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طرح يك مشكل و ارائه يك راهحل
• اگر سيستمي با هزاران كاربر و صدها نقش و مجوز در نظر بگيريم ،مديريت
نقشها و انتساب كاربران به نقشها و مجوزها به نقشها و همچنين ساخت
سلسله مراتب از نقشها بسيار پيچيده و مشكل ميگردد و نميتوان آن را
توسط يك مدير در سيستم انجام داد .
• راهكار :مديريت غير متمركز.
–
–
–
–

در نظر گرفتن نقشهاي مديريتي و حوزههاي مديريتي براي هر نقش
همچنين ايجاد سلسله مراتبي از آنها
واگذاري مديريت به افراد مختلف در حوزههاي گوناگون سيستم
هر مدير مسؤوليت مديريت در حوزه خود را بر عهده داشته باشد

مديريت در كنترل دسترسي نقش -مبنا
•

•

•
•

در سيستم بزرگ كه تعداد نقشها به صدها و هزاران افزايش مييابد ،مدديريت
اين نقش ها و روابط ميان آنها يك كار سدخت كده بده صدورک مركدزي انجدام
ميشود و به گروه كوچكي از مديران امنيتي محول ميگردد.
نكته اصلي  RBACاين كه مديريت را ساده ميكند >> ميتوان از خدود آن در
مديريت خودش استفاده نمود.
نقشهاي مدير يا  ARو اختياراک مدير يا  APرا از نقش هاي معمولي يدا  Rو
اختياراک معمولي يا  Pجدا ميكنيم .
اختياراک تنها به نقش ها نسبت داده ميشوند و اختيداراک مدديريتي تنهدا بده
نقشهاي مديريتي نسبت داده ميشوند .

مدل مديريتيRBAC
• انواع مدل هاي بحث شده ،براي مدير نيز مطرح است .البته
معموال مدل مدير ساده تر از خود مدل  RBACاست .بنابراين مي
توان از  RBAC0به جاي  RBAC3استفاده نمود.
• چگونه مدل سلسله مراتبي مدل مدير مديريت مي شود؟
– به طور تئوريك ،سطح دوم از سلسله مراتب مي تواند براي مديريت
سطح اول مورد استفاده قرار گيرد .ولي براي مدل ضروري نمي باشد.
– مديريت سلسله مراتب مدير ميتواند توسط يك نفر رئيس سيستم
مديريت انجام شود .مجوزهاي مدير در  RBACتوانايي تغيير نسبت
نقش به كاربران و نيز تغيير دادن نسبت اختياراک به نقش ها و روابط
موجود در سلسله مراتب نقش ها را به وجود آورد.

RBACاجزاء مدل مديريتي
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اجزاء مدل مديريتي RBAC
• اين مدل در سال  1997توسط  Sandhuارائه گرديد .ايده
اصلي آن استفاده از خود مدل  RBACبراي مديريت آن بود.
اين مدل شامل سه مدل اصلي به شرح زير مي باشد :
– مدل  URAيا مدل انتساب كاربران به نقش
– مدل  PRAيا مدل انتساب مجوزها به نقش
– مدل  RRAيا مدل انتساب نقش به نقش

مدل  URAيا مدل انتساب كاربران به نقش
• اين مدل داراي  2مؤلفه اصلي است:

Can-assign
– انتساب كاربران به نقش ها يا Grant
Can-revoke
– باز پس گيري عضويت آنها در نقش ها يا Revoke

• رابطه  Can-assignبيان ميكند كه چه افرادي با چه پيششرطهايي
ميتوانند در چه حوزهاي كار اعطاء را انجام دهند .افراد را با نقشهاي مديريتي
كه دارا هستند معين مي كند.
– نقشي را بيان مي كند كه افراد براي اعمال كارهاي مديريتي در يك حوزه خاص بايد دارا
باشند.

• رابطه  Can-revokeبيان ميكند كه چه افرادي در چه حوزههايي ميتوانند
عمل بازپسگيري را انجام دهند.
اين توابع براي عمل انتساب و بازپسگيري نقش ها به كاربران به كار ميرود و
بايستي در هر عمل ،امكان انجام آنرا توسط آنها چك كرد.

