κωδικού αριθµού, η
διασύνδεση επιτρέπεται µόνον µε προηγούµενη άδεια της Αρχής (άδεια διασύνδεσης)”.

• Ασφάλεια και εµπιστευτικότητα: Το σύστηµα θα πρέπει να είναι ασφαλές, ούτως ώστε
να είναι σε θέση να εγγυηθεί την εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα
των δεδοµένων, προστατεύοντάς τα από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώ-
λεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης
επεξεργασίας, εξασφαλίζοντας επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους
που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων που είναι αντικείµενο
της επεξεργασίας. Επιπλέον, το σύστηµα θα πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέπει
την οποιαδήποτε υποκλοπή ή παρακολούθηση των δεδοµένων εκτός εάν υπάρχει η
ρητή συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων ή εφόσον προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία για λόγους που τεκµηριώνονται από το δηµόσιο συµφέρον.

• Περιορισµός πρόσβασης: Το σύστηµα τα πρέπει να παρέχει διαδικασίες εξουσιοδο-
τηµένης πρόσβασης στα δεδοµένα, το επίπεδο της οποίας θα πρέπει απαραιτήτως
να διαφοροποιείται µε βάση διάφορα κριτήρια, όπως το είδος των δεδοµένων καθε-
αυτών, τους ρόλους και τους υποκείµενους σκοπούς. Επιπλέον, κάθε πρόσβαση σε
δεδοµένα θα πρέπει να καταγράφεται.

• Αποθήκευση: Το σύστηµα θα πρέπει να διαγράφει ή καθιστά ανώνυµα µε αυτόµατο
τρόπο εκείνα τα δεδοµένα για τα οποία η αναγκαιότητά τους για την επίτευξη κά-
ποιου σκοπού έχει λήξει ή για τα οποία έχει παρέλθει το οριζόµενο βάσει της νοµο-
θεσίας χρονικό διάστηµα διατήρησής τους.

• Μεταφορά και διάδοση δεδοµένων: Όταν µέρος της επεξεργασίας ανατίθεται για εκτέ-
λεση σε τρίτα µέρη, πρέπει να παρέχονται συγκεκριµένες εγγυήσεις ότι η συνακό-
λουθη επεξεργασία των δεδοµένων είναι σύµφωνη µε τους υποκείµενους κανονι-
σµούς και συµβάσεις µε το υποκείµενο των δεδοµένων. Επιπλέον, ενώ η διαβίβαση

³Εξυπακούεται ότι η επιβολή προστίµων δεν είναι δυνατό να αποτελεί αντικείµενο ενός τεχνολογικού συ-
στήµατος· αναφέρεται ωστόσο εδώ για λόγους πληρότητας.
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δεδοµένων προς χώρες – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη (σύµφωνα πά-
ντα µε τα παραπάνω), για τις υπόλοιπες χώρες ισχύουν ειδικοί κανόνες και συνθήκες.
Γενικότερα, θα πρέπει να εξετάζονται τόσο ο τύπος των µεταφερόµενων δεδοµένων
όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η διατοµεακή µεταφορά αυτών.

Οι παραπάνω απαιτήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασµό της προτεινό-
µενης λύσης, όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια της διατριβής.

1.3 Διάρθρωση της Διατριβής

Η διατριβή αποτελείται από συνολικά εννέα κεφάλαια. Πέρα από το παρόν εισα-
γωγικό κεφάλαιο, το περιεχόµενο των υπολοίπων κεφαλαίων συνοψίζεται ως ακολούθως.

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγµατοποιείται επισκόπηση των προτύπων καθώς και
των διαφόρων ερευνητικών προσπαθειών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι σήµερα στον το-
µέα του ελέγχου πρόσβασης και χρήσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εκείνες τις τεχνο-
λογίες οι οποίες, όπως και η διατριβή, κάνουν χρήση σηµασιολογικών οντολογιών. Από
την ανάλυση αναδεικνύονται οι περιορισµοί των υφιστάµενων προσεγγίσεων και προσ-
διορίζονται χαρακτηριστικά που η λύση που προτείνεται από τη διατριβή θα πρέπει να
καλύπτει.

Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τις γενικές αρχές της προτεινόµενης
λύσης, παρέχοντας µία γενική επισκόπηση και παραθέτοντας κάποιες βασικές έννοιες.
Στο πλαίσιο αυτό, τεκµηριώνεται το µοντέλο συστήµατος και εισάγεται η έννοια του δι-
µερούς συσχετισµού, που αναφέρεται στη στοιχειώδη αλληλεπίδραση µεταξύ δύο οντοτή-
των, και των εννοιών που τον αποτελούν, δηλαδή των εργασιών που εκτελούν οι οντότητες
και της µεταξύ τους ροής. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι θεµελιώδεις αρχές που πρέ-
πει να διέπουν ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, βάσει
των αρχών και απαιτήσεων για προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, αλλά και
των διακριβωµένων ελλείψεων και αναγκών των υφιστάµενων τεχνολογιών. Οι αρχές αυ-
τές αποτελούν ουσιαστικά τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί η προτεινόµενη λύση,
από τις οποίες πηγάζουν και οι απαιτήσεις για εξαγωγή γνώσης από το µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης, οι οποίες ακολούθως επισκοπούνται. Τέλος, συνοψίζεται το µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης σε υψηλό επίπεδο αφαίρεσης.

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την αναλυτική τεκµηρίωση του προτεινόµενου µο-
ντέλου ελέγχου πρόσβασης και χρήσης. Αφού αναλυθεί το υποκείµενο µοντέλο πληρο-
φοριών που παρέχει αφαιρετική αναπαράσταση των βασικών οντοτήτων των κατανεµη-
µένων συστηµάτων και περιγράφει τις µεταξύ τους συσχετίσεις, εισάγονται οι βασικές
έννοιες της ενέργειας και των οντοτήτων που συµµετέχουν σε αυτήν. Οι έννοιες αυτές
αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θεµελιώνονται οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης και
χρήσης, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η προσέγγιση που προτείνεται από τη
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Εισαγωγή

διατριβή αναφορικά µε την προδιαγραφή των κανόνων αποτελεί µία από τις σηµαντικές
καινοτοµίες της, καθώς οι κανόνες, λόγω της εκφραστικότητάς τους και των χαρακτηριστι-
κών τους, δύνανται να περιγράψουν περιορισµούς που τα υφιστάµενα µοντέλα αδυνατούν
να ενσωµατώσουν. Επιπλέον, το κεφάλαιο αυτό διερευνά θέµατα κληρονοµικότητας των
κανόνων, ενώ κλείνει µε την περιγραφή των µηχανισµών για διαχωρισµό και σύζευξη κα-
θηκόντων.

Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης του µοντέλου ελέγχου
πρόσβασης και χρήσης χρησιµοποιώντας σηµασιολογικές οντολογίες. Ουσιαστικά πρόκει-
ται για δύο οντολογίες που υλοποιούν, αντίστοιχα, το σηµασιολογικό µοντέλο πληροφο-
ριών και το σηµασιολογικό µοντέλο πολιτικών, µε το δεύτερο να προδιαγράφει κανόνες
πάνω στα στοιχεία του πρώτου. Η οντολογική υλοποίηση καθαυτή παρουσιάζει πληθώρα
καινοτόµων χαρακτηριστικών, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναπαράσταση διαφόρων δοµών,
όπως οι λογικές σχέσεις. Κατά τον τρόπο αυτό, το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και χρή-
σης επωφελείται από τη σηµασιολογία και τις δυνατότητες εξαγωγής συµπερασµάτων
των οντολογιών, ενώ καθίσταται δυνατή η προδιαγραφή πολύπλοκων συσχετισµών.

Το έκτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην εξαγωγή γνώσης από το µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης και χρήσης. Περιγράφεται όλη η διαδικασία της απαραίτητης συλλογιστικής,
προκειµένου να καλυφθούν πλήρως οι υποκείµενες ανάγκες για τη λήψη των σχετικών
αποφάσεων σε κατανεµηµένα συστήµατα. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι εκείνη
της εκ των προτέρων συλλογιστικής, που αναφέρεται στην ενδελεχή εξαγωγή γνώσης σε
µη πραγµατικό χρόνο, ούτως ώστε το σύστηµα να δύναται να ανταπεξέλθει στα αιτήµατα
πρόσβασης, όταν αυτά υποβάλλονται, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Το έβδοµο κεφάλαιο πραγµατεύεται θέµατα εξαγωγής γνώσης και λήψης αποφά-
σεων σε πραγµατικό χρόνο. Το κέντρο βάρους της αντίστοιχης συλλογιστικής είναι ο διµε-
ρής συσχετισµός, όπως τεκµηριώθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο, που αντανακλά την αλλη-
λεπίδραση µεταξύ δύο συστηµάτων. Έχοντας ως αφετηρία τη λήψη ενός διµερούς συσχε-
τισµού, το σύστηµα τον επαληθεύει και αποφαίνεται αναφορικά µε την εκτέλεσή του, σε
ό,τι αφορά τόσο τους επιτρεπτούς συνδυασµούς εκτέλεσης, όσο και τις συµπληρωµατικές
οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Η αξιολόγηση της προτεινόµενης λύσης αποτελεί το αντικείµενο του όγδοου κεφα-
λαίου. Η αξιολόγηση αφορά διάφορους άξονες, που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήµατα της
προτεινόµενης από τη διατριβή λύσης. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η αξιολόγηση της λύσης
σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων που τεκµηριώθηκαν ως οι επιµέ-
ρους στόχοι της προτεινόµενης λύσης.

Τέλος, το ένατο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της διατριβής, υπογραµµίζοντας
κάποια βασικά συµπεράσµατα, αλλά και σκιαγραφώντας τις βασικές κατευθύνσεις που
θα αποτελέσουν τους άξονες της συνέχισης της έρευνας έχοντας ως βάση τη λύση που
προτείνεται από τη διατριβή.
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Κεφάλαιο 2

Τεχνολογίες Ελέγχου Πρόσβασης

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποιες σύγχρονες προσεγγίσεις για έλεγχο
πρόσβασης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα µοντέλα εκείνα που στοχεύουν στην προστασία της
ιδιωτικότητας, ενώ επίσης διερευνώνται οι ερευνητικές προσπάθειες που κάνουν χρήση
οντολογιών για τη µοντελοποίηση και εφαρµογή ελέγχου πρόσβασης.

2.1 Έλεγχος Πρόσβασης

Μία σηµαντική απαίτηση για τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών είναι η προ-
στασία της πληροφορίας από καταχρηστική κοινοποίηση ή τροποποίηση, δηλαδή η προ-
στασία της εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, αντίστοιχα. Ο έλεγχος πρόσβασης
αποτελεί βασική τεχνολογία για την επίτευξη αυτού του στόχου [22]˙ κάθε αίτηµα πρό-
σβασης ελέγχεται και αποτιµάται. Τα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης περιλαµβάνουν πο-
λιτικές, µοντέλα και µηχανισµούς. Οι πολιτικές αποτελούν οδηγίες υψηλού επιπέδου που
καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ελέγχεται η πρόσβαση και λαµβάνονται οι αποφάσεις
για παροχή πρόσβασης. Εν συνεχεία, µία πολιτική ορίζεται φορµαλιστικά µέσω ενός µο-
ντέλου και επιβάλλεται µέσω µηχανισµών ελέγχου πρόσβασης.

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων προστασίας που θα πρέπει να ικανο-
ποιούν τα σύγχρονα συστήµατα καθιστά τον ορισµό των πολιτικών ελέγχου πρόσβασης
κάθε άλλο παρά ασήµαντη διαδικασία. Για παράδειγµα, σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιό-
τητες ενός χρήστη, και όχι η ταυτότητα του, αποτελούν το κριτήριο για την παροχή πρό-
σβασης, ή διαφορετικά συστήµατα ενδέχεται να συνεργάζονται, διατηρώντας όµως πα-
ράλληλα την αυτονοµία τους όσον αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης στους πόρους τους
[23][24]. Η παρούσα ενότητα αποτελεί επισκόπηση της εξέλιξης του ελέγχου πρόσβασης,
από τα βασικά µοντέλα Διακριτικού Ελέγχου Πρόσβασης, Υποχρεωτικού Ελέγχου Πρόσβα-
σης και Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Ρόλων, στον Έλεγχο Πρόσβασης Βάσει Ιδιοτήτων και πιο
σύνθετα µοντέλα, όπως τοΜοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Οργανισµού. Τέλος, παρου-
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σιάζεται η Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης Ελέγχου Πρόσβασης που αποτελεί το πιο διαδε-
δοµένο πρότυπο για την προδιαγραφή πολιτικών.

2.1.1 Διακριτικός Έλεγχος Πρόσβασης (DAC)

Τα µοντέλα Διακριτικού Ελέγχου Πρόσβασης (Discretionary Access Control — DAC)
[25] προέρχονται κυρίως από υλοποιήσεις λειτουργικών συστηµάτων. Σε ένα στατικό κό-
σµο, τα µοντέλα αυτού του τύπου αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµαταπρόσβασης (accessmodes)
ανά πόρο και ανά χρήστη (ή οµάδες χρηστών), καταγεγραµµένα µε τη µορφή ενός πίνακα
πρόσβασης. Η βασική αρχή των µοντέλων αυτών είναι ότι οι χρήστες διατηρούν το δικαί-
ωµα να ορίζουν δικαιώµατα σε αντικείµενα των οποίων έχουν την κυριότητα.

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την υλοποίηση του πίνακα πρόσβασης, µε
τις πιο διαδεδοµένες να αποτελούν οι Λίστες Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Lists —
ACLs), στις οποίες τα αντικείµενα συσχετίζονται µε ένα σύνολο ζευγών χρήστη-δικαιωµά-
των, οι δυνατότητες (capabilities), όπου ο κάθε χρήστης συσχετίζεται µε ζεύγη αντικειµένου-
δικαιωµάτων, και οι σχέσεις εξουσιοδότησης (authorization relations), οι οποίες παραπέµπουν
σε σχεσιακές βάσεις δεδοµένων, µε την κάθε σχέση να προσδιορίζει ένα δικαίωµα πρόσβα-
σης ενός υποκειµένου σε ένα αντικείµενο.

Οι πολιτικές διακριτικού ελέγχου πρόσβασης εξελίχθηκαν ώστε να συµπεριλάβουν
συνθήκες (conditions) για τον περιορισµό της ισχύος των εξουσιοδοτήσεων, καθώς και τον
προσδιορισµό αφαιρετικών δοµών για τη δηµιουργία ιεραρχιών χρηστών και αντικειµέ-
νων. Η συµπερίληψη ιεραρχιών µε τη σειρά της οδήγησε στη θεώρηση θετικών και αρνη-
τικών εξουσιοδοτήσεων, για τη διαχείριση εξαιρέσεων λόγω της διάδοσης των εξουσιοδο-
τήσεων κατά µήκος των εν λόγω ιεραρχιών.

Η περιορισµένη δυνατότητα εφαρµογής των παραπάνω µοντέλων, οφείλεται όχι
µόνο στα προβλήµατα που σχετίζονται µε την αποθήκευση της πληροφορίας που αφορά
στην έλεγχο πρόσβασης, αλλά κυρίως µε την αδυναµία να διαχειριστούν δυναµικά µετα-
βαλλόµενες καταστάσεις, όπου νέοι χρήστες εισέρχονται στο σύστηµα, παλιοί διαγράφο-
νται, ενώ στην δεύτερη αυτή περίπτωση, θα πρέπει να αποφασιστεί ποια από τα δικαιώ-
µατα που αυτοί οι χρήστες είχαν δηµιουργήσει θα παραµείνουν µετά τη διαγραφή τους και
ποια όχι. Για την αντιµετώπιση ενδεχόµενηςαλυσιδωτής ανάκλησης δικαιωµάτων (cascading
revocation of rights), έχουν προταθεί διάφορες λύσεις (π.χ., [26]) είναι ωστόσο προφανές ότι
οι δυνατότητες του µοντέλου να διαχειριστεί µεγάλο αριθµό χρηστών και δυναµικά µετα-
βαλλόµενες συνθήκες είναι εξαιρετικά περιορισµένες.

2.1.2 Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης (MAC)

Σηµαντικό µειονέκτηµα των πολιτικών διακριτικού ελέγχου πρόσβασης αποτελεί
το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να προστατεύσουν τη ροή πληροφορίας σε ένα σύστηµα,
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καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τη µετέπειτα χρήση της πληροφορίας από έναν χρή-
στη, από τη στιγµή που ο τελευταίος απέκτησε πρόσβαση σε αυτήν. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης (Mandatory Access Control—MAC) [25] ελέγχει τη διά-
δοση της πληροφορίας εµποδίζοντας τη ροή από αντικείµενα υψηλής διαβάθµισης σε αντι-
κείµενα χαµηλής διαβάθµισης, στη βάση µίας ταξινόµησης των υποκειµένων και αντικει-
µένων ενός συστήµατος. Σηµειώνεται ότι στις υποχρεωτικές πολιτικές η έννοια του υποκει-
µένου δεν αναφέρεται στους χρήστες αλλά σε διεργασίες που εκτελούνται για λογαριασµό
των χρηστών.

Έτσι, κάθε υποκείµενο και κάθε αντικείµενο συσχετίζεται µε ένα βαθµό ασφάλειας
(security level), ο οποίος για τα αντικείµενα υποδηλώνει την ευαισθησία της πληροφορίας
που περιέχεται στο αντικείµενο, ενώ στην περίπτωση των υποκειµένων αντανακλά την
αξιοπιστία τους όσον αφορά τη µη αποκάλυψη ευαίσθητης πληροφορίας σε χρήστες οι
οποίοι δεν είναι καταλλήλως εξουσιοδοτηµένοι. Στην πιο απλή περίπτωση, ο βαθµός ασφά-
λειας αποτελεί στοιχείο ενός ιεραρχικά διατεταγµένου συνόλου και κάθε βαθµός επικρα-
τεί σε όσους βρίσκονται πιο χαµηλά στην ιεραρχία από αυτόν, συµπεριλαµβανοµένου και
του ιδίου. Η πρόσβαση σε ένα αντικείµενο παρέχεται σε ένα υποκείµενο, εάν ικανοποιείται
κάποια σχέση ανάµεσα στους αντίστοιχους βαθµούς ασφάλειας των δύο. Συγκεκριµένα,
θα πρέπει να ικανοποιούνται οι εξής αρχές για την παρεµπόδιση ροής πληροφορίας που
περιέχεται σε αντικείµενα υψηλής διαβάθµισης προς αντικείµενα χαµηλότερης διαβάθµι-
σης:

• Προς τα κάτω ανάγνωση (Read down): Ο βαθµός ασφάλειας του υποκειµένου θα
πρέπει να επικρατεί του αντίστοιχου βαθµού του αντικειµένου που πρόκειται να ανα-
γνωστεί.

• Προς τα πάνω εγγραφή (Write up):Ένα υποκείµενο έχει δικαίωµα εγγραφής σε ένα
αντικείµενο εάν ο βαθµός ασφάλειας του δεύτερου επικρατεί του αντίστοιχου βαθ-
µού του πρώτου.

Σηµειώνεται ότι για λόγους λεπτοµερέστερης ταξινόµησης ασφάλειας, τα υποκεί-
µενα και αντικείµενα είναι δυνατόν να συσχετίζονται επιπλέον µε κατηγορίες (categories),
που δηλώνουν τις συγκεκριµένες περιοχές στις οποίες ένα υποκείµενο είναι δυνατόν να
δράσει και στις οποίες η πληροφορία ενός αντικειµένου αναφέρεται, αντίστοιχα, µε απο-
τέλεσµα η διαβάθµισή τους τελικά να προσδιορίζεται ως ένα ζεύγος που περιλαµβάνει ένα
βαθµό ασφάλειας και ένα σύνολο κατηγοριών.

Επιπλέον, ο υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης µπορεί να εφαρµοστεί για την προ-
στασία της ακεραιότητας της πληροφορίας. Για το σκοπό αυτό, ορίζονται βαθµοί ακεραιό-
τητας (integrity levels), οι οποίοι υποδηλώνουν την εµπιστοσύνη προς την πληροφορία που
είναι αποθηκευµένη σε κάποιο αντικείµενο και τις επιπτώσεις µη εξουσιοδοτηµένης τρο-
ποποίησής της, και την αξιοπιστία του υποκειµένου σχετικά µε την εισαγωγή, τροποποί-
ηση ή διαγραφή δεδοµένων, αντιστοίχως. Οι αρχές που πρέπει να ικανοποιούνται για τη

Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα 13



Τεχνολογίες Ελέγχου Πρόσβασης

διαφύλαξη της ακεραιότητας είναι ανάλογες µε εκείνες για τη διαφύλαξη της µυστικότη-
τας, µε αντιστροφή όµως της κατεύθυνσης της ροής πληροφορίας (read up, write down).

2.1.3 Έλεγχος Πρόσβασης Βάσει Ρόλων (RBAC)

Οι πολιτικές που βασίζονται σε ρόλους καθορίζουν την πρόσβαση που έχουν οι χρή-
στες σε ένα σύστηµα βάσει των υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων που τους έχουν ανατε-
θεί στα πλαίσια του συστήµατος. Ένας ρόλος µπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο ενεργειών
και αρµοδιοτήτων που σχετίζονται µε µία συγκεκριµένη εργασιακή δραστηριότητα και,
κατόπιν, αντί να προσδιορίζεται κάθε πρόσβαση που ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα
να πραγµατοποιήσει, οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε αντικείµενα προσδιορίζονται για
ρόλους, οι οποίοι ανατίθενται σε χρήστες. Συνεπώς, ο Έλεγχος Πρόσβασης Βάσει Ρόλων
(Role-based Access Control — RBAC) [27] απλοποιεί σηµαντικά τη διαχείριση εξουσιοδοτή-
σεων. Ένα άλλο πλεονέκτηµα των µοντέλων RBAC είναι ότι υποστηρίζουν την αρχή της
απόδοσης των ελάχιστων προνοµίων (least privilege) για την εκτέλεση κάποιας συγκεκρι-
µένης εργασίας, δηλαδή οι χρήστες µε ισχυρούς ρόλους δεν χρειάζεται να τους ασκήσουν
µέχρι τα προνόµια αυτά να κριθούν πράγµατι αναγκαία. Σηµειώνεται ότι ένας χρήστης
είναι δυνατόν να κατέχει διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικές περιστάσεις, ενώ επίσης,
ο ίδιος ρόλος είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται ταυτόχρονα από διαφορετικούς χρήστες,
µε κάποιες προσεγγίσεις να επιτρέπουν στο χρήστη να ασκήσει πολλαπλούς ρόλους ταυ-
τόχρονα και κάποιες άλλες να επιτρέπουν τη χρήση ενός µοναδικού ρόλου κάθε φορά ή να
αναγνωρίζουν ότι ορισµένοι ρόλοι µπορούν να ασκηθούν από κοινού ή ότι είναι αµοιβαίως
αποκλειόµενοι.

Το NIST⁴ πρότυπο RBAC [28] είναι ένα γενικό µοντέλο που µπορεί να καλύψει τα
κενά των µοντέλων τύπου MAC και DAC και αποτέλεσε τη βάση για πληθώρα άλλων
µοντέλων ελέγχου πρόσβασης. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του RBAC: το
RBAC₀, γνωστό και ως Βασικό RBAC (Core RBAC), είναι η απλούστερη εκδοχή και αποτελεί
τον πυρήνα για τις επόµενες µορφές του µοντέλου, το RBAC₁ αποτελεί το ιεραρχικό RBAC,
που υποστηρίζει την κληρονοµικότητα εξουσιοδοτήσεων, το RBAC₂ κάνει χρήση περιορι-
σµών, ενώ το RBAC₃ είναι γνωστό και ως συµµετρικό RBAC και επεκτείνει τις δυνατότητες
των προηγούµενων υποστηρίζοντας κληρονοµικότητα και ιεραρχίες.

Οι βασικές έννοιες του RBAC₀ είναι οι χρήστες, οι ρόλοι, τα αντικείµενα, οι λειτουρ-
γίες, οι άδειες και οι συνεδρίες (sessions). Οι ρόλοι ανατίθενται σε χρήστες και οι άδειες, δη-
λαδή οι συσχετίσεις µεταξύ αντικειµένων και λειτουργιών που εκτελούνται στα εν λόγω
αντικείµενα, αντιστοιχίζονται σε ρόλους, µε τη σχέση µεταξύ ρόλων-χρηστών όπως και
αυτή µεταξύ δικαιωµάτων-ρόλων να είναι πολλά-προς-πολλά. Η έννοια των συνεδριών
εισάγεται προκειµένου να υποστηριχτεί η αρχή της απόδοσης των ελάχιστων προνοµίων
και αφορά την ενεργοποίηση ενός ρόλου για όσο διάστηµα είναι αναγκαίο για την ολοκλή-

⁴National Institute of Standards and Technology (NIST), homepage: h p://www.nist.gov/.
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ρωση των λειτουργιών που έχουν ανατεθεί στο χρήστη στα πλαίσια του συστήµατος. Ένας
χρήστης στα πλαίσια µίας συνεδρίας µπορεί να ενεργοποιήσει διαφορετικούς ρόλους˙ µετά
τον τερµατισµό µίας συνεδρίας, όλοι οι ρόλοι που ενεργοποιήθηκαν στη διάρκειά της ανα-
καλούνται.

Στο RBAC₁ εισάγεται η έννοια της ιεραρχίας ρόλων, η οποία βασίζεται στις αρ-
χές της γενίκευσης και της ειδίκευσης, και της κληρονοµικότητας των εξουσιοδοτήσεων.
Έτσι, ένας πιο εξειδικευµένος ρόλος κληρονοµεί τις εξουσιοδοτήσεις πιο γενικών ρόλων.
Ωστόσο, αυτό δηµιουργεί επιπλοκές σε ό,τι αφορά την ενεργοποίηση ρόλων και τα σχετικά
δικαιώµατα πρόσβασης.

Το RBAC₂ εισάγει την έννοια των περιορισµών, όπως είναι οι περιορισµοί που αφο-
ρούν στις συνθήκες που πρέπει να πληροί ένας ρόλος προκειµένου να επιτραπεί η ενερ-
γοποίησή του. Ένας άλλος τύπος περιορισµών είναι ο Διαχωρισµός Καθηκόντων (Separation
of Duty — SoD). Οι περιορισµοί αυτοί συνιστούν ένα σηµαντικό µηχανισµό για την πρό-
ληψη απάτης, µέσω του διαµοιρασµού των καθηκόντων για την ολοκλήρωση ενός στόχου
σε διαφορετικά µέρη. Υπάρχουν δύο τύποι περιορισµών διαχωρισµού καθηκόντων:

• O Στατικός Διαχωρισµός Καθηκόντων (Static Separation of Duty — SSoD) αφορά στις
περιπτώσεις που δύο ή περισσότεροι ρόλοι δεν µπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτό-
χρονα.

• Ο Δυναµικός Διαχωρισµός Καθηκόντων (Dynamic Separation of Duty – DSoD) αναφέ-
ρεται σε περιορισµούς που ελέγχονται και επιβάλλονται σε πραγµατικό χρόνο και
συνδέονται µε την έννοια της συνεδρίας και της ενεργοποίησης των ρόλων. Έτσι, η
ενεργοποίηση κάποιων ρόλων κατά τη διάρκεια µίας συνεδρίας είναι δυνατόν να οδη-
γεί σε απαγόρευση της ενεργοποίησης κάποιου τρίτου ρόλου στο πλαίσιο της ίδιας
συνεδρίας.

2.1.4 Έλεγχος Πρόσβασης Βάσει Ιδιοτήτων (ABAC)

Στα ανακύπτοντα κατανεµηµένα σενάρια (όπως η υπολογιστική νέφους) οι ”κλα-
σικές” παραδοχές για την επιβολή ελέγχου πρόσβασης δεν επαρκούν. Συνήθως, ένα αί-
τηµα πρόσβασης είναι δυνατόν να προέρχεται από άγνωστους χρήστες και, συνεπώς, δεν
είναι δυνατόν να εφαρµοστούν πολιτικές πρόσβασης βασισµένες στην ταυτότητα του αι-
τούντος. Εναλλακτικές λύσεις που έχουν διερευνηθεί σε µεγάλο βαθµό τα τελευταία χρό-
νια συνίστανται στην υιοθέτηση Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Ιδιοτήτων (A ribute-Based Access
Control — ABAC), ο οποίος χρησιµοποιεί τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τους πό-
ρους/υπηρεσίες και τους αιτούντες για την αποτίµηση των αιτηµάτων πρόσβασης (π.χ.,
[29][30][31]). Σε αυτό το πλαίσιο, στον έλεγχο πρόσβασης αυτού του τύπου τόσο το υποκεί-
µενο όσο και το αντικείµενο στα οποία αναφέρεται µία εξουσιοδότηση αντικαθίστανται
από ένα σύνολο ιδιοτήτων που σχετίζονται µε αυτά. Τέτοιες ιδιότητες είναι δυνατόν να
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αντιστοιχούν σε κάποιου είδους ταυτότητα ή σε µη ταυτοποιητικά χαρακτηριστικά ενός
χρήστη (π.χ., ηµεροµηνία γέννησης, εθνικότητα), καθώς και σε µεταδεδοµένα που συσχε-
τίζονται µε κάποιο αντικείµενο και παρέχουν επιπλέον πληροφορία πλαισίου (π.χ., ηµε-
ροµηνία δηµιουργίας).

Έτσι, οι εξουσιοδοτήσεις τύπου ABAC µοντελοποιούν περιορισµούς πρόσβασης στη
βάση ιδιοτήτων των υποκειµένων και των αντικειµένων. Στη γενική περίπτωση, αυτού
του είδους οι περιορισµοί αναφέρονται σε ιδιότητες συγκεκριµένων διαπιστευτηρίων ή σε
αφαιρετικές δοµές πιστοποιητικών. Τα βασικά στοιχεία µίας εξουσιοδότησης είναι τα ακό-
λουθα:

• Έκφραση Υποκειµένου (Subject Expression): Η έκφραση υποκειµένου προσδιορίζει ένα
σύνολο υποκειµένων που εµφανίζουν συγκεκριµένες ιδιότητες.

• Έκφραση Αντικειµένου (Object Expression):Η έκφραση αντικειµένου προσδιορίζει τους
πόρους/υπηρεσίες που θα πρέπει να προστατεύονται, στη βάση των ιδιοτήτων τους.

• Ενέργεια (Action): Η ενέργεια υποδηλώνει τη λειτουργία στην οποία αναφέρεται η
εξουσιοδότηση.

2.1.5 Έλεγχος Πρόσβασης Βάσει Οργανισµού (OrBAC)

Το µοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Οργανισµού (Organization-based Access Control
— OrBAC) [32][33][34] αποτελεί µία ολοκληρωµένη λύση για τη µοντελοποίηση πολιτικών
ελέγχου πρόσβασης και χρήσης σε πληροφοριακά συστήµατα. Εισάγει ιδιαίτερα εκφραστι-
κούς φορµαλισµούς, οι οποίοι επιτρέπουν τον πλήρη διαχωρισµό των πολιτικών από τη συ-
γκεκριµένη υλοποίηση τους [35]. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εισαγωγής ενός επιπέδου
αφαίρεσης αναφορικά µε τις τυπικές οντότητες ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή το υποκεί-
µενο, την ενέργεια και το αντικείµενο. Έτσι, εκτός από την οµαδοποίηση των χρηστών σε
ρόλους, το µοντέλο αυτό επιπλέον κατατάσσει τις ενέργειες σε δραστηριότητες (activities)
τις οποίες υλοποιούν, και τα αντικείµενα σε όψεις (views) στις οποίες αυτά χρησιµοποιού-
νται. Η έννοια του οργανισµού (organization) κατέχει κεντρική θέση στο OrBAC και επιτρέ-
πει την καλύτερη ανάλυση της διαλειτουργικότητας και της προδιαγραφής ιεραρχιών, η
οποία µε τη σειρά της έχει σαν αποτέλεσµα την ευέλικτη προδιαγραφή του πλαισίου συ-
νεργασίας και της ροής πληροφορίας µεταξύ διαφορετικών οργανισµών. Για παράδειγµα,
στο [36] επιστρατεύονται οι OrBAC φορµαλισµοί και η εκφραστικότητα οντολογιών γενι-
κού σκοπού για την επίτευξη οµαλής διαλειτουργικότητας µεταξύ οργανισµών. Επιπλέον,
το µοντέλο OrBAC περιλαµβάνει αρνητικές εξουσιοδοτήσεις για την προδιαγραφή σύνθε-
των πολιτικών. Λόγω της ενδεχόµενης σύγκρουσης µεταξύ θετικών και αρνητικών εξου-
σιοδοτήσεων, παρέχονται επίσης µηχανισµοί ανίχνευσης και επίλυσης των πιθανών συ-
γκρούσεων [37]. Σηµαντική συνεισφορά της προσέγγισης αυτής αποτελεί η δυνατότητα
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προσδιορισµού ιδιαίτερα δυναµικών κανόνων οι οποίοι βασίζονται σε ποικίλες πληροφο-
ρίες πλαισίου, π.χ., χρονικούς περιορισµούς και προτιµήσεις χρήστη˙ οι πληροφορίες πλαι-
σίου µπορούν εποµένως να χρησιµοποιηθούν για να οριστούν οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες οι εξουσιοδοτήσεις ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται.

Έτσι, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, το OrBAC θεωρεί δύο επίπεδα αφαίρεσης: το επί-
πεδο οργανισµού (organizational level), το οποίο περιλαµβάνει τις έννοιες role, activity, view
και context, και το επίπεδο προσδιορισµού (concrete level) που περιλαµβάνει τις συγκεκριµέ-
νες έννοιες subject, action και object.

PermissionRole View

Activity

Is_permittedSubject Object

Action

OrganizationEmpower Use

Consider

organizational level

concrete level

Context

Hold

Σχήµα 1: Οντότητες και έννοιες του µοντέλου OrBAC.

Οι κανόνες διακρίνονται σε άδειες (permissions), απαγορεύσεις (prohibitions), υποχρε-
ώσεις (obligations) και απαλλαγές (dispensations) και ορίζονται µε χρήση λογικής πρώτου
βαθµού (first order logic). Για τους διαφορετικούς τύπους κανόνων ορίζονται τα αντίστοιχα
κατηγορήµατα: Is_permi ed, Is_prohibited, Is_obliged και Is_dispensed. Έτσι, µε βάση τα παρα-
πάνω, µία συγκεκριµένη άδεια ορίζεται ως εξής:

• ∀ org, ∀s, ∀o, ∀α, ∀r, ∀ν, ∀a , ∀C,
Permission(org, r, a, ν, C ) ∧ empower(org, s, r)
∧ use(org, o, ν) ∧ consider(org, α, a) ∧
hold(org, s, a, o, C )→ Is_permi ed(s, α, o)

Το νόηµα της έκφρασης αυτής είναι ότι εάν ένας οργανισµός org παραχωρήσει σε
κάποιο ρόλο r την άδεια να πραγµατοποιήσει κάποια δραστηριότητα a στην όψη ν όταν
ισχύει κάποιο πλαίσιο C (hold), και εάν ο ρόλος r έχει ανατεθεί στο υποκείµενο s (empower),
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το αντικείµενο o χρησιµοποιείται στην όψη ν (use) και η ενέργεια α υλοποιεί τη δραστηριό-
τητα a (consider), τότε παρέχεται στο s η άδεια να πραγµατοποιήσει την α στο o.

Ένα επιπρόσθετο σηµαντικό χαρακτηριστικό του OrBAC αποτελεί η δυνατότητα
ορισµού ιεραρχιών σε όλες τις αφηρηµένες έννοιές του, δηλαδή ιεραρχιών οργανισµών, ρό-
λων, δραστηριοτήτων και όψεων. Ένα από τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ιεραρχιών έγκει-
ται στο µηχανισµό κληρονοµικότητας των εξουσιοδοτήσεων µε βάση τις ιεραρχίες αυτές.
Έτσι, η δοµή ενός οργανισµού µπορεί να µοντελοποιηθεί ως µία ιεραρχία οργανισµού, µε
τα τµήµατα, υπηρεσίες κλπ. που την απαρτίζουν να αποτελούν υπο-οργανισµούς, και στη
συνέχεια µπορεί να οριστεί µία γενική πολιτική για τον οργανισµό, την οποία θα λάβουν
και θα προσαρµόσουν οι υπο-οργανισµοί, µέσω του µηχανισµού κληρονοµικότητας. Ο τρό-
πος διαχείρισης της κληρονοµικότητας εξουσιοδοτήσεων παρουσιάζεται στο [38]. Ένα δεύ-
τερο πλεονέκτηµα αποτελεί η διαχείριση της συνεργασίας µεταξύ οργανισµών˙ ένα σύ-
νολο οργανισµών µπορεί να θεωρηθεί ως ένας µετα-οργανισµός, οπότε τελικά η µοντελο-
ποίηση του συνόλου ανάγεται στο πρόβληµα µοντελοποίησης ενός µεµονωµένου οργανι-
σµού.

To OrBAC επιτρέπει την τεχνική βελτίωση (refinement) των πολιτικών µέσω µίας
διαδικασίας µετάφρασης του συνόλου των αφηρηµένων κανόνων µίας πολιτικής σε µία
σειρά συγκεκριµένων κανόνων, οι οποίοι στη συνέχεια επικοινωνούνται στα αρµόδια στοι-
χεία του συστήµατος. Η διαδικασία µπορεί να θεωρηθεί ως µία επαναληπτική σειρά µετα-
σχηµατισµών, καθένας από τους οποίους εξαρτάται από το εκάστοτε σηµείο εφαρµογής
των κανόνων (π.χ. firewalls, IDSs και δροµολογητές VPN). Ουσιαστικά, λοιπόν, η καθολική
πολιτική του συστήµατος αναλύεται σε µία σειρά εντολών εκφρασµένων στη ”γλώσσα”
του κάθε στοιχείου.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και το OrBAC δεν έχει σχεδιασθεί µε πρω-
ταρχικό στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας, ωστόσο οι φορµαλισµοί που εισάγει του
επιτρέπουν να χρησιµοποιηθεί για την αυτοµατοποίηση της εφαρµογής πολιτικών ιδιω-
τικότητας. Ενδεικτικά, οι συµπληρωµατικές ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούν την
πρόσβαση µπορούν να µοντελοποιηθούν µέσω των υποχρεώσεων, µε την ενέργεια πρό-
σβασης να ενεργοποιεί κάποιο πλαίσιο συσχετισµένο µε την εκάστοτε υποχρέωση, ενώ
εκείνες που πρέπει να προηγούνται είναι δυνατόν να συσχετίζονται µε κάποιο πλαίσιο
ούτως ώστε η εκτέλεσή τους να το ενεργοποιεί και αυτό µε τη σειρά του να θέτει σε εφαρ-
µογή την άδεια που αφορά το αίτηµα πρόσβασης. Επίσης και ο σκοπός πρόσβασης µπορεί
να µοντελοποιηθεί ως πληροφορία πλαισίου, όπως προτείνεται και στο [39], στο οποίο πα-
ρουσιάζεται µία επέκταση του OrBAC για προστασία της ιδιωτικότητας.

2.1.6 Η Επεκτάσιµη Γλώσσα Σήµανσης Ελέγχου Πρόσβασης (XACML)

Μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια προδιαγραφής µίας δοµηµένης γλώσσας για την
προδιαγραφή πολιτικών ιδιωτικότητας και κανόνων που θα µπορούν να είναι ευθέως εφαρ-
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µόσιµοι από τα αντίστοιχα συστήµατα έχει πραγµατοποιηθεί από τον οργανισµό Organi-
zation for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)⁵, µε την προδια-
γραφή της Επεκτάσιµης Γλώσσας Σήµανσης Ελέγχου Πρόσβασης (eXtensible Access Control
Markup Language — XACML) καθώς και της αρχιτεκτονικής για την εφαρµογή της [40]. H
XACML συνιστά έτσι µία γλώσσα γενικού σκοπού για την άσκηση ελέγχου πρόσβασης,
η οποία, αν και δεν προβλέπει η ίδια προστασία της ιδιωτικότητας, έχει ιδιαίτερη σηµασία
γιατί, εκτός από το να είναι ένα καλά εδραιωµένο πρότυπο OASIS, έχει αποτελέσει τη βάση
για πολλά µοντέλα µε στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η γλώσσα XACML έχει δοµηθεί γύρω από τις ακόλουθες βασικές έννοιες:

• Πόρος (Resource): Προσωπικά δεδοµένα, υπηρεσίες, συστήµατα ή οτιδήποτε άλλο
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο κάποιου αιτήµατος για πρόσβαση.

• Ενέργεια (Action): Οποιαδήποτε λειτουργία πάνω σε έναν πόρο που καλύπτεται από
την πολιτική.

• Υποκείµενο (Subject): Εκείνη η οντότητα που αιτείται να πραγµατοποιήσει κάποια
ενέργεια σε κάποιον πόρο.

• Απόφαση Εξουσιοδότησης (Authorization Decision): Το αποτέλεσµα της αποτίµη-
σης κάποιας πολιτικής. Το αποτέλεσµα µπορεί να λάβει τις τιµές: Έγκριση (permit),
Απαγόρευση (deny) Απροσδιοριστία (indeterminate) και Ανεφάρµοστο (not applicable).
Προαιρετικά, η απόφαση εξουσιοδότησης µπορεί να προσδιορίζει και ένα σύνολο από
υποχρεώσεις.

• Ιδιότητα (A ribute): Τα διάφορα χαρακτηριστικά που αφορούν σε υποκείµενα, πό-
ρους, ενέργειες, περιβάλλοντα. Για παράδειγµα, το όνοµα ενός χρήστη, το αρχείο που
θέλει να προσπελάσει, κλπ. αποτελούν τιµές ιδιοτήτων.

• Περιβάλλον (Environment): Το σύνολο των πιθανών ιδιοτήτων που σχετίζονται µε
µία απόφαση εξουσιοδότησης αλλά είναι ανεξάρτητες του υποκειµένου, του πόρου ή
της ενέργειας.

• Υποχρέωση (Obligation): Κάποια λειτουργία η οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί
κατά την εφαρµογή της απόφασης εξουσιοδότησης.

• ΣηµείοΑπόφασηςΠολιτικής (PolicyDecision Point—PDP): Η οντότητα του συστή-
µατος που πραγµατοποιεί την αποτίµηση της πολιτικής και καταλήγει σε µία από-
φαση εξουσιοδότησης.

• Σηµείο Εφαρµογής Πολιτικής (Policy Enforcement Point — PEP): Η οντότητα του
συστήµατος που πραγµατοποιεί τον έλεγχο της πρόσβασης, εφαρµόζοντας τις απο-

⁵Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), homepage: h p://www.oasis-
open.org/.
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φάσεις του σηµείου PDP, στο οποίο απευθύνεται µε τα αντίστοιχα αιτήµατα αποτί-
µησης.

• ΣηµείοΔιαχείρισηςΠολιτικής (PolicyAdministration Point—PAP): Η οντότητα του
συστήµατος στην οποία συγγράφονται οι πολιτικές.

• Σηµείο Πληροφόρησης Πολιτικής (Policy Information Point — PIP): Η οντότητα
του συστήµατος που λειτουργεί ως πηγή των τιµών των ιδιοτήτων.

• Διαχειριστής Πλαισίου (Context Handler): Η οντότητα του συστήµατος που πραγ-
µατοποιεί τη µετατροπή των αιτήσεων εξουσιοδότησης από την εγγενή τους µορφή
σε κανονική XACML µορφή (canonical XACML form), καθώς και τη µετατροπή των
αποφάσεων εξουσιοδότησης από την κανονική XACML µορφή στη µορφή εκείνη που
αντιλαµβάνεται το σχετικό σύστηµα.

Ο τρόπος λειτουργίας της γλώσσας και του γενικότερου πλαισίου της XACML συ-
νοψίζεται στο διάγραµµα ροής πληροφορίας που παρουσιάζεται στο Σχήµα 2, όπου γί-
νεται σαφής ο λογικός διαχωρισµός των οντοτήτων ελέγχου πρόσβασης που συντελούν
στην προδιαγραφή, εφαρµογή και αποτίµηση των πολιτικών, ικανοποιώντας έτσι τις ει-
δικές ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από τη φύση των κατανεµηµένων αρχιτε-
κτονικών. Συνοπτικά, η λειτουργία του µοντέλου XACML αποτελείται από τα παρακάτω
βήµατα:

	  

Αιτών
Πρόσβαση PEP

PIP

PDP

PAP

Εκτέλεση
Υποχρεώσεων

Διαχειριστής
Πλαισίου

Υποκείµενα

Πόρος

Περιβάλλον

1. Πολιτική

2. Αίτηµα
Πρόσβασης

13. Υποχρεώσεις

3. Αίτηµα 12. Απάντηση

4. Καν/νο 
Αίτηµα XACML

5. Ερώτηµα 
Ιδιοτήτων

10. Ιδιότητες

11. Απάντηση
Εξουσιοδότησης

6. Ερώτηµα 
Ιδιοτήτων 8. Ιδιότητες

9. Περιεχόµενο
Πόρου

7α. Ιδιότητες
Υποκειµένου

7γ. Ιδιότητες
Πόρου

7β. Ιδιότητες
Περιβάλλοντος

Σχήµα 2: Διάγραµµα ροής πληροφορίας XACML
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1. Οι πολιτικές ιδιωτικότητας συγγράφονται στο σηµείο PAP και καθίστανται διαθέσι-
µες στο σηµείο PDP.

2. Ο αιτών πρόσβαση σε κάποιον πόρο αποστέλλει το σχετικό αίτηµα στο σηµείο PEP.

3. Το σηµείο PEP αποστέλλει το αίτηµα για πρόσβαση στο διαχειριστή πλαισίου, στην
πρωταρχική του µορφή.

4. Ο διαχειριστής πλαισίου δηµιουργεί ένα κανονικοποιηµένο αίτηµα XACML και το
αποστέλλει στο σηµείο PDP.

5. Το σηµείο PDP αιτείται από το διαχειριστή πλαισίου οποιαδήποτε επιπλέον ιδιότητα
του υποκειµένου, του πόρου ή του περιβάλλοντος.

6. Ο διαχειριστής πλαισίου αιτείται τις ιδιότητες από το σηµείο PIP.

7. Το σηµείο PIP αποκτά τις ιδιότητες που αφορούν το σχετικό αίτηµα.

8. Το σηµείο PIP αποστέλλει στο διαχειριστή τις ιδιότητες που αφορούν το σχετικό αί-
τηµα.

9. Προαιρετικά, ο διαχειριστής πλαισίου ενσωµατώνει τον πόρο στο σχετικό αίτηµα.

10. Ο διαχειριστής πλαισίου αποστέλλει τις ιδιότητες που ζητήθηκαν και (προαιρετικά)
τον πόρο στο σηµείο PDP.

Το σηµείο PDP πραγµατοποιεί την αποτίµηση του αιτήµατος.

11. Το σηµείο PDP τροφοδοτεί το διαχειριστή πλαισίου µε την απάντηση — αποτέλεσµα
της αποτίµησης για την απόφαση εξουσιοδότησης.

12. Ο διαχειριστής πλαισίου µεταφράζει την απάντηση στην εγγενή µορφή που αντιλαµ-
βάνεται το σηµείο PEP.

Ο διαχειριστής πλαισίου προωθεί την απάντηση στο σηµείο PEP.

13. Το σηµείο PEP εκτελεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Εφόσον σύµφωνα µε την
απόφαση εξουσιοδότησης η πρόσβαση επιτρέπεται, το σηµείο PEP επιτρέπει την πρό-
σβαση στον αιτηθέντα προστατευµένο πόρο. Σε διαφορετική περίπτωση, το σηµείο
PEP προβαίνει σε άρνηση της πρόσβασης.

Όσον αφορά την XACML γλώσσα, είναι µία γλώσσα XML ικανή να εκφράσει πλη-
θώρα πολιτικών, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες των υποκειµένων και των προστατευό-
µενων αντικειµένων, καθώς επίσης και πληροφορίες πλαισίου. Οι XACML πολιτικές περι-
λαµβάνουν έναν Στόχο (Target), ένα σύνολο Κανόνων (Rules) και έναν Αλγόριθµο Συνδυα-
σµού Κανόνων (Rule-Combining Algorithm). Ο Στόχος αποτελεί το πεδίο ορισµού του Κανόνα,
Πολιτικής ή Συνόλου Πολιτικών, δηλαδή το σύνολο από υποκείµενα, πόρους, ενέργειες
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και περιβάλλοντα στα οποία εφαρµόζεται ο εν λόγω Κανόνας, Πολιτική ή Σύνολο Πολιτι-
κών. Κάθε Κανόνας µε τη σειρά του περιλαµβάνει, εκτός από κάποιο Στόχο, µία Συνθήκη
(Condition) και µία Επίδραση (Effect). Η Συνθήκη καθορίζει τους περιορισµούς σχετικά µε
τις τιµές των ιδιοτήτων που πρέπει να ισχύουν σε κάποιο αίτηµα, προκειµένου το τελευ-
ταίο να επιτραπεί ή να απορριφθεί, απόφαση η οποία προσδιορίζεται από την Επίδραση. Ο
Αλγόριθµος Συνδυασµού Κανόνων ορίζει τη διαδικασία βάσει της οποίας πολλαπλοί κα-
νόνες καταλήγουν σε ένα συνδυαστικό αποτέλεσµα, περιλαµβάνοντας επίλυση των πι-
θανών συγκρούσεων µεταξύ των ισχυόντων κανόνων. Μία XACML πολιτική µπορεί επί-
σης να περιέχει µία ή περισσότερες Υποχρεώσεις (Obligations), οι οποίες αντιπροσωπεύουν
λειτουργίες που θα πρέπει εκτελούνται σε συνδυασµό µε την εκτέλεση µίας απόφασης
εξουσιοδότησης.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η βασική προδιαγραφή της XACML επεκτείνεται
µέσω των λεγόµενων προφίλ (profiles), τα οποία την καθιστούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο
περιγραφής πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την προ-
στασία της ιδιωτικότητας παρουσιάζουν δύο προφίλ: το Προφίλ Πολιτικής Ιδιωτικότητας
(Privacy Policy Profile) [41], το οποίο δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της έννοιας του σκοπού
στο πλαίσιο µίας πολιτικής, και το Προφίλ Διεπιχειρησιακής Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας
(Cross-Enterprise Security and Privacy profile) [42] για την αντιµετώπιση των αναγκών ασφά-
λειας σε υπολογιστικά περιβάλλοντα που εδράζουν σε διαφορετικούς διαχειριστικούς το-
µείς.

2.2 Έλεγχος Πρόσβασης για Προστασία της Ιδιωτικότητας

Κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας αφορά και περιλαµβάνει αθέµιτη πρόσβαση
στα αντίστοιχα δεδοµένα˙ για το λόγο αυτό, οι τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης αποτε-
λούν µηχανισµούς ιδιαίτερης σηµασίας για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Ωστόσο, οι καθιερωµένοι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης, όπως ο Διακριτικός Έλεγχος
Πρόσβασης και ο Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης, καθώς και η οικογένεια των µοντέ-
λων Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Ρόλων, αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των ει-
δικών απαιτήσεων που απορρέουν από τις θεµελιώδεις αρχές προστασίας της ιδιωτικό-
τητας, όπως προβλέπεται από πρωτοβουλίες ορόσηµο όπως οι Κατευθυντήριες Οδηγίες
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-
operation and Development — OECD) [11] ή την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία [12], καλύπτοντας
ένα µόνο µέρος τους. Για παράδειγµα, δε λαµβάνουν υπόψη τη θεµελιώδη παράµετρο του
σκοπού για τον οποίο πραγµατοποιείται η συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων και
δεν προδιαγράφουν την εκτέλεση συµπληρωµατικών ενεργειών, αυτών που στη διεθνή βι-
βλιογραφία αναφέρονται συχνά ως υποχρεώσεις (obligations) [43], όπως είναι η ενηµέρωση
του υποκειµένου των δεδοµένων αναφορικά µε τη συλλογή ή επεξεργασία των δεδοµέ-
νων του. Έτσι, τα τελευταία χρόνια έχει προκύψει µία νέα οικογένεια µηχανισµών, κυρίως
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σε ερευνητικό επίπεδο, οι οποίοι κάνουν πράξη το λεγόµενο Έλεγχο Πρόσβασης για Προ-
στασία της Ιδιωτικότητας (Privacy-aware Access Control) [44][45]. Οι µηχανισµοί αυτοί επε-
κτείνουν συνήθως τα µοντέλα RBAC, ενσωµατώνοντάς τους επιπλέον κριτήρια για την
παροχή πρόσβασης, τα οποία ξεπερνούν το ποιος χρήστης, κατέχοντας ποιον ρόλο, εκτελεί
ποια ενέργεια πάνω σε σε ποια δεδοµένα. Κοινό και θεµελιώδες χαρακτηριστικό όλων των
µοντέλων που εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία συνιστά η κεντρική θέση που κατέχει η
έννοια του σκοπού για τον οποίο προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται ή/και υπόκεινται σε
επεξεργασία.

Μία από τις πρώτες και πλέον επιδραστικές προσεγγίσεις για την ενσωµάτωση των
βασικών αρχών περί προστασίας της ιδιωτικότητας στις διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης
σε δεδοµένα αποτελούν οι Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδοµένων (Hippocratic Databases) [46]. Η
ιδέα των Ιπποκρατικών Βάσεων Δεδοµένων παρουσιάστηκε το 2002 από οµάδα ερευνητών
της εταιρείας IBM, η οποία θέλησε να καταστήσει τα Σχεσιακά Συστήµατα Βάσεων Δεδο-
µένων (Relational Database Systems) συµβατά µε τις βασικές αρχές προστασίας της ιδιωτι-
κότητας. Η βασικότερη συνεισφορά της προσέγγισης αυτής ήταν ότι εισήγαγε την έννοια
του σκοπού της συλλογής και επεξεργασίας, ενώ αποτέλεσε το αντικείµενο διαφόρων επε-
κτάσεων (π.χ., [47][48]). Αντικείµενο εκτενούς ακαδηµαϊκής αλλά και βιοµηχανικής έρευ-
νας έχει αποτελέσει επίσης η αυτοµατοποίηση της εφαρµογής πολιτικών ιδιωτικότητας
µέσω ελέγχου πρόσβασης, µε ολοκλήρωσή τους, ενώ κάποιες προσεγγίσεις προχωρούν πε-
ρισσότερο και θεµελιώνονται αποκλειστικά στη βάση των κανονιστικών διατάξεων. Πα-
ράλληλα, τα µοντέλα Ελέγχου Πρόσβασης για Προστασία της Ιδιωτικότητας έχουν υιοθε-
τήσει ένα µεγάλο σύνολο σύγχρονων εννοιών και τεχνολογιών, όπως επίγνωση πλαισίου,
τυπική σηµασιολογία (formal semantics) και οντολογική θεµελίωση, τεχνολογίες κρυπτο-
γράφησης και συστήµατα ανώνυµων διαπιστευτηρίων, καθώς και κατανεµηµένη ευφυΐα.

2.2.1 Έλεγχος Πρόσβασης Βάσει Σκοπού (PBAC)

Οι Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδοµένων αποτέλεσαν το πρώτο βήµα για την προδια-
γραφή συστηµάτων βάσεων δεδοµένων τα οποία λαµβάνουν υπόψη την προστασία της
ιδιωτικότητας και ενέπνευσαν αρκετές αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες. Μία από τις
πιο σηµαντικές και αντιπροσωπευτικές προσεγγίσεις αποτελεί το µοντέλο Ελέγχου Πρό-
σβασης Βάσει Σκοπού (Purpose Based Access Control — PBAC) [49][50][51]. Η βασική συνει-
σφορά του µοντέλου αυτού είναι ο αναλυτικός ορισµός της έννοιας του σκοπού, από τον
οποίο παίρνει τελικά και το όνοµά του. Αναφορικά µε το χαρακτηρισµό των δεδοµένων (data
labeling), δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα συσχετίζονται µε τους σκοπούς, το
µοντέλο PBAC ορίζει ένα ευέλικτο σχήµα που πραγµατοποιεί τις συσχετίσεις σε διαφο-
ρετικά επίπεδα, από µεµονωµένα κελιά ενός πίνακα µέχρι ολόκληρο πίνακα της βάσης
δεδοµένων. Για τη διαχείριση των ρόλων, το µοντέλο PBAC υιοθετεί µία προσέγγιση που
βασίζεται στο µοντέλο RBAC [28], ενώ, όπως και στις Ιπποκρατικές Βάσεις Δεδοµένων, τα
ερωτήµατα υφίστανται µετασχηµατισµό µετά την υποβολή τους.
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Το µοντέλο PBAC διαχωρίζει τους Προτιθέµενους Σκοπούς (Intended Purposes) από
τουςΣκοπούςΠρόσβασης (Access Purposes). Οι πρώτοι αντιστοιχούν στους σκοπούς που έχουν
συσχετιστεί µε τα δεδοµένα και ρυθµίζουν την πρόσβαση σε αυτά, αποτελώντας ουσια-
στικά την περίληψη της υποκείµενης πολιτικής ιδιωτικότητας. Από την άλλη, ένας Σκοπός
Πρόσβασης αντιστοιχεί στον ιδιαίτερο σκοπό µίας συγκεκριµένης ενέργειας πρόσβασης
στα δεδοµένα. Η απόφαση αναφορικά µε την πρόσβαση στα δεδοµένα λαµβάνεται τελικά
µε βάση τη συσχέτιση µεταξύ των αντίστοιχων Σκοπών Πρόσβασης και Προτιθέµενων
Σκοπών, µε την εισαγωγή της έννοιας της συµµόρφωσης σκοπών (purpose compliance)˙ όταν
ζητείται πρόσβαση σε κάποιο δεδοµένο, ο Σκοπός Πρόσβασης ελέγχεται σε σχέση µε τους
Προτιθέµενους Σκοπούς για το συγκεκριµένο δεδοµένο.

Έχοντας σαν στόχο την απλοποίηση της διαχείρισης, το µοντέλο PBAC ορίζει µία
ιεραρχική οργάνωση στο σύνολο των σκοπών P , υπό µορφή δέντρου το οποίο καλείται
Δέντρο Σκοπών (Purpose Tree — PT ). Κάθε κόµβος του δέντρου αντιπροσωπεύει κάποιο
σκοπό στο P , ενώ κάθε ακµή αντιπροσωπεύει µία ιεραρχική σχέση µεταξύ δύο σκοπών,
εκφράζει δηλαδή κάποια σχέση γενίκευσης και ειδίκευσης µεταξύ δύο σκοπών. Η ρίζα του
δέντρου συµβολίζεται ως Ρίζα(PT ) (Root(PT )) και αντιπροσωπεύει τον πιο γενικό σκοπό
στο PT .

Για κάθε σκοπό p στο Δέντρο Σκοπών PT , ορίζονται δύο σύνολα:

• Σύνολο Des(p ), το οποίο περιλαµβάνει όλους τους απογόνους (descendants) του p ,
δηλαδή κάθε σκοπό p στο PT για τον οποίο υπάρχει ένα καθοδικό µονοπάτι από τον
p στον p .

• Σύνολο Anc(p ), το οποίο περιλαµβάνει τους προγόνους (ancestors) του p , δηλαδή
κάθε σκοπό p στο PT για τον οποίο υπάρχει ένα ανοδικό µονοπάτι από τον p στον
p .

Σηµειώνεται ότι ο σκοπός p συµπεριλαµβάνεται και στα δύο αυτά σύνολα.

Οι περισσότερες πολιτικές και προτιµήσεις ιδιωτικότητας είναι εκ φύσεως ”θετι-
κές”, υπό την έννοια ότι οι εκάστοτε δεδηλωµένοι σκοποί είναι επιτρεπόµενοι, δηλαδή λει-
τουργούν ως επιλεκτικό κριτήριο για την παροχή πρόσβασης στα αντίστοιχα δεδοµένα.
Στο πλαίσιο αυτό, υπονοείται ότι η απουσία ενός σκοπού από το σύνολο των επιτρεπόµε-
νων σκοπών συνεπάγεται ότι η πρόσβαση για το σκοπό αυτό δεν είναι επιτρεπτή, προσέγ-
γιση η οποία έχει υιοθετηθεί και από τα περισσότερα µοντέλα ελέγχου πρόσβασης. Αντί-
θετα, το µοντέλο PBAC εισάγει ένα διαχωρισµό µεταξύ των θετικών και των αρνητικών
πολιτικών ιδιωτικότητας, ορίζοντας τους Επιτρεπόµενους Προτιθέµενους Σκοπούς (Allowed
Intended Purposes — AIP) και τους Απαγορευµένους Προτιθέµενους Σκοπούς (Prohibited In-
tended Purposes — PIP). Η δοµή αυτή παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία στην άσκηση ελέγχου
πρόσβασης, ενώ η χρήση των PIP διασφαλίζει ότι δε θα επιτραπεί ποτέ η πρόσβαση σε δε-
δοµένα για κάποιους συγκεκριµένους σκοπούς. Σε περίπτωση που υπάρχει αντίθεση µε-
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ταξύ των επιτρεπόµενων και απαγορευµένων σκοπών σε κάποια δεδοµένα, υπερισχύει ο
απαγορευµένος σκοπός.

Με βάση τα παραπάνω, το µοντέλο PBAC ορίζει τελικά ως έναν Προτιθέµενο Σκοπό
IP, σχετιζόµενο µε κάποια δεδοµένα, την πλειάδα ⟨AIP, PIP⟩, δηλαδή µία δοµή η οποία περι-
λαµβάνει το σύνολο των δεδηλωµένων επιτρεπόµενων σκοπών AIP, καθώς και το σύνολο
των απαγορευµένων σκοπών PIP.

Σύµφωνα µε το µοντέλο PBAC, όταν κάποιος σκοπός p δηλώνεται ως Επιτρεπόµε-
νος Προτιθέµενος Σκοπός (δηλαδή p ∈ AIP), τότε και οι απόγονοί του θεωρούνται ως επι-
τρεπόµενοι. Από την άλλη, όταν κάποιος σκοπός pᵏ δηλώνεται ως Απαγορευµένος Προ-
τιθέµενος Σκοπός (δηλαδή pᵏ ∈ PIP), τότε τόσο οι απόγονοί του όσο και οι πρόγονοί του
θεωρούνται ως απαγορευµένοι. Έτσι, ορίζονται τα εξής σύνολα:

• Σύνολο Συνεπαγόµενων Επιτρεπόµενων Προτιθέµενων Σκοπών AIP↑, το οποίο περι-
λαµβάνει όλους τους απογόνους όλων των σκοπών aip ∈AIP, δηλαδή AIP↑ =

∪
aipj ∈ AIP

Des(aip ).

• Σύνολο Συνεπαγόµενων Απαγορευµένων Προτιθέµενων Σκοπών PIP↕, το οποίο περι-
λαµβάνει όλους τους προγόνους και απογόνους όλων των σκοπών pipᵏ ∈ PIP, δηλαδή
PIP↕ = (

∪
pipk ∈ PIP Des(pipᵏ)) ∪ (

∪
pipᵏ ∈ PIP Anc(pipᵏ)).

