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 مقدمه:

ای حیاتی اطالعات، سرمايهد. نکناطالعات مهم سازمانها را نگهداری می ،بانکهای اطالعاتی 

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

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

های صحیح آنها است. به علت اهمیت زياد اطالعات، حفاظت اطالعات يکی از اجزاء حیاتی سیستم

هرچند بانکهای اطالعاتی تجاری بسیار پیشرفته و قدرتمند هستند  باشد.ها میدادهمديريت پايگاه

و نفوذگران ازجمله مهمترين   حوادث ، طبیعی باليایاما با تهديدات زيادی روبرو هستند. 

با توجه به اهمیت موضوع امنیت بانکهای اطالعاتی، درس امنیت در بانکهای تهديدهای آنها هستند.

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

تاکنون هیچ کتابی در اين زمینه به چاپ  ،مناسب برای اين درس یدانشجويان و اساتید به مرجع

امنیت تا بتواند برای دانشجويان درس  تصمیم گرفتم اين کتاب را تالیف نمايمنرسیده است. لذا 

در اين کتاب  .و به افزايش کیفیت آموزشی اين درس کمک نمايد اشداطالعاتی مفید ب هایبانک

 مطرح شده است یدر پايان هر فصل سئواالتسعی شده است که مطالب با زبانی ساده ارائه گردد. 

تا دانشجويان گرامی بهتر بتوانند خود را برای آزمون های پیش رو آماده نمايند. در پايان کتاب نیز 

برای آموزش قسمتهای عملی درس از ادی برای اين درس ارائه شده است.  های پیشنهنمونه پروژه

در پايان هر يک از بخشهای عملی، تعدادی تکلیف  .استفاده شده است Server  SQL نرم افزار

امید است اين اثر مورد توجه همکاران و دانشجويان گرامی  عملی و کارگاهی آورده شده است. 

  قرارگیرد. از اساتید و دانشجويان گرامی تقاضا دارم نقطه نظرات خود را از طريق ايمیل

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

دانم از در پايان وظیفه خود می ديد نظر قرار گیرد.های احتمالی کتاب مورد تجاشکاالت يا کاستی

انتشارات مديريت و همچنین از  جلدطراحی همکار گرامی جناب آقای مهندس علی بیات به خاطر 

به خاطر مساعدت در کار  سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ايران جناب آقای حسین قنبریارسطو و 

 تشکر و قدردانی نمايم. چاپ 

 
 محمد علی ترکمانی 

 1395 تابستان



  



 

 فصل اول 

 مفاهیم پایه

 

 قدمهم-1-1

ها برای تمامی سررازمانزيرا  باشرردها میسررازمان ای حیاتی برای کلیهامروزه اطالعات، سرررمايه

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

 باشد. ها میدادههای مديريت پايگاهيکی از اجزاء حیاتی سیستم زياد اطالعات، حفاظت اطالعات

های -1-2 های امنیتی و ساااایر وی گی  یاز توازن بین ن

 داده امنپایگاه

حفاظت اطالعات اسرررت. در موقع طراحی چنین  ۱ای امندادههدف يک سررریسرررتم مديريت پايگاه

 سیستمی بايد بین محیط عملیاتی، مالحظات اقتصادی و کارآيی توازنی موجه برقرار شود.

قفل برای هردر  ۱۰برای مثال يک مجتمع آپارتمانی را در نظر بگیريد که با سرره در فلزی قطور و 

شد و تمام پنجره شده با سیار ها نیز دارای حفاظ فلزی ساخته  ست ب شند. اين مجتمع ممکن ا با

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

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

کار بردن چنین ه ها را از بن اسررت سررازماناين ممکبنابر و اسررتفاده از آنها بسرریار مشررکل باشررد.

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

 کارآيی و عملیاتی وجود داشته باشد.

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

 : زيراست مهم جنبه سه بر مشتمل ها،داده پايگاه در امنیت

 .غیرمجاز اطالعات افشای کشف يا جلوگیری مفهوم به :محرمانگی-1

ص نبايد يعنی شخ .اطالعات  ناخواستهيا تغییر غیرمجاز تغییر از جلوگیری مفهوم به :صحت -2

 ا به طور غیرقانونی و بدون مجوز تغییر دهد.های پايگاه ربتواند داده

سترس -3  شررده فراهم هایسرررويس غیرمجاز از ممانعت يا جلوگیری مفهوم به :پذیری د

 اربر گذارد.کيعنی نبايد حالتی رخ دهد که سیستم نتواند داده موردنظر را در اختیار است.  سیستم

ستطور کلی امنیت پايگاهبه سیا که محرمانگی،  شودهايی گفته میها و مکانیزمداده به مجموعه 

سترس صر داخلی و وجود آورده و آنها را در برابر حمالت عنا ها بهرا برای داده پذيریجامعیت و د

 خارجی محافظت نمايد. 

