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Introdução 
As informações que variam de segredos comerciais a dados financeiros e privados 
têm se tornado o alvo de sofisticados ataques . Enquanto a maioria das organizações 
tem implantado firewall de perímetro, detecção de intrusão e tecnologias anti-spam, 
a proteção dos dados agora requer uma estratégia de segurança e defesa mais 
aprofundada. Ao adotar essa estratégia, as organizações podem proteger os dados, 
lidar com as regulamentações e atingir com segurança as iniciativas comerciais como 
a consolidação e a computação em nuvem da melhor forma possível. 

Oracle Database Security 
A arquitetura de segurança e defesa reforçada da Oracle pode ser dividida em quatro áreas, 
abrangendo controles de segurança de proteção e detecção. As quatro áreas são criptografia 
e mascaramento de dados, controle de acesso, auditoria e rastreamento, monitoramento e bloqueio. 

 

 

Figura 1: Oracle Defense-in-Depth Security 

As organizações podem optar por implantar os controles de segurança de defesa reforçada 
da Oracle de forma combinada ou individualmente. A abordagem e o tipo de controle usado 
dependerão dos fatores internos e externos como os dados sensíveis, dos requisitos de 
regulamentação e privacidade, da implantação em nuvem, da administração do banco de dados 
remoto, da separação da tarefa e do acesso à plataforma física. 



Artigo Técnico da Oracle — Segurança Econômica e Conformidade com o Oracle Database 11g Release 2   

 

3 

A criptografia e o mascaramento de dados são recursos importantes para proteger os dados fora do 
perímetro de controle de acesso do banco de dados. Isso inclui os dados em disco, dados em 
ambientes de teste e desenvolvimento, dados enviados pela rede e dados no backup. Os ataques a 
sistemas operacionais deixam aberta a possibilidade de acesso sem restrição aos dados 
confidenciais através de acesso direto aos arquivos que compõem o banco de dados, ignorando 
os mecanismos de autenticação e controle de acesso reforçado existentes no banco de dados. O 
uso dos dados de produção para teste e desenvolvimento pode expor os dados confidenciais 
desnecessariamente a indivíduos que não precisam ter acesso a tais dados. 

Os mecanismos reforçados de controle de acesso no banco de dados a nível de camada de dados 
permitem que a organização eleve o padrão de segurança nas aplicações existentes, além de 
melhorar a segurança dos dados consolidados de vários repositórios de dados. Limitar o acesso 
ad-hoc aos dados de aplicação, mesmo para aqueles que realizam a manutenção do banco de 
dados, ajuda não somente a lidar com questões de privacidade e regulamentação, mas também 
pode bloquear ataques em contas de usuários privilegiados.  

Embora a criptografia e o controle de acesso sejam componentes fundamentais para a proteção 
dos dados, mesmo os melhores sistemas de segurança não estão completos sem um sistema de 
monitoramento. Assim como as câmeras de vídeo fornecem alarmes audíveis dentro e fora dos 
negócios, monitorar o que ocorre nos bancos de dados, além das solicitações de acesso, 
é essencial para o princípio de "confie, mas verifique", assim como a proteção contra ataques 
de inserção de comandos SQL. 

Criptografia e Mascaramento de dados 

Criptografia de Dados ativos 

A Oracle fornece soluções de criptografia robustas para proteger dados confidenciais contra 
acesso não autorizado pelo sistema operacional ou de mídia de backup. A criptografia de dados 
transparente (TDE) do Oracle Advanced Security ajuda a lidar com os requisitos de privacidade 
e regulamentação, ao criptografar informações de identificação pessoal (PII), como números 
de CPF, e informações financeiras, assim como números de cartão de crédito. O Oracle 
Advanced Security oferece a capacidade de criptografar aplicações por inteiro com criptografia de 
tablespace TDE, assim como criptografia de elementos de dados confidenciais individuais com 
criptografia de coluna TDE. O Oracle Advanced Security TDE permite que as organizações 
implantem criptografia em seus bancos de dados Oracle de forma rápida e econômica, 
impedindo o acesso a dados confidenciais por meio do sistema operacional, sem qualquer 
alteração nas aplicações existentes, e ajudando a obter a conformidade com uma grande 
variedade de regulamentações. 
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Figura 2: Oracle Advanced Security 

 

O Oracle Advanced Security TDE funciona ao criptografar os dados de forma transparente antes 
de gravá-los no disco, e descriptografando de forma transparente ao ler os dados do disco. A 
diferença principal entre o Oracle Advanced Security TDE, e as soluções de criptografia com 
base em volume, é que os dados são descriptografados somente após um usuário ter sido 
autenticado no banco de dados Oracle, e passado por qualquer verificação de autorização 
associada no nível de aplicação ou do banco de dados. Além disso, para uma autenticação forte 
no banco de dados Oracle, o Oracle Advanced Security oferece suporte a Kerberos, PKI e 
RADIUS.  