Είναι προφανές ότι η διαφορά των δύο αυτών συνόλων εκφράζει το σύνολο (IP*)
όλων των προτιθέµενων σκοπών για τους οποίους τελικά θα επιτραπεί η πρόσβαση, δη-
λαδή IP* = AIP↑ − PIP↕. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται η Συµµόρφωση του Σκοπού Πρόσβασης
(Access Purpose Compliance)˙ ένας Σκοπός Πρόσβασης AP συµµορφώνεται µε έναν Προτιθέ-
µενο Σκοπό IP, σε ένα Δέντρο Σκοπών PT , όταν και µόνο όταν ικανοποιούνται οι σχέσεις
AP /∈ PIP↕ και AP ∈ AIP↑, δηλαδή όταν AP ∈ IP*. Υπονοείται, έτσι, ότι η προσέγγιση που
ακολουθεί το PBAC για επίλυση συγκρούσεων µεταξύ AIP και PIP είναι η πολιτική προ-
τεραιότητας της άρνησης (denial-takes-precedence policy)˙ σε κάθε περίπτωση, το σύνολο PIP
υπερισχύει του συνόλου AIP.

Μία επιπλέον σηµαντική συνεισφορά του PBAC έγκειται στον τρόπο προσδιορι-
σµού του σκοπού για τον οποίο ένας συγκεκριµένος χρήστης αποκτά πρόσβαση σε κά-
ποια δεδοµένα. Για λόγους απλοποίησης της διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων για σκοπούς
πρόσβασης, οι χρήστες εξουσιοδοτούνται µέσω των ρόλων τους µε µηχανισµούς RBAC.
Ωστόσο, το PBAC όχι µόνο στηρίζεται σε συµβατικά µοντέλα RBAC, αλλά επιπλέον τα επε-
κτείνει µε την εισαγωγή της έννοιας του ρόλου υπό συνθήκη (conditional role), η οποία θεµε-
λιώνεται στις έννοιες των ιδιοτήτων ρόλου (role a ributes) και συστήµατος (system a ributes).
Με χρήση των ιδιοτήτων ρόλου, οι οποίες γίνονται διαθέσιµες από τη στιγµή που ο χρή-
στης ενεργοποιεί το συγκεκριµένο ρόλο, ένας Σκοπός Πρόσβασης µπορεί να ανατεθεί σε
ένα συγκεκριµένο υποσύνολο χρηστών µε τον ίδιο ρόλο. Οι ιδιότητες συστήµατος, από την
άλλη πλευρά, είναι διαθέσιµες πάντα για το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης και σχετίζο-
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νται µε τις καταστάσεις του συστήµατος στις οποίες οι εξουσιοδοτήσεις ενεργοποιούνται
(ή απενεργοποιούνται). Έτσι, µέσω του ρόλου υπό συνθήκη ουσιαστικά καθίσταται δυνατή
η προδιαγραφή και η εφαρµογή RBAC πολιτικών µε επίγνωση πλαισίου.

2.2.2 ΈλεγχοςΠρόσβασης Βάσει Ρόλων γιαΠροστασία της Ιδιωτικότητας (P-
RBAC)

Μία πολύ σηµαντική και επιδραστική προσέγγιση αποτελεί ο λεγόµενος Έλεγχος
Πρόσβασης Βάσει Ρόλων για Προστασία της Ιδιωτικότητας (Privacy-aware Role Based Access
Control — P-RBAC) [52][53][54][55]. Πρόκειται για µία οικογένεια µοντέλων µε στόχο την
επέκταση του RBAC µε ενσωµάτωση χαρακτηριστικών για προστασία της ιδιωτικότητας.
Η κατευθυντήρια ιδέα πίσω από το P-RBAC έγκειται στο γεγονός ότι η προστασία της ιδιω-
τικότητας µπορεί να επιτευχθεί µε ελάχιστες αλλαγές στις υπάρχουσες υποδοµές, µειώ-
νοντας έτσι το κόστος, αλλά και διευκολύνοντας την ολοκλήρωση, καθώς τόσο οι πολιτι-
κές ασφάλειας όσο και ελέγχου πρόσβασης αφορούν τους ίδιους κυρίως πόρους. Σε αυτή
τη βάση και σε συνδυασµό µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του OECD, τη νοµοθεσία για
προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς και υπάρχουσες πολιτικές για το σκοπό αυτό, το µο-
ντέλο P-RBAC επεκτείνει το κλασσικό RBAC µε την εισαγωγή τριών πρόσθετων χαρακτη-
ριστικών: τους σκοπούς, τις συνθήκες και τις υποχρεώσεις. Ο σκοπός αναφέρεται στην προ-
τιθέµενη χρήση των δεδοµένων, οι συνθήκες προσδιορίζουν τις περιπτώσεις στις οποίες
επιτρέπεται µία ενέργεια να εκτελεστεί πάνω σε κάποιο αντικείµενο, ενώ οι υποχρεώ-
σεις ορίζουν ενέργειες τις οποίες το υποκείµενο που αιτείται της πρόσβασης πρέπει να
πραγµατοποιήσει κάποια συγκεκριµένη στιγµή, προκειµένου να του επιτραπεί να εκτελέ-
σει την αιτηθείσα ενέργεια στην παρούσα φάση. Σε αντιστοιχία µε το RBAC, το P-RBAC
περιλαµβάνει τέσσερα θεωρητικά µοντέλα: Βασικό P-RBAC (Core P-RBAC), Ιεραρχικό P-
RBAC (Hierarchical P-RBAC), P-RBACµε συνθήκες (Conditional P-RBAC) καιΚαθολικό P-RBAC
(Universal P-RBAC).

Το Βασικό P-RBAC στηρίζεται στο Βασικό RBAC [28], διατηρώντας το συσχετισµό
των αδειών µε χρήστες µέσω ρόλων, παραλείποντας όµως την έννοια των συνεδριών. Στο
µοντέλο αυτό, σε κάθε άδεια προσδιορίζονται όχι µόνο τα δεδοµένα και η ενέργεια που
πρόκειται να εκτελεστεί σε αυτά, αλλά επίσης ο σκοπός της αιτηθείσας πρόσβασης, οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες η πρόσβαση είναι επιτρεπτή και οι υποχρεώσεις οι οποίες
επιβάλλονται στο χρήστη. Το Βασικό P-RBAC περιορίζεται στο να προσφέρει µόνο βασικές
λειτουργίες, επαρκείς όµως για την προδιαγραφή απλών πολιτικών ιδιωτικότητας. Επίσης,
περιγράφει µία σειρά αλγόριθµων για επίλυση συγκρούσεων (conflict resolution) µεταξύ
αναθέσεων αδειών και διαχείριση της ασάφειας των υποχρεώσεων. Μάλιστα, ιδιαίτερη
προσοχή έχει δοθεί στις υποχρεώσεις, καθώς αποδεικνύονται η πιο σύνθετη συνιστώσα
του P-RBAC, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδρασή τους µε τις άδειες. Στο πλαίσιο
αυτό, παρουσιάζονται οι ακόλουθες σχεδιαστικές επιλογές για την επαρκή έκφραση των
υποχρεώσεων, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη στο µοντέλο υποχρεώσεων [52]:
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• Συσχέτιση ενεργειών (action binding), υπό την έννοια ότι οι υποχρεώσεις αποτελούν
προαπαιτούµενο για την εκτέλεση ορισµένων ενεργειών σε συγκεκριµένα αντικεί-
µενα.

• Χρονικοί περιορισµοί, οι οποίοι προσδιορίζουν τη σωστή χρονική στιγµή για την εκτέ-
λεση µίας υποχρέωσης, ορίζοντας αντίστοιχα προ-υποχρεώσεις (pre-obligations), µετα-
υποχρεώσεις (post-obligations) και επαναλαµβανόµενες υποχρεώσεις (repeating obliga-
tions).

• Διαφορετικά υποκείµενα, για περιπτώσεις στις οποίες το υποκείµενο της υποχρέωσης
δεν ταυτίζεται µε εκείνο που αιτείται της πρόσβασης.

• Υποχρεώσεις υπό συνθήκη, για υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελεστούν µόνο κάτω
από συγκεκριµένες συνθήκες.

Το Ιεραρχικό P-RBAC ενισχύει το Βασικό P-RBAC µε ιεραρχική οργάνωση των ρό-
λων, των σκοπών και των αντικειµένων. Οι Ιεραρχίες Ρόλων (Role Hierarchies— RHs) ακο-
λουθούν τη σηµασιολογία και το συµβολισµό του Ιεραρχικού RBAC και περιγράφονται ως
µερικές διατάξεις (partial orders), οι οποίες στη γενική περίπτωση υποστηρίζουν πολλαπλή
κληρονοµικότητα. Οι Ιεραρχίες Σκοπών (Purpose Hierarchies— PHs) και Ιεραρχίες Αντικει-
µένων (Object Hierarchies—OHs) αναπαρίστανται ως δενδρικές δοµές, έτσι ώστε κάθε αντι-
κείµενο ή σκοπός να έχει το πολύ έναν απευθείας πρόγονο˙ συνεπώς, σε αυτήν την περί-
πτωση δεν υποστηρίζεται πολλαπλή κληρονοµικότητα. Η κληρονοµικότητα έχει το νόηµα
της οµαδοποίησης πιο συγκεκριµένων αντικειµένων ή σκοπών σε αντίστοιχες πιο γενικές
έννοιες. Έτσι, µία άδεια που αφορά ένα αντικείµενο ή σκοπό υψηλότερου επιπέδου βρίσκει
εφαρµογή και σε όλους τους απογόνους του και αντιστρόφως˙ για να επιτραπεί η πρό-
σβαση για έναν πατέρα κόµβο στο δέντρο σκοπών ή αντικειµένων, θα πρέπει η πρόσβαση
να επιτρέπεται για όλα τα παιδιά του κόµβου αυτού. Σηµειώνεται ότι, οι ιεραρχίες ρόλων
προσφέρονται για µοντελοποίηση οργανωτικών δοµών, όπου οι ιεραρχίες αποτελούν µέσο
απεικόνισης αρµοδιοτήτων, ενώ οι ιεραρχίες σκοπών και αντικειµένων, αν και οδηγούν σε
συµπαγείς αναθέσεις αδειών, εισάγουν πολυπλοκότητα στον έλεγχο συνέπειας. Επίσης,
το Ιεραρχικό P-RBAC προβλέπει ανάλυση αδειών (permission analysis), µε κατάλληλη τρο-
ποποίηση των αλγόριθµων ανίχνευσης συγκρούσεων του Βασικού P-RBAC.

Το P-RBACµε συνθήκες επεκτείνει το Βασικό P-RBAC υποστηρίζοντας πιο σύνθετες
και εκφραστικές συνθήκες και πιο ευέλικτες σχέσεις µεταξύ των αναθέσεων αδειών, ου-
σιαστικά επιτρέποντας τόσο σχέσεις σύζευξης όσο και διάζευξης µεταξύ τους. Επιπλέον,
ο έλεγχος της συνέπειας των αναθέσεων αδειών επεκτείνεται σε σχέση µε το Βασικό P-
RBAC, µε την εισαγωγή αποδοτικών αλγόριθµων για τον εντοπισµό των συγκρούσεων,
του ιντετερµινισµού στην εφαρµογή υποχρεώσεων και του πλεονασµού κάποιας νέας ανά-
θεσης άδειας σε σχέση µε τις ήδη υπάρχουσες αναθέσεις.

Το Καθολικό P-RBAC συνδυάζει το Ιεραρχικό P-RBAC µε το P-RBAC µε συνθήκες,
κληρονοµώντας έτσι όλα τους τα χαρακτηριστικά και καθιστώντας πιο πολύπλοκο τον
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έλεγχο συνέπειας. Παρουσία ιεραρχιών, οι σχέσεις προγόνου-απογόνου πρέπει να λαµ-
βάνονται υπόψη κατά την ανάλυση αδειών, η οποία τώρα περιλαµβάνει δύο φάσεις: στην
πρώτη φάση ελέγχεται αν µία νέα ανάθεση άδειας προκαλεί πλεονασµό, σύγκρουση ή
ιντετερµινισµό σε σχέση µε το υπάρχον σύνολο αναθέσεων του εκάστοτε ρόλου, των προ-
γόνων και τους απογόνων του, αφού πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις
µε βάση τις ιεραρχίες σκοπών και αντικειµένων και διαδοθούν σε όλους τους προγόνους
του συγκεκριµένου ρόλου. Στη δεύτερη φάση ενηµερώνονται στο σύστηµα όλες οι ανα-
θέσεις αδειών που επηρέασε η πρώτη φάση. Τέλος, το Καθολικό P-RBAC προσθέτει τρία
σηµαντικά χαρακτηριστικά: αρνητικές εξουσιοδοτήσεις, έλεγχο ροής για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων και αρχές για το συνδυασµό αδειών.

2.2.3 Έλεγχος Πρόσβασης Βάσει Ρόλων µε Επίγνωση Σκοπού (PuRBAC)

Το µοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Ρόλων µε Επίγνωση Σκοπού (Purpose-Aware
Role-Based Access Control— PuRBAC) [56] αποτελεί µία ακόµη επέκταση του RBAC η οποία
εστιάζει στην έννοια του σκοπού, στο πλαίσιο πολιτικών για προστασία της ιδιωτικότητας.
Στο PuRBAC , το βασικό µοντέλο που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις, ο σκοπός αποτε-
λεί µία ξεχωριστή ενδιάµεση οντότητα µεταξύ του ρόλου και των αδειών: οι άδειες αντι-
στοιχίζονται στους σκοπούς για τους οποίους µπορούν να παραχωρηθούν και αυτοί µε τη
σειρά τους αντιστοιχίζονται στους κατάλληλους ρόλους. Οι ρόλοι ανατίθενται σε χρήστες
από τους οποίους µπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν στις αντίστοι-
χες συνεδρίες. Ένα αίτηµα πρόσβασης υποβάλλεται στη µορφή ⟨συνεδρία, σκοπός, αιτη-
θείσα άδεια⟩, όπου µόνο κάποιος από τους σκοπούς που έχουν ανατεθεί στους τρέχοντες
ενεργούς ρόλους του χρήστη µπορεί να εισαχθεί, δηλαδή, ο χρήστης δεν µπορεί να χρη-
σιµοποιήσει δεδοµένα για ένα σκοπό χωρίς προηγουµένως να έχει εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχθεί έλεγχος στο σκοπό που δη-
λώνει ο χρήστης. Τέλος, τίθενται συνθήκες στις αναθέσεις αδειών σε σκοπούς (permission
assignments), οι οποίες περιλαµβάνουν περιορισµούς, καθώς και υποχρεώσεις πριν και
µετά την παραχώρηση της άδειας πρόσβασης (pre- και post- obligations αντίστοιχα). Με
βάση τα ανωτέρω, η διαδικασία ελέγχου πρόσβασης µπορεί να συνοψιστεί ως εξής: δεδο-
µένου του αιτήµατος πρόσβασης, το σύστηµα πραγµατοποιεί έλεγχο για την ύπαρξη ισχύ-
ουσας άδειας, δηλαδή, µίας άδειας η οποία ταυτίζεται µε εκείνη του αιτήµατος και είναι συ-
σχετισµένη µε το σκοπό που παρέχεται, και είτε αποφασίζει υπό συνθήκη εξουσιοδότηση,
είτε αποκρίνεται αρνητικά. Στην πρώτη περίπτωση, χορηγείται εξουσιοδότηση µόνο εάν
πληρούνται οι συνθήκες που έχουν τεθεί στην ισχύουσα άδεια. Σηµειώνεται επίσης, ότι το
µοντέλο προβλέπει ότι κάποιες µετά-υποχρεώσεις µπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα
από την απόφαση πρόσβασης.

Το PuRBAC επεκτείνει το PuRBAC µε ιεραρχίες ρόλων, σκοπών και αδειών: ανώ-
τεροι (senior) ρόλοι κληρονοµούν τους επιτρεπόµενους για κατώτερους (junior) ρόλους, η
ιεραρχία σκοπών ορίζει σχέσεις γενίκευσης-ειδίκευσης ανάµεσα στους σκοπούς, ενώ η ιε-
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ραρχία αδειών βασίζεται στην ιεραρχία των δεδοµένων, έτσι ώστε εάν ένας χρήστης είναι
εξουσιοδοτηµένος για µία ενέργεια πάνω σε κάποιον τύπο δεδοµένων, να είναι εξουσιο-
δοτηµένος για την ίδια ενέργεια πάνω στους απογόνους του συγκεκριµένου τύπου δεδο-
µένων. Το PuRBAC παρέχει ακόµα µεγαλύτερη ευελιξία, χρησιµοποιώντας υβριδική ιε-
ραρχία για ρόλους και σκοπούς, η οποία διακρίνεται σε τρεις τύπους σχέσεων: κληρονο-
µικότητα (inheritance— Ι), ενεργοποίηση (activation— Α) και κληρονοµικότητα-ενεργοποίηση
(inheritance-activation — IA). Γενικά, η ιεραρχία επιφέρει ποικίλες αλλαγές σε σχέση µε το
βασικό µοντέλο, κυρίως σε ό,τι αφορά τις υπό συνθήκη αναθέσεις αδειών σε σκοπούς.

2.2.4 Το Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης PRIME

Το FP6 έργο PRIME⁶ αποτελεί ορόσηµο στο ερευνητικό πεδίο της προστασίας της
ιδιωτικότητας, ενώ το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης που παρουσίασε ([31][57]) συνιστά ένα
από τα πιο σηµαντικά επιτεύγµατά του, µε επιρροές τόσο από τα µοντέλα τύπου ABAC
[58], όσο και από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του OECD και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Η σηµασία του έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι προτείνει και ενσωµατώνει διάφορες έν-
νοιες και τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορετικών τύπων πολιτικών, των
κρυπτογραφικών ανώνυµων διαπιστευτηρίων, της αµφίδροµης διαπραγµάτευσης και δια-
δραστικής εφαρµογής των πολιτικών, των περιορισµών πλαισίου, των µεταδεδοµένων για
τον έλεγχο δευτερεύουσας χρήσης των δεδοµένων, των οντολογιών, κλπ. Μία θεµελιώδης
πτυχή του µοντέλου ελέγχου πρόσβασης PRΙΜΕ αποτελεί η ανθρωποκεντρικότητα (user-
centricity), µε στόχο την ενσωµάτωση των υποκείµενων νοµικών και κοινωνικών απαιτή-
σεων.

Το µοντέλο αυτό θεωρεί τρεις διαφορετικούς τύπους πολιτικών:

• Πολιτικές ελέγχουπρόσβασης, οι οποίες ορίζουν (θετικές) εξουσιοδοτήσεις για πρό-
σβαση σε δεδοµένα ή υπηρεσίες.

• Πολιτικές παραχώρησης, οι οποίες ορίζουν τις προτιµήσεις µίας οντότητας αναφο-
ρικά µε τη παραχώρηση προσωπικών της στοιχείων, για ποιο σκοπό και ποια ενέρ-
γεια, καθώς και κάτω από ποιες συνθήκες θα δηµοσιοποιηθεί ένα σύνολο δεδοµένων.

• Πολιτικές διαχείρισης δεδοµένων, οι οποίες ορίζουν µε ποιο τρόπο θα πρέπει να
διαχειριστούν τα προσωπικά δεδοµένα οι παραλήπτες.

Αν και συντακτικά ταυτόσηµες, οι πολιτικές ελέγχου πρόσβασης και οι πολιτικές
παραχώρησης διαφέρουν σηµασιολογικά˙ οι µεν αφορούν τον πάροχο υπηρεσίας που προ-
σφέρει τους πόρους στους οποίους αναφέρεται το αίτηµα πρόσβασης, ενώ οι δε αφορούν
το χρήστη που αιτείται πρόσβασης −δηλαδή το υποκείµενο των δεδοµένων− και από τον
οποίο ζητούνται προσωπικά δεδοµένα προκειµένου να του επιτραπεί η πρόσβαση.

⁶FP6 IST Project PRIME (Privacy and identity management for Europe), h ps://www.prime-project.eu/.
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Οι πολιτικές διαχείρισης δεδοµένων επιτρέπουν στους χρήστες να ορίζουν οι ίδιοι
µε ποιο τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα προσωπικά τους δεδοµένα από τον πά-
ροχο υπηρεσιών ή/και από εξωτερικές οντότητες, δηλαδή µετά την παραχώρησή τους. Μία
τέτοια πολιτική ακολουθεί τα δεδοµένα ακόµα και όταν αυτά παραχωρούνται σε κάποια
εξωτερική οντότητα, σχηµατίζοντας έτσι µία αλυσίδα ελέγχου µε αρχή της το υποκείµενο
των δεδοµένων, ακολουθώντας το παράδειγµα των λεγόµενων sticky policies [59]. Τα προ-
σωπικά δεδοµένα επισηµειώνονται µε αυτές τις αυτόνοµες πολιτικές, αντί οι τελευταίες
να ολοκληρωθούν µε τους κανόνες ελέγχου πρόσβασης, επιτυγχάνοντας έτσι το διαχωρι-
σµό µεταξύ πολιτικών που εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Οι πολιτικές διαχείρισης
δεδοµένων διαµορφώνονται µέσω µίας διαδικασίας διαπραγµάτευσης, κατά την οποία ο
χρήστης σταδιακά προσαρµόζει προκαθορισµένα πρότυπα της πολιτικής που προσφέρο-
νται από τον πάροχο υπηρεσιών.

Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο πραγµατοποιεί εκτεταµένη χρήση αφαί-
ρεσης στην προδιαγραφή των πολιτικών, η οποία διευκολύνεται από κατάλληλα ορισµένες
οντολογίες στους πιο σηµαντικούς τοµείς του µοντέλου, δηλαδή τους χρήστες, τις υπηρεσί-
ες/αντικείµενα, τα πιστοποιητικά, τις δηλώσεις, τις ενέργειες, τους σκοπούς, τους τύπους
προσωπικών δεδοµένων και τις κατηγορίες παραληπτών.

Με δεδοµένο ένα αίτηµα πρόσβασης της µορφής ⟨αναγνωριστικό_χρήστη, ενέργεια,
αντικείµενο, σκοποί⟩, η αλληλεπίδραση µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών περιλαµβάνει
δύο φάσεις:

• Αλληλεπίδραση χρήστη-παρόχου υπηρεσίας: Ο πάροχος υπηρεσίας λαµβάνει το
αίτηµα, αναζητά εφαρµόσιµες πολιτικές ελέγχου πρόσβασης−µε βάση την ενέργεια,
το αντικείµενο και σκοπούς− και, εάν κριθεί απαραίτητο, ζητά προσωπικά δεδοµένα
του χρήστη, παρουσιάζοντας επίσης και ένα ή περισσότερα πρότυπα πολιτικών δια-
χείρισης δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν από τον χρήστη. Ο τελευταίος αποτιµά
τις πολιτικές παραχώρησής του και, αν υπάρχει τουλάχιστον µία εφαρµόσιµη που να
πληρούνται οι συνθήκες της, στέλνει τα δεδοµένα του µαζί µε ένα πιθανώς προσαρ-
µοσµένο πρότυπο πολιτικής διαχείρισης δεδοµένων. Ο πάροχος υπηρεσιών επανα-
ξιολογεί τις αντίστοιχες πολιτικές ελέγχου πρόσβασης µε βάση τα προσωπικά δεδο-
µένα και εφόσον η αποτίµηση ολοκληρωθεί µε επιτυχία, χορηγείται άδεια πρόσβα-
σης. Σηµειώνεται ότι η παραχώρηση των προσωπικών δεδοµένων και η προσαρµογή
του προτύπου πολιτικής διαχείρισης δεδοµένων ενδέχεται να απαιτεί πολλαπλά βή-
µατα διαπραγµάτευσης, προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία.

• Αλληλεπίδραση εξωτερικής οντότητας-παρόχου υπηρεσίας: Όταν, σε µετέπειτα
στάδιο, µία εξωτερική οντότητα ζητάει προσωπικά δεδοµένα του χρήστη, τα οποία εί-
ναι αποθηκευµένα στον πάροχο της υπηρεσίας, ο τελευταίος πρέπει να αξιολογήσει
το αίτηµα όχι µόνο µε βάση τις δικές του πολιτικές ελέγχου πρόσβασης, όπως στην
προηγούµενη φάση, αλλά επίσης λαµβάνοντας υπόψιν τις πολιτικές παραχώρησης
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που επισυνάπτονται στα δεδοµένα.

Τέλος, η προστασία της ιδιωτικότητας σε ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να ενισχυ-
θεί περαιτέρω µε χρήση πρόσθετων τεχνολογιών, όπως είναι η ανώνυµη επικοινωνία, τα
ιδιωτικά/ανώνυµα διαπιστευτήρια, κλπ., ή µε την παροχή των κατάλληλων διεπαφών χρή-
στη.

2.2.5 Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης PRISM

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου PRISM⁷, υλοποιήθηκε από την ερευνητική ο-
µάδα του ΕΜΠ ένα σηµασιολογικό µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων ει-
δικά για να καλύψει τις απαιτήσεις της παθητικής παρακολούθησης δικτύων, λαµβάνο-
ντας παράλληλα υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις που απορρέουν από τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες του OECD και την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία αναφορικά µε την προστασία της ιδιωτι-
κότητας. Προβλέπει ένα µηχανισµό µετασχηµατισµών για αποτελεσµατική ρύθµιση του
βαθµού λεπτοµέρειας των δεδοµένων για τα οποία παρέχεται πρόσβαση, ενώ ένα άλλο
σηµαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω προσέγγισης αποτελούν οι µηχανισµοί που εισά-
γει για την αποφυγή της ιδιαίτερα απαιτητικής σε πόρους συλλογιστικής σε πραγµατικό
χρόνο.

Τα θεµελιώδη στοιχεία που συνθέτουν το µοντέλο αυτό είναι τα ακόλουθα [60][61]:
ένα σύνολο Τύπων Δεδοµένων (Data Types— DT), ένα σύνολο Σκοπών (Purposes— Pu), ένα
σύνολο Ρόλων (Roles — R), ένα σύνολο Δραστών (Actors— A), ένα σύνολο Κανόνων (Rules
— Ru), ένα σύνολο Συνθηκών (Conditions— C) και ένα σύνολο Υποχρεώσεων (Obligations—
O).

Οι κανόνες και οι συνθήκες αντιπροσωπεύουν, αντίστοιχα, τους κανόνες ελέγχου
πρόσβασης, δηλαδή άδειες και απαγορεύσεις, και τους περιορισµούς πλαισίου σε πραγµα-
τικό χρόνο σε ό,τι αφορά την εφαρµοσιµότητα των κανόνων, ενώ οι υποχρεώσεις αναφέ-
ρονται στις συµπληρωµατικές προς την εφαρµογή ενός κανόνα ενέργειες. Το σύνολο των
τύπων προσωπικών δεδοµένων (DT) χαρακτηρίζεται από τρεις σχέσεις, οι οποίες ορίζουν
µερικές διατάξεις των τύπων προσωπικών δεδοµένων και αντικατοπτρίζουν, αντίστοιχα,
την κληρονοµικότητα χαρακτηριστικών, το επίπεδο λεπτοµέρειας της ίδιας έννοιας και τη
συµπερίληψη ενός τύπου δεδοµένων σε κάποιον άλλο. Οµοίως, το σύνολο των σκοπών
(Pu) χαρακτηρίζεται από δύο σχέσεις, για την κληρονοµικότητα χαρακτηριστικών και την
ανάλυση ενός σκοπού σε υπο-σκοπούς, οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούνται στο σύνολό
τους, αντίστοιχα. Οι ίδιες σχέσεις συναντώνται και στο σύνολο των ρόλων (R), όπου µία
OR σχέση καθορίζει την κληρονοµικότητα, ενώ µία AND σχέση αντικατοπτρίζει τη ρητή
συµµετοχή κάποιων ρόλων σε έναν άλλο, υπονοώντας την ανάγκη αλληλεπίδρασης των
συµµετεχόντων ρόλων για την εκτέλεση κάποιας ενέργειας. Οι δράστες συσχετίζονται µε

⁷FP7 ICT Project PRISM (Privacy-aware Secure Monitoring), h p://www.fp7-prism.eu/.
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ρόλους µέσω των σχετικών αναθέσεων (Role Assignments) και οι σκοποί ανατίθενται σε
ρόλους µε τη µορφή αδειών, καθώς δεν επιτρέπεται όλοι οι ρόλοι να ενεργήσουν για την
ικανοποίηση όλων των πιθανών σκοπών. Τελικά, οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης, από τους
οποίους προκύπτουν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις, συσχετίζονται πάντα µε µία πλειάδα της
µορφής ⟨personal data types, purpose, role⟩˙ δηλαδή, τα τρία σύνολα αποτελούν το πεδίο
ορισµού των κανόνων, ενώ µία πρόσθετη παράµετρος αντικατοπτρίζεται στις συνθήκες,
εφόσον υπάρχουν: Ru = DT × Pu × R × C. Οι κανόνες είναι είτε θετικοί είτε αρνητικοί.

Επίσης, το µοντέλο αυτό εισάγει τις έννοιες των Επιτρεπόµενων Τύπων Δεδοµένων
(Permi ed Data Types— PDT) και τωνΜη Επεξεργασµένων Επιτρεπόµενων Τύπων Δεδοµέ-
νων (Raw Permi ed Data Types— PDT*), καθώς και τα αντίστοιχα σύνολα PDT και PDT*. Το
πρώτο σύνολο αφορά τα δεδοµένα τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένος να λαµβάνει ο χρή-
στης της εκάστοτε εφαρµογής παρακολούθησης για την εκπλήρωση κάποιου σκοπού, ενώ
το δεύτερο απαρτίζεται από δεδοµένα τα οποία περιλαµβάνονται ρητά στις ροές παρακο-
λούθησης (π.χ., πεδία της επικεφαλίδας πρωτοκόλλου) και τα οποία επιτρέπεται να προ-
σπελάσουν τα στοιχεία του συστήµατος που πραγµατοποιούν την επεξεργασία των δεδο-
µένων, ώστε να παράξουν το σύνολο PDT. Αυτός ο διαχωρισµός αντανακλά τα δύο στάδια
ελέγχου πρόσβασης που εφαρµόζει το PRISM˙ τόσο κατά τη συλλογή των δεδοµένων κα-
τευθείαν από το δίκτυο, όσο και κατά την παραχώρησή τους µετά από ενδεχόµενη επεξερ-
γασία στην εφαρµογή παρακολούθησης. Επιπλέον, ο έλεγχος πρόσβασης πραγµατοποιεί-
ται σε δύο φάσεις, που αφορούν σε στατικό και δυναµικό έλεγχο, αντίστοιχα. Στη φάση
του στατικού ελέγχου εφαρµόζονται οι κανόνες που ισχύουν εκ των προτέρων, µε βάση
τα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά των δεδοµένων, των ρόλων και των σκοπών, ενώ στη
δεύτερη φάση γίνεται σε πραγµατικό χρόνο αποτίµηση του πλαισίου ιδιωτικότητας (privacy
context), για την προσαρµογή της διαδικασίας ελέγχου πρόσβασης στις συγκεκριµένες συν-
θήκες που διέπουν ένα αίτηµα. Σηµειώνεται ότι κατά την πρώτη φάση γίνεται χρήση X.509
πιστοποιητικών [62] για την κωδικοποίηση των στατικών πτυχών της πιστοποίησης, της
εξουσιοδότησης και του ελέγχου πρόσβασης, τα οποία παράγονται µέσω εξαντλητικού
συλλογισµού στην Οντολογία PRISM. Για παράδειγµα, ένα πιστοποιητικό CertPDT πιστο-
ποιεί τους τύπους επεξεργασµένων δεδοµένων στους οποίους επιτρέπεται να αποκτήσει
πρόσβαση κάποιος ρόλος για κάποιο σκοπό, ενώ ένα πιστοποιητικό CertRA πιστοποιεί ότι
στον κάτοχό του έχουν ανατεθεί οι αντίστοιχοι ρόλοι.

Τη βάση γνώσης του συστήµατος PRISM σε ό,τι αφορά κανόνες ελέγχου πρόσβα-
σης και εξουσιοδοτήσεων, καθώς και τα σχετικά µεταδεδοµένα, συνιστά ένα σηµασιολο-
γικό µοντέλο για προστασία της ιδιωτικότητας υλοποιηµένο σαν µία OWL [63] οντολογία.
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3 [64][65], οι κλάσεις που απαρτίζουν την Οντολογία PRISM
είναι οι ακόλουθες:

• PersonalData, για την αναπαράσταση των διαφορετικών τύπων προσωπικών δεδο-
µένων και των µεταξύ τους συσχετίσεων
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Σχήµα 3: Οντολογία PRISM.

• Purposes, η οποία αντανακλά τους σκοπούς για τους οποίους προσωπικά δεδοµένα
συλλέγονται και/ή υπόκεινται σε επεξεργασία

• Roles, για την περιγραφή των ρόλων τους οποίους κατέχουν οι δράστες στο σύστηµα

• Rules, για τον ορισµό των κανόνων ελέγχου πρόσβασης

• Components, τα στιγµιότυπα της οποίας συνιστούν τη ”σηµασιολογική υπογραφή”
των στοιχείων του συστήµατος που επεξεργάζονται τα δεδοµένα

• DataTransformations, η οποία ορίζει µετασχηµατισµούς δεδοµένων από έναν τύπο
σε κάποιον άλλο

• ExclusiveCombinations, για τη περιγραφή αµοιβαίως αποκλειόµενων τύπων δεδο-
µένων σε ό,τι αφορά την παραχώρησή τους και/ή την αποθήκευσή τους σε βάσεις
δεδοµένων

• Conditions, για τον ορισµό περιορισµών πλαισίου

• ConditionSubject, ReferenceObject, ContextualBase, για τον προσδιορισµό του υπο-
κειµένου, του αντικειµένου και του τύπου των περιορισµών πλαισίου

• Temporal, Spatial, DataAge, οι οποίες αντικατοπτρίζουν κάποιους τύπους περιορι-
σµών πλαισίου
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• Obligations, η οποία περιγράφει τις συµπληρωµατικές ως προς την εφαρµογή κά-
ποιου κανόνα ενέργειες, ενώ η κλάση ObligationPatterns ορίζει κάποια στοιχειώδη
πρότυπα τα οποία ακολουθούν οι υποχρεώσεις

Τέλος, σηµειώνεται ότι ο βασικός περιορισµός της εν λόγω προσέγγισης έγκειται
στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε για περιβάλλοντα µοναδικού αισθητήρα δικτύου˙ σαν απο-
τέλεσµα, δεν περιλαµβάνει έννοιες όπως ο οργανισµός και δεν είναι κατάλληλη για κατα-
νεµηµένα περιβάλλοντα και για την επαλήθευση της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης.

2.2.6 Παρατηρήσεις

Μολονότι οι προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν αποτελούν σηµαντικές τεχνολο-
γίες στον έλεγχο πρόσβασης και χρήσης, δεν έχουν σχεδιασθεί, και άρα δεν είναι κατάλλη-
λες, για ιδιαίτερα δυναµικά και κατανεµηµένα περιβάλλοντα, ενώ επιπλέον, στην πλειο-
νότητά τους, είτε δεν υποστηρίζουν επίγνωση πλαισίου είτε υποστηρίζουν µόνο κάποιες
εξαιρετικά απλές περιπτώσεις. Σαν αποτέλεσµα, παρουσιάζουν µία εγγενή αδυναµία αντα-
πόκρισης στους κινδύνους που δηµιουργούνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κα-
τανεµηµένων αρχιτεκτονικών και των υποκείµενων τεχνολογιών. Σε τέτοιου είδους περι-
βάλλοντα, ο έλεγχος πρόσβασης θα πρέπει να συντονίζεται µεταξύ των κατανεµηµένων
οντοτήτων που αλληλεπιδρούν για την εκπλήρωση σύνθετων λειτουργιών και σκοπών,
ενώ η αυτοµατοποίηση της εφαρµογής πολιτικών ιδιωτικότητας καθίσταται ιδιαίτερα κρί-
σιµη για την αποτελεσµατικότητα και τη συνέπεια της αλληλεπίδρασης κατανεµηµένων
συστηµάτων. Επιπλέον, τα µοντέλα αυτά δεν είναι σε θέση να ελέγξουν την αλληλεπί-
δραση καθεαυτή µε όρους ροής πληροφορίας µεταξύ κατανεµηµένων εργασιών, τόσο κατά
την προδιαγραφή της εν λόγω αλληλεπίδρασης όσο και κατά την πραγµατοποίησή της. Αν
και έχει σηµειωθεί σηµαντική ερευνητική προσπάθεια για την εφαρµογή ελέγχου πρόσβα-
σης στις συγγενικές περιοχές της Διαχείρισης Ροών Εργασιών (Workflow Management) (π.χ.,
[66][67]) και τηςΜοντελοκεντρικής Ασφάλειας (Model-Driven Security) ([68][69]), οι προσεγ-
γίσεις αυτές περιορίζονται στην εφαρµογή των πολιτικών ιδιωτικότητας µόνο κατά την
εκτέλεση και όχι κατά τη σχεδίαση κατανεµηµένων διαδικασιών.

Μία επιπρόσθετη απαίτηση συνιστά η ευελιξία στον ορισµό κανόνων ελέγχου πρό-
σβασης. Οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι δυνατόν να ορίζονται σε κάθε πιθανό επίπεδο
αφαίρεσης, καθώς η προδιαγεγραµµένη αλληλεπίδραση µεταξύ συστηµάτων µπορεί να
περιλαµβάνει µόνο συγκεκριµένες (concrete), µόνο αφηρηµένες (abstract), ή οντότητες και
των δύο επιπέδων αφαίρεσης. Οι περισσότερες σύγχρονες προσεγγίσεις (π.χ., [31][51][56]
[53]) χρησιµοποιούν αφαίρεση µόνο για το υποκείµενο, ακολουθώντας το παράδειγµα του
RBAC, ενώ και η πλειονότητα των καθιερωµένων µοντέλων ελέγχου πρόσβασης, όπως τα
DAC και MAC [70], θεµελιώνονται αποκλειστικά σε συγκεκριµένες οντότητες.
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2.3 Χρήση των Οντολογιών στον Έλεγχο Πρόσβασης

Η έλευση του Σηµασιολογικού Ιστού και των συνακόλουθων τεχνολογιών, όπως εί-
ναι οι σηµασιολογικές οντολογίες και οι µηχανισµοί συλλογιστικής, έχουν προσφέρει στον
έλεγχο πρόσβασης νέες δυνατότητες. Ως εκ τούτου, διάφορες προσεγγίσεις έχουν ενσωµα-
τώσει τεχνολογίες του Σηµασιολογικού Ιστού µε διάφορους τρόπους, µε στόχο τη συγχώ-
νευση των πολιτικών ασφάλειας, όπως αυτές εκφράζονται από τους διάφορους εταίρους,
καθώς και για να προσφέρουν υψηλή εκφραστικότητα στις υποκείµενες έννοιες και δυνα-
τότητες ευφυούς εξαγωγής συµπερασµάτων. Καταρχήν, η γλώσσα OWL (Web Ontology
Language) [63] χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη γλωσσών προδιαγραφής πολιτικών
για τον Ιστό, όπως οι Rei και Kaos [71], καθώς και για την επίτευξη διαλειτουργικότητας
κατά την πρόσβαση σε ετερογενείς βάσεις δεδοµένων, όπως παρουσιάζεται στις εργασίες
[72][73][74].

Η ενότητα αυτή παρέχει µία επισκόπηση των πιο χαρακτηριστικών προσεγγίσεων
ελέγχου πρόσβασης που κάνουν χρήση τεχνολογιών Σηµασιολογικού Ιστού [75]. Τα κίνη-
τρα, το πεδίο εφαρµογής και τα πρότυπα χρήσης που ακολουθούνται από τις εξεταζόµε-
νες προσεγγίσεις διαφέρουν σηµαντικά. Ως εκ τούτου, οι ακόλουθες ενότητες υιοθετούν
µία κατηγοριοποίηση που υπογραµµίζει τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των εν
λόγω προσεγγίσεων. Καθώς το µοντέλο RBAC αποτελεί τη βάση για την πραγµατοποίηση
ελέγχου πρόσβασης, η Ενότητα 2.3.1 ερευνά προσεγγίσεις που στοχεύουν στην οντολογική
υλοποίησή του, ενώ οι Ενότητες 2.3.2, 2.3.3 και 2.3.4 αναφέρονται σε συστήµατα τα οποία
εστιάζουν σε πιο εξειδικευµένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, η Ενότητα 2.3.2 παρου-
σιάζει προσεγγίσεις που επεκτείνουν σηµασιολογικά το µοντέλο ιδιοτήτων της XACML, η
Ενότητα 2.3.3 ερευνά τη χρήση των τεχνολογιών του Σηµασιολογικού Ιστού για την επί-
τευξη επίγνωσης πλαισίου κατά τον έλεγχο πρόσβασης, και η Ενότητα 2.3.4 περιγράφει
µηχανισµούς για τον οντολογικό προσδιορισµό των προτιµήσεων ιδιωτικότητας των χρη-
στών όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου πρόσβασης και χρήσης. Η έλευση των online υπη-
ρεσιών κοινωνικής δικτύωσης δηµιουργεί νέες προκλήσεις στην περιοχή του ελέγχου πρό-
σβασης, οπότε η Ενότητα 2.3.5 ασχολείται µε τις αντίστοιχες σηµασιολογικές προσεγγί-
σεις. Τέλος, η Ενότητα 2.3.6 προσφέρει µία σύγκριση των προσεγγίσεων που παρουσιάστη-
καν στις προηγούµενες ενότητες στη βάση σηµαντικών τάσεων και χαρακτηριστικών των
υπό µελέτη προσεγγίσεων ελέγχου πρόσβασης.

2.3.1 Οντολογική Υλοποίηση του Μοντέλου RBAC

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες έχουν
σαν στόχο την έκφραση πολιτικών τύπου RBAC [28] κάνοντας χρήση της γλώσσας OWL.
Στο πλαίσιο αυτό, οι οντολογίες χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν τις κύριες
έννοιες του RBAC —Ενέργεια (Action), Υποκείµενο (Subject), Αντικείµενο (Object), Ρόλος
(Role), Άδεια (Permission)— καθώς επίσης ιεραρχίες ρόλων και δυναµικό και στατικό Δια-
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χωρισµό Καθηκόντων.

Μία σηµαντική εργασία στην περιοχή αυτή παρουσιάζεται στο [76], όπου οι Finin
et al. εισάγουν το µοντέλο ROWLBAC, το οποίο προτείνει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις
σε ό,τι αφορά την αναπαράσταση ρόλων: η πρώτη αντιστοιχίζει ρόλους σε κλάσεις και
υποκλάσεις στις οποίες τα υποκείµενα είναι δυνατόν να ανήκουν, ενώ η δεύτερη αναπαρι-
στά ρόλους ως στιγµιότυπα (instances) της generic κλάσης Role. Και στις δύο περιπτώσεις,
οι ενέργειες, τα υποκείµενα και τα αντικείµενα αντικατοπτρίζονται στις αντίστοιχες κλά-
σεις, ενώ οι αµοιβαίως αποκλειόµενες υποκλάσεις PermittedAction και ProhibitedAction
της κλάσης Action εισάγονται µε σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης. Στην πρώτη περί-
πτωση, οι ρόλοι (και οι ενεργοί ρόλοι) αναπαρίστανται ως κλάσεις χρηστών και η σχέση
ιεραρχίας ρόλων αντιστοιχίζεται στη σχέση υπαγωγής (subsumption relation) της OWL.
Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση αντιστοιχίζει περιορισµούς στατικού και δυναµικού SoD σε
περιορισµούς αµοιβαίως αποκλειόµενων OWL κλάσεων. Η δεύτερη προσέγγιση, η οποία
µοντελοποιεί τους ρόλους ως στιγµιότυπα, χρησιµοποιεί τις ιδιότητες role και activeRole
έτσι ώστε να συνδέσει τους χρήστες µε τους δυνατούς και ενεργούς τους ρόλους, αντί-
στοιχα. Στην περίπτωση αυτή, η ιεραρχία των ρόλων επιτυγχάνεται µε χρήση της ιδιό-
τητας subRole και οι περιορισµοί SoD µέσω των εξειδικευµένων ιδιοτήτων ssod και dsod.
Ωστόσο, στην προσέγγιση αυτή, δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί DL συλλογιστική για
την εφαρµογή RBAC. Αντ’ αυτού, οι κανόνες χρειάζεται να προστεθούν στην οντολογία,
υποβαθµίζοντας κατά συνέπεια την απόδοση του συστήµατος.

Παρόµοια µε το µοντέλο ROWLBAC, οι Ferrini et al. παρουσιάζουν µία προσέγγιση,
η οποία αναφέρεται ως XACML+OWL [77]. Σε αυτό το µοντέλο, η γλώσσα OWL χρησι-
µοποιείται σε συνδυασµό µε την XACML [40], µε στόχο την αποσύνδεση της διαχείρισης
των περιορισµών και των RBAC ιεραρχιών από την προδιαγραφή και την εφαρµογή καθε-
αυτών των XACML πολιτικών. Επιπλέον, αντιµετωπίζει κάποιες ελλείψεις του µοντέλου
ROWLBAC, όπως η ασυνέπεια που εµφανίζεται λόγω της δυνατότητας δύο κλάσεις που
περιλαµβάνουν η µία την άλλη (σύµφωνα µε την ιεραρχία των ρόλων) να υπόκεινται την
ίδια στιγµή σε κάποιον περιορισµό Διαχωρισµού Καθηκόντων. Τα υποκείµενα αναπαρί-
στανται ως OWL στιγµιότυπα, ενώ πληροφορία σχετική µε αυτά είναι δυνατό να εξαχθεί
µέσω σηµασιολογικών λειτουργιώνπου ορίζονται στο σύστηµα. Επίσης, η προσέγγιση αυτή
υιοθετεί ένα περισσότερο ευέλικτο σχήµα προδιαγραφής περιορισµών δυναµικού Διαχω-
ρισµού Καθηκόντων, µε την προσθήκη των κλάσεων Resource και Permission, οι οποίες, σε
συνδυασµό µε την κλάση Action, επιτρέπουν πιο περίπλοκους περιορισµούς που αφορούν
όχι µόνο τα υποκείµενα, αλλά και τις ενέργειες και τους πόρους. Το µοντέλο XACML+OWL
αξιοποιεί το µηχανισµό υποχρεώσεων της XACML για τη διαχείριση των περιορισµών δυ-
ναµικού SoD, έτσι ώστε για κάθε άδεια που χορηγείται, να προστίθεται στην οντολογία
µία λίστα αξιωµάτων, ανάγοντας έτσι το πρόβληµα αξιολόγησης των περιορισµών στο
πρόβληµα του ελέγχου της συνέπειας της οντολογίας.

Μία ακόµη προσέγγιση στην ίδια φιλοσοφία παρουσιάζεται στο [78], όπου οι He
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et al. ορίζουν µία υψηλού επιπέδου OWL DL οντολογία και κανόνες εκφρασµένους στη
Γλώσσα Κανόνων Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web Rule Language — SWRL) [79] που
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αναπαραστήσουν αλλά και να επεκτείνουν το NIST
πρότυπο RBAC [28], συνδυάζοντας παράλληλα το τελευταίο µε το µοντέλο ΑBAC [30],
ώστε να υλοποιηθεί έλεγχος πρόσβασης για Υπηρεσίες Ιστού. Η προσέγγιση αυτή επιτυγ-
χάνει δυναµική ανάθεση ρόλων βάσει των διαπιστευτηρίων (credentials) του εκάστοτε χρή-
στη και των ιδιοτήτων τους, καθώς και δυναµική συσχέτιση των δικαιωµάτων πρόσβασης
µε ρόλους µέσω ιδιοτήτων που σχετίζονται µε υπηρεσίες. Οµοίως, το µοντέλο RBAC υιοθε-
τείται στα [80] και [81] µε παρεµφερή τρόπο και επεκτείνεται µε ιδιότητες πλαισίου. Έτσι,
παρουσιάζεται ένα σύστηµα ελέγχου πρόσβασης µε επίγνωση πλαισίου για συνεργαζό-
µενα περιβάλλοντα, σχεδιασµένο και υλοποιηµένο µε χρήση τεχνολογιών Σηµασιολογι-
κού Ιστού. Η RBAC οντολογία ορίζεται και στη συνέχεια ενσωµατώνεται σε µία οντολογία
για κάποιο συγκεκριµένο τοµέα (domain specific ontology), ώστε να ληφθούν υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εκάστοτε εφαρµογής κατά την προδιαγραφή των πολιτικών και την
απόφαση για τον έλεγχο πρόσβασης. Η περιορισµένη εκφραστική δύναµη της Περιγρα-
φικής Λογικής (Description Logic) µετριάζεται µε την εισαγωγή ερωτηµάτων SPARQL [82]
που είναι σε θέση να ελέγχουν πρόσθετους περιορισµούς σύµφωνα µε κάποια διαθέσιµη
βάση γνώσης.

2.3.2 Σηµασιολογική Επέκταση του Μοντέλου Ιδιοτήτων της XACML

Εκτός από το µοντέλο XACML+OWL [77] που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη
ενότητα, αξιοσηµείωτη ερευνητική προσπάθεια έχει επενδυθεί στην αξιοποίηση της XACML
σε συνδυασµό µε οντολογίες, µε τις περισσότερες προσεγγίσεις να στοχεύουν στην αντι-
µετώπιση της περιορισµένης εκφραστικότητας του µοντέλου ABAC. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση, η προσέγγιση που παρουσιάζεται στο [83] προτείνει ένα µηχανισµό εξαγωγής
συµπερασµάτων βασισµένο σε οντολογίες, ο οποίος επεκτείνει τη διαχείριση ιδιοτήτων της
XACML για την απλοποίηση της προδιαγραφής και της συντήρησης των ABAC πολιτικών.
Η πρότυπη XACML αρχιτεκτονική ενισχύεται µε δύο επεκτάσεις, το Μηχανισµό Εξαγω-
γής Συµπερασµάτων (Inference Engine) και το Σηµείο Διαχείρισης Οντολογίας (Ontology
Administration Point — OAP). Οι ιδιότητες των χρηστών, των πόρων και του περιβάλλοντος
ορίζονται οντολογικά και διατίθενται από το Σηµείο Διαχείρισης Οντολογίας και στη συνέ-
χεια, ο Μηχανισµός Εξαγωγής Συµπερασµάτων πραγµατοποιεί τις αντιστοιχίσεις µεταξύ
των διαφορετικών ιδιοτήτων και των συνθηκών ιδιοτήτων. Η εξαγωγή γνώσης επιτυγχά-
νεται µε τη βοήθεια SWRL κανόνων και οι εξαχθείσες ιδιότητες µπορούν στη συνέχεια να
ερωτηθούν από τον Διαχειριστή Πλαισίου µέσω SPARQL ερωτηµάτων.

Η προσέγγιση που παρουσιάζεται στο [84] επικεντρώνεται στους περιορισµούς εκ-
φραστικότητας της XACML όσον αφορά την αναπαράσταση γνώσης. Συγκεκριµένα, επε-
κτείνει την XACML ούτως ώστε να υποστηρίζει συλλογιστική βάσει οντολογιών και εξα-
γωγή συµπερασµάτων βάσει κανόνων, διατηρώντας όµως τη χρηστικότητα των αρχικών
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της χαρακτηριστικών. Στο πλαίσιο αυτό, ένα ευφυές XACML κέλυφος, το οποίο βασίζεται
σε ένα πολυεπίπεδο σηµασιολογικό σύστηµα, χρησιµοποιείται για να ενισχυθεί η σηµα-
σιολογία και η αναπαράσταση γνώσης της XACML µε χρήση τεχνολογιών Σηµασιολογι-
κού Ιστού. Σηµειώνεται ότι, σε αντίθεση µε την XACML όπου ο τύπος δεδοµένων µίας ιδιό-
τητας αναφέρεται σε κάποιο στοιχειώδη τύπο, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την αντιστοί-
χιση του τύπου δεδοµένων σε κάποια οντολογική κλάση, µε αποτέλεσµα να καθίσταται
δυνατή η κληρονοµικότητα σηµασιολογικής γνώσης.

Επίσης, στο [85] παρουσιάζεται ένα XML φίλτρο ικανό να ρυθµίζει τη δηµοσιοποί-
ηση πληροφοριών, µε βάση τόσο την XML δοµή του εγγράφου, όσο και τη σηµασιολογία
του περιεχοµένου του, µε την απευθείας ενσωµάτωση µίας βάσης γνώσης, η οποία περιέχει
µία περιγραφή του τοµέα, σε µία µηχανή XACML. Ουσιαστικά, τα OWL αρχεία περιέχουν
την περιγραφή των εννοιών και των µεταξύ τους σχέσεων, καθώς και την αντιστοίχιση των
εννοιών σε στοιχεία του εγγράφου. Ένα Σηµασιολογικό Σηµείο Πολιτικών (Policy Semantic
Point — PSP) λειτουργεί ως γέφυρα ανάµεσα στον έλεγχο πρόσβασης και το οντολογικό
µοντέλο, µε την αποδοχή και εκτέλεση SPARQL ερωτηµάτων στην εξαχθείσα βάση γνώ-
σης.

2.3.3 Επίγνωση Πλαισίου Βασισµένη σε Οντολογίες

Μία σηµαντική πτυχή του ελέγχου πρόσβασης αντανακλάται από την έννοια του
πλαισίου, το οποίο γενικά αναφέρεται σε πληροφορίες που περιγράφουν την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το σύστηµα. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο περιλαµβάνει στατικά και
δυναµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όπως εκείνα που αφορούν το χώρο, το χρόνο
και το ιστορικό. Οι παράµετροι πλαισίου που αφορούν το υποκείµενο, το αντικείµενο ή την
ενέργεια ενός αιτήµατος πρόσβασης, επηρεάζουν συνήθως την ενεργοποίηση ενός ρόλου ή
την εκτέλεση ενός κανόνα. Ο καθορισµός της πληροφορίας πλαισίου που σχετίζεται µε µία
συγκεκριµένη απόφαση για εξουσιοδότηση και ο τρόπος µε τον οποίο η αντίστοιχη πληρο-
φορία µπορεί να εξαχθεί και να καθοριστεί στα σχετικά µοντέλα αποτελούν βασικές πτυ-
χές του ελέγχου πρόσβασης. Η σηµασία του πλαισίου στον τοµέα αυτόν είναι προφανής,
καθώς έχουν προταθεί πολλές επεκτάσεις σε καθιερωµένα µοντέλα, προκειµένου αυτά να
το περιλαµβάνουν, όπως το εκτεταµένο προφίλ RBAC της XACML (Extended RBAC Profile
of XACML) [86].

Μία εξέχουσα προσέγγιση στην περιοχή αυτή αποτελεί το Μοντέλο Ελέγχου Πρό-
σβασης Βάσει Χρονικής Σηµασιολογίας (Temporal Semantic Based Access Control — TSBAC)
[87], το οποίο εµπλουτίζει την προδιαγραφή κανόνων εξουσιοδότησης από τους χρήστες
θέτοντας περιορισµούς που αφορούν χρονικά διαστήµατα και χρονικές εκφράσεις στη βάση
του ιστορικού πρόσβασης των χρηστών, το οποίο διατηρείται σε µία Βάση Ιστορικού (History
Base). Πράγµατι, η έννοια του ιστορικού των ενεργειών πρόσβασης αποτελεί µία παράµε-
τρο µεγάλης σηµασίας, π.χ., για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η γνωστοποίηση ορισµέ-
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νων δεδοµένων θα πρέπει να αποκλείει τη µελλοντική πρόσβαση στα ίδια ή άλλα δεδο-
µένα. Αυτό το µοντέλο χρησιµοποιεί την έννοια του λογικού χρόνου, και όχι του πραγ-
µατικού, στην προδιαγραφή των κανόνων, ενώ επιπλέον προσδιορίζει µία τυπική σηµα-
σιολογία για χρονικές εξουσιοδοτήσεις. Καθώς το µοντέλο TSBAC αποτελεί επέκταση του
Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης Βάσει Σηµασιολογίας (Semantic Based Access Control —
SBAC) [88][89], βασίζεται επίσης στη χρήση οντολογιών OWL για τη µοντελοποίηση των
οντοτήτων ελέγχου πρόσβασης και των σηµασιολογικών µεταξύ τους σχέσεων. Με αυτόν
τον τρόπο, ορίζονται οι αντίστοιχες οντολογίες: Οντολογία Υποκειµένων, Οντολογία Αντι-
κειµένων και Οντολογία Ενεργειών. Τη σηµαντικότερη συµβολή του µοντέλου SBAC συνι-
στά η αποτελεσµατική διάδοση των πολιτικών, µε βάση τη σχέση υπαγωγής, µέσω δια-
φορετικών σηµασιολογικών συσχετισµών στα τρία επίπεδα µίας οντολογίας, δηλαδή στο
Επίπεδο Εννοιών (concept-level), το Επίπεδο Ιδιοτήτων (property-level) και το Επίπεδο Στιγµιο-
τύπων (individual-level), ενώ η διάδοση σηµασιολογικών εξουσιοδοτήσεων λαµβάνει χώρα
είτε σε κάποιο µεµονωµένο επίπεδο, είτε µεταξύ διαφόρων επιπέδων. Το µοντέλο που προ-
τείνεται στο [90], και αναφέρεται ως GTHBAC, αποτελεί επέκταση του µοντέλου TSBAC και
χρησιµοποιεί επιπλέον την έννοια του πραγµατικού χρόνου. Περιορισµοί που αφορούν το
ιστορικό ολοκληρώνονται µε ένα γενικό µοντέλο ελέγχου πρόσβασης, αυξάνοντας έτσι
την εκφραστικότητα των κανόνων εξουσιοδότησης, ενώ επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων
βάσει ιστορικού, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε µία ευρεία ποικιλία
µοντέλων ελέγχου πρόσβασης.

Μεταξύ των προσεγγίσεων που συνιστούν την οικογένεια των σηµασιολογικών µο-
ντέλων µε επίγνωση πλαισίου, το µοντέλο OrBAC [32][33][34] αποτελεί µάλλον την πιο
ώριµη, καθώς είναι η πρώτη προσέγγιση η οποία εκφράζει όλους τους διαφορετικούς τύ-
πους πλαισίου εντός ενός µοναδικού ενιαίου συστήµατος. Ειδικότερα, το OrBAC ορίζει µία
Οντολογία Πλαισίου (Context Ontology), η οποία περιλαµβάνει επιπλέον, πέρα από το χω-
ρικό, το χρονικό και το ιστορικό, πλαίσιο δηλωµένο από το χρήστη (user-declared) και πλαίσιο
εξαρτώµενο από την εφαρµογή (application dependent). Το τελευταίο εξαρτάται από τα χαρα-
κτηριστικά που συνδέουν το υποκείµενο, την ενέργεια και το αντικείµενο και είναι δυνατόν
να αποτιµηθεί µε σχετικό ερώτηµα προς τη βάση δεδοµένων του συστήµατος, ενώ το δη-
λωµένο από το χρήστη πλαίσιο επιτρέπει τη µοντελοποίηση πληροφορίας πλαισίου που
είναι δύσκολο να περιγραφεί χρησιµοποιώντας περιβαλλοντικές συνθήκες. Σηµειώνεται
ότι ακόµα και απαραίτητα χαρακτηριστικά για προστασία της ιδιωτικότητας είναι δυνατόν
να µοντελοποιηθούν µε χρήση πληροφοριών πλαισίου, όπως προτείνεται στο [39], όπου
η έννοια του σκοπού µοντελοποιείται ως ένα δηλωµένο πλαίσιο. Ξεκινώντας από αυτά
τα στοιχειώδη πλαίσια, το OrBAC επιτρέπει τον προσδιορισµό σύνθετων πλαισίων, µέσω
των σχέσεων σύζευξης, διάζευξης και άρνησης. Από την άλλη πλευρά, και όπως έχει ήδη
αναφερθεί στην Ενότητα 2.1.5, η ιδιαιτερότητα της οντολογίας OrBAC συνίσταται στο ότι
οι κλασικές πλειάδες ⟨υποκείµενο, ενέργεια, αντικείµενο⟩ (⟨subject, action, object⟩) ανάγο-
νται στο επίπεδο αφαίρεσης του οργανισµού, σε πλειάδες τύπου ⟨ρόλος, δραστηριότητα,
όψη⟩ (⟨role, activity, view⟩), µε τις σχετικές οντότητες να σχηµατίζουν αντίστοιχες ιεραρ-
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χίες. Οι OrBAC οντολογίες έχουν χρησιµοποιηθεί επίσης για την περιγραφή συναγερµών
(alerts) και την προδιαγραφή πολιτικών, µε χρήση κανόνων εξαγωγής συµπερασµάτων για
την αντιστοίχιση συγκεκριµένων (concrete) συναγερµών (εκφρασµένων µε τη βοήθεια του
προτύπου Intrusion Detection Message Exchange Format (IDMEF) [91]) σε πλαίσια OrBAC,
τα οποία αντικατοπτρίζουν τα απαραίτητα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος µέτρα,
όταν ένας συναγερµός ανιχνεύεται από το σύστηµα παρακολούθησης [92].

Τέλος, το µοντέλο PRISM που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 2.2.5 χρησιµοποιεί µία
ενοποιηµένη οντολογία για την περιγραφή όλων των σχετικών µε τον έλεγχο πρόσβασης
εννοιών, συµπεριλαµβανοµένων των τύπων δεδοµένων, των ρόλων, των σκοπών, αµοι-
βαίως αποκλειόµενων συνδυασµών δεδοµένων, περιορισµών πλαισίου, κλπ. Σε ό,τι αφορά
την υλοποίηση των περιορισµών πλαισίου, κάθε κανόνας συσχετίζεται µε ένα ή περισσό-
τερα στιγµιότυπα της κλάσης Conditions, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στον ορισµό
ενός σχετικού περιορισµού. Μέσω υποκλάσεων της κλάσης ContextualBase, η προσέγγιση
επιτρέπει τον ορισµό πληθώρας διαφορετικών τύπων πληροφορίας πλαισίου, που αναφέ-
ρονται, π.χ., στο χώρο, το χρόνο και σε γεγονότα που έχουν λάβει χώρα. Σε ό,τι αφορά τα
γεγονότα, αξίζει να σηµειωθεί η ενσωµάτωση µίας πρωτότυπης οντολογικής υλοποίησης
του προτύπου IDMEF, όπως τεκµηριώνεται στο [93], ενώ άλλοι τύποι πληροφορίας πλαι-
σίου που θεωρήθηκαν από το PRISM είναι η παλαιότητα των υπό επεξεργασία δεδοµένων
[94][95].

