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 مقدمه:

ای حیاتی اطالعات، سرمایهد. نكناطالعات مهم سازمانها را نگهداری می ،ی اطالعاتیبانكها 

های تجاری، اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی، سیاسی، دفاعی، و غیره برای كلیه موسسات و سازمان

روز و پردازش ه ها تصمیمات حیاتی، وابسته به اطالعات دقیق و بباشد. برای تمامی سازمانمی

های ها است. به علت اهمیت زیاد اطالعات، حفاظت اطالعات یكی از اجزاء حیاتی سیستمصحیح آن

هرچند بانكهای اطالعاتی تجاری بسیار پیشرفته و قدرتمند هستند  باشد.ها میدادهمدیریت پایگاه

و نفوذگران ازجمله مهمترین   حوادث ، طبیعی بالیایاما با تهدیدات زیادی روبرو هستند. 

با توجه به اهمیت موضوع امنیت بانكهای اطالعاتی، درس امنیت در بانكهای های آنها هستند.تهدید

ناوری قرار گرفته است. علیرغم نیاز اطالعاتی در سرفصل های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و ف

تاكنون هیچ كتابی در این زمینه به چاپ  ،مناسب برای این درس یدانشجویان و اساتید به مرجع

امنیت تا بتواند برای دانشجویان درس  تصمیم گرفتم این كتاب را تالیف نمایمده است. لذا نرسی

در این كتاب  .اشد و به افزایش كیفیت آموزشی این درس كمك نمایداطالعاتی مفید ب هایبانك

در پایان هر فصل سئواالت تستی و تشریحی سعی شده است كه مطالب با زبانی ساده ارائه گردد. 

شده است تا به فهم بهتر مطالب كمك نماید و همچنین دانشجویان گرامی بهتر بتوانند خود  آورده

های پیشنهادی برای این را برای آزمون های پیش رو آماده نمایند. در پایان كتاب نیز نمونه پروژه

استفاده  Server  SQL برای آموزش قسمتهای عملی درس از نرم افزاردرس ارائه شده است.  

یك ابزار كامال  با استفاده ازبتوانند تمرینات مورد نیاز این درس را گرامی ا دانشجویان ه است تشد

در پایان هر یك از بخشهای عملی، تعدادی تكلیف عملی و كارگاهی آورده  .ای انجام دهندحرفه

ید و امید است این اثر مورد توجه همكاران و دانشجویان گرامی قرارگیرد. از اسات شده است. 

  دانشجویان گرامی تقاضا دارم نقطه نظرات خود را از طریق ایمیل

m.a.torkamani@gmail.com های بعدی با مولف در میان بگذارند تا انشاهلل در ویرایش

دانم از در پایان وظیفه خود می های احتمالی كتاب مورد تجدید نظر قرار گیرد.اشكاالت یا كاستی

انتشارات مدیریت و همچنین از  جلدطراحی مهندس علی بیات به خاطر همكار گرامی جناب آقای 

به خاطر مساعدت در كار  سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران جناب آقای حسین قنبریارسطو و 

 تشكر و قدردانی نمایم. چاپ 
 محمد علی ترکمانی 

 1394پاییز 



 فصل اول 

 مفاهیم پایه

 

 قدمهم-1-1

ها برای تمامی سررازمانزیرا  باشرردا میهای حیاتی برای كلیه سررازمانامروزه اطالعات، سرررمایه

همیت تصررمیمات حیاتی، وابسررته به اطالعات دقیق و بروز و پردازش صررحیح آنها اسررت. به علت ا

 باشد. ها میدادههای مدیریت پایگاهزیاد اطالعات، حفاظت اطالعات یكی از اجزاء حیاتی سیستم

 داده امنپایگاه-1-2

حفاظت اطالعات اسرررت. در موقع طراحی چنین  1ای امنادهدهدف یك سررریسرررتم مدیریت پایگاه

 سیستمی باید بین محیط عملیاتی، مالحظات اقتصادی و كارآیی توازنی موجه برقرار شود.