Com o Oracle Advanced Security TDE, as rotinas de backup de banco de dados existentes 
continuam a funcionar, com os dados permanecendo criptografados na mídia de backup. 
Para criptografar backups de bancos de dados inteiros, o Oracle Advanced Security TDE pode ser 
usado com a ferramenta de backup, Oracle RMAN.  

O gerenciamento de chave de criptografia é uma parte importante de qualquer solução de 
criptografia de dados. O Oracle Advanced Security gerencia a chave de criptografia de forma 
transparente usando uma arquitetura de chave de duas camadas, que consiste em uma única chave 
mestre de criptografia, e uma, ou mais, chaves de criptografia de dados. Prontamente, o Oracle 
Advanced Security armazena a chave de criptografia mestre em um arquivo criptografado 
PKCS#12 conhecido como Oracle Wallet. Tanto a chave de criptografia mestre TDE, como 
as chaves de criptografia de dados da criptografia de coluna TDE, podem ser utilizadas 
alternadamente conforme necessário. Devido aos requisitos de backup e recuperação de dados, 
as chaves de criptografia mestre usadas anteriormente são mantidas na Oracle Wallet. A partir do 
Oracle Database 11g, a chave de criptografia mestre TDE pode ser armazenada em um módulo 
de segurança de hardware (HSM). A integração HSM fornece gerenciamento centralizado das 
chaves de criptografia mestre, e armazenamento de chave de criptografia certificada de nível 2 ou 
3 FIPS 140-2. Isso é de grande valor quando vários bancos de dados usam o Oracle Advanced 
Security. O Oracle Advanced Security interage com dispositivos HSM usando a interface PKCS 
# 11 padrão de mercado. 

O Oracle Advanced Security TDE pode ser usado em várias aplicações, incluindo Oracle  
E-Business Suite, Oracle Siebel, Oracle PeopleSoft, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, 
Oracle Retail Applications (Retek), Oracle Financial Services (iFlex), Infosys Finacle e SAP. 
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Para processamento criptográfico de alto desempenho, o Oracle Database 11g Release 2 
(11.2.0.2) com Oracle Advanced Security utiliza automaticamente a aceleração criptográfica 
de hardware disponível na maioria das CPUs Intel® XEON®

Criptografia de Dados ativos 

 5600, ao aproveitar a Nova Instrução 
de Padrão Avançado de Criptografia (AES-NI). Esse aumento de desempenho adicional é 
importante para data warehousing e outras cargas de trabalho de alto volume. 

O Oracle Advanced Security fornece uma solução de fácil implantação para proteção de toda 
a comunicação com o Oracle Database, oferecendo suporte tanto de criptografia com base em 
SSL/TLS como criptografia de rede nativa para empresas sem uma infraestrutura PKI. Com 
fácil configuração e implantação, o banco de dados Oracle pode ser configurado para rejeitar 
conexões de clientes que não criptografam dados através da rede de acesso ou, opcionalmente, 
permitir conexões sem criptografia. Além disso, o Oracle Advanced Security oferece suporte à 
aceleração criptográfica com base em hardware SSL/TLS. 

Criptografia de Dados em Fitas de Backup 

As fitas perdidas ou roubadas podem resultar na perda de quantidades significativas de 
dados confidenciais. O Oracle Secure Backup criptografa dados gravados em fita e fornece o 
gerenciamento de backup de fita centralizado para todo o ambiente Oracle. Ele protege o banco 
de dados Oracle e os dados do sistema de arquivos UNIX, Linux, Windows e NAS (Network 
Attached Storage) associados. O Oracle Secure Backup integra com o banco de dados Oracle 
por meio do Recovery Manager (RMAN) com suporte às versões do Oracle Database 9i, ao 
Oracle Database 11g. Com esta integração otimizada, ele consegue executar backups mais rápidos 
que os utilitários de gerenciamento de mídia equivalentes, com menor utilização de CPU. 

