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با توجه به تنوع نیازمندیهای امنیتی ،مدلهای امنیتی مختلفی وجود دارد که در واقع هر یک از این مدلها انتزاعی از یک نوع خطمشی
امنیتی محسوب می گردند .با توجه به اهمیت مقوله امنیت کامپیوتری ،توصیف دقیق هر یک از این مدلها با استفاده از روشهای صوری
(مانند استفاده از نظریه مجموعه ها و انواع منطق) و سپس وارسی سازگاری توصیف از اهمیت بسزایی برخوردار است .در این درس نحوه
مدلسازی صوری انواع مدلهای امنیتی و مدلهای کنترل دسترسی (مجازشماری) با استفاده از روشهای صوری مورد مرور و بررسی قرار
میگیرد .عالوه بر مدلهای امنیتی ،استفاده از روشهای صوری (و به خصوص انواع منطقهای وجهی) میتواند در توصیف و وارسی
پروتکل های امنیتی نیز مورد استفاده قرار گیرد .در بخش دوم این درس به بررسی چند روش توصیف و درستییابی پروتکلهای امنیتی و
بررسی چند پروتکل معروف با استفاده از این روشها پرداخته میشود.
در طی این درس دانشجویان که چگونه از روش های صوری برای توصیف دقیق و صوری مدل امنیتی موردنیاز خود و یا یک پروتکل
امنیتی استفاده کنند و چگونه با استفاده از روشهای صوری و ابزار موجود برای وارسی و درستییابی آنها استفاده نمایند.
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