قفل برای هردر  10برای مثال یك مجتمع آپارتمانی را در نظر بگیرید كه با سرره در فلزی قطور و 

شد و تمام پنجره شده با سیار  ها نیز دارایساخته  ست ب شند. این مجتمع ممكن ا حفاظ فلزی با

امن باشد، ولی احتماال برای ساكنان آن وارد شدن و خارج شدن از منزل نیز بسیار مشكل خواهد 

توانند بسیار گران تمام شده ای امن هم اگر خیلی امن ساخته شوند میدادههای پایگاهبود. سیستم

كار بردن چنین ه ها را از باین ممكن اسررت سررازماننابرب و اسررتفاده از آنها بسرریار مشرركل باشررد.

استفاده سازد. لذا باید در امنیت، توازنی موجه از نظر اقتصادی، سیستمی دلسرد كرده و لذا آنرا بی

 كارآیی و عملیاتی وجود داشته باشد.

                                                 
1 Secure Data Base Management System (S-DBMS) 
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 جنبه های مهم امنیت پایگاه داده-1-3

 : زیراست همم جنبه سه بر مشتمل ها،داده پایگاه در امنیت

 .غیرمجاز اطالعات افشای كشف یا جلوگیری مفهوم به :محرمانگی-1

ستهیا تغییر غیرمجاز تغییر از جلوگیری مفهوم به :صحت -2 شخص نباید  .اطالعات  ناخوا یعنی 

 های پایگاه را به طور غیرقانونی و بدون مجوز تغییر دهد.بتواند داده

 سیستم شده فراهم هایسرویس غیرمجاز از ممانعت یا جلوگیری مفهوم به :پذیری دسترس -3

 یعنی نباید حالتی رخ دهد كه سیستم نتواند داده موردنظر را در اختیار كاربر گذارد.است. 

ستطور كلی امنیت پایگاهبه سیا كه محرمانگی،  شودهایی گفته میها و مكانیزمداده به مجموعه 

سترس صر داخلی و  ها بهپذیری را برای دادهجامعیت و د وجود آورده و آنها را در برابر حمالت عنا

 خارجی محافظت نماید. 

 دسته بندی تهدیدات امنیتی پایگاه داده-1-3

 شود:ها به دو دسته ذیل تقسیم می داده پایگاه امنیتی تهدیدات

 تهدیدات سهوی مانند: -1

 حوادث یا طبیعی بالیای 

 افزار نرم یا افزار سخت در خطا 

 سانیان خطاهای 

 تهدیدات عمدی مانند:-2

 مجاز كاربران 

 شوند.خارجی تقسیم می متخاصم كه خود به دو دسته داخلی و  عوامل 

 افشای داده های حساس-1-4

كه نباید در دسررترس عموم قرار گیرند. در حالتی كه تمام هسررتند هایی حسرراس داده هایداده

سی به ایداده ستر ستند، كنترل د ساس ه ساس یا غیرح سادهن دادهها ح ترین حالت ممكن را ها 

های حساس و غیرحساس است، برمبنای میزان زمان شامل دادهدارد. در حالتی كه پایگاه هم
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ها متفاوت خواهد بود. عواملی كه حسرراسرریت داده محدودیت دسررترسرری كاربران مختلف به داده

 شوند، عبارتند از:می باعث حساس بودن داده

 های دفاعی(كماهیت حساس) محل موش 

 گردد(ای كه منبع آن در اثر افشای داده افشا میمنبع حساس) داده 

 بندی شده(های نظامی طبقهاعالن خارجی) داده 

 ی یك مأموریت موشرركی مخفی دهندهی حسرراس) ركوردی كه نشررانجزئی از یك داده

 است(

 انیوم در ها) طول جغرافیایی یك معدن مخفی اورحسررراسررریت در ارتباط با دیگر داده

 ارتباط با عرض جغرافیایی آن(

 های حساس به قرار زیر است:انواع افشای داده

 مقدار داده 

 ی دادهمحدوده 

 درخواست عكس یك پرسش -نتایج منفی 

  وجود 

 های مرتبطتعیین احتمال وجود یك مقدار در پایگاه از روی پرسش -مقادیر احتمالی 

 پایه تعاریف-1-5

 امنیتی مشی خط-1-5-1

 سازمان یك امنیتی های نیازمندی بیانگر –

 سیستم در غیرمجاز حاالت از مجاز حاالت تفكیك –

 امنیتی مدل-1-5-2

 امنیتی مشی خط از انتزاع یك –

 امنیتی مشی خط صوری بیان :محققین از برخی اعتقاد به –
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 امنیتی مکانیزم -1-5-3

