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Soluções Transparentes para Privacidade e 
Conformidade com o Oracle Database 11g 

INTRODUÇÃO 
Ao longo da última década, surgiram inúmeros regulamentos que demandam 
rígidos controles internos e proteção de PII ("personally identifiable information", 
informações de identidade pessoal). Exemplos de tais regulamentos incluem 
Sarbanes-Oxley (SOX), PCI, HIPAA, Financial Instruments and Exchange Law, 
Basel II e a EU Directive on Privacy and Electronic Communications na Europa. 
O contínuo surgimento de novos regulamentos em todo o mundo, aliado à 
natureza cada vez mais sofisticada do roubo de informações, requer uma forte 
segurança dos dados.  

Tabela 1 - Desafios de Conformidade e Privacidade 

 AMERICAS  
• Sarbanes-Oxley (SOX ) 
• Healthcare Insurance Portability and  

Accountability Act (HIPAA) 
• CA SB 1386 and other State Privacy Laws
• Payment Card Industry Data Security Act 
• FDA CFR 21 Part 11 
• FISMA (Federal Info Security Mgmt Act) 
EMEA 
• EU Privacy Directives 
• UK Companies Act of 2006 
APAC 
• Financial Instruments and Exchange Law 

(J-SOX) 
• CLERP 9: Audit Reform and Corporate 

Disclosure Act (Australia) 
GLOBAL 
• International Accounting Standards 
• Basel II (Global Banking) 
• OECD Guidelines on Corporate 

Governance 

 

Embora a Internet tenha acelerado o desenvolvimento de novas aplicações em 
todos os aspectos do processamento empresarial, os regulamentos agora requerem 
controles muito mais rígidos sobre as informações financeiras sigilosas e outras 
informações de cunho confidencial. São necessárias soluções de segurança 
transparentes para disponibilizar controles mais seguros, porque a maioria das 
aplicações conta com a segurança no nível da aplicação para restringir o acesso a 
dados confidenciais. Conceitos de segurança como atribuir o privilégio mínimo e need-
to-know foram considerados de menor importância do que a escalabilidade e a alta 
disponibilidade. Os produtos Oracle Database Security complementam a segurança 
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em nível de aplicação, permitindo que as organizações minimizem os custos 
associados ao cumprimento de regulamentações e à disponibilização de controles 
internos rígidos.  

DEFENSE-IN-DEPTH NO ORACLE DATABASE 11G 
O Oracle Database 11g oferece níveis abrangentes de proteção e segurança do tipo 
"defense-in-depth" (defesa profunda). A segurança do Oracle Database inclui 
criptografia e mascaramento de dados, rígidos controles de acesso, gerenciamento 
centralizado de usuários e atribuições, auditoria e relatórios de alta fidelidade, 
varredura da configuração empresarial e investigação de alteração de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2 – Defense-in-Depth no Oracle Database 11g 

Encryption and 
Masking

Access Control

Monitoring

User Management 
And Authentication

Operating System

CRIPTOGRAFIA E MASCARAMENTO DE DADOS NO ORACLE 
DATABASE 11G 
A criptografia é uma das tecnologias de segurança mais antigas do mercado. 
Contudo, nos cinco últimos anos, a necessidade de criptografia aumentou devido a 
problemas como roubo de identidades e perda de mídia. O roubo de números de 
seguridade social, de números de cartão de crédito e de propriedade intelectual é 
um problema sério, e a necessidade de proteger informações confidenciais se 
estende desde os meios acadêmicos de nível superior, passando pelo comércio 
varejista, até praticamente todo tipo de negócio em todo o mundo. Enquanto isso, 
o banco de dados Oracle oferece os mais seguros níveis de proteção do mercado 
para dados residentes no banco de dados. Quando os dados saem do banco de 
dados para um disco, fita ou para a rede, a única solução é a criptografia.  
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Oracle Advanced Security 
O Oracle Advanced Security ajuda os clientes a atender aos requisitos de 
cumprimento de regulamentações, protegendo dados confidenciais do acesso não 
autorizado à mídia, impedindo a perda, o roubo ou o armazenamento indevido da 
mídia de backup e evitando o "sniffing" (interceptação e registro do tráfego de 
dados) na rede. O Oracle Advanced Security Transparent Data Encryption oferece 
os mais avançados recursos de criptografia do mercado para proteção de 
informações sigilosas.  