Mascaramento de dados para ambientes de Testes 

O Oracle Data Masking ajuda as organizações a estarem em conformidade com as normas de 
privacidade e proteção dos dados. Com o Oracle Data Masking, as informações confidenciais, 
como números de cartão de crédito e CPF, podem ser substituídas por valores realistas, porém 
não verdadeiros, permitindo que os dados de produção sejam usados de forma segura para 
desenvolvimento, testes ou compartilhamento com parceiros terceirizados, ou fora do país, para 
outras finalidades que não sejam de produção. O Oracle Data Masking usa uma biblioteca de 
modelos e regras de formatação, transformando os dados de forma consistente para manter 
a integridade de referência para aplicações. 

 

Figura 3: Oracle Data Masking 
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Controle de Acesso 

O banco de dados Oracle oferece um modelo de controle de acesso altamente granular, incluindo 
suporte a funções e segurança a nível de linha da tabela(s) de dado(s). As tecnologias de banco de 
dados Oracle como uma base de dados privada virtual se tornaram populares ao reforçar 
diretivas de segurança de aplicação que normalmente seriam implementadas usando estratégias 
baseadas em uma visão complexa. Entretanto, as investigações de violação de dados mostraram 
que as contas de usuários privilegiados e técnicas que acessam diretamente a base de dados foram 
aproveitadas para obter acesso a dados confidenciais. Além disso, as leis de privacidade cada vez 
mais exigem acesso restrito aos dados das aplicações, mesmo para aqueles que administram o 
banco de dados. 

Controle de Usuários Privilegiados  

Os administradores de TI, banco de dados e aplicações ocupam cargos de alta confiança na 
empresa, mantendo sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações. Isso inclui não 
somente a aplicação de patches no banco de dados, mas também o monitoramento do 
desempenho. O Oracle Database Vault aumenta a segurança do banco de dados Oracle ao 
impedir o acesso ilimitado e ad-hoc aos dados por meio de contas administrativas, enquanto 
permite que as atividades administrativas diárias sejam executadas. Os controles do Oracle 
Database Vault ajudam a impedir que hackers utilizem contas administrativas para acessarem 
dados de aplicações confidenciais. Isso é importante, pois os bancos de dados continuam a 
aumentar de tamanho e as organizações buscam a consolidação para aumentar a eficiência e a 
economia. 

 
Figura 4: Oracle Database Vault 

O Oracle Database Vault pode ser usado em várias aplicações, incluindo o Oracle E-Business 
Suite, Oracle Siebel, Oracle PeopleSoft, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail 
Applications (Retek), Oracle Financial Services (iFlex), Infosys Finacle e SAP. 
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Controles de Acesso em Tempo Real 

Além de reforçar os controles de acesso a dados de aplicação por meio de contas administrativas, 
o Oracle Database Vault também habilita controles operacionais no banco de dados Oracle 
que podem ser usados para impedir a alteração de configurações, alterações não autorizadas 
em aplicações e acesso ad-hoc ao banco de dados, e aos dados de aplicação. Diversos parâmetros, 
como endereço IP, hora do dia, e método de autenticação, podem ser usados de forma flexível 
e adaptável para reforçar o controle de acesso,sem fazer alterações na aplicação. Por exemplo, 
o acesso pode ser restringido a apenas uma determinada camada intermediária, criando um 
“caminho confiável” para os dados de aplicações e impedindo a utilização de ferramentas ad-hoc.  

Administração de Segurança  

O Oracle Database Vault cria um dicionário de segurança separado no banco de dados Oracle 
para armazenar suas políticas de segurança. O gerenciamento das políticas de segurança do 
Oracle Database Vault pode ser delegado ao administrador de segurança de banco de dados, que 
é separado do administrador de banco de dados Oracle. Para organizações de menor porte, um 
único indivíduo pode ser responsável por ambas as contas, usando credenciais de autenticação 
separadas. Além disso, o Oracle Database Vault permite opcionalmente a definição de uma 
responsabilidade separada de gerenciamento de conta. Isso impede que usuários privilegiados 
existentes usem suas funções para criar contas ad-hoc de banco de dados no ambiente 
de produção, que podem comprometer a segurança do bando de dados, ou da aplicação. 