2.3.4 Οντολογικός Προσδιορισµός Προτιµήσεων Ιδιωτικότητας

Αρκετές προσεγγίσεις ελέγχου πρόσβασης συµπεριλαµβάνουν στη διαδικασία λή-
ψης αποφάσεων και τους κανόνες που ορίζονται από τους χρήστες, οι οποίοι εκφράζουν
κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δικές τους προτιµήσεις πρόσβασης και χρήσης. Η τάση αυτή συ-
ναντάται ιδιαίτερα στον έλεγχο πρόσβασης για προστασία της ιδιωτικότητας [44], όπου
γλώσσες βασισµένες στην XML, όπως οι P3P [96] και APPEL [97], χρησιµοποιούνται για
την τυπική αναπαράσταση των προτιµήσεων ιδιωτικότητας.

Προκειµένου να ενισχύσουν την εκφραστική δύναµη αυτών των γλωσσών και να
εφαρµόσουν τη σηµασιολογία των προθέσεων ενός ατόµου σχετικά µε την προστασία των
δεδοµένων, οι ερευνητές κάνουν χρήση οντολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, ένα µοντέλο για
αναπαράσταση και διαχείριση των προτιµήσεων ιδιωτικότητας, στο οποίο οι κανόνες προ-
τιµήσεων εκφράζονται στη γλώσσα OWL, περιγράφεται στο [98]. Το µοντέλο αυτό περι-
λαµβάνει τυπικές περιγραφές για το πώς ορίζονται τα αιτήµατα και οι κανόνες προτιµή-
σεων, ποιες είναι οι ιδιότητες ενός συνεπούς συνόλου κανόνων που πρέπει να πληρούνται,
πώς αντιστοιχίζονται τα αιτήµατα στις προτιµήσεις, και πώς εξασφαλίζεται η συνέπεια
του συνόλου των κανόνων.

Στο [99], οι Sacco et al. παρουσιάζουν την Οντολογία Προτιµήσεων Ιδιωτικότητας
(Privacy Preference Ontology — PPO) και το Διαχειριστή Προτιµήσεων Ιδιωτικότητας (Pri-
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vacy Preference Manager — PPM) που επιτρέπουν λεπτοµερή έλεγχο πρόσβασης για τον
Ιστό Δεδοµένων. Η PPO προσφέρει το λεξιλόγιο για τον προσδιορισµό λεπτοµερών προτι-
µήσεων ιδιωτικότητας για δοµηµένα δεδοµένα, σε συνδυασµό µε την Οντολογία Ελέγχου
Πρόσβασης Ιστού (WAC⁸), ενώ ο PPM επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργήσουν προ-
τιµήσεις ιδιωτικότητας βάσει της PPO και περιορίζει την πρόσβαση στα δεδοµένα τους
από τρίτους χρήστες. Η PrivacyPreference αποτελεί την κύρια κλάση της PPO και διάφο-
ροι τύποι ιδιοτήτων επιτρέπουν να προσδιοριστούν περιορισµοί πρόσβασης σε προτάσεις
(statements), πόρους και ονοµαστικούς γράφους (named graphs), συνθήκες για να προσδιο-
ριστούν ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις, οι πόροι και οι ονοµαστικοί γράφοι που
πρέπει να περιοριστούν, ποια δικαιώµατα πρόσβασης θα πρέπει να χορηγηθούν, καθώς
και τα πρότυπα ιδιοτήτων που θα πρέπει να ικανοποιούνται από τους αιτούντες. Ειδικά
για τις προδιαγραφές των προτύπων ιδιοτήτων, γίνεται χρήση SPARQL ASK ερωτηµάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, στο [100] προτείνεται ότι το σηµασιολογικό τυπικό µοντέλο για
την P3P µπορεί να εφαρµοστεί και να εκφραστεί ως µία ποικιλία οντολογιών και συνδυα-
σµών κανόνων, είτε σε µία οµοιογενή ολοκλήρωση, όπου όλοι οι σηµαντικοί όροι προσδιο-
ρίζονται σε οντολογίες και γίνεται χρήση κανόνων για να αντιµετωπιστούν οι εκφραστι-
κοί περιορισµοί των οντολογιών, ή σε µία υβριδική ολοκλήρωση, όπου ορισµένοι από τους
όρους των πολιτικών προστασίας της ιδιωτικότητας δε θα ορίζονται ρητά στις οντολογίες,
αλλά θα πρέπει να δηλώνονται ως κατηγορήµατα σε κάθε κανόνα. Προτείνονται τρεις τύ-
ποι οντολογιών, συγκεκριµένα η οντολογία χρηστών δεδοµένων για κατηγοριοποίηση των
τύπων χρηστών, η οντολογία τύπων δεδοµένων που περιγράφει προσωπικά προφίλ και ψη-
φιακά ίχνη και τέλος, η οντολογία σκοπών για την περιγραφή των σκοπών για τους οποίους
οι χρήστες δεδοµένων χρησιµοποιούν κάποιο συγκεκριµένο τύπο δεδοµένων.

Μία άλλη προσέγγιση σε P3P παρουσιάζεται από τους συγγραφείς στο [101], η οποία
στηρίζεται στην οντολογική αναπαράσταση ενός σχήµατος δεδοµένων το οποίο βασίζεται
στο πρότυπο P3P. Η εσωτερική δοµή σύνθετων διαπιστευτηρίων παρουσιάζεται µε όρους
πιο λεπτοµερών στοιχείων, ενώ η P3P οντολογία εφαρµόζεται προκειµένου να επεκταθούν
µε αυτόµατο τρόπο οι διαθέσιµες XACML πολιτικές, ώστε να συµπεριλάβουν σηµασιο-
λογικά ισοδύναµες συµπληρωµατικές συνθήκες (conditions) µε βάση την περιγραφή των
µεταδεδοµένων των χρηστών και των πόρων. Οι διευρυµένες πολιτικές ελέγχου πρόσβα-
σης µπορούν να αντικαταστήσουν τις αρχικές, ενσωµατώνοντας αυτόµατα γνώση από την
οντολογία.

2.3.5 Σηµασιολογικός Έλεγχος Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύ-
ωσης

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν πλέον έναν από τους σηµαντικό-
τερους τύπους online εφαρµογών που επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ

⁸Web Access Control (WAC), homepage: h p://www.w3.org/ns/auth/acl
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µεγάλου αριθµού χρηστών, ωστόσο, την ίδια στιγµή, δηµιουργούν νέους κινδύνους που
σχετίζονται µε την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας. Οι περίπλοκες σχέσεις
που θεωρούνται σε τέτοιες εφαρµογές υπογραµµίζουν την ανάγκη για σηµασιολογική ορ-
γάνωση της γνώσης και για µηχανισµούς σηµασιολογικού ελέγχου πρόσβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Giunchiglia et al. [102] προτείνουν ένα µοντέλο ελέγχου πρό-
σβασης βάσει σχέσεων (Relation Based Access Control — RelBAC), το οποίο προσφέρει ένα
τυπικό µοντέλο αδειών µε βάση τις σχέσεις ανάµεσα στις κοινότητες και τους πόρους. Το
µοντέλο RelBAC είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τη µοντελοποίηση του ελέγχου πρό-
σβασης καθώς περιλαµβάνει οντολογίες χρηστών, αντικειµένων και αδειών, επιτρέποντας
έτσι την αυτόµατη διαχείριση των αδειών. Οµοίως, η προσέγγιση που παρουσιάζεται στο
[103] εκµεταλλεύεται τις σχέσεις µε τα άτοµα και την κοινότητα, προκειµένου να καθορι-
στούν οι περιορισµοί πρόσβασης στους πόρους της κοινότητας. Όλη αυτή η γνώση αναπα-
ριστάται σε µία οντολογία µε χρήση OWL DL, ενώ οι σηµασιολογικοί κανόνες προστίθε-
νται στην οντολογία παρέχοντάς της επαρκή εκφραστικότητα και αποκρισιµότητα ώστε
να συναχθούν οι έµµεσες σχέσεις.

Οι Carminati et al. προσφέρουν στο [104] µία πολύ πλουσιότερη OWL οντολογία για
τη µοντελοποίηση διαφόρων πτυχών των online κοινωνικών δικτύων, ενώ προτείνουν επί-
σης εξουσιοδότηση, διαχείριση και φιλτράρισµα πολιτικών που εξαρτώνται από τις σχέσεις
εµπιστοσύνης µεταξύ των διαφόρων χρηστών και µοντελοποιούνται µε χρήση OWL και
SWRL. Ειδικότερα, οι συγγραφείς προτείνουν τη µοντελοποίηση µε χρήση οντολογιών Ση-
µασιολογικού Ιστού των ακόλουθων πέντε πτυχών των online κοινωνικών δικτύων: προ-
σωπική πληροφορία, σχέσεις µεταξύ των χρηστών, πόροι, σχέσεις µεταξύ χρηστών και
πόρων, και ενέργειες.

Μία πιο λεπτοµερής προσέγγιση παρουσιάζεται στο [105], η οποία προτείνει το µο-
ντέλο Ελέγχου Πρόσβασης Κοινωνικών Δικτύων βάσει Οντολογιών (Ontology-based Social
Network Access Control — OSNAC). Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει δύο οντολογίες˙ την
Οντολογία συστηµάτων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking systems Ontology —
SNO), η οποία αντανακλά τη σηµασιολογία των πληροφοριών που σχετίζονται µε ένα κοι-
νωνικό δίκτυο, και την Οντολογία Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control Ontology — ACO), η
οποία επιτρέπει τον προσδιορισµό SWRL κανόνων ελέγχου πρόσβασης µε βάση τις σχέσεις
µεταξύ των εννοιών της SNO. Τέλος, το µοντέλο αυτό παρέχει δυνατότητα για µετάθεση
(delegation) εξουσιοδοτήσεων και επιτρέπει τόσο στους χρήστες όσο και στο σύστηµα να
εκφράζουν λεπτοµερείς πολιτικές ελέγχου πρόσβασης.

2.3.6 Παρατηρήσεις

Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν κάποια από τα πιο αντιπροσωπευ-
τικά σύγχρονα σηµασιολογικά µοντέλα ελέγχου πρόσβασης. Στοχεύοντας στην περιγραφή
της κληρονοµικότητας εξουσιοδοτήσεων και ιδιοτήτων, καθώς και σε προηγµένες δυνατό-
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τητες συλλογιστικής, ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των µοντέλων είναι ότι χρησιµο-
ποιούν οντολογίες προκειµένου να δηµιουργήσουν ιεραρχίες των εξεταζόµενων εννοιών.
Η υποστήριξη ιεραρχιών µπορεί να ποικίλει, από την απλή ιεραρχία ρόλων (όπως, π.χ.,
στο [76]), σε ιεραρχίες επιπλέον εννοιών που συνδέονται µε την άδεια πρόσβασης, όπως
σκοπούς ή λειτουργίες (π.χ., τα µοντέλα PRISM [60] και OrBAC [32]).

Επιπλέον, εκτός από τα κύρια χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν, τα µοντέλα αυτά
µπορούν να αξιολογηθούν περαιτέρω µε βάση µία σειρά από βασικές πτυχές του ελέγχου
πρόσβασης. Ο Πίνακας 1 παρέχει µία επισκόπηση των χαρακτηριστικών που το κάθε µο-
ντέλο υποστηρίζει, είτε άµεσα είτε µερικώς.

Βασικό κριτήριο ώστε να ενταχθεί ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης στην κατηγο-
ρία των µοντέλων εκείνων που στοχεύουν στην προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί το
εάν αυτό λαµβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης το σκοπό για τον οποίο ζη-
τείται πρόσβαση σε πόρους˙ για παράδειγµα, το [98] βασίζει ρητά τις εξουσιοδοτήσεις στην
έννοια του σκοπού. Άλλες προσεγγίσεις, όπως αυτή που παρουσιάζεται στο [105], επιτρέ-
πουν τον προσδιορισµό πολιτικών χρήσης από τους ιδιοκτήτες των πόρων προς τους οποί-
ους ζητείται πρόσβαση, ενώ άλλα µοντέλα, π.χ. το [85], εντάσσονται σε αυτήν την κατηγο-
ρία λόγω του ότι στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δεδοµένων που γνωστοποιούνται,
ικανοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αρχές της αναγκαιότητας, της καταλληλότητας
και της αναλογικότητας.

Πίνακας 1: Συγκριτική επισκόπηση των σηµασιολογικών µοντέλων ελέγχου πρόσβασης.
Τα σύµβολα “3”, “S”, “7” υποδεικνύουν αντίστοιχα άµεση, µερική/έµµεση και µη υποστή-
ριξη του υπό εξέταση χαρακτηριστικού.

Semantic Privacy- Context- A ribute- Semantic SoD XACML
Models aware aware based rules support
ROWLBAC [76] 7 S S 3 3 7

XACML+OWL [77] 7 S 3 7 3 3

He et al. [78] 7 S 3 3 3 7

Cruz et al. [81] 7 3 3 3 3 7

Priebe et al. [83] 7 3 3 7 7 3

Ching Hsu [84] 7 S 3 7 7 3

Rota et al. [85] 3 S 3 7 7 3

GTHBAC [87][88][89][90] 7 3 3 3 7 7

OrBAC [32][33][34][39][92] S 3 3 3 3 7

Bodorik et al. [98] 3 S 7 3 7 7

Hu et al. [100] 3 S S 3 7 7

Ardagna et al. [101] 3 7 3 7 7 3

Elahi et al. [103] 3 7 7 3 7 7

Carminati et al. [104] 3 7 S 3 7 7

OSNAC [105] 3 7 S 3 7 7

PRISM [60] 3 3 7 3 7 7

Η πλειονότητα των µοντέλων που εξετάστηκαν χρησιµοποιεί τεχνολογίες Σηµα-
σιολογικού Ιστού για τον προσδιορισµό κανόνων ελέγχου πρόσβασης. Έτσι, τα περισσό-
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τερα από τα µοντέλα αυτά κάνουν χρήση της γλώσσας SWRL για να εκφράσουν κανόνες
πάνω από οντολογίες που αντανακλούν το εκάστοτε πεδίο εφαρµογής, ενώ κάποιες προ-
σεγγίσεις, όπως οι [81] και [60], ολοκληρώνουν πλήρως τον έλεγχο πρόσβασης µε οντο-
λογίες, µέσω ξεχωριστών οντολογιών ελέγχου πρόσβασης, και αξιολογούν τα αιτήµατα
πρόσβασης µέσω συλλογιστικής στη βάση των εν λόγω οντολογιών. Η µη υποστήριξη ση-
µασιολογικών κανόνων υπονοεί ότι το υπό εξέταση µοντέλο κάνει χρήση προτύπων βασι-
σµένων σε XML, όπως είναι η γλώσσα πολιτικών XACML, για τον προσδιορισµό των αντί-
στοιχων εξουσιοδοτήσεων, χρησιµοποιώντας όµως παράλληλα τεχνολογίες Σηµασιολο-
γικού Ιστού για τη σηµασιολογική τους επέκταση. Μάλιστα, η υποστήριξη καθεαυτή του
προτύπου XACML αποτελεί σηµαντικό χαρακτηριστικό, καθώς µε αυτόν τον τρόπο ένα
µοντέλο ελέγχου πρόσβασης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα συστήµατα που χρησιµο-
ποιούν ήδη το πρότυπο XACML, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται για
τον καθορισµό των κανόνων ελέγχου πρόσβασης.

Επιπλέον κάποια µοντέλα παρέχουν τα µέσα για τον προσδιορισµό περιορισµών
SoD. Τα περισσότερα από αυτά υποστηρίζουν τόσο στατικούς όσο και δυναµικούς SoD πε-
ριορισµούς που αφορούν τους δράστες των ενεργειών πρόσβασης, ενώ το µοντέλο που πε-
ριγράφεται στο [92] επιτρέπει τον προσδιορισµό SoD και BoD περιορισµών όχι µόνο για το
δράστη αλλά και για κάθε οντότητα που σχετίζεται µε την ενέργεια πρόσβασης.

Τέλος, επειδή το πλαίσιο και οι ιδιότητες δεν αντιµετωπίζονται πάντα ως ανεξάρ-
τητα σύνολα, στην παρούσα µελέτη οι ιδιότητες αναφέρονται σε παραµέτρους που χαρα-
κτηρίζουν περαιτέρω τις οντότητες της ενέργειας πρόσβασης, ενώ οι πληροφορίες πλαι-
σίου αναφέρονται σε όλες τις εξωτερικές παραµέτρους. Ο σκοπός για τον οποίο χρησιµο-
ποιούνται οι δύο αυτές έννοιες στον έλεγχο πρόσβασης είναι παρόµοιος, καθώς αµφότερες
εξυπηρετούν την ανάγκη για τον εµπλουτισµό των κανόνων ελέγχου πρόσβασης µε παρα-
µέτρους που είτε είναι δυναµικές και εξωτερικές είτε περιγράφουν παραλλαγές παρεµφε-
ρών εννοιών. Το πλαίσιο και οι ιδιότητες επιτρέπουν την περιγραφή εκφραστικών πολιτι-
κών, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν υψηλή εκφραστικότητα από τα υποκείµενα µοντέλα. Εν
προκειµένω, διάφορες προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιήσει τεχνολογίες του Σηµασιολογι-
κού Ιστού για την περιγραφή των περιορισµών σχετικών µε το πλαίσιο και τις ιδιότητες,
όπως επίσης υπονοείται από τη δηµοφιλία αυτών των χαρακτηριστικών στον Πίνακα 1.
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Κεφάλαιο 3

Γενικές Αρχές της Προτεινόµενης
Λύσης

Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις γενικές αρχές της προτεινόµενης λύσης, παρέ-
χοντας µία γενική επισκόπηση και παραθέτοντας κάποιες βασικές έννοιες. Στο πλαίσιο
αυτό, τεκµηριώνεται το µοντέλο συστήµατος και εισάγεται η έννοια του διµερούς συσχε-
τισµού, που αναφέρεται στη στοιχειώδη αλληλεπίδραση µεταξύ δύο οντοτήτων, και των
εννοιών που τον αποτελούν, δηλαδή των εργασιών που εκτελούν οι οντότητες και της µε-
ταξύ τους ροής. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι θεµελιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν
ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, βάσει των αρχών και
απαιτήσεων για προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας, αλλά και των διακριβω-
µένων ελλείψεων και αναγκών των υφιστάµενων τεχνολογιών. Οι αρχές αυτές αποτελούν
ουσιαστικά τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί η προτεινόµενη λύση, από τις οποίες
πηγάζουν και οι απαιτήσεις για εξαγωγή γνώσης από το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης, οι
οποίες ακολούθως επισκοπούνται. Τέλος, συνοψίζεται το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης σε
υψηλό επίπεδο αφαίρεσης.

3.1 Μοντέλο Συστήµατος

Ένα κατανεµηµένο σύστηµα συνίσταται σε ένα σύνολο κατανεµηµένων οντοτή-
των που αλληλεπιδρούν, µε την κάθε τέτοια οντότητα να είναι σε θέση να εκτελεί ένα
σύνολο εργασιών. Οι οντότητες αυτές αντιστοιχούν στους κόµβους του Σχήµατος 4 και
αναφέρονται ως πράκτορες (agents), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το εκάστοτε υποκείµενο
υποσύστηµα. Έτσι, µία εργασία που εκτελεί εσωτερικά το εκάστοτε σύστηµα της κατανε-
µηµένης υποδοµής είναι δυνατόν να προσφέρεται ως αυτόνοµη λειτουργικότητα από τον
αντίστοιχο πράκτορα. Οι πράκτορες αλληλεπιδρούν τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής δεδοµέ-
νων όσο και σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών ελέγχου.
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Σχήµα 4: Μοντέλο Συστήµατος

Η αλληλεπίδραση µεταξύ δύο συστηµάτων αναφέρεται ως Διµερής Συσχετισµός
και αντιστοιχεί σε ένα ζεύγος αλληλεπιδρουσών εργασιών συµπεριλαµβανοµένης της αλ-
ληλεπίδρασης καθεαυτής, δηλαδή της ακµής που συνδέει τις κατανεµηµένες εργασίες. Ο
διµερής συσχετισµός αποτελεί το στοιχειώδες δοµικό στοιχείο αλληλεπίδρασης και συνι-
στά ένα κατανεµηµένο σύστηµα, ενώ µία γενίκευσή του συνιστούν οι ροές εργασιών. Θε-
ωρούµε ότι κάθε αλληλεπίδραση έχει έναν ή περισσότερους εκκινητές και εξυπηρετεί ένα
σύνολο σκοπών. Έτσι, στο Σχήµα 4 απεικονίζεται ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων, οι οποίες
είτε πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα µεταξύ τους είτε στο πλαίσιο µίας ροής εργασιών,
για ένα σύνολο σκοπών και εκκινητών. Επίσης, καθώς µία αλληλεπίδραση είναι πιθανό
να λαµβάνει χώρα µόνο κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, θεωρείται ένας µηχανισµός,
οΔίαυλοςΠληροφοριώνΠλαισίου, ο οποίος επιτρέπει στους πράκτορες (υποσυστήµατα) να
καθίστανται κοινωνοί πληροφοριών πλαισίου, ώστε να είναι σε θέση να αποτιµήσουν τις
υπό συνθήκη αλληλεπιδράσεις.

Το προτεινόµενο µοντέλο περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες έννοιες και συσχετί-
σεις για την πραγµατοποίηση αποτελεσµατικού ελέγχου πρόσβασης και χρήσης όχι µόνο
στο επίπεδο µεµονωµένων ενεργειών, αλλά και στο επίπεδο των αλληλεπιδρουσών εργα-
σιών, λαµβάνοντας δηλαδή υπόψη τόσο τη ροή λειτουργίας όσο και τη ροή δεδοµένων, µε
αποτέλεσµα µία ολιστική θεώρηση του ελέγχου πρόσβασης. Οι σχετικές αποφάσεις βάσει
των προδιαγεγραµµένων πολιτικών λαµβάνονται από µίαΜηχανή Συµπερασµού, η οποία
αποτελεί το Σηµείο Απόφασης Πολιτικής (Policy Decision Point— PDP) του συστήµατος, µε
τους πράκτορες να αποτελούν τα Σηµεία Εφαρµογής Πολιτικής (Policy Enforcement Points—
PEPs) [106].
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Σχήµα 5: Διµερής Συσχετισµός

3.2 Διµερής Συσχετισµός

Τα θεµελιώδη στοιχεία που απαρτίζουν ένα διµερή συσχετισµό είναι οι εργασίες
και η µεταξύ τους ροή. Οι πρώτες αντιπροσωπεύουν τις ενέργειες που πρόκειται να εκτε-
λεστούν στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο συστηµάτων, ενώ η ροή εκφράζει
εξαρτήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εν λόγω εργασιών. Επιπλέον, ένας
διµερής συσχετισµός συµπληρώνεται από τους επιχειρησιακούς σκοπούς που προορίζεται
να εξυπηρετήσει και τους εν δυνάµει εκκινητές, τις οντότητες, δηλαδή, που δύνανται να
εκκινήσουν την εκτέλεση του.

Για τη µοντελοποίηση του διµερούς συσχετισµού υιοθετήθηκε το σηµασιολογικό µο-
ντέλο προδιαγραφής ροών εργασιών που περιγράφεται στο [107]. Πέρα από την παρατή-
ρηση ότι ένας διµερής συσχετισµός είναι δυνατόν να παραλληλισθεί µε µία στοιχειώδη
ροή εργασιών, η οποία περιλαµβάνει δύο εργασίες και τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση, η
επιλογή αυτή έγινε µε το κριτήριο ότι η εν λόγω προσέγγιση δύναται να αξιοποιήσει στο
έπακρο και να αναδείξει τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου µο-
ντέλου ελέγχου πρόσβασης και χρήσης, καθώς, σε αντίθεση µε άλλες προσεγγίσεις, η εκ-
φραστικότητα που αυτή παρέχει επιτρέπει να αποτυπωθούν στις εµπλεκόµενες οντότητες
ενός διµερούς συσχετισµού όλες οι επιταγές ασφάλειας και ιδιωτικότητας που υπαγορεύει
ο έλεγχος πρόσβασης.

Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται ο τρόπος προδιαγραφής ενός διµερούς συσχετισµού
σύµφωνα µε την προαναφερθείσα προσέγγιση, ενώ οι οντότητες που τον απαρτίζουν πε-
ριγράφονται αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν.

3.2.1 Εργασίες

Μία εργασία (task) αντιστοιχεί σε µία αυτοτελή µονάδα έργου και περιγράφει µία
λειτουργία (operation) που εκτελείται από ένα σύνολο δραστών (actors) πάνω σε ένα σύνολο
πόρων (resources), ενώ µπορεί να συµπληρώνεται και από τον ορισµό παραµέτρων. Αντί-
θετα µε άλλες προσεγγίσεις στις οποίες ο ορισµός των εργασιών είναι µάλλον µονοδιά-
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στατος, η προτεινόµενη προσέγγιση, σε συµφωνία µε το µοντέλο προδιαγραφής ροών ερ-
γασιών [107], εισάγει την έννοια τουπροφίλ εκτέλεσης (execution profile). Στην ουσία το προ-
φίλ εκτέλεσης αντανακλά δηλώσεις εξουσιοδοτήσεων (authorisation statements) και επιτρέπει,
µεταξύ άλλων, την προδιαγραφή παραλλαγών στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Αυτό
αφορά ειδικότερα τους εξής δύο άξονες: αφενός τη διαφοροποιηµένη εκτέλεση της εργα-
σίας αναλόγως κάποιων συνθηκών (conditions) και, αφετέρου, την αποτύπωση εξαρτήσεων
µεταξύ δραστών, πόρων και των παραµέτρων της λειτουργίας που αντανακλά η εκάστοτε
εργασία, τον ακριβή, µε άλλα λόγια, ορισµό έγκυρων συνδυασµών των παραπάνω στοι-
χείων. Στην περίπτωση του ορισµού πολλαπλών προφίλ, το ποιο µεταξύ αυτών θα εκτε-
λεστεί τελικά καθορίζεται κατά το χρόνο εκτέλεσης και εξαρτάται από τις συνθήκες πραγ-
µατικού χρόνου κάτω από τις οποίες οι συγκεκριµένοι δράστες, οι πόροι και οι παράµετροι
λειτουργίας µπορούν να συνδυαστούν για την εκτέλεση της τελευταίας, καθώς και από τη
διαθεσιµότητα των εν λόγω οντοτήτων.

Εφόσον µία εργασία µπορεί να περιλαµβάνει πολλαπλούς δράστες, εναλλακτι-
κούς ή συµπληρωµατικούς µεταξύ τους, αλλά και περισσότερους του ενός πόρους (επίσης
εναλλακτικούς ή συµπληρωµατικούς), κάθε προφίλ εκτέλεσης συνδέεται µε λογικές σχέ-
σεις αντίστοιχων οντοτήτων. Οι εµπλεκόµενες οντότητες (δράστες, λειτουργία, πόροι) είτε
ορίζονται σηµασιολογικά, µε βάση κάποια έννοια του Μοντέλου Πληροφοριών (βλ. Ενό-
τητα 4.1), π.χ., µέσω κάποιου ρόλου, και πιθανώς µε τη συνοδεία περιορισµών βασισµένων
στις ιδιότητες της υποκείµενης έννοιας, είτε αναφέρονται σε κάποια συγκεκριµένη οντό-
τητα (π.χ., υποδεικνύοντας ένα συγκεκριµένο άτοµο µέσω του ονόµατός του).

Ο ορισµός ενός προφίλ εκτέλεσης συµπληρώνεται από τις συνθήκες που θα πρέπει
να ισχύουν προκειµένου να εκτελεστεί το προφίλ ως έχει. Οι συνθήκες αυτές συνίστανται
σε περιορισµούς πραγµατικού χρόνου που αφορούν παράγοντες που δεν αποτελούν µέ-
ρος της προδιαγραφής του συσχετισµού (π.χ., εξωγενείς παράµετροι περιβάλλοντος) ή που
εκτείνονται πέραν των ορίων της εργασίας και που, συνεπώς, δεν µπορούν να εκφραστούν
αποκλειστικά στη βάση των ιδιοτήτων των εµπλεκόµενων οντοτήτων. Οι συνθήκες σε µία
εργασία διατυπώνονται, όπως και οι υπόλοιποι τύποι περιορισµών, µε χρήση εκφράσεων,
οι οποίες µπορεί να αναφέρονται σε διάφορα ετερογενή στοιχεία, όπως είναι τα δεδοµένα
εισόδου της εργασίας, οι παράµετροι πλαισίου, ή ο εκκινητής και ο υποκείµενος σκοπός.

3.2.2 Ροές

Οι ροές εκφράζουν εξαρτήσεις µεταξύ εργασιών, συµβολίζονται µε κατευθυνόµε-
νες ακµές και διακρίνονται σε δύο τύπους: ελέγχου (control) και δεδοµένων (data). Μια εξάρ-
τηση ροής ελέγχου tA

fc−→ tB µεταξύ δύο εργασιών tA και tB εκφράζει ότι η tB εκτελείται
µόνο αφού η εκτέλεση της tA έχει ολοκληρωθεί˙ αυτό που ”µεταφέρει” η ακµή σε αυτή
την περίπτωση είναι το νήµα εκτέλεσης, πιθανώς συνοδευόµενο από απαραίτητες παρα-
µέτρους ελέγχου. Αντίθετα, µία εξάρτηση ροής δεδοµένων tA

fd−→ tB υποδηλώνει ότι και οι
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δύο εργασίες βρίσκονται συνεχώς υπό εκτέλεση, µε την tB , ωστόσο, να εξαρτάται από το
ρεύµα δεδοµένων που παράγεται από την tA. Ουσιαστικά, η διάκριση µεταξύ τους προέρχε-
ται από τα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών που επικοινωνούν αναφορικά
µε τον τρόπο που αυτές λαµβάνουν και καταναλώνουν πληροφορία. Οι δύο αυτοί τρόποι
αλληλεπίδρασης αντανακλώνται από τις κατευθυνόµενες ακµές του Σχήµατος 4, µε τις
συνεχόµενες ακµές να δηλώνουν ροή δεδοµένων, ενώ οι διακεκοµµένες ροή ελέγχου.

Οι ακµές ελέγχου και δεδοµένων έχουν πανοµοιότυπα χαρακτηριστικά: καθεµία
συνδέει δύο εργασίες και υποδηλώνει την κατεύθυνση της ροής, την ανταλλασσόµενη πλη-
ροφορία, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η εν λόγω µετάβαση λαµβάνει χώρα, και λοιπές
ιδιότητες της ροής. Σε ό,τι αφορά την ανταλλασσόµενη πληροφορία, αυτή µοντελοποιείται
µέσω των οντοτήτων πληροφοριών (information entities), οι οποίες, όπως και στην περίπτωση
των οντοτήτων του προφίλ εκτέλεσης, ορίζονται στη βάση κάποιας έννοιας του Μοντέλου
Πληροφοριών (στη συγκεκριµένη περίπτωση, κάποιου τύπου δεδοµένων) και προσδιορίζο-
νται περαιτέρω µε χρήση περιορισµών στις τιµές των σχετικών ιδιοτήτων των δεδοµένων.
Επιπλέον, οι οντότητες πληροφοριών περιλαµβάνουν πληροφορία σχετική µε την κατά-
σταση (state) των µεταδιδόµενων δεδοµένων, δηλαδή αν είναι π.χ., κρυπτογραφηµένα.

Τέλος, ορίζονται συνθήκες ροής (flow conditions) µέσω κατάλληλων εκφράσεων, ανά-
λογες των συνθηκών που ορίζονται για τις εργασίες, οι οποίες πρέπει να ισχύουν προκει-
µένου να πραγµατοποιηθεί η υποδηλούµενη µετάβαση µεταξύ των δύο εργασιών, υπο-
στηρίζοντας έτσι όταν είναι αναγκαίο, την υπό συνθήκη διακλάδωση της ροής ελέγχου ή
δεδοµένων.

3.3 Βασικές Αρχές της Προτεινόµενης Λύσης

Κάθε παραβίαση ασφάλειας και ιδιωτικότητας περιλαµβάνει οπωσδήποτε αθέµιτη
πρόσβαση σε πόρους, είτε αυτοί είναι συστήµατα, δεδοµένα ή λειτουργίες. Στο πλαίσιο
αυτό, η εξέλιξη των πολιτικών ασφάλειας έχει καταστήσει τον ελέγχο πρόσβασης πυρήνα
της ασφάλειας, αλλά και της προστασίας της ιδιωτικότητας. Οι βασικές αρχές που θα πρέ-
πει να διέπουν ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και χρήσης γενικού σκοπού απορρέουν
τόσο από τις απαιτήσεις που υπαγορεύει η νοµοθεσία για την προστασία των προσωπι-
κών δεδοµένων, όσο και από τις απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας που δηµιουργεί
το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας του κατανεµηµένου περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρα-
σης µεταξύ ετερογενών συστηµάτων.

Στην Ενότητα 1.2 συνοψίστηκαν οι απαιτήσεις ιδιωτικότητας που θέτουν η νοµο-
θεσία και τα συναφή έγγραφα (γνωµοδοτήσεις, αποφάσεις, κλπ.). Αυτές αφορούν κυρίως
τη νοµιµότητα της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδοµένων, τον προσδιορισµό των
σκοπών και τη µη απόκλιση από αυτούς, την αναγκαιότητα, την επάρκεια, την αναλογικό-
τητα και την ποιότητα των δεδοµένων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία, την ελάχιστη
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χρήση προσωπικών δεδοµένων, την εφαρµογή µέτρων ασφάλειας, την εφαρµογή των δι-
καιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων, το συντονισµό µε τις αρµόδιες αρχές, κλπ..
Η ανάλυση των αρχών και των απαιτήσεων που απορρέουν από τη νοµοθεσία έχουν απο-
τελέσει αντικείµενο διαφόρων µελετών και εκτεταµένης έρευνας (π.χ., [108][109][110][111])
και, ιδωµένες υπό το πρίσµα του ελέγχου πρόσβασης, µεταφράζονται σε ένα σύνολο απαι-
τήσεων για την προδιαγραφή των σχετικών τεχνολογιών.

Επιπρόσθετες απαιτήσεις υπαγορεύονται από τη διασυνεργασία ετερογενών συ-
στηµάτων και το διαµοιρασµό πόρων που χαρακτηρίζουν τα κατανεµηµένα περιβάλλο-
ντα, εισάγοντας υπολογίσιµη επιπλέον πολυπλοκότητα στην κωδικοποίηση των αναγκαί-
ων εννοιών σε σχέση µε ό,τι καλύπτεται από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στο χώρο. Εν-
δεικτικά, ο έλεγχος της πρόσβασης δεν αφορά µόνο σε προσωπικά δεδοµένα των χρηστών
της εκάστοτε υπηρεσίας, αλλά και ευαίσθητη εταιρική πληροφορία που περνάει τα σύνορα
ενός οργανισµού, καθώς και οποιονδήποτε πόρο που συµµετέχει στη λειτουργία του συ-
στήµατος.

Με βάση τα παραπάνω, διαµορφώνονται τελικά οι ακόλουθες απαιτήσεις σε ό,τι
αφορά την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας σε κατανεµηµένα περιβάλλο-
ντα:

Έλεγχος πρόσβασης Η προστασία των πόρων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπι-
κών δεδοµένων, προϋποθέτει την εφαρµογή των κατάλληλων µηχανισµών για τον έλεγχο
της πρόσβασης σε αυτά. Πέρα από τα χαρακτηριστικά των καθιερωµένων µοντέλων ελέγ-
χου πρόσβασης, οι µηχανισµοί που στοχεύουν στην προστασία της ιδιωτικότητας πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη επιπλέον παραµέτρους˙ στην περίπτωση των κατανεµηµένων περι-
βαλλόντων µάλιστα, τα πράγµατα καθίστανται ακόµα πιο σύνθετα, καθώς οι έννοιες της
δυναµικότητας και της συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών φορέων κατέχουν κεντρική θέση
σε αυτά. Ιδιαίτερα σηµαντική στο πλαίσιο αυτό κρίνεται η κατά περίπτωση ελαχιστοποί-
ηση των πληροφοριών που υφίστανται επεξεργασία και µεταδίδονται µεταξύ διαφορετι-
κών συστηµάτων και οργανισµών.

Πολυδιάστατος προσδιορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης Λόγω της εγγενούς πολυ-
πλοκότητας της ασφάλειας των σύγχρονων υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστηµά-
των, αλλά και της ιδιωτικότητας και των υποκείµενων επιπτώσεων, οι σχετικές προσεγγί-
σεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν διάφορα κριτήρια όσον αφορά τις αποφάσεις ελέγχου
πρόσβασης και χρήσης, και όχι απλώς να προσδιορίζουν ποιος χρήστης, ο οποίος κατέχει
κάποιο ρόλο, µπορεί να εκτελέσει κάποια ενέργεια σε κάποιον πόρο.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων Η ”αρχή του σκοπού” είναι απαραί-
τητη για την επίτευξη επίγνωσης της ιδιωτικότητας, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κοµ-
µάτι της διασφάλισης της νοµιµότητας κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων
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[12]. Ως εκ τούτου, κάθε µοντέλο ελέγχου πρόσβασης για προστασία της ιδιωτικότητας θα
πρέπει να προβλέπει τον προσδιορισµό του σκοπού της συλλογής δεδοµένων και τη συ-
σχέτισή του µε τις εργασίες επεξεργασίας.

Έλεγχος ροής πληροφορίας Πέρα από τον ”κλασικό” έλεγχο πρόσβασης και χρήσης,
ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα θα πρέπει να προβλέ-
πει τον προσδιορισµό των αποδεκτών προτύπων όσον αφορά τη ροή των δεδοµένων. Αυτό
συνεπάγεται, για παράδειγµα, την παρεµπόδιση της κοινοποίησης κάποιων δεδοµένων
από ένα σύστηµα σε κάποιο άλλο, ενώ το τελευταίο µπορεί να επιτρέπεται να λαµβάνει
τα ίδια δεδοµένα από ένα τρίτο σύστηµα.

Μη διασύνδεση Ταυτόχρονα, ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης µε επίγνωση ιδιωτικό-
τητας πρέπει να παρέχει τα µέσα για την παρεµπόδιση της διασύνδεσης δεδοµένων. Ενώ
η απαίτηση για ροή πληροφορίας µε επίγνωση ιδιωτικότητας αναφέρεται στην ”άµεση”
µεταβίβαση δεδοµένων µεταξύ συστηµάτων, διεργασιών ή ανθρώπων, η ανάγκη για µη
διασύνδεση αντανακλά µία γενίκευση προς την κατεύθυνση του αµοιβαίου αποκλεισµού
αναφορικά µε τη διάθεση ή επεξεργασία των δεδοµένων, είτε άµεσα είτε έµµεσα.

Διαχωρισµός και Σύζευξη Καθηκόντων Στην ίδια κατεύθυνση, περιορισµοί SoD και
BoD πρέπει να είναι δυνατόν να καθοριστούν και να εφαρµοστούν, δεδοµένου ότι αυτοί
κατέχουν σηµαντική θέση µεταξύ των απαιτήσεων εξουσιοδότησης [112], που εξυπηρε-
τούν, µεταξύ άλλων, την αποφυγή συγκρούσεων και τη µη συνδεσιµότητα.

Συµπληρωµατικές ενέργειες Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε πόρους θα πρέπει
να συνοδεύεται από κάποιες συµπληρωµατικές ενέργειες. Στην περίπτωση προσωπικών
δεδοµένων, αυτές συχνά αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως υποχρεώσεις ιδιωτικότητας
(privacy obligations) [43][113] και αφορούν, για παράδειγµα, την εφαρµογή άµεσων µέτρων
προστασίας, όπως είναι η αυτόµατη ανωνυµοποίηση των δεδοµένων, την αλληλεπίδραση
µε τα υποκείµενα των δεδοµένων (π.χ., όσον αφορά τις πληροφορίες ή το αίτηµα για συ-
ναίνεση) ή την αρµόδια Αρχή Ιδιωτικότητας, καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων για
τη διατήρηση δεδοµένων.

Επίγνωση πλαισίου Έχει καταστεί σαφές ότι οι αποτελεσµατικές πολιτικές ασφάλειας
και προστασίας της ιδιωτικότητας εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από παραµέτρους πλαι-
σίου [33][114]. Ως εκ τούτου, ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης γενικού σκοπού θα πρέπει
να ενσωµατώνει τα αντίστοιχα στοιχεία, όσον αφορά περιορισµούς σε παραµέτρους πλαι-
σίου και συµβάντα, και να είναι σε θέση να επιβάλλει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης
σύµφωνα µε τους ισχύοντες περιορισµούς.
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Ετερογενή περιβάλλοντα Η προστασία των πόρων και των µεταδιδόµενων πληροφο-
ριών κατά την παροχή υπηρεσιών µέσω κατανεµηµένων διαδικασιών επηρεάζεται από
την ανάγκη της αλληλεπίδρασης πολλαπλών και ετερογενών οργανισµών, γεγονός που
γίνεται πιο πολύπλοκο όταν οι εργασίες και οι ροές δεδοµένων ξεφεύγουν από τα διοικη-
τικά και διαχειριστικά σύνορα µίας χώρας. Κατά συνέπεια, οι υποκείµενες διαδικασίες και
συστήµατα πρέπει όχι µόνο να είναι σε θέση να διαλειτουργούν µε οµότιµα συστήµατα
και υπηρεσίες, αλλά και να ελέγχουν την κυκλοφορία των δεδοµένων ούτως ώστε να δια-
σφαλίζεται η ιδιωτικότητα των υποκειµένων των δεδοµένων και γενικά η εµπιστευτικό-
τητα της πληροφορίας. Μάλιστα, θα πρέπει να παρέχονται µηχανισµοί για τη διαπραγ-
µάτευση πολιτικών µεταξύ διαφορετικών διαχειριστικών φορέων, κατά την οποία θα πρέ-
πει να επαληθεύεται ότι ο φορέας που πραγµατοποιεί επεξεργασία των δεδοµένων (Data
Processor) έχει συµµορφωθεί µε τις πολιτικές που επιβάλλονται από τον φορέα που δια-
χειρίζεται τα δεδοµένα (Data Controller). Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις όπου παρατη-
ρούνται κανονιστικές διαφορές.

Μηχανισµοί ασφάλειας Η στοιχειώδης βάση για την προστασία των πόρων, και ιδιαί-
τερα των µεταδιδόµενων δεδοµένων, είναι ασφαλώς η ασφάλεια των πληροφοριακών και
επικοινωνιακών συστηµάτων και των καναλιών επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα συ-
στήµατα θα πρέπει να είναι ασφαλή, ούτως ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθούν την εµπι-
στευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων, καθώς και να αποτρέπουν
την οποιαδήποτε αθέµιτη υποκλοπή ή παρακολούθηση των δεδοµένων, ενώ θα πρέπει να
εφαρµόζονται οι κατάλληλοι µηχανισµοί προστασίας των επικοινωνιών. Ως εκ τούτου, το
προτεινόµενο µοντέλο θα πρέπει να εξασφαλίζει την ενσωµάτωση των κατά περίπτωση
αναγκαίων µηχανισµών ασφάλειας στις διαδικασίες σε οποιοδήποτε στάδιο αυτό κρίνεται
απαραίτητο.

Σηµασιολογική αναπαράσταση πληροφοριών Κάθετη σε όλα τα παραπάνω είναι η
ανάγκη για ακριβή σηµασιολογική αναπαράσταση των υποκείµενων εννοιών˙ ο ιδιαίτερος
σηµασιολογικός τύπος που χαρακτηρίζει κάθε δεδοµένο, η φύση της κάθε λειτουργίας και
ο σκοπός για τον οποίο αυτή πραγµατοποιείται, καθώς και ο ρόλος της κάθε εµπλεκόµενης
οντότητας, µεταξύ άλλων πληροφοριών, αποτελούν σηµαντικές παραµέτρους που πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία παροχής πρόσβασης. Ως εκ τούτου, απαιτείται
η φορµαλιστική, σηµασιολογική µοντελοποίηση, µεταξύ άλλων, των δεδοµένων, των δρα-
στών, των ενεργειών, των σκοπών, των συνθηκών πλαισίου, καθώς και των µεταξύ τους
σχέσεων, για την προώθηση της διαφάνειας, της απόδοσης ευθυνών (accountability) και
της αποτελεσµατικότητας σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας.
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3.4 Απαιτήσεις για Εξαγωγή Γνώσης

Το µέσο για την επαλήθευση της εγκυρότητας τόσο µεµονωµένων όσο και αλλη-
λεπιδρουσών εργασιών, οι οποίες είναι δυνατόν να αποτελούν µέρος µίας ευρύτερης ροής
εργασιών, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικών µε τις απαραίτητες τροποποιήσεις
που καθιστούν έγκυρες τις εργασίες και τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση, συνιστούν οι κα-
νόνες ελέγχου πρόσβασης. Αυτοί θα πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη γνώση για τη
λειτουργία του κατανεµηµένου συστήµατος και, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να υποδει-
κνύουν την ενσωµάτωση στην υπό εξέταση αλληλεπίδραση χαρακτηριστικών προστασίας
της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας. Ενδεικτικά, η γνώση που ζητείται στα πλαίσια της
επαλήθευσης και µετασχηµατισµού ενός διµερούς συσχετισµού αλληλεπιδρουσών εργα-
σιών αφορά ερωτήµατα όπως τα ακόλουθα [115]:

(i) Ποιοι είναι οι σκοποί που είναι δυνατόν να εξυπηρετεί ένας διµερής συσχετισµός µε
βάση τις λειτουργίες που αυτός περιλαµβάνει.

(ii) Εάν ο/οι ρόλος/οι που κατέχει ο εκκινητής ενός διµερούς συσχετισµού δικαιολογεί/ούν
την εκτέλεση της εν λόγω αλληλεπίδρασης για την εκπλήρωση κάποιου συγκεκριµέ-
νου σκοπού.

(iii) Εάν οι λειτουργίες που περιέχονται σε ένα διµερή συσχετισµό βρίσκονται σε συµφω-
νία µε τους σκοπούς που ο τελευταίος υποτίθεται ότι εξυπηρετεί.

(iv) Εάν µία εργασία είναι κατ’ αρχήν έγκυρη, δηλαδή αν οι δηλωµένοι δράστες έχουν το
δικαίωµα να εκτελέσουν τη λειτουργία στους συγκεκριµένους πόρους, ανεξάρτητα
από άλλους παράγοντες, υπό την έννοια ότι, αν και µία εργασία µπορεί να είναι τυ-
πικά έγκυρη, ωστόσο µπορεί τελικά να αποδειχθεί µη έγκυρη, λόγω π.χ., ενδεχόµενης
σύγκρουσης µε κάποια άλλη εργασία, προαπαιτούµενων τρίτων εργασιών ή περιορι-
σµών πλαισίου.

(v) Σε συνέχεια του προηγούµενου ερωτήµατος, εάν µία εργασία είναι έγκυρη όπως ακρι-
βώς αυτή έχει προδιαγραφεί ή αν είναι δυνατόν να καταστεί έγκυρη µε ”µικρές” τρο-
ποποιήσεις οι οποίες όµως δεν αλλοιώνουν το σηµασιολογικό της ορισµό, όπως είναι,
για παράδειγµα, η αντικατάσταση ενός πόρου, για τον οποίο απαγορεύεται η πρό-
σβαση, µε κάποιον επιτρεπτό σηµασιολογικά ”συγγενικό” πόρο.

(vi) Ποιες είναι οι εργασίες που θα πρέπει να συµπληρώνουν την εκτέλεση κάποιας ερ-
γασίας, δηλαδή να προηγούνται, να έπονται ή να εκτελούνται παράλληλα µε την εν
λόγω εργασία, ώστε η τελευταία να καθίσταται τελικά έγκυρη. Η απάντηση στο ερώ-
τηµα αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το εκάστοτε πλαίσιο, τον εκκινητή της
αλληλεπίδρασης, τον υποκείµενο σκοπό, κλπ..

(vii) Ποιες είναι οι εργασίες που έρχονται σε σύγκρουση µε την εκτέλεση µίας εργασίας
και ποια είναι η σχετική ή απόλυτη θέση τους αναφορικά µε το χρόνο εκτέλεσης της
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εν λόγω εργασίας, ώστε η τελευταία να καθίσταται τελικά έγκυρη. Η απάντηση στο
ερώτηµα αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το εκάστοτε πλαίσιο, τον εκκινητή
της αλληλεπίδρασης, τον υποκείµενο σκοπό, κλπ..

(viii) Ποιες είναι οι συνθήκες πλαισίου που θα πρέπει να ισχύουν ώστε να καθίσταται µία
εργασία έγκυρη.

(ix) Ποιοι είναι οι επιτρεπόµενοι δυνατοί συνδυασµοί δραστών και πόρων για την εκτέ-
λεση κάποιας λειτουργίας, δεδοµένου ότι η τελευταία θα πρέπει να εκτελεστεί σε
κάθε περίπτωση. Ένα τέτοιο ερώτηµα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην περίπτωση
όπου το προφίλ εκτέλεσης µίας εργασίας δεν έχει προδιαγραφεί πλήρως, καθώς οι
εξαγόµενοι συνδυασµοί δραστών και πόρων για διαφορετικές συνθήκες πλαισίου εν-
δέχεται να οδηγήσουν στην ενσωµάτωση διακλαδώσεωνυπό συνθήκη (conditional branch-
ing) στη δεδοµένη αλληλεπίδραση, όπως διαφορετικά µονοπάτια εκτέλεσης για δια-
φορετικά προφίλ εκτέλεσης.

(x) Εάν η αλληλεπίδραση δύο εργασιών είναι έγκυρη, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί.

(xi) Τον προσδιορισµό των πιθανών ασυµβατοτήτων και συγκρούσεων µεταξύ δύο αλλη-
λεπιδρουσών εργασιών, καθώς και την επίλυσή τους, π.χ., µε υπόδειξη της προσθήκης
κάποιας άλλης εργασίας ή µε τροποποιήσεις στα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µε-
ταξύ των εργασιών ανάλογες µε εκείνες του ερωτήµατος (v), λαµβάνοντας υπόψη τις
παραµέτρους που σχετίζονται µε τους δράστες και τους πόρους των εν λόγω εργα-
σιών, το δηλωµένο εκκινητή, το σκοπό, κλπ..

(xii) Τον προσδιορισµό των πιθανών διαφοροποιήσεων της αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο
εργασιών µε βάση παραµέτρους πλαισίου και συµβάντα, δηλαδή τον προσδιορισµό
όλων των πιθανών διακλαδώσεων υπό συνθήκη που µπορεί να περιλαµβάνει η εν
λόγω αλληλεπίδραση˙ ακόµα και σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους διακλαδώσεις
έχουν εκ των προτέρων προσδιοριστεί, ενδέχεται ο έλεγχος πρόσβασης να οδηγήσει
στην προσθήκη νέων και/ή στην κατάργηση των υπαρχουσών.

Τα ερωτήµατα αυτά ουσιαστικά εισάγουν πρόσθετες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον
καθορισµό της µορφής των κανόνων ελέγχου πρόσβασης. Σηµειώνεται ότι, ανάλογα µε
τις απαιτήσεις του υποκείµενου συστήµατος, η γνώση που εξάγεται κατά περίπτωση είναι
δυνατόν να απαντά κάθε φορά είτε σε ένα από τα παρακάτω ερωτήµατα είτε σε συνδυα-
σµούς τους.
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3.5 Αφηρηµένο Μοντέλο για Έλεγχο Πρόσβασης για Προστα-
σία της Ιδιωτικότητας

Πρέπει να σηµειωθεί ότι καµία από τις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο Κε-
φάλαιο 2 δεν επιτυγχάνει να καλύψει όλες τις επισηµασµένες απαιτήσεις για την προστα-
σία της ασφάλειας και ιδιωτικότητας στον έλεγχο πρόσβασης για κατανεµήµενα περιβάλ-
λοντα. Στην ενότητα αυτή, σκιαγραφείται ένα αφηρηµένο µοντέλο, το οποίο ενσωµατώ-
νει όλα τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.3 και είναι
σε θέση να απαντήσει στα ερωτήµατα της Ενότητας 3.4 [45]. Ουσιαστικά, το µοντέλο αυτό
αποτελεί το σκελετό της προτεινόµενης προσέγγισης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά
στο Κεφάλαιο 4.

Κατά το γλωσσικό πρότυπο Υποκείµενο—Ρήµα—Αντικείµενο, οτιδήποτε λαµβάνει
χώρα κατά τη λειτουργία του συστήµατος, µπορεί να θεωρηθεί ως η εκτέλεση κάποιας λει-
τουργίας από κάποιο δράστη πάνω σε κάποιον πόρο. Αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε επίπεδο:
σε χαµηλό επίπεδο, µία συσκευή ανάγνωσης RFID εκτελεί µία λειτουργία ”ανάγνωσης”
σε µία ετικέτα RFID, ενώ στο υψηλότερο επίπεδο της επιχειρηµατικής διαδικασίας, ένα σύ-
νολο δραστών εκτελεί µία συγκεντρωτική υπερ-λειτουργία, η οποία αποτελείται από στοι-
χειώδεις λειτουργίες, πάνω από ένα σύνολο πόρων που µπορεί να είναι προσωπικά και
ευαίσθητα δεδοµένα. Έτσι, οι κανόνες πρόσβασης θεµελιώνονται πάνω σε εννοιολογικές
τριάδες ⟨δράστες, λειτουργία,πόρος⟩, που είναι δυνατόν να οριστούν είτε στο επίπεδο αφαι-
ρέσεων είτε στο επίπεδο προσδιορισµού, δηλαδή, πάνω από αφαιρέσεις που εµπεριέχουν
κατηγορίες στοιχείων και προσφέρουν γενικεύσεις ή πάνω από συγκεκριµένες οντότητες.

Ωστόσο, προκειµένου να ρυθµίζουν αποτελεσµατικά τη λειτουργία ενός πολύπλο-
κου συστήµατος, οι πολιτικές προστασίας της ιδιωτικότητας και οι κανόνες ελέγχου πρό-
σβασης πρέπει να ενσωµατώνουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει η απαί-
τηση της πλήρους αφαίρεσης, που σηµαίνει ότι όλες οι έννοιες περιγράφονται σε στο αφη-
ρηµένο επίπεδο. Αυτό επιτρέπει την κοινή διαχείριση οντοτήτων που εµπίπτουν στην ίδια
σηµασιολογική κατηγορία. Σε αυτό το πλαίσιο,το µοντέλο RBAC πρώτο εισήγαγε την αφαί-
ρεση του ρόλου για τους χρήστες, η οποία αποτελεί το τυπικό πρότυπο που ακολουθείται
από τις περισσότερες προσεγγίσεις. Από την άλλη πλευρά, µόνο πολύ λίγες προσεγγίσεις
υποστηρίζουν αναπαράσταση µε χρήση αφαιρετικών δοµών για όλα τα στοιχεία [33][60],
ενώ το προτεινόµενο µοντέλο συνιστά µία υβριδική προσέγγιση.

Δεύτερον, οι πολιτικές πρέπει να περιέχουν νόρµες σχετικά µε το τι θα έπρεπε να
έχει συµβεί πριν και τι θα πρέπει να συµβεί µετά την ενέργεια πρόσβασης, ενώ θα πρέπει
επίσης να προσδιορίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση, είτε
αυτές αναφέρονται σε παραµέτρους πλαισίου είτε σε συµβάντα. Ενώ σηµαντική έρευνα
έχει πραγµατοποιηθεί στην περιοχή των πολιτικών ασφάλειας και ιδιωτικότητας οι οποίες
λαµβάνουν υπόψη τις παραµέτρους ειδικότερου πλαισίου, τα περισσότερα µοντέλα υπο-
στηρίζουν µόνο εν µέρει µερικές απλές παραµέτρους πλαισίου, κυρίως χρονικές, και πα-
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ραµέτρους που σχετίζονται µε το ιστορικό του συστήµατος. Ωστόσο, τα πολύπλοκα συστή-
µατα θα πρέπει να είναι σε θέση όχι µόνο να λειτουργούν λαµβάνοντας υπόψη παραµέ-
τρους πλαισίου, αλλά επίσης και να βασίζουν τη λειτουργία τους σε ενδεχόµενα συµβάντα.

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, κάθε τριάδα ⟨δράστες, λειτουργία,πόρος⟩µπο-
ρεί να χαρακτηριστεί ως µία ενέργεια. Δηλαδή, µία ενέργεια αντιπροσωπεύει οτιδήποτε
λαµβάνει χώρα κάποια στιγµή, µε τη δοµή αυτή να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µο-
ντελοποιηθούν το παρελθοντικό, παροντικό και µελλοντικό πλαίσιο, καθώς επίσης και
συµβάντα. Ως εκ τούτου, ο ορισµός κανόνων που αφορούν πολιτικές προστασίας της ιδιω-
τικότητας θα πρέπει να βασίζεται σε δοµές του τύπου ⟨σκοπός, ενέργεια, προ-ενέργεια,
πλαίσιο, µετα-ενέργεια⟩, µε χρήση των κατάλληλων κατηγορηµάτων που περιγράφουν
άδειες, απαγορεύσεις και υποχρεώσεις. Η προαναφερθείσα δοµή περιγράφεται ως εξής:

• Ο σκοπός αντανακλά τους στόχους πίσω από τη συλλογή δεδοµένων και/ή την επε-
ξεργασία τους. Στην πραγµατικότητα, µία απόφαση για την παροχή πρόσβασης δεν
µπορεί να ληφθεί ανεξάρτητα από την παράµετρο του σκοπού, η οποία µπορεί να
διαφοροποιήσει σηµαντικά τη συµπεριφορά της εκάστοτε οντότητας.

• Η ενέργεια συνιστά τον πυρήνα του κανόνα, υποδεικνύει, δηλαδή, την ενέργεια που
ο εν λόγω κανόνας επιτρέπει, απαγορεύει ή επιβάλει να πραγµατοποιηθεί.

• Η προ-ενέργεια αντανακλά τις ενέργειες που θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί
στο παρελθόν, προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο εν λόγω κανόνας. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία ένας ασθενής θα πρέπει να πα-
ρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του (προ-ενέργεια), προκειµένου το ιατρικό ιστορικό του
να υποστεί επεξεργασία για ερευνητικούς σκοπούς.

• Το πλαίσιο περιγράφει συνθήκες που ορίζονται στη βάση παραµέτρων περιβάλλο-
ντος και καταστάσεων, καθώς επίσης και συµβάντων.

• Ηµετα-ενέργεια, στην ίδια λογική µε την προ-ενέργεια, υπονοεί οτιδήποτε χρειάζεται
να λάβει χώρα µετά την ενεργοποίηση του κανόνα. Για παράδειγµα, ένας κανόνας
µπορεί να επιτρέπει την ανάγνωση κάποιων δεδοµένων στο πλαίσιο της παροχής
µίας υπηρεσίας, υπό τον όρο τα εν λόγω δεδοµένα να διαγραφούν αµέσως µετά.

Τα παραπάνω στοιχεία που συµµετέχουν στον ορισµό των κανόνων θα πρέπει να
είναι δυνατόν να συνδυαστούν µε χρήση λογικών και άλλων τελεστών, έτσι ώστε να ορί-
ζονται πολύπλοκοι και εκφραστικοί κανόνες, καθώς και άλλες δοµές.
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Κεφάλαιο 4

Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και
Χρήσης

Μετά τον εντοπισµό των περιορισµών που παρουσιάζουν οι σχετικές προσεγγίσεις
αναφορικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατανεµηµένων περιβαλλόντων, η διδα-
κτορική διατριβή προτείνει ένα καινοτόµο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και χρήσης βα-
σισµένο σε πολιτικές [116], µε στόχο την αντιµετώπιση των υποκείµενων ζητηµάτων και
την εισαγωγή χαρακτηριστικών για προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στο
πλαίσιο εκτέλεσης κατανεµηµένων εργασιών.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της εν λόγω προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι
βασίζεται σε ένα σηµασιολογικά πλούσιο µοντέλο πληροφοριών που παρέχει αφαιρετική
αναπαράσταση των βασικών οντοτήτων των κατανεµηµένων συστηµάτων, καθώς και τις
µεταξύ τους συσχετίσεις, συµπεριλαµβανοµένων εννοιών και σχεσιακών δοµών που δεν
έχουν εξετασθεί ακόµα ευρέως. Επιπλέον, θεµελιώνεται στη βάση των απαιτήσεων που
προκύπτουν από το πλαίσιο λειτουργίας του κατανεµηµένου περιβάλλοντος, καθώς και
από την επεξεργασία του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά την προστασία
των δεδοµένων [111]. Αυτό αντικατοπτρίζεται από τις έννοιες που περιλαµβάνονται στο
µοντέλο, καθώς και από τους κανόνες ελέγχου πρόσβασης, ο τρόπος προδιαγραφής των
οποίων προωθεί την υλοποίηση των θεµελιωδών αρχών της αναγκαιότητας, της αναλογι-
κότητας, της επάρκειας, της ελαχιστοποίησης και της ελεγχόµενης πρόσβασης.

Κάτι που κυρίως χαρακτηρίζει το προτεινόµενο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και
χρήσης είναι το γεγονός ότι θεωρεί για την αναπαράσταση των σχετικών οντοτήτων τόσο
ένα επίπεδο αφαιρέσεων όσο και ένα επίπεδο προσδιορισµού. Ενώ στα παραδοσιακά µο-
ντέλα ελέγχου πρόσβασης οι κανόνες δοµούνται αποκλειστικά σε συγκεκριµένες οντότη-
τες και οι υπάρχουσες προσεγγίσεις συνήθως είτε υιοθετούν την αφαίρεση στο επίπεδο
του ρόλου, την οποία εισήγαγε το µοντέλο RBAC, είτε χρησιµοποιούν µόνο αφηρηµένες
οντότητες για τον ορισµό των κανόνων, το παρόν µοντέλο παρέχει την απαραίτητη ευελι-
ξία για την απεικόνιση εννοιών και κανόνων σε όλα τα δυνατά επίπεδα αφαίρεσης: µόνο
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επίπεδο αφαιρέσεων, µόνο επίπεδο προσδιορισµού, ή υβριδικό.

Επιπλέον, ο σχεδιασµός του µοντέλου είναι προσανατολισµένος σε αλληλεπιδρώ-
ντα συστήµατα, προωθώντας έτσι την αποτελεσµατική διαχείριση της εκτέλεσης κατανε-
µηµένων δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αποφάσεις του ελέγχου πρόσβασης λαµ-
βάνονται και εφαρµόζονται στο επίπεδο του διµερούς συσχετισµού, αντιµετωπίζοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τους περιορισµούς που προκύπτουν λόγω της αλληλεπίδρασης µεταξύ
ενεργειών. Αυτό σηµαίνει ότι οι αποφάσεις δε λαµβάνονται έχοντας σαν γνώµονα µεµο-
νωµένες ενέργειες, αλλά ότι λαµβάνουν υπόψη τόσο τη ροή λειτουργίας όσο και τη ροή
δεδοµένων, µε αποτέλεσµα µία ολιστική θεώρηση του ελέγχου πρόσβασης κατά µήκος
του συσχετισµού.