Criptografia de Dados Transparente 
Ao contrário da maioria das soluções de criptografia de banco de dados, a TDE 
("Transparent Data Encryption", Criptografia de Dados Transparente) é 
completamente transparente para as aplicações existentes, sem a necessidade de 
triggers, views ou outras alterações na aplicação. O TDE permite uma criptografia 
robusta para salvaguardar dados confidenciais contra acesso não autorizado no 
nível do sistema operacional ou por meio de roubo de hardware ou da mídia de 
backup. A TDE ajuda a cumprir os requisitos de privacidade e PCI protegendo 
informações de identidade pessoal, como números de seguridade social e de cartão 
de crédito. Os dados são criptografados de forma transparente quando gravados no 
disco e descriptografados da mesma forma transparente, depois que um usuário da 
aplicação recebe sua autenticação e passa com sucesso nas verificações de 
autorização. As verificações de autorização incluem certificar-se de que o usuário 
tem os privilégios necessários para selecionar e atualizar itens na tabela da aplicação e 
verificar as políticas de aplicação do Database Vault, Label Security e VPD 
("Virtual Private Database", Banco de Dados Privado Virtual). As rotinas de 
backup de banco de dados existentes continuam a funcionar, sendo que os dados 
permanecem criptografados no backup. Para a criptografia de backups de banco de 
dados inteiros, o TDE pode ser usada em conjunto com o Oracle RMAN. 

O TDE do Oracle Database 11g oferece um novo e excelente suporte para uma 
completa criptografia de tablespace. Quando um tablespace é criado por meio do 
Enterprise Manager ou pela linha de comandos, agora existe uma opção para 
especificar que todo o arquivo de dados seja criptografado no sistema de arquivos. 
Quando novas tabelas são criadas no novo tablespace, todos os dados associados 
são criptografados de forma transparente. Quando o banco de dados lê os blocos 
de dados no tablespace criptografado, ele descriptografa, de forma transparente, os 
blocos de dados com um overhead mínimo de desempenho de um só dígito. 

Módulos de Segurança de Hardware 
O TDE foi aprimorado no Oracle Database 11g de modo a suportar o 
armazenamento externo da chave de criptografia mestra do TDE em um 
dispositivo HSM ("hardware security module", módulo de segurança de hardware). 
Isso oferece um nível ainda mais alto de garantia de proteção para a chave mestra 
do TDE. O Oracle Database 11g se comunica com o dispositivo HSM usando a 
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interface PKCS#11. Continuará havendo suporte para o mecanismo de 
armazenamento existente baseado em wallet para a chave mestra. 

Forte Proteção para Dados em Trânsito 
O Oracle Advanced Security oferece uma solução abrangente e fácil de 
disponibilizar para proteger toda a comunicação que entra e sai do Oracle 
Database, fornecendo criptografia nativa de rede e criptografia baseada em SSL. A 
criptografia e autenticação baseadas em SSL estão disponíveis para empresas que 
disponibilizaram a Infraestrutura de Chave Pública. O suporte ao protocolo TLS 
1.0 (inclusive conjuntos de cifras AES) foi introduzido com o Oracle Database 10g. 
O Oracle Database pode ser configurado para rejeitar conexões de clientes com a 
criptografia desligada, ou, opcionalmente, permitir conexões não criptografadas 
para flexibilizar a disponibilização. A configuração da segurança da rede é 
simplificada com o uso da ferramenta de administração Oracle Network 
Configuration, permitindo que as empresas disponibilizem facilmente a criptografia 
na rede, pois não é necessário fazer alterações na aplicação. 

Oracle Advanced Security e aplicações 
Como parte do compromisso da Oracle de ajudar os clientes a cumprir os 
regulamentos e abordar as preocupações com ameaças internas, o Oracle Advanced 
Security Transparent Data Encryption foi certificado com inúmeras aplicações.  

