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Resumo

Tradicionalmente as arquitecturas dos sistemas de controlo de acesso são baseadas no modelo
abstracto de monitor de referência proposto por Anderson,o qual visa separar a lógica do controlo
de acesso da lógica das aplicações.

A concretização deste modelo tem sido dificultada pelo facto de o controlo de acesso se
apresentar como uma faceta ortogonal às funcionalidades básicas das aplicações. No entanto,
os progressos verificados nas técnicas que suportam a separação de facetas, em particular, a
programação orientada para aspectos, têm permitido desenvolver sistemas em que o código de
controlo de acesso não é disseminado pelo código das aplicações. Porém, estas soluções são ainda
concretizações especı́ficas, para uma determinada aplicação.

Com o trabalho apresentado neste relatório foi desenvolvida uma plataforma de controlo de
acesso para aplicações Java, designada por Zás, reutilizável e que aplica o modelo abstracto de
monitor de referência proposto por Anderson. Esta plataforma suporta poĺıticas de controlo de
acesso definidas com diferentes tipos de informação de contexto assim como a sua alteração em
tempo de execução. O Zás foi desenvolvido na linguagem deprogramação orientada a aspectos
AspectJ e recorrendo às anotações do Java 5.

De modo a avaliar o seu desempenho e aplicabilidade, o Zás foi integrado em dois projectos,
um dos quais de grande dimensão.

Palavras-chave: Java, AspectJ, controlo de acesso, autorização, programação orientada para
aspectos, Zás



Caṕıtulo 1

Introduç ão

A separação de facetas, proposta por Dijkstra [12] é considerado um princı́pio básico na engenha-
ria do software. Este princı́pio é utilizado para controlar a complexidade das aplicações, e defende
que um problema complicado inclui diferentes facetas, as quais devem ser identificadas numa fase
inicial, resolvidas separadamente e, finalmente, compostas para produzir o resultado final.

Este princı́pio tem sido perseguido pelas arquitecturas dos sistemas de controlo de acesso
que são tradicionalmente baseadas no modelo abstracto de monitor de referência proposto por
Anderson [2], o qual visa separar a lógica do controlo de acesso da lógica das aplicações. No
entanto, a concretização deste modelo tem sido dificultada pelo facto de o controlo de acesso se
apresentar como uma faceta ortogonal às funcionalidades básicas das aplicações.

Os progressos verificados nas técnicas que suportam a separação de facetas, tais como os
padrões de desenho [33, 13, 14] e, mais recentemente, a programação orientada a aspectos [31, 29],
têm permitido desenvolver sistemas em que o código de controlo de acesso não é disseminado
pelo código das aplicações. Porém, estas soluções s˜ao tipicamente concretizações especı́ficas,
desenvolvidas para uma determinada aplicação.

Com o trabalho apresentado neste relatório foi desenvolvida uma plataforma de controlo de
acesso para aplicações Java, designada por Zás, reutilizável e que aplica o modelo abstracto de
monitor de referência proposto por Anderson. Esta plataforma suporta poĺıticas de controlo de
acesso definidas com diferentes tipos de informação de contexto assim como a sua alteração em
tempo de execução. O Zás foi desenvolvido na linguagem deprogramação orientada a aspectos
AspectJ e recorrendo às anotações do Java 5.

De modo a avaliar o seu desempenho e aplicabilidade, o Zás foi integrado em dois projectos, o
Heliópolis e o Fenix, sendo este último de grande dimensão. No capı́tulo seguinte são apresentados
os conceitos fundamentais da área de controlo de acesso e asprincipais limitações e contribuições
relacionadas com a concretização do modelo abstracto de monitor de referência. No capı́tulo três
é descrita a plataforma Zás. A sua avaliação é apresentada no capı́tulo 4. Finalmente, o capı́tulo 5
conclui o trabalho e apresenta perspectivas futuras.
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Caṕıtulo 2

Controlo de acesso

O objectivo do serviço de segurança controlo de acesso é garantir a protecção dos recursos con-
tra acessos não autorizados. De seguida são apresentadosos conceitos fundamentais da área de
controlo de acesso e as principais limitações e contribuições relacionadas com a concretização do
modelo abstracto de monitor de referência.

2.1 Introdução

O desenvolvimento de um sistema de controlo de acesso assumea definição de uma poĺıtica de
controlo de acesso (regras e regulamentos) de acordo com os acessos que se pretendem controlar e
a sua aplicação, através de funções executadas pelo sistema, as quais são designadas de mecanis-
mos de segurança. Osmodelos de controlo de acessodefinem a representação formal das poĺıticas
de controlo de acesso e o seu funcionamento. As linguagens decontrolo de acesso permitem ex-
pressar as poĺıticas de controlo de acesso. O Ponder [11], oSecurity Policy Language (SPL) [10]
e o eXtensible Access Control Markup Language (XACML) [24] são exemplos representativos
deste tipo de linguagens.

2.2 Modelos de controlo de acesso

Nos modelos de controlo de acesso discricionários as autorizações são tipicamente definidas
através de um tuplo(s,m, o, pred), e definem que o sujeitos tem um modo de acessom sobre
o objectoo, se o predicadopred, o qual é opcional, for verdadeiro. Os modos de acesso podem
representar uma operação especı́fica sobre o objecto ou apenas um modo de acesso abstracto.

A utilização de modos de acesso abstractos permite diminuir o número de autorizações que
é necessário definir, já que cada modo de acesso abstractopode ser associado a mais do que
uma operação especı́fica. A utilização de predicados permite aumentar a expressividade das
autorizações, suportando, deste modo, a definição de autorizações com um nı́vel de granularidade
mais fino.

Nos modelos de controlo de acesso baseados em papéis, as autorizações são atribuı́das a
papéis [15]. Assim, a autorização(p,m, o, pred) define que um utilizador que representa o papel
p tem o modo de acessom sobre o objectoo, se o predicadopred for verdadeiro. Uma vez que os
utilizadores não recebem as suas permissões directamente, mas recebem-nas através do seu papel
(ou papéis), a gestão das autorizações individuais dosutilizadores torna-se uma questão simples de
atribuição dos papéis apropriados a cada utilizador, o que simplifica operações comuns tais como
adicionar um utilizador ou remover um utilizador de um departamento.
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2.3 Arquitectura de sistemas de controlo de acesso

As arquitecturas dos sistemas de controlo de acesso são baseadas no monitor abstracto de re-
ferência, proposto por Anderson [2], o qual visa separar a lógica de controlo de acesso da lógica
da aplicação (ver Figura 2.1). Os monitores de referência interceptam todas as tentativas de acesso
por parte do sujeito aos objectos. Conceptualmente, um monitor de referência tem duas funções
principais:

1. Função de decisão, responsável pela avaliação do acesso.

2. Função de mediação, responsável por interceptar astentativas de acesso, recolher a informação
necessária à avaliação do acesso e aplicar a decisão tomada pela função de decisão (e.g.,
lançar uma excepção de autorização para negar o acesso).