 :موارد زیر است ای شاملهسته امنیتی مكانیزم

 اصالت تصدیقو شناسایی(Identification & Authentication)  

 مجازشناسی  مكانیزم(Authorization)  

 دادهامنیت پایگاهمقایسه امنیت سیستم عامل و -1-6

ها مانند هر سرریسررتم دیگری الزم اسررت كه یك سرریاسررت امنیتی تنظیم شررده و دادهبرای پایگاه

كند فراهم شود. در این حوزه نیازها از ازی میسهایی كه آن سیاست را پیادهها و مكانیزمسرویس

 :كندچندین جهت با نیازهای امنیتی سیستم عامل فرق می

تری نسبت به عناصر شناخته شده در سیستم عامل دارند. این ای ساختار پیچیدهعناصر داده-الف

 گذاردها تأثیرمیمسئله هم روی سیاست و هم روی سرویس

 ، باید محافظت شود.2دهدا شرح میكه ساختار ر 1ابردادهای-ب

ممكن است مدلی  DBMSشود. سازی میروی یك سیستم عامل پیاده DBMSمعموالً یك -ج

 از مجوز را پشتیبانی كند كه با سیستم عامل فرق داشته باشد.

ای چندسطحی داشته دادهكنند، نیاز به پایگاههایی كه سیاست چندسطحی را دنبال میسازمان-د

های چندسطحی باید در مقابل جریان دادهسطحی دارند. پایگاههای چند DBMSحتیاج به و لذا ا

 غیرمجاز اطالعات مبتنی بر استنتاج و آمارگیری، مقاوم باشند.

سطحی برای  ست چند  سیا شكل DBMSاجرای  ستم ست. كنترل د ستم عامل ا سی یابی تر از 

تر كنند، برای آن مهمدها حمایت میها بیشرررتر از كاربرDBMSمبتنی بر نقش به علت اینكه 

 است.

باشرررد، زیرا عناصرررر ها میتر از فایلها پیچیدهدادهمزمانی و ترمیم در پایگاهصرررحت، كنترل ه-ه

شته و ویژگیای، روابط پیچیدهداده سی ای با هم دا شود. ردیابی و بازر ضمین  های تراكنش باید ت

 . ا فراهم نمایدتر و با جزئیات بیشتری رباید اطالعات كامل

                                                 
1 Meta Data 

2 Data Dictionary 
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 دادههای پایگاهنیازهای امنیتی سیستم-1-7

 ها عبارتند از:دادهنیازهای عمومی امنیتی در پایگاه

سیر -1 شود هركابری هم جهت م صل  صالت كاربر: برای آنكه اطمینان حا صدیق ا سائی و ت شنا

. شناسائی های مشخص، درست شناسایی شده استی دستیابی به دادهبازرسی و هم جهت اجازه

 و تصدیق اصالت كاربران الزامی است.

ستیابی-2 سی(كنترل د ستر شد به )كنترل د ست كه یك كاربر فقط مجاز با  : این نیاز جهت آن ا

های هایی كه مجوز آن را دارد دستیابی داشته و كاربران مختلف ممكن است محدود به حالتداده

 مختلف دستیابی گردند )مثالً خواندن یا نوشتن(

 شود:بندی میداده: صحت، خود به انواع مختلف تقسیمصحت پایگاه-3

 داده در مقابل مسائل فیزیكی، مانند های پایگاهداده: برای اینكه دادهصحت فیزیكی پایگاه