APLICAÇÃO CERTIFICAÇÃO E POLÍTICAS 
PRONTAS 

ORACLE E-BUSINESS SUITE 
11I/R12 

CERTIFICADO 

APLICAÇÕES PEOPLESOFT CERTIFICADO 

SIEBEL CERTIFICADO 

I-FLEX CUBE CERTIFICADO 

ORACLE INTERNET DIRECTORY CERTIFICADO 

 

Oracle Data Masking  

Tabela 3 – Oracle Advanced Security e Aplicações 

Pacote do Oracle Data Masking para Enterprise Manager, que faz parte do 
portfólio abrangente da Oracle de soluções de segurança de banco de dados e ajuda 
as organizações a atender as demandas de privacidade e proteção de dados, como 
Sarbanes-Oxley, PCI (Payment Card Industry), DSS (Data Security Standard), 
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), bem como inúmeras 
leis que restringem o uso de dados reais do cliente. Com o Oracle Data Masking, 
informações sigilosas como números de cartão de crédito ou de seguridade social 
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podem ser substituídos por valores reais, permitindo que os dados de produção 
sejam usados de forma segura para desenvolvimento, teste ou compartilhamento 
com parceiros terceirizados ou off-shore 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 modo consistente para manter a 
integridade da referência para as aplicações. 

Os benefícios do Oracle Data Masking incluem: 

o Uso livre de dados de produção em ambientes de não-produção, sem 
violar as regras de privacidade dos dados nem arriscar-se a vazamento de 
dados confidenciais.  

o Os administradores da segurança definem uma vez as regras de 
mascaramento, que são então automaticamente aplicadas cada vez que o 
administrador de banco de dados mascara o banco de dados.  

o A descaracterização de dados confidenciais está cada vez mais sendo 
reconhecida como tecnologia fundamental nas leis de proteção de 
privacidade de dados em todo o mundo.  

CONTROLE DE ACESSO NO ORACLE DATABASE 11G 
O banco de dados Oracle oferece os mais avançados controles de acesso do 
mercado. Ao longo dos 30 últimos anos, a Oracle introduziu recursos avançados de 
controle de acesso, como o Banco de Dados Virtual Particular e o Oracle Label 
Security. O cumprimento dos rigorosos requisitos de controle interno encontrados 
nos regulamentos exige o controle de acesso a bancos de dados, aplicações e dados 
de dentro do banco de dados, complementando a imposição existente no nível da 
aplicação.  

O Oracle Database Vault oferece controles de segurança flexíveis, transparentes e 
altamente adaptáveis que não requerem mudanças na aplicação. Os usuários 
privilegiados podem ser impedidos de acessar dados da aplicação, e a separação de 
responsabilidades pode ser aplicada aos administradores de banco de dados 
existentes sem a necessidade de um procedimento caro e demorado de definição de 
privilégio mínimo. O Oracle Database Vault utiliza inúmeros controles técnicos de 
acesso em tempo real para atingir esses níveis de proteção. 

o Realms - Impede que usuários altamente privilegiados acessem dados da 
aplicação 

o Autorização de Vários Fatores – Cria caminhos confiáveis para os dados, 
definindo por quem, quando, onde e como as aplicações, dados e bancos 
de dados são acessados. 

o Regras de Comando- Aplicam as políticas operacionais com base na 
Segurança de TI e em recomendações de auditoria interna ou externa. 
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o Separação de Responsabilidades - Controlam ações administrativas dentro 
do banco de dados para impedir ações que possam violar regulamentos e 
práticas recomendadas. 

o Relatórios - Executa relatórios relativos à segurança sobre tentativas de 
violação do realm e outros controles de aplicação do Database Vault 

Os regulamentos como SOX (Sarbanes-Oxley), HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability Act), Basel II e PCI possuem temas em comum que 
incluem controles internos, separação de responsabilidades e estritos controles de 
acesso a informações confidenciais. Embora muitos requisitos encontrados nos 
regulamentos como SOX e HIPAA sejam de natureza procedimental, são 
necessárias soluções técnicas para mitigar os riscos associados a itens como 
modificação não autorizada de dados e acesso não autorizado. 