Figura 2.1: Monitor abstracto de referência extendido comautorizações com predicados.

Este modelo foi recentemente aplicado no sistema de controlo de acesso proposto pelo Orga-
nization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) para ser utilizado na
avaliação da linguagem de controlo de acesso XACML [24]. No entanto, a concretização deste
modelo tem sido dificultada pelo facto do controlo de acesso se apresentar como uma faceta orto-
gonal às funcionalidades básicas das aplicações.

Considerando a função de mediação, os sistemas de middleware fornecem uma solução sim-
ples que permite a sua separação da lógica das aplicações, já que as funções de decisão e mediação
podem ser tratadas na camada intermédia. Alguns exemplos deste tipo de sistemas são Common
Object Request Broker Architecture (CORBA), Enterprise JavaBeans (EJB) ou Java Authentica-
tion and Authorization Service (JAAS) [21]. No entanto, estes sistemas apresentam limitações
no que diz respeito ao tipo de recursos que podem proteger e àexpressividade das autorizações
que suportam. Estes sistemas não conseguem proteger recursos especı́ficos das aplicações, tais
como funcionalidades especı́ficas e, de uma forma generalizada, não permitem a utilização de
informação especı́fica do domı́nio da aplicação na definição das autorizações, através de predica-
dos.

A definição e a aplicação de autorizações que incluem predicados definidos com informação
especı́fica do domı́nio da aplicação condiciona a separac¸ão da função de decisão da lógica das
aplicações, na medida em que, a função de decisão tem dedispor desta informação para avaliar
os predicados. Tipicamente, nas soluções mais genéricas, a função de decisão é concretizada num
módulo especı́fico e a informação especı́fica de domı́nioé fornecida a este módulo no momento
da sua invocação [27, 25]. Deste modo, estas soluções pressupõem que a função de decisão é
invocada pelas próprias aplicações, não evitando, porconseguinte, a disseminação da função de
mediação pela lógica das aplicações.
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Em alternativa, Beznosov [5] propõe a concretização da função de decisão num módulo es-
pecı́fico, o qual obtém a informação especı́fica de domı́nio através de pedidos que efectua à
aplicação. Esta abordagem permite que a função de decisão possa ser invocada, não só pelas
aplicações, mas também, por exemplo, pelo sistema middleware, viabilizando a utilização deste
tipo de sistemas na concretização da função de mediaç˜ao e a sua consequente separação da lógica
das aplicações.

No entanto, enquanto que, nas soluções em que a função dedecisão é integrada na aplicação,
é possı́vel aceder-se a um conjunto alargado de informaç˜ao do domı́nio da aplicação, nas soluções
que concretizam a função de decisão num módulo especı́fico, a informação do domı́nio da aplicação
à qual a função de decisão pode aceder está limitada pela interface da aplicação definida previa-
mente.

Adicionalmente, a protecção de recursos que são especı́ficos das aplicações condiciona a
separação da função de mediação da lógica das aplicações. De modo a evitar a disseminação
da função de mediação pela lógica das aplicações, tˆem sido utilizadas técnicas de separação de fa-
cetas, tais como, os padrões de desenho, em particular, as arquitecturas meta-nı́vel ou reflexivas [1]
e mais recentemente o paradigma da programação com aspectos.

Apesar das potenciais vantagens apresentadas pelo paradigma da programação com aspectos
na modularização de facetas cuja implementação seria naturalmente disseminada pelo código da
aplicação, escasseiam, na literatura, exemplos da sua aplicação a casos reais [16, 7]. Bostrom [7]
aplica-o à cifragem de uma base de dados de registos médicos. Viega et al. [30] e Shah e Hill [28]
utilizam este paradigma para assegurar o desenvolvimento de código de acordo com princı́pios de
codificação segura. Na área especı́fica do controlo de acesso, De Win [31] utiliza a Programação
Orientada para Aspectos (POA) para a mediação do controlode acesso, aplicando-a ao desen-
volvimento de um servidor de File Transfer Protocol (FTP). Verhanneman et. al [29] utilizaram
CaesarJ (uma linguagem Oriendata por Aspectos (OA)) para implementar um serviço de controlo
de acesso modular para mediar poĺıticas de segurança expressivas que utilizam informação es-
pecı́fica do domı́nio aplicacional sem obrigar a mudanças invasivas na aplicação, de forma a poder
mudar a poĺıtica sem mudar a aplicação.

2.4 Controlo de acesso em Java

O modelo inicial da máquina virtual do Java tem como objectivo evitar que os recursos (e.g.,
ficheiros) de um computador sejam acedidos ou alterados indevidamente por aplicações (móveis)
Java que sejam executadas nesse computador. Neste modelo, osujeito era definido de acordo
com a origem do código. Posteriormente, através da introdução do JAAS, os sujeitos podem ser
utilizadores e é possı́vel proteger recursos especı́ficosda própria aplicação, ou seja, por exemplo,
funcionalidades da aplicação.

No JAAS, a classeSubject é usada para representar um utilizador autenticado num dado
sistema. UmSubject é uma agregação de objectos do tipoPrincipal , em que cada Principal
representa uma diferente ”entidade”do mesmo utilizador. E.g., umPrincipal pode ser o nome
de utilizador ou o nome do grupo ou papel ao qual está associado. Deste modo, o modelo de
controlo de acesso baseado em papéis pode ser suportado pelo JAAS.

No entanto, este não suporta alterações da poĺıtica de segurança durante a execução das
aplicações, i.e., o gestor de segurança não pode alterar os privilégios que os utilizadores têm e
reflectir essa poĺıtica sem reiniciar a aplicação. Adicionalmente, o JAAS também não suporta
predicados, limitando, deste modo, a expressividade das autorizações. Finalmente, apresenta
ainda a desvantagem de condicionar a separação da função de mediação da lógica das aplicações
quando se pretendem proteger recursos especı́ficos das aplicações, já que as invocações à função
de mediação têm de ser expĺıcitas e, consequentemente,disseminadas por toda a aplicação.
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Laddad [19] modulariza a autenticação e autorização doJAAS utilizando o paradigma da
programação orientada a aspectos, resolvendo a naturezainvasiva da sua função de mediação. No
entanto, esta proposta apenas visa resolver o problema da disseminação do código de controlo de
acesso pelo código da aplicação, não apresentando caracterı́sticas que permitam a reutilização do
código.

