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Kort introduksjonKort introduksjon

● Database er en organisert samling av data.
● SQL(Structured Query Language) er et språk som 

brukes for å opprette, modifisere og hente ut data 
fra en relasjonsdatabase.



Hvor sikkerheten kommer innHvor sikkerheten kommer inn

● Databasesikkerhet er et emne som kan sies å være 
ignorert. 

● For å kunne foreta SQL-spørringer, må man først 
koble seg opp til database (oftest over en usikker 
kanal), foreta en gyldig spørring, hente resultatet 
av denne, og til slutt lukke forbindelsen opp mot 
databasen.

● Sensitive opplysninger lagres ofte i en database. 
En bør vurdere å beskytte databasen sin, både for 
uvedkommende og brukere som har gyldig 
tilgang.



DatabasesikkerhetDatabasesikkerhet

● Dårlig sikkerhet kan fører til tap av
➢ Konfidensialitet
➢ Privat info
➢ Integritet
➢ Tilgjengelighet

● Beskyttelse:
● Access control
● Kryptering



Klient–server kommunikasjonKlient–server kommunikasjon

● Det er nødvendig å beskytte sensitiv data som blir 
overført via kommunikasjonensnettverket.

● Krytering kan taes i bruk, men få databaser støtter 
sterk kryptering for forbindelse.

● Mulige metoder: SSH, SSL eller stream ciphers
● MySQL støtter SSL-forbindelser.
● MS SQL server støtter ikke kryptering, men                            

en VPN-forbindelse (Virtual Private Network) 
kan settes opp.

● For store datamengder kan en streamcipher (128 bit nøkkel)     
benyttes



Field protectionField protection

● Det er nødvendig å beskytte felt (som inneholder 
f.eks passord, kredittkortnr,etc.) i databasen fra 
administrator av DB. 

● Få databaser tilbyr  krypteringsmekanismer. Det 
finnes ingen standard sikkerhetsmekanisme for 
databaser. 

● Mekanismene som brukes for å lagre passord er 
lett reversible. 



Field protection/Data krypteringField protection/Data kryptering

● En løsning vil være å ta i bruk egen kryptering og 
hashing ved bruk av kjente algoritmer. Dvs, data 
krypteres før lagring og dekrypteres etter 
uthenting.

● Sifferteksten vil være binær, så det er nødvendig å 
kode denne til en tegnstreng, da SQL-kommandoer 
ikke støtter tilfeldige binærstrenger. Boken foreslår 
base64 enconding algoritme.



Field protectionField protection

● Et problem som oppstår med en slik løsning er at 
databasen ikke tilbyr måte å søke slik data 
effektivt. Eneste løsning vil da være hente all 
relevant data, og søke gjennom etter 
dekryptering, noe som vil være tidkrevende, og 
dermed påvirke effektiviteten negativt.

● Kryptering fører som regel til utvidelse av 
datamengden, siden feltene må lagres som tekst.
● Peter Gutmann publiserte en teknikk januar 1997 for å 

kryptere data slik at sifferteksten forblir samme 
størrelse som klarteksten.



Kode for Gumanns Kode for Gumanns 
krypteringsteknikkkrypteringsteknikk

#define ASCII_BASE              32
#define ASCII_RANGE             96
#define HIGH_BASE               32
#define HIGH_RANGE              96
#define DATA_BASE               ( ASCII_BASE + HIGH_BASE )
#define DATA_RANGE              ( ASCII_RANGE + HIGH_RANGE )
#define KSG_RANGE               ( ( 256 / DATA_RANGE ) * DATA_RANGE )

/* Encrypt/decrypt a text string */
static void 
encryptText(KSG_INFO * ksgInfo, const BYTE * input,

    BYTE * output, const int length, const BOOLEAN isASCII)
{

const int       range = (isASCII) ? ASCII_RANGE : DATA_RANGE;
int             i;
for (i = 0; i < length; i++) {

int             val, ch = input[i];
/*
 * If the input is outside the valid input range, don't try
 * to encrypt it
 */
if ((ch & 0x7F) < ASCII_BASE) {

output[i] = ch;
continue;

}



Kode for Gutmanns Kode for Gutmanns 
krypteringsteknikk (forts.)krypteringsteknikk (forts.)