داده در صورت از بین رفتن آن در اثر قطع برق مقاوم باشد و امكان ساختن مجدد پایگاه

 باشد.، یك نیاز اساسی میای وجود داشته باشدچنین حادثه

 ساختار پایگاهصحت منطقی پایگاه ست كه  شود، با داده: این نیاز جهت آن ا داده حفظ 

های دیگر كاری مقدار یك میدان روی میدانداده، برای مثال دستصحت منطقی پایگاه

 گذارد.تأثیر نمی

 های هر عنصر صحیح و دقیق باشد.صحت عناصر: برای آن است كه داده 

صر پایگاه-4 سانی را كه به عنا ست كه بتوان ك سی و ردیابی: این نیاز جهت آن ا داده قابلیت بازر

 اند( ردیابی كرد.دستیابی پیدا كرده )یا آن را تغییر داده

هایی كه داده و تمام دادهتوانند بطور كلی به پایگاهپذیری: به این معنی كه كاربران میدسررترس-5

 رسی پیدا كنند.مجوز آن را دارند دست

 ها داده پایگاه از حفاظت های نیازمندی-1-8

 :است پذیر انجام زیر هایروش توسط هاداده پایگاه از حفاظت

سترسی كنترل-1 سترسی :د ستم اطالعاتی منابع به كاربران د  كنترل خاصی مطابق قوانین سی

 .شودمی
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ستنتاج كنترل-2 ستنتاج، جلوگیری منظور از كنترل :ا ستن از ا اطالعات  از محرمانه اطالعات تاجا

 باشد.موجود می (آماری هایداده درپایگاه) مجاز

 شود:های زیر انجام می ها توسط مكانیزم داده پایگاه جامعیت :ها داده پایگاه جامعیت-3

 گیریپشتیبان های رویه 

 ژورنال از استفاده با ترمیم 

 ناپذیری  تجزیه (Atomicity) 

 گردد:ها توسط تكنیكهای ذیل تامین می داده عملیاتی جامعیت: ها داده عملیاتی جامعیت-4

 همروندی مدیریت (Concurrency Control)  

 پذیری  پی در پی(Serializability) 

 گذاری  قفل(Locking) 

 جامعیتی های محدودیت - ها داده مفهومی جامعیت-5

 (Accountability & Auditing)  حسابرسی و رویدادنگاری -6

 كاربران اصالت تصدیق -7 

 حساس های داده از حفاظت و مدیریت -8

 چندسطحی حفاظت-9

 كانالهای مجاز،  كانالهای طریق از ها برنامه بین داده ناخواسررته انتقال در محدودسررازی -10

 مخفی. هایای و كانالحافظه

 امنیتی هایکنترل-1-9

ستنتاج و كنترل نترلجریان، ك برای كنترل اقداماتی طریق از امنیتی كنترلهای سی انجام  ا ستر د

 شود.میشود. در ادامه هر یك از این موارد شرح داده می

 جریان کنترل -1-9-1

 Xاز  خواندن به عنوان مثال .شودمی كنترل كاربران سیستم مابین اطالعات جریان روش، این در

اشیاء  و سطوح به اتاطالع ضمنی یا صریح جریان عدم اهمیت یا مزیت این كار  Y.روی نوشتن و



 27                                     مفاهیم پایه

از  جزئی بلكه شررود،  نمی منتقل اطالعات عین مواقعی بنابراین در .شررده اسررت حفاظت كمتر

 شود.یا یك كپی از اطالعات منتقل می اطالعات از برگرفته یا و اطالعات

 گویند. بنابراین جریاناتمی (Partial Flow Control)جزئی  اطالعاتی جریان به این روش 

همچنین تعین  و شود مشخص اشیاء درجه حساسیت یعنی .شوند مندقاعده و مشخص دبای مجاز

 .چیست اشیاء شود كه تمایز

 استنتاج کنترل -1-9-2

شررود كه اطالعات مجاز، كاربری را قادر سررازد تا چیزی درباره له اسررتنتاج وقتی مطرح میئمسرر 

ست ستنتاج كند. ،اطالعاتی كه مجاز نی ضی این روش ا سبه نمایش ریا ست و   Y = f(X)، محا ا

  باشد.می Xطریق  از  Yآوردن بدست مفهوم آن 

 اسررت. به عنوان مثال باید كنترل( Perturbation)ها داده در اختالل اسررتنتاج، با  روش مقابله