6



Caṕıtulo 3

Plataforma Zás

Este trabalho resultou numa plataforma de segurança que fornece serviços de controlo de acesso,
designada por Zás, que modulariza as funções de mediaç˜ao e decisão do monitor abstracto de
referência proposto por Anderson [2]. O Zás é uma técnica baseada em POA que separa o código
de segurança do código funcional.

A função de mediação do Zás, a contribuição cientı́fica do trabalho, é responsável por in-
terceptar os acessos aos recursos protegidos, recolher a informação necessária para a avaliação
do acesso, delegar essa avaliação no módulo apropriado de decisão, passando-lhe a informação
recolhida, e aplicar a decisão de controlo de acesso.

A função de decisão do Zás é responsável por decidir seo sujeito deve ter acesso a um recurso
ou não. Deveria ser capaz de processar uma linguagem de dom´ınio especı́fica contendo as regras
de acesso, e.g., XACML, tais como “apenas os sujeitos com mais de 18 anos têm acesso ao recurso
X” e avaliar o acesso com base nessas mesmas regras. Após a l´ogica de avaliação de acesso ter
sido efectuada, deve devolver a mensagem ao módulo de mediação, para que este dê ou negue
acesso do sujeito ao recurso.

3.1 Desenho e arquitectura

A Figura 3.1 apresenta, de forma esquemática, a arquitectura do Zás baseada no monitor de re-
ferência estendido, apresentado na Figura 2.1.

1. O sujeito tenta aceder ao objecto (AccessController , da função de mediação Zás, inter-
cepta o accesso).

2. A função de mediação Zás recolhe a informação necessária à função de decisão do controlo
de acesso:

2a. Os atributos do objecto (requisitos da meta informação das anotações do Java5 e dos
ficheiros eXtensible Markup Language (XML) do Zás, e othisJoinPoint ).

2b. O sujeito (currentPrincipal ).

2c. O contexto de execução (thisEnclosingJoinPointStaticPart ).

3. A função de decisão Zás (AccessVerifier ) recebe os atributos necessários pela função
de mediação para avaliar o acesso.

4. A função de decisão Zás consulta a especificação da poĺıtica definida externamente ao
código (e.g., ficheiros de poĺıticas JAAS ou XACML).

5. O (AccessVerifier ) devolve verdadeiro ou falso como resultado da avaliaçãodo acesso.
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Figura 3.1: A arquitectura de controlo de acesso Zás.

6. O Zás aplica a decisão de controlo de acesso:

6a. Uma excepção é lançada como resultado de negar o acesso (AuthorizationException ).

6b. O Zás não faz nada, como resultado de permitir acesso aorecurso.

O protótipo Zás foi feito em AspectJ [3]. Nesta secção s˜ao apresentadas as unidades principais
da sua implementação, utilizando diagramas Unified Modeling Language (UML) [26, 6] propostos
por Jacobson e Wei [18] e a proposta de Halvorsen e Haugen [17]para representar o lançamento
de excepções em diagramas de sequência UML. Para simplificar, algumas partes dos diagramas
não são apresentadas. Foram usados diagramas de caso de uso para uma visão geral das funcio-
nalidades que representam, diagramas de classe para representar a estrutura principal de classes
e aspectos do Zás, e diagramas de sequência para representar o comportamento e a colaboração
entre os componentes em tempo de execução.

Na Figura 3.2 é mostrada a funcionalidade de debitar uma conta bancária. O utilizador autenti-
cado pretende efectuar uma operação de débito numa contabancária. Para efectuar a operação, no
entanto, é necessário que o utilizador tenha acesso. A operação de controlo de acesso, fornecida
pelo Zás, é uma extensão do caso de uso “Debitar conta”. A plataforma Zás utiliza o conceito de
aspectos genéricos cujo comportamento não é aplicado a não ser que o aspecto seja estendido por
um aspecto concreto. Assim sendo, o código Zás necessita de ser configurado em código cliente, o
“Sistema Bancário”, pelo aspectoBankingAccessController . Esse aspecto (o qual constitui
a configuração do Zás), juntamente com a plataforma e as anotações no código, representam o
“Sistema Zás”.

As unidades principais do Zás são o controlador de acessos, o aspectoAccessController ,
responsável pela implementação da função de mediaç˜ao do monitor abstracto de referência pro-
posto por Anderson [2], o módulo da função de decisão, a classeAccessVerifier e todas as
subclasses que a estendem, implementando diferentes módulos de decisão, e a meta informação
fornecida pelas anotações do Java (e.g.,AccessControlled ).

8



Figura 3.2: Diagrama de caso de uso “Debitar conta”.

O diagrama de classes seguinte apresenta as classes/aspectos mais importantes do Zás e as
suas principais caracterı́sticas. Tal como foi mencionadoanteriormente, a plataforma Zás ne-
cessita de ser configurada de forma apropriada em aplicações cliente. Essa configuração in-
clui a implementação de dois métodos abstractos:currentPrincipal() , o qual devolve o
utilizador actualmente autenticado, ecurrentPrincipalPermissions() , devolvendo uma
representação textual das permissões do utilizador. Este último método foi criado para se po-
der dar um módulo para a função de decisão por omissão, oqual decide os acessos baseado na
correspondência de privilégios que os utilizadores têmcom os modos de acesso abstractos espe-
cificados nos métodos e atributos, sem forçar o código cliente a implementar qualquer interface
especı́fica para um sujeito.

Uma vez que o Zás é genérico e não lida directamente com sujeitos, oAccessController

e o AccessVerifier devem ser parameterizados no código cliente com a entidadeque repre-
senta o sujeito. No exemplo do sistema bancário, poderia ser uma classeUser . O diagrama de
sequências que se segue representa o comportamento do Záspara o caso de uso na Figura 3.2. O
diagrama apresenta as mensagens que são trocadas entre os principais componentes do caso de
uso e a sua extensão, a qual é fornecida pelo Zás. O comportamento adicional que o Zás oferece
à operação de debitar conta é executada antes da chamadada operação de débito e essa chamada
ocorre apenas se o invocador tiver acesso a essa operação,após avaliação do Zás.