Μία ακόµη συνεισφορά του προτεινόµενου µοντέλου έγκειται στα µέσα που προ-
σφέρει για την προδιαγραφή περιορισµών διαχωρισµού και σύζευξης καθηκόντων. Συγκε-
κριµένα, η ίδια η δοµή των κανόνων επεκτείνει τις έννοιες του αµοιβαίου αποκλεισµού και
της σύζευξης, εφαρµόζοντάς τις σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν µία ενέργεια, δηλαδή
τους δράστες, τις λειτουργίες, τους πόρους και τους οργανισµούς.

Τέλος, σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη προσέγγιση επιτυγχάνει να είναι αρκετά
γενική και εφαρµόσιµη σε ευρύ φάσµα περιπτώσεων χρήσης, καθώς το µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης ενσωµατώνει όλες τις πτυχές που συναντώνται ήδη στις υπάρχουσες προσεγ-
γίσεις.

Στην Ενότητα 4.1 αναλύεται το υποκείµενο µοντέλο πληροφοριών. Η Ενότητα 4.2
περιγράφει την έννοια της ενέργειας, η οποία κατέχει κεντρική θέση στην προτεινόµενη
προσέγγιση, καθώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θεµελιώνονται οι κανόνες ελέγχου
πρόσβασης και χρήσης, οι οποίοι παρουσιάζονται στην Ενότητα 4.3. Επιπλέον, θέµατα κλη-
ρονοµικότητας των κανόνων διερευνώνται στην Ενότητα 4.4, ενώ το κεφάλαιο κλείνει µε
την περιγραφή των µηχανισµών για διαχωρισµό και σύζευξη καθηκόντων (Ενότητα 4.5).

4.1 Μοντέλο Πληροφοριών

Στο προτεινόµενο Μοντέλο Πληροφοριών έχουν οριστεί σηµασιολογικά οι βασι-
κότερες υποκείµενες έννοιες και οι µεταξύ τους σχέσεις, τόσο στο επίπεδο προσδιορισµού
(concrete level) όσο και στο επίπεδο αφαιρέσεων (abstract level). Το επίπεδο προσδιορισµού
αναφέρεται σε σαφώς προσδιορισµένες οντότητες, όπως π.χ. συγκεκριµένα άτοµα ή συ-
στήµατα, ενώ το επίπεδο αφαιρέσεων χρησιµοποιεί αφαιρετικές δοµές για τις υποκείµενες
έννοιες, κυρίως το σηµασιολογικό τους τύπο ή άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, επιτρέπο-
ντας την αναφορά σε οντότητες που οµαδοποιούνται µε βάση κάποια κοινά χαρακτηρι-
στικά που εµφανίζουν, όπως π.χ. το ρόλο ή τον τύπο τους. Η εισαγωγή αφαίρεσης δεν απο-
τελεί καινοτοµία της προτεινόµενης προσέγγισης (ήδη από το µοντέλο RBAC εισάγεται η
έννοια του ρόλουως αφαίρεση για τους χρήστες), ωστόσο το παρόν µοντέλο περιλαµβάνει
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νέες έννοιες και επιτρέπει τη συνύπαρξη των δύο επιπέδων σε κανόνες και άλλες δοµές. Οι
κύριες έννοιες που απαρτίζουν το Μοντέλο Πληροφοριών παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Έννοιες του Μοντέλου Πληροφοριών

Επίπεδο Αφαιρέσεων Επίπεδο
Προσδιορισµού Ορισµός

Data Types (DT) Data (D)
Δεδοµένα που συλλέγονται ή/και υπόκεινται σε
επεξεργασία, οργανωµένα σύµφωνα µε τους σηµα-
σιολογικούς τους τύπους

Roles (R) Users (U)
Χρήστες στους οποίους ανατίθενται ρόλοι που
αντανακλούν τις αρµοδιότητές τους µέσα σε κά-
ποιον οργανισµό

Operations (Op) Operation Instances
(OpI)

Οι λειτουργίες αντικατοπτρίζουν όλες τις ενέργειες
που µπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια της λει-
τουργίας του συστήµατος

Operation Container Types
(OpCT)

Operation Containers
(OpC)

Υποσυστήµατα ή άλλες λειτουργικές δοµές που συ-
νήθως προσφέρουν ένα σύνολο λειτουργιών

Machine Types (MT) Machines (M) Στοιχεία υλικού στα οποία βρίσκονται εγκατεστη-
µένοι περιέκτες λειτουργιών

Organisation Types (OrgT) Organisations (Org) Οι διάφοροι τοµείς εντός των οποίων εκτελούνται οι
ενέργειες

Context (Con) Τιµές πλαισίου Παράµετροι πραγµατικού χρόνου και συµβάντα

Purposes (Pu) — Οι σκοποί για τους οποίους ζητείται πρόσβαση σε
κάποιον πόρο του συστήµατος

A ributes (A ) Τιµές ιδιοτήτων Χαρακτηριστικά που περιγράφουν περαιτέρω µέλη
των υπόλοιπων συνόλων

Έτσι, στο επίπεδο προσδιορισµού, το σύνολο των Χρηστών (Users— U) συµµετέχει
σε Οργανισµούς (Organisations— Org) χρησιµοποιώντας Περιέκτες Λειτουργιών (Operation
Containers—OpC), οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σεΜηχανές (Machines—M) και προσφέ-
ρουν ένα σύνολο Στιγµιοτύπων Λειτουργιών (Operation Instances— OpI)⁹, ώστε να πραγµα-
τοποιήσουν κάποια ενέργεια σε Αντικείµενα (Objects — Obj), µε τα τελευταία να αναφέ-
ρονται σε οτιδήποτε επηρεάζεται ή απαιτείται για την εκτέλεση της ενέργειας, όπως π.χ.,
Δεδοµένα (Data— D) που συλλέγονται ή/και υπόκεινται σε επεξεργασία.

Στο επίπεδο αφαιρέσεων, στους χρήστες ανατίθενται Ρόλοι (Roles—R), οι ενέργειές
τους αφορούν κάποιες Λειτουργίες (Operations— Op) και πραγµατοποιούνται για την ικα-
νοποίηση κάποιωνΣκοπών (Purposes— Pu). Επιπλέον, τα δεδοµένα, οι οργανισµοί, οι µηχα-
νές και οι περιέκτες λειτουργιών χαρακτηρίζονται από τύπους που αντανακλούν τη σηµα-
σιολογική κλάση στην οποία εµπίπτουν˙ έτσι, ορίζονται τα αντίστοιχα σύνολα Τύποι Δε-
δοµένων (Data Types—DT), Τύποι Οργανισµών (Organisation Types—OrgT), Τύποι Μηχανών
(Machine Types—MT) και Τύποι Περιεκτών Λειτουργιών (Operation Container Types—OpCT).
Σηµειώνεται ότι, στη γενική περίπτωση, έννοιες του επιπέδου προσδιορισµού συσχετίζο-
νται µε έννοιες του επιπέδου αφαιρέσεων µέσω κατηγορήµατος του τύπου isOfType˙ για
παράδειγµα, η συσχέτιση κάποιου δεδοµένου µε τον τύπο του πραγµατοποιείται µέσω του

⁹Με όρους Υπηρεσιών Ιστού, οι Περιέκτες Λειτουργιών αντιστοιχούν σε στοιχεία portType µίας υπηρεσίας,
ενώ τα Στιγµιότυπα Λειτουργιών αναπαριστούν τα στοιχεία operations.
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λογικού κατηγορήµατος isOfDataType(d, dt), όπου d ∈ D και dt ∈ DT. Ξεχωριστή θέση κατέ-
χουν, τέλος, το Πλαίσιο Λειτουργίας (Context— C), που επιτρέπει τον προσδιορισµό παρα-
µέτρων πλαισίου, καθώς και οι Ιδιότητες (A ributes— A ), οι οποίες χρησιµοποιούνται για
την περιγραφή ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών άλλων στοιχείων.

Αν και οι περισσότερες από αυτές τις έννοιες είτε συµπεριλαµβάνονται ήδη σε υπάρ-
χοντα µοντέλα είτε είναι αυτονόητες, κάποιες επιδέχονται περαιτέρω σχολιασµού. Συγκε-
κριµένα, οι έννοιες OpC και OpCT εισάγονται µε στόχο τη µοντελοποίηση τµηµάτων του
συστήµατος ή άλλων λειτουργικών δοµών που προσφέρουν συνήθως ένα σύνολο λειτουρ-
γιών. Για παράδειγµα, ένας περιέκτης λειτουργιών του τύπου IntrusionDetectionSystem
οµαδοποιεί διάφορες λειτουργίες σχετικές µε την ανίχνευση εισβολών. Εκτός από την ευ-
κολία που εισάγουν σχετικά µε διάφορες πτυχές της µοντελοποίησης (όπως η κληρονοµι-
κότητα των ιδιοτήτων), οι δοµές αυτές είναι επίσης χρήσιµες για την περιγραφή εννοιών
που σχετίζονται µε οριζόντιες εξαρτήσεις και µεταφορά χαρακτηριστικών. Επιπλέον, οι
µηχανές διαδραµατίζουν θεµελιώδη ρόλο στα κατανεµηµένα περιβάλλοντα˙ σε κάθε πε-
ρίπτωση, µία λειτουργία παρέχεται από κάποια µηχανή, η οποία, από τη µία πλευρά, χα-
ρακτηρίζεται από ιδιότητες που µπορούν να κληρονοµούνται στην παρεχόµενη λειτουργία
(π.χ., τοπολογικές ιδιότητες) και, αφετέρου, από τη δηµιουργία εγγενών εξαρτήσεων µε-
ταξύ των λειτουργιών που προσφέρει. Τέλος, οι οργανισµοί µοντελοποιούνται ρητά τόσο
στο επίπεδο αφαιρέσεων όσο και στο επίπεδο προσδιορισµού, καθώς στο πλαίσιο ενός ενο-
ποιηµένου µοντέλου, παρόµοιοι κανόνες µπορεί να οριστούν διαφορετικά για ετερογενείς
τύπους οργανισµών. Για παράδειγµα, στο πλαίσιο ενός οργανισµού του τύπου Billing-
ServiceProvider, οι άδειες για πρόσβαση στα δεδοµένα των πελατών δε θα είναι οι ίδιες
µε εκείνες που καθορίζονται για τα ίδια δεδοµένα µέσα σε έναν οργανισµό του τύπου
TelecomOperator, ο οποίος αποτελεί την οντότητα που είναι υπεύθυνη για τα δεδοµένα
(Data Controller). Επιπλέον, ένας οργανισµός που συµµετέχει σε συνεργασίες µε τρίτους
οργανισµούς θα εφαρµόσει πιθανότατα διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης για τους ορ-
γανισµούς αυτούς µε βάση τον τύπο τους.

Οι έννοιες που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 2 σχηµατίζουν γράφους στοιχείων
που χαρακτηρίζονται εγγενώς από πολύπλοκες συσχετίσεις µεταξύ τους˙ οι τελευταίες
υλοποιούνται µέσω λογικών κατηγορηµάτων, τα οποία δηµιουργούν ιεραρχίες τύπου AND
και OR και επιτρέπουν την κληρονοµικότητα των ιδιοτήτων και των κανόνων, καθώς και
τον προσδιορισµό εξαρτήσεων. Για παράδειγµα, και σε σχέση µε το γράφο DT, έχουν ορι-
σθεί τρεις σχέσεις µερικής διάταξης: isA(dt , dt ), lessDetailedThan(dt , dt ) και isPartOf (dt , dt ),
όπου dt και dt ∈ DT, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριµενοποίηση µίας έννοιας, το
επίπεδο λεπτοµέρειας, και τη συµπερίληψη ορισµένων τύπων δεδοµένων σε κάποιον άλλο,
αντίστοιχα. Μερικές ενδεικτικές σχέσεις που σχηµατίζουν ιεραρχίες µεταξύ των µελών
ενός συνόλου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το κατη-
γόρηµα inheritsFrom(m , m ) που υποδηλώνει την κληρονοµικότητα των χαρακτηριστικών,
όπως ιδιοτήτων και κανόνων, υπονοείται από τα άλλα κατηγορήµατα και επιτρέπει τον
ορισµό των κανόνων σε υψηλά επίπεδα αφαίρεσης, µε αποτέλεσµα τη µείωση του αριθ-
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µού των πολιτικών. Έτσι, οι πολιτικές που ρυθµίζουν την πρόσβαση στα δεδοµένα είναι
δυνατόν να ορίζονται για γενικότερους τύπους δεδοµένων και στη συνέχεια να µεταβιβά-
ζονται σε πιο συγκεκριµένους, ή σύνθετοι τύποι δεδοµένων να κληρονοµούν πολιτικές, οι
οποίες έχουν ρητά ορισθεί για τους τύπους δεδοµένων που τους αποτελούν. Ο τρόπος µε
τον οποίο η σχέση inheritsFrom συνάγεται από τις υπόλοιπες παρουσιάζεται πιο αναλυτικά
στην Ενότητα 4.4.

Επιπλέον, στο µοντέλο προβλέπονται τα απαραίτητα κατηγορήµατα για το συσχε-
τισµό εννοιών που ανήκουν σε διαφορετικούς γράφους˙ για παράδειγµα, το κατηγόρηµα
mayActForPurposes(r, ⟨pu⟩ᵏ), όπου r ∈ R και ⟨pu⟩ᵏ ⊆ P(Pu), υποδεικνύει τους συµβατούς σκο-
πούς ⟨pu⟩ᵏ για τους οποίους µπορούν να ενεργούν οι χρήστες στους οποίους έχει ανατεθεί
ο ρόλος r.

Πίνακας 3: Βασικές σχέσεις µεταξύ των m , m µελών ενός συνόλου

Κατηγόρηµα Περιγραφή Ισχύει για
Σύνολα Παράδειγµα

isA(m , m ) Εκφράζει τη σχέση
εξειδίκευσης

DT, R, Op,
OpCT,MT, Pu

isA(ChiefSecurityOfficer, Security-
Officer), m , m ∈ R

isPartOf (m , m ) Εκφράζει τη σχέση
συµπερίληψης DT, R, Op isPartOf (IPHeader, IPPacket), m , m ∈ DT

lessDetailedThan(m ,
m )

Εκφράζει το βαθµό
λεπτοµέρειας DT lessDetailedThan(IPv4AddressNetworkID,

IPv4Address), m , m ∈ DT

Στη συνέχεια, οι κυριότερες από τις παραπάνω έννοιες περιγράφονται σε µεγαλύ-
τερο βάθος, προκειµένου να αναδειχθούν οι κύριες πτυχές της προσέγγισης σε ό,τι αφορά
την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας.

4.1.1 Δεδοµένα και Τύποι Δεδοµένων

Τα δεδοµένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατέχουν κεντρική
θέση στη λειτουργία των κατανεµηµένων περιβαλλόντων. Χαρακτηρίζονται από έναν τύπο
δεδοµένων, δηλαδή τη σηµασιολογική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Πράγµατι, η σηµα-
σιολογία των δεδοµένων παίζει σηµαντικό ρόλο στον τρόπο επεξεργασίας τους, καθώς και
στην εφαρµογή των απαιτήσεων που σχετίζονται µε την προστασία της ιδιωτικότητας. Στο
πλαίσιο αυτό και όπως έχει προαναφερθεί, ορίστηκαν δύο σύνολα: το σύνολο Data (D), το
οποίο αντιπροσωπεύει τα δεδοµένα στο επίπεδο προσδιορισµού, και το σύνολο Data Types
(DT), το οποίο αντανακλά τους σηµασιολογικούς τύπους δεδοµένων στο επίπεδο αφαιρέ-
σεων.

Η οργάνωση των διαφόρων τύπων δεδοµένων πραγµατοποιείται µέσω των κατηγο-
ρηµάτων isA(dt , dt ), lessDetailedThan(dt , dt ) και isPartOf (dt , dt ) του Πίνακα 3, τα οποία κα-
θορίζουν µεταβατικές και αντισυµµετρικές µερικές διατάξεις τύπων δεδοµένων και αντα-
νακλούν, αντίστοιχα, τη συγκεκριµενοποίηση µίας έννοιας, το επίπεδο λεπτοµέρειας και
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τη συµπερίληψη ενός τύπου δεδοµένων σε κάποιον άλλο. Όσον αφορά το κατηγόρηµα
lessDetailedThan(dt , dt ), αυτό επιτρέπει την αποτελεσµατική ρύθµιση της ακρίβειας των δε-
δοµένων που υπόκεινται σε συλλογή/επεξεργασία/µετάδοση, µε στόχο να ικανοποιηθεί
η λεγόµενη ”αρχή της αναλογικότητας”, η οποία απαιτεί ότι τα προσωπικά και εταιρικά
δεδοµένα µπορούν να συλλέγονται και να υφίστανται επεξεργασία µόνο στο βαθµό που
είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σύγκριση µε τη λειτουργία για την οποία
συλλέγονται από το σύστηµα.

Όσον αφορά την κληρονοµικότητα ιδιοτήτων, κάθε πιο συγκεκριµένος τύπος δε-
δοµένων έχει όλα τα χαρακτηριστικά του γενικού τύπου δεδοµένων, καθώς και επιπλέον
χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν. Για παράδειγµα, σε έναν τύπο δεδοµένων είναι
δυνατόν να αποδοθεί µία ιδιότητα που υποδηλώνει τον ιδιοκτήτη του ή την περίοδο δια-
τήρησης˙ αυτή η ιδιότητα κληρονοµείται σε όλους τους πιο συγκεκριµένους από αυτόν τύ-
πους δεδοµένων. Κληρονοµικότητα των ιδιοτήτων είναι δυνατόν να συναχθεί και για τύ-
πους δεδοµένων που συνδέονται µέσω των σχέσεων isPartOf και lessDetailedThan, ανάλογα
πάντα µε τη φύση της αντίστοιχης ιδιότητας.

4.1.2 Χρήστες και Ρόλοι

Στους χρήστες ανατίθενται ρόλοι, οι οποίοι αντανακλούν τις αρµοδιότητές τους
µέσα σε κάποιον οργανισµό, µέσω του ακόλουθου κατηγορήµατος που δηλώνει ότι στον
χρήστη u ανατίθενται οι ρόλοι ⟨r⟩ᵏ:

• assignedWithRoles(u, ⟨r⟩ᵏ), όπου u ∈ U και ⟨r⟩ᵏ ⊆ P(R).

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, και οι ρόλοι οργανώνονται σύµφωνα µε τις σχέσεις
isA και isPartOf, οι οποίες υποδηλώνουν συγκεκριµενοποίηση ενός ρόλου και συµπερίληψή
του σε κάποιο σύνθετο, αντίστοιχα. Η δεύτερη σχέση µάλιστα µοντελοποιεί περιπτώσεις
όπως είναι η συµµετοχή ενός ρόλου NetworkAdministrator στο σύνθετο ρόλο Computer
Security Incident Response Team (CSIRT) [117], ο οποίος ορίζεται σηµασιολογικά ως CSIRT.

Η κληρονοµικότητα των εξουσιοδοτήσεων µέσω της σχέσης inheritsFrom εξετάζε-
ται στην Ενότητα 4.4. Επιπλέον, εκτός από τις ρητά ορισµένες ιδιότητες, οι ρόλοι αποκτούν
και όλα τα χαρακτηριστικά των προγόνων τους στην εκάστοτε ιεραρχία ρόλων. Για παρά-
δειγµα, η ιδιότητα att_Schedule που φέρει ο ρόλος Employee κληρονοµείται από το ρόλο
NetworkAdministrator, ο οποίος συνδέεται µε τον πρώτο µέσω της σχέσης isA. Στην περί-
πτωση της σχέσης isPartOf, οι ιδιότητες του σύνθετου ρόλου συνάγονται µε βάση τις αντί-
στοιχες ιδιότητες των ρόλων που τον απαρτίζουν.
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4.1.3 Λειτουργίες

Οι λειτουργίες αντανακλούν όλες τις ενέργειες που είναι δυνατόν να εκτελεστούν
στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήµατος, συνιστώντας τον πυρήνα της δοµής της ενέρ-
γειας, όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα στην Ενότητα 4.2. Υπάρχουν επίσης περιπτώ-
σεις όπου οι λειτουργίες παίζουν το ρόλο του δράστη σε µία ενέργεια, ειδικά σε ιδιαίτερα
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα όπου λειτουργίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν την εκτέ-
λεση άλλων λειτουργιών.

Οι λειτουργίες απαρτίζουν ένα σύνολο σηµασιολογικά ορισµένων στοιχείων (Op-
erations — Op) και εµφανίζουν διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Ξεκινώντας από πολύ στοι-
χειώδεις λειτουργίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ατοµικές, φτάνουµε σε λειτουργίες
που είναι δυνατόν να οργανωθούν σε διάφορες δοµές και να σχηµατίσουν πολύπλοκες
συνθέσεις, οι οποίες µπορούν να φτάσουν σε πολύ υψηλό επίπεδο και να αναπαραστή-
σουν πολύ γενικές εργασίες, διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο την αναπαράσταση πο-
λύπλοκων συνθέσεων µε αφαιρετικές δοµές. Συγκεκριµένα, οι λειτουργίες σχηµατίζουν
ιεραρχίες που υποδηλώνουν τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, µε βάση το σηµασιολο-
γικό ορισµό των ίδιων των λειτουργιών. Το κατηγόρηµα isA εκφράζει τη λογική σχέση OR
υποδεικνύοντας εναλλακτικές λειτουργίες, οι οποίες υλοποιούν την ίδια λειτουργία, ενώ
το κατηγόρηµα isPartOf συνιστά τη λογική σχέση AND, καθιστώντας υποχρεωτική την
εκτέλεση όλων των πιο στοιχειωδών λειτουργιών ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η σύνθετη
λειτουργία.

Παρ’ όλα αυτά, για να περιγραφούν λεπτοµερώς πιο σύνθετες λειτουργίες, όπως
για παράδειγµα µία καλά ορισµένη αλληλουχία λειτουργιών, οι AND και OR σχέσεις δεν
επαρκούν˙ κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός επιπρόσθετων σχέσεων, καθώς και περιορι-
σµών που αφορούν τη σειρά εκτέλεσης των συµπεριλαµβανόµενων λειτουργιών. Τελικά,
µία δοµή αυτού του είδους χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο λειτουργιών και ένα σύνολο κα-
τευθυνόµενων ακµών (σύνολο Legs), οι οποίες συνδέουν γειτονικές λειτουργίες και µοντε-
λοποιούν τη ροή ελέγχου και δεδοµένων µεταξύ τους. Αυτές οι αλληλουχίες λειτουργιών
µε καλά ορισµένες ροές ελέγχου και δεδοµένων ονοµάζονται worklets [118] και περιγρά-
φουν λεπτοµερώς την υλοποίηση κάποιας σύνθετης λειτουργίας. Κατά συνέπεια, ορίζεται
το ακόλουθο σύνολο, καθώς και το αντίστοιχο κατηγόρηµα:

• Worklets (Wl), το σύνολο των προκαθορισµένων αυτόνοµων υπο-διαδικασιών που πε-
ριγράφουν την υλοποίηση µίας λειτουργίας από λειτουργίες χαµηλότερου επιπέδου.

• implementsOperation(wl, op), όπου wl ∈Wl, op ∈ Op.

Με άλλα λόγια, ένα worklet αποτελεί το ίδιο µία λειτουργία —ικανοποιώντας έτσι
την αρχή της επαναχρησιµοποίησης— και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διαφορετικές εκτε-
λέσεις σύµφωνα µε τις υποκείµενες εξουσιοδοτήσεις που αφορούν τις συµπεριλαµβανόµε-
νες λειτουργίες.
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Οι λειτουργίες είναι δυνατόν να παίρνουν σαν είσοδο δεδοµένα και παραµέτρους,
ενώ µπορούν να εξάγουν δεδοµένα ή να προκαλούν την εκτέλεση κάποιας άλλης λειτουρ-
γίας. Για τη συσχέτιση µίας λειτουργίας µε τους τύπους δεδοµένων που µπορεί να λάβει
σαν είσοδο και να δίνει στην έξοδο, ορίζονται τα ακόλουθα κατηγορήµατα:

• hasInput(op, ⟨dt⟩ᵏ), όπου op ∈ Op, ⟨dt⟩ᵏ ⊆ P(DT).

• hasOutput(op, ⟨dt⟩ᵏ), όπου op ∈ Op, ⟨dt⟩ᵏ ⊆ P(DT).

Οι απαιτούµενες παράµετροι για την εκτέλεση µίας λειτουργίας αντιµετωπίζονται
σαν ιδιότητες. Για παράδειγµα, η ιδιότητα att_AcceptsHumanActor δηλώνει αν µία λειτουρ-
γία θα πρέπει να εκτελεστεί από κάποιον χρήστη ή αν είναι αυτοµατοποιηµένη.

Επιπλέον, οι λειτουργίες οργανώνονται µε βάση το µηχανισµό που αντιπροσω-
πεύει η έννοια των περιεκτών λειτουργιών (operations’ containers). Όπως ειπώθηκε παρα-
πάνω, η έννοια αυτή αναφέρεται σε υποσυστήµατα ή άλλες λειτουργικές δοµές που συνή-
θως προσφέρουν ένα σύνολο λειτουργιών. Το κατηγόρηµα που συσχετίζει λειτουργίες µε
ένα τύπο περιεκτών είναι το ακόλουθο:

• providesOperations(opct, ⟨op⟩ᵏ), όπου opct ∈ OpCT, ⟨op⟩ᵏ ⊆ P(Op).

Οι λειτουργίες αναπαριστώνται και στο επίπεδο προσδιορισµού, µέσω των Στιγ-
µιοτύπων Λειτουργίας (Operation Instances). Τα Στιγµιότυπα Λειτουργίας αντιστοιχούν σε
υλοποιήσεις των λειτουργιών από συγκεκριµένα συστήµατα. Με όρους Υπηρεσιών Ιστού
[6], ένα στιγµιότυπο λειτουργίας είναι ισοδύναµο µε την αφηρηµένη περιγραφή µίας λει-
τουργίας (operation), σε συνδυασµό µε την πληροφορία για σύνδεση µε το επίπεδο προσδιο-
ρισµού, όπως αυτό προκύπτει από το συσχετισµένο περιέκτη λειτουργιών και τη µηχανή
που παρέχει τη λειτουργία.

Για τη διαχείριση των στιγµιοτύπων λειτουργίας ορίζονται διάφορα κατηγορήµατα,
µεταξύ των οποίων αυτά που συσχετίζουν ένα στιγµιότυπο λειτουργίας µε τη λειτουργία
που υλοποιεί και διάφορα στιγµιότυπα µε έναν περιέκτη λειτουργιών:

• instantiatesOperation(opi, op), όπου opi ∈ OpI, op ∈ Op.

• containsOperationInstances(opc, ⟨opi⟩ᵏ), όπου opc ∈ OpC, ⟨opi⟩ᵏ ⊆ P(OpI).

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να οριστούν στιγµιότυπα για όλες τις λειτουργίες.
Για παράδειγµα, λειτουργίες όπως οι execute, read και invoke βρίσκουν αναπαράσταση
µόνο στο επίπεδο αφαιρέσεων.

Τέλος, σηµειώνεται ότι, καθώς οι περιέκτες λειτουργιών φιλοξενούνται από µηχα-
νές, ορίζεται το αντίστοιχο κατηγόρηµα, δηλαδή το hostsContainers(mt, ⟨opct⟩ᵏ), όπου mt ∈
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MT, ⟨opct⟩ᵏ⊆P(OpCT), το οποίο επιτρέπει την αντανάκλαση των συνεπειών της εκτέλεσης
µίας λειτουργίας µέσα σε µία µηχανή στους περιέκτες λειτουργιών που φιλοξενούνται από
τη µηχανή και ενδεχοµένως στις λειτουργίες που αυτοί προσφέρουν.

4.1.4 Πληροφορίες Πλαισίου

Στην πράξη, οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης παραµένουν ανενεργοί µέχρις ότου
να πληρούνται µία σειρά από προϋποθέσεις, δηλαδή, έως ότου οι προϋποθέσεις αξιολο-
γηθούν και αντιστοιχηθούν σε µία τιµή αλήθειας. Ως εκ τούτου, ορίζουµε ως πολιτικές µε
επίγνωση πληροφορίας πλαισίου τις πολιτικές εκείνες που βασίζουν την εξουσιοδότηση σε
δυναµικά διαµορφούµενη πληροφορία. Κατά συνέπεια, οι κανόνες εξουσιοδότησης µπορεί
να εξαρτώνται από χρονικές παραµέτρους (π.χ., άδειες χορηγούνται µόνο κατά τις ώρες ερ-
γασίας), γεωγραφικές παραµέτρους (π.χ., άδεια εντός των φυσικών ορίων µίας εταιρείας),
ή τις λεγόµενες a priori παραµέτρους, όπου η άδεια για την εκτέλεση ενός συνόλου ενερ-
γειών µπορεί να χορηγηθεί µόνο ως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης προηγούµενων ενερ-
γειών. Εποµένως, είναι σηµαντικό οι συνθήκες πλαισίου όχι µόνο να αποτυπώνονται στο
µοντέλο, αλλά και να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία ελέγχου και µετασχηµατι-
σµού, επιτρέποντας τον προσδιορισµό διαφορετικών εκδοχών του ίδιου διµερούς συσχετι-
σµού ανάλογα µε την τιµή κάποιας παραµέτρου πλαισίου.

Με βάση τα παραπάνω, ορίζεται στο Μοντέλο Πληροφοριών το σύνολοContext (Con)
για τον ορισµό παραµέτρων πλαισίου, οι οποίες αφορούν είτε σε παραµέτρους πραγµατι-
κού χρόνου, όπως είναι η γεωγραφική θέση ή ο χρόνος, είτε σε συµβάντα (events). Για τον
ορισµό παραµέτρων πλαισίου χρησιµοποιούνται αποτιµήσιµες συνθήκες, οι οποίες πρέπει
να ισχύουν για να ενεργοποιηθεί κάποιος κανόνας. Μερικές κατηγορίες τέτοιων συνθηκών
πλαισίου είναι οι εξής: Χρονικές συνθήκες πλαισίου (Temporal context), οι οποίες εξαρτώ-
νται από τη χρονική στιγµή κατά την οποία ζητείται πρόσβαση σε κάποιον πόρο, Χωρικές
συνθήκες πλαισίου (Spatial context), οι οποίες εξαρτώνται από τη θέση του δράστη ή/και
του πόρου, και συνθήκες που καθίστανται αληθείς µε την πραγµατοποίηση κάποιου συµ-
βάντος (Event context). Επιπλέον, είναι δυνατόν να οριστούν λογικές δοµές αποτελούµενες
από τέτοιες συνθήκες µέσω δύο σχέσεων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσµα τη δηµιουρ-
γία OR και AND δέντρων, αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, µία πληροφορία πλαισίου cont
∈ Con µπορεί να οριστεί σαν το λογικό OR/λογικό AND ενός συνόλου επιµέρους πληρο-
φοριών πλαισίου, ενώ επίσης είναι δυνατός ο ορισµός αρνητικών συνθηκών. Οι συνθήκες
που αποτελούν συνδυασµό επιµέρους συνθηκών ονοµάζονται σύνθετες, σε αντιδιαστολή
µε τις ατοµικές συνθήκες.

4.1.5 Σκοποί

Η έννοια του σκοπού για τον οποίο ζητείται πρόσβαση σε πόρους αποτελεί θεµε-
λιώδη έννοια για την προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία θα πρέπει να λαµβάνεται σε
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κάθε περίπτωση υπόψη. Μολονότι θα µπορούσε να µοντελοποιηθεί σαν µία ακόµα περί-
πτωση πληροφορίας πλαισίου (όπως στην προσέγγιση [39]), στο Μοντέλο Πληροφοριών
ο σκοπός περιλαµβάνεται σαν µία αυτόνοµη έννοια, µε κύριο στόχο να τονιστεί η σηµα-
σία του σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς και να διαχωριστεί από
παραµέτρους πραγµατικού χρόνου και συµβάντα. Έτσι, ορίζεται το σύνολο των σκοπών
Purposes (Pu), µε τα µέλη του να σχηµατίζουν ιεραρχίες λόγω της ύπαρξης της OR σχέσης
isA, η οποία µοντελοποιεί τη συγκεκριµενοποίηση ενός σκοπού υψηλού επιπέδου σε πιο
ειδικούς σκοπούς.

Σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες, δεν µπορούν όλες να εκτελεστούν για την εκπλήρωση
κάποιου σκοπού, υπό την έννοια ότι δεν είναι συµβατές και συνεπείς µε το σκοπό αυτό,
γεγονός που εκφράζεται µέσω του ακόλουθου κατηγορήµατος:

• mayServePurposes(op, ⟨pu⟩ᵏ), όπου op ∈ Op, ⟨pu⟩ᵏ ⊆ P(Pu).

Συνδυάζοντας το κατηγόρηµα αυτό µε την προαναφερθείσα σχέση isA, συνάγεται
ότι, εκτός από τους ρητά ορισµένους σκοπούς, µία λειτουργία µπορεί ακόµη να εξυπηρε-
τεί πιο συγκεκριµένους ή πιο γενικούς σκοπούς. Επιπροσθέτως, συνεπάγεται µέσω των
σχέσεων συγκεκριµενοποίησης isA ή συµπερίληψης isPartOf ότι όλες οι λειτουργίες που
σχετίζονται µε αυτήν εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς.

Οµοίως, η παρατήρηση ότι δεν µπορούν όλοι οι ρόλοι να ενεργούν για όλους τους
σκοπούς οδηγεί στον ορισµό του κατηγορήµατος:

• mayActForPurposes(r, ⟨pu⟩ᵏ), όπου r ∈ R, ⟨pu⟩ᵏ ⊆ P(Pu).

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο αυτά κατηγορήµατα ορίζονται ρητά —ενώ θα
µπορούσαν απλώς να συναχθούν µέσω διαδικασίας συλλογιστικής στη βάση των κανόνων
ελέγχου πρόσβασης (βλ. Ενότητα 4.3)— µε στόχο την υποστήριξη του βήµατος επαλήθευ-
σης του σκοπού της Διαδικασίας Επαλήθευσης Διµερούς Συσχετισµού (βλ. Ενότητα 7.2)˙
αυτή η σχεδιαστική επιλογή επιτρέπει έναν ”γρήγορο” έλεγχο της συµµόρφωσης του εκά-
στοτε σκοπού. Σε αυτό το πλαίσιο, το κατηγόρηµα mayServePurposes επιτρέπει τον έλεγχο
σχετικά µε το αν οι λειτουργίες που συµπεριλαµβάνονται σε ένα συσχετισµό συµµορφώ-
νονται µε το σκοπό τον οποίο αυτός υποτίθεται πως εξυπηρετεί. Από την άλλη πλευρά, το
κατηγόρηµα mayActForPurposes χρησιµοποιείται για να ελεγχθεί το αν οι ρόλοι που κατέ-
χει ο εκκινητής δικαιολογούν την πραγµατοποίηση της αλληλεπίδρασης, προκειµένου να
ικανοποιηθεί κάποιος συγκεκριµένος σκοπός.

Όσον αφορά τον έλεγχο της συµµόρφωσης µεταξύ του σκοπού για τον οποίο ενερ-
γεί ένας ρόλος και εκείνου τον οποίο εξυπηρετεί µία λειτουργία, χρησιµοποιείται το ακό-
λουθο κατηγόρηµα:

• compliantWithPurpose(pu , puᵒᵖ), όπου pu , puᵒᵖ ∈ Pu.
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4.1.6 Ιδιότητες

Οι ιδιότητες αποτελούν µία σηµαντική πλευρά του µοντέλου πληροφοριών, συ-
µπληρώνοντας και περιγράφοντας περαιτέρω τα µέλη των υπόλοιπων συνόλων τόσο στο
επίπεδο αφαιρέσεων όσο και στο επίπεδο προσδιορισµού. Ως εκ τούτου, ορίζεται το αντί-
στοιχο σύνολο A ributes (A ) και τα µέλη του περιγράφονται φορµαλιστικά µέσω του δια-
τεταγµένου ζεύγους ⟨A ributeName, A ributeType⟩, χαρακτηρίζονται δηλαδή από ένα όνοµα
και έναν τύπο. Σηµειώνεται ότι για το όνοµα των ιδιοτήτων, το πρόθεµα att_ χρησιµο-
ποιείται κατά σύµβαση, προκειµένου να αποφευχθεί η σύγχυση µε τα µέλη των άλλων
συνόλων. Σε ό,τι αφορά τον τύπο µίας ιδιότητας, αυτός µπορεί να είναι κάποιος απλός
τύπος, π.χ., boolean, integer, κλπ., ή µέλος ενός άλλου συνόλου. Τα παρακάτω αποτελούν
παραδείγµατα ορισµού ιδιοτήτων:

• ⟨att_Raw, boolean⟩, που δηλώνει αν κάποιο δεδοµένο δεν έχει υποστεί επεξεργασία ή
έχει προκύψει ως αποτέλεσµα κάποιας λειτουργίας επεξεργασίας.
Εδώ ο τύπος της ιδιότητας ορίζεται ως boolean.

• ⟨att_NetworkAddress, IPv4Address⟩, όπου IPv4Address ∈ DT, ιδιότητα η οποία χαρα-
κτηρίζει κάποια οντότητα, π.χ., µία διεπαφή δικτύου, χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση
δικτύου της.
Σε αυτήν την περίπτωση, το στοιχείο IPv4Address του συνόλου DT ορίζεται ως ο τύ-
πος της ιδιότητας.

Οι αντιστοιχήσεις µεταξύ οντοτήτων και ιδιοτήτων επιτυγχάνεται µέσω των ακό-
λουθων κατηγορηµάτων:

• hasA ribute(entity, ⟨at⟩ᵏ), όπου entity ∈ DT ∪ Op ∪ OpCT ∪ R ∪MT ∪ OrgT ∪ D ∪ OpC ∪
U ∪M ∪ Org και ⟨at⟩ᵏ ⊆ P(A ), ή

• hasA ributeValue(entity, at, value), το οποίο περιλαµβάνει και την τιµή της ιδιότητας, η
οποία πρέπει να συµµορφώνεται µε τον καθορισµένο τύπο.

Η τιµή µίας ιδιότητας είναι δυνατόν να οριστεί τόσο στο επίπεδο αφαιρέσεων όσο
και στο επίπεδο προσδιορισµού. Για παράδειγµα, η τιµή της ιδιότητας att_Raw µπορεί να
οριστεί για τον τύπο δεδοµένων NetworkData και στη συνέχεια να ισχύει για όλους τους
τύπους δεδοµένων που κληρονοµούν χαρακτηριστικά από αυτόν. Υπάρχουν επίσης περι-
πτώσεις στις οποίες η τιµή πρέπει να καθορίζεται ρητά στο επίπεδο προσδιορισµού˙ µπορεί
η ιδιότητα att_NetworkAddress να ορίζεται για τον τύπο µηχανών NetworkInterface, όµως
η τιµή είναι µοναδική για κάθε µηχανή αυτού του τύπου. Έτσι, οι ιδιότητες διακρίνονται
σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το επίπεδο στο οποίο ορίζονται οι τιµές τους. Οι ιδιότητες
των οποίων οι τιµές ορίζονται ήδη από το επίπεδο αφαιρέσεων ονοµάζονται αµετάβλητες
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(immutable a ributes), σε αντιδιαστολή µε τις µεταβλητές ιδιότητες (mutable a ributes), των
οποίων οι τιµές µπορούν να οριστούν µόνο στο επίπεδο προσδιορισµού.

Τέλος, οι ιδιότητες είναι δυνατόν να κληρονοµούνται από κάποια οντότητα προς
άλλες, µέσω διαφόρων τύπων σχέσεων. Παρ’ όλα αυτά, για την περίπτωση ιδιοτήτων που
δεν θα πρέπει να µεταβιβάζονται, προβλέπεται µία σχετική boolean ιδιότητα που ορίζεται
πάνω στην ίδια την ιδιότητα.

4.2 Ενέργειες και Οντότητες

Όλες οι προαναφερθείσες οντότητες συµµετέχουν αφενός στον προσδιορισµό δι-
µερών συσχετισµών και, αφετέρου, στον ορισµό κανόνων ελέγχου πρόσβασης, οι οποίοι
διέπουν την εκτέλεση και τους απαραίτητους µετασχηµατισµούς του εκάστοτε συσχετι-
σµού. Ως εκ τούτου, κεντρική θέση στην προτεινόµενη προσέγγιση κατέχει η έννοια της
Ενέργειας (Action). Οι ενέργειες, εκτός του ότι αντανακλώνται στις εργασίες ενός διµερούς
συσχετισµού, συνιστούν επίσης τον πυρήνα του ελέγχου πρόσβασης, καθώς στη βάση τους
δοµούνται οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια.

4.2.1 Ενέργεια

Έχει ήδη αναφερθεί ότι µία ενέργεια αντανακλά τη λειτουργία που εκτελείται από
έναν δράστη σε κάποιον πόρο. Διαφορετικοί τύποι οντοτήτων µπορούν να αποτελέσουν
δράστες, συµπεριλαµβανοµένων ανθρώπων χρηστών και λειτουργικών υποσυστηµάτων,
ενώ παροµοίως, οι πόροι είναι δυνατόν να αναφέρονται σε διάφορες οντότητες, όπως είναι
τα δεδοµένα και οι περιέκτες λειτουργιών. Θεωρώντας τόσο το επίπεδο αφαιρέσεων όσο
και το επίπεδο προσδιορισµού, οι δράστες και οι πόροι απαρτίζουν τα ακόλουθα αντίστοιχα
σύνολα:

• Actors (A) = R ∪ Op ∪ OpCT ∪ U ∪ OpI ∪ OpC

• Resources (Res) = DT ∪ Op ∪ OpCT ∪ R ∪MT ∪ U ∪ OpI ∪ OpC ∪M ∪ D

Σε ό,τι αφορά τις οντότητες του επιπέδου προσδιορισµού, όταν αυτές παίζουν το
ρόλο του δράστη ή του πόρου σε µία ενέργεια, αναφερόµαστε σε αυτές ως υποκείµενα και
αντικείµενα, ορίζοντας έτσι τα αντίστοιχα σύνολα Subjects (Subj) και Objects (Obj).

Μία ενέργεια act ορίζεται ως εξής:

Ορισµός 1 Μία ενέργεια (action) acti ∈ Act είναι µία πλειάδα ⟨ai, opi, resi, org⟩, όπου acti ∈ A
ο δράστης, opi ∈ Op η λειτουργία, resi ∈ Res ο πόρος, και org ∈ Org ο οργανισµός µέσα στον
οποίο πραγµατοποιείται µία ενέργεια.
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Η έννοια του οργανισµού είναι ιδιαίτερης σηµασίας στο πεδίο των κατανεµηµένων
περιβαλλόντων, καθώς οι διµερείς συσχετισµοί είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν εργασίες
που λαµβάνουν χώρα σε διαφορετικούς οργανισµούς και εποµένως, κάθε ενέργεια πρέπει
να συσχετίζεται µε τον οργανισµό µέσα στον οποίο εκτελείται.

Σύµφωνα µε τις ιεραρχικές σχέσεις των λειτουργιών Op, µία ενέργεια µπορεί να
είναι είτε ατοµική, είτε σύνθετη, ανάλογα µε το αν η λειτουργία που περιλαµβάνεται στην
ενέργεια µπορεί να αναλυθεί σε πιο στοιχειώδεις λειτουργίες ή όχι. Σε αυτό το σηµείο θα
πρέπει να τονιστεί ότι µία ενέργεια µπορεί να περιέχει οντότητες ορισµένες αποκλειστικά
στο επίπεδο αφαιρέσεων ή στο επίπεδο προσδιορισµού. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον ορισµό
των κανόνων ελέγχου πρόσβασης και χρήσης στη βάση των ενεργειών, αυτό αποτελεί ένα
καινοτόµο χαρακτηριστικό της παρούσας προσέγγισης, δεδοµένου ότι οι υπάρχουσες προ-
σεγγίσεις είτε χρησιµοποιούν αφαιρετικές δοµές µόνο για το υποκείµενο, ακολουθώντας
το παράδειγµα του RBAC [28], είτε επικεντρώνονται στην προδιαγραφή πολιτικών κάνο-
ντας χρήση αποκλειστικά αφαιρετικών δοµών. Η υβριδική προοπτική που προτείνει η εν
λόγω προσέγγιση παρέχει ένα πλεονέκτηµα έναντι των άλλων µοντέλων˙ αν και η χρήση
αφαιρετικών δοµών προσδίδει υψηλότερο βαθµό γενικότητας και επιτρέπει κοινή διαχεί-
ριση οντοτήτων που υπάγονται στον ίδιο σηµασιολογικό τύπο, θα πρέπει να είναι δυνατόν
οι περιορισµοί πρόσβασης να ορίζονται και πάνω σε οντότητες του επιπέδου προσδιορι-
σµού. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα οι ενέργειες και οι κανόνες να αντα-
ποκρίνονται σε αιτήµατα πρόσβασης που αφορούν τόσο το επίπεδο αφαιρέσεων όσο και
το επίπεδο προσδιορισµού, καθώς η προδιαγραφή ενός διµερούς συσχετισµού µπορεί να
αναφέρεται και στα δύο.

Ανάλογα µε το επίπεδο αφαίρεσης, δηλαδή αφαιρέσεων ή προσδιορισµού, στο οποίο
καθένα από τα τέσσερα στοιχεία της ενέργειας ορίζεται, υπάρχουν τελικά δεκαέξι διαφο-
ρετικοί δυνατοί συνδυασµοί για τον ορισµό µίας ενέργειας. Οι ενέργειες των οποίων όλα
τα στοιχεία είναι ορισµένα στο επίπεδο αφαιρέσεων ονοµάζονται Αφηρηµένες (Abstract
Actions), ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όπου όλες οι οντότητες είναι ορισµένες στο επί-
πεδο προσδιορισµού, ονοµάζονται Συγκεκριµένες (Concrete Actions). Οι υβριδικές ενέργειες
που περιέχουν οντότητες και των δύο επιπέδων καλούνται Ηµι-Αφηρηµένες (Semi-Abstract
Actions). Για παράδειγµα, µία ενέργεια µπορεί να αφορά στην εκτέλεση µίας λειτουργίας
op από έναν συγκεκριµένο χρήστη u πάνω σε κάποιο δεδοµένο του τύπου dt µέσα σε έναν
οργανισµό org, δηλαδή, act = ⟨u, op, dt, org⟩, όπου u ∈ U, op ∈ Op, dt ∈ DT, org ∈ Org. Μία
ακόµη περίπτωση που αναδεικνύει τη χρησιµότητα του συνδυασµού οντοτήτων ορισµέ-
νων σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης αφορά ενέργειες που αντιστοιχίζονται ρητά σε
ένα συγκεκριµένο οργανισµό. Για παράδειγµα, οι εξουσιοδοτήσεις που ορίζονται για ένα
ρόλο που εκτελεί µια λειτουργία σε κάποιο πόρο µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον
οργανισµό εντός του οποίου αυτή η ενέργεια λαµβάνει χώρα.

Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να είναι σαφώς ορισµένα όλα τα πεδία µίας ενέρ-
γειας. Αυτό σηµαίνει ότι µία ενέργεια µπορεί να ορίζεται µόνο µέσω µίας λειτουργίας,
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ανεξάρτητα από τους δυνατούς δράστες και πόρους, ή µπορεί να περιλαµβάνει µόνο ένα
δράστη και µία λειτουργία. Στην πραγµατικότητα, για τον ορισµό µίας ενέργειας είναι αρ-
κετή η συσχέτισή της µε µία λειτουργία, αφήνοντας στο σύστηµα τη συµπλήρωση των
υπόλοιπων πεδίων, π.χ., συνδυασµών δραστών και πόρων που να έχουν νόηµα για την εν
λόγω λειτουργία. Αυτό αποδίδεται µέσω της πλειάδας ⟨∗, op, ∗, ∗⟩, µε το σύµβολο ’∗’ να υπο-
δεικνύει τα πεδία που θα συναχθούν µέσω συλλογιστικής µε βάση τις προδιαγεγραµµένες
εξουσιοδοτήσεις για την αντίστοιχη λειτουργία op. Σε κάθε περίπτωση, οι αµιγώς συγκε-
κριµένες ενέργειες προκύπτουν από αφηρηµένες ή ηµι-αφηρηµένες σαν αποτέλεσµα µίας
διαδικασίας τεχνικής βελτίωσης (refinement).

Στο επίπεδο του διµερούς συσχετισµού, µία εργασία αντανακλά µία ή περισσότερες
ενέργειες. Λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν οι εργασίες και οι ενέργειες στον ορι-
σµό τους, στη γενική περίπτωση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα προς ένα αντιστοίχιση.
Πρώτον, κάθε εργασία είναι δυνατόν να συσχετίζεται µε περισσότερα του ενός προφίλ
εκτέλεσης, τα οποία προσδιορίζουν τη λειτουργία στην οποία αναφέρεται η εργασία, τους
δυνητικούς δράστες και τους δυνητικούς πόρους. Ακριβώς σε αυτήν τη δοµή του προφίλ
εκτέλεσης διαφαίνονται οι βασικές διαφορές που εµφανίζει η δοµή της εργασίας σε σχέση
µε εκείνη της ενέργειας. Σε µία ενέργεια προβλέπεται µόνο ένας δράστης ή δράστες λο-
γικά συσχετισµένοι µεταξύ τους µε σχέση AND, ενώ στο προφίλ εκτέλεσης µίας εργασίας
είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται πολλαπλοί δράστες, εναλλακτικοί ή συµπληρωµατικοί
µεταξύ τους, µε χρήση των αντίστοιχων λογικών σχέσεων. Οµοίως, λογικά συσχετισµένοι
σε µία εργασία µπορεί να είναι και οι πόροι, ενώ σε µία ενέργεια ο πόρος είναι πάντα ένας,
καθώς στα πλαίσια του ελέγχου πρόσβασης η πρόσβαση εξετάζεται πάντα αναφορικά µε
κάποιο συγκεκριµένο πόρο¹⁰.

Τέλος, αντίστοιχα µε τα worklets που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.1, σηµειώ-
νεται ότι και οι ενέργειες είναι δυνατόν να αποτελούν τµήµατα άλλων δοµών, οι οποίες
περιγράφονται στην Ενότητα 4.3, όπου θα διαφανεί καλύτερα η σηµασία τους για την προ-
διαγραφή περιορισµών στους κανόνες ελέγχου πρόσβασης.

4.2.2 Οντότητες Ενέργειας

Η δοµή της ενέργειας ενσωµατώνει περιορισµούς µε βάση είτε τις ιδιότητες των
οντοτήτων που την απαρτίζουν είτε τα υπο-στοιχεία αυτών των οντοτήτων (δηλαδή στοι-
χεία που σχετίζονται µε την εκάστοτε οντότητα µέσω της σχέσης συµπερίληψης isPartOf ),
µε χρήση εκφράσεων που περιγράφουν περαιτέρω το δράστη, τη λειτουργία, τον πόρο και
τον οργανισµό. Σηµειώνεται ότι οι περιορισµοί αυτοί είναι δυνατόν να ορίζονται ως λογικές
εκφράσεις, κάνοντας χρήση των λογικών τελεστών AND, OR, NOT και XOR. Η ενσωµά-

¹⁰Εξαίρεση αποτελούν οι ενέργειες πρόσβασης και χρήσης που είναι συσχετισµένες µε υποχρεώσεις που
προέκυψαν από άλλες υποχρεώσεις µέσω κληρονοµικότητας της σχέσης γενίκευσης-εξειδίκευσης (βλ. Ενό-
τητα 4.4). Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται οι οντότητες της ενέργειας να αναφέρονται σε λογικές δοµές
που αντανακλούν τη σχέση OR.

70 Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα



Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης

τωση των περιορισµών αυτού του είδους στις ενέργειες είναι ιδιαίτερης σηµασίας, καθώς
προσφέρουν τα µέσα για την επίτευξη ελέγχου πρόσβασης βάσει ιδιοτήτων [30]. Αν και
θα µπορούσαν να µοντελοποιηθούν σαν περιορισµοί πλαισίου, θεωρήθηκε αναγκαίος ο
διαχωρισµός των παραµέτρων πραγµατικού χρόνου από περιορισµούς που αναφέρονται
σε ιδιότητες. Οι συνθήκες πλαισίου εξάλλου αφορούν παράγοντες που δεν αποτελούν µέ-
ρος της προδιαγραφής µίας ενέργειας (π.χ., εξωγενείς παράµετροι περιβάλλοντος) ή που
εκτείνονται πέραν των ορίων της ενέργειας και που, συνεπώς, δεν µπορούν να εκφραστούν
αποκλειστικά στη βάση των ιδιοτήτων των εµπλεκόµενων οντοτήτων.

Έτσι, τα στοιχεία που συµµετέχουν σε µία ενέργεια και αναφέρονται στο επίπεδο
αφαιρέσεων ορίζονται τελικά σαν Διευρυµένες Οντότητες (Enhanced Entities), οι οποίες πε-
ριλαµβάνουν, εκτός από το σηµασιολογικό τύπο της οντότητας, εκφράσεις που περιορί-
ζουν την εν λόγω οντότητα µε βάση τις ιδιότητες που την χαρακτηρίζουν ή µε βάση τα υπο-
στοιχεία της. Ο µηχανισµός των διευρυµένων οντοτήτων βελτιώνει έτσι τον ορισµό µίας
έννοιας, οδηγώντας στην περιγραφή περιορισµών βάσει ιδιοτήτων και στην προδιαγραφή
ιδιαίτερα εκφραστικών κανόνων ελέγχου πρόσβασης. Ο τρόπος ορισµού των εν λόγω πε-
ριορισµών είναι παρεµφερής µε την προσέγγιση που παρουσιάζεται στο [119].

Ορισµός 2 Μία διευρυµένη οντότητα (enhanced entity) ορίζεται ως ένα ζεύγος ⟨concept, con-
straint⟩, όπου concept είναι ένα στοιχείο του Μοντέλου Πληροφοριών, και constraint είναι
µια έκφραση που θέτει τιµές στις παραµέτρους του concept ή/και περιγράφει επιθυµητές
ιδιότητες.

Σηµειώνεται επίσης ότι ο µηχανισµός αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ορι-
στεί ρητά ο πληθάριθµος (cardinality) των δηλωµένων δραστών, δηλαδή ο ακριβής αριθµός
δραστών του ίδιου σηµασιολογικού τύπου που πρόκειται να εκτελέσουν µία λειτουργία σε
κάποιο πόρο. Για παράδειγµα, η έκφραση Administrator(att_cardinality == 2) υποδηλώ-
νει ότι οι δράστες θα πρέπει να είναι δύο και να κατέχουν το ρόλο Administrator.

Για τις οντότητες που συµµετέχουν σε µία ενέργεια και αναφέρονται στο επίπεδο
προσδιορισµού δεν έχει νόηµα να οριστούν περιορισµοί˙ οι οντότητες αυτές αναφέρονται
ως Συγκεκριµένες Οντότητες (Concrete Entities).

4.3 Κανόνες Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης

Στην προτεινόµενη προσέγγιση, οι κανόνες χρησιµοποιούνται για τον ορισµό Αδει-
ών (Permissions),Απαγορεύσεων (Prohibitions) καιΥποχρεώσεων (Obligations). Καθώς οι κανό-
νες δοµούνται µε κεντρικό άξονα τις ενέργειες, ορίζονται και αυτοί µε τη σειρά τους στα
τρία επίπεδα αφαίρεσης (αφαιρέσεων, προσδιορισµού, συνδυασµός επιπέδων). Ο ορισµός
των κανόνων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αφαίρεσης επιτρέπει σηµαντική µείωση του
αριθµού των πολιτικών˙ ωστόσο, η αναπαράσταση των κανόνων στο επίπεδο προσδιορι-
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σµού, όχι µόνο επιτρέπει τον ορισµό εξαιρέσεων, αλλά και διευκολύνει την εξαγωγή συ-
µπερασµάτων όταν τα υπό εξέταση αιτήµατα πρόσβασης αναφέρονται σε οντότητες και
των δύο επιπέδων ή αποκλειστικά ορισµένες στο επίπεδο προσδιορισµού.

Ορισµός 3 Ένας κανόνας ελέγχου πρόσβασης ορίζεται ως µία δοµή:

Permission
Prohibition
Obligation

 (pu, act, preAct, cont, postAct)

όπου, act ∈ Act είναι η ενέργεια για την οποία ισχύει ο κανόνας, pu ∈ Pu είναι ο σκοπός για
τον οποίο η ενέργεια act επιτρέπεται/απαγορεύεται/επιβάλλεται να εκτελεστεί και cont ∈
P(Con) είναι µία δοµή από παραµέτρους πλαισίου. Η ενέργεια preAct ∈ Act αποτελεί µία
δοµή από ενέργειες που θα πρέπει να έχουν προηγηθεί (προ-ενέργειες— preActions) ώστε
να εφαρµοστεί ο κανόνας ελέγχου πρόσβασης, ενώ το πεδίο postAct ∈ Act αναφέρεται σε
µία ή περισσότερες ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν µετά την εφαρµογή του κα-
νόνα (µετα-ενέργειες— postActions).

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ενδεικτικά ένας κανόνας αυτής της µορφής, όπου µία
ενέργεια η οποία αφορά την εκτέλεση µίας λειτουργίας op σε κάποιον πόρο res από έναν
ρόλο r αποκλείει την εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας στον ίδιο πόρο από έναν δεύτερο ρόλο
r , για κάποιο σκοπό pu και στα πλαίσια του ίδιου οργανισµού org, ανεξάρτητα από το τρέ-
χον πλαίσιο και τις πιθανές µετα-ενέργειες:

• Prohibition(pu, ⟨r , op, res, org⟩, ⟨r , op, res, org⟩, ∗, ∗)

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η έννοια του οργανισµού δεν συµπερι-
λαµβάνεται στο σώµα του κανόνα, όπως π.χ. στην περίπτωση των OrBAC κανόνων [32]˙
αντ’ αυτού, προσδιορίζεται −άµεσα ή έµµεσα− για την κάθε ενέργεια χωριστά. Έτσι, αν
και ένας κανόνας αφορά την εκτέλεση κάποιας ενέργειας µέσα σε έναν οργανισµό, οι κα-
θορισµένες προ- και µετα- ενέργειες µπορεί να λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια της λειτουρ-
γίας άλλων οργανισµών. Με αυτόν τον τρόπο, αντιµετωπίζεται η ανάγκη για προσδιορι-
σµό ενός ιδεατού δυναµικού οργανισµού (π.χ., [120]), κάθε φορά που ένας κανόνας αναφέ-
ρεται σε ενέργειες που εκτείνονται σε διαφορετικούς οργανισµούς. Επίσης, η ρητή συσχέ-
τιση των κανόνων µε τους σκοπούς αναδεικνύει την πολύ σηµαντική για την ιδιωτικότητα
έννοια του σκοπού.

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, εκτός από µεµονωµένες ενέργειες, οι προ- και µετα-
ενέργειες ενδέχεται να αναφέρονται σε δοµές από ενέργειες. Έτσι, είναι δυνατόν να απο-
τελούνται από ενέργειες συνδεδεµένες µέσω λογικών τελεστών, συµπεριλαµβανοµένης
της άρνησης, δηλαδή ¬preAct, ¬postAct. Για παράδειγµα:

• Permission(pu, act , act₁ ∨ act₂ ∨ ... ∧ act -₁, ∗, act ₊₁ ∧ act ₊₂ ∨ ... ∧ actᵐ),
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εννοώντας ότι η ενέργεια act επιτρέπεται εφόσον η σύνθετη ενέργεια act₁ ∨ act₂ ∨ ...
∧ act -₁ έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, ενώ η εφαρµογή του κανόνα θα οδηγήσει στην
εκτέλεση της σύνθετης ενέργειας act ₊₁ ∧ act ₊₂ ∨ ... ∧ actᵐ.

Τέτοιου είδους λογικές δοµές ενεργειών για τον προσδιορισµό των προ- και µετα-
ενεργειών δεν περιλαµβάνουν περιορισµούς σχετικά µε την αλληλουχία ή τον χρονισµό
των εµπλεκόµενων ενεργειών, δηλαδή µε αυτόν τον φορµαλισµό οι ενέργειες είναι δυνα-
τόν να εκτελούνται µε οποιαδήποτε σειρά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ενέρ-
γειες που συναπαρτίζουν κάποια προ-/µετα- ενέργεια θα πρέπει να εκτελούνται µε συ-
γκεκριµένη σειρά, ή να εκτελούνται ακολουθώντας κάποιο συγκεκριµένο πρότυπο. Συνε-
πώς, κρίνεται απαραίτητος ο ορισµός συµπληρωµατικών τύπων δοµικών προτύπων. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, χαρακτηρίζεται ως Σκελετός (Skeleton) κάθε δοµή ενεργειών που
θα πρέπει να εκτελούνται µε συγκεκριµένη σειρά, ανεξάρτητα από το αν µεσολαβούν άλ-
λες ενέργειες ανάµεσα στις ενέργειες του σκελετού. Μία τέτοια δοµή δύναται να περιλαµ-
βάνει κάθε πρότυπο ροής ελέγχου [121], όπως AND-split/AND-join ή XOR-split/XOR-join,
ενώ όταν το µοναδικό πρότυπο ροής ελέγχου που χρησιµοποιείται είναι τοΠρότυπο Αλλη-
λουχίας (Sequence Pa ern) [121], ο σκελετός χαρακτηρίζεται ωςΜονοπάτι (Path). Επιπλέον,
όταν οι ενέργειες που αποτελούν το σκελετό πρέπει να εκτελούνται χωρίς να παρεµβάλ-
λονται άλλες ενέργειες, ο σκελετός χαρακτηρίζεται ως κρίσιµος (critical), σε αντίθεση µε το
µη-κρίσιµο (non-critical) σκελετό.

Από την άλλη πλευρά, είναι δυνατόν να υπάρχουν περιορισµοί σχετικά µε το πότε
εκτελείται κάποια προ-/µετα- ενέργεια σε σχέση µε την ενέργεια για την οποία εφαρµό-
ζεται ο κανόνας˙ µία προ-/µετα- ενέργεια χαρακτηρίζεται ως αυστηρή (tight), όταν πρέπει
να εκτελείται αµέσως πριν ή µετά την ενέργεια πρόσβασης, δηλαδή χωρίς τη µεσολάβηση
άλλων ενεργειών, και ως χαλαρή (loose), όταν δεν υφίστανται τέτοιοι περιορισµοί. Το ίδιο
ισχύει και για τις ενέργειες που εκτελούνται παράλληλα. Οι απαιτήσεις αυτές καλύπτο-
νται µε την εισαγωγή του κατηγορήµατος isConstrainedToAct, το οποίο επιτρέπει τον προσ-
διορισµό χρονικών περιορισµών και περιορισµών που αφορούν τη σειρά εκτέλεσης για τις
προ- και µετα- ενέργειες έχοντας σαν σηµείο αναφοράς την κύρια ενέργεια του κανόνα
ελέγχου πρόσβασης. Πιο συγκεκριµένα, το εν λόγω κατηγόρηµα ορίζεται ως εξής:

• isConstrainedToAct(act, value), όπου act ∈ Act και αναφέρεται σε µία προ-ενέργεια ή σε
µία µετα-ενέργεια, και το όρισµα value αντιστοιχεί στην τιµή του περιορισµού.

