
AFSTUDEEROPDRACHT: Visualisatie van multi-dimensionale 
beveiligingsmodellen
 

Axxerion is een ontwikkelaar van een geïntegreerde omgeving voor werkplek 
automatisering en procesbeheer via Internet. De software wordt centraal gehost 
en aan klanten aangeboden via het Software as a Service (SaaS) concept. Een 
belangrijk aspect van de omgeving is het beveiligingsmodel waarmee bepaald 
wordt wie welke gegevens mag bekijken of wijzigen. Deze toegangsrechten 
kunnen afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals het object type, de rol 
van de gebruiker of de status van een proces. Het beveiligingsmodel kan door de 
eindgebruiker via een web browser geconfigureerd worden.

Probleemstelling

Het instellen van het beveiligingsmodel wordt door gebruikers als complex 
ervaren. Zo kan voor een object ‘personeelslid’ bepaald worden dat iemand wel 
de ‘werkplek’ maar niet het ‘salaris’ mag bekijken en het salaris alleen gewijzigd 
kan worden met iemand in de rol van ‘personeelsmanager’. Door de combinatie 
van factoren zoals object type, veld, functie, status en rol ontstaat een multi-
dimensionale ‘security matrix’. In de praktijk komen gebruikers soms voor 
verrassingen te staan omdat gegevens in bepaalde gevallen onverwacht toch wel 
of niet zichtbaar zijn. Bij klanten bestaat er behoefte aan hulpmiddelen voor het 
configureren, analyseren en visualiseren van de instellingen van het 
beveiligingsmodel. Deze moeten helpen om foutieve instellingen te voorkomen en 
hulp geven bij verklaren van onverwachte situaties. 

Opdracht

De afstudeeropdracht bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte en zal 
naar verwachting 6 maanden duren.

 Analyse van de onderliggende concepten en hulpmiddelen voor het instellen 
van het beveiligingsmodel in een multi-user web omgeving.

 Inventarisatie van de gebruikerswensen en problemen bij het instellen van het 
beveiligingsmodel.

 Onderzoek van bestaande methodieken voor visualisatie van multi-
dimensionale data structuren.

 Ontwerpen van een framework voor analyse en visualisatie van het 
beveiligingsmodel.

 Implementeren van een prototype waarbij een aantal functies van dit 
framework binnen Axxerion geprogrammeerd worden.

 Evalueren van het prototype aan de hand van concrete procesgegevens van 
klanten.

Voorwaarden

Voor deze afstudeeropdracht zijn we op zoek naar een student met affiniteit voor 
bedrijfsprocessen en hands-on ervaring met programmeren in Java. De 
afstudeeropdracht zal uitgevoerd worden bij Axxerion op de High Tech Campus in 
Eindhoven. Er is een stagevergoeding beschikbaar.
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