 است. پایین و باال كران انجام شود. یكی از روشهای كنترل پرس و جو تعیین  جو و پرس

 دسترسی کنترل -1-9-3

 با متناظر دقیقاً ها به داده مستقیم هایدسترسی همه اینكه از ترل دسترسی یعنی اطمینانكن 

 شامل موارد ذیل است: دسترسی كنترل سیستم  .است امنیتی مشی خط

 دسترسی های مشی خط و قواعد از ای مجموعه 

 كنترلی های رویه از ای مجموعه 

س روش كنترل  1-1شكل  سی در پایگاه داده بر ا ستر سی، رویه های د ستر ستهای د اس درخوا

 دهد.های امنیتی و قواعد دسترسی را نشان میكنترل ، خط مشی

 دسترسی های مشی خط-1 -1-9-3

شی مفاهیم، تعیین تعریف سترسی در قالب خط م سترسی یك دهای كنترل راهبردهای كنترل د

 باشد.انكار ناپذیر در تامین امنیت پایگاه داده ها می ضرورت

 :دسترسی وجود دارد كه عبارتند از سازی محدود در اصلی های مشی ع خطدو نو

 مجوز حداقل 

 مجوز حداكثر 
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 دسترسی در پایگاه داده روش كنترل: 1-1شكل 

 

 کنترل دسترسی سیستم باز و سیستم بسته -2 -1-9-3

كار سیستم باز بر اساس قواعد دسترسی غیر مجاز و سیستم بسته بر اساس قواعد دسترسی مجاز 

ستم باز به دنبال می سی ست كه مجوز دسترسی بدهد اما  سته به دنبال قاعده ای ا سیستم ب كند. 

كند، همه مجوز قاعده ای اسررت كه مجوز را نفی كند. در سرریسررتمی كه از روش باز اسررتفاده می

 دسترسی )مثال به یك شیء( را دارند، مگر آنكه مدیر سیستم آن را از كسی بگیرد. اما در سیستم

 بسته هیچكس مجوز دسترسی ندارد تا زمانی كه مدیر سیستم به فرض مورد نظر مجوز بدهد.

  مجوزدهی مدیریت های مشی خط-2-1 -1-9-3
شی خط  سی حقِ  مجوزدهی مدیریت های م گرفتنِ كنترل  پس و دادن تعیین میكند كه چه ك

 دسترسی دارد؟

 امنیتی مشی خط مدیریت-2-2 -1-9-3
 امنیتی وجود دارد كه عبارتند از: مشی خط ای مدیریتروشهای مختلفی بر

 متمركز –

 شده توزیع –

 مراتبی سلسله نامتمركز –

 .دارد اختیار مالك :مالكیتی –
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 )گیرند می تصمیم هم با فرد یك از )بیش جمعی اختیار –

 قواعد کنترل ایمنی-3 -1-9-3

عد ایمنی را می توان در سررریسرررتم گاه دادهقوا پای قاعده ای های مدیریت  منی تعریف نمود. هر 

(Security Rule:باید شامل موارد زیر باشد )   

صرررورت عدم  نام قاعده، امتیاز)ات(، حیطه ی عمل قاعده، كاربر)ان(، عمل مورد نظر برای اجرا در

ستم به گرعایت قاعده سی شند( عموما در كاتالوگ  سته با ونه ای كه در . این قواعد )اگر به داده واب

سش كاربر در هنگام تحلیل آن گنجزمان اجر شد و یا در خود پر سترس پردازنده با انده می ا در د

 شود.