Realms do Oracle Database Vault 
Os administradores de banco de dados e outros usuários privilegiados 
desempenham um papel fundamental na manutenção do banco de dados. O 
backup e a recuperação, o ajuste do desempenho e a alta disponibilidade, tudo isso 
faz parte da descrição do trabalho do DBA. Todavia, a possibilidade de impedir 
que usuários privilegiados dentro do banco de dados vejam dados sigilosos da 
aplicação vem se tornando um requisito cada vez mais importante. Além disso, a 
consolidação da aplicação requer estritos limites entre dados confidenciais da 
empresa, como os encontrados em aplicações financeiras e de recursos humanos.  

Os realms do Oracle Database Vault impedem que DBAs, proprietários de 
aplicações e outros usuários privilegiados vejam dados da aplicação usando seus 
privilégios avançados. Os realms do Database Vault põem em prática controles 
preventivos, ajudando a reduzir o impacto potencial de uma ocorrência real de 
violação de dados e permitindo que o DBA execute seu trabalho de forma mais 
eficaz. Os realms do Oracle Database Vault podem ser usados para proteger toda 
uma aplicação ou um conjunto específico de tabelas dentro de uma aplicação, 
permitindo uma aplicação de segurança altamente flexível e adaptável. 

Regras de Comando e Fatores do Oracle Database Vault 
A proliferação de regulamentos e leis de privacidade em todo o mundo requer 
políticas de segurança flexíveis e altamente adaptáveis, que possam ser facilmente 
modificadas de forma a atender tanto aos requisitos de controle de acesso já 
existentes quanto aos recém-surgidos. Além disso, os ambientes de aplicação right-
sourcing e on-demand introduzem requisitos adicionais de controle de acesso. O 
Oracle Database Vault apresenta recursos poderosos que são inigualavelmente 
talhados para dar conta destes e de futuros requisitos de controle de acesso. 

As regras de comando do Oracle Database Vault ativam controles de autorização 
de vários fatores que se estendem além das atribuições tradicionais de banco de 
dados. Usando regras de comando e autorização de vários fatores, o acesso a 
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bancos de dados pode ser restrito a uma sub-rede ou servidor de aplicações 
específico, criando um caminho virtual confiável para o acesso aos dados. A limitação 
de acesso aos dados a aplicações aprovadas pode ser obtida usando fatores do 
Oracle Database Vault em conjunto com regras de comando do Oracle Database 
Vault. O Oracle Database Vault oferece vários fatores internos, como endereço IP, 
que podem ser usados individualmente ou em conjunto com outras regras de 
segurança para aumentar significativamente o nível de segurança de uma aplicação 
existente. Além dos Fatores internos fornecidos pelo Database Vault, você pode 
adicionar seus fatores personalizados para atender aos próprios requisitos 
empresariais. 

As regras de comando do Oracle Database Vault oferecem a possibilidade de 
incorporar políticas de segurança com facilidade a praticamente qualquer operação 
de banco de dados. As regras de comando permitem que você reforce controles 
internos e imponha as práticas e políticas de configuração de segurança 
recomendadas pelo mercado. As regras de comando podem ser usadas para aplicar 
altos níveis de proteção a dados críticos para o negócio. Por exemplo, uma regra de 
comando pode ser usada para impedir que qualquer usuário, até mesmo o DBA, 
elimine tabelas da aplicação no seu ambiente de produção. As regras de comando 
podem ser facilmente gerenciadas por meio da GUI (interface gráfica) do Database 
Vault ou na linha de comandos, usando a API. 

Separação de Responsabilidades no Oracle Database Vault 
A separação de responsabilidades no Oracle Database Vault propicia uma 
abordagem sistemática à segurança que reforça controles internos dentro do banco 
de dados. Como padrão de fábrica, o Oracle Database Vault cria três 
responsabilidades distintas dentro do banco de dados.  

 

 Responsabilidade Descrição 

Gerenciamento de Contas Um usuário com a responsabilidade de 
gerenciamento de contas pode criar, eliminar ou 
modificar usuários do banco de dados. Os usuários 
altamente privilegiados já existentes serão 
impedidos de executar atividades de gerenciamento 
de contas.  

Administrador de Segurança A responsabilidade de administração de segurança 
foi criada para permitir que um usuário se torne 
um administrador de segurança (Proprietário do 
Database Vault) do banco de dados. Um 
administrador de segurança pode configurar 
Realms e Regras de Comando do Database Vault, 
autorizar outros usuários a utilizá-los e executar 
vários relatórios de segurança específicos do 
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Database Vault. O administrador de segurança é 
impedido de autorizar o próprio acesso a dados 
protegidos da empresa. 