3.2 Implementaç̃ao

Os próximos pedaços de código apresentam o código do aspecto que faz o controlo de acesso.
O AccessController é um aspecto abstracto que recebe um parâmetro genérico,Current-

Principal , que representa a entidade cujas operações precisam de ser controladas.

public abstract aspect AccessController<CurrentPrincipal> ...
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Figura 3.3: Diagrama de classes para o caso de estudo do sistema bancário.

O comportamento do aspecto, i.e., a extensão ao comportamento da operação de debitar conta
é definido no conselho do aspectobefore() . A definição do aspecto no próximo pedaço de
código é aplicada a métodos anotados comAccessControlled que não são invocados no fluxo
de controlo de outros métodos controlados (topLevelAccessToControlledResources ).

// nome do conselho: controlTopLevelAccess
before(AccessControlled requirements) :

topLevelAccessToControlledResources(requirements)
// ... refinamentos na definição do conselho{
// código para verificar se o ḿetodo tem a anotação
checkAuthorization(

AccessControlRequirements.buildFrom(
requirements, ProtectedResourceKind.convertToEnum(

thisJoinPoint.getKind())),
thisJoinPoint, thisEnclosingJoinPointStaticPart,
false, false);

// ...
}

O comportamento do conselho anterior é definido no métodocheckAuthorization() do
aspectoAccessController que vai buscar informação de contexto através da invocac¸ão do
método abstractocurrentPrincipal() , definido no aspecto concreto, i.e.,BankingAccess-

Controller , e invocando o métodogetPermissionsRequirements() para obter os requisi-
tos de permissões definidos na meta informação dos recursos. No métodocheckAuthorization()

é igualmente necessário obter uma instância da classe que avalia o acesso, definida na meta
informação do recurso, i.e., o módulo da função de decisão, e invocar o métodohasAccess()

sobre esse módulo. Os parâmetros necessários à sua invocação são, entre outros, as permissões
do utilizador actual, que é o resultado da invocação do m´etodo abstractocurrentPrincipal-

Permissions() (implementado no aspecto concreto).
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Figura 3.4: Diagrama de sequências do caso de estudo “Debitar conta”.

Finalmente, o método lança uma excepção de autorizaç˜ao (excepção de execução tal como
no JAAS, tornando possı́vel ao Zás ser totalmente não invasivo, uma vez que as excepções de
compilação, “checked exceptions” da literatura inglesa, têm de ser declaradas juntamente com as
assinaturas dos recursos) quando o métodohasAccess() devolve falso e não faz nada, quando
devolve verdadeiro.

private void checkAuthorization(
AccessControlRequirements requirements,
JoinPoint joinPoint, JoinPoint.StaticPart enclosingSta ticPart,
boolean isShallow, boolean inCflowOfAccessControl) {

// carregar requisitos do XML
AccessVerifier<CurrentPrincipal> accessVerifier =

accessVerifierClass(requirements, joinPoint,
!inCflowOfAccessControl);

CurrentPrincipal currentPrincipal = currentPrincipal() ;
String permissions = getPermissionsRequirements(

currentPrincipal, requirements, joinPoint,
enclosingStaticPart, getPermissionsRequirements());

// verificar a forma de invocaç̃ao do ḿetodo hasAccess()
if (!accessVerifier.hasAccess(currentPrincipalPermissi ons(),

permissions, currentPrincipal, joinPoint, enclosingSta ticPart))
handleSituationWhenAccessNotGranted(joinPoint.getSt aticPart());

}

O métodohasAccess() da classeAccessVerifier recebe as permissões do utilizador
actual, as permissões especificadas no recurso protegido (método ou atributo), o utilizador cujo
tipo corresponde ao que foi especificado como argumento gen´erico da classe e o contexto da
execução do recurso protegido, através dos parâmetrosjoinPoint e enclosingStaticPart .

O ponto de junção dinâmico é necessário para que se possa ter um controlo de acesso mais
fino (especificamente, baseado em dados). No entanto, se a penalização foi muito grande (a
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parte dinâmica do ponto de junção pode prejudicar o desempenho), um versão futura podia usar
dois tipos de anotações, tal como sugerido por Laddad [20]: AccessControlled e Data-

DrivenAccessControlled , juntamente com duas classes verificadoras de acesso – uma com
informação dinâmica e outra com informação estática.

É importante notar que a classeAccessVerifier e todas as suas subclasses estão marcadas
como privilegiadas (a anotação@Privileged está anotada com@Inherited ). Isto é necessário
para tornar possı́vel a estas classes aceder a recursos protegidos quando é necessário computar o
acesso com informação especı́fica de domı́nio, e.g., atributos do recurso:

@Privileged public class AccessVerifier<CurrentPrincipal> {

protected boolean hasAccess(Set<String> currentPrincipalPermissions,
String permissions, CurrentPrincipal currentPrincipal,
JoinPoint joinpoint, JoinPoint.StaticPart enclosingSta ticPart) {
// ...

}
}

Os pontos no código onde o comportamento adicional do Zás ´e aplicado devem ser definidos
explicitamente através das secções de corte (pointcuts). Os pointcuts devem ser finais quando não
devem ser refinados. Este é o motivo pelo qual os primeiros dois pointcuts no próximo pedaço de
código foram declarados como finais. O código cliente do Z´as,BankingAccessController

pode redefenir os métodos que devem estar sob o controlo de acesso para, e.g., controlar os
métodos privados. No entanto, um acesso de nı́vel de topo e aexecução de métodos que espe-
ram uma anotação não devem ser estendidos sob pena que o Z´as deixe de funcionar. Por omissão,
e uma vez que o Zás é um protótipo, o Zás captura as chamadas aos métodos não privados que
estejam anotados comAccessControlled . As chamadas em AspectJ são mais poderosas que
a execução, uma vez que possuem informação acerca de quem invoca como acerca de quem é
invocado.