Classificação de Dados 

O Oracle Label Security protege dados confidenciais ao atribuir um rótulo, ou uma classificação 
de dados, a cada linha na tabela da aplicação. O Oracle Label Security  atua como mediador de 
acesso ao comparar o rótulo de dados com o rótulo do usuário que está solicitando o acesso. 
Com a finalidade de transparência no acesso aos dados, o rótulo de dados pode ser anexado à 
tabela de aplicação existente usando uma coluna oculta. Com base na política da organização, os 
rótulos de dados podem ser definidos para reforçar uma combinação de controles de acesso 
hierárquicos, por compartimento e de grupo. As organizações altamente seguras usam o Oracle 
Label Security para implementar controles de segurança em vários níveis (MLS), permitindo que 
os dados confidenciais e altamente confidenciais sejam armazenados com segurança na mesma 
tabela de aplicação, eliminando a necessidade de vários bancos de dados. As organizações 
comerciais podem usar rótulos de dados para consolidar dados confidenciais com segurança, 
compartilhar dados para multi-tenancy,  hospedagem, SaaS e outras exigências de segurança.  

 

Figura 5: Oracle Label Security 
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Auditoria e Rastreamento 

Enquanto as tecnologias de criptografia, masking e controle de acesso são componentes-chave 
para a estratégia de segurança reforçada da Oracle, os eventos de auditoria que ocorrem no banco 
de dados, tão bem como as declarações SQL de entrada, são críticos para a defesa contra ataques 
sofisticados, como ameaças internas e ataques de injeção de comandos SQL. 

Auditoria de Atividade de Banco de Dados 

A análise de diversas violações de dados mostrou que a auditoria poderia ter ajudado a detectar 
problemas mais cedo, reduzindo o impacto financeiro dessas violações. O banco de dados Oracle 
tem os recursos de auditoria mais robustos e aprimorados do mercado, permitindo a 
configuração de auditoria a nível do usuário, de privilégio e declaração. A auditoria aprimorada, 
apresentada no Oracle9i, permite a auditoria condicional em colunas específicas da tabela da 
aplicação. O Oracle Audit Vault simplifica a análise e a manutenção de dados de auditoria ao 
coletar e consolidar de forma transparente os dados de auditoria gerados pelos bancos de dados 
Oracle e não Oracle, oferecendo uma percepção valiosa sobre quem fez o que com quais dados e 
quando, incluindo usuários com privilégios e acesso direto ao banco de dados.  

 

 

Figura 6: Oracle Audit Vault 

Por meio dos relatórios, das notificações de alerta e do gerenciamento de políticas centralizado 
do Oracle Audit Vault, os riscos de ameaças internas e o custo de conformidade são reduzidos 
em grande parte. O Oracle Audit Vault tira proveito da tecnologia líder de mercado da Oracle em 
data warehousing e segurança de banco de dados para gerenciar, analisar, armazenar e arquivar 
grandes volumes de dados auditados.  
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O Oracle Audit Vault fornece relatórios de avaliação de auditoria padrão englobando usuários 
privilegiados, gerenciamento de conta, funções e privilégios, gerenciamento de objetos e 
gerenciamento de sistema por toda a empresa. É possível definir relatórios com base em 
parâmetros que mostram, por exemplo, a atividade de login do usuário em vários sistemas 
e em períodos específicos, como finais de semana. O Oracle Audit Vault fornece um esquema 
de warehouse de auditoria aberto que pode ser acessado a partir do Oracle BI Publisher 
ou de ferramentas de relatórios de terceiros. 

Os alertas de evento do Oracle Audit Vault ajudam a reduzir o risco e a proteger contra ameaças 
internas, fornecendo notificação proativa de atividades suspeitas por toda a empresa. O Oracle 
Audit Vault monitora continuamente os dados de auditoria de entrada, avaliando-os em relação 
às condições de alerta. Os alertas podem ser associados a qualquer evento de banco de dados 
auditável incluindo eventos do sistema, como alterações nas tabelas da aplicação, concessões 
de função e criação de usuários privilegiados em sistemas confidenciais. O Oracle Audit Vault 
coleta dados de auditoria de banco de dados da Oracle, do Microsoft SQL Server, do Sybase 
e do IBM DB2 LUW.  

Gerenciamento de Configurações 

O gerenciamento de configuração é um componente fundamental nas operações diárias de TI  
de toda empresa. O Oracle Configuration Management Pack é a peça central da capacidade 
do Oracle Enterprise Manager de gerenciar configurações e automatizar os processos de TI. 
Um componente-chave desta solução é o Configuration Change Console, que reduz o custo 
e atenua o risco detectando, validando e reportando, de forma automática, alterações autorizadas 
e não autorizadas.  