Administração do Banco de 
Dados 

A responsabilidade de administração do banco de 
dados permite que um usuário com os privilégios 
de DBA continue executando o gerenciamento e a 
manutenção normais associados ao banco de 
dados, como backup e recuperação, aplicação de 
patches e ajuste de desempenho.  

 
Tabela 4 – Separação de Responsabilidades no Oracle Database Vault 

 

A flexibilidade do Oracle Database Vault permite personalizar a separação de 
responsabilidades de acordo com os requisitos específicos do seu negócio. Por 
exemplo, você pode subdividir ainda mais a responsabilidade da administração do 
banco de dados em backup, desempenho e aplicação de patches. Caso sua empresa 
seja pequena, você pode consolidar responsabilidades ou designar contas de login 
com nomes diferentes para cada responsabilidade, permitindo uma contabilidade e 
auditoria mais granularizadas. 

O Oracle Database Vault oferece inúmeros relatórios prontos que lhe oferecem a 
possibilidade de relatar aspectos como tentativas de solicitação de acesso a dados 
bloqueadas pelos realms. Por exemplo, se um DBA tentar acessar dados de uma 
tabela de aplicação protegida por um realm, o Database Vault criará um registro de 
auditoria em uma tabela especialmente protegida dentro do Database Vault. O 
Oracle Database Vault inclui um relatório de violação de realm que facilita a 
visualização destes relatórios de auditoria. 

ORACLE DATABASE VAULT E APLICAÇÕES 
Como parte do compromisso da Oracle de ajudar os clientes a cumprir os 
regulamentos e abordar as preocupações com ameaças internas, o Oracle Database 
Vault foi certificado com inúmeras aplicações. O processo de certificação engloba 
políticas de segurança prontas, incluindo definições de realm e regra de comando 
que funcionam com cada uma das aplicações.  
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APLICAÇÃO CERTIFICAÇÃO E POLÍTICAS 
PRONTAS 

ORACLE E-BUSINESS SUITE 
11I/R12 

CERTIFICADO 

APLICAÇÕES PEOPLESOFT CERTIFICADO 

SIEBEL CERTIFICADO 

I-FLEX CUBE CERTIFICADO 

ORACLE CONTENT DB CERTIFICADO 

ORACLE INTERNET DIRECTORY CERTIFICADO 

 
Tabela 5 – Oracle Database Vault e Aplicações 

 

Oracle Label Security 
O OLS (Oracle Label Security) é o produto de LBAC ("label based access control", 
controle de acesso baseado em label) mais avançado do mercado. Disponível para o 
Oracle9i e bancos de dados posteriores, o OLS é usado dentro de organizações 
governamentais para proteger informações confidenciais e aplicar requisitos de 
segurança em vários níveis. Em organizações comerciais, o OLS é usado para uma 
ampla variedade de requisitos de negócios que vão desde a consolidação de dados, 
passando pela hospedagem, até o controle de acesso a dados regulamentares e a 
aplicação do conceito "need-to-know".  

 

 

 

 

 

ConfidentialConfidential

Highly SensitiveHighly Sensitive

SensitiveSensitive

SensitiveSensitive Highly SensitiveHighly Sensitive

 

Os labels de dados se compõem de vários componentes que incluem um nível 
hierárquico, um ou mais compartimentos opcionais e um ou mais grupos opcionais. 
A administração baseada em políticas propicia um modelo altamente flexível e 
adaptável, que permite que o OLS seja aplicado a uma ampla gama de casos de 
utilização. A Tabela 5 mostra três exemplos de políticas do OLS com componentes 
de label de dados exclusivos. A integração com o Oracle Identity Management 
permite o gerenciamento, em nível empresarial, de labels de usuários em vários 
bancos de dados.  