As execuções apenas têm informação acerca do código que é invocado. Essa foi a razão
pela qual, por omissão, protegemos as chamadas em vez das execuções. No entanto, numa
implementação real do Zás este não pode ser o comportamento, por motivos de segurança. O
código dos aspectos, no caso das chamadas, é colocado no c´odigo invocador o qual, se for um
pedaço de código externo à aplicação protegida pelo Z´as, pode não ser controlado por aspectos
e, dessa forma, não protegido. Isto resulta no acesso totaldo código externo aos recursos da
nossa aplicação protegida, uma vez que o código de autorização não é injectado no código ex-
terno. Assim sendo, o Zás devia proteger as execuções, j´a que o compilador tem acesso total sobre
a aplicação onde o Zás está (excepto o código das classes do J2SE (Java 2 Platform Standard
Edition) Development Kit (JDK) que, por razões de licenciamento, não deve ser manipulado).
A protecção das execuções dos métodos em vez das chamadas é limitativo no Zás, uma vez que
não é possı́vel usufruir de algumas funcionalidades avançadas do Zás, tais como a profundidade
do acesso. Para tornar as execuções semelhantes às chamadas neste ponto, no entanto, seria ne-
cessário o Zás saber interpretar a pilha de execução do Java e efectuar a sua própria lógica para
verificar a profundidade do controlo de acesso.

public final pointcut topLevelAccessToControlledResources(
AccessControlled requirements) :
accessToControlledResourcesForExecution(requirement s) &&
! cflowbelow(accessToControlledResourcesForExecution(AccessCont rolled));

public final pointcut accessToControlledResourcesForExecution(
AccessControlled requirements) :
(accessToControlledConstructors() ||

accessToControlledMethods()) &&
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@annotation(requirements);

public pointcut accessToControlledMethods() :
call(@AccessControlled ! private * * .. * . * (..));

Em seguida, é apresentada e descrita a anotação do Zás para o controlo de acesso dos métodos
e dos constructores das aplicações Java onde o Zás é aplicado.

O elementovalue() é utilizado para declaração dos nomes dos privilégios necessários para
aceder aos objectos protegidos. Por omissão, o seu valor é#, representando o nome ou assinatura
completa do objecto (sem tipo de retorno)1.

Em seguida, vem o elementoaccessVerifierClass() que indica o módulo para a função
de decisão. Todos os módulos da função de decisão devemestender a classeAccessVerifier

e, por omissão, o seu valor é a própria classeAccessVerifier .
depth() controla o nı́vel de verificação, i.e., controla se a verificação dos acessos deve ser

efectuada durante todo o fluxo de controlo de qualquer recurso controlado ou não. Quando o
método “X” tem o elementodepth() com o valor deSHALLOW, isso significa que basta ao
utilizador ter acesso à invocação de “X”, pois qualquer recurso protegido que seja acedido no
fluxo de controlo de “X” garantirá acesso ao utilizador. Poromissão, no entanto, o valor do
elemento éDEEP, já que é o comportamento mais restritivo e, como tal, o mais adequado em ter-
mos de segurança, obrigando todos os acessos a serem verificados, em qualquer nı́vel da pilha de
invocações.

trusts() é, por omissão, vazio e declara as classes que têm acesso ao recurso, uma vez que
o recurso declara explicitamente que confia nessas classes para lhe aceder.

inherited() controla a capacidade do recurso protegido em herdar requisitos de controlo
de acesso do tipo (classe ou interface) em que foi definido. Por omissão, o valor do elemento é
falso, indicando que os recursos não herdam os requisitos de controlo de acesso do seu tipo.

Finalmente,suspicious() , quando verdadeiro, força o acesso ao recurso a ser efectuada
em qualquer nı́vel da pilha de execução, mesmo quando o nı́vel de acesso foi especificado como
SHALLOW.

public @interface AccessControlled {

String value() default "#";
Class<? extends AccessVerifier> accessVerifierClass()

default AccessVerifier.class;
Depth depth() default Depth.DEEP;
Class[] trusts() default {};
boolean inherited() default false;
boolean suspicious() default false;

}

Sob uma perspectiva de segurança, todos os recursos deveriam ser controlados, uma vez que
é o comportamento mais restritivo e, como tal, o comportamento por omissão mais desejável.É
preferı́vel a aplicação lançar uma excepção de autorização que não deveria ser lançada do que
permitir uma entidade não autorizada aceder a um recurso protegido. No entanto, isto não é
totalmente verdade pois os programadores iriam querer restringir o âmbito da aplicação cujos
recursos deveriam ser protegidos (e.g., camada de negócio), tal como,

// in AccessController aspect:
public abstract pointcut scopeForProtectedMethods();

declare @method :
scopeForProtectedMethods() :

1A utilização de assinaturas completas impedem a colisãode nomes.
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@AccessControlled(" * ");
// ...

e obrigar o código cliente a definir o pointcutscopeForProtectedMethods() . No entanto,
tal não é possı́vel, uma vez que o comando de declaração da anotação só permite a especificação
de um padrão de tipos e não um pointcut. Assim sendo, permitir esse comportamento por omissão
é considerado uma boa prática para os utilizadores do Zásmas não pode ser obrigado pela plata-
forma.

Por falta de espaço neste documento, não são descritas asfuncionalidades implementadas na
plataforma Zás. Para mais detalhes, no entanto, pode consultar ???

Uma possı́vel implementação numa aplicação cliente para o caso de uso “Debitar conta” se-
gue abaixo. Ao código de debitar conta na classeAccount é adicionada a semântica de controlo
de acesso que o Zás tem em conta para a mediação do acesso, definindo o modo de acesso abs-
tracto que um sujeito deve possuir para lhe ter acesso e é indicado igualmente qual o módulo para
avaliação da decisão de acesso (a classeAccountVerifier ).

public class Account {

@AccessControlled(value = "debit",
accessVerifierClass = AccountVerifier.class)

public void debit( float amount) {
// ...

}
}

Sendo necessária autenticação, é também necessáriaa criação de uma entidade que represente
um utilizador autenticado e que tenha um conjunto especı́fico de privilégios, neste caso, imple-
mentado pela classeUser .

public class User {
private Set<String> permissions;
// ...