Avaliações de Conformidade 

A avaliação proativa de áreas de conformidade principais, como segurança, configuração 
e armazenamento, ajuda a identificar áreas de vulnerabilidades e áreas nas quais as práticas 
recomendadas não estão sendo seguidas. O Oracle Configuration Management Pack 
é fornecido com mais de 200 verificações de políticas incorporadas e a capacidade 
de administradores definirem suas próprias políticas personalizadas.  

O Oracle Enterprise Manager rastreia as violações dessas políticas de maneira semelhante 
às métricas de desempenho. Regras de notificação podem ser aplicadas e ações corretivas 
podem ser atribuídas às violações. Por exemplo, se uma informação conhecida de nome 
de usuário/senha está presente em um banco de dados, ou se um canal de comunicação aberto é 
detectadono Servidor de aplicações, uma ação corretiva poderia ser definida para desabilitar 
automaticamente a conta e fechar o canal de comunicação.  

Essa imposição proativa é complementada por relatórios de conformidade. Esses relatórios 
podem estipular a pontuação de conformidade para os itens de destino. É possível visualizar 
a pontuação de conformidade ao longo do tempo, juntamente com detalhes das violações 
e o impacto para cada destino. A integração com soluções de gestão de incidentes permite 
que as informações de violação de políticas sejam enviadas de forma automática para um 
sistema de gestão de incidentes criado sem a necessidade de intervenção manual. O compliance 
dashboard permite que os administradores tenham uma visão rápida sobre como os sistemas estão 
em conformidade com as melhores práticas de segurança, além de permitir que obtenham mais 
detalhes. Eles podem ver a tendência histórica e, então, rastrear o progresso rumo 
à conformidade ao longo do tempo.  
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Histórico e Retenção de Dados 

As normas reguladoras e de conformidade como SOX, HIPAA e BASEL–II exigem a retenção 
de dados históricos. Além disso, as empresas estão cada vez mais percebendo o imenso valor que 
os dados históricos podem fornecer em termos de ajudá-los a entender as tendências de mercado 
e o comportamento do cliente.  

As organizações precisam de um mecanismo eficaz para reter dados por um período maior e 
que não envolva reescrever aplicações, soluções de software de terceiros ou personalizadas ou 
esforços administrativos adicionais. O Oracle Total Recall no Oracle Database 11g resolve esses 
desafios ao garantir a retenção e o gerenciamento completo e seguro de todos os seus dados 
históricos. O Oracle Total Recall com a tecnologia subjacente Flashback Data Archive rastreia de 
forma transparente as alterações nas tabelas do banco de dados de maneira eficaz e altamente 
segura sem exigir interfaces especiais ou alterações na aplicação. 

Monitoramento e Bloqueio 

As investigações de violação de dados mostraram que os ataques de injeção de comandos SQL 
foram uma das técnicas mais usadas por hackers para roubar dados confidenciais. A detecção e o 
bloqueio de ataques de injeção de comandos SQL requerem um mecanismo de análise de sintaxe 
SQL de alto desempenho que possa determinar rapidamente se uma declaração SQL que deve 
ser executadaé válida ou deve ser bloqueada. 

Database Firewall 

O Oracle Database Firewall é uma solução de firewall de banco de dados em tempo real que 
oferece políticas de white list, blacklist e lista de exceção, alertas inteligentes e precisos, além de 
monitoramento com baixo custo de gerenciamento e administrativo. O Oracle Database Firewall 
independe da configuração e operação do banco de dados. Esse perímetro independente de 
proteção ajuda a reduzir o risco de perda de dados e ajuda as organizações a gerenciarem um 
conjunto de regulamentações em constante mudança. 

 

Figura 7: Oracle Database Firewall 
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O Oracle Database Firewall examina a sintaxe das declarações SQL enviadas para o banco de 
dados, analisa o significado e determina a política de segurança adequada a ser aplicada. O Oracle 
Database Firewall pode ajudar a reconhecer ataques de injeção de comandos SQL em aplicações 
e bloqueá-los antes que atinjam o banco de dados. Essa abordagem altamente precisa fornece um 
grau de proteção mais significativo do que a primeira geração de tecnologias de monitoramento 
de banco de dados que dependiam do reconhecimento da assinatura de ameaças de segurança 
conhecidas. O Oracle Database Firewall oferece suporte aos bancos de dados Oracle, Microsoft 
SQL Server, Sybase e IBM DB2 LUW.  