صی دارد. AAAبه جز موارد فوق،  ستمهای پايگاه داده اهمیت خا سی سه   AAAنیز در  مخفف 

 است:کلمه ذيل 

 Authenticationد : تأيید هويت )احراز هويت( مکانیزمی اسررت که هويت حقیقی افرا

بات می شرررود. احراز هويت مکانیزمی اسرررت که بر اسررراس آن هر بر اسررراس آن اث

کند که آيا شريک او در موجوديت)مانند يک شخص يا يک سرويس دهنده ( بررسی می

گر ثالث اسررت که کند يا يک شررخص اخالليک ارتباط، همان فردی اسررت که ادعا می

 خود را به جای طرف واقعی جا زده است.

 onAuthorizatiشررود فرد يا مکانیزمی اسررت که بر اسرراس آن مشررخص می 1: اجازه

 موجوديتی که هويت آن احراز شده، مجوز انجام چه کارها و عملیاتی را در سیستم دارد.

 Accountingکند فرد مورد نظر چه : حسرررابداری مکانیزمی اسرررت که مشرررخص می

 فی دارد يا خیر.برد. يعنی اعتبار کاسهمی از منابع سیستمی و خدماتی را می

خواهیم بدانیم آيا خواهد به سیستم دسترسی پیداکند، ما میبه عنوان مثال وقتی فردی می

دهیم. اما اجازه،  بیشتر مفهوم کنترل فرد مورد نظر است يا خیر، تايید هويت انجام میهمان 

دانشگاه، کاربر هنگام ورود ابتدا تايید هويت  سامانه اطالعاتیدهد. به عنوان مثال، در دسترسی را می

                                                 
۱ Authorization 
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ساتید و دانشجويان و می ساير شود که مشخص شود کاربری مجاز است يا خیر. در اين سیستم ا

پرسنل دانشگاه مجاز به ورود هستند. اما در خصوص اجازه دسترسی، واضح است که يک دانشجو 

 شود ولی اجازه ويرايش نمرات را ندارد.تايید هويت شده و وارد سیستم می

شود در خصوص  حسابداری نیز به اين مثال توجه کنید. فرض کنید شخصی تايید هويت می

 Authorizationشود. وی اجازه خريد کردن را دارد. بنابراين الکترونیکی میو وارد يک فروشگاه 

نیز با موفقیت انجام میشود. اما ممکن است موجودی اين فرد در سايت برای خريد کردن کافی 

 به وی اجازه خريد را نخواهد داد. Accountingنباشد. بنابراين فرايند 

 ادهدسته بندی تهدیدات امنیتی پایگاه د-1-4

 شود:ها به دو دسته ذيل تقسیم می داده پايگاه امنیتی تهديدات

 تهديدات سهوی مانند: -۱

 حوادث يا طبیعی باليای 

 افزار نرم يا افزار سخت در خطا 

 انسانی خطاهای 

 تهديدات عمدی مانند:-2

 مجاز کاربران 

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

 افشای داده های حساس-1-5

که نبايد در دسررترس عموم قرار گیرند. در حالتی که تمام هسررتند هايی حسرراس داده هایداده

سی به اين دادهداده ستر ستند، کنترل د ساس ه ساس يا غیرح سادهها ح ترين حالت ممکن را ها 

 نای میزان های حسرراس و غیرحسرراس اسررت، برمبزمان شررامل دادهدارد. در حالتی که پايگاه هم

ها متفاوت خواهد بود. عواملی که حسرراسرریت داده محدوديت دسررترسرری کاربران مختلف به داده

 شوند، عبارتند از:می باعث حساس بودن داده

 های دفاعی(ماهیت حساس) محل موشک 

 گردد(ای که منبع آن در اثر افشای داده افشا میمنبع حساس) داده 
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 بندی شده(طبقههای نظامی اعالن خارجی) داده 

 ی يک مأموريت موشررکی مخفی دهندهی حسرراس) رکوردی که نشررانجزئی از يک داده

 است(

 ها) طول جغرافیايی يک معدن مخفی اورانیوم در حسررراسررریت در ارتباط با ديگر داده

 ارتباط با عرض جغرافیايی آن(

 های حساس به قرار زير است:انواع افشای داده

 مقدار داده 

 دادهی محدوده 

 درخواست عکس يک پرسش -نتايج منفی 

  وجود 

 های مرتبطتعیین احتمال وجود يک مقدار در پايگاه از روی پرسش -مقادير احتمالی 

 پایه تعاریف-1-6

 امنیتی مشی خط-1-6-1

 سازمان يک امنیتی های نیازمندی بیانگر –

 سیستم در غیرمجاز حاالت از مجاز حاالت تفکیک –

 امنیتی: مشی خطانواع  برخی از 

 شی خط سیکنترل  های م ستر شخص  : د سی کاربران را م ستر راهبردهای کنترل د

دسترسی وجود دارد که عبارتند  سازی محدود در اصلی های مشی دو نوع خطمیکند. 