/* Adjust the input if necessary */
ch -= (ch < 0x80) ? ASCII_BASE : DATA_BASE;
/* Encrypt the value */
do

val = ksg(ksgInfo);
while (val >= KSG_RANGE);
ch = (ch + val) % range;
/* Adjust the output if necessary */
ch += (ch < ASCII_RANGE) ? ASCII_BASE :

DATA_BASE;
output[i] = ch;

}
}



Access controlAccess control

● Sikkerhetsmekanismen av databasen må 
inkludere bestemmelser for å begrense tilgangen 
til databasen; denne funksjonen er kalt access 
control. 

● Access control er laget for å beskytte brukere og 
deres kontoer på en database fra hverandre. 



Access controlAccess control

● Databaser tar i bruk  passord-autentisering
● Andre viktige komponenter for access control er 

objekter, actions, og rettigheter. Objekter kan 
være tabeller, views av tabeller eller kolonner.

● Men vanligst er det å tildele rettigheter på per-
tabell-basis



Kommandoer og rettigheterKommandoer og rettigheter
access controlaccess control

● “Superuser” tildeler rettigheter for hver type objekt til andre brukere. I SQL 
kan følgende rettigheter tildeles:

● SELECT: Lese data
● MODIFY: Forandre data i tabell.
● DELETE: Fjerne data i tabell.
● INSERT: Legge ny data i tabell.
● UPDATE: Forandre data.

● GRANT – brukes for å utvide en brukers rettigheter: 
GRANT action(s) ON object TO user(s)

● GRANT OPTION – videreføring av rettigheter (hvis 
implementasjonen gir mulighet for det)

● Eier A av relasjon R, tildeler rettigheter på R til en annen bruker B. 
Dersom GRANT OPTION er gitt, vil B kunne også gi rettigheter til andre.

● REVOKE – brukes for å fjerne rettigheter



Eksempel 1Eksempel 1
Bruker A1 tildeler rettigheter til bruker A2Bruker A1 tildeler rettigheter til bruker A2

● A1 opprettede tabeller ● Ulike måter å gjøre det på:
● GRANT SELECT           

ON mp3s 
TO A2;

● GRANT SELECT ON cds TO A2;
● GRANT SELECT, INSERT, DELETE, 

UPDATE ON mp3s TO A2;
● GRANT ALL ON mp3s TO A2;

● Tildele rettigheter til alle:
● GRANT ALL                                           

ON mp3s                            
TO PUBLIC



Eksempel 2Eksempel 2
Bruk av GRANT OPTION og REVOKEBruk av GRANT OPTION og REVOKE

● Bruk av GRANT OPTION:
GRANT SELECT 
ON history, mp3s 
TO A2 
with GRANT OPTION;

● A2 kan dele ut 
rettigheter:
GRANT SELECT 
ON mp3s 
TO A3;

Merk: A3 kan ikke gi 
SELECT rettigheten videre.

● Bruk av REVOKE:
● REVOKE SELECT 

ON mp3s 
FROM A2; 

Merk: SELECT rettigheten på 
mp3s for A3 blir automatisk 
fjernet.

● REVOKE ALL  
ON mp3s FROM PUBLIC

● REVOKE GRANT OPTION 
FOR SELECT 
ON history 
FROM A2;



VIEWs For Access ControlVIEWs For Access Control
● “Virtuell” tabell som lages fra en eller flere reelle tabeller.
● Implementeres ved å kopiere data til midlertidige tabeller.
● En måte å begrense tilgangen til sensitiv informasjon.
● For hver bruker på systemet kan det settes opp en view, som 

kun vil inneholde den informasjonen som den spesifikke 
brukeren skal ha tilgang på.

●  Store tabeller fører til at views blir trege.



