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INTRODUÇÃO 
No últimos anos, ocorreram diversos incidentes de roubo de identidade e fraudes 
de cartão de crédito que resultaram em danos que alcançaram dezenas de milhões 
de dólares. Em outros casos, mídias perdidas ou furtadas desencadearam buscas 
muito divulgadas que foram manchetes nos jornais internacionais. Casos recentes 
de interceptação de redes demonstraram que informações confidenciais desviadas 
em trânsito podem sair mais caro que mídias perdidas. Como resultado desses e de 
outros casos muito divulgados, o padrão do setor de segurança da dados de cartões 
de pagamento (PCI-DSS) e diversas legislações de notificação de quebra de 
privacidade foram implantados. O estado da Califórnia, nos EUA, aprovou uma 
dessas primeiras leis de notificação de quebras de segurança, em 2003. Chamada de 
California Senate Bill 1386, sua aprovação fez com que muitas organizações 
começassem a investigar a tecnologia de criptografia. Hoje, mais de 40 estados dos 
EUA têm legislações semelhantes. Assim, diversas organizações, desde 
universidades até organizações de saúde perceberam a urgência de disponibilizar 
sólidos controles de segurança de seus dados confidenciais. O Oracle Advanced 
Security proporciona uma segurança transparente, baseada em padrões, que protege 
os dados por meio de criptografia rede, nos armazenamento e com serviços de 
autenticação forte. 

ORACLE ADVANCED SECURITY ENCRYPTION 
O Oracle Advanced Security Transparent Data Encryption (TDE), é a solução de 
criptografia mais avançada no setor. Lançada no Oracle Database 10g, a TDE usa 
algoritmos de criptografia padrão no setor e um gerenciamento de chaves integrado 
para fornecer uma criptografia transparente de dados de aplicativos confidenciais. 
Diferente das opções disponíveis de criptografia em bancos de dados de 3os, não 
são necessários triggers de banco de dados, visualizações nem outras alterações de 
aplicativos. A TDE criptografa os dados automaticamente antes deles serem 
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gravados em disco e decodifica os dados antes deles serem retornados ao aplicativo. 
O processo de criptografia e decodificação é completamente transparente a 
aplicativos e usuários.  

Granularidade de Proteção Flexível 
A TDE permite proteger em nível de atributo individual ou em nível de toda a 
tabela. Exemplos de atributos individuais incluem itens como números de cartão de 
crédito e CPF. Esses tipos de atributos geralmente são difundidos por muitos 
aplicativos comerciais de uso comum. Para clientes que executam o Oracle 
Database 10g Release 2, a TDE proporciona suporte para criptografar em nível de 
atributo. Os clientes que atualizam para o Oracle Database 11g TDE podem optar 
por ignorar o processo de identificar quais atributos codificar e simplesmente 
utilizar a nova funcionalidade de criptografia de tablespace da TDE para proteger 
integralmente os aplicativos. Todos os objetos de banco de dados criados no novo 
tablespace serão codificados automaticamente.  

Usar a criptografia de tablespace da TDE para codificar todas as tabelas do 
aplicativo proporciona ainda mais transparência e economia de custos. A 
necessidade de identificar atributos individuais que necessitam de criptografia é 
completamente eliminada. Além disso, a criptografia de tablespace da TDE 
proporciona ainda mais transparência pois todos os tipos de dados são suportados 
e não há custos de desempenho associados com varreduras complexas de intervalos 
de índices em dados criptografados. Quando ocorre o backup do banco de dados, 
os arquivos codificados permanecem criptografados nas mídias de destino, 
protegendo as informações mesmo se mídias forem perdidas ou furtadas. 

Os clientes que simplesmente desejam criptografar seus backups podem obter a 
proteção usando o Oracle RMAN em conjunto com o Oracle Advanced Security. 
Criptografar backups protege os dados se as mídias de backup caírem em mãos 
erradas ou forem perdidas em trânsito. Os backups codificados são decodificados 
automaticamente durante operações de restauração e recuperação, desde que as 
chaves de decodificação exigidas estejam disponíveis. A Oracle recomenda fazer do 
Oracle Advanced Security Wallet em mídias separadas, e armazenar as chaves em 
vários locais protegidos. 

A proteção dos dados exportados do banco de dados Oracle pode ser obtida com a 
TDE em conjunto com o Oracle Data Pump. Pode-se utilizar como chave de 
criptografia uma chave mestra ou uma frase senha com o Oracle Advanced Security 
TDE.  