 مثالی از ایجاد قاعده :

CREATE SECURITY RULE R1 

GRANT RETRIEVE, INSERT, UPDATE (STNAME, STMJR), DELETE 
   ON STT WHERE STT.DEPT = ‘D909’ 
   TO U3 
   ON VIOLATION REJECT; 
 

شود كه بازیابی، افزودن و به R1ثال باال، یك قاعده ی ایمنی به نام در م سانی نام  ایجاد می  روزر

نین است و همچ D909و رشته ی دانشجو را برای دانشجویانی كه مشخصه ی دپارتمان آنها عدد 

جرای اعطاء می كند. در صرررورت عدم رعایت قاعده ایمنی فوق، مانع از ا U3حذف را به كاربر 

 ست شده و درخواست را رد می كند.درخوا

 قاعده : حذف

DESTROY SECURITY RULE R1 

سی در -1-10 ستر ستمکنترل د  چند امنیتی های سی

  سطحی
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(  به پایگاه داده ای اشرراره MLS-DBMSسرریسررتم مدیریت پایگاه داده چند امن سررطحی  )

 . كندیا مجوزهای متفاوتی را ارائه می 1كند كه به كاربران اختیاراتمی

بایسررت امكان دسررترسرری به داده چند كاربره، كاربران و یا گروه خاصرری از آنها، میدر یك پایگاه

شی از پایگاه شند. این بخ شته با سی به بخش دیگر را دا ستر ست آوردن امكان د داده را بدون بد

داده یكپارچه و حجیم موضررروع زمانی كه كاربران متعددی در یك سرررازمان بزرگ، از یك پایگاه

كند. برای مثال دسررترسرری به اطالعات حقوق سررایر ای پیدا میكنند، اهمیت ویژهاسررتفاده می

تواند اطالعات حقوق باشرررد، در حالی كه هر كارمند میكارمندان برای اكثر كاربران غیر مجاز می

و  Bellمدل اصرررلی و پایه های امنیت چند سرررطحی توسرررط آقایان   خود را مشررراهده كند.

LaPadula فی شده است. معر 

.  در بیشررتری پیدا میكند اهمیت اطالعاتی های جریان  سررطحی چند امنیتی های سرریسررتم در

 دسترسی وجود دارد: اینگونه سیستمها سه روش برای مدیریت كنترل

 ( Mandatoryاجباری) روش -1

 ( Discretionaryروش اختیاری)-2

 مانند نقش مبنا تركیبی -3

 اجباری سیدستر کنترل مدلهای-1-10-1

ستفاده از طبقه بندی داده سطحی با ا سطوح این مكانیزم برای اعمال امنیت چند  ها و كاربران به 

ل یك باشد. به عنوان مثاها، میمختلف و اعمال خط مشی مناسب جهت دسترسی كاربران به داده

ندن خط مشررری امنیتی متداول، اعطای مجوز به كاربران در یك سرررطح امنیتی خاي، برای خوا

 باشد.ها در سطح امنیتی خودشان و یا كمتر از خودشان میداده

سی كنترل مدلهای  ستر سی د ستر ساس بر را  اجباری د شیاء و ها فاعل بندی رده ا  مدیریت ا

شیاء .كندمی ستند فعال ها فاعل و منفعل ا سی كالس یك شیء، هر و فاعل هر با  .ه ستر  د

ست همراه صی اگر رابطه. ا شخ ساس )بر م ش شیء برقرار و فاعل رده بین ( امنیتی مدل ا  د،با

 .است روش این دهنده ارائه  Bell & Lapadulaمدل  .شود می داده اجازه و ممكن دسترسی

DAC  اماكند روی اختصاي اختیار به داده ها كار می MAC  دارد. روی جریان داده ها تمركز 

                                                 
1 Authorization 
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 اختیاری دسترسی کنترل مدلهای-1-10-2

زم مبتنی بر اعطا / لغو مجوزها به / از كاربران اسرررت. این مجوزها شرررامل قابلیت این نوع مكانی

داده در حالت معین )خواندن، پاک كردن، دسررترسرری به فایل، ركورد و یا فیلد خاصرری در پایگاه

ها بر روی اشیاء ها منوط به داشتن این مجوزباشد. تمام دسترسیبروزرسانی و یا اضافه كردن( می

برای اسررتفاده از  1كردن امتیازات  Revokeو  grantبر اسرراس   DACعبارت دیگر به  اسررت.

