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چکیدٌ
کٌتزل دعتزعی یکی اس جٌبِّای هْن اهٌیت بزًاهِّای کاربزدی بِ ٍیضُ در هحیطّای ابرزی
اعت کِ اشتزاکگذاری ٍ حفاظت اس هٌابغ را بزای شزکتّا ٍعاسهاىّا تغْیل هریًوایرذ در
ّویي راعتا ،اعتاًذارد XACMLقَاػذ کٌتزل دعتزعی را هبتٌی بز ٍیضگی تؼزیف هیکٌرذ
اس طزفی ارسیابی هیشاى شباّت عیاعت ّای اهٌیتی حائش اّویت اعت پیذا کزدى یر ارائرِ-
دٌّذُ خذهات ابزی کِ بِ ًگزاًی ّای اهٌیتی ی کاربز پاعخ دّذ ٍ یا یرافتي ّوکراراًی کرِ
دارای پیکزبٌذی اهٌیتی هشابِ ّغتٌذ ،اس جولِ هَاردی اعت کِ اّویت هؼیار شباّت بیي دٍ
عیاعت اهٌیتی را ًشاى هیدّذ در ایي ًَشتار هکاًیغوی علغلِ هزاتبی بزای هحاعبِ هریشاى
شباّت خطهشیّای اهٌیتی بز اعاط ًغخِ  3ایي اعتاًذارد ارائِ هریشرَد در هؼیرار ارائرِ
شذُ ،شباّت بزای هقادیز اعوی ٍ ػذدی ٍ هبتٌی بز فاصلِ هحاعبِ هیشرَد در ایري هؼیرار
هقذار فاصلِ بِ صَرت علغلِ هزاتبی در چْار عطح هقرذارٍ ،یضگری ،قاًَى،عیاعرت هحاعربِ
هیشَد بزای ارسیابی رٍػ پیشٌْادی ،ی ابشار در هحیط جاٍا پیرادُعراسی کرزدُ ایرن ًتایر
ارسیابی بز رٍی خطهشیّای ٍاقؼی ًشاى دٌّذُ ارتباط قَی بیي تغییزات آًتزٍپی ٍیضگیّا با
درجِ شباّت ٍیضگیّا ٍ ًوایاًگز ارتباط هؼکَط بیي فاصلِ ٍشباّت هیباشذ
ياشٌَای کلیددی :کٌرتزل دعتزعری ، XACML ،درجرِ شرباّت ،تَسیرغ ٍیضگریّرا،
 ،Contextهقایغِ خطهشیّا

شباَت مقادیر عددی :

شباَت دي گريٌ از مجمًعٍ قًاویه:حاصل هجوَع هاکشیون شباّت ّز قاًَى در پالریرغری
اٍل با قاًَى دیگز در عیاعت دٍم هیباشذ

شباَت بیه دي سیاست :در ًْایت درجِ شباّت بیي دٍ عیاعت اس هرجرورَع درجرات
شباّت بیي هَلفِّای تشکیل دٌّذُ آى یؼٌی هجوَػِ قَاًیي ٍ permitهجوَػِ قرَاًریري
 target ٍ denyاس دٍ عیاعت بِ دعت هیآیذ

 .1مقدمٍ
تاهیي اهٌیت کافی بزای دادُّا ٍ عیغتنّای اطالػاتی ی ًیاس ضزٍری اعت بزای هحافظرت
اس دادُّای اهٌیتی ،کٌتزل دعتزعی ی هَلفِ کلیذی بِ شوار هیرٍد بزای ارسیابی کارایی ٍ
ػولکزد بزًاهِّایکاربزدی تحتٍب هیتَاى اس  XACMLبزای کٌرتزلدعتزعری برِ هٌابرغ
اعتفادُ ًوَد ،کِ هبتٌی بز ی هذل کٌتزلدعتزعی  ABACهیباشذ ٍ بزپایِ XMLاعرت
ٍ هیتَاًذ بزای تؼییي عیاعتّای کٌتزل دعتزعی هَرد اعتفادُ قرزار بگریزد  ]2-1در ایري
ًَشتار ی رٍیکزد ًَیي هبتٌی بز فاصلِ بزای ارسیابی شباّت بیي عیاعتّای تؼزیف شذُ در
XACML 3.0ارائِ ًوَدُاین در ایي رٍػ شباّت بزای دٍ ًَع اس هقادیز بزرعی هریشرَد
هقادیزاعوی ،هقادیزػذدی بزای هحاعبِ شباّت درّز ًَع اس هقادیز ،هترذٍلَصی هتفراٍتی در
ًظزگزفتِ شذُ اعت هؼیار شباّت ارائِ شذُ بزای هقادیز اعوی اس هترذٍلَصیٍ[4] DILCA
بزای هقادیز ػذدی اس هفَْم فاصلِ ٍ اشتزاک اعتفادُ هیکٌذ با اػوال قابلیرت هکاًیرغنّرای
هذکَر بِ اعتاًذارد XACMLهیتَاى ی ارسیابیکٌٌذُ شباّت را طزاحی کزد برِ کور
ایي ارسیابی کٌٌذُ ،هیتَاى دیذگاُّای هختلف را کِ تٌْا قابل تشخیص بزای اًغاى ّرغتٌذ را
در ًظز گزفت ّوچٌیي با کو ی هکاًیغن پاییي بِ باال کِ بزگزفترِ اس عراختار ٍ هؼٌرای
علغلِ هزاتبی عیاعتّا در  XACML 3.0اعت ،شباّت بیي هَلفِ ّای ی عیاعت ٍ ،در
ًْایت هیتَاى شباّت بیي ّز دٍ عیاعت را هحاعبِ ًوَد