O Oracle Advanced Security TDE suporta os algoritmos de criptografia padrão no 
setor, AES e 3DES, com chaves de até 256 bits. 
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Oracle Advanced Security e aplicativos 
Como parte do compromisso da Oracle de ajudar os clientes a cumprir com as 
normas e proteger-se de ameaças internas, a criptografia de dados transparente do 
Oracle Advanced Security foi certificada com diversos aplicativos.  

APLICATIVO POLÍTICAS JÁ FORNECIDAS COM 
O PRODUTO E POLÍTICAS DE 

CERTIFICAÇÃO 

ORACLE E-BUSINESS SUITE 
11I/R12 

PRONTO 

APLICATIVOS PEOPLESOFT PRONTO 

SIEBEL PRONTO 

I-FLEX CUBE PRONTO 

ORACLE INTERNET DIRECTORY PRONTO 

 
 

Tabela 3 – Oracle Advanced Security e Aplicativos 

GERENCIAMENTO DE CHAVE DE CRIPTOGRAFIA DO ORACLE 
ADVANCED SECURITY 
O gerenciamento transparente de chaves é crítico para implantar a criptografia com 
sucesso. A TDE cria automaticamente uma chave de criptografia em segundo 
plano. Cada chave é protegida utilizando outra chave chamada de chave mestra de 
criptografia da TDE. A chave mestra de criptografia é armazenada fora do banco 
de dados, em um Oracle Wallet, um arquivo formatado em PKCS#12 que é 
codificado usando uma senha fornecida pelo administrador de segurança designado 
ou DBA durante a configuração. Uma novidade no Oracle Database 11g Advanced 
Security é a capacidade de armazenar a chave mestra em um módulo protegido de 
hardware (HSM) para maior garantia. A Oracle usa uma interface PKCS#11, 
padrão do setor, para a comunicação com diversos HSM e sistemas de 
gerenciamento de chave externa, incluindo os fornecidos por RSA, nCipher e 
Safenet.  

ORACLE ADVANCED SECURITY NETWORK ENCRYPTION 
O Oracle Advanced Security protege a privacidade e a confidencialidade dos dados 
na rede, eliminando a interceptação e a perda de dados, ataques por reprodução e 
homem-no-meio. Todas as comunicações com um banco de dados Oracle podem 
ser codificadas com o Oracle Advanced Security. O Oracle Advanced Security 
protege todas as comunicações que entram ou saem do banco de dados Oracle. As 
empresas podem optar por utilizar os algoritmos de integridade de 
dados/criptografia nativa do Oracle Advanced Security ou SSL para proteger os 
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dados na rede. Alguns dos cenários típicos que exigem criptografia em nível de rede 
incluem: 

• O Servidor do Banco de Dados está protegido por um firewall e os 
usuários acessam o servidor por aplicativos clientes do servidor  

• A comunicação entre o servidor de aplicativos em um DMZ e o banco de 
dados deve ser codificada  

Os algoritmos de integridade de dados e criptografia nativa no Oracle Advanced 
Security não necessitam de PKIs implementados. A cada nova versão do banco de 
dados, novos algoritmos de criptografia são incluídos, à medida que são aprovados 
pelo setor. A mais recente adição é o Padrão Avançado de Criptografia (AES), um 
algoritmo aprimorado em segurança e desempenho em relação ao DES. A lista 
completa de algoritmos de integridade de dados e criptografia é  

• AES (128, 192 e 256 bits) 

• 3DES (2 e 3 chaves; 168 bits), RC4 (256 bits) 

• SHA1 

Secure Sockets Layer 
A criptografia baseada na SSL está disponível para empresas que disponibilizaram a 
infraestrutura de chave pública em suas implementações de TI. O Oracle Advanced 
Security 10g foi a versão que introduziu o suporte ao protocolo TLS 1.0. O Oracle 
Advanced Security fornece conjuntos de cifras AES com o protocolo TLS 1.0, a 
partir do Oracle Database 10g.  

A Oracle implementa o protocolo SSL para a criptografia de dados trocados entre 
clientes de banco de dados e o banco de dados. Isso inclui dados no Oracle Net 
Services (anteriormente chamado de Net8), LDAP, thick JDBC e no formato IIOP. 
A criptografia SSL dá aos usuários uma alternativa à criptografia nativa dos Oracle 
Net Services. Uma vantagem da SSL é ser um padrão de facto na Internet, e poder 
ser usada com clientes que utilizam protocolos diferentes do Oracle Net Services. 