Ειδικά για τις προ-ενέργειες η τιµή µπορεί να είναι µία από τις tight, before ή meet.
Η πρώτη αντιστοιχεί στον περιορισµό να µην παρεµβάλλεται άλλη ενέργεια ανάµεσα
στην προ-ενέργεια και την ενέργεια πρόσβασης, η τιµή before δηλώνει ότι προ-ενέργεια
θα πρέπει να έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγµή πριν από την εκτέλεση της κύριας ενέρ-
γειας, ενώ τέλος η τιµή meet σηµαίνει ότι η λήξη της εκτέλεσης της προ-ενέργειας συ-
µπίπτει µε την έναρξη της κύριας ενέργειας και αποτελεί έναν αυστηρό χρονικό περιο-
ρισµό. Οι τιµές tight, after και meet, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην περίπτωση των
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µετα-ενεργειών, είναι σηµασιολογικά αντίστοιχες των τιµών για τις προ-ενέργειες και θέ-
τουν περιορισµούς στην εκτέλεση της εκάστοτε µετα-ενέργειας σε σχέση µε την ενέργεια
πρόσβασης. Υπάρχει επίσης η περίπτωση οι προ- και µετα- ενέργειες να πρέπει να εκτε-
λούνται παράλληλα µε την ενέργεια πρόσβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο για τις προ- όσο
και για τις µετα- ενέργειες, χρησιµοποιείται κάποια από τις τιµές during, overlaps, begins
(οι ενέργειες ξεκινούν ταυτόχρονα), finishes (οι ενέργειες τελειώνουν ταυτόχρονα) και
equals (η έναρξη και η λήξη των εν λόγω ενεργειών συµπίπτουν), ενώ ορίζονται επίσης
και οι πιο γενικές τιµές parallel και tightParallel.

Τέλος, οι συγκεκριµένες εξουσιοδοτήσεις προκύπτουν από αφηρηµένες ή ηµι-αφη-
ρηµένες, ενώ µπορούν να οριστούν επίσης εξουσιοδοτήσεις κατευθείαν στο επίπεδο προσ-
διορισµού, π.χ., σαν εξαιρέσεις γενικών κανόνων. Μοντελοποιούνται µέσω των ακόλου-
θων κατηγορηµάτων, όπου subj ∈ Subj το συγκεκριµένο υποκείµενο, op ∈Op ∪OpI η συγκε-
κριµένη ή αφηρηµένη λειτουργία¹¹ και obj ∈ Obj το συγκεκριµένο αντικείµενο:

isPermi ed
isProhibited
isObliged

 (subj, op, obj)

4.4 Kληρονοµικότητα των Εξουσιοδοτήσεων

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, το µοντέλο πληροφοριών θεωρεί ιεραρχίες τύπων δεδο-
µένων, ρόλων, λειτουργιών και σκοπών, µεταξύ άλλων, οι οποίες δηµιουργούνται κυρίως
λόγω της συσχέτισης εννοιών µέσω των σχέσεων isA και isPartOf (Πίνακας 3). Λόγω της
κοινής σηµασιολογίας που εµφανίζουν οι σχέσεις αυτές για όλους τους γράφους, εξετάζο-
νται στη συνέχεια τα γενικά πρότυπα κληρονοµικότητας αδειών, απαγορεύσεων και υπο-
χρεώσεων που προκύπτουν για τις διαφορετικές ιεραρχίες των τύπων δεδοµένων, ώστε να
παρουσιαστεί επίσης το πρότυπο κληρονοµικότητας που ισχύει για τη σχέση lessDetailed-
Than, η οποία συνδέει µόνο µέλη του συνόλου DT. Σηµειώνεται ότι, καθώς το µοντέλο
ελέγχου πρόσβασης περιλαµβάνει τόσο άδειες όσο και απαγορεύσεις, ενδέχεται οι εξου-
σιοδοτήσεις που κληρονοµούνται κατά µήκος των ιεραρχιών να συγκρούονται µε εκείνες
που έχουν προσδιοριστεί µε ρητό τρόπο και κατά συνέπεια να ακυρώνονται˙ σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι ρητά ορισµένες εξουσιοδοτήσεις έχουν υψηλότερη προτεραιότητα από εκείνες
που προκύπτουν εµµέσως λόγω σχέσεων κληρονοµικότητας (ενδέχεται, π.χ., να αποτε-
λούν εξαιρέσεις), ενώ επίσης οι απαγορεύσεις υπερισχύουν των αδειών, όταν οι τελευταίες
δεν αποτελούν εξαιρέσεις .

Η σχέση inheritsFrom συνάγεται από τις υπόλοιπες σχέσεις και αντανακλά την κλη-
ρονοµικότητα των κανόνων. Συγκεκριµένα, οι σχέσεις isA, isPartOf και lessDetailedThan υπο-
νοούν τη σχέση inheritsFromως ακολούθως, λαµβάνοντας υπόψη και τον τύπο της αντίστοι-

¹¹Υπό την έννοια ότι λειτουργίες όπως οι read και execute δε συγκεκριµενοποιούνται περαιτέρω.
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χης εξουσιοδότησης (αν πρόκειται, δηλαδή, για θετική ή αρνητική εξουσιοδότηση):

• isA(dt , dt )−→ inheritsFrom(dt , dt ): ισχύει τόσο για θετικές όσο και για αρνητικές εξου-
σιοδοτήσεις, δηλαδή, µία άδεια (αντίστοιχα, µία απαγόρευση) κληρονοµείται από έναν
πιο γενικό τύπο δεδοµένων σε κάποιον πιο συγκεκριµένο.

• isPartOf (dt , dt ) −→ inheritsFrom(dt , dt ): ισχύει για θετικές εξουσιοδοτήσεις, δηλαδή,
εάν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κάποιο σύνθετο τύπο δεδοµένων, η άδεια µεταβιβά-
ζεται σε όλους τους τύπους δεδοµένων που τον απαρτίζουν.

• isPartOf (dt , dt )−→ inheritsFrom(dt , dt ): ισχύει για αρνητικές εξουσιοδοτήσεις, δηλαδή,
εάν απαγορεύεται η πρόσβαση σε έστω έναν τύπο δεδοµένων που περιέχεται σε κά-
ποιο σύνθετο τύπο δεδοµένων, η απαγόρευση ισχύει και για τον εν λόγω σύνθετο
τύπο.

• lessDetailedThan(dt , dt )−→ inheritsFrom(dt , dt ): ισχύει για θετικές εξουσιοδοτήσεις, δη-
λαδή, µία άδεια για κάποιον πιο λεπτοµερή τύπο δεδοµένων υπονοεί τις αντίστοιχες
άδειες για τους λιγότερο λεπτοµερείς τύπους.

• lessDetailedThan(dt , dt ) −→ inheritsFrom(dt , dt ): ισχύει για αρνητικές εξουσιοδοτήσεις,
δηλαδή, εάν απαγορεύεται η πρόσβαση σε κάποιον τύπο δεδοµένων ο οποίος είναι
λιγότερο λεπτοµερής από κάποιον άλλο, τότε απαγορεύεται η πρόσβαση και στον
τελευταίο.

Πιο συγκεκριµένα, ∀ pu ∈ Pu, dt , dt ∈ DT, a ∈ A, op ∈ Op, orgt ∈ OrgT, cont ∈ Con,
preAct, postAct ∈ Act:

• Permission(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ isA(dt , dt ) −→

Permission(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct)

• Prohibition(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ isA(dt , dt ) −→

Prohibition(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct)

• Permission(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ isPartOf (dt , dt ) −→

Permission(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct)

• Prohibition(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ isPartOf (dt , dt ) −→

Prohibition(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct)

• Permission(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ lessDetailedThan(dt , dt ) −→

Permission(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct)

• Prohibition(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ lessDetailedThan(dt , dt ) −→

Prohibition(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct)
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Σηµειώνεται ότι οι υποχρεώσεις ακολουθούν τα ίδια πρότυπα κληρονοµικότητας
µε τις άδειες. Ωστόσο, ειδικά σε ό,τι αφορά την κληρονοµικότητα µέσω της σχέσης γενίκευ-
σης-ειδίκευσης isA, µία υποχρέωση ορισµένη για κάποια γενική έννοια, στην οποία αναφέ-
ρεται κάποια από τις οντότητες της ενέργειας πρόσβασης/χρήσης, οδηγεί στη δηµιουργία
µίας µοναδικής µετα-υποχρέωσης, όπου η γενική έννοια αντικαθίσταται από τις εναλλα-
κτικές µεταξύ τους πιο εξειδικευµένες έννοιες, δηλαδή από τις εν λόγω έννοιες λογικά
συσχετισµένες µεταξύ τους µε σχέση OR. Δηλαδή:

• Obligation(pu, ⟨a, op, dt , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧ isA(dt , dt ) ∧ isA(dtᵏ, dt ) −→

Obligation(pu, ⟨a, op, dt ∨ dtᵏ, orgt⟩, preAct, cont, postAct)

Η εξαγωγή n υποχρεώσεων για n πιο εξειδικευµένες έννοιες θα σήµαινε ότι θα
έπρεπε να εκτελεστούν όλες οι πιο εξειδικευµένες ενέργειες πρόσβασης/χρήσης κάτω από
τις ίδιες συνθήκες, ενώ η αρχική υποχρέωση υπαγορεύει την εκτέλεση τουλάχιστον µίας
από τις εναλλακτικές ενέργειες για την ικανοποίηση του κανόνα. Το συγκεκριµένο πρό-
τυπο κληρονοµικότητας για την περίπτωση των υποχρεώσεων οδηγεί στη συµπερίληψη
στη δοµή της ενέργειας λογικά συσχετισµένων δραστών, λειτουργιών ή/και πόρων που
όµως είναι πάντα εναλλακτικοί µεταξύ τους. Τέτοιες ενέργειες είναι δυνατόν να προκύ-
ψουν µόνο µέσω κληρονοµικότητας και είναι πάντα συσχετισµένες µε κάποια µετα-υπο-
χρέωση. Οι ενέργειες που ορίζονται ρητά σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνουν έναν ή περισ-
σότερους συµπληρωµατικούς µεταξύ τους δράστες, ακριβώς µία λειτουργία και ακριβώς
έναν πόρο. Σηµειώνεται ότι για την περίπτωση της κληρονοµικότητας µέσω της σχέσης
συµπερίληψης, κάθε τέτοια σχέση οδηγεί στη δηµιουργία µίας µετα-υποχρέωσης.

Κληρονοµικότητα των εξουσιοδοτήσεων θεωρείται επίσης µεταξύ των διαφόρων
γράφων του Μοντέλου Πληροφοριών. Για παράδειγµα, οι άδειες που αφορούν τύπους πε-
ριεκτών λειτουργιών επηρεάζουν επίσης τις προσφερόµενες λειτουργίες, ενώ το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση των εξουσιοδοτήσεων που προσδιορίζονται για έναν τύπο µηχανής, οι
οποίες, κατά συνέπεια, µεταβιβάζονται σε λειτουργίες µέσω των περιεκτών λειτουργιών
που τις προσφέρουν. Έτσι, ∀ pu ∈ Pu, a ∈ A, op, op , op , opᵏ, op ∈ Op, opct ∈ OpCT, orgt ∈ OrgT,
cont ∈ Con, preAct, postAct ∈ Act:

• Permission(pu, ⟨a, op, opct, orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧
providesOperations(opct, {op , op }) ∧
isPartOf (opᵏ, op ) ∧
isPartOf (op , op ) −→
Permission(pu, ⟨a, op, op , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧
Permission(pu, ⟨a, op, op , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧
Permission(pu, ⟨a, op, opᵏ, orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧
Permission(pu, ⟨a, op, op , orgt⟩, preAct, cont, postAct)
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Στο ίδιο πλαίσιο, ∀ pu ∈ Pu, a ∈ A, op, ∈ Op, mt ∈MT, opct , opct ∈ OpCT, orgt ∈ OrgT,
cont ∈ Con, preAct, postAct ∈ Act:

• Permission(pu, ⟨a, op, mt, orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧
hostsContainers(mt, {opct , opct }) −→
Permission(pu, ⟨a, op, opct , orgt⟩, preAct, cont, postAct) ∧
Permission(pu, ⟨a, op, opct , orgt⟩, preAct, cont, postAct)

Ο τρόπος µε τον οποίο µεταβιβάζονται οι εξουσιοδοτήσεις από τους τύπους µηχα-
νών στις λειτουργίες προκύπτει από το συνδυασµό των δύο προηγούµενων κανόνων.

4.5 Διαχωρισµός και Σύζευξη Καθηκόντων

Αναφορικά µε τους περιορισµούς διαχωρισµού καθηκόντων, πρέπει να σηµειωθεί
ότι η προτεινόµενη προσέγγιση εισάγει σηµαντική ευελιξία και εκφραστικότητα στον ορι-
σµό τους, καθώς δεν εστιάζει σε περιορισµούς που σχετίζονται µόνο µε το ρόλο ή το χρή-
στη, αλλά επεκτείνει την έννοια του διαχωρισµού σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν µία
ενέργεια, δηλαδή τους δράστες, τις λειτουργίες, τους πόρους και τους οργανισµούς. Σαν
αποτέλεσµα, οι περιορισµοί διαχωρισµού καθηκόντων στο προτεινόµενο µοντέλο ουσια-
στικά αφορούν αµοιβαίως αποκλειόµενες ενέργειες. Το ίδιο ισχύει και για τους περιορι-
σµούς σύζευξης καθηκόντων.

Η χρήση της έννοιας της ενέργειας για την προδιαγραφή SoD και BoD περιορισµών
αποτελεί στην ουσία ένα συνδυασµό των προσεγγίσεων διαχωρισµού και σύζευξης Βασι-
σµένων σε Εργασίες (Task-Based) [122] καιΒασισµένων στο ΙστορικόΠρόσβασης (History-Based)
[123]. Επίσης, οι περιορισµοί µπορεί είτε να ορίζονται στα πλαίσια ενός διµερούς συσχετι-
σµού είτε να είναι τελείως ανεξάρτητοι από αυτόν. Τέλος, ο ορισµός τους ευνοείται ιδιαί-
τερα από τη δοµή των κανόνων˙ οι ίδιοι οι κανόνες χρησιµοποιούνται για να εκφραστούν
τέτοιου είδους περιορισµοί, µέσω των πεδίων act, preAct και postAct, ενώ και οι παράµετροι
πλαισίου προσδίδουν δυναµικότητα.

Για παράδειγµα, ένας περιορισµός δυναµικού διαχωρισµού καθηκόντων είναι δυ-
νατόν να οριστεί µέσω της ακόλουθης απαγόρευσης, όπου οι ενέργειες act και preAct πε-
ριέχουν τα αµοιβαίως αποκλειόµενα στοιχεία υπό τη συνθήκη πλαισίου cont:

• Prohibition(∗, act, preAct, cont, ∗)

Από την άλλη πλευρά, ένας περιορισµός BoD ορίζεται ως µία άδεια που λειτουργεί
σαν θετική εξαίρεση κάποιας προκαθορισµένης απαγόρευσης, περιορίζοντας την άδεια
µέσω µίας προ-ενέργειας. Δηλαδή, για τη σύζευξη των στοιχείων δύο ενεργειών act και
preAct, ο κανόνας που χρησιµοποιείται είναι ο εξής:
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• Permission(∗, act, preAct, ∗, ∗)

Σηµειώνεται ότι οι προηγούµενοι κανόνες δεν αποτελούν το µοναδικό τρόπο για
την προδιαγραφή κάποιου BoD ή SoD περιορισµού˙ στην πραγµατικότητα, υπάρχουν διά-
φοροι εναλλακτικοί τρόποι ώστε να εκφραστούν τέτοιοι περιορισµοί.

Ο επόµενος κανόνας περιορίζει έναν χρήστη σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της λει-
τουργίας op πάνω σε κάποιον πόρο res, εάν ο ίδιο χρήστης έχει εκτελέσει οποιαδήποτε λει-
τουργία (δηλαδή, ακόµα και την ίδια) πάνω στον ίδιο πόρο στο ιστορικό του συστήµατος:

• Prohibition(∗, ⟨u, op , res⟩, ⟨u, ∗, res⟩, ∗, ∗)

Ένας SoD ή BoD περιορισµός είναι δυνατόν να υπόκειται σε όλες τις πιθανές πα-
ραµέτρους πλαισίου. Για παράδειγµα, ένας SoD ή BoD περιορισµός µπορεί να ισχύει ”για
24 ώρες”, ενώ επίσης σηµειώνεται ότι οι ενέργειες που συµµετέχουν στον ορισµό τέτοιων
περιορισµών µπορεί να σχηµατίζουν δοµές ενεργειών, όπως σκελετούς (βλ. Ενότητα 4.3).

Τέλος, SSoD περιορισµοί προσδιορίζονται µέσω του κατηγορήµατος disjointWith, το
οποίο για την περίπτωση των ρόλων εκφράζεται ως εξής:

• disjointWith(r , r ), το οποίο µεταφράζεται ως
assignedWithRoles(u, r ) −→ ¬assignedWithRoles(u, r ), όπου r , r ∈ R και u ∈ R.

Παρ’ όλα αυτά, εκτός από αυτήν την τυπική περίπτωση στατικού διαχωρισµού των
ρόλων, το ίδιο κατηγόρηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλες τις έννοιες του επιπέδου
αφαιρέσεων του µοντέλου πληροφοριών. Για παράδειγµα, το ακόλουθο κατηγόρηµα απο-
κλείει µια µηχανή από το να έχει δύο τύπους mt και mt ταυτόχρονα:

• disjointWith(mt , mt ), το οποίο µεταφράζεται ως
isOfMachineType(m, mt ) −→ ¬isOfMachineType(m, mt ), όπου mt , mt ∈MT και m ∈M.
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Κεφάλαιο 5

Οντολογική Υλοποίηση του
Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης και
Χρήσης

Το Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης [124] αποτελεί ένα
ενιαίο σύστηµα για το φορµαλιστικό ορισµό των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του
υποκείµενου συστήµατος και αποτελεί τη γνωσιακή βάση για την εξαγωγή συµπερασµά-
των και τη λήψη αποφάσεων. Για την υλοποίηση του µοντέλου, όπως αυτό προδιαγράφηκε
στο προηγούµενο κεφάλαιο, η προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι η χρήση οντολογιών,
λόγω της υψηλής πολυπλοκότητας και της εκφραστικότητας του υποκείµενου µοντέλου.
Πράγµατι, η χρήση οντολογιών επιτρέπει τον ορισµό πολύπλοκων δοµών και κανόνων,
ενώ παρουσιάζει διάφορα πλεονεκτήµατα, όπως οι δυνατότητες εξαγωγής λογικών συ-
µπερασµάτων, συµπεριλαµβανοµένης γνώσης που δεν περιέχεται ρητά στην οντολογία,
η δυνατότητα αξιολόγησης των κανόνων ως προς τη συνέπειά τους και η δυνατότητα ολο-
κλήρωσης µε άλλα σηµασιολογικά µοντέλα τα οποία περιγράφουν συµπληρωµατικές έν-
νοιες. Σηµειώνεται ότι καθώς και το µοντέλο προδιαγραφής ροών εργασιών στη βάση του
οποίου ορίζεται ο διµερής συσχετισµός υλοποιείται µε χρήση οντολογίας, η οντολογική
υλοποίηση του µοντέλου ελέγχου πρόσβασης επιτρέπει την αποτελεσµατική ολοκλήρωσή
τους.

Για την υλοποίηση της οντολογίας χρησιµοποιήθηκε η διαδεδοµένη γλώσσα Web
Ontology Language (OWL) [63]. Οι έννοιες του επιπέδου αφαιρέσεων συνιστούν οντολογι-
κές κλάσεις, ενώ τα στοιχεία τους ορίζονται ως οντολογικά στιγµιότυπα (instances). Όλες οι
συσχετίσεις µεταξύ των οντολογικών στιγµιοτύπων εκφράζονται ως αντικειµενικές ιδιό-
τητες (object properties) της γλώσσας OWL, ενώ χρησιµοποιούνται επίσης ιδιότητες τύπου
δεδοµένων (datatype properties) για τον ορισµό άλλων ιδιοτήτων.

Το Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης αποτελείται από το
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Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών, το οποίο περιγράφεται στην Ενότητα 5.1, και το
Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών, το οποίο χρησιµοποιείται για τη φορµαλιστική περι-
γραφή των κανόνων και παρουσιάζεται στην Ενότητα 5.2.

5.1 Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών

Το Σχήµα 6 προσφέρει µία επισκόπηση του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφο-
ριών (Information Model Ontology — IMO). Όπως φαίνεται, όλες οι έννοιες του επιπέδου
αφαιρέσεων που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.1 και συνοψίστηκαν στον Πίνακα 2 συ-
νιστούν οντολογικές κλάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ενδοσυσχετίσεις (intra-class
relations) και συσχετίσεις µε άλλες κλάσεις (inter-class relations), υλοποιηµένες σαν αντι-
κειµενικές ιδιότητες της γλώσσας OWL. Οι ενδοσυσχετίσεις υλοποιούν σχέσεις µεταξύ µε-
λών της ίδιας κλάσης, µε βασικότερες τις isA, isPartOf και moreDetailedThan (όπως πα-
ρουσιάστηκαν στον Πίνακα 3), οι οποίες µαζί µε τις αντίστροφές¹² τους ουσιαστικά σχη-
µατίζουν AND και OR ιεραρχίες, καθιστώντας έτσι δυνατή τη µεταβίβαση κανόνων και
ιδιοτήτων, καθώς και τον προσδιορισµό εξαρτήσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι αντικει-
µενικές ιδιότητες isA και isPartOf περιγράφουν, αντίστοιχα, την εξειδίκευση µίας έννοιας
και τη συµπερίληψη µίας οντότητας σε κάποια άλλη, ενώ η κλάση DataTypes χαρακτηρί-
ζεται επιπλέον από την ιδιότητα moreDetailedThan, η οποία αντανακλά µία µερική διά-
ταξη των τύπων δεδοµένων ανάλογα µε το βαθµό λεπτοµέρειας. Από την άλλη πλευρά,
οι συσχετίσεις µεταξύ στιγµιοτύπων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις χρησιµεύουν
σε περιπτώσεις όπως αυτή της συσχέτισης µεταξύ ενός ρόλου κι ενός σκοπού µέσω της
ιδιότητας mayActForPurpose, η οποία υποδεικνύει τους σκοπούς για τους οποίους µπορεί
να δράσει ένας ρόλος, της συσχέτισης µεταξύ στιγµιοτύπων και ιδιοτήτων (hasAttribute),
ή για τον προσδιορισµό των δεδοµένων εισόδου και εξόδου µίας λειτουργίας (hasInput και
hasOutput, αντίστοιχα).

Οι περισσότερες από τις κλάσεις και τις σχέσεις που περιλαµβάνονται στο Σηµα-
σιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών περιγράφονται επαρκώς από το Σχήµα 6 σε συνδυα-
σµό µε την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε στην Ενότητα 4.1, ωστόσο για κάποιες κρίνε-
ται απαραίτητη περαιτέρω επεξήγηση. Έτσι, για τον πλήρη ορισµό ενός στιγµιότυπου της
κλάσης Attributes, το εν λόγω στιγµιότυπο συσχετίζεται µε ένα αναγνωριστικό (στιγ-
µιότυπο της βοηθητικής κλάσης AttributeNames), µε έναν τύπο, ο οποίος µπορεί να είναι
κάποιος συνήθης τύπος, όπως, π.χ., Integer, και να αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης At-
tributeTypes, ή κάποια άλλη οντότητα του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών, και
τέλος, προαιρετικά µε µία τιµή, η οποία µπορεί να είναι ένα οντολογικό στοιχείο, ή µία αυ-
θαίρετη συµβολοσειρά. Για αυτήν την τελευταία προαιρετική συσχέτιση, χρησιµοποιού-
νται η αντικειµενική ιδιότητα hasValue ή η ιδιότητα τύπου δεδοµένων hasStringValue,

¹²Οι αντίστροφες ιδιότητες ορίζονται ρητά για όλες τις αντικειµενικές ιδιότητες της οντολογίας, µε σκοπό
να διευκολύνουν την πλοήγηση από ένα οντολογικό στοιχείο προς κάποιο άλλο.
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Σχήµα 6: Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών (Information Model Ontology — IMO).

αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι µία ιδιότητα µε προσδιορισµένη τιµή θεωρείται αµετάβλητη
(immutable), σε αντίθεση µε τις µεταβλητές (mutable) ιδιότητες οι οποίες είναι δυνατόν να
καθοριστούν κατά την εκτέλεση. Τέλος, για την ανάθεση ιδιοτήτων σε κάποιο στιγµιότυπο
γίνεται χρήση της αντικειµενικής ιδιότητας hasAttribute.

Η κλάση DataIO ορίζεται µε τα στιγµιότυπά της να αποτελούν δυνητικές εισόδους
και εξόδους λειτουργιών. Σηµειώνεται ότι η σύνδεση των λειτουργιών µε τους τύπους δε-
δοµένων που µπορούν να λάβουν σαν είσοδο ή να δώσουν σαν έξοδο δε γίνεται απευθείας
(µε την έννοια ότι δεν ορίζεται κάποια αντικειµενική ιδιότητα που να συνδέει τις λειτουρ-
γίες µε τους τύπους δεδοµένων), αλλά επιλέχθηκε η σύνδεση µέσω της βοηθητικής κλά-
σης DataIO, η οποία, εκτός από τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την είσοδο/έξοδο, επιπλέον
εµπεριέχει πληροφορία σχετική µε τον τύπο ροής (flow type), δηλαδή αν η λειτουργία λαµβά-
νει δεδοµένα µε ασύγχρονο τρόπο (control flow), όπως δεδοµένα ελέγχου, ή συνεχή ροή δε-
δοµένων (data flow), και την κατάσταση (state) των δεδοµένων, π.χ., εάν τα δεδοµένα εξόδου
µίας λειτουργίας είναι κρυπτογραφηµένα. Έτσι, τα στιγµιότυπα της κλάσης States αντα-
νακλούν ουσιαστικά το αποτέλεσµα που έχει η εκτέλεση µίας λειτουργίας πάνω στα δεδο-
µένα που λαµβάνει και χαρακτηρίζονται από έναν τύπο (στιγµιότυπο της κλάσης State-
Types) και µία τιµή (στιγµιότυπο της κλάσης StateValues). Η πληροφορία που αφορά την
κατάσταση των δεδοµένων είναι πολύ σηµαντική για την εφαρµογή ελέγχου πρόσβασης
στο πλαίσιο της επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει
σε µετασχηµατισµό της προκαθορισµένης ροής δεδοµένων (βλ. Ενότητα 7.5.2).

Τα στιγµιότυπα της κλάσης Worklet περιγράφουν αναλυτικά πώς υλοποιείται µία
σύνθετη λειτουργία από πιο στοιχειώδεις λειτουργίες. Οι τελευταίες συνδέονται µε ένα
worklet έµµεσα, µέσω της κλάσης WorkletItems, ενώ οι συσχετίσεις µεταξύ των λειτουρ-
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γιών (µε κύρια την ακριβή σειρά εκτέλεσης) περιγράφονται από στιγµιότυπα της κλάσης
WorkletLegs. Η συσχέτιση µίας λειτουργίας µε κάποιο worklet που την υλοποιεί πραγµα-
τοποιείται µε χρήση της αντικειµενικής ιδιότητας implementedBy.

Τέλος, σηµειώνεται ότι η ρίζα του κάθε γράφου της οντολογίας αντανακλά την
οντότητα από την οποία κληρονοµούν χαρακτηριστικά και εξουσιοδοτήσεις όλα τα υπό-
λοιπα στοιχεία του γράφου, δηλαδή την πιο στοιχειώδη οντότητα, π.χ., anyUser στην περί-
πτωση της κλάσης Roles, anyData στην περίπτωση της κλάσης DataTypes, κ.ο.κ.. Επίσης,
κάθε φορά που κάποια οντότητα συνδέεται µε κάποια άλλη µέσω κάποιας από τις αντικει-
µενικές ιδιότητες isA, isPartOf, moreDetailedThan και τις αντίστροφές τους, συνεπάγεται
ότι η πρώτη συνδέεται τελικά και µε τις οντότητες που έχουν συσχετιστεί µε τη δεύτερη.

5.2 Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών

Το Σχήµα 7 παρουσιάζει το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών (Policy Model On-
tology — PMO), µέσω του οποίου προδιαγράφονται οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης. Οι κύ-
ριες πτυχές του αναλύονται στις ενότητες που ακολουθούν. Επιπλέον, το Σχήµα 8 απεικο-
νίζει την οντολογική αναπαράσταση ενός κανόνα εµπνευσµένου από τις κατευθυντήριες
οδηγίες για τον τοµέα της υγείας [125]: ”Για το σκοπό της ιατρικής έρευνας και στο πλαίσιο
ενός εν εξελίξει R&D έργου, ένας στατιστικολόγος επιτρέπεται να πραγµατοποιήσει στατι-
στική ανάλυση σε ταυτοποιήσιµα ιατρικά αρχεία του ασθενούς, αν ο εν λόγω ασθενής έχει
συναινέσει σχετικά. Για να καθίσταται δυνατή η απόδοση ευθυνών, η ενέργεια πρόσβασης θα
πρέπει αµέσως να καταγράφεται”. Το παράδειγµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί στο παρόν κε-
φάλαιο για την επεξήγηση των κύριων χαρακτηριστικών της προτεινόµενης προσέγγισης.

5.2.1 Εκφράσεις και Λογικές Σχέσεις

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της προτεινόµενης προσέγγισης αποτελεί η υ-
ψηλή εκφραστικότητα που προσφέρει. Στο πλαίσιο αυτό, δύο σηµαντικά εργαλεία για τη
λεπτοµερή σηµασιολογική περιγραφή των εµπλεκόµενων εννοιών είναι οι εκφράσεις (ex-
pressions) και οι λογικές σχέσεις (logical relations).

Οι λογικές σχέσεις επιτρέπουν τον ορισµό λογικών δοµών εννοιών µεταξύ οµοει-
δών εννοιών. Για παράδειγµα, ένας κανόνας είναι δυνατόν να απαιτεί την από κοινού εκτέ-
λεση διαφορετικών µετα-ενεργειών (σχέση σύζευξης — AND) , την εκτέλεση τουλάχιστον
µίας προ-ενέργειας µεταξύ διάφορων εναλλακτικών (σχέση περιεκτικής διάζευξης — OR),
ή την εκτέλεση το πολύ µίας από ένα σύνολο αµοιβαίως αποκλειόµενων προ-ενεργειών
(σχέση αποκλειστικής διάζευξης — XOR). Οι τελεστές αυτοί είναι δυνατόν να συνδυάζο-
νται ώστε να σχηµατίζουν πολύπλοκες λογικές εκφράσεις. Μία λογική σχέση ορίζεται ως
εξής:
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Σχήµα 7: Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών (Policy Model Ontology — PMO).

Σχήµα 8: Παράδειγµα Οντολογικού Κανόνα Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης
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Σχήµα 9: Λογικές Σχέσεις

Ορισµός 4 Έστω ότι F είναι η κλάση όλων των λειτουργιών σε ένα σύνολο S, έτσι ώστε
κάθε ϕi(V ) ∈ F να είναι µία καλά σχηµατισµένη δοµή, η οποία είναι δυνατόν να περιλαµ-
βάνει έναν ή περισσότερους από τους n-αδικούς τελεστές AND, OR και XOR, το µοναδιαίο
τελεστή NOT, και ένα σύνολο µεταβλητών V . Μία λογική σχέση είναι µία λογική δοµή
ϕ(S′), έτσι ώστε ϕ ∈ F και S′ ⊆ S.

Οι τονισµένες γραµµές στο Σχήµα 7 υπονοούν τη χρήση λογικών σχέσεων για τη
δόµηση στοιχείων της οντολογίας PMO και υλοποιούνται µέσω της κλάσης LogicalRela-
tions (Σχήµα 9). Τα στιγµιότυπα των υποκλάσεών της ANDRelations, ORRelations, XORRe-
lations εκφράζουν τους λογικούς τελεστές AND, OR και XOR, αντίστοιχα. Αναφορά στα
οντολογικά στιγµιότυπα που συµµετέχουν σε λογικές σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και
άλλων λογικών σχέσεων, γίνεται µέσω των αντικειµενικών ιδιοτήτων posRelatedTo και
negRelatedTo, µε την τελευταία να µοντελοποιεί τη χρήση του λογικού τελεστή NOT.

Οι εκφράσεις, από την άλλη πλευρά, επιτρέπουν τον ορισµό των συνθηκών πλαι-
σίου και των περιορισµών που αφορούν οντότητες (π.χ., περιορισµοί σχετικοί µε τις ιδιότη-
τες ενός ρόλου). Συνιστούν τριαδικές συσχετίσεις, θέτοντας µία τιµή σε κάποια υποκείµενη
οντότητα µέσω ενός τελεστή, ή λογικές δοµές αποτελούµενες από τέτοιες συσχετίσεις.

Ορισµός 5 Μία ατοµική έκφραση (atomic expression) είναι µία πλειάδα ⟨exprSubject, operator,
exprValue⟩, τέτοια ώστε: το υποκείµενο της έκφρασης exprSubject αντανακλά το στοιχείο
αναφοράς, ο τελεστής operator ∈ Operators, όπου Operators ένα σύνολο τελεστών, όπως π.χ.,
equals, greaterThan, κλπ., και η τιµή της έκφρασης exprValue αντιπροσωπεύει την τιµή που
ανατίθεται στο υποκείµενο exprSubject. Μία έκφραση είναι είτε ατοµική είτε µία λογική
δοµή από ατοµικές εκφράσεις.

Οντολογικά, οι εκφράσεις µοντελοποιούνται µε χρήση των κλάσεων Expressions
και LogicalRelations. Τα στιγµιότυπα της πρώτης κλάσης ουσιαστικά µοντελοποιούν τις
ατοµικές εκφράσεις, ενώ τα στιγµιότυπα της δεύτερης επιτρέπουν τη δόµηση σύνθετων
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εκφράσεων χρησιµοποιώντας ατοµικές. Σύµφωνα µε τον Ορισµό 5, ορίζονται οι κατάλ-
ληλες ιδιότητες για τα στιγµιότυπα της κλάσης Expressions, οι οποίες υποδεικνύουν το
υποκείµενο (hasExprSubject), τον τελεστή (hasOperator) και την τιµή (hasExprValue). Οι
τελεστές ορίζονται οντολογικά ως στιγµιότυπα της κλάσης Operators, ενώ το υποκείµενο
και η τιµή µίας έκφρασης µπορεί να είναι στιγµιότυπα είτε της PMO οντολογίας είτε της
IMO. Ωστόσο, η τιµή είναι δυνατόν να είναι κάποια αυθαίρετη συµβολοσειρά, δηλαδή όχι
κάποιο σηµασιολογικά ορισµένο στοιχείο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, χρησιµοποιεί-
ται η ιδιότητα τύπου δεδοµένων hasExprStringValue αντί της αντικειµενικής ιδιότητας
hasExprValue, ώστε να οριστεί µία τιµή τύπου String.

5.2.2 Ενέργειες και Οντότητες

Όπως τονίστηκε στην Ενότητα 4.2, οι ενέργειες αποτελούν τον πυρήνα των κανό-
νων ελέγχου πρόσβασης˙ οι κανόνες όχι µόνο βρίσκουν εφαρµογή για συγκεκριµένες ενέρ-
γειες, αλλά επιπλέον ορίζουν προ- και µετα- ενέργειες που πρέπει (ή όχι) να εκτελεστούν
πριν και µετά την επιβολή ενός κανόνα. Οντολογικά οι ενέργειες υλοποιούνται σαν στιγ-
µιότυπα της κλάσης Actions. Σύµφωνα µε τον Ορισµό 1, η πλειάδα ⟨ai, opi, resi, org⟩ αναπα-
ράγεται µέσω των αντικειµενικών ιδιοτήτων που υποδεικνύουν το δράστη (hasActor), τη
λειτουργία (hasOperation), τον πόρο (hasResource) και τον οργανισµό (hasOrganisation)
της ενέργειας (Σχήµα 7). Από τις ιδιότητες αυτές, µόνο η hasActor δεν είναι λειτουργική
(functional), καθώς περισσότεροι του ενός δράστες είναι δυνατόν να είναι απαραίτητοι για
την εκτέλεση κάποιας ενέργειας˙ η συσχετισµένη λειτουργία είναι πάντα µία, ενώ στα
πλαίσια του ελέγχου πρόσβασης, η πρόσβαση εξετάζεται πάντα αναφορικά µε κάποιο συ-
γκεκριµένο πόρο¹³. Δράστες συσχετισµένοι µεταξύ τους µε σχέση AND υπονοούνται από
την ύπαρξη πολλαπλών ιδιοτήτων hasActor. Η παράλειψη κάποιας από τις προαναφερθεί-
σες ιδιότητες δηλώνει ότι η αντίστοιχη οντότητα µπορεί να είναι οποιαδήποτε, ανεξάρτητα
από το επίπεδο αφαίρεσης, µοντελοποιώντας έτσι την περίπτωση ∗.

Εντούτοις, οι προαναφερθείσες ιδιότητες δε δείχνουν απευθείας στο στοιχείο ανα-
φοράς, όπως σε κάποιο ρόλο ο οποίος δηλώνεται σαν δράστης. Αντ’ αυτού, η προτεινόµενη
προσέγγιση κάνει χρήση ενδιάµεσων αντικειµένων, τα οποία αποτελούν στιγµιότυπα της
κλάσης EnhancedEntities. Μία διευρυµένη οντότητα υποδεικνύει όχι µόνο την αφηρηµένη
οντότητα αναφοράς που περιλαµβάνεται στην οντολογία ΙΜΟ, αλλά επιπλέον προσδιορί-
ζει περιορισµούς για αυτή την οντότητα, επιτρέποντας έτσι την εφαρµογή ελέγχου πρό-
σβασης βάσει ιδιοτήτων, καθώς και την προδιαγραφή προηγµένων ένθετων περιορισµών.
Οι αντίστοιχες αντικειµενικές ιδιότητες είναι οι refersToConcept και refersToConstraint,
µε την τελευταία να δείχνει σε κάποιο στιγµιότυπο είτε της κλάσης Expressions είτε της

¹³Εξαίρεση αποτελούν οι ενέργειες που είναι συσχετισµένες µε µετα-υποχρεώσεις που προέκυψαν µέσω
κληρονοµικότητας της σχέσης isA (βλ. Ενότητα 4.4). Οι ενέργειες αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν πε-
ρισσότερους του ενός δράστες, λειτουργίες ή πόρους, οι οποίοι είναι εναλλακτικοί µεταξύ τους. Αυτό δηλώ-
νεται µε χρήση στιγµιοτύπων της κλάσης ORRelations, όπως υπονοούν οι τονισµένες γραµµές που συνδέουν
στιγµιότυπα της κλάσης Actions µε στιγµιότυπα των κλάσεων EnhancedEntities και ConcreteEntities.
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κλάσης LogicalRelations, ενώ οι περιορισµοί ορίζονται στη βάση είτε των χαρακτηριστι-
κών της εν λόγω οντότητας, είτε των στοιχείων που την απαρτίζουν, δηλαδή των στοιχείων
που συνδέονται (άµεσα ή έµµεσα) µέσω της αντικειµενικής ιδιότητας isPartOf. Σηµειώ-
νεται ότι αν η ιδιότητα refersToConcept παραλείπεται, η οντότητα η οποία υπόκειται σε
περιορισµό µπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε έννοια του Μοντέλου Πληροφοριών, σε
συνάρτηση ωστόσο µε άλλες παραµέτρους (π.χ., αν η εν λόγω οντότητα αφορά στο δράστη,
τη λειτουργία, τον πόρο ή τον οργανισµό της ενέργειας).

Όπως επίσης αναφέρθηκε στην Ενότητα 4.2, οι ενέργειες είναι δυνατόν να περιέ-
χουν στοιχεία που ορίζονται στο επίπεδο προσδιορισµού. Για το λόγο αυτό, ορίζεται επι-
πλέον η κλάση ConcreteEntities για την αναπαράσταση τέτοιων οντοτήτων, όπως είναι
π.χ., κάποιος συγκεκριµένος χρήστης, αντί κάποιας οντότητας του επιπέδου αφαιρέσεων.
Στην περίπτωση αυτή, η ενέργεια συσχετίζεται µε την οντότητα του επιπέδου προσδιορι-
σµού µέσω της ιδιότητας τύπου δεδοµένων refersToConcreteEntity. Προφανώς, οι οντό-
τητες του επιπέδου προσδιορισµού δεν είναι δυνατόν να περιοριστούν περαιτέρω.

Το Σχήµα 8 απεικονίζει τρεις ενέργειες, οι οποίες αντιστοιχούν στη στατιστική ανά-
λυση (Act#1), την προ-ενέργεια της παροχής συγκατάθεσης (Act#2), και τη µετα-ενέργεια
της καταγραφής (Act#3) της ενέργειας πρόσβασης, δηλαδή της πραγµατοποίησης στατι-
στικής ανάλυσης. Αυτές περιλαµβάνουν διάφορες διευρυµένες οντότητες, για τις περισσό-
τερες εκ των οποίων δεν ορίζονται περιορισµοί, όπως στην περίπτωση της οντότητας EE#1,
η οποία αντιστοιχεί στο δράστη µε το ρόλο του στατιστικολόγου (Statistician), ή της EE#2,
η οποία αντανακλά τη λειτουργία της στατιστικής ανάλυσης. Από την άλλη πλευρά, η διευ-
ρυµένη οντότητα EE#3, µε το σχετικό πόρο να αφορά σε κάποιο ιατρικό αρχείο (Medical-
Record), προσδιορίζεται περαιτέρω µέσω δύο περιορισµών, οι οποίοι περιγράφονται από
τις εκφράσεις Expr#2 και Expr#3 και συνδέονται µε λογική σχέση AND (LogAND#1).

Συγκεκριµένα, η έκφραση Expr#3 αποτελεί παράδειγµα σύζευξης εννοιών, το οποίο
παρουσιάζεται εκτενέστερα στην Ενότητα 5.2.5, ενώ η έκφραση Expr#2 υπονοεί ταυτοποι-
ήσιµα δεδοµένα, µέσω άρνησης της κατάστασης στην οποία το ιατρικό αρχείο είναι ανώ-
νυµο. Έτσι, η τιµή της ιδιότητας State που χαρακτηρίζει τα δεδοµένα τύπου MedicalRecord
αναφέρεται σε ένα στιγµιότυπο της κλάσης DataStates, µε τύπο AnonymisationState και
τιµή Anonymised. Ο κανόνας δεν υπαγορεύει κάποιο συγκεκριµένο τρόπο µε τον οποίο θα
επιτευχθεί η ανωνυµία˙ σε περίπτωση που θα έπρεπε να προσδιοριστεί επιπλέον, π.χ., ο
αλγόριθµος ανωνυµοποίησης, το στιγµιότυπο DataState#1 θα συσχετιζόταν µε την κα-
τάλληλη έκφραση ή λογική σχέση µέσω της ιδιότητας hasStateParameters.

Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι ίδιες οι ενέργειες είναι δυνατόν να απο-
τελούν πόρους άλλων ενεργειών. Τέτοια είναι η περίπτωση της ενέργειας Act#1, η οποία
αποτελεί τον πόρο της ενέργειας Act#2, υπό την έννοια ότι ο ασθενής θα πρέπει να έχει
προηγουµένως συναινέσει για την εκτέλεση της Act#1.
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5.2.3 Οντολογικοί Κανόνες Ελέγχου Πρόσβασης

Οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης υλοποιούνται στην οντολογία PMO µέσω της κλά-
σης Rules (Σχήµα 7). Ουσιαστικά, η κλάση αυτή ενσωµατώνει όλες τις υπόλοιπες κλά-
σεις της οντολογίας, προσφέροντας έτσι την υλοποίηση των κανόνων ελέγχου πρόσβασης,
όπως αυτοί προδιαγράφηκαν στην Ενότητα 4.3.

Καθώς οι κανόνες είναι δυνατόν να περιγράφουν άδειες, απαγορεύσεις και υπο-
χρεώσεις, ορίζονται οι αντίστοιχες υπο-κλάσεις της κλάσης Rules, δηλαδή Permissions,
Prohibitions and Obligations, αντίστοιχα. Κάθε κανόνας περιγράφεται σαν ένα στιγµιό-
τυπο της κατάλληλης υπο-κλάσης, ενώ προσδιορίζονται και τα πεδία του, δηλαδή η ενέρ-
γεια για την οποία βρίσκει εφαρµογή ο κανόνας, οι προ- και µετα- ενέργειες, οι συνθήκες
πλαισίου και ο υποκείµενος σκοπός πρόσβασης και χρήσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αντικειµενική ιδιότητα refersToPurpose αντιστοιχίζει έναν
κανόνα µε ένα στιγµιότυπο της κλάσης Purposes της IMO οντολογίας, ενώ η ιδιότητα
appliesUnderContext και η αρνητική της ισοδύναµη negAppliesUnderContext δείχνουν σε
κάποιο στιγµιότυπο είτε της κλάσης Expressions είτε της κλάσης LogicalRelations (µε
στιγµιότυπα της κλάσης Expressions να αποτελούν φύλλα της λογικής δοµής), για να
δηλωθούν οι παράµετροι πλαισίου κάτω από τις οποίες ο εν λόγω κανόνας ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή, σαν υποκείµενο της εκάστοτε έκφρασης δηλώνεται κάποιο στιγµιότυπο
της κλάσης ContextTypes της IMO οντολογίας. Για παράδειγµα, η άδεια του Σχήµατος 8
ισχύει για το σκοπό της ιατρικής έρευνας MedicalResearch, υπό την προϋπόθεση ότι ένα
R&D έργο βρίσκεται σε εξέλιξη (R&DProjectInProgress).

Η κύρια ενέργεια του κανόνα είναι ένα στιγµιότυπο της κλάσης Actions και ορί-
ζεται άµεσα µέσω της ιδιότητας appliesForAction. Σε ό,τι αφορά τις προ- και µετα- ενέρ-
γειες, αυτές αποτελούν επίσης στιγµιότυπα της κλάσης Actions˙ ωστόσο, ο κανόνας τε-
λικά συσχετίζεται µε στιγµιότυπα της κλάσης RequiredActions (είτε άµεσα, είτε έµµεσα
µε χρήση στιγµιοτύπων της κλάσης LogicalRelations για λογικά συσχετισµένες συµπλη-
ρωµατικές ενέργειες), η οποία παρεµβάλλεται µεταξύ των κανόνων και των ενεργειών,
µέσω των ιδιοτήτων requiresPreAction, prescribesPostAction, καθώς και των αρνητι-
κών τους παραλλαγών. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από δύο κυρίως χαρακτηριστικά:
πρώτον, επιτρέπει την περιγραφή πολύπλοκων δοµών ενεργειών, δηλαδή την περιγραφή
σκελετών (βλ. Ενότητα 5.2.4), και δεύτερον, επιτρέπει τον προσδιορισµό περιορισµών σχε-
τικών µε το πότε µία προ-/µετα-ενέργεια εκτελείται σε σχέση µε την κύρια ενέργεια του
κανόνα. Έτσι, η ιδιότητα isConstrainedToAct χρησιµοποιείται ώστε να εκφραστούν πε-
ριορισµοί τόσο χρονικοί όσο και σχετικοί µε την αλληλουχία εκτέλεσης, οι οποίοι αντανα-
κλώνται από τα στιγµιότυπα της κλάσης SequenceConstraints. Η τελευταία περιλαµβάνει
στιγµιότυπα όπως τα ακόλουθα [126]:

• Meet, µέσω του οποίου εκφράζεται ένας αυστηρός χρονικός περιορισµός που περιγρά-
φει ότι το τέλος της προ-ενέργειας συµπίπτει µε την έναρξη της ενέργειας πρόσβασης
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(αντίστροφα για την περίπτωση των µετα-ενεργειών).

• Tight, ένας περιορισµός αλληλουχίας που δηλώνει ότι δεν µπορεί να παρεµβάλλεται
άλλη ενέργεια µεταξύ της προ-/µετα- ενέργειας και της ενέργειας πρόσβασης.

• Before, ένας χαλαρός περιορισµός αλληλουχίας που εκφράζει ότι η προ-ενέργεια θα
πρέπει να έχει εκτελεστεί κάποια στιγµή πριν την ενέργεια πρόσβασης. Αν δεν υπάρ-
χει κάποιο στιγµιότυπο της κλάσης SequenceConstraints συσχετισµένο µε το στιγ-
µιότυπο της κλάσης RequiredActions που αντιπροσωπεύει την προ-ενέργεια, υπονο-
είται το εν λόγω στιγµιότυπο.

• After, που επιβάλλει έναν χαλαρό περιορισµό αλληλουχίας, σύµφωνα µε τον οποίο
η µετα-ενέργεια θα πρέπει να εκτελεστεί κάποια στιγµή µετά την ενέργεια πρόσβα-
σης. Αν δεν υπάρχει κάποιο στιγµιότυπο της κλάσης SequenceConstraints συσχετι-
σµένο µε το στιγµιότυπο της κλάσης RequiredActions που αντιπροσωπεύει τη µετα-
ενέργεια, υπονοείται το εν λόγω στιγµιότυπο.

• During, ένας χρονικός περιορισµός που δηλώνει ότι η ενέργεια πρόσβασης θα εκτε-
λεστεί µετά την έναρξη και πριν τη λήξη της προ-ενέργειας (αντίστροφα για την πε-
ρίπτωση των µετα-ενεργειών).

• Overlapping, µέσω του οποίου εκφράζεται ένας χρονικός περιορισµός που δηλώνει
ότι η ενέργεια πρόσβασης θα αρχίσει να εκτελείται µετά την έναρξη της προ-ενέργειας
και θα ολοκληρωθεί µετά το τέλος της προ-ενέργειας (αντίστροφα για την περίπτωση
των µετα-ενεργειών).

• Parallel, που εισάγει έναν πιο χαλαρό περιορισµό αλληλουχίας σε σύγκριση µε τους
δύο προηγούµενους.

• TightParallel, που επιβάλλει έναν περιορισµό αλληλουχίας, ο οποίος συνδυάζει τους
περιορισµούς που εκφράζουν τα στιγµιότυπα Tight και Parallel.

Στο παράδειγµα, η χρήση του στιγµιότυπου Meet επιβάλλει έναν αυστηρό χρονικό
περιορισµό, υπαγορεύοντας ότι το τέλος της ενέργειας πρόσβασης θα πρέπει να συµπίπτει
µε την έναρξη της µετα-ενέργειας (Act#3), ενώ ο πιο χαλαρός περιορισµός αλληλουχίας
Before εκφράζει ότι η προ-ενέργεια Act#2 θα πρέπει να έχει εκτελεστεί κάποια στιγµή
πριν την κύρια ενέργεια.

Τέλος, σηµειώνεται ότι αν κάποια από τις προδιαγεγραµµένες ιδιότητες του κα-
νόνα παραλείπεται, αυτό µεταφράζεται σε, π.χ., οποιονδήποτε σκοπό, οποιαδήποτε προ-
ενέργεια, κ.ο.κ.. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του σκοπού, το σύστηµα θα συµπεράνει ότι
ο σκοπός σε αυτήν την περίπτωση θα είναι η ρίζα του γράφου των σκοπών, δηλαδή το
στιγµιότυπο anyPurpose.
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5.2.4 Σκελετοί

Προκειµένου να καταστεί δυνατός ο συνδυασµός ενεργειών έτσι ώστε οι τελευταίες
να σχηµατίζουν πολύπλοκες δοµές εισάγεται η έννοια των σκελετών, η οποία είναι ιδιαί-
τερα σηµαντική για περιπτώσεις όπως, π.χ., η µοντελοποίηση των σύνθετων ενεργειών
πριν ή µετά την εκτέλεση ενός κανόνα, όπου περιορισµοί σχετικοί µε την αλληλουχία και
γενικά µε τη ροή είναι απαραίτητο να καθορίζονται, όταν οι λογικές συσχετίσεις ενεργειών
δεν αρκούν.

Υλοποιηµένοι σαν στιγµιότυπα της κλάσης Skeletons, οι σκελετοί παρέχουν τα
µέσα για τον προσδιορισµό δοµών ενεργειών, οι οποίες περιλαµβάνουν και τις συσχετίσεις
αλληλουχίας των ενεργειών αυτών. Οι σκελετοί είναι δυνατόν να αποτελέσουν προ- και
µετα- ενέργειες, µε στιγµιότυπα της κλάσης RequiredActions να δείχνουν σε αυτούς µέσω
της ιδιότητας refersToActionStructure.

Οι υποκείµενες ενέργειες υποδεικνύονται από στιγµιότυπα της κλάσης Skeleton-
Items µέσω της ιδιότητας refersToAction, ενώ τα στιγµιότυπα της κλάσης SkeletonLegs
περιγράφουν τα πρότυπα αλληλεπίδρασης µεταξύ των εκάστοτε αντικειµένων σκελετού
(skeleton items). Κάθε στιγµιότυπο της τελευταίας κλάσης αποτελεί ουσιαστικά µία ακµή
(edge) που συνδέει δύο ενέργειες˙ έχει ένα αρχικό και ένα τελικό αντικείµενο σκελετού,
στα οποία γίνεται αναφορά µε χρήση των ιδιοτήτων hasSource και hasDestination, αντί-
στοιχα, ενώ είναι δυνατόν να υπόκειται σε συνθήκες πλαισίου, καθώς και σε περιορισµούς
αλληλουχίας. Οι τελευταίοι υλοποιούνται µέσω της κλάσης SequenceConstraints, οι οποίοι
παράλληλα δηλώνουν (εµµέσως) εάν µία ακµή είναι κρίσιµη ή µη κρίσιµη όσον αφορά την
πιθανή παρεµβολή άλλων ενεργειών µεταξύ του αρχικού και του τελικού αντικειµένου
σκελετού. Τέλος, για να δηλωθεί εάν η µετάβαση που υπονοείται από µία ακµή θα συµ-
βεί σε κάθε περίπτωση ή όχι, ορίζονται για µεγαλύτερη ευελιξία τρεις υπο-κλάσεις της
SkeletonLegs, οι οποίες αντανακλούν, αντίστοιχα, τις AND, OR και XOR συσχετίσεις µε-
ταξύ των εξερχόµενων ακµών µίας ενέργειας.

5.2.5 Διαχωρισµός και Σύζευξη Καθηκόντων

Η υψηλή εκφραστικότητα της προτεινόµενης προσέγγισης επιτρέπει την προδια-
γραφή προηγµένων περιορισµών διαχωρισµού και σύζευξης καθηκόντων. Αντί να βασί-
ζεται µόνο σε περιορισµούς σχετικούς µε τους χρήστες ή τους ρόλους, επιτρέπει την εφαρ-
µογή διαχωρισµού και σύζευξης σε όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνει µία ενέργεια, δη-
λαδή το δράστη, τη λειτουργία, τον πόρο και τον οργανισµό. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω
εξαρτήσεων µεταξύ των οντοτήτων που περιλαµβάνουν οι ενέργειες ενός κανόνα.

Για παράδειγµα, θεωρούµε ότι ο πόρος MedicalRecord της στατιστικής ανάλυσης
(Act#1) του Σχήµατος 8 περιέχει ένα πεδίο που υποδεικνύει τον ασθενή τον οποίο αφορά
(ReferencePatient), δηλαδή ReferencePatient isPartOf−−−−−→MedicalRecord. Καθώς ο ασθενής
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Patient αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης Roles της IMO, θα πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι
δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε ασθενή που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, αλλά για
το συγκεκριµένο ασθενή που είναι το υποκείµενο των δεδοµένων της ιατρικής εγγραφής.
Στο πλαίσιο αυτό, η διευρυµένη οντότητα EE#9 περιορίζεται από την έκφραση Expr#4, η
οποία προσδιορίζει ότι το στιγµιότυπο (instance) του ασθενούς αναφοράς θα πρέπει να
αναφέρεται στον ίδιο (sameAs) ασθενή που υπονοείται από την οντότητα EE#4.
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Κεφάλαιο 6

Εξαγωγή Γνώσης

Οι οντολογίες που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 5, δηλαδή το Σηµασιολογικό Μο-
ντέλο Πληροφοριών και το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών, αποτελούν τη Βάση Γνώ-
σης του συστήµατος και τη βάση για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε την πρό-
σβαση σε πόρους του συστήµατος. ΗΔιαδικασία Εξαγωγής Συµπερασµάτων είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκη και µπορεί να αποβεί αρκετά χρονοβόρα, λαµβάνοντας υπόψη την εκφραστι-
κότητα —και την πολυπλοκότητα που αυτή εισάγει— των υποκείµενων οντολογιών. Συ-
νεπώς, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία διαθέ-
σιµη πριν αυτή ζητηθεί κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού, ώστε
να µειωθεί ο αριθµός των αιτηµάτων προς τις οντολογίες IMO και PMO, πετυχαίνοντας
έτσι καλύτερες επιδόσεις. Με άλλα λόγια, όλες οι απαιτητικές εργασίες επεξεργασίας της
υπάρχουσας γνώσης εκτελούνται σε µη πραγµατικό χρόνο (offline)¹⁴ και µόνο κάθε φορά
που ενηµερώνονται οι οντολογίες IMO και PMO, για παράδειγµα, όταν προστίθενται νέοι
κανόνες ελέγχου πρόσβασης ή καταργούνται ήδη υπάρχοντες.

ΗOffline Εξαγωγή Γνώσης από το Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και
Χρήσης συνίσταται σε δύο διακριτές διαδικασίες: την εξαγωγή των µετακανόνων, η οποία
ακολουθεί πρότυπα κληρονοµικότητας που βασίζονται στις ιδιότητες του Σηµασιολογικού
Μοντέλου Πληροφοριών, και τη διαδικασία συλλογιστικής στη βάση των κανόνων ελέγχου
πρόσβασης, κατά την οποία εξάγονται όλες οι ενέργειες που επιτρέπεται τελικά να εκτε-
λεστούν στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήµατος, σε συνδυασµό µε τις προϋποθέσεις
που τις καθιστούν έγκυρες, δηλαδή κάποιον έγκυρο σκοπό, τις συνθήκες πλαισίου, καθώς
και τις απαιτούµενες και απαγορευµένες δοµές προ- και µετα- ενεργειών.

Το πρώτο σκέλος της διαδικασίας εξαγωγής γνώσης, δηλαδή η εξαγωγή των µετακα-
νόνων, περιγράφεται στην Ενότητα 6.1, ενώ στην Ενότητα 6.2 αρχικά παρουσιάζεται η επέ-
κταση του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πολιτικών ώστε να υποστηρίζει την εκ των προ-
τέρων εξαγωγή γνώσης που περιέχεται στους κανόνες ελέγχου πρόσβασης, καθώς και η
αντίστοιχη διαδικασία συλλογιστικής.

¹⁴Στο εξής, για λόγους συντοµίας θα χρησιµοποιείται ο αγγλικός όρος offline.
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6.1 ΕξαγωγήΜετακανόνων

Το Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης θεωρεί διάφορες ιεραρχίες˙ στη γε-
νική περίπτωση, και προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των πολιτικών, οι κανόνες ορίζο-
νται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο αφαίρεσης και στη συνέχεια διαδίδονται κατά µήκος
των αντίστοιχων γράφων του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών. Έτσι, ξεκινώντας
από τους ρητά ορισµένους κανόνες, που αρχικά συνιστούν το σύνολο Rules (RU), οι µετα-
κανόνες εξάγονται µέσω µίας offline διαδικασίας, η οποία περιγράφεται σε υψηλό επίπεδο
από τον Αλγόριθµο 1.

Το πρώτο βήµα της διαδικασίας αφορά στην πλήρη ανάπτυξη των καθορισµένων
προ- και µετα- ενεργειών του δεδοµένου κανόνα (γραµµές 3—5). Σε αυτό το βήµα δεν
εξάγονται νέοι κανόνες µε βάση τις σχέσεις κληρονοµικότητας που αφορούν τα στοιχεία
που συµµετέχουν στις προ- και µετα- ενέργειες. Αντ’ αυτού, νέες ενέργειες κατασκευάζο-
νται αντικαθιστώντας τα αρχικά στοιχεία της προ-/µετα- ενέργειας µε τα συσχετισµένα µε
αυτά στοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του κανόνα παραµένουν αµετάβλητα. Συγκεκρι-
µένα, οι ισοδύναµες¹⁵ της αρχικής ενέργειες περιλαµβάνουν οντότητες που αναφέρονται
σε στοιχεία-φύλλα των isA γράφων, δηλαδή οντότητες που δεν µπορούν να εξειδικευθούν
περαιτέρω˙ στα πλαίσια της διαδικασίας επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού και της
προδιαγραφής της τελικής εκτελέσιµης εκδοχής του, το ζητούµενο είναι κάθε εργασία να
έχει αντικατασταθεί (εάν δε βρίσκεται ήδη σε αυτήν τη µορφή) από την πιο εξειδικευµένη
ισοδύναµή της, ώστε να µη χρειάζεται περαιτέρω αλληλεπίδραση µε την οντολογία IMO
σε µετέπειτα στάδια συλλογιστικής. Οι εξειδικευµένες ισοδύναµες της αρχικής ενέργειες
συνδέονται λογικά µεταξύ τους µέσα στον κανόνα µε σχέση OR, η οποία δηλώνει ότι αυ-
τές αποτελούν εναλλακτικές µεταξύ τους ενέργειες. Σε περίπτωση που η αρχικά ορισµένη
δοµή προ-/µετα- ενεργειών περιελάµβανε λογικά συνδεδεµένες µεταξύ τους ενέργειες, κα-
θεµία από αυτές αναπτύσσεται µε τον τρόπο που περιγράφηκε και στη συνέχεια οι ανα-
πτυγµένες δοµές αντικαθιστούν τις αρχικές ενέργειες στην αυθεντική λογική σχέση. Στο
τέλος αυτού του βήµατος, το σύνολο Rules παραµένει αµετάβλητο. Σηµειώνεται ότι έγινε
η παραδοχή ότι αν η προ-/µετα- ενέργεια (ή κάποια από τις ενέργειες που τη συνιστούν)
αναφέρεται σε σκελετό, αυτός παραµένει ως έχει και δεν αναπτύσσεται περαιτέρω, θε-
ωρώντας ότι θα πρέπει να εκτελεστεί ακριβώς όπως προσδιορίστηκε κατά τη συγγραφή
πολιτικών.