 .مجوز حداکثرو  مجوز حداقل :از

 گرفتنِ  پس و دادن تعیین میکند که چه کسی حقِ:  مجوزدهی مديريت های مشی خط

 دسترسی دارد؟کنترل 

 امنیتی مدل-1-6-2

 امنیتی مشی خط از انتزاع يک –
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 امنیتی مشی خط صوری بیان :محققین از برخی اعتقاد به –

 امنیتی مکانیزم -1-6-3

 :موارد زير است ای شاملهسته امنیتی مکانیزم

 اصالت وتصديق شناسايی(Identification & Authentication)  

 مجازشناسی  مکانیزم(Authorization)  

 ها داده پایگاه از حفاظت های نیازمندی-1-7

 :است پذير انجام زير هایروش توسط هاداده پايگاه از حفاظت

سترسی کنترل-۱ سترسی :د ستم اطالعاتی منابع به کاربران د  کنترل خاصی مطابق قوانین سی

 .شودمی

ستنتاج کنترل-2 ستنتاج، جلوگیری منظور از کنترل :ا ستنتاج از ا اطالعات  از محرمانه اطالعات ا

 باشد.موجود می (آماری هایداده درپايگاه) مجاز

 شود:های زير انجام می ها توسط مکانیزم داده پايگاه جامعیت :ها داده پايگاه جامعیت-۳

 گیریپشتیبان های رويه 

 ژورنال از استفاده با ترمیم 

 ناپذيری  تجزيه (Atomicity) 

 گردد:ها توسط تکنیکهای ذيل تامین می داده عملیاتی جامعیت: ها داده عملیاتی جامعیت-۴

 همروندی مديريت (Concurrency Control)  

 پذيری  پی در پی(Serializability) 

 گذاری  قفل(Locking) 

 جامعیتی های محدوديت - ها داده مفهومی جامعیت-۵

: يکی از داليل رويداد نگاری (Accountability & Auditing)  حسابرسی و رويدادنگاری -6

صر پايگاه سانی را که به عنا ست که بتوان ک ستیابی پیدا کرده )يا آن را تغییر دادهآن ا اند( داده د

 .  رديابی کرد

  )تايید هويت(کاربران اصالت تصديق -7 



 های اطالعاتی با رویکرد علمی و کاربردیامنیت بانک                                          20

 حساس های داده از حفاظت و مديريت -۸

 چندسطحی حفاظت-۹

 کانالهای مجاز،  کانالهای طريق از ها برنامه بین داده ناخواسررته انتقال در محدودسررازی -۱۰

 مخفی. هایای و کانالحافظه

 قابلیت بازرسی و رديابی: اين نیاز.-۴

 امنیتی هایکنترل-1-8

ستنتاج و کنترل جريان، کنترل برای کنترل اقداماتی طريق از امنیتی کنترلهای سی انجام  ا ستر د

 شود.شرح داده می میشود. در ادامه هر يک از اين موارد

 جریان کنترل -1-8-1

 Xاز  خواندن به عنوان مثال .شودمی کنترل کاربران سیستم مابین اطالعات جريان روش، اين در

اشیاء  و سطوح به اطالعات ضمنی يا صريح جريان عدم اهمیت يا مزيت اين کار  Y.روی نوشتن و

از  جزئی بلکه شررود،  نمی منتقل اطالعات عین مواقعی بنابراين در .شررده اسررت حفاظت کمتر

 شود.يا يک کپی از اطالعات منتقل می اطالعات از برگرفته يا و اطالعات

 گويند. بنابراين جرياناتمی (Partial Flow Control)جزئی  اطالعاتی جريان به اين روش 

همچنین تعین  و شود مشخص اشیاء درجه حساسیت يعنی .شوند مندقاعده و مشخص بايد مجاز

 .چیست اشیاء شود که تمايز

 استنتاج کنترل -1-8-2

شررود که اطالعات مجاز، کاربری را قادر سررازد تا چیزی درباره له اسررتنتاج وقتی مطرح میئمسرر 

ست ستنتاج کند. ،اطالعاتی که مجاز نی سبه  ا ضی اين روش، محا ست و   Y = f(X)نمايش ريا ا

  باشد.می Xطريق  از  Yآوردن بدست مفهوم آن 

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

شهای کنترل پرس و جو تعیین  جو و پرس شود. يکی از رو ست. پايین و باال کران انجام  يعنی  ا


