
Context Based Access Control
Wat is CBAC?
CBAC staat voor Context Based Access Control. CBAC 
is een systeem dat authorisatie regelt voor Rails (web) 
applicaties. Dat betekent dat CBAC er verantwoordelijk 
voor is om ervoor te zorgen dat je die dingen te zien 
krijgt en mag veranderen die je mag veranderen, en an-
dere dingen niet. CBAC doet geen authenticatie. CBAC 
bepaald dus niet of je bent wie je zegt dat je bent.

CBAC heeft twee manieren om te bepalen of je een be-
paalde handeling mag doen of niet. Een rol based mani-
er en een context based manier.

De role based manier betekent dat je een set van ge-
bruikers hebt. Iedere gebruiker is lid van een of meer-
dere rollen (soms ook groepen genoemd). Ieder groep 
beschikt over een of meerdere rechten. Hierdoor kan je 
dus groepen aanmaken op basis van authorisatie profie-
len en gebruikers lid maken van deze groepen.

De context based manier houdt in dat je een rol definieert 
als een combinatie van een stukje logica (code) en de 
context (data) waarbinnen het verzoek plaats vindt. 
Bijvoorbeeld: de context role ‘blog eigenaar’ kan je 
definieren als ‘ID huidige gebruiker’ == ‘ID van degene 
die de opgevraagde blog heeft gemaakt’. Voor het laat-
ste stukje heb je data nodig die specifiek afhangt van 
de blog waarbinnen je deze vraag stelt. Dit noemen we 
context data.

Wat willen we gaan doen?
Wij willen een eerste volledige versie opleveren. Om dit 
te doen dienen de volgende zaken geimplementeerd te 
worden:

• Code gesplitst in gem code en een voorbeeld pro-
ject.

• Ondersteuning van namespaces voor privilegesets 
en groepen.

• Ondersteuning van namespaces door gegenereerde 
HTML pagina’s.

• Namespaces aan elkaar kunnen koppelen. Hierdoor 
zijn incorrecte combinaties van contextrollen en pa-
gina’s niet meer mogelijk.

Doelstelling
Opleveren van versie 1.0.

Noodzakelijk
• Namespacing
• Project splitsing

Heel erg graag
• Website design
• Website documentatie

Community
Nederlandse Ruby community, Devnology, 
Fosdem

Team
4 - 6 deelnemers
Free team
Al actief: Rene, Joost, Roelof, Bert

Inspanning
Gemiddeld tot veel - 4 tot 8 uur per week
Duur - 2 tot 6 maanden

Planning
Onze volgende deadline is een gereleasde 
versie 1.0 voor de volgende foundry meeting