Στα επόµενα βήµατα εξάγονται ουσιαστικά οι µετακανόνες. Η εξαγωγή των µε-
τακανόνων ακολουθεί τα πρότυπα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.4, και αφορούν
την κληρονοµικότητα µε βάση το δηλωµένο σκοπό και καθένα από τα στοιχεία που συµ-
µετέχουν στην ενέργεια πρόσβασης, δηλαδή τον/τους δράστη/ες, τη λειτουργία, τον πόρο
και τον οργανισµό. Υπενθυµίζεται ότι τα πρότυπα αυτά εξαρτώνται από τον τύπο του κα-
νόνα, δηλαδή αν αυτός αποτελεί άδεια, απαγόρευση ή υποχρέωση. Όπως φαίνεται στα

¹⁵Η ισοδυναµία αναφέρεται στο γεγονός ότι οι πιο εξειδικευµένες ενέργειες περιγράφουν τελικά µε µεγαλύ-
τερη λεπτοµέρεια την αρχική ενέργεια από την οποία προήλθαν.

92 Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα



Εξαγωγή Γνώσης

αντίστοιχα βήµατα του Αλγόριθµου 1, καθεµία από τις µεθόδους εκτελείται πάνω στο σύ-
νολο των κανόνων, όπως αυτό διαµορφώνεται από το κάθε προηγούµενο βήµα, µε τους
µετακανόνες που προκύπτουν να συνιστούν αρχικά το σύνολο InferredRules (IRU), το οποίο
προστίθεται στο τέλος του κάθε βήµατος στο σύνολο των κανόνων. Σηµειώνεται ότι κάθε
µετακανόνας συσχετίζεται µε τον κανόνα (ή µετακανόνα) από τον οποίο συνάγεται, µε
παράλληλη αναφορά στη σχέση µέσω της οποίας προέκυψε, ενώ επίσης οι κανόνες επι-
σηµειώνονται κατάλληλα για να οριστεί αν µπορούν να κληρονοµηθούν µε βάση κάποιο
στοιχείο της ενέργειας πρόσβασης¹⁶. Οι ιδιότητες αυτές παίζουν σηµαντικό ρόλο στη δια-
χείριση και τη συντήρηση του συνόλου των κανόνων.

Έτσι, αρχικά πραγµατοποιείται η εξαγωγή των µετακανόνων µε βάση το σκοπό
που είναι συσχετισµένος µε τον εκάστοτε κανόνα (γραµµές 6—9). Η διαδικασία περιγρά-
φεται πιο αναλυτικά από τον Αλγόριθµο 2. Ξεκινώντας από το ρητά συσχετισµένο σκοπό,
οι µετακανόνες εξάγονται ακολουθώντας τη σχέση isA στο γράφο των σκοπών. Συγκε-
κριµένα, βρίσκονται οι ρητά πιο εξειδικευµένοι σκοποί (απόσταση 1 στο γράφο) που συνι-
στούν το σύνολο eXplicitlyMoreSpecificPurposes (XMSP) και για καθέναν από αυτούς κατα-
σκευάζεται ένας νέος κανόνας, µε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του νέου κανόνα (ενέργεια
πρόσβασης, προ-/µετα- ενέργειες, συνθήκες πλαισίου) να αντιγράφονται από τον αρχικό
κανόνα. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται αναδροµικά για καθέναν από τους εξα-
χθέντες µετακανόνες, µέχρι να καταλήξουµε στα φύλλα του γράφου. Υπενθυµίζεται ότι,
λόγω της σχέσης isA, το ίδιο πρότυπο κληρονοµικότητας ισχύει για όλους τους τύπους κα-
νόνων, δηλαδή τα πιο γενικά στοιχεία ενός γράφου κληροδοτούν εξουσιοδοτήσεις στα πιο
εξειδικευµένα.

Στη συνέχεια εξάγονται οι µετακανόνες που αφορούν την ενέργεια πρόσβασης,
σύµφωνα µε τα πρότυπα κληρονοµικότητας που ακολουθούν τα διάφορα στοιχεία της
(γραµµές 10—44). Τα βήµατα αυτά έχουν νόηµα µόνο όταν η αντίστοιχη οντότητα είναι εκ-
φρασµένη στο επίπεδο αφαιρέσεων. Αρχικά, εξάγονται οι µετακανόνες µε βάση τη σχέση
isA, ώστε τελικά να υπάρχουν κανόνες για όλες τις ενέργειες που είναι ισοδύναµες µε
τις αρχικές ενέργειες των ρητά καθορισµένων κανόνων (γραµµές 10—24), και ακολούθως
εκείνοι µε βάση τις σχέσεις isPartOf και moreDetailedThan (η τελευταία έχει νόηµα µόνο για
τύπους δεδοµένων που παίζουν το ρόλο του πόρου). Συνοπτικά, για κάθε στοιχείο που είναι
πιο εξειδικευµένο από το εκάστοτε στοιχείο της ενέργειας πρόσβασης (π.χ., ένας ρόλος),
δηµιουργείται µία νέα ενέργεια όπου το πιο εξειδικευµένο στοιχείο αντικαθιστά το αρχικό
και συνδέεται µε το νέο µετακανόνα, σε πλήρη αντιστοιχία µε το προηγούµενο βήµα, µε
τα υπόλοιπα στοιχεία του κανόνα να παραµένουν αµετάβλητα και στον εν λόγω µετακα-
νόνα.

Η ίδια διαδικασία διεξάγεται και στην περίπτωση των άλλων δύο σχέσεων, δηλαδή
των σχέσεων isPartOf καιmoreDetailedThan, µε µόνη εξαίρεση τη διάσχιση των αντίστοιχων

¹⁶Έχουν οριστεί οι αντίστοιχες ιδιότητες στην οντολογία PMO, οι οποίες όµως παραλείπονται στο Σχήµα 7
για λόγους οικονοµίας χώρου.
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γράφων προς διαφορετική κατεύθυνση ανάλογα µε το εάν ο εν λόγω κανόνας συνιστά
θετική ή αρνητική εξουσιοδότηση. Ο Αλγόριθµος 3 περιγράφει τη διαδικασία εξαγωγής
µετακανόνων σύµφωνα µε τη σχέση συµπερίληψης, για την περίπτωση των πόρων. Το σύ-
νολο RelatedResourses (RELRES) περιλαµβάνει τις έννοιες που συσχετίζονται µε την έννοια
πάνω στην οποία ορίζεται ο πόρος της ενέργειας (ruActResCon) —υπό την έννοια ότι ο πό-
ρος περιλαµβάνει και περιορισµούς πάνω στην έννοια— και είναι διαφορετικό ανάλογα
µε τον τύπο του κανόνα. Η µέθοδος C R E E (relRes, ruActRes)) δη-
µιουργεί τη νέα διευρυµένη οντότητα, χρησιµοποιώντας τη συγγενική έννοια relRes και
τους περιορισµούς που είχαν οριστεί για τον πόρο ruActRes της αρχικής ενέργειας πρόσβα-
σης ruAct, η οποία συνδέεται µε την εξαχθείσα ενέργεια infAct και αυτή µε τη σειρά της µε
το µετακανόνα iru.

Τέλος, ειδικά για την περίπτωση που κάποιος ρόλος που συνιστά δράστη στην ενέρ-
γεια πρόσβασης αποτελείται από περισσότερους ρόλους συσχετισµένους µεταξύ τους µε
σχέση AND (περίπτωση isPartOf σχέσης), δε δηµιουργείται µία ξεχωριστή ενέργεια —και
κατ’ επέκταση, ένας ξεχωριστός µετακανόνας— για κάθε συνιστώσα του ρόλου αυτού,
αλλά µία µόνο ενέργεια µε τους λογικά συσχετισµένους ρόλους να αντικαθιστούν τον αρ-
χικό.

Τα βήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε περιτ-
τούς κανόνες, υπό την έννοια ότι µπορεί να υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου
κανόνα ή κανόνες διαφορετικού τύπου που συγκρούονται µεταξύ τους. Έτσι, οι γραµµές
45—51 του Αλγόριθµου 1 αφορούν στην αφαίρεση των περιττών και των αντικρουόµενων
κανόνων, ενώ ο Αλγόριθµος 4 περιγράφει τη διαδικασία εύρεσης των κανόνων αυτών. Στο
πλαίσιο αυτό, αναζητούνται οι κανόνες µε πανοµοιότυπο σώµα, δηλαδή µε ίδιο σκοπό,
ενέργεια πρόσβασης, προ- και µετα- ενέργειες και συνθήκες πλαισίου¹⁷, και τελικά αφαι-
ρούνται από το σύνολο Rules. Οι γραµµές 4—9 αφορούν πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου
κανόνα, ενώ οι γραµµές 10—21 εντοπίζουν αντικρουόµενους κανόνες. Σε ό,τι αφορά την
επίλυση συγκρούσεων, ισχύουν τα ακόλουθα:

i) Οι κανόνες που έχουν οριστεί ρητά υπερισχύουν των µετακανόνων.

ii) Οι απαγορεύσεις, είτε αποτελούν ρητούς είτε µετα- κανόνες, υπερισχύουν των θετι-
κών µετακανόνων (άδειες και υποχρεώσεις).

Στο Σχήµα 10 παρουσιάζεται η εξαγωγή ενός µετακανόνα (Σχήµα 10γʹ) από τον
αρχικό κανόνα του Σχήµατος 10αʹ. Η υποχρέωση του Σχήµατος 10αʹ υπαγορεύει την εκτέ-
λεση της ενέργειας Act#1 που αφορά την τεκµηρίωση ενός περιστατικού (DocumentIncident)

¹⁷Ενδέχεται τα σώµατα των κανόνων να µην είναι πανοµοιότυπα, αλλά ισοδύναµα˙ αυτό σηµαίνει, ότι µπο-
ρεί π.χ., οι διευρυµένες οντότητες που βρίσκονται στην ίδια θέση της ενέργειας πρόσβασης ενός κανόνα να
αναφέρονται στην ίδια έννοια του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών, αλλά να φέρουν διαφορετικούς
περιορισµούς που όµως συµπίπτουν. Η επίλυση τέτοιων διαφορών έχει ληφθεί υπόψη ώστε τελικά τα σώµατα
των κανόνων να θεωρούνται πανοµοιότυπα.
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Αλγόριθµος 1 E M R
Input: PM
Output: PM

1: RU ← F A R (PM)
2: IRU ← ∅
3: for each ru in RU do
4: U P A P A (ru)
5: end for
6: for each ru in RU do
7: IRU .add(E P R M R (ru))
8: end for
9: RU .add(IRU )

10: IRU ← ∅
11: for each ru in RU do
12: IRU .add(E A I AR M R (ru))
13: end for
14: RU .add(IRU )
15: IRU ← ∅
16: for each ru in RU do
17: IRU .add(E O I AR M R (ru))
18: end for
19: RU .add(IRU )
20: IRU ← ∅
21: for each ru in RU do
22: IRU .add(E R I AR M R (ru))
23: end for
24: RU .add(IRU )
25: IRU ← ∅
26: for each ru in RU do
27: IRU .add(E R M D R M R (ru))
28: end for
29: RU .add(IRU )
30: IRU ← ∅
31: for each ru in RU do
32: IRU .add(E A I P O R M R (ru))
33: end for
34: RU .add(IRU )
35: IRU ← ∅
36: for each ru in RU do
37: IRU .add(E O I P O R M R (ru))
38: end for
39: RU .add(IRU )
40: IRU ← ∅
41: for each ru in RU do
42: IRU .add(E R I P O R M R (ru))
43: end for
44: RU .add(IRU )
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45: RUred ← ∅
46: for each ru in RU do
47: if RUred notContains ru then
48: RUred.add(F R A C R (ru))
49: end if
50: RU .remove(RUred)
51: end for
52: return PM

Αλγόριθµος 2 E P R M R
Input: ru
Output: IRU

1: IRU ← ∅
2: pu← ru.purpose
3: XMSP ← F E M S P (pu)
4: for each xmsp in XMSP do
5: iru.purpose← xmsp
6: iru.ruleType← ru.ruleType
7: iru.action← ru.action
8: iru.preAction← ru.preAction
9: iru.postAction← ru.postAction

10: iru.context← ru.context
11: IRU .add(iru)
12: IRU .add(E P R M R (iru))
13: end for
14: return IRU

Αλγόριθµος 3 E R I P O R M R
Input: ru
Output: IRU

1: IRU ← ∅
2: RELRES ← ∅
3: ruAct← ru.action
4: ruActRes← ruAct.resource
5: ruActResCon← ruActRes.concept
6: if ru.ruleType = prohibition then
7: RELRES ← F E C (ruActResCon)
8: else
9: RELRES ← F E C T (ruActResCon)

10: end if

από το προσωπικό ασφάλειας (SecurityPersonnel), εφόσον το περιστατικό έχει ολοκληρω-
θεί (όπως υπαγορεύεται από την έκφραση Expr#1 ⟨IncidentIsOver, equals, True⟩), και ενώ
έχει εκτελεστεί η προενέργεια ReqAct#1 που αναφέρεται στην αντιµετώπιση του περιστα-
τικού (MitigateIncident). Αρχικά, πραγµατοποιείται η ανάπτυξη της προ-ενέργειας Req-
Act#1 µε βάση τη σχέση εξειδίκευσης isA του υπογράφου λειτουργιών του Σχήµατος 10βʹ,
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11: for each relRes in RELRES do
12: infAct.actor← ruAct.actor
13: infAct.operation← ruAct.operation
14: infAct.resource← C R E E (relRes, ruActRes))
15: infAct.organisation← ruAct.organisation
16: iru.ruleType← ru.ruleType
17: iru.purpose← ru.purpose
18: iru.action← infAct
19: iru.preAction← ru.preAction
20: iru.postAction← ru.postAction
21: iru.context← ru.context
22: IRU .add(iru)
23: IRU .add(E R I P O R M R (iru))
24: end for
25: return IRU

Αλγόριθµος 4 F R A C R
Input: ru
Output: RUred

1: RU ′ ← F R W I B (ru)
2: RUred ← ∅
3: for each ru′ in RU ′ do
4: if ru′.ruleType = ru.ruleType then
5: if ru′ is metaRule && ru isNot metaRule then
6: RUred.add(ru′)
7: else
8: RUred.add(ru)
9: end if

10: else
11: if ru′ is metaRule && ru isNot metaRule then
12: RUred.add(ru′)
13: else if ru′ isNot metaRule && ru is metaRule then
14: RUred.add(ru)
15: else
16: if ru′.ruletype = prohibition && ru′.ruletype ̸= prohibition then
17: RUred.add(ru)
18: else if ru′.ruletype ̸= prohibition && ru′.ruletype = prohibition then
19: RUred.add(ru′)
20: end if
21: end if
22: end if
23: end for
24: return RUred

οπότε τελικά αντικαθίσταται από δύο εναλλακτικές προ-ενέργειες, όπως υποδηλώνει το
στιγµιότυπο LogOR#1 του Σχήµατος 10γʹ. Στη συνέχεια εξάγονται οι µετακανόνες µε βάση
την κληρονοµικότητα των σκοπών και των στοιχείων που συµµετέχουν στην ενέργεια πρό-
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σβασης/χρήσης. Συγκεκριµένα, από τον κανόνα Obligation#1 θα προκύψουν δύο µετακα-
νόνες λόγω κληρονοµικότητας µέσω της σχέσης εξειδίκευσης isA. Έτσι, λόγω των υπογρά-
φων σκοπών και ρόλων του Σχήµατος 10βʹ, οι µετακανόνες που θα προκύψουν θα διατη-
ρούν τα στοιχεία του αρχικού κανόνα που δεν αναφέρονται στο σκοπό (NetworkSecurity)
και το ρόλο (SecurityPersonnel) του δράστη της ενέργειας πρόσβασης (Act#1), µε τον αρ-
χικό σκοπό να αντικαθίσταται από τους πιο εξειδικευµένους PerimeterNetworkSecurity
και CollaborativeNetworkSecurity, ενώ καθένας από τους µετακανόνες συσχετίζεται µε
µία νέα ενέργεια όπου ο αρχικός δράστης έχει αντικατασταθεί από τους λογικά συσχε-
τισµένους πιο εξειδικευµένους δράστες. Υπενθυµίζεται ότι η αντικατάσταση του αρχικού
δράστη από τη λογική σχέση LogOR#2 οφείλεται στα πρότυπα κληρονοµικότητας που ακο-
λουθούν οι υποχρεώσεις (βλ. Ενότητα 4.4)˙ αν δηλαδή ο αρχικός κανόνας ήταν άδεια, θα
προέκυπταν τέσσερις µετακανόνες για τους τέσσερις δυνατούς συνδυασµούς πιο εξειδι-
κευµένων σκοπών και ρόλων, µε το δράστη της εκάστοτε ενέργειας πρόσβασης να ανα-
φέρεται σε ένα µόνο ρόλο. Τέλος, σηµειώνεται ότι κάθε µετακανόνας επισηµειώνεται µε
την πληροφορία για τον κανόνα (ή µετακανόνα) από τον οποίο προήλθε, µε χρήση της
αντικειµενικής ιδιότητας derivedFromRule, όπως φαίνεται στο Σχήµα 10γʹ.

6.2 Συλλογιστική στη Βάση των Κανόνων Ελέγχου Πρόσβασης

Το δεύτερο σκέλος της offline διαδικασίας εξαγωγής γνώσης αφορά την εξαγωγή
συµπερασµάτων, σχετικών µε τις επιτρεπόµενες ενέργειες πρόσβασης, από τους ίδιους
τους κανόνες. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στο να καθίσταται διαθέσιµη όσο το δυνατόν
περισσότερη από την απαραίτητη γνώση για την εξαγωγή των Οδηγιών Εξουσιοδότησης
(βλ. Ενότητα 7.1) πριν αυτή ζητηθεί σε πραγµατικό χρόνο, ενώ το βασικό πλεονέκτηµα που
παρουσιάζει είναι η ελαχιστοποίηση της ιδιαίτερα απαιτητικής σε πόρους συλλογιστικής
σε πραγµατικό χρόνο, δηλαδή κατά την αποτίµηση των αιτηµάτων πρόσβασης και, κατ’
επέκταση, την αξιολόγηση και επαλήθευση ενός διµερούς συσχετισµού.

6.2.1 Επέκταση του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πολιτικών

Η βασική οντολογία του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πολιτικών, η οποία περιγρά-
φηκε στην Ενότητα 5.2, επεκτείνεται έτσι ώστε να υποστηρίζει το δεύτερο σκέλος της offline
διαδικασίας εξαγωγής γνώσης, δηλαδή την εκ των προτέρων εξαγωγή γνώσης που περιέ-
χεται στους κανόνες ελέγχου πρόσβασης. Η εν λόγω επέκταση στοχεύει στην ελαχιστο-
ποίηση των αιτηµάτων προς την οντολογία PMO σε πραγµατικό χρόνο και, εποµένως, σε
καλύτερες επιδόσεις.

Για το σκοπό αυτό, και όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 11, καθορίζονται δύο επι-
πλέον κλάσεις στο Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών, οι PermittedActions και Offline-
RequiredActionStructures. Τα στιγµιότυπα που ανήκουν στην πρώτη κλάση αντιπροσω-
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(αʹ) Αρχικός Κανόνας Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης

(βʹ) Υπογράφοι της ΙΜΟ

(γʹ) Μετακανόνας

Σχήµα 10: Παράδειγµα Εξαγωγής Μετακανόνα

πεύουν όλες τις ενέργειες που επιτρέπονται τελικά να εκτελεστούν στο πλαίσιο της λει-
τουργίας του συστήµατος (ενδεχοµένως υπό προϋποθέσεις) και αναφέρονται ωςΕπιτρεπό-
µενες Ενέργειες. Συγκεκριµένα, οι ενέργειες αυτές είναι τελείως εξειδικευµένες, υπό την
έννοια ότι οι οντότητες που τις απαρτίζουν αναφέρονται σε στοιχεία του Σηµασιολογι-
κού Μοντέλου Πληροφοριών που αποτελούν φύλλα των αντίστοιχων isA γράφων (εκτός
από την περίπτωση που αυτές είναι ορισµένες στο επίπεδο προσδιορισµού). Αυτή η επι-
λογή οφείλεται και πάλι στο γεγονός ότι το ζητούµενο είναι κάθε εργασία του διµερούς
συσχετισµού που ελέγχεται να έχει αντικατασταθεί (εάν δε βρίσκεται ήδη σε αυτήν τη
µορφή) από την πιο εξειδικευµένη ισοδύναµή της, ώστε να ελαχιστοποιούνται σε πραγµα-

Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα 99



Εξαγωγή Γνώσης

τικό χρόνο τα αιτήµατα προς τις οντολογίες IMO και PMO, π.χ., αναφορικά µε τις σχέσεις
που συνδέουν δύο στιγµιότυπα κάποιας κλάσης του IMO. Σε αυτήν τη σχεδιαστική επι-
λογή συντελεί επίσης το γεγονός ότι µία άδεια µπορεί να ορίζεται σε υψηλό επίπεδο αφαί-
ρεσης, ωστόσο ενδέχεται να ορίζονται εξαιρέσεις διασχίζοντας τους αντίστοιχους γράφους
προς πιο εξειδικευµένες έννοιες. Τα στιγµιότυπα της κλάσης PermittedActions προκύ-
πτουν από θετικές εξουσιοδοτήσεις, δηλαδή από στιγµιότυπα της κλάσης Permissions, µε
τη λογική ότι για να επιτρέπεται κατ’ αρχήν µία ενέργεια θα πρέπει να ορίζεται για αυ-
τήν τουλάχιστον µία άδεια, µε την εκάστοτε επιτρεπόµενη ενέργεια να αναφέρεται στην
ενέργεια πρόσβασης του κανόνα από τον οποίο προήλθε. Ουσιαστικά, κάθε τέτοια ενέρ-
γεια συµπυκνώνει όλη την πληροφορία που φέρει ένας κανόνας, δηλαδή το σκοπό και τις
συνθήκες πλαισίου που την καθιστούν έγκυρη, καθώς και τις δοµές ενεργειών που απαιτεί
ή αποκλείει η εκτέλεση της εν λόγω ενέργειας. Έτσι, ορίζονται τελικά στην οντολογία οι
αντίστοιχες αντικειµενικές ιδιότητες για να συµπληρωθεί καταλλήλως µία επιτρεπόµενη
ενέργεια, δηλαδή οι refersToOriginalAction, validForPurpose, validUnderContext (και η
αρνητική αντίστοιχή της), requiresActionStructure και forbidsActionStructure. Καθώς
σε κάποιες περιπτώσεις έχει σηµασία το ποιος εκκινεί τη διαδικασία, ορίζεται επιπλέον η
ιδιότητα refersToValidInitiator.

Σχήµα 11: Επέκταση της Οντολογίας PMO.

Από την άλλη πλευρά, η κλάση OfflineRequiredActionStructures αντανακλά τις
απαιτούµενες ή απαγορευµένες προ- και µετα- ενέργειες, οι οποίες συµπληρώνουν την
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επιτρεπόµενη ενέργεια πρόσβασης και αναφέρονται ωςΑπαιτούµενεςΔιενέργειες. Σε αντι-
στοιχία µε την κλάση RequiredActions του βασικού PMO, τα στιγµιότυπα της κλάσης αυ-
τής αναφέρονται είτε σε ενέργειες είτε σε σκελετούς (ή σε συνδυασµό τους µέσω λογικών
σχέσεων), µε τη διαφορά ότι η διάκριση µεταξύ προ- και µετα- ενεργειών επιτυγχάνεται
µέσω της ιδιότητας τύπου δεδοµένων refersToPosition και όχι µέσω διαφορετικών αντι-
κειµενικών ιδιοτήτων, για να διευκολυνθεί περαιτέρω η µετάφραση των απαιτούµενων ή
απαγορευµένων δοµών ενεργειών στις αντίστοιχες δοµές που προβλέπουν οι οδηγίες εξου-
σιοδότησης (βλ. Ενότητα 7.1). Επίσης, οι συσχετίσεις µεταξύ των προ-και µετα- ενεργειών,
καθώς και της ενέργειας πρόσβασης, δηµιουργούν την ανάγκη να οριστούν επίσης προϋ-
ποθέσεις (preconditions) και µετασυνθήκες (postconditions) που καθιστούν τις απαιτούµενες
διενέργειες είτε απαραίτητες για την εκτέλεση της επιτρεπόµενης ενέργειας είτε απαγο-
ρευµένες. Τόσο οι προϋποθέσεις όσο και οι µετασυνθήκες αναφέρονται µε τη σειρά τους σε
ενέργειες, σκελετούς, ή λογικές δοµές αυτών, και ορίζονται µέσω των ιδιοτήτων applies-
UnderPrecondition, appliesUnderPostcondition και των αντίστοιχων αρνητικών ιδιοτή-
των. Τέλος, οι απαιτούµενες διενέργειες εξαρτώνται από τις συνθήκες πλαισίου, οι οποίες
ενδέχεται να είναι διαφορετικές από εκείνες που αφορούν την επιτρεπόµενη ενέργεια, κα-
θώς είναι δυνατόν να έχουν προέλθει από διαφορετικούς κανόνες, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.

Οι δύο νέες αυτές κλάσεις ουσιαστικά περιέχουν τη γνώση για να απαντηθούν τα
εξής κρίσιµα ερωτήµατα:

1. Εάν µία ενέργεια είναι κατ’ αρχήν έγκυρη, δηλαδή ο δράστης a έχει το δικαίωµα
να εκτελέσει τη λειτουργία op στον πόρο res εντός του οργανισµού org . Κατ’ αρχήν
έγκυρη σηµαίνει ότι, αν και µία ενέργεια µπορεί να είναι τυπικά έγκυρη για κάποιο
δεδοµένο σκοπό, ωστόσο µπορεί τελικά να αποδειχθεί µη έγκυρη, λόγω π.χ., ενδεχό-
µενης σύγκρουσης µε κάποια άλλη ενέργεια ή περιορισµών πλαισίου.

2. Εάν µία ενέργεια προϋποθέτει την ύπαρξη µίας ή περισσότερων ενεργειών, καθώς
και την ακριβή ή σχετική θέση της πρόσθετης ενέργειας αναφορικά µε τη δεδοµένη˙ η
απάντηση στο ερώτηµα αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το εκάστοτε πλαίσιο,
το συσχετισµένο µε την ενέργεια δράστη, τον εκκινητή, τον υποκείµενο σκοπό, κλπ..

3. Εάν εντοπίζονται ασυµβατότητες και συγκρούσεις µεταξύ ενεργειών, λαµβάνοντας
υπόψη τις παραµέτρους που σχετίζονται µε τους δράστες και τους πόρους, τον εκκι-
νητή, το σκοπό, κλπ..

Τα στιγµιότυπα της κλάσης PermittedActions αντιστοιχούν σε κατ’ αρχήν έγκυ-
ρες ενέργειες, ενώ εκείνα της κλάσης OfflineRequiredActionStructures, σε συνδυασµό
µε την πληροφορία για το σκοπό, τις συνθήκες πλαισίου και, ενδεχοµένως, τον εκκινητή
της διαδικασίας, προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις που καθιστούν τελικά τις εν λόγω ενέρ-
γειες έγκυρες.
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6.2.2 Μηχανισµός Εξαγωγής Γνώσης

Η λογική πίσω από την εξαγωγή µίας επιτρεπόµενης ενέργειας είναι ότι, για να
θεωρηθεί µία ενέργεια κατ’ αρχήν έγκυρη, αρχικά θα πρέπει να έχει οριστεί τουλάχιστον
µία άδεια που να την αφορά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναζητηθούν τυχόν απαγορεύ-
σεις για την ενέργεια αυτή, ώστε να συγκεντρωθούν οι συνθήκες που δεν επιτρέπουν την
εκτέλεσή της. Από την άλλη πλευρά, µε δεδοµένη την εκτέλεση της εν λόγω ενέργειας,
θα πρέπει να ελεγχθούν ενδεχόµενες συγκρούσεις µε άλλες ενέργειες, µέσω κανόνων
όπου γίνεται αναφορά σε αυτήν ως προ-ενέργεια. Για παράδειγµα, η εκτέλεση της υπό
εξέταση ενέργειας είναι δυνατόν να ενεργοποιεί κάποια υποχρέωση ή απαγόρευση (ως
µέρος της προ-ενέργειας), µε αποτέλεσµα η ενέργεια πρόσβασης του αντίστοιχου κανόνα
να συγκρούεται τελικά µαζί της.

Οι επιτρεπόµενες ενέργειες, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, προκύπτουν από
θετικές εξουσιοδοτήσεις και συγκεκριµένα από άδειες. Σε αντίθεση µε τα στιγµιότυπα της
κλάσης PermittedActions, εκείνα της κλάσης OfflineRequiredActionStructures δεν εξά-
γονται µόνο από άδειες, αλλά από κανόνες κάθε τύπου. Ουσιαστικά, κατά τη δηµιουργία
µίας επιτρεπόµενης ενέργειας, συγκεντρώνονται όλες οι άδειες, οι απαγορεύσεις και οι
υποχρεώσεις µέσα στις οποίες η αρχική ενέργεια πρόσβασης —από την οποία προήλθε η
εν λόγω επιτρεπόµενη ενέργεια— αποτελεί είτε την κύρια ενέργεια του κανόνα ή κάποια
προ-/µετα- ενέργεια. Έτσι, στην περίπτωση των αδειών και των απαγορεύσεων στις οποίες
η επιτρεπόµενη ενέργεια αντιστοιχεί στην ενέργεια πρόσβασης, οι καθορισµένες προ- και
µετα- ενέργειες αντιστοιχίζονται άµεσα σε απαιτούµενες και απαγορευµένες διενέργειες.
Η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι τόσο προφανής στην περίπτωση των απαγορεύσεων και
των υποχρεώσεων όπου η εν λόγω επιτρεπόµενη ενέργεια συµµετέχει στη δοµή των προ-
ενεργειών˙ οι απαιτούµενες και απαγορευµένες διενέργειες προκύπτουν τελικά από τις
συσχετίσεις µεταξύ των προ- και µετα- ενεργειών, καθώς και της ενέργειας πρόσβασης,
και ακολουθούν συγκεκριµένα πρότυπα, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια.

Ο Αλγόριθµος 5 περιγράφει τη διαδικασία εξαγωγής των επιτρεπόµενων ενεργειών,
οι οποίες συνιστούν το σύνολο Permi edActions (PA). Κάθε µέλος του συνόλου αυτού προκύ-
πτει από τις άδειες που έχουν οριστεί στο µοντέλο πολιτικών PM και των οποίων οι κύριες
ενέργειες είναι τελείως εξειδικευµένες, υπό την έννοια ότι οι οντότητες που τις απαρτίζουν
αναφέρονται σε στοιχεία του µοντέλου πληροφοριών που αποτελούν φύλλα των αντίστοι-
χων isA γράφων (εκτός από την περίπτωση που αυτές είναι ορισµένες στο επίπεδο προσ-
διορισµού). Οι ενέργειες αυτές συνιστούν το σύνολο Permi edLeafActions (PLA) και σε κάθε
µία από αυτές αντιστοιχίζεται µία επιτρεπόµενη ενέργεια (pa). Εξαίρεση στην αντιστοί-
χιση αυτή αποτελεί η περίπτωση όπου ο πόρος της εκάστοτε ενέργειας plaAct είναι και ο
ίδιος ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, και συγκεκριµένα όταν η ενέργεια-πόρος εκτελεί-
ται εντός κάποιου τρίτου οργανισµού, κρίνεται ότι η εργασία της οποίας η εγκυρότητα θα
ελεγχθεί θα αφορά την εκτέλεση της ενέργειας-πόρου, οπότε η επιτρεπόµενη ενέργεια τε-
λικά αντιστοιχίζεται σε αυτήν και όχι στην ενέργεια πρόσβασης. Επιπλέον, όπως έχει ήδη
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ειπωθεί, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται και ο επιτρεπτός εκκινητής
της εν λόγω αλληλεπίδρασης, ο οποίος αντιστοιχεί στο δράστη της ενέργειας πρόσβασης.

Αλγόριθµος 5 G P A
Input: PM
Output: PM

1: PA← ∅
2: PLA← F P F L M A ()
3: for each pla in PLA do
4: plaAct← pla.action
5: if plaAct.resource isNot action then
6: pa.action← plaAct
7: else
8: pa.action← plaAct.resource
9: pa.initiator← plaAct.actor

10: end if
11: pa.purpose← pla.purpose
12: pa.context← pla.context
13: pa← C O R A S (pa)
14: PA.add(pa)
15: end for
16: return PM

Μετά τη δηµιουργία µίας επιτρεπόµενης ενέργειας, αυτή συσχετίζεται θετικά ή αρ-
νητικά µε τις απαιτούµενες διενέργειες (γραµµή 13). Η αναζήτηση των σχετικών κανόνων
λαµβάνει υπόψη το σκοπό και τις συνθήκες πλαισίου που καθιστούν κατ’ αρχήν έγκυρη
την ενέργεια αναφοράς (µε βάση το συσχετισµό τους µε το αντίστοιχο στιγµιότυπο της
κλάσης PermittedActions). Ο τρόπος µε τον οποίο προκύπτουν οι απαιτούµενες διενέρ-
γειες περιγράφεται σε υψηλό επίπεδο µέσω του Αλγόριθµου 6, η λογική πίσω από τον
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:

(i) Αρχικά, αναζητούνται οι κανόνες στους οποίους η πρωτότυπη ενέργεια στην οποία
αναφέρεται η επιτρεπόµενη ενέργεια αποτελεί την ενέργεια πρόσβασης. Για κάθε
τέτοιον κανόνα:

• Αν ο κανόνας είναι άδεια:

– Κάθε θετική προ-/µετα- ενέργεια —υπό την έννοια ότι συνδέεται µε τον εν
λόγω κανόνα µέσω των ιδιοτήτων requiresPreAction ή prescribesPostAc-
tion— επιβάλλει την παρουσία της αντίστοιχης ενέργειας για την εκτέλεση
της υπό εξέταση ενέργειας και, συνεπώς, προστίθεται στο σύνολο των απαι-
τούµενων διενεργειών RequiredActionStructures (RAS) .

– Αντίστοιχα, κάθε αρνητική προ-/µετα- ενέργεια απαγορεύει την παρουσία
της αντίστοιχης ενέργειας µε δεδοµένη την εκτέλεση της υπό εξέταση ενέρ-
γειας και, συνεπώς, προστίθεται στο σύνολο των απαγορευµένων διενερ-
γειών ForbiddenActionStructures (FAS).
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• Στην περίπτωση που ο κανόνας είναι απαγόρευση, εξετάζονται µόνο οι προ-
ενέργειες του κανόνα, καθώς ο σκοπός είναι να µην ενεργοποιηθεί ποτέ η εν
λόγω απαγόρευση ώστε να προκαλέσει την εκτέλεση της αντίστοιχης µετα-ενέρ-
γειας. Η αντιστοίχιση στα σύνολα RAS και FAS γίνεται κατά τρόπο αντίστροφο
από εκείνον για την περίπτωση των αδειών:

– Κάθε θετική προ-/µετα- ενέργεια υποδηλώνει την ενεργοποίηση της απαγό-
ρευσης που αφορά την εκτέλεση της υπό εξέταση ενέργειας και, συνεπώς,
προστίθεται στο σύνολο FAS.

– Κάθε αρνητική προ-ενέργεια προστίθεται στο σύνολο RAS, µε τη λογική ότι
η παρουσία/προσθήκη της εν λόγω προ-ενέργειας σε κάποιον διµερή συσχε-
τισµό θα άρει την απαγόρευση για την ενέργεια πρόσβασης.

(ii) Στη συνέχεια, αναζητούνται οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις στις οποίες η πρω-
τότυπη ενέργεια στην οποία αναφέρεται η επιτρεπόµενη ενέργεια συµµετέχει στη
δοµή των προ-ενεργειών ως θετική προ-ενέργεια, θεωρώντας δεδοµένη την εκτέλεσή
της, ενεργοποιώντας έτσι (µερικώς, αν δεν αποτελεί τη µοναδική προ-ενέργεια) τους
κανόνες που ικανοποιούν τα κριτήρια¹⁸. Οι ενέργειες που θα συγκεντρωθούν σε αυτό
το βήµα ουσιαστικά αποτελούν µετα-ενέργειες αναφορικά µε την εκτέλεση της υπό
εξέταση ενέργειας.

• Στην περίπτωση των απαγορεύσεων, η ενέργεια πρόσβασης του κανόνα απα-
γορεύεται να εκτελεστεί µε δεδοµένη την εκτέλεση της υπό εξέταση ενέργειας
και, συνεπώς, προστίθεται στο σύνολο FAS. Εάν η υπό εξέταση ενέργεια είναι
λογικά συσχετισµένη µε άλλες στη δοµή των προ-ενεργειών, οι λογικά συσχε-
τισµένες µε αυτήν ενέργειες συνιστούν προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί τελικά
η ενέργεια πρόσβασης απαγορευµένη. Για παράδειγµα, αν η προ-ενέργεια ανα-
φέρεται στη λογική σχέση Α ∧ B, όπου Α η υπό εξέταση ενέργεια της οποίας η
εκτέλεση θεωρείται δεδοµένη, τότε η ενέργεια πρόσβασης Γ κρίνεται απαγορευ-
µένη µε την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η ενέργεια Β. Εάν η υπό εξέταση
ενέργεια συµµετέχει σε σκελετό, ολόκληρος ο σκελετός θεωρείται προϋπόθεση
για να αποτελέσει η ενέργεια πρόσβασης του κανόνα απαγορευµένη ενέργεια.

• Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των υποχρεώσεων, η ενέργεια πρόσβα-
σης του κανόνα αντιστοιχεί σε µία ενέργεια που θα πρέπει να έπεται της υπό
εξέταση ενέργειας και, εποµένως, προστίθεται στο σύνολο RAS. Εάν η υπό εξέ-
ταση ενέργεια συµµετέχει σε κάποια λογική σχέση ή σκελετό, ο χειρισµός είναι ο
ίδιος µε την περίπτωση των απαγορεύσεων. Επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση,
οι µετα-ενέργειες του κανόνα υποδεικνύουν επιπρόσθετες ενέργειες που θα πρέ-
πει να συµπληρώνουν την υπό εξέταση ενέργεια και προστίθενται κατάλληλα
είτε στο σύνολο RAS είτε στο σύνολο FAS, ανάλογα µε το πρόσηµό τους στον
κανόνα. Έτσι, όταν στον κανόνα προδιαγράφονται µετα-ενέργειες, τότε αυτές

¹⁸Και σε αυτήν την περίπτωση, µόνο οι προ-ενέργειες έχουν νόηµα.

104 Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα



Εξαγωγή Γνώσης

αποτελούν µετασυνθήκες για την απαιτούµενη ενέργεια που προκύπτει από την
ενέργεια πρόσβασης, όπως αντίστοιχα η ενέργεια πρόσβασης αποτελεί προϋπό-
θεση για την απαιτούµενη ή απαγορευµένη ενέργεια που αντιστοιχεί στην εκά-
στοτε µετα-ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό, διατηρούνται οι συσχετίσεις µεταξύ
των διαφόρων ενεργειών που περιλαµβάνει ο κανόνας.

Αλγόριθµος 6 C O R A S
Input: pa
Output: pa

1: PMACT ← ∅
2: PMACT ← F P W M A (pa)
3: for each pmAct in PMACT do
4: pa← C O R A S F M A (pmAct, pa)
5: end for
6: PRMACT ← ∅
7: PRMACT ← F P W M A (pa)
8: for each prmAct in PRMACT do
9: pa← C O R A S F M A (prmAct, pa)

10: end for
11: PRPREACT ← ∅
12: PRPREACT ← F P W P A (pa)
13: for each prpreAct in PRPREACT do
14: pa← C O R A S F P A (prpreAct, pa)
15: end for
16: OBPREACT ← ∅
17: OBPREACT ← F O W P A (pa)
18: for each obpreAct in OBPREACT do
19: pa← C O R A S F P A (obpreAct, pa)
20: end for
21: return pa

Τέλος, στο Σχήµα 12 παρουσιάζεται η εξαγωγή µίας επιτρεπόµενης ενέργειας (Σχή-
µα 12γʹ) από την άδεια του Σχήµατος 12αʹ, σε συνδυασµό µε την υποχρέωση του Σχήµα-
τος 12βʹ. Η άδεια Permission#2 αποτελεί τη βάση της επιτρεπόµενης ενέργειας, καθώς η
τελευταία θα αναφέρεται στην ενέργεια πρόσβασης Act#7. Έτσι, η επιτρεπόµενη ενέργεια
PermittedAct#1 αφορά τελικά την ενέργεια Act#7, ενώ επίσης ορίζονται οι απαιτούµε-
νες διενέργειες OffReqActStr#1 και OffReqActStr#2 σε αντιστοιχία µε τις προ- και µέτα-
ενέργειες της άδειας (στιγµιότυπα ReqAct#1 και ReqAct#2). Η αναζήτηση κανόνων όπου
η ενέργεια ⟨MitigationSystem, Sinkhole, Traffic⟩ αποτελεί προ-ενέργεια, για το σκοπό
PerimeterNetworkSecurity, οδηγεί στην υποχρέωση Obligation#2, όπου η εν λόγω ενέρ-
γεια συµµετέχει στη δοµή LogOR#1, οπότε η εκτέλεσή της θα ενεργοποιήσει τελικά τον κα-
νόνα. Η ενέργεια Act#5, η οποία ουσιαστικά αποτελεί µετα-ενέργεια για την υπό εξέταση
ενέργεια, σε συνδυασµό µε τις συνθήκες πλαισίου που διατυπώνονται µέσω της έκφρασης
Expr#1, οδηγεί στην προσθήκη της απαιτούµενης διενέργειας OffReqActStr#3 στην επιτρε-
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πόµενη ενέργεια PermittedAct#1. Έτσι, ένα ερώτηµα σχετικά µε την εγκυρότητα της ενέρ-
γειας ⟨MitigationSystem, Sinkhole, Traffic⟩ θα επέστρεφε τον έγκυρο σκοπό Perimeter-
NetworkSecurity, τις έγκυρες συνθήκες πλαισίου Expr#1, καθώς και τις απαιτούµενες διε-
νέργειες OffReqActStr#1, OffReqActStr#2 και OffReqActStr#3.
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(αʹ) Άδεια στην οποία βασίζεται η επιτρεπόµενη ενέργεια

(βʹ) Υποχρέωση που αφορά την επιτρεπόµενη ενέργεια ως προ-ενέργεια. Η ενέργεια στην οποία ανα-
φέρεται η επιτρεπόµενη ενέργεια ενεργοποιεί ουσιαστικά την εν λόγω υποχρέωση.

(γʹ) Επιτρεπόµενη Ενέργεια. Συνιστά αποτέλεσµα συνδυασµού των παραπάνω κανόνων.

Σχήµα 12: Εξαγωγή Επιτρεπόµενης Ενέργειας
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Κεφάλαιο 7

Αποτίµηση Αιτηµάτων

Το κεφάλαιο αυτό πραγµατεύεται θέµατα εξαγωγής γνώσης και λήψης αποφά-
σεων σε πραγµατικό χρόνο. Το κέντρο βάρους της αντίστοιχης συλλογιστικής είναι ο δι-
µερής συσχετισµός, όπως τεκµηριώθηκε στο Κεφάλαιο 3, που αντανακλά την αλληλεπί-
δραση µεταξύ δύο συστηµάτων. Έχοντας ως αφετηρία τη λήψη ενός διµερούς συσχετισµού,
το σύστηµα τον αξιολογεί και αποφαίνεται αναφορικά µε την εκτέλεσή του, σε ό,τι αφορά
τόσο τους επιτρεπτούς συνδυασµούς εκτέλεσης, όσο και τις συµπληρωµατικές οδηγίες που
πρέπει να ακολουθηθούν.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Επαλήθευσης ενός Διµερούς Συσχετισµού, ο εν
λόγω συσχετισµός αναλύεται και αποσυντίθεται στις στοιχειώδεις εργασίες που αντιστοι-
χούν σε επιτρεπόµενες ενέργειες. Αυτή η µετατροπή καθοδηγείται ουσιαστικά από το στό-
χο της συµµόρφωσης µε τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας και, σε
αυτό πλαίσιο, πραγµατοποιούνται οι αναγκαίοι έλεγχοι και, όπου κρίνεται απαραίτητο, οι
κατάλληλες τροποποιήσεις, προκειµένου ο τελικός διµερής συσχετισµός να είναι σύµφω-
νος µε τις υποκείµενες πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαδικασία επαλήθευσης θεµελιώ-
νεται στο Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης, καθώς αυτό περιλαµβάνει όλες τις
έννοιες που προσδιορίζονται από την επεξεργασία των νοµικών απαιτήσεων, ενώ οι κα-
νόνες που προδιαγράφει υλοποιούν τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας, της
επάρκειας, της ελαχιστοποίησης και της ελεγχόµενης πρόσβασης. Η διαδικασία εξαγωγής
γνώσης που πραγµατοποιείται σε αυτό το στάδιο καλείται Εξαγωγή Γνώσης Πραγµατικού
Χρόνου (online), και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξα-
γωγής γνώσης µη πραγµατικού χρόνου, η οποία περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 6.

Η διαδικασία επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού ολοκληρώνεται µε τη δη-
µιουργία των κατάλληλων Οδηγιών Εξουσιοδότησης που θα πρέπει να εφαρµοστούν στον
υπό εξέταση συσχετισµό,  ώστε αυτός να ενσωµατώνει τις απαιτήσεις που υπαγορεύει το
Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης.
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7.1 Οδηγίες Εξουσιοδότησης

Ένας διµερής συσχετισµός κρίνεται έγκυρος όταν µέσω διαδικασίας συλλογιστικής
προκύψουν για αυτόν οδηγίες εξουσιοδότησης. Συγκεκριµένα, η δηµιουργία τουλάχιστον
µίας Οδηγίας Εγκυρότητας Διµερούς Συσχετισµού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
να χαρακτηριστεί ένας συσχετισµός κατ’ αρχήν έγκυρος, ωστόσο οι οδηγίες εγκυρότητας
ενδέχεται να συµπληρώνονται από οδηγίες άλλου τύπου που καθιστούν τελικά έγκυρο το
συσχετισµό και αφορούν τρίτες εργασίες οι οποίες απαιτείται ή απαγορεύεται να προη-
γούνται, να έπονται ή να εκτελούνται παράλληλα µε εκείνες του συσχετισµού, καθώς και
οδηγίες που αφορούν ροή δεδοµένων.

Με βάση τα παραπάνω, διακρίνουµε τους εξής τύπους οδηγιών εξουσιοδότησης:

Οδηγίες Εγκυρότητας Διµερούς Συσχετισµού Κάθε οδηγία εγκυρότητας διµερούς συ-
σχετισµού (Bilateral Validity Directive – ΒVD) αναφέρεται σε ένα διµερή συσχετισµό στο σύ-
νολό του, υποδεικνύοντας αφενός έναν έγκυρο συνδυασµό δραστών—λειτουργίας—πό-
ρων για καθεµία από τις εµπλεκόµενες εργασίες, και αφετέρου µία έγκυρη συσχέτιση µε-
ταξύ τους. Η τελευταία, στην απλή περίπτωση, περιλαµβάνει τον ορισµό της ακµής που
ενώνει τις δύο εργασίες (µεταφερόµενες οντότητες πληροφορίας, συνθήκες, κλπ.), ο οποίος
µπορεί να συµπίπτει ή όχι µε εκείνον του αρχικού διµερούς συσχετισµού, ενώ σε κάποια πιο
σύνθετη δύναται να προδιαγράφει επιπλέον την παρεµβολή ενός ή περισσότερων εργα-
σιών, απαραίτητων για τη σύννοµη ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των αρχικών εργασιών
(π.χ., κάποια εργασία κρυπτογράφησης ή άλλου είδους µετασχηµατισµού). Επιπρόσθετα,
κάθε τέτοια οδηγία περιλαµβάνει αναφορά σε ένα ακριβώς ζεύγος εκκινητή–σκοπού, συν-
δέοντας την ισχύ της µε τις συγκεκριµένες οντότητες. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι οδηγιών
συσχετίζονται πάντα µε κάποια οδηγία εγκυρότητας.

Οδηγίες Απαίτησης Εκτέλεσης Μία οδηγία απαίτησης εκτέλεσης (Task Presence Directive
– TPD) χρησιµοποιείται για να εκφράσει ότι µία έγκυρη εργασία, όπως προδιαγράφεται σε
µία οδηγία εγκυρότητας διµερούς συσχετισµού, απαιτεί την ύπαρξη µίας άλλης εργασίας ή
δοµής εργασιών, πιθανώς υπό ορισµένες συνθήκες πλαισίου, προϋποθέσεις ή µετασυνθή-
κες. Πέρα από τις απαιτούµενες αυτές εργασίες, η οδηγία υποδεικνύει επίσης τη σχετική ή
ακριβή θέση ή συσχέτιση σε επίπεδο ανταλλαγής δεδοµένων που χαρακτηρίζουν τις πρώ-
τες ως προς την εργασία αναφοράς.

Οδηγίες Απαγόρευσης Εκτέλεσης Οι οδηγίες απαγόρευσης εκτέλεσης (Task Forbiddance
Directives – TFD) απαγορεύουν την εκτέλεση κάποιων εργασιών εν όψει της παρουσίας κά-
ποιων άλλων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τις αντίστοιχες οδηγίες εγκυρότητας
διµερούς συσχετισµού. Έτσι, κάθε τέτοια οδηγία αναφέρεται σε µία οδηγία εγκυρότητας,
καθώς και σε εκείνη την εργασία του συσχετισµού που ενεργοποιεί την απαγόρευση, προσ-
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διορίζοντας την εργασία ή εργασίες, µε τις οποίες η υπό εξέταση εργασία έρχεται σε σύ-
γκρουση, είτε γενικά είτε αν οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται σε κάποια σχετική ή απόλυτη
θέση ως προς την εργασία αναφοράς. Οµοίως, µία απαγόρευση µπορεί να ισχύει µόνο υπό
συγκεκριµένες συνθήκες πλαισίου, προϋποθέσεις ή µετασυνθήκες.

Οδηγίες Απαίτησης Εισόδου Μία οδηγία απαίτησης εισόδου (Input Requirement Directive
– IRD) υποδεικνύει ότι κάποια εργασία χρειάζεται να λάβει κάποια δεδοµένα ως είσοδο
(για την εργασία-προορισµό αυτό µεταφράζεται σε επιπλέον δεδοµένα εκτός από αυτά
που λαµβάνει σύµφωνα µε την προσδιορισµένη ακµή του συσχετισµού). Συνδέεται µε µία
οδηγία εγκυρότητας, δείχνοντας επιπλέον στη µέσα σε αυτή ορισµένη εργασία που πρέπει
να λάβει τα δεδοµένα, και εµπεριέχει τα δεδοµένα εισόδου που πρέπει να παρασχεθούν,
υποδεικνύοντας, αν χρειάζεται, και την εργασία ή δοµή εργασιών από τις οποίες τα δεδο-
µένα αυτά πρέπει να προέρχονται. Και εδώ είναι δυνατός ο ορισµός συνθηκών πλαισίου,
προϋποθέσεων και µετασυνθηκών.

Οδηγίες Απαγόρευσης Εισόδου Οι οδηγίες απαγόρευσης εισόδου (Input Forbiddance Di-
rectives – IFD) αναφέρονται σε έναν έγκυρο διµερή συσχετισµό, απαγορεύοντας τη µετα-
φορά συγκεκριµένης πληροφορίας προς κάποια από τις εργασίες που περιλαµβάνονται σε
αυτόν. Η οδηγία δείχνει στη σχετική εργασία, υποδεικνύοντας τα δεδοµένα εισόδου που η
τελευταία απαγορεύεται να λάβει, καθώς και, πιθανώς, την εργασία από την οποία αυτά
δεν πρέπει να προέρχονται. Σε αντιστοιχία µε τις άλλες οδηγίες, υπάρχει δυνατότητα πε-
ριορισµού της απαγόρευσης από συνθήκες πλαισίου, προϋποθέσεις ή µετασυνθήκες.

7.2 Διαδικασία Επαλήθευσης Διµερούς Συσχετισµού

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού, η Μηχανή
Συµπερασµού λαµβάνει ως είσοδο τον υπό εξέταση διµερή συσχετισµό, καθώς και τους
δεδηλωµένους σκοπούς που ο εν λόγω συσχετισµός υποτίθεται πως εξυπηρετεί, σε συν-
δυασµό µε τους δεδηλωµένους πιθανούς εκκινητές, δηλαδή ζεύγη σκοπών-εκκινητών. Ο
Αλγόριθµος 7 περιγράφει σε υψηλό επίπεδο τη διαδικασία επαλήθευσης ενός διµερούς συ-
σχετισµού, τα βασικά στάδια της οποίας είναι τα ακόλουθα:

1. Έλεγχος συµµόρφωσης σκοπών

2. Εξαγωγή των αυτόνοµα έγκυρων εργασιών από τις αρχικές εργασίες που περιλαµ-
βάνει ο υπό εξέταση συσχετισµός

3. Επαλήθευση στο επίπεδο του ίδιου του διµερούς συσχετισµού, όπως αυτός προκύπτει
µε βάση το προηγούµενο βήµα

Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα 111



Αποτίµηση Αιτηµάτων

Αλγόριθµος 7 V B A
Input: PIP, ba
Output: DIR

1: LPIP ← G L PIP (PIP)
2: src← E B A S T (ba)
3: dst← E B A D T (ba)
4: BAO ← E B A O (ba)
5: DIR← ∅
6: for each lpip in LPIP do
7: pipIsV alid← V PIP(lpip,BAO)
8: if pipIsV alid then
9: SAV ST ← C S A T V (srct, lpip)

10: SAV DT ← C S A T V (ds , lpip)
11: BA′ ← ∅
12: if SAV ST ̸= ∅ && SAV DT ̸= ∅ then
13: BA′ ← G P V BA (SAVST,SAVDT)
14: end if
15: for each ba′ in BA′ do
16: DIR.add(V M A (ba’, ba, lpip))
17: end for
18: end if
19: end for
20: return DIR

Έχοντας σαν αφετηρία το αρχικό σύνολο ζευγών σκοπών-εκκινητώνPurposeInitiator-
Pairs (PIP), αρχικά εξάγονται τα ζεύγη που αποτελούνται από στοιχεία-φύλλα των αντί-
στοιχων isA γράφων, δηλαδή σκοπούς και ρόλους που δεν µπορούν να εξειδικευθούν πε-
ραιτέρω, τα οποία συνιστούν το σύνολο των ζευγών φύλλων LeafPurposeInitiatorPairs (LPIP)
(γραµµή 1). Επίσης, από το διµερή συσχετισµό (bilateral association— ba) εξάγονται η εργασία-
αφετηρία (source task— src) και η εργασία-προορισµός (destination task— dst) και εν συνεχεία,
εξάγονται οι αντίστοιχες λειτουργίες (σύνολο BilateralAssociationOperations— BAO) (γραµ-
µές 2—4).

Έτσι, τα παραπάνω στάδια πραγµατοποιούνται για κάθε ζεύγος lpip του συνόλου
LPIP (γραµµές 6–19), ώστε τελικά οι οδηγίες (σύνολο Directives— DIR) που θα προκύψουν
να αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο σκοπό και έναν συγκεκριµένο ρόλο εκκινητή. Εάν
το εκάστοτε ζεύγος αποδειχθεί έγκυρο, µέσω του ελέγχου συµµόρφωσης σκοπών (γραµµή
7), ο επόµενος έλεγχος αφορά την αυτόνοµη εγκυρότητα καθεµίας από τις εργασίες που
περιλαµβάνονται αρχικά στο συσχετισµό (γραµµές 9—10). Μία εργασία κρίνεται αυτό-
νοµα έγκυρη, όταν αντιστοιχεί σε τουλάχιστον µία επιτρεπόµενη ενέργεια, δηλαδή η εργα-
σία είναι τυπικά έγκυρη για κάποιο δεδοµένο σκοπό και κάποιο δεδοµένο εκκινητή, χωρίς
να λαµβάνονται υπόψη σε αυτό το στάδιο ενδεχόµενοι περιορισµοί σχετικοί µε την εκτέ-
λεσή της ή συγκρούσεις µε άλλες εργασίες. Για καθεµία αρχική εργασία είναι δυνατόν να
προκύψουν περισσότερες από µία αυτόνοµα έγκυρες εργασίες, οι οποίες συνιστούν τα σύ-
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νολα SAVST και SAVDT που περιέχουν αντίστοιχα τις αυτόνοµα έγκυρες εργασίες για την
εργασία-αφετηρία και την εργασία-προορισµό του αρχικού διµερούς συσχετισµού. Τα µέλη
των συνόλων αυτών χρησιµοποιούνται στη συνέχεια για το σχηµατισµό ενός ή περισσό-
τερων µετασυσχετισµών (σύνολο BA’) µε βάση την αντιστοίχιση των αυτόνοµα έγκυρων
εργασιών προς τις αρχικές (γραµµή 13).

Τέλος, για καθέναν από τους διµερείς µετασυσχετισµούς που προέκυψαν ως απο-
τέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας, οι οποίοι πλέον περιλαµβάνουν αυτόνοµα έγκυρες
εργασίες, ελέγχεται ο συσχετισµός καθεαυτός (γραµµές 15—17). Ο έλεγχος αυτός περι-
λαµβάνει διάφορα επιµέρους στάδια, όπως είναι ο έλεγχος της αλληλεπίδρασης µεταξύ
των δύο εργασιών, ο εντοπισµός τρίτων εργασιών που καθιστούν τελικά έγκυρο το συσχε-
τισµό ή εργασιών που έρχονται σε σύγκρουση µε τις εργασίες του εν λόγω συσχετισµού.
Σε αυτό το στάδιο δηµιουργούνται τελικά οι οδηγίες εξουσιοδότησης που αφορούν τον υπό
εξέταση συσχετισµό˙ εφόσον δεν προκύπτουν οδηγίες, αυτό µεταφράζεται ως απαγόρευση
εκτέλεσής του σε οποιαδήποτε µορφή του.

Καθένα από τα παραπάνω βήµατα παρουσιάζεται σε µεγαλύτερο βάθος στις ενό-
τητες που ακολουθούν. Στο Σχήµα 13 απεικονίζεται ένας υπό εξέταση διµερής συσχετι-
σµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα στις επόµενες ενότητες. Οι εργασίες
που περιλαµβάνει αφορούν την αξιολόγηση ενός περιστατικού (EvaluateIncident) από
το προσωπικό ασφάλειας (SecurityPersonnel) στη βάση της περιγραφής του εν λόγω περι-
στατικού (IncidentSummary), καθώς και τη µετέπειτα αντιµετώπισή του (MitigateIncident)
σύµφωνα µε τις οδηγίες (MitigationStrategy) του προσωπικού ασφάλειας. Εκκινητή της
αλληλεπίδρασης αποτελεί ο ρόλος του διαχειριστή ασφάλειας (SecurityAdmin), ενώ ο σκο-
πός που εξυπηρετεί ο συσχετισµός είναι εκείνος της ασφάλειας του δικτύου (Network-
Security). Μάλιστα, θεωρώντας τους δύο πιο εξειδικευµένους σκοπούς PerimeterNetwork-
Security και CollaborativeNetworkSecurity, προκύπτουν τελικά µέσω της διαδικασίας
που περιγράφηκε παραπάνω δύο ζεύγη σκοπών-εκκινητών για τα οποία θα εξεταστεί η
εγκυρότητα του διµερούς συσχετισµού (⟨PerimeterNetworkSecurity, SecurityAdmin⟩ και
⟨CollaborativeNetworkSecurity, SecurityAdmin⟩).

Σχήµα 13: Υπό εξέταση διµερής συσχετισµός
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7.3 Έλεγχος Συµµόρφωσης Σκοπών

Η συµµόρφωση των δεδηλωµένων σκοπών που ο υπό εξέταση διµερής συσχετισµός
υποτίθεται πως εξυπηρετεί µε εκείνους που πραγµατικά είναι σε θέση να εξυπηρετήσει
εξετάζεται ως προς δύο διαστάσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα δύο σχετικά ερωτήµατα
που είναι δυνατόν να υποβληθούν:

• Κατά πόσον οι λειτουργίες που περιλαµβάνει ο διµερής συσχετισµός είναι σύµφωνες
µε τους σκοπούς τους οποίους ο εν λόγω συσχετισµός υποτίθεται πως εξυπηρετεί.

• Κατά πόσον οι ρόλοι που κατέχει ο εκάστοτε εκκινητής της αλληλεπίδρασης δικαιο-
λογούν την εκκίνηση της εκτέλεσης του εν λόγω συσχετισµού, έτσι ώστε να εξυπη-
ρετηθεί κάποιος συγκεκριµένος σκοπός.

Το πρώτο βήµα ώστε να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα αποτελεί η εξα-
γωγή των σκοπών που ο συσχετισµός πράγµατι εξυπηρετεί µε βάση τους σκοπούς που
εξυπηρετούν οι λειτουργίες που περιλαµβάνει. Έτσι, για καθεµία από αυτές τις λειτουρ-
γίες συγκεντρώνονται οι σκοποί που αυτή είναι δυνατόν να εξυπηρετεί, µέσω της σχέσης
mayServePurposes του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών και οι κοινοί σκοποί (εάν
υπάρχουν) συνιστούν το σύνολο BilateralAssociationPurposes (BAP). Από την άλλη πλευρά,
οι δεδηλωµένοι σκοποί που ο υπό εξέταση συσχετισµός υποτίθεται πως εξυπηρετεί απαρ-
τίζουν το σύνολο DeclaredPurposes (DP) και µε αντιπαραβολή των δύο συνόλων είναι τε-
λικά δυνατόν να απαντηθεί το πρώτο ερώτηµα. Οι σκοποί που αποτελούν µέλη και των
δύο συνόλων—εάν υπάρχουν τέτοιοι κοινοί σκοποί— συνιστούν τους έγκυρους σκοπούς
Οι δεδηλωµένοι σκοποί οι οποίοι δεν περιέχονται στο σύνολο BAP δε γίνονται αποδεκτοί.

Για την απάντηση του δεύτερου ερωτήµατος, συγκεντρώνονται οι σκοποί για τους
οποίους είναι δυνατόν να ενεργεί ο κάθε ρόλος που κατέχει ο εκκινητής της αλληλεπίδρα-
σης, µέσω της σχέσης mayActForPurposes του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών. Οι
σκοποί αυτοί συνιστούν το σύνολο InitiatorPurposes και αντιπαραβάλλονται µε τους έγκυ-
ρους σκοπούς που ο συσχετισµός είναι δυνατόν να εξυπηρετεί. Οι κοινοί σκοποί αποτελούν
τους σκοπούς για τους οποίους ο εκάστοτε ρόλος µπορεί να εκκινήσει την εκτέλεση του εν
λόγω συσχετισµού.

Με βάση τα παραπάνω, το βήµα του ελέγχου συµµόρφωσης σκοπών του Αλγόριθ-
µου 7 αναλύεται όπως φαίνεται στον Αλγόριθµο 8, και το εκάστοτε ζεύγος pip κρίνεται
έγκυρο, εάν τόσο οι κοινοί σκοποί που εξυπηρετούν οι λειτουργίες που περιλαµβάνονται
στο διµερή συσχετισµό, όσο και οι σκοποί για τους οποίους µπορεί να δράσει ο ρόλος του
εκκινητή, περιέχουν το σκοπό του δεδοµένου ζεύγους.