}

Finalmente, é necessária por um lado a configuração dos aspectos de segurança do Zás, através
da estensão do aspectoAccessController e a implementação dos métodos abstractoscurrent-

Principal() e currentPrincipalPermissions() e ainda, neste caso, o código dos conse-
lhos para autenticar os utilizadores. Por outro lado, é também necessária a criação do módulo que
implementa a função de decisão baseada em informação especı́fica da aplicação, de forma a permi-
tir o débito de uma conta apenas aos utilizadores que são donos dessa mesma conta e que tenham
o privilégio debit , tal como indicado na anotaçãoAccessControlled do métododebit() .

public aspect BankingAccessController extends AccessController<User>
{

private User authenticatedUser;

public User currentPrincipal() {
return authenticatedUser;

}

public Set<String> currentPrincipalPermissions() {
return authenticatedUser == null ? new HashSet<String>() ?

authenticatedUser.getPermissions();
}

// ... código do conselho para autenticar o utilizador
}
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public class AccountVerifier extends AccessVerifier<User> {

@Override
public boolean hasAccess(Set<String> authenticatedUserPrivileges,

String permissions, User currentPrincipal, JoinPoint joi npoint,
JoinPoint.StaticPart enclosingStaticPart) {
Account account = (Account) joinpoint.getTarget();
if(currentPrincipal.equals(account.getAccountOwner()) ) {

return super.hasAccess(authenticatedUserPrivileges, permissions,
currentPrincipal, joinpoint, enclosingStaticPart);

}
return false;

}
}
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Caṕıtulo 4

Avaliação e ḿetricas

As secções anteriores apresentaram o âmbito do trabalho, a arquitectura/modelo do Zás e a pla-
taforma em termos gerais. Este trabalho centraliza-se na utilização de Aspect-Oriented Software
Development (AOSD) para modularizar soluções de segurança ao nı́vel aplicacional. A utilização
desta abordagem, tal como indicado por De Win [31], requer uma mudança radical nas práticas
actuais de desenvolvimento, uma vez que uma aplicação segura passa a ser uma composição de
componentes separados de uma variedade de stakeholders (negócio, segurança, etc.) que são uni-
das para formar uma artefacto executável.

Uma mudança tão radical tem de oferecer grandes benefı́cios. Nesta secção apresentam-se
os benefı́cios e desvantagens da utilização de POA para implementar segurança. Para efectuar
esta tarefa, realizámos um caso de estudo da aplicação doZás. Os resultados são discutidos em
seguida.

4.1 Fénix

O Fénix é um sistema para a Web para a gestão de instituiç ˜oes académicas. Este projecto é
constituı́do por5721 classes java (576 das quais são classes de domı́nio, persistidas numa base
de dados relacional MySQL, contendo424 tables),2348 ficheiros JavaServer Pages (JSP) files,
302 ficheiros XML, e113 ficheiros de properties.

O Fénix foi escolhido por vários motivos:

1. É representativo para um grande número de aplicações, uma vez que diz respeito a uma
aplicação distribuı́da, escrita num paradigma Orientado por Objectos (OO) em Java.

2. Coloca problemas interessantes e estensivos o suficientepara ser considerado sob uma pers-
pectiva de segurança.

3. A sua dimensão apresenta-se como um desafio à aplicação do Zás. Se o Zás puder ser usado
numa aplicação tão grande como o Fénix, pode-se assumirque pode ser usado em várias
outras aplicações com caracterı́sticas semelhantes.

A implementação do Fénix utiliza plataformas como o Struts1 e JavaServer Faces (JSF). A
decomposição principal da aplicação é suportada por um linguagem de domı́nio, designada por
Domain Modeling Language (DML) [8] na qual os programadoresescrevem as estruturas das
classes (não o comportamento, através da definição dos métodos, mas apenas os seus atributos)
e as relações com outras classes, incluindo as multiplicidades, numa forma textual de UML. O

1Ver http://struts.apache.org/ para mais detalhes.
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processador da DML lê o ficheiro com as entidades do domı́nioe gera as classes, incluindo o
código de persistência, utilizando para tal a ferramentaObject-Relational Mapping (ORM) da
Apache ObJect Relational Bridge (OJB).2 Vários mecanismos de segurança são implementados
no Fénix:

1. A aplicação tem vários utilizadores (estudantes, empregados – professores e não profes-
sores, investigadores, colaboradores e administradores da aplicação), com as suas próprias
permissões – o modelo de controlo de acesso é uma forma simplificada do Role-Based Ac-
cess Control (RBAC).

2. Os utilizadores são autenticados através de um nome de utilizador e de uma palavra-passe.

3. A implementação tem duas arquitecturas: uma baseada emServices Oriented Architecture
(SOA) onde cada serviço tem validações de acesso, e a outra, Domain Driven (DD), na qual
o acesso é efectuado ao nı́vel das entidades do domı́nio.

4. Regras de acesso baseadas no domı́nio são necessárias,tais como garantir apenas acesso ao
professor coordenador da disciplina a alteração do programa da disciplina.

Uma vez que o Zás não disponibiliza serviços de autenticação e que o Fénix já tinha autenticação
e também serviços de controlo de acesso, foi necessário apenas aceder ao utilizador associado a
cada sessão, para cada tentativa de acesso. Para tal, o métodocurrentPrincipal() do código
de configuração do Zás faz uma invocação ao método existente no Fénix que devolve a instância
do utilizador associado à thread actual.

public aspect FénixController extends AccessController<IUserView> {

public IUserView currentPrincipal() {
return AccessControl.getUserView();

}

public Set<String> currentPrincipalPermissions() {
final Set<String> permissions = new HashSet<String>();
final IUserView userView = currentPrincipal();
if (userView != null) {

for ( final RoleType roleType : userView.getRoleTypes()) {
permissions.add(roleType.getName());

}
}
return permissions;

}

// Proteger as execuções dos ḿetodos, em vez das chamadas
public pointcut accessToControlledMethods() :

execution(@AccessControlled ! private * * .. * (..));
}

Cerca de80% do controlo de acesso foi substituı́do pelo do Zás e, em grande parte, a substituição
foi directa, obrigando apenas à colocação da anotaçãono código e retirar os filtros de controlo de
acesso no serviço.

public class AddSchoolClassesToShift extends Service {

@AccessControlled("TIME_TABLE_MANAGER")
public void run(InfoShift infoShift, List<Integer> schoolClassOIDs )

2Ver http://db.apache.org/ojb/ para mais detalhes.
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throws ExcepcaoPersistencia, FenixServiceException {
// ...

}
}

No Fénix, foram detectadas algumas limitações na implementação actual do Zás:

1. Controlo de acesso para restringir acesso ao valor de retorno de uma função (depois da sua
invocação). Este problema poderá ser resolvido numa futura versão do Zás com a criação de
uma nova anotação, e.g.,@AccessControlledAfterReturn , com um tipo de conselho
“around”.