Tabela 6 – Mediação de Acesso do Oracle Label Security 
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Usado em conjunto com o Oracle Database Vault, os labels de usuários tornam-se 
fatores poderosos para uso em autorização de vários fatores, o que ajuda a lidar 
com os requisitos de cumprimento de regulamentações. Por exemplo, as 
autorizações de label de usuário podem ser usadas nas regras de comando do 
Oracle Database Vault para controlar o acesso ao banco de dados, comandos SQL 
e tabelas da aplicação. Este recurso avançado estende os conceitos de Segurança de 
Label para além dos tradicionais controles de acesso em nível de linha, ou seja, para 
a mediação nos níveis do banco de dados e da aplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NATO
Homeland Security

Desert Storm
Border Protection

Confidential
Secret
Top Secret

Government 
and Defense

Local Jurisdiction 
FBI
Justice Department

Internal Affairs
Gang Task Force

Level 1
Level 2
Level 3

Law 
Enforcement

HR Rep
Senior HR Rep

Privacy Data
Investigation

Confidential
Sensitive
Highly Sensitive

Human 
Resources

GroupsCompartmentsLevels
Label

Industry

NATO
Homeland Security

Desert Storm
Border Protection

Confidential
Secret
Top Secret

Government 
and Defense

Local Jurisdiction 
FBI
Justice Department

Internal Affairs
Gang Task Force

Level 1
Level 2
Level 3

Law 
Enforcement

HR Rep
Senior HR Rep

Privacy Data
Investigation

Confidential
Sensitive
Highly Sensitive

Human 
Resources

GroupsCompartmentsLevels
Label

Industry

Tabela 7 – Exemplo de Políticas e Componentes de Label do OLS  

Gerenciamento de Usuários no Oracle Database 11g  
O provisionamento e o desprovisionamento eficientes de usuários do banco de 
dados são uma parte importante da arquitetura de segurança global da empresa. A 
segurança do usuário enterprise do Oracle Database permite que os 
administradores gerenciem os usuários do banco de dados no Oracle Identity 
Management ou seu diretório corporativo existente, usando o Oracle Virtual 
Directory. A segurança do usuário enterprise permite que milhares de usuários 
sejam gerenciados de forma centralizada em um diretório corporativo existente. Os 
usuários podem autenticar-se individualmente usando uma senha ou uma 
credencial Kerberos ou PKI, e compartilhar uma única conta de banco de dados, 
simplificando desta forma o gerenciamento de usuários e aumentando a segurança. 
Por exemplo, uma única conta de banco de dados chamada 'Org A' pode ser 
definida no banco de dados Oracle e os usuários da Unidade de Negócios A podem 
ser mapeados para a nova conta. A necessidade de contas individuais no banco de 
dados é reduzida. Sendo um recurso novo no Oracle Database 11g Release 1, as 
atribuições globais podem ser criadas para o SYSDBA e o SYSOPER no Oracle 
Identity Management. As organizações com grandes números de bancos de dados 
podem gerenciar de forma centralizada o acesso SYSDBA e SYSOPER a vários 
bancos de dados empresariais. Também nova no Oracle Database 11g Release 1, a 
administração da segurança do usuário enterprise foi integrada ao Database Control 
do Enterprise Manager. Além disso, a Oracle recentemente concluiu o teste da 
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segurança do usuário enterprise com o Oracle Virtual Directory. O Oracle Virtual 
Directory permite que a segurança do usuário enterprise do Oracle Database 
funcione com diretórios corporativos existentes, como Microsoft Active Directory, 
simplificando consideravelmente o gerenciamento de usuários do banco de dados 
Oracle. 

MONITORAMENTO NO ORACLE DATABASE 11G 
O banco de dados Oracle oferece recursos avançados de auditoria, incluindo 
auditoria padrão e detalhada. A auditoria nunca foi tão importante quanto é hoje 
em dia. Ela tornou-se um dos principais recursos de segurança para ajudar a 
acelerar a geração de relatórios de conformidade com os regulamentos e detectar, 
de forma proativa, atividades suspeitas. A natureza cada vez mais sofisticada das 
ameaças requer uma abordagem de defesa profunda para a segurança, que inclua o 
monitoramento abrangente da sua empresa. 