Σηµειώνεται ότι σε όλους τους ελέγχους λαµβάνονται επίσης υπόψη οι ιεραρχι-
κές σχέσεις µεταξύ σκοπών και λειτουργιών. Επίσης, στην περίπτωση που οι σκοποί που
πρόκειται να εξυπηρετήσει ένας διµερής συσχετισµός δε δηλώνονται εξαρχής, αυτοί υπο-
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Αλγόριθµος 8 V PIP
Input: pip, BAO
Output: pipIsValid

1: pipIsV alid← V O A P (pip,BAO)
2: &&V I A P (pip)
3: return pipIsValid

λογίζονται από τη Μηχανή Συµπερασµού όπως περιγράφηκε στο πρώτο βήµα, ενώ εάν
δεν έχουν προσδιοριστεί οι πιθανοί εκκινητές, τότε για κάθε συµβατό σκοπό εξάγονται οι
έγκυροι εκκινητές µέσω της σχέσηςmayActForPurposes. Τέλος, εάν δεν έχουν προσδιοριστεί
ούτε οι πιθανοί εκκινητές ούτε οι σκοποί, τα έγκυρα ζεύγη εξάγονται συνδυάζοντας τις
δύο προηγούµενες περιπτώσεις.

7.4 Εξαγωγή των Αυτόνοµα Έγκυρων Εργασιών

Στο βήµα αυτό ελέγχεται η αυτόνοµη εγκυρότητα των εργασιών του διµερούς συ-
σχετισµού, δηλαδή ανεξάρτητα από λοιπούς περιορισµούς που αφορούν την εγκυρότητα
της εκάστοτε εργασίας, πέρα από το σκοπό τον οποίο ο συσχετισµός εξυπηρετεί και το
ρόλο του εκκινητή του. Θεωρούµε ότι µία εργασία είναι έγκυρη κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν
υπάρχει τουλάχιστον µία επιτρεπόµενη ενέργεια (βλ. Ενότητα 6.2.1), δηλαδή µία κατ’ αρ-
χήν έγκυρη ενέργεια, η οποία να αντιστοιχεί στην εν λόγω εργασία. Μία εργασία µπορεί να
αποδειχθεί τελικά έγκυρη όπως ακριβώς έχει οριστεί, ωστόσο είναι πιθανό κάποια από τα
στοιχεία που την απαρτίζουν να αντικατασταθούν µέσω της διαδικασίας αυτής από άλλα
σχετικά στοιχεία, ισοδύναµα προς τα αρχικά, για τα οποία επιτρέπεται τελικά η ενέργεια
πρόσβασης. Επίσης, µέσω της διαδικασίας αυτής, συµπληρώνονται τα στοιχεία της εργα-
σίας εκείνα που δεν έχουν προσδιοριστεί εξαρχής κατά την προδιαγραφή του διµερούς συ-
σχετισµού.

Ωστόσο, λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν οι εργασίες και οι ενέργειες στον
ορισµό τους, στη γενική περίπτωση η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι ένα προς ένα (βλ. Ενότη-
τες 3.2.1 και 4.2.1). Πρώτον, κάθε εργασία είναι δυνατόν να συσχετίζεται µε περισσότερα
του ενός προφίλ εκτέλεσης, τα οποία προσδιορίζουν τη λειτουργία στην οποία αναφέρεται
η εργασία, τους δυνητικούς δράστες και τους δυνητικούς πόρους. Ακριβώς σε αυτή τη δοµή
του προφίλ εκτέλεσης διαφαίνονται οι βασικές διαφορές που εµφανίζει η δοµή της εργα-
σίας σε σχέση µε εκείνη της ενέργειας. Σε µία ενέργεια προβλέπεται µόνο ένας δράστης
ή δράστες λογικά συσχετισµένοι µεταξύ τους µε σχέση AND, ενώ στο προφίλ εκτέλεσης
µίας εργασίας είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται πολλαπλοί δράστες, εναλλακτικοί ή συ-
µπληρωµατικοί µεταξύ τους, µε χρήση των αντίστοιχων λογικών σχέσεων. Οµοίως, λογικά
συσχετισµένοι σε µία εργασία µπορεί να είναι και οι πόροι, ενώ σε µία ενέργεια ο πόρος
είναι πάντα ένας, καθώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα πλαίσια του ελέγχου πρόσβα-
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σης η πρόσβαση εξετάζεται πάντα αναφορικά µε κάποιο συγκεκριµένο πόρο. Οι συνθή-
κες που συµπληρώνουν τον ορισµό ενός προφίλ εκτέλεσης αφορούν παράγοντες που δεν
αποτελούν µέρος της προδιαγραφής του διµερούς συσχετισµού (π.χ., εξωγενείς παράµε-
τροι περιβάλλοντος) ή που εκτείνονται πέραν των ορίων της εργασίας και που, συνεπώς,
δεν µπορούν να εκφραστούν αποκλειστικά στη βάση των ιδιοτήτων των εµπλεκόµενων
οντοτήτων, δηλαδή των δραστών, των πόρων και της λειτουργίας, και αντιστοιχούν στις
συνθήκες που είναι συσχετισµένες µε την επιτρεπόµενη ενέργεια. Σηµειώνεται ότι αν και
η λειτουργία είναι κοινή για όλα τα προφίλ, καθώς αυτή ορίζεται µονοσήµαντα και στο
επίπεδο της ίδιας της εργασίας, τα διάφορα προφίλ εκτέλεσης ενδέχεται να θέτουν δια-
φορετικές τιµές στις διάφορες παραµέτρους που συνιστούν τις ρυθµίσεις εκτέλεσης της εν
λόγω εργασίας και άλλες ιδιότητές της, µέσω της οντότητας λειτουργίας.

Με βάση τα παραπάνω, προκειµένου να ελεγχθεί η αυτόνοµη εγκυρότητα µίας ερ-
γασίας, ενδέχεται να είναι απαραίτητος ο έλεγχος της εγκυρότητας περισσότερων της µίας
ενεργειών, αφενός λόγω των διαφορετικών προφίλ εκτέλεσης και αφετέρου λόγω των λο-
γικά συσχετισµένων δραστών και πόρων. Η µεθοδολογία που ακολουθείται για να εξα-
χθούν όλες οι αυτόνοµα έγκυρες εργασίες από µία δεδοµένη εργασία και κατ’ επέκταση
να ελεγχθεί η εγκυρότητα της τελευταίας περιγράφεται από τον Αλγόριθµο 9.

Το πρώτο βήµα αφορά στην εξαγωγή των πληροφοριών της υπό εξέταση εργασίας
οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιστοίχιση της εν λόγω εργασίας σε µία ή περισ-
σότερες επιτρεπόµενες ενέργειες (γραµµές 2—7). Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά εξάγονται
η λειτουργία πάνω στην οποία θεµελιώνεται η εργασία (taskOperation— tOp) και τα προ-
φίλ εκτέλεσης που είναι συσχετισµένα µε την εργασία (σύνολο ExecutionProfiles— EP) και
στη συνέχεια, από το κάθε προφίλ εκτέλεσης εξάγονται οι δράστες (σύνολο Actors— AC)
και οι πόροι (σύνολο Resources— RES). Απλοποιηµένα, κάθε προφίλ εκτέλεσης ουσιαστικά
εξετάζεται σαν ξεχωριστή εργασία και µία εργασία κρίνεται αυτόνοµα έγκυρη αν βρεθεί
τουλάχιστον µία επιτρεπόµενη ενέργεια που να αντιστοιχεί σε κάποιο από τα προσδιορι-
σµένα προφίλ εκτέλεσης. Αυτό συνεπάγεται ότι οι αυτόνοµα έγκυρες εργασίες που τελικά
θα προκύψουν θα αφορούν µεν την ίδια εργασία, αλλά θα αναφέρονται σε διαφορετικά
προφίλ εκτέλεσης, εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός προφίλ συσχετισµένα µε την
εν λόγω εργασία. Επιπλέον, µε στόχο να ελαχιστοποιηθούν τα ερωτήµατα προς τη Μη-
χανή Συµπερασµού, ο τελικός διµερής συσχετισµός που θα προκύψει θα πρέπει να περιέ-
χει όσο το δυνατόν πιο εξειδικευµένες έννοιες, οπότε οι οντότητες που συµµετέχουν στην
εκάστοτε εργασία αντικαθιστώνται από τις αντίστοιχες οντότητες που αναφέρονται σε
στοιχεία-φύλλα του αντίστοιχου γράφου. Σαν αποτέλεσµα, κάθε προφίλ εκτέλεσης είναι
δυνατόν να οδηγήσει σε πολλαπλά εξειδικευµένα προφίλ, τα οποία είναι ισοδύναµα προς
το αρχικό.

Συνεπώς, για κάθε προφίλ εκτέλεσης συγκεντρώνονται οι πιο εξειδικευµένοι δρά-
στες (σύνολο LeafActors— LAC), οι πιο εξειδικευµένες λειτουργίες (σύνολο LeafOperations—
LOP) και οι πιο εξειδικευµένοι πόροι (σύνολο LeafResources — LRES) και για κάθε δυνατό
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Αλγόριθµος 9 C S A T V
Input: t, pip
Output: SAVT

1: SAV T ← ∅
2: EP ← E T E P (t)
3: tOp← t.operation
4: LOP ← F L O (tOp)
5: for each ep in EP do
6: AC ← E E P A (ep)
7: RES ← E E P R (ep)
8: for each lop in LOP do
9: SAV T_OP ← ∅

10: if epIsComplete then
11: for each ac in AC do
12: PERMACT_AC ← ∅
13: LAC ← F L A (ac)
14: for each lac in LAC do
15: PERMACT_LAC ← ∅
16: for each res in RES do
17: LRES ← F L R (res)
18: for each lres in LRES do
19: PERMACT ← F P A (lac, lop, lres, pip)
20: if PERMACT = ∅ then
21: PERMACT ←
22: F P A F L D R (lac, lop, lres, pip)
23: if PERMACT = ∅ then
24: PERMACT ←
25: F P A F C R (lac, lop, lres, pip)
26: end if
27: end if
28: PERMACT_LAC.add(PERMACT )
29: end for
30: end for
31: PERMACT_AC.add(PERMACT_LAC)
32: end for
33: PERMACT_AC ′ ← C A M A (PERMACT_AC)
34: SAV T_OP .add₍T A T T (PERMACT_AC’, ep))
35: end for
36: SAV T .add(M S A V T (SAVT_OP))
37: end if
38: end for
39: end for
40: return SAVT

συνδυασµό τους ελέγχεται η εγκυρότητά του µε την αναζήτηση των επιτρεπόµενων ενερ-
γειών που αναφέρονται στις ίδιες οντότητες και είναι σύµφωνες µε το δεδοµένο ζεύγος
σκοπού-εκκινητή (γραµµές 19—27). Στην περίπτωση που δε βρεθούν επιτρεπόµενες ενέρ-
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γειες, οι οποίες να αφορούν την πρόσβαση στον εξειδικευµένο πόρο, τότε αναζητούνται οι
επιτρεπόµενες ενέργειες που αναφέρονται σε λιγότερο λεπτοµερείς πόρους (για την περί-
πτωση που ο πόρος αφορά δεδοµένα). Εάν και πάλι δε βρεθούν επιτρεπόµενες ενέργειες
ή ο παρών πόρος δεν αναφέρεται σε δεδοµένα, διερευνάται η πρόσβαση σε συγκεκριµένα
τµήµατά του, παραπέµποντας στην πράξη της προβολής (projection) της σχεσιακής άλγε-
βρας.

Καθώς οι επιτρεπόµενες ενέργειες που επιστρέφονται αποτελούν προϊόν ”αποδό-
µησης” του προφίλ εκτέλεσης, υπό την έννοια ότι λογικά συσχετισµένοι δράστες και πόροι
εξετάζονται στην ουσία ξεχωριστά, θα πρέπει τελικά αυτές να συγχωνευθούν (merging),
ώστε να αποδώσουν πλήρως σηµασιολογικά το αρχικό προφίλ εκτέλεσης. Αρχικά εξάγο-
νται οι αυτόνοµα έγκυρες εργασίες µε βάση το δεδοµένο πόρο (γραµµές 16–31). Οι επιτρε-
πόµενες ενέργειες που βρέθηκαν για τον κάθε δράστη, µε χρήση των σχέσεων που δηλώ-
νουν εξειδίκευση, συµπερίληψη και βαθµό λεπτοµέρειας, συγχωνεύονται ώστε να αντικα-
τοπτρίζουν κάθε δυνατό συνδυασµό πόρων πάνω στους οποίους ο εν λόγω δράστης επι-
τρέπεται να επενεργήσει µέσω της δεδοµένης λειτουργίας (γραµµή 33) και, κατόπιν, µε-
ταφράζονται στις αντίστοιχες εργασίες (γραµµή 34). Σε αντίθεση µε τις αρχικές εργασίες,
οι αυτόνοµα έγκυρες εργασίες που προκύπτουν φέρουν ένα µοναδικό προφίλ εκτέλεσης.
Το επόµενο στάδιο αφορά τη συγχώνευση αυτών των εργασιών, ώστε το νέο προφίλ εκτέ-
λεσης να περιλαµβάνει τους επιτρεπτούς λογικά συσχετισµένους δράστες (γραµµή 36).
Κατά τη συγχώνευση, οντότητες που αφορούν εναλλακτικές µεταξύ τους έννοιες συνδέο-
νται λογικά µε σχέση OR, ενώ στην περίπτωση που οι έννοιες που συµµετέχουν από κοινού
σε κάποια τρίτη συνδέονται µεταξύ τους µε σχέση AND¹⁹. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδι-
κασία συγχώνευσης, τόσο στο επίπεδο ενεργειών όσο και στο τελικό επίπεδο εργασιών, η
οµαδοποίηση (clustering) λαµβάνει υπόψη τους περιορισµούς που έχουν οριστεί πάνω στις
σχετικές οντότητες, δηλαδή τους δράστες, τις λειτουργίες και τους πόρους, καθώς και τις
συνθήκες που συµπληρώνουν το κάθε προφίλ εκτέλεσης και εκείνες που καθιστούν έγκυ-
ρες τις ενέργειες. Ουσιαστικά, οι ενέργειες/εργασίες οµαδοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε
τελικά τα στοιχεία τους να αφορούν πανοµοιότυπες, αλληλεπικαλυπτόµενες ή παρεµφε-
ρείς οντότητες, δηλαδή οντότητες που αναφέρονται στις ίδιες έννοιες και οι περιορισµοί
που έχουν οριστεί σε αυτές είτε να είναι οι ίδιοι, είτε να επικαλύπτονται, είτε να µην έρχο-
νται σε σύγκρουση µεταξύ τους. Τέλος, συγχώνευση πραγµατοποιείται και κατά τη φάση
µετάφρασης των ενεργειών σε εργασίες µεταξύ των περιορισµών και συνθηκών που ορί-
ζονται πάνω στο προφίλ εκτέλεσης και εκείνων που προδιαγράφονται µέσω των κανόνων
του Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης˙ σε περίπτωση συγκρούσεων ή επικάλυ-
ψης, προτεραιότητα έχουν οι περιορισµοί εκείνοι που επιβάλλουν οι κανόνες.

Επιστρέφοντας στο διµερή συσχετισµό αναφοράς του Σχήµατος 13, για τον έλεγχο
της εγκυρότητας της εργασίας-αφετηρίας και τη συνακόλουθη εξαγωγή των αυτόνοµα
έγκυρων εργασιών, αναζητούνται οι επιτρεπόµενες ενέργειες που αναφέρονται στην ενέρ-

¹⁹Αυτό ισχύει για οντότητες που προκύπτουν µέσω των σχέσεων του Μοντέλου Πληροφοριών από τις ρητά
ορισµένες στην εργασία οντότητες.

118 Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης για Κατανεµηµένα Περιβάλλοντα



Αποτίµηση Αιτηµάτων

γεια πρόσβασης ⟨SecurityPersonnel, EvaluateIncident, IncidentSummary⟩ για το σκοπό
PerimeterNetworkSecurity. Με βάση το γράφο των ρόλων του Σχήµατος 14βʹ, οδηγού-
µαστε στις ενέργειες-φύλλα ⟨CSIRT, EvaluateIncident, IncidentSummary⟩ και ⟨Security-
Admin, EvaluateIncident, IncidentSummary⟩. Η πρώτη είναι συσχετισµένη µε την επιτρε-
πόµενη ενέργεια PermittedAct#3 (Σχήµα 14γʹ), η οποία οδηγεί στην αντίστοιχη αυτόνοµη
εργασία του Σχήµατος 14εʹ. Παρατηρούµε ότι εκτός από την αντικατάσταση του ρόλου
της αρχικής εργασίας από έναν πιο εξειδικευµένο, προστίθεται ο περιορισµός για το επί-
πεδο σοβαρότητας του περιστατικού, πληροφορία η οποία περιέχεται στην περιγραφή του
τελευταίου (όπως φαίνεται από το γράφο των δεδοµένων του Σχήµατος 14βʹ, Severity-
Level isPartOf−−−−−→IncidentSummary). Η δεύτερη ενέργεια-φύλλο δεν είναι συσχετισµένη µε κά-
ποια επιτρεπόµενη ενέργεια˙ σε αυτήν την περίπτωση, όπως περιγράφηκε παραπάνω,
αναζητούνται επιτρεπόµενες ενέργειες που αφορούν λιγότερο λεπτοµερείς τύπους δεδο-
µένων, ή τύπους δεδοµένων που περιέχονται σε εκείνον που αποτελεί τον πόρο της ενέρ-
γειας-φύλλου. Έτσι, σύµφωνα µε την επιτρεπόµενη ενέργεια PermittedAct#4, οι χρήστες
µε ρόλο SecurityAdmin επιτρέπεται να αξιολογήσουν ένα περιστατικό βάσει µόνο της γε-
νικής περιγραφής του περιστατικού IncidentGeneralDescription, για την οποία ισχύει
IncidentGeneralDescription isPartOf−−−−−→IncidentSummary, όταν το περιστατικό είναι µέτριας
σοβαρότητας (έκφραση Expr#2 ⟨SeverityLevel, equals, Medium⟩). Με τον τρόπο αυτό
εξάγεται και η δεύτερη αυτόνοµα έγκυρη εργασία του Σχήµατος 14εʹ. Ουσιαστικά, οι δύο
αυτές αυτόνοµα έγκυρες εργασίες αντανακλούν διαφοροποιήσεις στην εκτέλεση της λει-
τουργίας EvaluateIncident ανάλογα µε το ρόλο του δράστη και τη σοβαρότητα του περι-
στατικού, µε παράλληλη διαφοροποίηση του εκάστοτε πόρου.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Αλγόριθµος 9 παρουσιάζει τον τρόπο διαχεί-
ρισης εργασιών στις οποίες τα προφίλ εκτέλεσης είναι πλήρως προσδιορισµένα (epIsCom-
plete), δηλαδή, πέρα από τη λειτουργία πάνω στην οποία θεµελιώνεται η εργασία, έχει
οριστεί τουλάχιστον ένας δράστης και τουλάχιστον ένας πόρος. Στην περίπτωση που κά-
ποιο/α στοιχείο/α του προφίλ δεν έχουν οριστεί, η µεθοδολογία που ακολουθείται είναι η
ίδια, µε µόνη διαφορά να αποτελεί το γεγονός ότι η αναζήτηση των επιτρεπόµενων ενερ-
γειών γίνεται µε βάση τα προσδιορισµένα στοιχεία, ενώ εκείνα που παραλείπονται υπα-
γορεύονται τελικά από τις ίδιες τις ενέργειες. To Σχήµα 15 απεικονίζει την εξαγωγή των
αυτόνοµα έγκυρων εργασιών για την εργασία-προορισµό του υπό εξέταση διµερούς συσχε-
τισµού του Σχήµατος 13, για την οποία, εκτός από τη λειτουργία, έχει προσδιοριστεί µόνο
ο πόρος. Μετά την ανάλυση της λειτουργίας MitigateIncident στις πιο εξειδικευµένες
από αυτήν Sinkhole και Redirect (Σχήµα 15βʹ), που αντανακλούν εναλλακτικούς τρόπους
υλοποίησης της αρχικής λειτουργίας, αναζητούνται επιτρεπόµενες ενέργειες που αναφέ-
ρονται σε ενέργειες πρόσβασης µε λειτουργία Sinkhole ή Redirect και πόρο Traffic. Έτσι
σύµφωνα µε την ενέργεια πρόσβασης της επιτρεπόµενης ενέργειας PermittedAct#1 για τη
λειτουργία Sinkhole (αντίστοιχα για τη λειτουργία Redirect) εξάγεται η πρώτη αυτόνοµα
έγκυρη εργασία του Σχήµατος 15δʹ, όπου έχει προσδιοριστεί πλέον στο προφίλ εκτέλεσης
και ο δράστης (o περιέκτης λειτουργιών MitigationSystem).
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(αʹ) Αρχική προδιαγραφή εργασίας

(βʹ) Υπογράφοι της ΙΜΟ

(γʹ) Επιτρεπόµενη ενέργεια για δράστη µε ρόλο CSIRT

(δʹ) Επιτρεπόµενη ενέργεια για δράστη µε ρόλο SecurityAdmin

(εʹ) Αυτόνοµα Έγκυρες Εργασίες

Σχήµα 14: Παράδειγµα Εξαγωγής Αυτόνοµα Έγκυρων Εργασιών
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(αʹ) Αρχική προδιαγραφή εργασίας (βʹ) Υπογράφος λειτουργιών της IMO

(γʹ) Επιτρεπόµενη ενέργεια για τη λειτουργία Sinkhole

(δʹ) Αυτόνοµα Έγκυρες Εργασίες

Σχήµα 15: Παράδειγµα εξαγωγής αυτόνοµα έγκυρων εργασιών από µη πλήρως προσδιο-
ρισµένη εργασία

7.5 Επαλήθευση του Διµερούς Μετασυσχετισµού

Μετά την εξαγωγή των αυτόνοµα έγκυρων εργασιών για κάθε αρχική εργασία του
υπό εξέταση διµερούς συσχετισµού, και όπως φαίνεται στον Αλγόριθµο 7, σχηµατίζονται
οι διµερείς µετασυσχετισµοί (σύνολο BA’) µε βάση την αντιστοίχιση των αυτόνοµα έγκυ-
ρων προς τις αρχικές εργασίες του εκάστοτε αρχικού διµερούς συσχετισµού. Σηµειώνεται
ότι σε αυτήν τη φάση οι διµερείς µετασυσχετισµοί είναι ηµιτελείς, καθώς δεν έχει προδια-
γραφεί ακόµα η µεταξύ τους αλληλεπίδραση, η οποία θα προκύψει τελικά µε τον τρόπο
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που περιγράφεται στην Ενότητα 7.5.2. Καθώς από κάθε αρχική εργασία είναι δυνατόν να
προκύψει τελικά ένα σύνολο αυτόνοµα έγκυρων εργασιών, όπως περιγράφηκε στην Ενό-
τητα 7.4, κάθε αρχικός διµερής συσχετισµός ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα αντίστοιχο σύ-
νολο διµερών µετασυσχετισµών, των οποίων οι εργασίες είναι πλέον αυτόνοµα έγκυρες.
Για παράδειγµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 16, ο αρχικός συσχετισµός του Σχήµατος 13
οδηγεί στο σχηµατισµό τεσσάρων µετασυσχετισµών µε βάση την αρχική ροή και τις αυ-
τόνοµα έγκυρες εργασίες που προέκυψαν στο προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας για
το ζεύγος ⟨PerimeterNetworkSecurity, SecurityAdmin⟩. Έτσι, για να χαρακτηριστεί ένας
αρχικός διµερής συσχετισµός έγκυρος, θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους εξαγµένους
µετασυσχετισµούς να αποδειχθεί έγκυρος.

Σχήµα 16: Διµερείς µετασυσχετισµοί που προέκυψαν για τον υπό εξέταση διµερή συσχετι-
σµό

Για να χαρακτηριστεί ένας διµερής µετασυσχετισµός ως έγκυρος θα πρέπει αρχικά
να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν απόλυτες συγκρούσεις µεταξύ των δύο εργασιών, υπό
την έννοια ότι η εκτέλεση της µίας δεν αποκλείει την εκτέλεση της άλλης ανεξάρτητα από
άλλους παράγοντες, όπως η παρουσία ή απουσία τρίτων εργασιών. Επιπλέον, προϋπόθεση
για την εγκυρότητα του διµερούς συσχετισµού αποτελεί η εγκυρότητα της ροής ελέγχου ή
δεδοµένων η οποία περιγράφει την αλληλεπίδραση των εν λόγω εργασιών, δηλαδή η κα-
τευθυνόµενη ακµή που συνδέει την εργασία-αφετηρία µε την εργασία-προορισµό. Η εκ-
πλήρωση των δύο αυτών προϋποθέσεων έχει σαν αποτέλεσµα την εξαγωγή των οδηγιών
εξουσιοδότησης που θα πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να είναι τελικά έγκυρος ο διµερής
συσχετισµός. Εκτός από τις οδηγίες που αφορούν την αλληλεπίδραση καθεαυτή, από τη
στιγµή που η τελευταία θα κριθεί έγκυρη, γίνεται ο έλεγχος για άλλες εργασίες που είτε
είναι απαραίτητες για, είτε έρχονται σε σύγκρουση µε την εκτέλεση καθεµίας από τις ερ-
γασίες του συσχετισµού˙ ο έλεγχος αυτός οδηγεί στην εξαγωγή επιπρόσθετων οδηγιών
που υπαγορεύουν την παρουσία ή την απουσία τρίτων εργασιών αναφορικά µε κάποια
από τις εργασίες του συσχετισµού και αντίστοιχα συµπληρωµατική ή απαγορευµένη ροή
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δεδοµένων προς τις εργασίες. Σηµειώνεται ότι η µη δηµιουργία οδηγιών εξουσιοδότησης
για ένα διµερή συσχετισµό συνεπάγεται ότι δεν είναι τελικά δυνατόν αυτός να εκτελεστεί
σε οποιαδήποτε µορφή του.

Με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία επαλήθευσης ενός διµερούς µετασυσχετισµού
περιγράφεται από τον Αλγόριθµο 10 και αναλύεται στα ακόλουθα βήµατα:

• Έλεγχος για τον εντοπισµό τυχόν απόλυτων συγκρούσεων µεταξύ της εργασίας-
αφετηρίας src και της εργασίας-προορισµού dst του µετασυσχετισµού ba’ (γραµµή 4)

• Επαλήθευση της αλληλεπίδρασης των εργασιών του µετασυσχετισµού, µε βάση τον
αρχικό διµερή συσχετισµό ba (γραµµή 6)

• Προσδιορισµός των εργασιών που πρέπει ή απαγορεύεται να έπονται, να προηγού-
νται ή να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες του µετασυσχετισµού, καθώς και
επιπλέον πληροφορίας που οι τελευταίες πρέπει ή απαγορεύεται να λαµβάνουν ως
είσοδο (γραµµές 8—10)

Αλγόριθµος 10 V M A
Input: ba’, ba, pip
Output: DIR

1: DIR← ∅
2: src← ba′.src
3: dst← ba′.dst
4: definiteConflictExists← C F D C (src, dst, pip)
5: if !definiteConflictExists then
6: DIR← V B E (src, dst, ba, pip)
7: DIR′ ← ∅
8: for each dir in DIR do
9: DIR′.add(C O D (src, dst, pip))

10: end for
11: DIR.add(DIR′)
12: end if
13: return DIR

Οι ενότητες που ακολουθούν περιγράφουν εκτενέστερα καθένα από τα προανα-
φερθέντα βήµατα.

7.5.1 Εντοπισµός Απόλυτων Συγκρούσεων

Ο σκοπός εκτέλεσης αυτού του βήµατος έγκειται στον έγκαιρο εντοπισµό συγκρού-
σεων µεταξύ των δύο εργασιών αναφοράς του εκάστοτε διµερούς µετασυσχετισµού, ούτως
ώστε σε περίπτωση εντοπισµού να µην πραγµατοποιηθούν τα επόµενα βήµατα της διαδι-
κασίας, τα οποία είναι απαιτητικά σε πόρους.
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Καθώς ο έλεγχος πραγµατοποιείται σε επίπεδο ενεργειών, αρχικά η εργασία-αφε-
τηρία και η εργασία-προορισµός αποσυντίθενται µε τη λογική που περιγράφηκε στην Ενό-
τητα 7.4, ώστε η κάθε εργασία να µπορεί να αντιστοιχηθεί τελικά σε µία ή περισσότερες
ενέργειες, δηλαδή καθεµία από τις ενέργειες να αναφέρεται µόνο σε έναν πόρο του προφίλ
εκτέλεσης της αντίστοιχης εργασίας και σε ένα µοναδικό δράστη ή δράστες λογικά συν-
δεδεµένους µεταξύ τους µε σχέση AND. Έτσι, προκύπτουν τα σύνολα ACTsrc και ACTdst

που απαρτίζονται από τις ενέργειες που προκύπτουν από την εργασία-αφετηρία και την
εργασία-προορισµό, αντίστοιχα.

Ουσιαστικά, για κάθε συνδυασµό actsrc ∈ ACTsrc και actdst ∈ ACTdst θα πρέπει να
διερευνηθούν τα εξής:

(i) Αν οι εν λόγω ενέργειες συνυπάρχουν σε απαγορεύσεις, όπου η actdst αντιστοιχεί
στην ενέργεια πρόσβασης και η actsrc αποτελεί τη µοναδική θετική προ-ενέργεια.

(ii) Αν οι εν λόγω ενέργειες συνυπάρχουν σε άδειες, όπου η actsrc αποτελεί τη µοναδική
αρνητική προ-ενέργεια και η actdst αντιστοιχεί στην ενέργεια πρόσβασης.

(iii) Αν οι εν λόγω ενέργειες συνυπάρχουν σε άδειες, όπου η actsrc αντιστοιχεί στην ενέρ-
γεια πρόσβασης και η actdst αποτελεί τη µοναδική αρνητική µετα-ενέργεια.

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δίδονται µέσω των επιτρεπόµενων ενερ-
γειών (βλ. Ενότητα 6.2.1). Η ενέργεια πρόσβασης αντιστοιχεί στην ενέργεια στην οποία
αναφέρεται η επιτρεπόµενη ενέργεια, ενώ οι αρνητικές προ- και µετα- ενέργειες αντανα-
κλώνται από τις απαιτούµενες διενέργειες οι οποίες συνδέονται µε την εν λόγω επιτρε-
πόµενη ενέργεια µέσω της ιδιότητας forbidsActionStructure της οντολογίας PMO και µε
την ιδιότητα τύπου δεδοµένων refersToPosition να υποδεικνύει κατάλληλα αν το εκά-
στοτε στιγµιότυπο αποτελεί προ- ή µετα- ενέργεια. Έτσι, για παράδειγµα, λόγω των επι-
τρεπόµενων ενεργειών των Σχηµάτων 14γʹ και 15γʹ, δεν εντοπίζονται συγκρούσεις µεταξύ
των εργασιών του µετασυσχετισµού (a) του Σχήµατος 16.

Στη γενική περίπτωση, όπου οι δεδοµένες εργασίες δεν αντιστοιχίζονται η καθεµία
σε µία ακριβώς ενέργεια, οι παραπάνω έλεγχοι επεκτείνονται ώστε η εκάστοτε ενέργεια
πρόσβασης να ελέγχεται για απόλυτες συγκρούσεις µε κάθε µέλος (εκτός του κενού συνό-
λου) του δυναµοσυνόλου του αντίστοιχου συνόλου ενεργειών που αντιστοιχούν στις προ-
/µετα- ενέργειες, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις λογικές σχέσεις που περιλαµβάνο-
νται στα προφίλ εκτέλεσης των υπό εξέταση εργασιών. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση
που η δοµή των προ-/µετα- ενεργειών περιέχει και άλλες λογικά συσχετισµένες ενέργειες
εκτός από εκείνες που περιλαµβάνονται στο σύνολο ACTsrc ή στο σύνολο ACTdst, οποιαδή-
ποτε σύγκρουση εντοπιστεί δε χαρακτηρίζεται ως απόλυτη, καθώς οι τρίτες λογικά συσχε-
τισµένες ενέργειες ενδέχεται να καταργούν τελικά τη σύγκρουση αυτή µε την παρουσία
ή απουσία τους πριν, µετά ή παράλληλα µε τον υπό εξέταση διµερή συσχετισµό (βλ. Ενό-
τητα 7.5.3).
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7.5.2 Επαλήθευση της Αλληλεπίδρασης των Εργασιών

Στο στάδιο αυτό, ο εκάστοτε διµερής µετασυσχετισµός, ο οποίος έχει προκύψει από
τον υπό εξέταση διµερή συσχετισµό, έχει ελεγχθεί ως προς την αυτόνοµη εγκυρότητα των
εργασιών που περιλαµβάνει και, επιπλέον, έχει απαλειφθεί η πιθανότητα απόλυτων συ-
γκρούσεων µεταξύ τους. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόµενο να παρατηρηθούν ασυµβατότη-
τες στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης µεταξύ τους, δηλαδή στην κατευθυνόµενη ακµή του
αρχικού διµερούς συσχετισµού που αντανακλά την ανταλλαγή πληροφορίας, είτε αυτή
αναφέρεται σε ροή δεδοµένων είτε σε παραµέτρους ελέγχου, µεταξύ των δύο εργασιών.

Υπό το πρίσµα των παραπάνω, το βήµα αυτό αφορά στον έλεγχο της εγκυρότη-
τας της αλληλεπίδρασης των εργασιών του διµερούς µετασυσχετισµού, όπως αυτή προ-
διαγράφηκε στον αρχικό συσχετισµό, και περιλαµβάνει τον έλεγχο των δεδοµένων που
ανταλλάσσονται, καθώς και του ίδιου του τύπου της ροής αυτής, δηλαδή εάν πρόκειται
για συνεχή ροή δεδοµένων ή για ροή ελέγχου. Σε περίπτωση εντοπισµού ασυµβατοτήτων
µεταξύ των δύο εργασιών στο επίπεδο της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης, αυτές επιλύονται
—εάν είναι δυνατόν— µε την υπόδειξη ή/και απευθείας προσθήκη εµβόλιµων εργασιών
από τη Μηχανή Συµπερασµού. Η επιτυχής επαλήθευση της αλληλεπίδρασης οδηγεί στην
εξαγωγή οδηγιών εγκυρότητας (βλ. Ενότητα 7.1) για τον υπό εξέταση διµερή µετασυσχε-
τισµό ba’, ο οποίος είναι πλέον πλήρης, δηλαδή έχει συσχετιστεί µε µία ή περισσότερες
έγκυρες ακµές αλληλεπίδρασης, µε αναφορά στον αρχικό διµερή συσχετισµό ba.

Σύγκριση Δεδοµένων Ροής και Δεδοµένων Εισόδου/Εξόδου των Λειτουργιών

Υπενθυµίζεται ότι η ακµή ενός διµερούς συσχετισµού που υποδηλώνει την αλλη-
λεπίδραση µεταξύ των εµπλεκόµενων εργασιών, εκτός από την εργασία-αφετηρία και
την εργασία-προορισµό, χαρακτηρίζεται επίσης από ένα σύνολο οντοτήτων πληροφορίας
InformationEntities (IE) και ένα σύνολο συνθηκών FlowConditions (FC) που πρέπει να ισχύουν
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η υποδηλούµενη µετάβαση µεταξύ των δύο εργασιών,
υποστηρίζοντας έτσι, όταν είναι αναγκαίο, την υπό συνθήκη διακλάδωση της ροής ελέγ-
χου ή δεδοµένων (βλ. Ενότητα 3.2.2). Στην παρούσα φάση, ο έλεγχος στρέφεται γύρω από
τις οντότητες πληροφορίας που είναι συσχετισµένες µε την υπό εξέταση ακµή, καθώς αρ-
χικά θα πρέπει να ελεγχθεί ότι τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ των δύο εργα-
σιών είναι σύµφωνα τόσο µε τα δεδοµένα που είναι σε θέση να εξάγει η λειτουργία της
εργασίας-αφετηρίας opsrc, όσο και µε τα δεδοµένα που είναι δυνατόν να λάβει ως είσοδο
η λειτουργία της εργασίας-προορισµού opdst. Για το σκοπό αυτόν, µε χρήση των αντικει-
µενικών ιδιοτήτων hasOutput και hasInput του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών,
συγκεντρώνονται όλες οι δυνητικές έξοδοι και είσοδοι (στιγµιότυπα της κλάσης DataIO, βλ.
Ενότητα 5.1) των λειτουργιών opsrc και opdst, αντίστοιχα, και από αυτές —µέσω των ιδιο-
τήτων refersToDataType και isA, ώστε να προκύψουν τελικά τα κατάλληλα φύλλα του
γράφου των τύπων δεδοµένων— εξάγονται τα σύνολα OutputDataTypessrc (ODTsrc) και
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InputDataTypesdst (IDTdst), τα οποία περιλαµβάνουν τους σχετικούς τύπους δεδοµένων.

Ακολουθώντας τη λογική της ανάλυσης των εργασιών του διµερούς συσχετισµού, η
υπό εξέταση ακµή αναλύεται σε ένα σύνολο ισοδύναµων προς αυτήν και, εποµένως, εναλ-
λακτικών µεταξύ τους ακµών. Έτσι, για κάθε οντότητα πληροφορίας iei που φέρει η ακµή,
από τον τύπο δεδοµένων dti που τη χαρακτηρίζει εξάγεται το σύνολο των πιο εξειδικευµέ-
νων τύπων, δηλαδή των φύλλων του υπογράφου του γράφουDT που έχει σαν ρίζα τον dti.
Κάθε υποσύνολο του καρτεσιανού γινοµένου των συνόλων που προέκυψαν αντανακλά τα
δεδοµένα που θα φέρει η καθεµία από τις εναλλακτικές ακµές που τελικά θα ελεγχθούν.

Στη συνέχεια, για κάθε εναλλακτική ακµή και για κάθε τύπο δεδοµένων dt που
αυτή φέρει, ελέγχεται αν ο τελευταίος αποτελεί ταυτόχρονα µέλος και των δύο συνόλων
ODTsrc και IDTdst. Εδώ παρατηρούνται διάφορες πιθανές περιπτώσεις:

(i) Ο τύπος δεδοµένων dt πράγµατι περιλαµβάνεται και στα δύο σύνολα.

(ii) Ο τύπος δεδοµένων dt περιλαµβάνεται µόνο στο σύνολο ODTsrc και το σύνολο IDTdst

περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους τύπους δεδοµένων που αποτελούν συνιστώσες
του εν λόγω τύπου, δηλαδή, συνδέονται µε αυτόν µέσω της σχέσης isPartOf.

(iii) Ο τύπος δεδοµένων dt περιλαµβάνεται µόνο στο σύνολο IDTdstκαι το σύνολο ODTsrc

περιλαµβάνει έναν ή περισσότερους τύπους δεδοµένων που αποτελούν συνιστώσες
του εν λόγω τύπου, δηλαδή, συνδέονται µε αυτόν µέσω της σχέσης isPartOf.

(iv) Ο τύπος δεδοµένων dt περιλαµβάνεται σε ένα από τα δύο σύνολα, χωρίς να υπάρχει
κάποια προφανής σχέση µε οποιοδήποτε από τα µέλη του δεύτερου συνόλου.

(v) Ο τύπος δεδοµένων dt δεν περιλαµβάνεται σε κανένα από τα δύο σύνολα.

Η πρώτη περίπτωση είναι και η πιο απλή σε ό,τι αφορά το χειρισµό της, καθώς ο πα-
ρών έλεγχος τερµατίζεται σε αυτό το σηµείο και η διαδικασία προχωρά στο επόµενο βήµα.
Η δεύτερη περίπτωση υποδεικνύει ότι ενδέχεται µεταξύ των δύο εργασιών να παρεµβλη-
θεί µία νέα εργασία που θα υλοποιεί την πράξη της προβολής της σχεσιακής άλγεβρας,
ενώ η τρίτη περίπτωση ενδέχεται να εκφράζει την αντίστροφη κατάσταση, όπου η εµβό-
λιµη εργασία θα πραγµατοποιεί ανασύνθεση ενός τύπου δεδοµένων από συνιστώσες του.
Ωστόσο, για να αποφανθεί η Μηχανή Συµπερασµού σχετικά µε την προσθήκη εµβόλιµων
εργασιών µετασχηµατισµού, θα πρέπει πρώτα να πραγµατοποιηθεί και το επόµενο βήµα
της διαδικασίας, το οποίο αφορά τα δικαιώµατα ανάγνωσης της λειτουργίας opdst. Για την
τέταρτη περίπτωση, θα πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί ένα µονοπάτι λειτουργιών, οι οποίες
µέσω των εισόδων και εξόδων τους ”γεφυρώνουν” τελικά τις δύο λειτουργίες. Εντούτοις,
η περίπτωση αυτή αφενός δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον όσον αφορά την ασφάλεια και την
ιδιωτικότητα και αφετέρου θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα λανθασµένης προδιαγρα-
φής του διµερούς συσχετισµού˙ για το λόγο αυτόν, κρίθηκε ότι ξεφεύγει από τους στόχους
της διατριβής και δε λαµβάνεται υπόψη. Η τελευταία περίπτωση σηµαίνει ότι ο τύπος dt θα
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πρέπει να απορριφθεί για την υπό εξέταση ακµή. Εάν αυτό ισχύει για όλους τους τύπους
δεδοµένων των οντοτήτων πληροφορίας της εν λόγω ακµής, ή εάν εξαρχής δεν έχει προσ-
διοριστεί η µεταδιδόµενη πληροφορία, τότε µέσω της σύγκρισης των συνόλων ODTsrc και
IDTdst, η Μηχανή Συµπερασµού συµπληρώνει τις εναλλακτικές ακµές, µε τους κοινούς τύ-
πους ή/και εκείνους που συνδέονται µε σχέση συµπερίληψης, εάν υπάρχουν, να οδηγούν
σε κάποια από τις τρεις πρώτες περιπτώσεις.

Έλεγχος Δικαιωµάτων Ανάγνωσης

Μετά τη σύγκριση των µεταδιδόµενων δεδοµένων και των δεδοµένων που είναι δυ-
νατόν να εξάγουν και να λάβουν ως είσοδο οι λειτουργίες opsrc και opdst, αντίστοιχα, ακο-
λουθεί ο έλεγχος για τα δικαιώµατα ανάγνωσης που έχει η λειτουργία opdst όσον αφορά
τα δεδοµένα που φτάνουν τελικά στην είσοδο της εργασίας tdst. Υπενθυµίζεται ότι το σύ-
νολο IDTdst περιέχει τους τύπους δεδοµένων που είναι δυνατόν να λάβει η λειτουργία opdst

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την ύπαρξη των αντίστοι-
χων δικαιωµάτων ανάγνωσης για οποιοδήποτε ζεύγος σκοπού-εκκινητή ή οποιεσδήποτε
συνθήκες πλαισίου.

Τα σχετικά δικαιώµατα ανάγνωσης αναζητούνται µέσω των επιτρεπόµενων ενερ-
γειών εκείνων, όπου ο σκοπός ταυτίζεται µε εκείνον του τρέχοντος ζεύγους σκοπού-εκκινη-
τή, ο δράστης αναφέρεται στη λειτουργία opdst, η λειτουργία της ενέργειας είναι το στιγµιό-
τυπο Read και ο πόρος αναφέρεται είτε στο µεταδιδόµενο τύπο δεδοµένων dt ή σε κάποια
από τις συνιστώσες του, ανάλογα µε το σε ποια περίπτωση από τις (i), (ii) και (iii)²⁰ οδή-
γησε ο προηγούµενος έλεγχος. Σηµειώνεται ότι ενδέχεται να βρεθούν περισσότερα του
ενός δικαιώµατα ανάγνωσης, καθώς αυτά µπορεί να ισχύουν κάτω από διαφορετικές συν-
θήκες πλαισίου ή/και διαφορετικές απαραίτητες ή απαγορευµένες προ-/µετα- ενέργειες,
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη της το σύνολο συνθηκών FC που είχαν οριστεί για την
αρχική ακµή, µε το κάθε δικαίωµα ανάγνωσης να αντανακλά στη γενική περίπτωση µία
διαφορετική εναλλακτική ακµή για τον υποκείµενο διµερή µετασυσχετισµό.

(αʹ) Ελεγχος συµφωνίας τύπων δεδοµένων (βʹ) Έλεγχος δικαιωµάτων ανάγνωσης

Σχήµα 17: Επαλήθευση Αλληλεπίδρασης χωρίς Μετασχηµατισµό

²⁰Η περίπτωση (v) αποτελεί υπερπερίπτωση των (i), (ii) και (iii) και δεν εξετάζεται ξεχωριστά.
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Το Σχήµα 17 παρουσιάζει την πιο απλή περίπτωση επαλήθευσης της αλληλεπίδρα-
σης ενός διµερούς συσχετισµού, η οποία συνιστά ροή δεδοµένων. Σηµειώνεται ότι στην
περίπτωση αυτή εµπίπτουν και οι µετασυσχετισµοί του Σχήµατος 16. Ο τύπος δεδοµένων
dt στον οποίο αναφέρεται η οντότητα πληροφορίας περιλαµβάνεται τόσο στο ODTsrc όσο
και στο IDTdst (Σχήµα 17αʹ), ενώ µετά από αναζήτηση για τα σχετικά δικαιώµατα ανάγνω-
σης που έχει η λειτουργία opdst πάνω στα δεδοµένα εισόδου, η εύρεση της επιτρεπόµενης
ενέργειας PermittedAct#n (Σχήµα 17βʹ), η οποία επιτρέπει την ανάγνωση του τύπου dt χω-
ρίς κάποιον περιορισµό, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της αλληλεπίδρασης σε συνδυασµό
µε τον τύπο ροής DataFlow που χαρακτηρίζει την είσοδο και την έξοδο των λειτουργιών.
Η διαδικασία επαλήθευσης της ακµής ολοκληρώνεται µε τη δηµιουργία της αντίστοιχης
οδηγίας εγκυρότητας διµερούς συσχετισµού.

Η παραπάνω περίπτωση χαρακτηρίστηκε ως η πιο απλή, διότι δεν υπαγορεύει κά-
ποια µετατροπή στη ροή µε την προσθήκη κάποιας εµβόλιµης εργασίας µετασχηµατισµού
των µεταδιδόµενων δεδοµένων.  Προσθήκες τέτοιου τύπου υπαγορεύονται είτε απευθείας
από την προδιαγραφή της ροής, µέσω περιορισµών που ορίζονται πάνω σε ιδιότητες των
µεταδιδόµενων δεδοµένων ή/και περιορισµούς που αφορούν την κατάστασή τους, είτε από
το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πρόσβασης και Χρήσης, λόγω περιορισµών που επιβάλλουν οι
κανόνες ή για τη γεφύρωση διαφορών µεταξύ συγγενικών τύπων δεδοµένων. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα πιο βασικά πρότυπα µετασχηµατισµού µίας ροής, τα οποία ενσωµατώ-
νουν στη ροή επιπλέον µηχανισµούς για προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας.

Προσθήκη Εργασιών Μετασχηµατισµού Ροής

Διακρίνουµε τέσσερα βασικά πρότυπα µετασχηµατισµών ροής, τα οποία οδηγούν
στην προσθήκη των ακόλουθων εµβόλιµων εργασιών:

Εργασία επιλογής Η εµβόλιµη εργασία σε αυτήν την περίπτωση υλοποιεί την πράξη της
επιλογής (selection) της σχεσιακής άλγεβρας και η προσθήκη της υπαγορεύεται από περιο-
ρισµούς πάνω στα δεδοµένα, που υπονοούν ότι στην είσοδο της λειτουργίας opdst θα φτά-
σουν µόνο τα δεδοµένα εκείνα που ικανοποιούν τους εν λόγω περιορισµούς φιλτραρίσµα-
τος πάνω στις ιδιότητές τους ή σε άλλους τύπους δεδοµένων που αποτελούν συνιστώσες
τους. Οι περιορισµοί αυτοί είναι δυνατόν να ορίζονται απευθείας στο επίπεδο του διµε-
ρούς συσχετισµού, δηλαδή ως περιορισµοί στην εκάστοτε οντότητα πληροφορίας, ή/και να
υπαγορεύονται από κανόνες.

Έτσι, όπως φαίνεται στο Σχήµα 18αʹ, ένας τέτοιος περιορισµός έχει οριστεί ήδη στο
επίπεδο του υπό εξέταση διµερούς συσχετισµού, µε τα δεδοµένα τύπου dti που µεταφέρο-
νται πάνω από την ακµή του να πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη dtj ≥ x, όπου ο τύπος
δεδοµένων dtj αποτελεί συνιστώσα του dti, δηλαδή dtj

isPartOf−−−−−→dti, και x η επιθυµητή ελά-
χιστη τιµή του συγκεκριµένου πεδίου των δεδοµένων. Από τη σύγκριση των δεδοµένων
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(αʹ) Ελεγχος συµφωνίας τύπων δεδοµένων

(βʹ) Έλεγχος δικαιωµάτων ανάγνωσης

(γʹ) Προσθήκη εργασίας επιλογής

Σχήµα 18: Περίπτωση Επιλογής Μεταδιδόµενων Δεδοµένων. Οι τύποι dtj και dtk αποτε-
λούν πεδία του τύπου dti, ενώ κατά τη συγχώνευση των περιορισµών της ροής και των
περιορισµών των κανόνων θεωρήθηκε ότι x ≥ y.

ροής και των δεδοµένων εισόδου και εξόδου των λειτουργιών φαίνεται ότι αυτά αφορούν
τον ίδιο τύπο δεδοµένων, οπότε προχωράµε στον έλεγχο των δικαιωµάτων ανάγνωσης.
Η εύρεση της επιτρεπόµενης ενέργειας PermittedAct#n (Σχήµα 18βʹ) καθιστά έγκυρη την
αλληλεπίδραση, υπό συγκεκριµένες ωστόσο προϋποθέσεις τις οποίες θέτει η λογική σχέση
LogAND#n. Τα υποκείµενα των εκφράσεων αποτελούν και πάλι συνιστώσες του τύπου dti,
µε τον ένα τύπο να είναι ο ίδιος µε αυτόν του περιορισµού της ακµής. Συνεπώς, οι εκφρά-
σεις αποτελούν περιορισµούς φιλτραρίσµατος και θα πρέπει να συγχωνευθούν —τόσο στο
προφίλ εκτέλεσης της πρόσθετης εργασίας, όσο και στο επίπεδο της ακµής που θα ενώσει
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την πρόσθετη εργασία µε την εργασία-προορισµό— µε εκείνους που προδιαγράφηκαν για
την ακµή του αρχικού διµερούς συσχετισµού. Το Σχήµα 18γʹ απεικονίζει την τελική έγκυρη
µορφή του υπό εξέταση διµερούς συσχετισµού, µετά την προσθήκη της εργασίας επιλογής,
µε κατάλληλη ρύθµιση των παραµέτρων της λειτουργίας της, και την αντικατάσταση της
αρχικής ακµής.

Εργασία προβολής Η πράξη της προβολής (projection) της σχεσιακής άλγεβρας που υλο-
ποιεί η εργασία αυτή υπαγορεύεται είτε από τα δικαιώµατα ανάγνωσης της λειτουργίας
opdst, είτε από καθεαυτό το χαρακτηριστικό της λειτουργίας να λάβει συγκεκριµένους τύ-
πους δεδοµένων. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 19αʹ, ο µεταδιδόµενος τύπος δεδοµένων dti πε-
ριλαµβάνεται µόνο στο σύνολο ODTsrc. Ωστόσο, το σύνολο IDTdst περιλαµβάνει τον τύπο
dtj , για τον οποίο ισχύει dtj

isPartOf−−−−−→dti. Η εύρεση των σχετικών δικαιωµάτων ανάγνωσης
της λειτουργίας opdst για αυτόν τον τύπο δεδοµένων (Σχήµα 19βʹ) υπονοεί την προσθήκη
της εργασίας προβολής, η οποία αποσπά από τον τύπο dti το επιτρεπτό πεδίο του dtj , µε
κατάλληλη ρύθµιση των παραµέτρων της λειτουργίας της και παράλληλη διαµόρφωση
των νέων ακµών (Σχήµα 19γʹ).

(αʹ) Ελεγχος συµφωνίας τύπων δεδοµένων (βʹ) Έλεγχος δικαιωµάτων ανάγνωσης

(γʹ) Προσθήκη εργασίας προβολής

Σχήµα 19: Περίπτωση Προβολής Μεταδιδόµενων Δεδοµένων. Ο τύπος dtj αποτελεί πεδίο
του τύπου dti.

Εργασία ανασύνθεσης Αποτελεί το αντίστροφο της προβολής και η προσθήκη της εξε-
τάζεται στην περίπτωση όπου ο µεταδιδόµενος τύπος δεδοµένων dti περιλαµβάνεται µόνο
στο σύνολο IDTdst, ενώ το σύνολο ODTsrc περιέχει τουλάχιστον έναν τύπο που αποτελεί
πεδίο του dti. Εάν όλες οι συνιστώσες του dti περιλαµβάνονται στο ODTsrc, τότε αυτές τρο-
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φοδοτούν την εργασία ανασύνθεσης, η οποία µε τη σειρά της συνθέτει τον τύπο dti από τα
πεδία του και τροφοδοτεί την εργασία-προορισµό. Στην περίπτωση που η ανασύνθεση δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τύπους του ODTsrc, αναζητούνται άλλες λειτουργίες
που δύνανται να παράσχουν τις υπόλοιπες συνιστώσες, µε παράλληλο έλεγχο των δικαιω-
µάτων ανάγνωσης (βλ. επίσης Ενότητα 7.5.3).

Εργασίααλλαγήςκατάστασης Χαρακτηριστικά παραδείγµατα εργασιών αυτού του τύ-
που αποτελούν η κρυπτογράφηση (encryption) και η ανωνυµοποίηση (anonymisation) των δε-
δοµένων πριν φτάσουν στην είσοδο της λειτουργίας opdst. Η προσθήκη τέτοιων εργασιών
υπαγορεύεται από περιορισµούς αλλαγής κατάστασης, οι οποίοι ορίζονται στο επίπεδο του
διµερούς συσχετισµού ή/και στους κανόνες και προδιαγράφονται µε χρήση εκφράσεων οι
οποίες αναφέρονται στην κατάσταση των µεταδιδόµενων δεδοµένων. Έτσι, στο Σχήµα 20βʹ
φαίνεται ότι οι περιορισµοί υπαγορεύονται από κανόνες, µέσω της επιτρεπόµενης ενέρ-
γειας. Ο περιορισµός που µοντελοποιεί η έκφραση Expr#m επιβάλλει τα δεδοµένα να εί-
ναι κρυπτογραφηµένα και µάλιστα µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο, οδηγώντας στην προ-
σθήκη της εργασίας κρυπτογράφησης του Σχήµατος 20γʹ. Σηµειώνεται ότι µία τέτοια µε-
τατροπή είναι δυνατόν να εφαρµόζεται µόνο σε συγκεκριµένα πεδία των εν λόγω δεδο-
µένων και όχι σε ολόκληρη τη δοµή των δεδοµένων, όπως συµβαίνει στο συγκεκριµένο
παράδειγµα.

Τα παραπάνω πρότυπα είναι δυνατόν να εφαρµοστούν συνδυαστικά, ως απόρροια
ιδιαίτερα εκφραστικών περιορισµών που επιβάλλουν οι κανόνες. Ένα τέτοιο παράδειγµα
παρουσιάζεται στο Σχήµα 21, όπου τα δεδοµένα εξόδου της λειτουργίας opsrc πρώτα φιλ-
τράρονται και στη συνέχεια υποβάλλονται σε προβολή ώστε να τροφοδοτήσουν καταλ-
λήλως την είσοδο της opdst. Ο συνδυασµός αυτός προκύπτει από τους περιορισµούς πάνω
στην επιτρεπόµενη ενέργεια (Σχήµα 21βʹ), σύµφωνα µε τους οποίους η λειτουργία opdst

επιτρέπεται να διαβάσει τµήµα των δεδοµένων εξόδου dti της opsrc (dtj
isPartOf−−−−−→dti), εάν ο

περιέκτης τους, δηλαδή ο τύπος dti ικανοποιεί κάποια συνθήκη σχετική µε µία άλλη συνι-
στώσα του dtk.

Τέλος, σηµειώνεται ότι µε την ολοκλήρωση των ελέγχων για όλους τους τύπους δε-
δοµένων που σχετίζονται µε την εκάστοτε εναλλακτική ακµή πραγµατοποιείται µία δια-
δικασία συγχώνευσης των τύπων που θα συµπεριληφθούν τελικά στην έγκυρη ακµή. Η
διαδικασία λαµβάνει υπόψη τόσο τους περιορισµούς πλαισίου που ορίζουν τα δικαιώµατα
ανάγνωσης όσο και το σύνολο συνθηκών FC της αρχικής ροής. Με τον τρόπο αυτόν, είναι
δυνατόν να προκύψουν διαφορετικές ή νέες διακλαδώσεις των ροών ελέγχου/δεδοµένων.
Επίσης, µε βάση τα παραπάνω, ο τελικός διµερής συσχετισµός όπως διαµορφώθηκε µετά
τους ελέγχους και τις ενδεχόµενες προσθήκες εµβόλιµων εργασιών, στην πραγµατικότητα
δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη διµερή συσχετισµό, καθώς είναι δυνατόν να περιλαµβάνει πε-
ρισσότερες από τις αρχικές δύο εργασίες και περισσότερες από µία ακµές.
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(αʹ) Ελεγχος συµφωνίας τύπων δεδοµένων

(βʹ) Έλεγχος δικαιωµάτων ανάγνωσης

(γʹ) Προσθήκη εργασίας αλλαγής κατάστασης

Σχήµα 20: Περίπτωση Αλλαγής Κατάστασης Μεταδιδόµενων Δεδοµένων

7.5.3 Προσδιορισµός Απαραίτητων και Απαγορευµένων Εργασιών

Μετά την επαλήθευση καθεαυτού του διµερούς συσχετισµού, τόσο στο επίπεδο των
εργασιών όσο και στο επίπεδο της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης, και την εξαγωγή των
σχετικών οδηγιών εγκυρότητας, το τελευταίο στάδιο αφορά στον εντοπισµό τρίτων εργα-
σιών που θα πρέπει να συµπληρώνουν εκείνες του διµερούς συσχετισµού, ώστε αυτός να
επιτρέπεται τελικά να εκτελεστεί, ή εργασιών που έρχονται σε σύγκρουση µε αυτές και
εποµένως απαγορεύεται να εκτελούνται σε συνδυασµό µε το συσχετισµό, καθώς και τον
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(αʹ) Ελεγχος συµφωνίας τύπων δεδοµένων

(βʹ) Έλεγχος δικαιωµάτων ανάγνωσης

(γʹ) Προσθήκη εργασιών επιλογής και προβολής

Σχήµα 21: Συνδυαστική Προσθήκη Εργασιών Μετασχηµατισµού

προσδιορισµό της σχετικής ή απόλυτης θέσης τους σε σχέση µε τις εργασίες αναφοράς.

Για την πραγµατοποίηση των απαραίτητων ελέγχων, οι εργασίες που περιλαµβά-
νονται στο συσχετισµό, συµπεριλαµβανοµένων κι εκείνων που ενδεχοµένως προστέθηκαν
κατά την επαλήθευση της αλληλεπίδρασης (βλ. Ενότητα 7.5.2) αντιστοιχίζονται και πάλι
σε επιτρεπόµενες ενέργειες µε τον τρόπο που περιγράφηκε στις προηγούµενες ενότητες,
λαµβάνοντας υπόψη το ζεύγος σκοπού-εκκινητή και τις ισχύουσες συνθήκες, ώστε να εξα-
χθούν από αυτές όλες οι απαραίτητες και απαγορευµένες προ- και µετα- ενέργειες. Έτσι,
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για κάθε επιτρεπόµενη ενέργεια, συγκεντρώνονται όλα τα συσχετισµένα µε αυτήν στιγ-
µιότυπα της κλάσης OfflineRequiredActionStructures, µέσω των ιδιοτήτων requires-
ActionStructure και forbidsActionStructure, µε την πρώτη να υποδεικνύει τις απαραί-
τητες διενέργειες και τη δεύτερη τις απαγορευµένες (βλ. Ενότητα 6.2.1). Ωστόσο, λόγω των
διαφορών που παρουσιάζουν οι εργασίες και οι ενέργειες ως προς τον ορισµό τους, αφε-
νός οι ενέργειες που συγκεντρώθηκαν δε µεταφράζονται όλες απαραίτητα σε εργασίες,
καθώς είναι πιθανό να συνιστούν ενέργειες ανάγνωσης και εποµένως θα πρέπει να µε-
ταφραστούν ως ακµές του διµερούς συσχετισµού, αφετέρου η ίδια διαδικασία θα πρέπει
να πραγµατοποιηθεί για τις ακµές που περιλαµβάνει ο συσχετισµός, διότι η ανάγνωση
κάποιων δεδοµένων από µία λειτουργία συνιστά ενέργεια στο επίπεδο του ελέγχου πρό-
σβασης. Κατά συνέπεια, η διαδικασία αυτή οδηγεί στη διαµόρφωση οδηγιών απαίτησης
εκτέλεσης, απαγόρευσης εκτέλεσης, απαίτησης εισόδου και απαγόρευσης εισόδου, µε τα
δύο πρώτα είδη οδηγιών να αφορούν εργασίες και τα άλλα δύο ακµές. Σηµειώνεται ότι οδη-
γίες απαίτησης εισόδου είναι δυνατόν να προκύψουν και λόγω της προσθήκης εµβόλιµης
εργασίας ανασύνθεσης.

Όλη η απαραίτητη πληροφορία για τη διαµόρφωση των εν λόγω οδηγιών, όπως
πληροφορία σχετική µε τις συνθήκες πλαισίου, καθώς και λοιπές προϋποθέσεις και µε-
τασυνθήκες για την εφαρµογή τους, υπαγορεύεται από τη δοµή των απαραίτητων διενερ-
γειών. Παραδείγµατος χάριν, όπως φαίνεται στο Σχήµα 22 και όσον αφορά την εργασία-
προορισµό του έγκυρου µετασυσχετισµού του Σχήµατος 22αʹ, οι απαιτούµενες διενέργειες
της επιτρεπόµενης ενέργειας PermittedAct#1, δηλαδή οι OffReqActStr#1, OffReqActStr#2
και OffReqActStr#3, υπαγορεύουν την εκτέλεση των εργασιών του Σχήµατος 22γʹ πριν ή
µετά την εκτέλεση της εργασίας αναφοράς. Για καθεµία από τις εργασίες αυτές δηµιουρ-
γείται η αντίστοιχη οδηγία απαίτησης εκτέλεσης, η οποία, εκτός από την απαραίτητη ερ-
γασία, περιλαµβάνει επιπλέον πληροφορία για τον απόλυτο ή σχετικό χρόνο εκτέλεσής
της σε σχέση µε το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας αναφοράς, καθώς και τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες θα εφαρµοστεί η εν λόγω οδηγία. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις οδηγίες απαίτησης
εκτέλεσης και εισόδου, πραγµατοποιείται ένας επιπλέον έλεγχος για παράλειψη εκείνων
που αφορούν εργασίες ή δεδοµένα που περιλαµβάνονται ήδη στο συσχετισµό. Για δεδο-
µένα που περιλαµβάνονται στην αρχική ακµή του διµερούς συσχετισµού, και για τα οποία
δεν προέκυψαν δικαιώµατα ανάγνωσης από την εργασία-προορισµό, δε δηµιουργούνται
ξεχωριστές οδηγίες απαγόρευσης εισόδου.