Eksempel 3 Eksempel 3 
Bruk av VIEW kommandoBruk av VIEW kommando

● Oppretter en view kalt: gen_ansatte_info, denne vil kun inneholde 
informasjon som skal være tilgjengelig for alle ansatte i bedriften. 

CREATE VIEW gen_ansatte_info AS
SELECT Navn, Epost, Arb_tlf, Arbeidernr;
FROM Ansatte_info;

● For å fjerne view kjører man: DROP VIEW gen_ansatte_info;



Statistisk angrepStatistisk angrep

● En del databaser holder kunde informasjon som bidrar til 
generell statistisk informasjon.

● Da andre får tilgang til denne informasjonen, er det 
viktig med personvern.

● Dvs. at det skal være vanskelig for en person/bedrifter å finne 
spesifikk informasjon om en gitt kunde. Navn, kredittkortnr, adresse 
etc. må holdes kjult.

● Det skal heller ikke gå an å foreta spørringer som gir én rad som 
svar, da dette tilsvarer én spesifikk kunde.



LøsningLøsning

● En mulig løsning er å kunne filtrere bort spørringer som 
ikke er en aggregate forespørsel (Dvs, som beregner over 
flere rader og returnerer en enkel resulat for hele settet.) 

● The aggregate funksjon  i standd SQL er:
● AVG(col) : returnerer gjennomsnittet av verdien i kolonnen.
● COUNT(col): returnerer antall verdier i kolonnen.
● MAX(col): Returnerer den største verdien i kolonnen.
● MIN(col): returnerer den minste verdien i kolonnen.
● SUM(col): returnerer summen av dataen i kolonnen.



● Finne gjennomsnittslønnen  
for en person i byen Reno:

SELECT AVG(income) 
FROM customers 
WHERE city = ”reno”;

● Likevel vil informasjonen 
som vi ønsker å holde skjult 
bidra til den informasjonen 
vi gir ut.  

● Dersom kommandoen nedenfor 
returnerer 1, vet vi at det kun fins 
en slik person i Reno: 

SELECT COUNT(income) 
FROM customers WHERE city = ”reno” 
AND stage = ”nv” AND age =72;

Dermed kan vi finne inntekten til 
denne personen slik:

SELECT AVG(income) 
From customers 
WHERE city = ” reno” 
AND state =”nv”
AND age=72;

Eksempel 4Eksempel 4



Eksempel 5:Eksempel 5:  Et mer generelt angrepEt mer generelt angrep

1. Finne antall mennesker i Virginia: 

SELECT COUNT(*) 
FROM customers 
WHERE state = ”va”; 

Result: 10 000 $

2. Finne gj.snittslønnen i Virgina + 
gj.snittslønnen til målet vårt:

SELECT AVG(income) 
FROM customers 
WHERE state = ”va” OR (city =”reno” 
AND state = ”nv” AND age =72);

Result=60 001 $ 
(Antall personer = 10 001)

3. Finne gjennomsnittslønn i Virginia 

SELECT AVG(income)  
FROM customers 
WHERE state = ”va”

 
Result= 60 000 $

4. Den totale lønnen i Virginia :

10 000 * 60 000 = 600 000 000.

5.  Målet vårt har følgende lønn:
 

60 001*10 001 – 600 000 000 = 70 001$

● Går ut på å foreta indirekte spørringer:



OppsummeringOppsummering
● Hovedmekanismen innen sikkerhet for database systemer omhandler 

access control: passord-autentisering og tildeling av rettigher
● Kun “superuser” kan foreta operasjoner på objektene i databasen, andre 

må tildeles rettigheter.
● Ha kontroll over spørringene som blir foretatt, input fra bruker.
● Bruk kryptering for å beskytte datastrømmen.

● Beskytter ikke dataen i databasen

● Beskytt innholde i databasen, ved f.eks kryptering.
● Andre muligheter:

● Sikkerhetsklasser 
● eller roller: der rettigheter tildeles rn rolle og en rolle tildeles en 

bruker.