Em um sistema de três camadas, o suporte a SSL no banco de dados significa que 
os dados trocados entre a camada intermediária e o banco de dados pode ser 
criptografada usando SSL. A implementação de SSL da Oracle suporta os três 
modos padrão de autenticação, incluindo anônimo (Diffie-Hellman), autenticação 
apenas no servidor usando certificados X.509 e autenticação mútua (cliente-
servidor) com X.509.  

Segurança JDBC 
JDBC é um padrão no setor de interface Java que fornece um padrão em Java para 
conexão a um banco de dados relacional a partir de um programa em Java. A Sun 
Microsystems definiu o JDBC padrão, e a Oracle Corporation, como provedor 
individual, implementa e estende o padrão com seus próprios drivers JDBC. A 
Oracle implementa dois tipos de drivers JDBC: drivers thick JDBC baseados em 
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um cliente do Oracle Net Services escrito em C, e drivers thin JDBC (Java puro) 
para suporte de applets obtidos por download.  

Como o thick JDBC usa toda a pilha de comunicações do Oracle Net Services 
tanto no cliente quanto no servidor, ele pode aproveitar os mecanismos existentes 
de criptografia e autenticação do Oracle Advanced Security. Como o driver thin 
JDBC foi criado para uso com applets obtidos por download, usados na Internet, a 
Oracle inclui uma implementação 100% em Java dos algoritmos de criptografia e 
integridade do Oracle Advanced Security, para uso com clientes finos.  

Configurar os parâmetros da rede para o servidor e/ou cliente permite a função de 
integridade/criptografia da rede. A maioria das empresas pode aproveitar 
facilmente essa tecnologia, pois não exige alterações na aplicativo.  

AUTENTICAÇÃO FORTE DO ORACLE ADVANCED SECURITY  
O Oracle Advanced Security proporciona soluções de autenticação forte, 
ampliando a estrutura de segurança existente na empresa, que inclui Kerberos, 
Criptografia de Chave Pública e RADIUS. A capacidade dos Servidores de Banco 
de Dados Oracle ou dos Clientes/Usuários de Banco de Dados utilizarem 
Credenciais PKI armazenadas em cartões inteligentes ou outros módulos de 
armazenagem de hardware que utilizem o padrão do setor, o PKCS#11. Isso é 
particularmente útil para os usuários pois permite acesso remoto ao banco de dados 
via aplicativos cliente/servidor ou aplicativos na Web. Armazenar credenciais do 
servidor em um módulo de hardware proporciona mais um nível de segurança que 
é exigido por algumas implementações. Tanto Kerberos quanto PKI são 
suportados na Segurança de Usuário Empresarial (EUS) do banco de dados Oracle. 
A EUS permite administrar os usuários de banco de dados no Oracle Internet 
Directory (OID).  

Autenticação Kerberos  
O Oracle Advanced Security inclui um cliente Kerberos compatível com um ticket 
Kerberos v5 emitido por qualquer servidor Kerberos compatível com MIT v5 ou 
KDC da Microsoft. As empresas podem continuar a operar em um ambiente 
heterogêneo usando a solução Kerberos do Oracle Advanced Security. Quando um 
banco de dados Oracle é registrado com um Servidor Kerberos e é configurado 
para suportar um Serviço Kerberos, os usuários empresariais podem autenticar no 
banco de dados sem complicações adicionais. As organizações que já utilizam um 
Servidor Kerberos e o adaptador Kerberos no Oracle Advanced Security, podem 
migrar seus usuários de banco de dados externos para o diretório, para aproveitar o 
gerenciamento centralizado de usuários.  

As melhorias de Kerberos no Oracle Database 11g Advanced Security incluem o 
suporte para nomes principais com até 2000 caracteres de comprimento. Além 
disso, o Oracle Database 11g Advanced Security fornece suporte a realms cruzados 
no Kerberos, permitindo que os principais no Kerberos em um realm autentiquem 
os principais no Kerberos em outro realm. 