2. Efectuar lógica de controlo de acesso diferente no mesmopedaço de código, de acordo com
o nome lógico pelo qual se invoca esse código. No Fénix, a invocação de uma classe de
serviço é efectuada através da invocação no nome do serviço que foi registado nos ficheiros
de configuração. Esta limitação podia ser resolvida coma criação de mecanismos que as-
sociavam um nome lógico com um conjunto de regras de controlo de acesso, parecido com
o próximo pedaço de código, em que se define que a invocaç˜ao do serviço porExecute-

StateOperation requer que o utilizador tenha o papelONEROLE.

public class ExecuteStateOperation extends Service {

@AccessControlRules(
logicNames = {

"ExecuteStateOperation",
"ExecuteStateOperation2"

},
requirements = {

@AccessControlled("ONE_ROLE"),
@AccessControlled("ANOTHER_ROLE"}

)
)
public void run(Operation operation, Person person)

throws FenixServiceException {
operation.execute(person);

}
}

Uma solução mais simples, no entanto, seria colocar as anotações no código invocador do
serviço, com acessoSHALLOWmas também no próprio serviço, como sendo a verificação
por omissão que era sempre invocada em tentativas de acessode código externo à aplicação
ou qualquer código invocador do serviço.

4.2 Análise

A secção de avaliação da tese de doutoramento do De Win [31], em que utiliza os factores de
qualidade descritos no livro de Meyer [22], faz uma boa avaliação à utilização de AOSD para
modularizar requisitos de segurança. Essa análise aplica-se perfeitamente bem à avaliação do
Zás, uma vez que o seu trabalho tem objectivos semelhantes:a separação do código funcional do
código de segurança. Nesta secção, no entanto, apresentamos os resultados da aplicação do Zás
ao Fénix, de acordo com as seguintes métricas:

1. Número de ficheiros

2. Lines of Code (LOC)
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3. Desempenho

4. Access Control Requirements Specification Ratio (ACRSR)

4.2.1 Ńumero de ficheiros

O número de ficheiros para cada solução, antes e depois do Zás pretende mostrar o número de
alterações necessárias para a aplicação do Zás.

Ficheiro Antes Zás Diferença
Java 5721 5694 −27

Aspect 0 2 +2
XML 301 301 0

Properties 111 111 0

Total 6133 6108 −25

Tabela 4.1: Número de ficheiros antes e depois do Zás.

Com o Zás, foi possı́vel diminuir o número de ficheiros e manter o mesmo tipo de funcionali-
dades.3 A diminuição de ficheiros é importante, uma vez que quantomenor for a aplicação, menor
o esforço de manutenção do código. Tal como dito por Baldwin em [4], uma abordagem OA é
muito útil por causa das suas vantagens em termos de manutenção de código. Para medir os seus
benefı́cios, e.g., pode-se usar a fórmula de cálculo do Net Option Value (NOV), em que, para as
abordagens OO, são necessáriasN alteraçoes para implementar ou mudar uma funcionalidade:

NOV = Change benefit− N × Change costs

O equivalente em POA é,

NOV = Change benefit− 1 × Change costs

em queN foi substituı́do por uma única alteração, no código do aspecto. Ainda de acordo
com Baldwin [4], outro grande benefı́cio da POA é a reutilização, uma vez que a modularidade
melhorada dos aspectos permite a reutilização do códigodos aspectos em várias aplicações dife-
rentes.

4.2.2 Lines of Code

Ficheiro Antes Zás Diferença
Java 674165 675876 −1711

Aspect 0 241 +241
XML 70683 67660 −3047

Properties 28385 28385 0

Total 773233 772162 −4517

Tabela 4.2: Lines of Code antes e depois do Zás.

A solução baseada em Zás permitiu a redução no tamanho em linhas de código do Fénix,
tornando a aplicação mais fácil de gerir e manter.

3O número de ficheiros que podem ser eliminados na solução com Zás pode ser significativamente aumentado.
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4.2.3 Desempenho

Para medir a desempenho do Zás, comparou-se os tempos de execução e de compilação da aplicação
antes do Zás e depois do Zás. Em termos de compilação, a experiência foi efectuada30 vezes e
calculou-se o tempo médio de compilação. Em termos de execução, criou-se um script para invo-
car operações protegidas quer ao nı́vel do domı́nio quer ao nı́vel dos serviços. A experiência foi
repetida30 vezes para cada número de invocações, que variou de150 a 2250 (aumentos de150)
para o domı́nio, e de5 a 75 (aumentos de5) ao nı́vel do serviço. Estes testes tentaram medir a
diferença entre as soluções, e verificar se, com o aumentodo número de invocações, uma potencial
diferença era minimizada ao longo do tempo.

Os testes de desempenho foram efectuadas numa máquina Intel Pentium IV Hyper-Threading
(HT) com3.06 GHz e2 GB de memória Random Access Memory (RAM).

Nı́vel de doḿınio

O método testado foi um muito simples que apenas especifica um intervalo temporal em termos
de responsabilidade na gestão de espaços. A solução antes do Zás apresenta melhores nı́veis de
desempenho, especialmente com um pequeno número de invocações. A Figura 4.1 apresenta os
resultados.

Zás, com acesso
Zás, sem acesso

Antes, com acesso
Antes, sem acesso

Número de invocações
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Figura 4.1: O desempenho do Zás ao nı́vel de domı́nio, medido em milisegundos, antes e depois
da aplicação do Zás.

A solução baseada em Zás é afectada com a sua inicializac¸ão, provocando uma diferença
significativa após as primeiras invocações as quais, no entanto, tendem a diminuir ao longo do
tempo, tornando-se soluções muito semelhantes.

Nı́vel de serviços

O serviço escolhido foi um que demora um tempo considerável a ser executado, uma vez que lê
todas as salas de exames para um dado perı́odo escolar (ReadAllRoomsExamsMap ). A Figura 4.2
apresenta os resultados.

A solução baseada em Zás é mais rápida, especialmente quando comparando acessos para uti-
lizadores não autorizados apesar de, ao longo do tempo, a diferença se tornar menos significativa.
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Número de invocações

Te
m

po
[m

s]

80706050403020100

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Figura 4.2: O desempenho do Fénix ao nı́vel dos serviços, medido em milisegundos, antes e depois
da aplicação do Zás.

Quando o utilizador tem acesso, as soluções são muito semelhantes.

Compilação

O tempo de compilação permite-nos medir o tempo de desenvolvimento, uma vez que as funciona-
lidades implementadas precisam de ser testadas e como tal compiladas e instaladas. A Figura 4.3
apresenta os resultados.