 .2کارَای مرتبط
ٍیذیا ٍ ّوکاراى در  *2+رٍشی را بزای هحاعبِ شباّت عیاعت ّای اهٌیتی ًXACMLغخِ
دٍم ارائِ هی دّذ ایي هقالِ بِ پیذا کزدى ی عیاعت عاسهاًی هشتزک با کوتزیي ّشیٌِ هی
پزداسد کِ در آى فاصلِ دٍ عیاعت بِ ػٌَاى ّشیٌِ اًتقال یا جایگشیٌی اس ی عیاعت بِ
دیگزی هی باشذ ایي هؼیار درجْت ادغام ٍیکپارچِ عاسی عیاعت ّای عاسهاًی ارائِ شذُ
اعت
لیي ٍ ّوکاراى در  *3+رٍشی بزای هحاعبِ درجِ شباّت هجوَػِ خط هشی ّای XACML
ًغخِ دٍم ارائِ کزدُ اعت کِ درآى ّز عیاعت بِ هجوَػِ قَاًیي  ٍ permitهجوَػِ قَاًیي
 denyتقغین هیشًَذ ٍ درجِ شباّت در ّز گزٍُ جذاگاًِ هحاعبِ هی گزدد ایي هؼیار
شباّت را بزای هقادیز اعوی اس طزیق رابطِ درختی بیي هقادیز هحاعبِ هیکٌذ
یاًًَْگ ٍ ّوکاراى در *5+ی هؼیار بزای اًذاسُ گیزی شباّت بیي دٍ عیاعت اهٌیتی را بیاى
هی کٌذ ٍ ّز عیاعت را بِ دٍ گزٍُ اس قَاًیي طبقِ بٌذی هیکٌذ شباّت در ّز گزٍُ بِ صَرت
علغلِ هزاتبی ٍ هجشا هحاعبِ هی شَد ایي هؼیار اًتخاب عزیغ عزٍیظ دٌّذگاى تحت ٍب
را بزای کاربز اهکاى پذیز هیعاسد

 .3تحلیل و ارزیابی
مقایسٍ سیاستَا :شباّت بیي دٍ عیاعت اس هقایغِ اجشای علغِ هزاتبی عیاعتّا بذعت
هی آیذ
شباَت مقادیر اسمی :

ًوَدار  2ٍ1رابطِ تؼذاد ٍیضگی ّای سهیٌِ با فاصلِ ٍ تؼذاد ٍیضگی ّای درٍى قَاًیي

ًوَدار  4ٍ3رابطِ فاصلِ با شباّت ٍ تاثیز آعتاًِ بز درجِ فاصلِ

 .4وتیجٍگیری
ی رٍػ جذیذ بزای ارسیابی شباّت بیي عیاعت ّای اهٌریرتری ترَصریرف شرذُ ترَعرط
 XACML 3.0ارائِ شذ ایي رٍػ هبتٌی بز ی هؼیار ًَیي بزای هحاعبِ درجِ شربراّرت
بیي هقادیز اعوی در ایي ًغخِ اس  XACMLاعت ایي هؼیار هیتَاًذ با اعتفرادُ اس ترَسیرغ
ٍیضگی ّا ،هقادیز اعوی را کِ بایکذیگز هزتبط ّغتٌذ تشخیص دادُ ٍ شباّت بیري آًرْرا را
ارسیابی کٌذ ایي رٍػ هیتَاًذ عیاعت ّایی کِ تٌْا در ی سهیٌِ ٍ ی هرفرْرَم هشرترزک
ّغتٌذ را هشخص ًوایذ
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