ستونها،  ستم )نظیر  سی شیاء  ست. Viewا شده ا سعه داده  در روش به عبارت دیگر  ها و غیره( تو

ستیابی اختیاری ) سط مدیر پایگاه به كاربر اعطا )  (DACكنترل د ( و Grantامتیازات عموما تو

سلب )در زمان الزم هم ا ستم های پایگاه چند كاربری، Revokeز او  سی شود. بنابراین در  ( می 

 كاربران متفاوت دارای حقوق متفاوت بر روی شی داده ی واحد هستند.

 را اش دسررترسرری نوع هر كاربر برای كه قواعدی و كاربر شررناسرره اسرراس بر اختیاری مدلهای

 به اربرك مجوز اعطاء امكان اری در مدل اختی .كندمدیریت می را دسررترسرری كند،می مشررخص

  .ممكن است كاربر خود توسط دیگران،

شی خط مدیریت، فرم ترین رایج ست مالكانه م  یا كندمی اعطا دیگران به را حق خود مالك كه ا

سی كنترل ماتریس  .گیرد می پس ستر سی یا مدل ماتریس د ستر  مدل این ارائه روش یك ،2د

 بر بسطی (Take - Grant) اعطا -اخذ مدل و  HRU مدل نظیر اختیاری مدلهای بقیه  .است

 .هستند روش این

 مبنا-نقش دسترسی کنترل مدلهای-1-10-3

 كیهت نقش محور اغلب بر كه ها سررازمان امنیتی نیازهای پوشررش هدف با مبنا-نقش هایمدل 

سب نقش یك به فرد هر .شد ارائه دارند،  رد مجموعه تراكنش یك به نقش هر و گردد می منت

ری به اجبا و اختیاری مدل دو هر شامل این مدل  .دارد دسترسی خود وظایف انجام برای سیستم

 :رت زیر استوص

 اختیاری مشی خط مشابه ها( گروه یا )و كاربران به را مجوزها اعطای امكان –

                                                 
1 privilege 

2 access matrix 
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 مشی خط مجوزها مشابه كارگیری به یا و انتساب روی بر ها محدودیت برخی توصیف امكان –

 اریاجب

 .دارند قرار دسته این در RBAC مدلهای خانواده

صالت كاربران یك پیش صدیق ا ست. برای كنترل نكته: ت سی آنها ا ستر شرط برای اعمال كنترل د

سایی گردد كه این وظیفه، با  شنا سه یا ارتباط، كاربر مربوطه  ستی در هر جل سترسی كاربران بای د

 .گیرد، انجام میDBMSرود كاربران در ایجاد نام كاربری و كلمه عبور در پروسه و

1-10-4-Query Modification 

هایی هسررتند برای تعیین قواعد طبقه در پایگاه داده چند سررطحی محدودیتهای امنیتی مكانیزم

 مكانیزمی برای پیاده سازی سیاستهای طبقه بندی است. Query Modification .بندی

Query Modification    یعنی یكQuery ست ، تغییر  كه شده ا شته  سیله یك كاربر نو به و

(  را شامل شود. به privilegeمی كند تا محدودیت های مشخص شده به وسیله امتیازات كاربر)

دسترسی می دهد كه فقط به اطالعات كارمندانی كه  Aبه كاربر   DBAعنوان مثال فرض كنید 

زیر انجام  grantدسررتور  وسرریلههسررتند دسررترسرری پیدا كند. این كار به   Materialدر بخش 

 میشود:

Grant select on employees to A  

Where department ='Material' 

 

زیر را وارد  Queryمیخواهد همه ركوردهای موجود در  جدول را مشرراهده كند،  A  وقتی كاربر 

 میكند:

select * from employees 

 میشود: در سیستم  به صورت زیر تغییر داده   Queryاین 

select * from employees 

where department ='Material' 

   DBMS  امنیتی امکانات-1-11

 كند عبارتند از: فراهم باید  DBMS كه امنیتی امكانات

 دسترسی بندی دانه مختلف درجات 
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 دسترسی كنترلهای مختلف انواع 

  مجازشناسی (Authorization)پویا 

 چندسطحی حفاظت 

 خفیم كانال نداشرررتن : (Covert Channel) برای ارتباط غیرمسرررتقیم روش 

 .اطالعات به غیرمجاز دسترسی

 استنتاج كنترل (Inference)  