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και αυτές οι οδηγίες θα µπορούσαν να έχουν εξα-
χθεί νωρίτερα, στο στάδιο της εξαγωγής των αυτόνοµα έγκυρων εργασιών και στο στάδιο
του ελέγχου δικαιωµάτων ανάγνωσης, έγινε η επιλογή το βήµα αυτό να αποτελέσει το τε-
λευταίο της διαδικασίας επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού, ώστε να αποφευχθεί η
πραγµατοποίηση πολύπλοκων υπολογισµών για συσχετισµούς που στο τέλος είναι δυνα-
τόν να αποδειχθούν µη επαληθεύσιµοι.
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(αʹ) Έγκυρος Μετασυσχετισµός

(βʹ) Επιτρεπόµενη ενέργεια για την εργασία-προορισµό

(γʹ) Εργασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν λόγω της εργασίας προορισµού

Σχήµα 22: Εξαγωγή Οδηγιών Απαίτησης Εκτέλεσης
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7.6 Επαλήθευση Διµερών Συσχετισµών στο Πλαίσιο Επαλήθευ-
σης Ροής Εργασιών

Η διαδικασία συλλογιστικής που παρουσιάστηκε στις προηγούµενες ενότητες για
την επαλήθευση ενός διµερούς συσχετισµού εφαρµόστηκε επιτυχώς για την επαλήθευση
κατανεµηµένων ροών εργασιών αναφορικά µε την προστασία της ιδιωτικότητας, στα πλαί-
σια του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος FP7 ICT DEMONS²¹, προωθώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τη διασφάλιση Ιδιωτικότητας εκ Σχεδιασµού (Privacy by Design) [127]. Η
Ιδιωτικότητα εκ Σχεδιασµού πραγµατεύεται µία σειρά από αρχές που πρέπει να εξετάζο-
νται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης τεχνολογιών, από την αρχική ανάλυση
µέχρι την τελική υλοποίηση τους, µε σκοπό την ενσωµάτωση απαιτήσεων ιδιωτικότητας
και προστασίας των δεδοµένων στο νωρίτερο δυνατό στάδιο του κύκλου ζωής των νέων
τεχνολογιών.

Ο κύκλος ζωής µίας ροής εργασιών περιλαµβάνει δύο φάσεις, το Σχεδιασµό (Plan-
ning) και την Εκτέλεση (Execution) [128]. Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασµού, πραγ-
µατοποιείται ο προσδιορισµός της ροής εργασιών, ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα βήµατα
για το γραφικό ορισµό της ροής, την αποσύνθεσή της σε στοιχειώδεις εργασίες, τον έλεγχο
της συµµόρφωσής της µε τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, κα-
θώς και τους ενδεχόµενους απαραίτητους µετασχηµατισµούς που θα πρέπει να υποστεί,
µε βάση το αποτέλεσµα του ελέγχου συµµόρφωσης. Από την άλλη πλευρά, η φάση εκτέ-
λεσης στηρίζεται στην έκβαση της φάσης σχεδιασµού και αναφέρεται στην εγκατάσταση
της ροής εργασιών στο σύστηµα και την επακόλουθη εκτέλεσή της από τα αντίστοιχα στοι-
χεία.

Ένα σηµαντικό µέρος της φάσης σχεδιασµού είναι η λεγόµενη Διαδικασία Επαλή-
θευσης [129][130][131], η οποία ουσιαστικά καθοδηγείται από το προτεινόµενο Μοντέλο
Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναλυτής Ροών Εργασιών αναλύει
την οντολογία της υπό εξέτασης ροής εργασιών και περνά στη Μηχανή Συµπερασµού τα
ζεύγη σκοπών-εκκινητών που ορίζονται για την εν λόγω ροή και όλους τους διµερείς συ-
σχετισµούς που σχηµατίζουν οι εργασίες της. Όπως προκύπτει από τον Αλγόριθµο 11 που
περιγράφει σε υψηλό επίπεδο τη διαδικασία επαλήθευσης διµερών συσχετισµών µίας ροής
εργασιών, αυτή περιλαµβάνει όλα τα στάδια επαλήθευσης διµερούς συσχετισµού όπως
περιγράφηκαν στον Αλγόριθµο 7. Σηµειώνεται ότι η εξαγωγή των αυτόνοµα έγκυρων ερ-
γασιών πραγµατοποιείται στο επίπεδο της ροής εργασιών και όχι ξεχωριστά για κάθε δι-
µερή συσχετισµό, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη του βήµατος αυτού κάθε φορά που µία
εργασία συµµετέχει σε περισσότερους του ενός διµερείς συσχετισµούς. Η διαδικασία ολο-
κληρώνεται µε τη Μηχανή Συµπερασµού να παρέχει στον Αναλυτή Ροών Εργασιών τις κα-
τάλληλες οδηγίες που θα πρέπει να εφαρµοστούν στην υπό εξέταση ροή εργασιών,  ώστε

²¹DEcentralized, cooperative, and privacy-preserving MONitoring for trustworthinesS — DEMONS, homepage:
h p://fp7-demons.eu/.
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οι λειτουργίες για την προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας να είναι εγγενώς
ενσωµατωµένες σε αυτήν ήδη από τη φάση σχεδιασµού της, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν
θα χρειαστεί περαιτέρω αλληλεπίδραση µε τη Μηχανή Συµπερασµού σε µετέπειτα στάδια
της διαδικασίας επαλήθευσης, π.χ., σε περίπτωση εντοπισµού ασυνεπειών. Το Σχήµα 23
παρουσιάζει την αρχική και την επαληθευµένη προδιαγραφή µίας ροής εργασιών, όπως
αυτή τελικά διαµορφώνεται από τον Αναλυτή Ροών Εργασιών µετά την εφαρµογή των
οδηγιών της Μηχανής Συµπερασµού.

Αλγόριθµος 11 V W B A
Input: PIP, BA
Output: DIR

1: LPIP ← G L PIP (PIP)
2: WT ← E W T (BA)
3: WOP ← E W O (BA)
4: WSAV T ← ∅
5: DIR← ∅
6: for each lpip in LPIP do
7: pipIsV alid← V PIP(lpip,WOP)
8: if pipIsV alid then
9: for each wt inWT do

10: SAV T ← C S A T V (wt, lpip)
11: WSAV T .add(SAV T )
12: end for
13: ifWSAV T ̸= ∅ then
14: for each ba in BA do
15: SAV ST ← A O S T W S A V T (ba,WSAVT)
16: SAV DT ← A O D T W S A V T (ba,WSAVT)
17: BA′ ← ∅
18: if SAV ST ̸= ∅ && SAV DT ̸= ∅ then
19: BA′ ← G P V BA (SAVST,SAVDT)
20: end if
21: for each ba′ in BA′ do
22: DIR.add(V M A (ba’, ba, lpip))
23: end for
24: end for
25: end if
26: end if
27: end for
28: return DIR
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Αποτίµηση Αιτηµάτων

(αʹ) Αρχική προδιαγραφή ροής εργασιών

(βʹ) Μετασχηµατισµένη έγκυρη προδιαγραφή ροής εργασιών

Σχήµα 23: Επαλήθευση Ροής Εργασιών
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Κεφάλαιο 8

Αξιολόγηση της Προτεινόµενης
Λύσης

Το Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την αξιολόγηση της προτεινόµενης λύσης. Η αξιο-
λόγηση πραγµατοποιείται σε δύο βάσεις: τις βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθεί
το σύστηµα, όπως αυτές προέκυψαν από τη µελέτη των απαιτήσεων ασφάλειας και ιδιω-
τικότητας, και την επίδοση των προτεινόµενων διαδικασιών για εξαγωγή γνώσης από το
Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης.

8.1 Αξιολόγηση σε Σχέση µε τις Απαιτήσεις του Συστήµατος

Με βάση την Ενότητα 1.2, στην Ενότητα 3.3 συνοψίστηκαν οι απαιτήσεις ιδιωτικό-
τητας που θέτει η νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, σε συνδυα-
σµό µε τις απαιτήσεις ασφάλειας και ιδιωτικότητας που δηµιουργεί το ίδιο το πλαίσιο λει-
τουργίας του κατανεµηµένου περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης µεταξύ ετερογενών
συστηµάτων. Η Ενότητα αυτή αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η προτεινόµενη λύση
ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις αυτές.

8.1.1 Έλεγχος Πρόσβασης — Πολυδιάστατος Προσδιορισµός Δικαιωµάτων
Πρόσβασης

Όπως έχει καταστεί σαφές, το µονοδιάστατο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης, όπου
προσδιορίζεται απλώς ποιος χρήστης, ο οποίος κατέχει κάποιο ρόλο, µπορεί να εκτελέσει
κάποια ενέργεια σε κάποιον πόρο, δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που σχε-
τίζονται µε την εγγενή πολυπλοκότητα της έννοιας της ιδιωτικότητας και όχι µόνο, και
ειδικά σε ό,τι αφορά τη λειτουργία κατανεµηµένων αλληλεπιδρώντων συστηµάτων. Με
στόχο την κατά περίπτωση ελαχιστοποίηση των πληροφοριών που υφίστανται επεξεργα-
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σία και µεταδίδονται µεταξύ διαφορετικών οργανισµών, η προτεινόµενη προσέγγιση λαµ-
βάνει υπόψη επιπλέον παραµέτρους πέρα από το βασικό τρίπτυχο δράστης—ενέργεια—πό-
ρος, περιλαµβάνοντας στα κριτήρια για τη λήψη απόφασης παροχής πρόσβασης τις ιδιό-
τητες που χαρακτηρίζουν τις οντότητες που συµµετέχουν στην ενέργεια πρόσβασης, τον
οργανισµό µέσα στον οποίο λαµβάνει χώρα η ενέργεια πρόσβασης, το σκοπό για τον οποίο
ζητείται η πρόσβαση, τις συνθήκες πλαισίου που θα πρέπει να ισχύουν, και τις αναγκαίες
συµπληρωµατικές ή/και απαγορευµένες ενέργειες που θα πρέπει (ή αντιστοίχως απαγο-
ρεύεται) να προηγούνται ή να έπονται της ενέργειας πρόσβασης.

Με βάση τα παραπάνω, βασικό ρόλο για την επίτευξη πολυδιάστατου ελέγχου πρό-
σβασης παίζουν οι έννοιες της Ενέργειας και της Διευρυµένης Οντότητας που εισάγει η
προτεινόµενη προσέγγιση, καθώς και το πλούσιο Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών
που αποτελεί τη βάση για το Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης. Η
δοµή της ενέργειας αφενός αντικατοπτρίζει πλήρως το γεγονός ότι ένας δράστης πραγµα-
τοποιεί κάποια λειτουργία σε κάποιον πόρο εντός κάποιου οργανισµού, αφετέρου η αντι-
στοίχιση των εµπλεκόµενων οντοτήτων σε διευρυµένες οντότητες επιτρέπει την ιδιαίτερα
λεπτοµερή περιγραφή µίας ενέργειας, µε ”ρύθµιση” των χαρακτηριστικών που φέρουν οι
οντότητες µέσω του προσδιορισµού των κατάλληλων περιορισµών. Επιπλέον οι Εκφρά-
σεις και οι Λογικές Σχέσεις επιτρέπουν τον προσδιορισµό πολύπλοκων και εκφραστικών
περιορισµών. Καθώς η δοµή της ενέργειας χρησιµοποιείται επίσης για τον προσδιορισµό
συµπληρωµατικών/απαγορευµένων προ/-µετα- ενεργειών, ενώ επίσης οι ενέργειες είναι
δυνατόν να ορίζονται σε οποιοδήποτε επίπεδο αφαίρεσης, καθίσταται σαφές ότι οι κανόνες
που τελικά προδιαγράφονται µε βάση το προτεινόµενο µοντέλο είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι
και µπορούν να εκφράσουν πολύ σύνθετους περιορισµούς.

Τέλος, ο έλεγχος πρόσβασης δεν εστιάζει σε µεµονωµένες ενέργειες, αλλά η διαδι-
κασία λήψης απόφασης για την παροχή πρόσβασης λαµβάνει υπόψη τόσο τη ροή λειτουρ-
γίας όσο και τη ροή δεδοµένων στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης µεταξύ συστηµάτων, µε
αποτέλεσµα µία ολιστική θεώρηση του ελέγχου πρόσβασης κατά µήκος ενός Διµερούς Συ-
σχετισµού, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη λειτουργία ενός κατανεµηµένου συστήµατος (βλ.
Ενότητα 3.2).

8.1.2 Σκοπός Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδοµένων

Η ”αρχή του σκοπού” είναι απαραίτητη για την επίτευξη επίγνωσης της ιδιωτικό-
τητας, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διασφάλισης της νοµιµότητας κατά τη
συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων [12]. Στην προτεινόµενη προσέγγιση η έννοια
του σκοπού κατέχει σηµαντική θέση, η οποία αντανακλάται ήδη από τον προσδιορισµό
ενός ή περισσότερων σκοπών για την πραγµατοποίηση της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο
ενός κατανεµηµένου συστήµατος (βλ. Ενότητα 3.2). Ως εκ τούτου, το Μοντέλο Πληροφο-
ριών περιλαµβάνει το σύνολο των Σκοπών (Purposes — Pu), που µεταφράζεται στην αντί-
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στοιχη οντολογική κλάση του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών, όπου οι διάφοροι
σκοποί και οι µεταξύ τους σχέσεις (γενίκευσης/εξειδίκευσης) περιγράφονται µε µεγάλη
λεπτοµέρεια. Επιπλέον, ο σκοπός αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των κανόνων και πα-
ράµετρο η οποία επηρεάζει το διαχωρισµό και τη σύζευξη καθηκόντων.

Επίσης, η αρχή του σκοπού υπαγορεύει την πρόβλεψη µηχανισµών για τον προσ-
διορισµό της συµβατότητας µεταξύ σκοπών επεξεργασίας, καθώς και της συµφωνίας των
τελευταίων µε τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδοµένα εξαρχής συλλέγονται. Εκτός
από τη συµπερίληψη του συνόλου Pu στο Μοντέλο Πληροφοριών, προς την κατεύθυνση
αυτή προδιαγράφηκε το κατηγόρηµα mayServePurposes, για την απευθείας συσχέτιση των
λειτουργιών συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων µε τους σκοπούς που αυτές εν δυνά-
µει εξυπηρετούν. Αντίστοιχα, το προτεινόµενο µοντέλο παρέχει τα µέσα για τον προσ-
διορισµό των σκοπών για τους οποίους είναι δυνατόν να ενεργεί κάποιος ρόλος (κατηγό-
ρηµα mayActForPurposes), ενώ προκειµένου να ελεγχθεί η συµβατότητα µεταξύ διαφορε-
τικών σκοπών, αναζητείται αν αυτοί έχουν τουλάχιστον έναν κοινό πρόγονο —δηλαδή
έναν πιο γενικό από αυτούς σκοπό— στο γράφο των σκοπών, ακολουθώντας τα µονοπά-
τια που δηµιουργεί η σχέση εξειδίκευσης isA. Τα παραπάνω συµπληρώνονται από σαφώς
καθορισµένα πρότυπα ώστε οι εν λόγω συσχετίσεις να κληρονοµούνται κατά µήκος των
αντίστοιχων γράφων των εµπλεκόµενων εννοιών.

Οι αρχές τηςαναγκαιότητας, της καταλληλότητας και τηςαναλογικότητας είναι επί-
σης στενά συνδεδεµένες µε την έννοια του σκοπού. Στην πραγµατικότητα, το προτεινό-
µενο µοντέλο παρέχει τα µέσα για τον προσδιορισµό της αναγκαιότητας, καθώς και για
να ελεγχθεί εάν η συλλογή ή η επεξεργασία κάποιων συγκεκριµένων δεδοµένων είναι
αναγκαία για την παροχή κάποιας υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση που ακο-
λουθήθηκε για τον προσδιορισµό των κανόνων ελέγχου πρόσβασης και χρήσης υλοποιεί
µία σχέση ανάµεσα σε δεδοµένα, λειτουργίες συλλογής και επεξεργασίας, ρόλους και σκο-
πούς, επιτρέποντας έτσι τον ορισµό περιορισµών σχετικών µε την αναγκαιότητα και την
αναλογικότητα. Πράγµατι, ο σκοπός καταλαµβάνει ξεχωριστή θέση στη δοµή του κανόνα.

8.1.3 Έλεγχος Ροής Πληροφορίας

Η προτεινόµενη προσέγγιση δίνει ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο της πληροφορίας
που ανταλλάσσεται στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κατανεµηµένου συστήµατος. Το
πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η συµπερίληψη της έννοιας του οργανι-
σµού στη δοµή της ενέργειας, επιλογή η οποία επιτρέπει ένας κανόνας να αναφέρεται σε
ενέργειες (ενέργεια πρόσβασης, προ-/µετα- ενέργειες) που εκτελούνται σε διαφορετικούς
οργανισµούς. Έτσι, είναι δυνατόν να παρεµποδίζεται η κοινοποίηση κάποιων δεδοµένων
από ένα σύστηµα σε κάποιο άλλο, ενώ το τελευταίο µπορεί να επιτρέπεται να λαµβάνει
τα ίδια δεδοµένα από ένα τρίτο σύστηµα.

Ουσιαστικά όµως, ροή πληροφορίας µε επίγνωση ασφάλειας και ιδιωτικότητας επι-
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τυγχάνεται µέσω της αξιολόγησης καθεαυτής της αλληλεπίδρασης µεταξύ των εργασιών
του διµερούς συσχετισµού (βλ. Ενότητα 7.5.2), και συγκεκριµένα µε τον έλεγχο των δικαιω-
µάτων ανάγνωσης των δεδοµένων, τα οποία ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της αλληλε-
πίδρασης, από τις εµπλεκόµενες λειτουργίες και την προσθήκη εργασιών µετασχηµατι-
σµών ροής, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έτσι, διασφαλίζεται ότι η υπό εξέταση αλλη-
λεπίδραση θα πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιώµατα ανά-
γνωσης για καθέναν από τους τύπους δεδοµένων που ανταλλάσσονται και για τους σκο-
πούς που εξυπηρετεί η εν λόγω αλληλεπίδραση, ενώ τα δικαιώµατα ανάγνωσης ενδέχεται
να υπαγορεύουν τις συνθήκες πλαισίου κάτω από τις οποίες καθίσταται επιτρεπτή η αλλη-
λεπίδραση. Επιπλέον, καθώς τα δικαιώµατα πρόσβασης είναι δυνατόν να αφορούν µέρος
µόνο της ανταλλασσόµενης πληροφορίας (σχέση isPartOf του Μοντέλου Πληροφοριών),
πληροφορία που πρέπει να φέρει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά (περιορισµοί της διευρυ-
µένης οντότητας που αποτελεί τον πόρο της ενέργειας) ή πληροφορία σε διαφορετική κα-
τάσταση από την προσδιορισµένη (περιορισµοί της διευρυµένης οντότητας του πόρου µε
βάση την ιδιότητα κατάστασης state), όπως η απαίτηση η σχετική πληροφορία να είναι κρυ-
πτογραφηµένη, η προσθήκη των εργασιών µετασχηµατισµού προβολής, επιλογής και αλ-
λαγής κατάστασης, αντίστοιχα, διασφαλίζει τελικά την ελαχιστοποίηση των πληροφοριών
που µεταδίδονται, ικανοποιώντας τις αρχές της αναγκαιότητας, της καταλληλότητας και
της αναλογικότητας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που κάποιος από τους αρχικά
προσδιορισµένους τύπους δεδοµένων που µεταδίδονται αντικαθίσταται βάσει των δικαιω-
µάτων ανάγνωσης µε κάποιον λιγότερο λεπτοµερή, µέσω της σχέσης lessDetailedThan του
Μοντέλου Πληροφοριών.

8.1.4 Μη Διασύνδεση

Σε αντίθεση µε την απαίτηση για ελεγχόµενη ροή πληροφορίας, η οποία αναφέρε-
ται στην ”άµεση” µεταβίβαση δεδοµένων µεταξύ συστηµάτων, διεργασιών ή ανθρώπων,
η ανάγκη για µη διασύνδεση αντανακλά µία γενίκευση προς την κατεύθυνση του αµοι-
βαίου αποκλεισµού αναφορικά µε τη διάθεση ή επεξεργασία των δεδοµένων, είτε άµεσα
είτε έµµεσα. Στην προτεινόµενη προσέγγιση, η απαίτηση για µη διασύνδεση αντιµετωπί-
ζεται µε χρήση προ- ή µέτα- ενεργειών οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση µε την ενέργεια
πρόσβασης. Έτσι, για παράδειγµα, ο περιορισµός ”Για οποιονδήποτε σκοπό και κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες, ο δράστης a επιτρέπεται να επεξεργαστεί δεδοµένα τύπου dti εάν
και µόνο εάν δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση σε δεδοµένα τύπου dtj”, ο οποίος έχει σκοπό να
αποτρέψει τη διασύνδεση δεδοµένων τύπου dti και dtj από κάποιον δράστη, µπορεί να εκ-
φραστεί είτε σαν άδεια είτε σαν απαγόρευση:

Κανόνας 1 Permission(∗, ⟨a, ∗, dti, org⟩, ¬⟨a, ∗, dtj , org⟩, ∗, ∗)

Κανόνας 2 Prohibition(∗, ⟨a, ∗, dti, org⟩, ⟨a, ∗, dtj , org⟩, ∗, ∗)

Παρατηρούµε ότι και στους δύο κανόνες η ενέργεια πρόσβασης συγκρούεται µε
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την προ-ενέργεια. Στην πρώτη περίπτωση, ο περιορισµός εκφράζεται ως άδεια για παροχή
πρόσβασης στον τύπο δεδοµένων dti, µε την προϋπόθεση ο ίδιος δράστης να µην έχει απο-
κτήσει πρόσβαση σε δεδοµένα τύπου dtj , η οποία εκφράζεται ως αρνητική προ-ενέργεια.
Στην περίπτωση της απαγόρευσης, η προ-ενέργεια ορίζεται ως θετική.

8.1.5 Διαχωρισµός και Σύζευξη Καθηκόντων

Η απάντηση στην απαίτηση για µη διασύνδεση ουσιαστικά αποτελεί παράδειγµα
και υποπερίπτωση της περιγραφής περιορισµών διαχωρισµού καθηκόντων. Ακολουθώ-
ντας το ίδιο πρότυπο, οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να γενικευτούν και µε τον ίδιο τρόπο
(αλλά µε αντιστροφή των προσήµων στις προ-ενέργειες των Κανόνων 1 και 2) να χρησιµο-
ποιηθούν για τη µοντελοποίηση της σύζευξης καθηκόντων. Η γενίκευση αναφέρεται στον
προσδιορισµό SoD και BoD περιορισµών στη βάση οποιασδήποτε οντότητας των ενεργειών
ενός κανόνα˙ η ίδια η δοµή των κανόνων επεκτείνει τις έννοιες του αµοιβαίου αποκλεισµού
και της σύζευξης, εφαρµόζοντάς τες σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν µία ενέργεια, δη-
λαδή τους δράστες, τις λειτουργίες, τους πόρους και τους οργανισµούς. Γίνεται εµφανής η
χρησιµότητα των προ- και µετα- ενεργειών στον προσδιορισµό περιορισµών SoD και BoD,
για το λόγο ότι επιτρέπουν τη δηµιουργία εξαρτήσεων µεταξύ των ενεργειών ενός κανόνα.

8.1.6 Συµπληρωµατικές Ενέργειες

Η απαίτηση για τον προσδιορισµό συµπληρωµατικών ενεργειών αντιµετωπίζεται
από το προτεινόµενο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης µε τον προσδιορισµό στους κανόνες
δοµών ενεργειών που θα πρέπει να προηγούνται ή να έπονται της ενέργειας πρόσβασης
του εκάστοτε κανόνα. Μάλιστα, η έννοια των συµπληρωµατικών ενεργειών επεκτείνεται
µε τον προσδιορισµό και των αντίστοιχων απαγορευµένων ενεργειών. Επιπλέον, οι ανα-
γκαίες και απαγορευµένες προ- και µετα- ενέργειες είναι δυνατόν να εκφράσουν ιδιαίτερα
λεπτοµερείς και σύνθετες προϋποθέσεις και µετασυνθήκες, επωφελούµενες από τη χρήση
της δοµής της ενέργειας και συνακολούθως της διευρυµένης οντότητας, δοµή η οποία χρη-
σιµοποιείται για τον προσδιορισµό των συνιστωσών της ενέργειας και επιτρέπει την πε-
ριγραφή κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν οι σχετικές οντότητες. Με χρήση λογικών
συσχετίσεων είναι δυνατόν να οριστούν πολύπλοκες λογικές εκφράσεις προ- και µετα-
ενεργειών, ενώ επίσης η προτεινόµενη προσέγγιση εισάγει την έννοια του Σκελετού προ-
κειµένου να καταστεί δυνατός ο συνδυασµός ενεργειών, έτσι ώστε οι τελευταίες να σχηµα-
τίζουν πολύπλοκες δοµές, σε περιπτώσεις όπου περιορισµοί σχετικοί µε την αλληλουχία
και γενικά µε τη ροή είναι απαραίτητο να καθορίζονται, όταν οι λογικές συσχετίσεις ενερ-
γειών δεν αρκούν.

Επιπλέον, η προτεινόµενη προσέγγιση επιτρέπει την περιγραφή περιορισµών σχε-
τικά µε το πότε εκτελείται κάποια προ-/µετα- ενέργεια σε σχέση µε την ενέργεια για την
οποία εφαρµόζεται ο κανόνας, απαίτηση που καλύπτεται µε την εισαγωγή του κατηγο-
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ρήµατος isConstrainedToAct, το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισµό χρονικών περιορισµών
και περιορισµών που αφορούν τη σειρά εκτέλεσης για τις προ- και µετα- ενέργειες έχο-
ντας σαν σηµείο αναφοράς την κύρια ενέργεια του κανόνα ελέγχου πρόσβασης. Έτσι ένας
οντολογικός κανόνας δε συσχετίζεται άµεσα µε µία ενέργεια που υποδηλώνει κάποια προ-
ή µετα- ενέργεια, αλλά µε κάποιο στιγµιότυπο της κλάσης RequiredActions, ενώ για τον
προσδιορισµό των χρονικών περιορισµών και των περιορισµών αλληλουχίας το εν λόγω
στιγµιότυπο συσχετίζεται µε κάποιο στιγµιότυπο της κλάσης SequenceConstraints.

Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές ενέργειες είναι δυνατόν να προκύψουν όχι µόνο
απευθείας από τις δοµές των προ- και µετα- ενεργειών των κανόνων, αλλά και από τους
περιορισµούς των διευρυµένων οντοτήτων που αντανακλούν τους πόρους των ενεργειών
πρόσβασης, καθώς και από δικαιώµατα πρόσβασης µόνο σε τµήµα των δεδοµένων για τα
οποία ζητείται πρόσβαση. Έτσι, όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 7.5.2, κατά τον έλεγχο
της αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο εργασιών, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη για προσθήκη
εργασιών µετασχηµατισµού της ροής πληροφορίας µεταξύ των εν λόγω εργασιών, όπως
είναι η προσθήκη κάποιας εργασίας αλλαγής κατάστασης των µεταδιδόµενων δεδοµένων
(π.χ. εργασία ανωνυµοποίησης) ή της εργασίας επιλογής δεδοµένων που πληρούν συγκε-
κριµένα κριτήρια.

8.1.7 Επίγνωση Πλαισίου

Στην προτεινόµενη προσέγγιση η επίγνωση πλαισίου είναι πλήρως ενσωµατωµένη.
Ήδη στο Μοντέλο Πληροφοριών ορίζεται το σύνολοContext (Con) για τον προσδιορισµό πα-
ραµέτρων πλαισίου, µε την αντίστοιχη οντολογική κλάση ContextTypes να περιέχει τους
τύπους πληροφορίας πλαισίου. Οι τύποι αυτοί αποτελούν το υποκείµενο σε εκφράσεις, οι
οποίες ορίζουν περιορισµούς σχετικούς µε το πλαίσιο. Η χρήση λογικών συσχετίσεων επι-
τρέπει τον προσδιορισµό σύνθετων και λεπτοµερών συνθηκών πλαισίου που θα πρέπει να
ισχύουν, προκειµένου να τεθεί σε εφαρµογή κάποιος κανόνας ελέγχου πρόσβασης. Μάλι-
στα, οι κανόνες συσχετίζονται άµεσα µε τους περιορισµούς πλαισίου, στο ίδιο επίπεδο µε
τις ενέργειες και το σκοπό. Τέλος, στα πλαίσια του ελέγχου ενός διµερούς συσχετισµού,
καθώς είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης ανάλογα µε τους
ισχύοντες περιορισµούς, ενδέχεται να προδιαγραφούν διαφορετικές ροές λειτουργίας και
πληροφοριών για διαφορετικές συνθήκες πλαισίου ή/και διαφορετικά προφίλ εκτέλεσης
των εργασιών του συσχετισµού.

8.1.8 Ετερογενή Περιβάλλοντα

Το προτεινόµενο σύστηµα παρέχει εξαιρετικά ευέλικτο τρόπο για αναπαράσταση
γνώσης µέσω οντολογιών και είναι αρκούντως γενικό ώστε να µπορεί να υιοθετηθεί από
ευρύ φάσµα οργανισµών και εφαρµογών. Μάλιστα, οι κλάσεις του Σηµασιολογικού Μο-
ντέλου Πληροφοριών είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από άλλες ώστε να αναπαρα-
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σταθεί γνώση αναγκαία για κάποιο άλλο πεδίο εφαρµογής, χωρίς να επηρεάζεται το υπερ-
κείµενο Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών ή οι διαδικασίες εξαγωγής γνώσης από αυτό.
Επιπλέον, οι οντολογίες αποτελούν εξέχουσα τεχνολογία για σηµασιολογική διαλειτουρ-
γικότητα οργανισµών. Καθώς οντολογίες που έχουν δηµιουργηθεί από διαφορετικούς αν-
θρώπους είναι πολύ φυσικό να εµφανίζουν διαφορές, τόσο συντακτικής αλλά και σηµα-
σιολογικής φύσης, ακόµα και αν αυτές αναφέρονται στο ίδιο αντικείµενο, έχουν αναπτυ-
χθεί τεχνολογίες εναρµόνισης οντολογιών, όπως αλγόριθµοι εύρεσης σηµασιολογικών
οµοιοτήτων και εξαγωγής κανόνων σηµασιολογικής συσχέτισης µεταξύ οντολογιών, µη-
χανισµός ο οποίος αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Ευθυγράµµιση Οντολογιών (Ontology
Alignment) [132][133].

Επίσης, το προτεινόµενο µοντέλο ενσωµατώνει ρητά την έννοια του οργανισµού
στη δοµή της ενέργειας. Αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η δοµή του κανόνα συσχε-
τίζεται µε ενέργειες σε δύο επίπεδα, δηλαδή τόσο µε την ενέργεια πρόσβασης όσο και µε
τις αναγκαίες ή/και απαγορευµένες προ- και µετα- ενέργειες, καθώς και η χρήση λογικών
σχέσεων και εκφράσεων στις διάφορες δοµές που απαρτίζουν τον κανόνα, επιτρέπει την
προδιαγραφή ιδιαίτερα εκφραστικών και σύνθετων κανόνων, οι οποίοι εξ’ ορισµού υποδη-
λώνουν σχέσεις και εξαρτήσεις µεταξύ διαφορετικών οργανισµών.

Τέλος, σε περίπτωση που δύο συστήµατα ενός διµερούς συσχετισµού ανήκουν σε
διαφορετικούς οργανισµούς, ο έλεγχος του εν λόγω συσχετισµού ισοδυναµεί µε έλεγχο
ροής µεταξύ των οργανισµών αυτών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των
υποκειµένων των δεδοµένων καθώς και ευαίσθητη πληροφορία των οργανισµών που περ-
νάει τα σύνορά τους.

8.1.9 Μηχανισµοί Ασφάλειας

Χωρίς το θέµα της ασφάλειας αυτής καθεαυτής να αποτελεί το κύριο αντικείµενο
της παρούσας διατριβής, η προτεινόµενη λύση εξασφαλίζει την κατά περίπτωση ενσωµά-
τωση των αναγκαίων µηχανισµών ασφάλειας κατά την αλληλεπίδραση δύο συστηµάτων.
Οι εν λόγω µηχανισµοί είτε αντανακλώνται από τις απαραίτητες προ- ή/και µετα- ενέρ-
γειες ενός κανόνα, είτε προκύπτουν κατά τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης ενός διµερούς
συσχετισµού (βλ. Ενότητα 7.5.2) από τους περιορισµούς των διευρυµένων οντοτήτων που
αντανακλούν τους πόρους των ενεργειών πρόσβασης, όπως συµβαίνει στην περίπτωση
της προσθήκης µίας εργασίας κρυπτογράφησης των µεταδιδόµενων δεδοµένων.

8.1.10 Σηµασιολογική Αναπαράσταση Πληροφοριών

Η προτεινόµενη προσέγγιση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των οντολογιών
για την προδιαγραφή ιδιαίτερα εκφραστικών κανόνων ελέγχου πρόσβασης. Ένα σηµα-
ντικό χαρακτηριστικό της αποτελεί το γεγονός ότι βασίζεται σε ένα σηµασιολογικά πλού-
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σιο µοντέλο πληροφοριών που περιλαµβάνει πληθώρα εννοιών σχετικών µε τον έλεγχο
πρόσβασης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις, συµπερι-
λαµβανοµένων εννοιών που δεν έχουν συναντηθεί σε άλλες προσεγγίσεις (π.χ. περιέκτες
λειτουργιών), καθώς και σχεσιακών δοµών που δεν έχουν εξετασθεί ακόµα ευρέως στη
βιβλιογραφία, όπως ιεραρχίες τύπου AND για τους ρόλους. Επιπλέον, θεµελιώνεται στη
βάση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την επεξεργασία των νοµικών και κανονιστι-
κών διατάξεων που αφορούν την προστασία των δεδοµένων, γεγονός που αντικατοπτρί-
ζεται από τις έννοιες που περιλαµβάνονται στο µοντέλο.

Οι έννοιες που περιλαµβάνει το µοντέλο µεταφράζονται σε κλάσεις των αντίστοι-
χων οντολογιών, δηλαδή του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών και του Σηµασιο-
λογικού Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης. Στο Σηµασιολογικό Μοντέλο Πλη-
ροφοριών, τα στιγµιότυπα της κάθε κλάσης είναι δυνατόν να συσχετίζονται µεταξύ τους
µε ιδιότητες που υποδηλώνουν τη σχέση εξειδίκευσης (ιδιότητα isA), τη σχέση συµπερίλη-
ψης (ιδιότητα isPartOf) ή τη σχέση που εκφράζει το βαθµό λεπτοµέρειας (ιδιότητα less-
DetailedThan). Έτσι, σχηµατίζονται ιεραρχίες, οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό εξαρ-
τήσεων καθώς και την κληρονοµικότητα χαρακτηριστικών και κανόνων και, συνεπώς, τον
ορισµό των κανόνων σε υψηλά επίπεδα αφαίρεσης, µε αποτέλεσµα τη µείωση του αριθµού
των ρητά οριζόµενων πολιτικών. Σηµειώνεται ότι στο µοντέλο προβλέπονται ακόµα συ-
σχετίσεις και µεταξύ στιγµιοτύπων διαφορετικών κλάσεων, όπως η συσχέτιση ενός ρόλου
µε τους σκοπούς για τους οποίους µπορεί να ενεργεί.

Έχοντας σαν βάση του του το συγκεκριµένο σηµασιολογικό µοντέλο πληροφοριών,
και παράλληλα περιλαµβάνοντας όλες τις απαραίτητες κλάσεις και ιδιότητες, το Σηµασιο-
λογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης επιτρέπει τελικά την προδιαγραφή σύν-
θετων κανόνων που προωθούν την προστασία της ιδιωτικότητας και λαµβάνουν υπόψη
τα χαρακτηριστικά των εµπλεκόµενων οντοτήτων, τις συνθήκες πλαισίου, περιορισµούς
διαχωρισµού και σύζευξης καθηκόντων και άλλες εξαρτήσεις µεταξύ των σχετικών ενερ-
γειών.

8.2 Αξιολόγηση Επίδοσης

Ουσιαστικά, αυτό που θα µπορούσε να αποτελέσει ενδεχοµένως το βασικότερο
πρόβληµα επίδοσης στο προτεινόµενο σύστηµα είναι οι διαδικασίες συλλογιστικής. Πράγ-
µατι, η εξαγωγή γνώσης πραγµατοποιείται µε βάση οντολογίες που περιλαµβάνουν µε-
γάλο αριθµό στιγµιοτύπων συσχετισµένων µεταξύ τους µέσω διαφόρων αντικειµενικών
ιδιοτήτων. Λαµβάνοντας επίσης υπόψη την ύπαρξη των διαφόρων βοηθητικών κλάσεων,
που ορίζονται για την αναπαράσταση πολύπλοκων δοµών (π.χ., η κλάση Skeletons, η
οποία χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση ανεξάρτητων ενεργειών µε καλώς ορισµένα
πρότυπα αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους οι οποίες σχηµατίζουν µία σύνθετη ενέργεια, ή
η κλάση EnhancedEntities, για τον προσδιορισµό οντοτήτων, όπως οι δράστες ή ο πόρος
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µίας ενέργειας, που αναφέρονται σε κάποιο σηµασιολογικό τύπο και περιγράφονται πε-
ραιτέρω µέσω περιορισµών πάνω σε χαρακτηριστικά τους), η συλλογιστική καθίσταται
ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς ακόµα και σε περιπτώσεις φαινοµενικά απλών
ερωτηµάτων ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διάσχιση πολλών ακµών και κόµβων σε πε-
ρισσότερους του ενός γράφους.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση των οντολογικών κανόνων πρό-
σβασης, για τον προσδιορισµό των οποίων απαιτείται ο προσδιορισµός επιµέρους στιγµιο-
τύπων. Έτσι, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να οριστεί η ενέργεια πρόσβασης, δηλαδή ένα
στιγµιότυπο της κλάσης Actions, το οποίο θα συσχετιστεί στη συνέχεια µε τους δράστες,
τη λειτουργία, τον πόρο και τον οργανισµό. Οι οντότητες της ενέργειας µε τη σειρά τους
ορίζονται είτε στο επίπεδο προσδιορισµού, µέσω της κλάσης ConcreteEntities, είτε ως
στιγµιότυπα της κλάσης EnhancedEntities. Στη δεύτερη περίπτωση, εάν χρειάζεται να πε-
ριοριστούν περαιτέρω οι οντότητες, οι εν λόγω περιορισµοί εκφράζονται µέσω της κλάσης
Expressions, και σε κάποιες περιπτώσεις σε συνδυασµό µε την κλάση LogicalRelations
για λογικά συσχετισµένους περιορισµούς. Η περίπτωση των προ-/µετα- ενεργειών είναι
ακόµα πιο σύνθετη, καθώς οι ενέργειες συσχετίζονται τελικά µε τον κανόνα µέσω της
κλάσης RequiredActions, µε την κλάση LogicalRelations να παρεµβάλλεται για λογικά
συσχετισµένες προ-/µετα- ενέργειες. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, ακόµα και µε την προ-
σθήκη ενός µικρού συνόλου κανόνων στην οντολογία, το µέγεθός της και οι απαιτήσεις
της διαδικασίας συλλογιστικής σε πόρους και χρόνο αυξάνονται σηµαντικά.

Για τη διαχείριση του ζητήµατος της αυξηµένης πολυπλοκότητας —σε ένα σύστηµα
που παρέχει δυνατότητες υψηλής εκφραστικότητας— υιοθετήθηκαν δύο στάδια συλλογι-
στικής, που αφορούν αντίστοιχα την εξαγωγή γνώσης από το σύνολο των κανόνων και την
επαλήθευση της αλληλεπίδρασης µεταξύ δύο συστηµάτων, δηλαδή την επαλήθευση ενός
δεδοµένου διµερούς συσχετισµού. Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 6, η διαδικασία εξα-
γωγής γνώσης από τους κανόνες περιλαµβάνει δύο επιµέρους διαδικασίες, µε την πρώτη
να αφορά την εξαγωγή των µετακανόνων από τους ρητά προσδιορισµένους κανόνες και
τη δεύτερη την καθεαυτή εξαγωγή γνώσης που περιέχεται στους κανόνες, ώστε να χρη-
σιµοποιηθεί στη συνέχεια κατά την επαλήθευση του διµερούς συσχετισµού. Οι µετακανό-
νες εξάγονται µε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 6.1, µε βάση τις ιεραρχίες
του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών και συγκεκριµένα καλώς ορισµένα πρότυπα
κληρονοµικότητας κατά µήκος των ιεραρχιών αυτών. Έτσι, το τελικό σύνολο κανόνων κα-
θίσταται διαθέσιµο εκ των προτέρων, υπό την έννοια ότι όταν η Μηχανή Συµπερασµού
λάβει ένα αίτηµα για παροχή πρόσβασης, δε θα λάβει απόφαση αποτιµώντας τους ρητά
προσδιορισµένους κανόνες, γεγονός που θα απαιτούσε παράλληλα την υποβολή σειράς
ερωτηµάτων προς το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών, ώστε να ελεγχθεί η εφαρ-
µοσιµότητα του εκάστοτε κανόνα σε οντότητες συσχετισµένες (µέσω ιδιοτήτων του Σηµα-
σιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών) µε εκείνες του κανόνα. Η εξαγωγή των µετακανόνων
πραγµατοποιείται µόνο σε περίπτωση που µεταβληθεί το σύνολο των κανόνων ή η οντολο-
γία του Μοντέλου Πληροφοριών, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους χρόνους απόκρισης
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του συστήµατος κατά την αποτίµηση αιτηµάτων ελέγχου πρόσβασης.

Το δεύτερο σκέλος της διαδικασίας εξαγωγής γνώσης παρουσιάζει το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της επίδοσης του συστήµατος. Στην πρώτη φάση
υλοποίησης της προτεινόµενης προσέγγισης, ο έλεγχος πρόσβασης βασιζόταν αποκλει-
στικά στους κανόνες, µε αποτέλεσµα για κάθε αίτηµα πρόσβασης να πρέπει να αξιολο-
γηθούν συνδυαστικά όλοι οι κανόνες (άδειες, απαγορεύσεις και υποχρεώσεις) που αφο-
ρούσαν την εκάστοτε ενέργεια πρόσβασης, δηλαδή όλοι οι κανόνες όπου η εν λόγω ενέρ-
γεια εµφανιζόταν είτε σαν ενέργεια πρόσβασης είτε σαν προ-/µετα- ενέργεια. Λαµβάνο-
ντας υπόψη την πολύπλοκη δοµή ενός οντολογικού κανόνα, όπως περιγράφηκε παρα-
πάνω, η συλλογιστική απευθείας πάνω στο σύνολο των κανόνων σε πραγµατικό χρόνο
—όπου πραγµατικός χρόνος θεωρείται ο χρόνος αποτίµησης ενός αιτήµατος πρόσβασης—
είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε πόρους και ως εκ τούτου χρονοβόρα, ειδικά σε περιβάλλοντα
όπου το σύνολο των κανόνων είναι µεγάλο. Ως εκ τούτου, επιλέχθηκε τελικά να επεκτα-
θεί η οντολογία του Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης, ώστε να περιλαµβάνει
δοµές για την αποθήκευση συνδυαστικής εξαχθείσας γνώσης από τους κανόνες (κλάσεις
PermittedActions και OfflineRequiredActionStructures, βλ. Ενότητα 6.2.1), ώστε να είναι
όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση διαθέσιµη πριν την υποβολή των αιτηµάτων πρόσβα-
σης. Όπως και το στάδιο εξαγωγής µετακανόνων, οι δοµές αυτές δηµιουργούνται κατά την
αρχικοποίηση του συστήµατος και η διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε φορά που µετα-
βάλλονται οι οντολογίες.

Ουσιαστικά, µέσω της παραπάνω διαδικασίας καθίσταται διαθέσιµη η γνώση που
αφορά όλες τις επιτρεπόµενες ενέργειες στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήµατος, συ-
µπεριλαµβανοµένων των συνθηκών πλαισίου που θα πρέπει να ισχύουν, το σκοπό εκτέ-
λεσης της εκάστοτε ενέργειας και τις απαιτούµενες ή απαγορευµένες προ- και µετα- ενέρ-
γειες. Με τον τρόπο αυτό, χρειάζεται πλέον να διασχιστούν σηµαντικά λιγότεροι αλλά και
µικρότεροι σε βάθος γράφοι στο Σηµασιολογικό Μοντέλο Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης
για την αποτίµηση ενός αιτήµατος πρόσβασης, καθώς για κάθε επιτρεπόµενη ενέργεια θα
υπάρχει τουλάχιστον ένα στιγµιότυπο της κλάσης PermittedActions. Έτσι, κατά την επα-
λήθευση ενός διµερούς συσχετισµού, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 7, υπάρχει διαθέ-
σιµη σχεδόν όλη η γνώση που απαιτείται για την εγκυρότητα της κάθε εργασίας (υπό την
έννοια ότι µία εργασία µπορεί να υπονοεί περισσότερες από µία ενέργειες, οπότε απαι-
τείται συνδυασµός γνώσης, βλ. Ενότητα 7.4), και η συλλογιστική που πραγµατοποιείται
περιορίζεται στην επαλήθευση των σκοπών και της αλληλεπίδρασης, µε ό,τι αυτή συνε-
πάγεται.

Για την αξιολόγηση των διαδικασιών συλλογιστικής, πραγµατοποιήθηκε ένα σύ-
νολο πειραµάτων, όπου οι διαδικασίες αυτές εκτελέστηκαν µε βάση διαφορετικές οντο-
λογίες του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών. Οι εν λόγω διαφοροποιήσεις αφο-
ρούσαν ποιοτικά χαρακτηριστικά ως προς τον αριθµό των στιγµιοτύπων, των µεταξύ τους
συσχετίσεων και, εποµένως, την κληρονοµικότητα κανόνων και χαρακτηριστικών, ούτως
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ώστε το σύνολο των µετακανόνων που θα προέκυπταν από το ίδιο αρχικό σύνολο ρητά
ορισµένων κανόνων να είναι από ∼8 έως ∼60 φορές µεγαλύτερο του αρχικού συνόλου. Σε
όλα τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος προσωπικός υπολογιστής, µε τα εξής χαρα-
κτηριστικά: επεξεργαστή Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, µε RAM 4GB, λειτουργικό σύστηµα Mac
OS X 10.6.8 και Java Runtime Environment v.1.6.

Σε ό,τι αφορά την εξαγωγή των µετακανόνων, παρατηρήθηκε ότι για κάθε ∼500
µετακανόνες απαιτείται ∼1 sec, ενώ για τη δηµιουργία των στιγµιοτύπων των κλάσεων
PermittedActions και OfflineRequiredActionStructures µε βάση το εκάστοτε τελικό σύ-
νολο των κανόνων ο χρόνος κυµάνθηκε από∼25 sec για ”απλές” οντολογίες της τάξης των
∼600 κανόνων έως ∼700 sec για πολύ µεγάλες οντολογίες της τάξης των ∼4000 κανόνων.
Με βάση τις µετρήσεις αυτές γίνεται εµφανές ότι το δεύτερο στάδιο της εξαγωγής γνώσης
από τους κανόνες είναι και το πιο απαιτητικό, ωστόσο πραγµατοποιείται άπαξ offline, οδη-
γώντας σε θεαµατική βελτίωση των χρόνων απόκρισης της Μηχανής Συµπερασµού στα
επόµενα στάδια συλλογιστικής.

Για την αξιολόγηση της διαδικασίας επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού, η
τελευταία εκτελέστηκε στο σύνολο των οντολογιών του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πρό-
σβασης και Χρήσης που προέκυψαν όπως περιγράφηκε παραπάνω, όπου δόθηκε προς επε-
ξεργασία στη Μηχανή Συµπερασµού ένα σύνολο από 8 διµερείς συσχετισµούς διαφορο-
ποιούµενης πολυπλοκότητας ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Με εξαγωγή γνώσης από
την επέκταση της οντολογίας παρατηρήθηκε βελτίωση κατά µέσο όρο ∼45% σε σχέση µε
την εξαγωγή γνώσης απευθείας από τους κανόνες, µε ελάχιστη βελτίωση ∼33% και µέγι-
στη∼57%. Ο µέσος χρόνος επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού µετρήθηκε για απλές
οντολογίες, όπου∼100 κανόνες αφορούσαν τους δεδοµένους συσχετισµούς, στα∼310 msec
µε συλλογιστική απευθείας στη βάση των κανόνων και στα ∼160 msec µε εξαγωγή γνώ-
σης από την επέκταση, ενώ η αύξηση του χρόνου που παρατηρήθηκε ήταν µικρή για ∼400
κανόνες σχετικούς µε τους εν λόγω συσχετισµούς. Ακόµα και µε βάση µεγαλύτερες οντο-
λογίες όπου οι σχετικοί κανόνες είναι πολύ περισσότεροι (π.χ., περισσότεροι από 1000), οι
χρόνοι επαλήθευσης παραµένουν σε επίπεδα κάτω του 1 sec, εκτός από κάποιες περιπτώ-
σεις πολύπλοκων διµερών συσχετισµών, για τους οποίους προκύπτουν πολλοί εναλλα-
κτικοί διµερείς µετασυσχετισµοί ή απαιτήσεις για εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών,
όπου ο χρόνος απόκρισης φτάνει τα ∼14 και ∼7 sec για καθέναν από τους τρόπους επαλή-
θευσης, αντίστοιχα.

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν και το προτεινόµενο µοντέλο στοχεύει στον
έλεγχο πρόσβασης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση
µεταξύ συστηµάτων, δε θα πρέπει να παραγνωριστεί ότι αποτελεί ένα µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης γενικού σκοπού και παρέχει τη δυνατότητα αποτίµησης αιτηµάτων πρόσβα-
σης που αφορούν µεµονωµένες ενέργειες²² . Έτσι, λαµβάνοντας ένα αίτηµα για την εκτέ-

²²Εξάλλου, ο έλεγχος µεµονωµένων ενεργειών αποτελεί στάδιο της διαδικασίας επαλήθευσης ενός διµερούς
συσχετισµού, στο πλαίσιο της εξαγωγής των αυτόνοµα έγκυρων εργασιών (βλ. Ενότητα 7.4).
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λεση µίας συγκεκριµένης ενέργειας, η Μηχανή Συµπερασµού είναι σε θέση να αποφανθεί
για την εγκυρότητα της εν λόγω ενέργειας για κάποιο σκοπό, υποδεικνύοντας παράλληλα
τις συνθήκες πλαισίου που θα πρέπει να ισχύουν και τις απαραίτητες και απαγορευµένες
προ- και µετα- ενέργειες που την καθιστούν τελικά έγκυρη. Ακόµα και στην περίπτωση του
ελέγχου µεµονωµένων ενεργειών, που εµφανίζει σηµαντικά µικρότερη πολυπλοκότητα
από τη διαδικασία επαλήθευσης ενός διµερούς συσχετισµού, είναι εµφανής η βελτίωση
που επιτυγχάνεται µέσω της εκ των προτέρων εξαγωγής γνώσης που περιέχεται στους
κανόνες µε χρήση των κλάσεων PermittedActions και OfflineRequiredActionStructures
της επέκτασης της οντολογίας του Μοντέλου Ελέγχου Πρόσβασης και Χρήσης, αντί για την
εξαγωγή γνώσης απευθείας από τους κανόνες. Η διαφορά στους χρόνους απόκρισης µε
εξαγωγή γνώσης απευθείας από τους κανόνες και µε εξαγωγή γνώσης από την επέκταση
της οντολογίας οφείλεται στο γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση απαιτείται να αξιολογη-
θούν συνδυαστικά όλοι οι κανόνες (άδειες, απαγορεύσεις και υποχρεώσεις) που αφορούν
την εκάστοτε ενέργεια πρόσβασης, δηλαδή όλοι οι κανόνες όπου η εν λόγω ενέργεια εµφα-
νίζεται είτε σαν ενέργεια πρόσβασης είτε σαν προ-/µετα- ενέργεια, γνώση που υπάρχει εκ
των προτέρων διαθέσιµη στη δεύτερη περίπτωση. Έτσι, παρατηρήθηκε βελτίωση της τάξης
του ∼35% για ενέργειες οι οποίες ήταν συσχετισµένες µόνο µε άδειες (δηλαδή, αποτελού-
σαν την ενέργεια πρόσβασης στους εκάστοτε κανόνες), ενώ σε πιο σύνθετες περιπτώσεις,
όπου η εν λόγω ενέργεια συσχετίζεται και µε απαγορεύσεις ή/και υποχρεώσεις και δεν
αντανακλά µόνο την ενέργεια πρόσβασης, αναδεικνύονται τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα
που εισάγει η αµιγώς offline διαδικασία, µε τη βελτίωση να φτάνει το ∼60% και το χρόνο
απόκρισης να είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερος του 1 sec.
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Κεφάλαιο 9

Συµπεράσµατα —Μελλοντική
Εργασία

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σαν αντικείµενο την εφαρµογή µηχανισµών
ελέγχου πρόσβασης και χρήσης σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα, µε έµφαση στην προ-
στασία της ιδιωτικότητας που αποτελεί και την πλέον πολύπλοκη περίπτωση χρήσης. Σε
αυτό το πλαίσιο, προτείνεται ένα καινοτόµο µοντέλο ελέγχου πρόσβασης και χρήσης, βα-
σισµένο στις ειδικές ανάγκες που δηµιουργεί η λειτουργία των κατανεµηµένων περιβαλ-
λόντων και στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη νοµοθεσία για την προστασία της ιδιω-
τικότητας. Το εν λόγω µοντέλο, παρόλο που εστιάζει στην αποτίµηση της αλληλεπίδρασης
µεταξύ συστηµάτων, αποτελεί ένα µοντέλο ελέγχου πρόσβασης γενικού σκοπού, γεγονός
που το καθιστά ιδανικό για ευρύ φάσµα περιπτώσεων χρήσης.

Η προτεινόµενη λύση βασίζεται σε δύο σηµασιολογικά µοντέλα. Τη βάση του συ-
στήµατος συνιστά το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πληροφοριών που παρέχει αφαιρετική ανα-
παράσταση των βασικών οντοτήτων των κατανεµηµένων συστηµάτων, καθώς και τις µε-
ταξύ τους συσχετίσεις, συµπεριλαµβανοµένων εννοιών και σχεσιακών δοµών που δεν έ-
χουν εξετασθεί ακόµα ευρέως. Επιπλέον, θεµελιώνεται στη βάση των απαιτήσεων που
προκύπτουν από την επεξεργασία των νοµικών και κανονιστικών διατάξεων που αφο-
ρούν την προστασία των δεδοµένων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται από τις έννοιες που
περιλαµβάνονται σε αυτό.

Το Σηµασιολογικό Μοντέλο Πολιτικών χρησιµοποιείται για την προδιαγραφή κα-
νόνων πάνω στις οντότητες του µοντέλου πληροφοριών. Οι κανόνες του χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθµό εκφραστικότητας και, µέσω των καινοτόµων χαρακτηριστικών του, δύ-
νανται να περιγράψουν περιορισµούς που τα υφιστάµενα µοντέλα αδυνατούν να ενσωµα-
τώσουν. Μεταξύ άλλων, το µοντέλο λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες πλαισίου και τις ιδιότη-
τες των εµπλεκόµενων οντοτήτων κατά τη λήψη αποφάσεων πρόσβασης και επιτρέπει τον
προσδιορισµό κανόνων σε οποιοδήποτε επίπεδο αφαίρεσης, καθώς και σύνθετων εξαρτή-
σεων µεταξύ ενεργειών και οντοτήτων. Μία ακόµη συνεισφορά του προτεινόµενου µοντέ-
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λου ελέγχου πρόσβασης έγκειται στα µέσα που προσφέρει για την προδιαγραφή προηγ-
µένων περιορισµών διαχωρισµού και σύζευξης καθηκόντων. Βασική συνεισφορά της προ-
τεινόµενης λύσης, όµως, αποτελεί το γεγονός ότι ο έλεγχος πρόσβασης δεν εστιάζει σε
µεµονωµένες ενέργειες, αλλά η διαδικασία λήψης απόφασης για την παροχή πρόσβασης
λαµβάνει υπόψη τόσο τη ροή λειτουργίας όσο και τη ροή δεδοµένων στο πλαίσιο της αλ-
ληλεπίδρασης µεταξύ συστηµάτων, µε αποτέλεσµα µία ολιστική θεώρηση του ελέγχου
πρόσβασης και ροή πληροφορίας µε επίγνωση ιδιωτικότητας.

Και τα δύο µοντέλα υλοποιούνται από σηµασιολογικές οντολογίες, λόγω της υψη-
λής πολυπλοκότητας και της εκφραστικότητας που παρουσιάζουν. Πράγµατι, η χρήση
οντολογιών επιτρέπει τον ορισµό πολύπλοκων δοµών και κανόνων, ενώ παρουσιάζει διά-
φορα πλεονεκτήµατα, όπως οι δυνατότητες εξαγωγής λογικών συµπερασµάτων, συµπερι-
λαµβανοµένης γνώσης που δεν περιέχεται ρητά στην οντολογία, η δυνατότητα αξιολόγη-
σης των κανόνων ως προς τη συνέπειά τους και η δυνατότητα ολοκλήρωσης µε άλλα ση-
µασιολογικά µοντέλα τα οποία περιγράφουν συµπληρωµατικές έννοιες. Οι εν λόγω οντο-
λογίες λοιπόν αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή γνώσης από τα µοντέλα.

Η εξαγωγή γνώσης πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο αφορά την εξαντλη-
τική εξαγωγή γνώσης σε µη πραγµατικό χρόνο και περιλαµβάνει την εξαγωγή µετακανό-
νων από τους ρητά ορισµένους κανόνες και την εξαγωγή γνώσης από το σύνολο των κανό-
νων, παρέχοντας τη δυνατότητα για αποτίµηση µεµονωµένων ενεργειών πρόσβασης. Το
δεύτερο στάδιο, εκµεταλλευόµενο τα αποτελέσµατα του πρώτου, αφορά τη σε πραγµατικό
χρόνο λήψη αποφάσεων αναφορικά µε την αλληλεπίδραση µεταξύ των κατανεµηµένων
συστηµάτων, τα επιτρεπτά σενάρια εκτέλεσης και την εξαγωγή συµπληρωµατικών οδη-
γιών που πρέπει να ακολουθούνται. Με βάση την αξιολόγηση των σχετικών αλγόριθµων,
οι πόροι που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δεν κρίνονται υπερβολικοί, ενώ
η επιλογή της εκ των προτέρων εξαγωγής γνώσης οδήγησε ούτως ή άλλως σε σηµαντική
βελτίωση της επίδοσης του συστήµατος.

Η τρέχουσα και µελλοντική ερευνητική εργασία αφορά βελτιώσεις και επεκτάσεις
του συστήµατος και κινείται στους παρακάτω άξονες:

• Επέκταση της προδιαγραφής χρονικών περιορισµών: Αν και χρονικοί περιορισµοί και
περιορισµοί αλληλουχίας λαµβάνονται ήδη υπόψη στους κανόνες ελέγχου πρόσβα-
σης και χρήσης, όσον αφορά την εκτέλεση των προ-/µετα- ενεργειών σε σχέση µε
την ενέργεια πρόσβασης, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τέτοιου είδους
περιορισµοί δεν επαρκούν. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην παρούσα
µορφή του συστήµατος κανόνες κάθε τύπου προδιαγράφονται µε έναν ενιαίο τρόπο,
ενώ, για παράδειγµα, συγκεκριµένα για τις υποχρεώσεις θα έπρεπε να προσδιορίζε-
ται επιπλέον µέχρι πότε αυτές ισχύουν ή πότε παραβιάζονται, όπως προτείνεται στο
[134].

• Εκχώρηση εξουσιοδοτήσεων: Εκτός από τις απευθείας εξουσιοδοτήσεις, υπάρχουν πε-
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ριπτώσεις κατά τις οποίες µη εξουσιοδοτηµένοι χρήστες χρειάζεται να αποκτήσουν
πρόσβαση σε πόρους, όταν για παράδειγµα ένας εξουσιοδοτηµένος χρήσης δεν είναι
σε θέση να εκτελέσει κάποια ενέργεια. Σε αυτήν την περίπτωση, o εξουσιοδοτηµέ-
νος χρήστης µπορεί να εκχωρήσει το σύνολο −δηλαδή το ρόλο συνολικά− ή µέρος
των δικαιωµάτων του σε κάποιο µη εξουσιοδοτηµένο χρήστη ώστε ο τελευταίος να
εκτελέσει κάποια εργασία για λογαριασµό του πρώτου, µέσω της διαδικασίας εκ-
χώρησης εξουσιοδοτήσεων (Delegation of Authorisations), ενώ αυτά είτε θα ισχύουν
επ’αόριστον είτε θα ανακαλούνται µετά το πέρας της συγκεκριµένης εργασίας. Συνε-
πώς, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση του µηχανισµού διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων,
ο οποίος, εκτός από ορισµό, ανάθεση και ανάκληση δικαιωµάτων, θα περιλαµβάνει
και εκχώρηση.

• Αναπαράσταση ασαφούς γνώσης: Καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου η γνώση που
αναπαρίσταται µέσω των εννοιών του Σηµασιολογικού Μοντέλου Πληροφοριών και
των µεταξύ τους συσχετίσεων είναι ασαφής, κρίνεται απαραίτητη η ενσωµάτωση της
Ασαφούς Λογικής (Fuzzy Logic). Έτσι, ερευνάται η συµπλήρωση των συσχετίσεων που
περιέχουν ασάφεια από ένα βαθµό αληθείας (membership degree), ώστε να επιτυγχάνε-
ται ορθότερη και πληρέστερη εξαγωγή συµπερασµάτων.

• Εφαρµογή τωνπολιτικών:Ερευνητική προτεραιότητα αποτελεί ο συνδυασµός του προ-
τεινόµενου µοντέλου µε Κρυπτογράφηση βάσει Ιδιοτήτων (A ribute-Based Encryption—
ABE) [135][136], προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτίµηση των δικαιωµάτων πρό-
σβασης µε κρυπτογραφικά µέσα. Στο πλαίσιο αυτό, διερευνώνται οι µηχανισµοί για
την εξαγωγή από το µοντέλο πολιτικών πρόσβασης υλοποιηµένων σε ABE, µε επέ-
κταση του µηχανισµού εξαγωγής γνώσης σε µη πραγµατικό χρόνο.
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