A compilação de uma aplicação tão grande como o Fénix com aspectos é um problema em
termos de tempo. Com aspectos, a aplicação demora cerca de71 segundos a mais (à volta de30%).
Para minimizar este problema, e uma vez que os aspectos no Fénix foram usados apenas para a
modularização de requisitos não funcionais, a compilac¸ão durante o processo de desenvolvimento
podia fazer a compilação apenas do código funcional, como compilador normal de Java (javac),
i.e., sem controlo de acesso e compilar com AspectJ (iajc) apenas quando se pretende testar a
aplicação completa, ou quando se pretende colocar a aplicação em produção.

4.2.4 Access Control Requirements Specification Ratio

O ACRSR é uma métrica proposta neste trabalho para medir o esforço em termos de especificação
de requisitos de controlo de acesso. O rácio relaciona o número de regras especificadas com o
número de recursos afectados. Esta métrica é uma percentagem em que, quanto maior o seu valor,
maior o esfoço de especificação de requisitos de controlode acesso:

ACRSR= 100 ×
Number of Rules
Affected Methods

No caso do Fénix, a aplicação da fórmula anterior levou ao seguinte resultado:

ACRSR= 100 ×
637

921
= 69.2%

Com o Zás, o esforço de especificação das regras de controlo de acesso é reduzido (cerca
de 40% a menos) e pode ser melhorado no futuro, principalmente se for possı́vel em AspectJ
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Figura 4.3: O desempenho do Fénix em termos de compilação, em segundos, antes e depois da
aplicação do Zás.

controlar a ordem da injecção das anotações, e se tiver cuidado com os packages Java onde se
coloca o código no Fénix. E.g., um serviço que só possa invocado pelo papelMANAGERnão
deve ser colocado no packagecoordinator mas sim no packagemanager . Essa uniformização
permite usufruir das capacidades de quantificação da POA,permitindo a redução do número de
regras de controlo de acesso que são necessárias especificar.

No entanto, a utilização de Inter-Type Declaration (ITD)para diminuir o número de regras que
são necessárias especificar faz com que o tempo de compilac¸ão aumente.

22



Caṕıtulo 5

Conclus̃oes e trabalho futuro

Uma nova plataforma de autorização OA baseada no monitor abstracto de referência [2] foi pro-
posta. O Zás explora as capacidades da meta informação, através da utilização das anotações do
Java5 e do XML para permitir adicionar conceitos de autorizaçãoem aplicações existentes de uma
forma simples, não invasiva e expressiva, tornando o mecanismo muito flexı́vel. Apesar do Zás
estar na sua fase inicial de desenvolvimento já demonstrouo potencial da utilização de POA para
modularizar funcionalidades de segurança, tornando-as mais simples de implementar, suportar e
configurar. O Zás é também dinâmico, permitindo alterac¸ões em tempo de execução aos requi-
sitos associados aos recursos protegidos. A utilização do Zás, a qual foi motivada pela proposta
de Laddad [19], reduz o espalhamento e emparelhamento do código de autorização com o código
funcional.

A utilização das anotações levou a um modelo onde o código cliente do Zás não está explicita-
mente (apenas) a guiar a introdução dos conselhos [9], masa aumentar a expressividade do código
através da colocação de meta-informação com semântica de controlo de acesso que depois é levada
em linha de conta pelos aspectos do Zás. Se isto for de todo inaceitável, ou se for impossı́vel na
prática, então os requisitos de autorização podem ser concentrados num módulo único, liberando
assim o código funcional não só do código de autorizaç˜ao mas também da informação semântica
de controlo de acesso. O Zás pode ser totalmente ingrado como JAAS. Assim, é possı́vel usufruir
dos benefı́cios do Zás, juntamente com o facto do JAAS estartotalmente integrado com o Java, e
tornar assim possı́vel verificar o controlo de acesso nas classes do JDK.

O Zás restringe a sua aplicabilidade através da utilização de anotações, controlando assim
onde é que o código da aplicação é afectado pelo códigodos aspectos. De Win et al [32], de certa
forma, criticam o AspectJ para implementação de seguranc¸a devido à sua flexibilidade, uma vez
que a segurança é um conceito muito rigido e estrito. Por este ponto de vista, o Zás é semelhante ao
AspectJ, uma vez que é também muito flexı́vel, o que significa que a sua má utilização pode levar
a brechas de segurança. Por este motivo, é necessário um estudo e análise mais aprofundados,
nomeadamente das melhores práticas e potenciais novos requisitos para controlar a flexibilidade
do Zás em aplicações cliente.

No futuro mais próximo, pretende-se melhorar o Zás e fornecer mais documentação técnica e
um manual de melhores práticas, tendo em conta o conhecimento adquirido com a sua utilização
em várias aplicações. No entanto, alguns pontos que necessitam de mais investigação já foram
identificados. Como é que o Zás se comporta quando outras facetas transversais à aplicação são
implementados usando aspectos? Como é que se lida com potenciais conflitos que surjam (in-
cluindo a possibilidade de alterar os controlos de autorização)? Nakajima e Tamai [23] propuse-
ram uma análise técnica para verificar a coerência entre apoĺıtica de autorizações e o código da
aplicação. A proposta, no entanto, assume que as poĺıticas estão estáticas. Como é que essa técnica
poderia ser aplicada no caso de poĺıticas dinâmicas, tal como permitido pelo Zás? Actualmente,
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os requisitos de controlo de acesso e o código da função dedecisão são especificados em código
Java. No futuro, isto poderia ser mais explorado para representar esse código numa linguagem
especı́fica de controlo de acesso, tal como o XACML.

A propagação do controlo de acesso deveria ser estudada também sob outro ponto de vista. O
Zás lida com a propagação de requisitos das classes e interfaces para os seus atributos e métodos.
No entanto, não lida com questões como “o que é que devia acontecer quando uma classe cujos
membros são controlados é extendida e alguns dos seus métodos são reimplementados?” A sub-
classe deveria reimplementar os requisitos de controlo de acesso e, se necessário, tornar o método
totalmente livre de controlo de acesso? Os requisitos de controlo de acesso deviam ser tratados
como pré condições? Devia ser possı́vel lidar com cada situação como uma especı́fica e deixar
o programador decidir o que fazer em relação ao controlo deacesso? Actualmente, o Zás não
suporta nenhuma das questões anteriores. No entanto, no futuro, poderia suportar os mecanis-
mos para permitir ao programador decidir o que fazer em cada caso, através da criação de mais
semântica na meta informação sobre os requisitos de controlo de acesso.
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