Certificação de Aplicação 

Para ajudar os clientes a protegerem dados e aplicações confidenciais, a Oracle dispõe de soluções 
de segurança de banco de dados Oracle pré-certificadas como o Oracle Database Vault e o Oracle 
Advanced Security com várias aplicações incluindo Oracle E-Business Suite, Oracle Siebel, 
Oracle PeopleSoft, Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle Retail Applications (Retek), 
Oracle Financial Services (iFlex). O Infosys Finacle e SAP também concluíram a certificação 
com o Oracle Database Vault e o Oracle Advanced Security. O Oracle Database Vault e o Oracle 
Advanced Security oferecem proteções críticas aos dados contra acesso ad-hoc por usuários com 
privilégios tanto dentro como fora do banco de dados O Oracle Audit Vault e o Oracle Database 
Firewall podem ser implantados para monitorarem a atividade dentro do banco de dados, assim 
como o tráfego SQL proveniente da rede. Consulte as notas de suporte específicas da aplicação 
para obter as informações de certificação mais atualizadas. 

Oracle Exadata Database Machine 

O Oracle Exadata Database Machine fornece desempenho e escalabilidade extremos para todas 
as suas aplicações de banco de dados, incluindo Processamento de Transações On-line, Data 
Warehousing e a consolidação de cargas de trabalho mistas. A estratégia de defesa e segurança 
aprofundada da Oracle provê um forte mecanismo de segurança no Oracle Exadata Database 
Machine, ajudando a impedir ataques mais sofisticados. Grandes bases de dados são cada vez 
mais alvos de ataques, tornando a segurança um item importante para o Oracle Exadata Database 
Machine. 

O Oracle Advanced Security e o Oracle Database Vault fornecem proteções críticas para as 
implantações do Oracle Exadata Database Machine, criptografia de dados e reforço de controles 
operacionais fortes que impedem o aproveitamento de contas com privilégios de fora ou dentro 
do banco de dados Oracle para acessar dados confidenciais. O Oracle Database Vault e o Oracle 
Advanced Security podem ser implantados na Oracle Exadata Database Machine da mesma 
forma em que são implantados em qualquer outra configuração do Oracle Database (instância 
única, RAC ou Data Guard). 

O Oracle Advanced Security TDE aproveita automaticamente os recursos de aceleração 
criptográficos de hardware fornecidos pela maioria das novas CPUs Intel® XEON® 5600 
com AES-NI. Além disso, a criptografia de tablespace TDE complementa o Exadata Hybrid 
Columnar Compression (EHCC), permitindo que os clientes obtenham o melhor desempenho, 
segurança forte e armazenamento eficiente. 
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O Oracle Audit Vault e o Oracle Database Firewall podem ser implantados individualmente 
ou em conjunto com o Oracle Exadata Database Machine. O Oracle Audit Vault consolida 
e assegura os registros de auditoria gerados pelo banco de dados Oracle. O Oracle Database 
Firewall pode ser implantado antes do Oracle Exadata Database Machine para monitorar os 
comandos SQL via rede para ameaças de injeção de comandos SQL.  

Conclusão 

Ameaças cada vez mais sofisticadas combinadas com os estímulos para a consolidação de 
dados e computação em nuvem são apenas alguns dos motivos pelos quais a abordagem 
de defesa reforçada da Oracle com relação à segurança é crítica para a proteção de dados. 
As investigações de violação de dados mostraram que os controles de segurança devem ter 
várias camadas para protegerem contra ameaças que variam desde o uso incorreto da conta até 
ataques de injeção de comandos SQL. Além disso, o conjunto de regulamentações em constante 
mudança, assim como o foco renovado na privacidade de dados, demonstra a necessidade de 
implantar soluções transparentes e econômicas. O Oracle Advanced Security e o Oracle 
Database Vault oferecem criptografia e controles de acesso que evitam o uso incorreto de contas 
de fora ou dentro do banco de dados Oracle. O Oracle Audit Vault e o Oracle Database Firewall 
oferecem recursos detalhados de auditoria e monitoramento, incluindo a capacidade de 
monitorar bancos de dados Oracle e não Oracle e impedir que ataques de injeção de comandos 
SQL atinjam o banco de dados.  
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