مدل URA97
• تابع  Can_assignداراي سه پارامتر
ورودي است X :كه نقش مديريتي
فردي كه مي خواهد عمل انتساب را
انجام دهد را مشخص مي كند Y .نقش
پيش شرط فردي است كه مي خواهيم
به او نقش را انتساب دهيم و  Zكه
دامنه نقش هاي قابل انتساب را معين
مي كند.
• يعني فرد داراي نقش مديريتي  Xبه
يك كاربر كه فعال داراي نقش  Yاست
مي تواند هر نقشي در دامنه  Zعطا
كند.

مدل  - URA97رابطه Can_Assign
•

اولين سطر اين جدول بيان ميكندد كده كداربري بدا
نقش "كارشناس امنيتي سيستم صورتحساب گيري"
) (BCSو در نتيجه "كارشناس امنيتي امدور رايانده"
) (CSو "مددديركل امنيتددي" ) (SSOمدديتوانددد بدده
كاربري كده هدم اكندون داراي نقدش عدادي "واحدد
راياندده" ) (CDاسددت ,نقددش "كارشددناس سيسددتم
صورتحساب گيري" ) (BCرا عطا كند.
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مدل URA97
• تابع  Can_Revokeداراي دو پارامتر
ورودي است X :كه نقش مديريتي
فردي كه مي خواهد عمل بازپس
گيري نقش را انجام دهد را مشخص
مي كند و  Zدامنه نقش هايي را كه
مي تواند بازپس گيرد تعيين مي كند.
• هيچ پيش شرطي براي اين تابع تعريف
نمي گردد.

مدل  - URA97رابطه Can_Revoke
•

سطر دوم اين جدول بيان مي كندد كده "كارشدناس
امنيتي بخش متقاضديان و مشدتركين" مديتواندد از
تمام كداربران سيسدتم ,نقدش "كارشدناس سيسدتم
متقاضدديان و مشددتركين" )" , (CCكارشددناس امددور
متقاضديان" ) (ROو "كارشدناس امدور مشدتركين"
) (COرا بازپسگيرد.
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مدل  PRA97يا مدل انتساب مجوزها به نقش
• اين مدل نيز مشابه مدل قبلي داراي  2مؤلفه اصلي است:
– مدل  Grantبراي اعطاء مجوزها به نقش ها

– مدل  Revokeبراي بازپس گيري مجوز از نقش ها

Can-assignp

Can-revokep

• رابطه اول وظيفه تعيين افراد و شرط ها براي انجام عمل
انتساب در يك حوزه خاص و رابطه دوم وظيفه تعيين افراد
براي انجام عمل بازپس گيري در يك حوزه خاص را بر عهده
دارد.

مدل PRA97
• تابع  Can_Assignpداراي سه
پارامتر ورودي است X .كه نقش
مديريتي مجري عمل انتساب را
مشخص مي كند Y .نقش اي است كه
مي توان مجوزهاي آن را براي عمل
انتساب انتخاب كرد ، Z .حوزه نقش
هايي است كه مي توان مجوز انتخاب
شده را به آن نسبت داد.

مدل  - PRA97رابطه Can_AssignP
•

سطر اول اين جدول بيان ميدارد كه كاربري با نقش
"كارشناس امنيتي امور رايانه" ) (CSيا "مديركل
امنيتي" ) (SSOميتواند تمام مجوزهاي صريح و
ضمني نقش "مديرعامل اداره رايانه" ) (CDMيعني
در واقع تمام مجوزهاي موجود در سيستم را به نقش
"رياست سيستم صورتحسابگيري" ) (BCMعطا
كند.
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مدل PRA97
•

•

تابع  Can_Revokepداراي دو پارامتر
ورودي است كه  xنقش مديريتي مجري
عمل بازپس گيري و  zحوزه نقش هايي
است كه مي توان در آن حوزه عمل بازپس
گيري مجوز ها را انجام داد.
 yدر  PRAحوزه انتخاب مجوزها را در
تابع  Can_Assignpمشخص مي كند.
در حالي كه در  URAپيش شرط براي
اخذ نقش بود .بنابراين در  PRAمي توان
yرا به عنوان  Permission poolيا
حوزه اي براي انتخاب مجوز ها جهت
انتساب دانست.