 نمونگی چند(polyinstantiation)  ستنتاج از جلوگیری برای شاهدة :ا  متفاوت م

 .مختلف كاربران نظر از یكسان دادة

  جامعیت كنترل و محرمانگی كنترل روشهای بودن یكپارچه 

  نظارت (auditing)  

 امنیتی هزینه های از حاصل سربار برابر در معقول كارآیی 

  جریان  كنترل(flow)  اطالعات مقصد بررسی برای  

 DBA  و ها داده پایگاه امنیت-1-12

ستوراتی مجوز باید  (DBA)ها  داده پایگاه مدیر شته زیر وظایف انجام برای را د شد دا  )برای با

 :ها( DBMSانواع و ای داده مدلهای تمامی

 وی برای عبور كلمة تعیین و كاربر ایجاد :كاربر ایجاد. 

 كاربر یك به مجوزهای الزم دادن :مجوز اعطای. 

 شده داده مجوزهای كردن باطل :مجوز لغو. 

 كاربر به مناسب امنیتی سطح اختصاي :امنیتی سطح تخصیص. 

 یک در امنیتی هایسييیاسييت ارزیابی معیارهای-1-13

DBMS 

 (Well-formed transactionساخت)  خوش اصل تراكنشهای-1
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ساخت به این ترتیب تعریف میشود كه یك كاربر نباید قادر باشد داده ها   خوش تراكنشهای اصل

( constrained( تغییر دهد اما تنها به صرررورت مقید)arbitrarilyرا به صرررورت خودسررررانه )

یا برای اطمینان از یكپارچگی داده ها وجود داشرررته  )محدودیتها یا مرزها ( راه هایی برای حفظ و

 .باشد

یك سیستم امنیتی است كه در آن تراكنشها به صورت خوش فرم تعریف شده باشند، تضمین می 

 (می تواند اجرا شوند .legitimate actionsنماید كه تنها اقدامات مشروع  یا اعمال مجاز )

اده های  داخلی دقیق هسرررتند و با آنچه در دنیای همچنین این اطمینان را فراهم میكند كه د

 واقعی نشان داده شده است، سازگاری دارند. 

 های داده به الزم، مجوزهای حداقل با كاربران :(Least Privilege) مجوز اصررل حداقل -2

 .یابند نظر دسترسی مورد

 شده شناسی هویت كاربران -3

 سوء خود مجوزهای نتواند از كاربری هیچ  (Separation of Duties):وظایف اصل تفكیك-4

 كند.( تخریب را داده ها )یا كند استفاده

 .امنیت نقض هنگام بهDBMS عملیات اصل تداوم -5

 .واقعی دنیای موجودیتهای متناوب بررسی -6

 .مجوزها از استفاده سوء بررسی برای وقایع بازسازی -7

 .طاازخ عاری امنیتی روالهای وجود و پسندی كاربر-8

 .سیاستها اساس بر مجوزها اختصاي :اجازه واگذاری -10

 امنیتی هایویژگی شامل DBMS معماری-1-14

 دهد.امنیتی را نشان می ویژگیهای شامل DBMS یك ، معماری2-1شكل 

 امنیتی مدل یک اجزای-1-15

 عبارتند از: امنیتی مدل یك اجزای

 هافاعل (subjects)  كاربران یا برنامه ها : 

 یاءاش (objects) ... اشیاء پایگاه داده مانند جدولها، دیدها و : 
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 دسترسی حالتهای (access modes)  

 هاسیاست (policies)  

 مجازشناسی ها (authorizations)  

 مدیریتی مجوزهای (administrative rights)  

 اصول (axioms)  

 خواهید شد.در مباحث مربوط به مدلهای كنترل دسترسی با این مفاهیم آشنا 

 
 امنیتی ویژگیهای شامل DBMS یك معماری: 2-1 شكل

 سئواالت تشریحی-1-16

با ذكر یك مثال نشان دهید كه چرا سیستمهای مدیریت پایگاه داده موازنه بین كارایی، هزینه -1

 .و امنیت اهمیت دارد

 اصطالحات زیر را توضیح دهید. -2