Oracle Audit Vault 
O Oracle Audit Vault reduz o custo e a complexidade da conformidade e o risco de 
ameaças internas, automatizando a coleta e a consolidação dos dados de auditoria. 
Ele prevê um warehouse de auditoria seguro e altamente escalável, permitindo a 
simplificação da geração de relatórios, análise e detecção de ameaças relativas aos 
dados de auditoria. Além disso, as definições de auditoria do banco de dados são 
gerenciadas e monitoradas de modo centralizado dentro do Audit Vault, reduzindo 
o custo da segurança de TI. 

O Oracle Audit Vault coleta e consolida de forma transparente os dados de 
auditoria, propiciando uma valiosa perspectiva quanto a quem fez o quê a quais dados 
quando – inclusive usuários privilegiados que têm acesso direto ao banco de dados. 
Com os relatórios, notificações de alerta e gerenciamento centralizado da política de 
auditoria do Oracle Audit Vault, o risco de ameaças internas e o custo de 
conformidade são bastante reduzidos. O Oracle Audit Vault tira proveito da 
tecnologia líder de mercado da Oracle de segurança de banco de dados e data 
warehousing para gerenciar, analisar, armazenar e arquivar grandes volumes de 
dados de auditoria.  

Relatórios de Conformidade Simplificados  
O Oracle Audit Vault oferece relatórios padrão de avaliação de auditoria que 
abrangem usuários privilegiados, gerenciamento de contas, atribuições e privilégios, 
gerenciamento de objetos e do sistema para toda a empresa. É possível definir 
relatórios baseados em parâmetros que mostram a atividade de login do usuário em 
vários sistemas e dentro de períodos específicos, como finais de semana. O Oracle 
Audit Vault oferece um esquema aberto de warehouse de auditoria que pode ser 
acessado pelo Oracle BI Publisher, pelo Oracle Application Express ou por 
qualquer ferramenta de relatório de terceiros. 
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Detecção Proativa de Ameaças com Recursos de Alerta 
Os alertas de eventos do Oracle Audit Vault ajudam a minimizar o risco e 
protegem de ameaças internas, fornecendo a notificação proativa de atividades 
suspeitas em todos os níveis da empresa. O Oracle Audit Vault monitora 
continuamente os dados de auditoria recebidos, comparando-os com as condições 
de alerta. Os alertas podem ser associados a qualquer evento de banco de dados 
auditável, inclusive eventos do sistema como alterações nas tabelas da aplicação, 
concessões de atribuição e criação de usuário privilegiado em sistemas críticos. O 
Oracle Audit Vault oferece resumos gráficos de atividades que causam alertas. 

Segurança e Escalabilidade 
A proteção dos dados de auditoria é fundamental para a segurança e para os 
processos de controle internos. O Oracle Audit Vault protege dados de auditoria 
usando controles sofisticados que incluem o Oracle Database Vault e o Oracle 
Advanced Security. O acesso aos dados de auditoria dentro do Oracle Audit Vault 
é estritamente controlado. Os usuários DBA privilegiados não podem ver nem 
modificar os dados de auditoria e até mesmo os auditores são impedidos de 
modificá-los. O Oracle Audit Vault tira proveito dos recursos comprovados de data 
warehousing e particionamento da Oracle para obter uma escalabilidade maciça, 
que é um requisito primordial para qualquer solução de auditoria. Opcionalmente, o 
Oracle Audit Vault pode ser disponibilizado com o Oracle Real Application 
Clusters (RAC), possibilitando escalabilidade, alta disponibilidade e flexibilização.  

Reduza os Custos de TI com as Políticas do Oracle Audit Vault 
O pessoal da segurança de TI trabalha com os auditores para definir configurações 
de segurança em bancos de dados e outros sistemas da empresa que atendam tanto 
aos requisitos de conformidade quanto às políticas internas de segurança. O Oracle 
Audit Vault oferece a capacidade de provisionar e revisar definições de auditoria 
em vários bancos de dados usando uma console central, reduzindo o custo e a 
complexidade de gerenciar definições de auditoria em toda a empresa. 

Oracle Enterprise Manager Configuration Management Pack 
O Oracle Enterprise Manager Configuration Management Pack oferece uma 
solução abrangente de detecção de vulnerabilidades baseada em políticas. Ele 
oferece avaliações automatizadas de configurações de proteção por meio de 
soluções de políticas baseadas em XML para listas de verificação, referenciais de 
configuração, teste automático de conformidade e pontuação de conformidade. O 
Oracle Enterprise Manager Configuration Management Pack inclui mais de 240 
políticas de “melhores práticas” nas áreas de segurança, configuração e 
armazenamento. As políticas ajudam a avaliar continuamente a segurança, por meio 
da detecção automática de vulnerabilidades críticas para a segurança.  