مدل  - PRA97رابطه Can_RevokeP
• سددطر اول ايددن جدددول بيددان مدديكنددد كدده
"كارشناس امنيتي سيستم صورتحساب گيدري"
) (BCSو طبيعتددا "كارشددناس امنيتددي امددور
رايانددده" ) (CSو "مدددديركل امنيتدددي" )(SSO
مددديتوانندددد هدددر مجدددوزي را از "كارشدددناس
صورتحساب ها" ) (BOو "كارشناس وصولي ها"
) (POبازپسگيرند.
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مدل  RRAيا مدل انتساب نقش به نقش
• ايجاد يك سلسله مراتب از نقش ها
• فراهم آوردن بستري براي ساخت مدل RBAC1
• وقتي نقشي ،باالتر از يك نقش ديگر قرار مي گيرد ،تمام مجوزهاي نقش قبلي
را به ارث مي برد.
• اين مدل سلسله مراتبي با توجه به ساختار سلسله مراتبي نقش هاي سازماني
مي تواند شكل بگيرد و به هر چه بهتر مدل كردن نقش ها و نقش هاي
مديريتي موجود سازمان در سيستم كمك كند.

مدل Role Graph
• از ديد ديگر مدل كنترل دسترسي نقش مبنا را مبتني بر
سه گراف در سه حوزه مختلف بررسي مي كنند:
– گراف اختياراک يا مجوز ها :

• اين گراف بيانگر سلسله مراتب حاكم برانواع مجوزهاي مختلف است.
ممكن است داشتن يك مجوز  ،داشتن يك مجوز ديگر را ايجاب كند .

– گراف گروه ها يا كاربران :

• در اين گراف كاربران يا گروهاي كاربري و سلسله مراتب آنها نمايش
داده مي شود.

– گراف نقش ها يا : Role Graph

• در اين گراف نقش هاي موجود سيستم  ،گره هاي گراف را تشكيل
مي دهند و خط بين آنها ارتباط شامل شدن را معين مي كند.

Role Graphاجزاء مدل

مديريت غيرمتمركز در مدل Role Graph
• مطابق همين ديد به مدل كنترل دسترسي  ،گراف نقش هاي مديريتي نيز
قابل ترسيم است .اين گراف شامل نقش هاي عادي و نقش هاي مديريتي است
و دو رابطه در آن تعريف مي گردد:
– رابطه اول Is-Junior ،است كه رابطه اي بين نقش هاي عادي و يا بين نقش هاي
مديريتي است .اين رابطه نشان دهنده شامل بودن يك نقش بر نقش ديگر است.
– رابطه دوم ،رابطه  Administratesاست كه با خط هاي خط چين در شكل نشان داده
شده است.

• اين گراف با دو گره به نامهاي  MinRoleو  MaxRoleو همچنين SSO
كه وظيفه مديريت كل سيستم را بر عهده دارد  ،در نظر گرفته مي شود.

حوزه هاي مديريتي در Role Graph

ساخت گراف نقشهاي مديريتي
• مطابق شكل  aدر ابتدا
سه نقش و يك حوزه
مديريتي كلي با
مديريت  SSOوجود
دارد.
• مطابق شكل  bبخشها
به تدريج اضافه مي
شوند و گراف بزرگتر
مي شود.

مدل مديريتي  RBACتوسعه يافته
• سعي شده است مشكالک مطرح شده ،در مدل توسعه يافته يعني ARBAC02
حل گردند .در اين مدل مفاهيم  User Poolو  Permission Poolمطرح
مي شود و سعي مي گردد تا با حل تداخل هاي غيرالزم موجود  ،مشكالک
مطرح شده كنار گذاشته شود.
• براي غلبه بر مشكالک مطرح شده در مدل قبل ،دو استراتژي در اين مدل
اتخاذ شده است:
– اول ،از ساختار سازماني به عنوان  User poolو  Permission poolاستفاده مي شود
به جاي اينكه از پيش شرط هايي در سلسله مراتب نقش ها استفاده كرد .
– دوم ،توسط اين ساختار سازماني يك روند پائين به باال براي انتساب مجوز ها به نقش ها
مطرح ميشود.

ساختار سازماني
•
•

•
•

" يك مفهوم خوب براي تحليل
اطالعاتي،سازمان
"
براي توسعه سيستم هاي
فعاليت هاي موجود در هر دامنه است.
ساختار سازماني يك ساختار درختي با ويژگي سلسله مراتبي است .اين ساختار
از عناصر سازماني تشكيل مي شود كه افراد متعلق به هر يك داراي يك هدف
مشترك در سازمان هستند و يك سري فعاليتهاي خاص براي رسيدن به آنها
انجام مي دهند.
كارهاي انجام يافته با داده هاي مورد دسترسي ارتباط مستقيم دارد .پس
فعاليت ها و كارهاي يك بخش با مجوز هاي آن ارتباط دارد.
پس مي توان واحد سازماني را به عنوان يك گروه از كاربران و مجوز ها
براي رسيدن به هدف خاص تعريف كرد .

User & Permission Pool ساخت

By IT Management Group
By Human Resource Group

Permission
pool
User pool

 كاربران و مجوزهاي موجود در هر واحد سازماني را به نقش ها،• حال مدير هاي امنيتي
.نسبت مي دهند

ساختار مدل مديريتي  RBACتوسعه يافته

اصالح مدل با اعمال مفهوم ساختار سازماني
• توابع  Can_Assignو  Can_Assignpهمان توصيف
موجود در  ARBAC97را دارا هستند و فقط پيش شرط ها
در آن مجددا تعريف شده است:
– پيش شرط ها در  URAيك عبارک با تركيب عملگرهاي And
و  Orروي نقش هاي عادي و يا واحد هاي سازماني در ساختار
سازماني تهيه شده توسط گروه  HRيعني  User Poolاست.
– پيش شرط ها در  PRAيك عبارک منطقي از عملگر هاي And
و  Orروي عباراک  xو  ~xاست كه  xيك نقش عادي يا يك
واحد سازماني در ساختار سازماني تهيه شده توسط گروه فا يا
Permission Poolاست .

ARBAC02 اجزاء مدل
OS-P  با يك ساختار سازماني به نامPermission Pool • ساخت
OS-U  با يك ساختار سازماني به نامUser Pool • ساخت
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استفاده از  RBACبراي اعمال  DACو MAC
• مكانيزم  RBACبه اندازه اي كلي است كه بتواند  MACو  DACرا شبيه سازي
كند.
• يك خصوصيت مهم اينكه خط مشي در طول چرخه عمر سيستم مي تواند تغيير
كند.
–  : MACجريان يك طرفه اطالعاک
– Owner Based Administration : DAC

• تعريف يك سري قوانين و محدوديت ها براي شبيه سازي MAC
• تعريف يك سري عملياک به ازاي هر رخداد براي شبيه سازي DAC
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مشخصاک  RBACدر DBMSهاي تجاري
•
•
•
•

Oracle Enterprise Server version 8.0
Informix Online Dynamic Server Version 7.2
Sybase Adaptive Server release 11.5
از سه جنبه مورد بررسي قرار خواهند گرفت:
– اعطاي نقش به كاربر
– پشتيباني ارتباطاک و قيود در نقش
– امتيازاک قابل اعطا

Oracleو اعطاي نقش به كاربر
•
•
•
•
•
•
•

اوراكل ارتباط چند به چند بين كاربر و نقش را پشتيباني مي كند.
PUBLICدر جمله GRANT
ADMIN OPTION
SET ROLE
اگر نقش داراي رمز عبور باشد ،رمز عبور با عبارک  IDENTIFIED BYمشخص و فعال ميشود.
در اوراكل مي توان بيش از يك نقش را در  SET ROLEمشخص كرد.
اوراكل دوگونه ديگر از جمله  SET ROLEرا دارد كه به آن انعطاف پذيري بيشتري در فعاليت
ها مي دهد:
– All & Except
– None

Oracleو پشتيباني ارتباط و قيود در نقش
• در اوراكل امكان دادن نقش به يك نقش در نتيجه ايجاد
ساختار سلسله مراتبي نقش را دارد .گر چه نمي توان قيود
اضافي يا ارتباطاک را بين نقش ها در  declarationتعريف
كرد:
– بنابراين اوراكل جداسازي وظايف يا  SoDرا پشتيباني نمي كند .

• تعيين محدوديت در تعداد نقش ها براي اعضا ممكن نيست.
• امكان تعريف قيود فقط تا حدي وجود دارد.

Oracleو امتيازاک قابل اعطا
• امتيازات سيستمي حقوقي هستند كه با فرمانهايي نظير CREATE
SESSIONو  CREATE TABLEو غيره اجرا مي شوند .
• امتيازات شي اي به كاربران اجازه مي دهد كه يك عمل خاص را روي يك
جدول خاص  viewيا دنباله اجرا كنند .
• هر دو شاخه امتيازاک مي توانند به نقش ها داده شوند .امتيازاک سيستمي تنها
مي توانند توسط  DBAيا يك كاربري كه اين امتياز را با OPTION ADMIN
دارد منتقل شوند .امتيازاک شي اي تنها مي توانند توسط صاحب شي يا
كاربري كه اين امتياز را با  GRANT OPTIONدارد منتقل شود .
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