As políticas são eficazes no gerenciamento das alterações de configuração (por 
meio da instalação de patches, adição de arquivos e diretórios, alteração de 
definições e portas, edição de suas dependências, etc.), fazendo uma auditoria 
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contínua em comparação com as configurações prescritas. Estas “alterações” são 
rastreadas de forma que os administradores saibam quando elas estão acontecendo, 
quais alterações são aceitáveis e quais devem ser corrigidas. Este nível de segurança 
e conformidade, por meio da contínua auditoria e aplicação de regras, é necessário 
para manter o controle do fluxo contínuo que define a maioria dos centros de 
dados de hoje em dia. As políticas podem ser programadas e aplicadas aos seus 
alvos.  

A exigência cada vez maior de conformidade com regulamentos demanda que os 
sistemas de TI sejam seguros e não tenham qualquer tipo de comprometimento 
negativo. A garantia de que os sistemas de TI estejam se comportando de forma 
alinhada com as práticas recomendadas de segurança é essencial para qualquer 
departamento de TI. Os Grupos de Políticas (uma coletânea de políticas de 
segurança e configuração que são mapeadas para uma prática recomendada ou 
padrão regulatório) permitem que os administradores e CIOs tenham uma visão 
geral do grau de conformidade dos seus sistemas com as práticas recomendadas de 
segurança especificadas em seu ambiente. Os resultados da avaliação são 
convertidos em pontuações de conformidade (com base em uma média ponderada) 
e as pontuações gerais podem ser apresentadas em um painel de conformidade. O 
painel apresenta resumos de indicadores principais, com a capacidade de descer aos 
níveis de detalhes, permitindo que os usuários monitorem e verifiquem 
continuamente sua posição de conformidade. O suporte para análise de tendências 
permite acompanhar o progresso em direção à conformidade em relação ao tempo, 
em todo o ambiente de TI. Exceções e violações podem ser resolvidas para trazer o 
sistema de volta à conformidade com os grupos de políticas. 

RESUMO 
Soluções de segurança transparentes são fundamentais na economia globalizada dos 
dias atuais. A obtenção da conformidade com os regulamentos e a redução do risco 
de ameaças internas requer uma forte segurança dos dados da aplicação. Modificar 
o código da aplicação existente pode ser um processo caro e complexo. Os 
produtos Oracle Database Security foram projetados para funcionar de modo 
transparente, minimizando qualquer impacto nas aplicações existentes, sem 
negligenciar os requisitos obrigatórios encontrados em muitos regulamentos.  

O Oracle Database Vault trata de forma transparente dos rigorosos requisitos de 
controle interno encontrados em regulamentos como SOX, PCI, HIPAA e muitos 
outros. Os realms do Oracle Database Vault impedem que até mesmo o DBA 
acesse informações confidenciais financeiras ou relativas à privacidade encontradas 
nas aplicações. Os labels de segurança do Oracle Label Security oferecem uma 
variedade de novos métodos a serem usados nas decisões de autorização de vários 
fatores do Oracle Database Vault. A criptografia de dados transparente do Oracle 
Advanced Security oferece uma solução eficiente para criptografia PCI e os 
principais requisitos de gerenciamento, e continua a liderar o mercado de 
criptografia com a criptografia de LOB e tablespace no Oracle Database 11g. O 
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Oracle Audit Vault transforma os dados de auditoria em um recurso-chave de 
segurança, consolidando e protegendo de forma transparente informações vitais de 
auditoria associadas à atividade do banco de dados. Os relatórios, alertas e políticas 
do Oracle Audit Vault agilizam o trabalho do pessoal de conformidade de auditoria 
e dos responsáveis pela segurança. O pacote de gerenciamento de configuração do 
Oracle Enterprise Manager monitora continuamente hosts e bancos de dados para 
ver se há violações das práticas recomendadas de segurança e configuração, 
simplificando enormemente o trabalho do administrador da segurança.  
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