Oracle Advanced Security        Página6 



Suporte a PKI 
O cliente da SSL no Oracle Advanced Security pode ser utilizado em qualquer PKI 
compatível com os padrões do setor, que aceite solicitações de certificados PKCS7 
padrão e emita certificados X509v3. O Oracle Advanced Security fornece um 
adaptador Entrust que permite que aplicativos de negócios aproveitem a PKI do 
Entrust com o banco de dados Oracle.  

O Oracle Wallet Manager continua a ser a ferramenta indicada para solicitações de 
certificados e outras tarefas de gerenciamento de certificados para o usuário final. 
Utilitários adicionais de linha de comando que auxiliam a administrar Listas de 
Revogação de Certificados (CRLs) e outras operações do Oracle Wallet também 
estão disponíveis. 

Listas de Revogação de Certificados publicadas em um Servidor LDAP, um sistema 
de arquivos ou um URL, são suportadas pela infraestrutura de SSL da Oracle.  

A Oracle suporta a interoperabilidade e a integração com PKIs por meio de: 

• Suporte a PKCS #7, #11 

• Armazenamento de Wallets no Oracle Internet Directory 

• Vários certificados por wallet 

• Criptografia forte na wallet 

O Oracle Enterprise Security Manager cria wallets de usuário como parte do 
processo de cadastramento do usuário. A wallet é armazenada no Oracle Internet 
Directory, ou em outro diretório compatível com LDAP. O Oracle Wallet Manager 
pode carregar wallets para o diretório LDAP e recuperá-las de lá. 

Armazenar a wallet em um diretório centralizado compatível com LDAP suporta 
usuários remotos, o que permite que os usuários acessem suas credenciais de várias 
localizações ou dispositivos, garantindo uma autenticação consistente e confiável do 
usuário e fornecendo um gerenciamento centralizado de wallets em todo o ciclo de 
vida da wallet. 

O Oracle Wallets suporta vários certificados por wallet, incluindo: 

• Certificado de autenticação S/MIME 

• Certificado de criptografia S/MIME 

• Certificado de autenticação de código 

O Oracle Wallet Manager versão 3.0 suporta vários certificados para uma só 
entidade digital em uma persona, com vários pares de chaves privadas em uma 
persona (cada chave privada só pode corresponder a um certificado). Isso permite a 
consolidação, e um gerenciamento mais protegido, das credenciais PKI dos 
usuários. 
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RADIUS (Remote Dial-in User Service)  
O Oracle Advanced Security fornece um cliente do Remote Authentication Dial In 
User Service (RADIUS) que permite que o Oracle Database respeite a autenticação 
e as autorizações declaradas por um servidor RADIUS. Esse recurso é 
particularmente útil para empresas interessadas na autenticação de dois fatores que 
estabelece sua identidade com base no que você sabe (senha ou informações PIN) e 
no que você tem (o cartão de token) fornecido por alguns fabricantes de cartões de 
token. RADIUS é um sistema distribuído que protege o acesso remoto a serviços 
de rede e já está consolidado há muito tempo como um padrão no setor para 
acesso remoto e controlado a redes. As credenciais de usuário e as informações de 
acesso no RADIUS são definidas no servidor RADIUS para permitir que esse 
servidor externo realize os serviços de autenticação, autorização e contabilidade 
quando solicitados. 

O suporte ao RADIUS no Oracle é uma implementação dos protocolos clientes 
do RADIUS que permitem que o banco de dados forneça autenticação, autorização 
e contabilidade a usuários do RADIUS. Ele envia solicitações de autenticação ao 
servidor RADIUS e atua conforme as respostas do servidor. A autenticação pode 
ocorrer em modo de autenticação síncrono ou assíncrono e faz parte da 
configuração do Oracle para suporte ao RADIUS. 

O Oracle Advanced Security proporciona autenticação, respeita autorizações 
armazenadas no RADIUS e serviços básicos de contabilidade a usuários do 
RADIUS quando acessam o banco de dados Oracle. 

RESUMO 
A criptografia de dados e a autenticação forte são os principais componentes do 
princípio de defesa em profundidade. A Oracle tem sido líder na inovação da 
segurança de dados e continua a desenvolver novas e excitantes soluções para 
atender aos requisitos dos clientes, que surgem rapidamente, sobre privacidade e 
conformidade de regulamentação. Os varejistas podem utilizar o Oracle Advanced 
Security TDE para atender aos requisitos de DSS do PCI enquanto que 
universidades e organizações de saúde podem utilizar o TDE para atender aos 
requisitos da Lei Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) e 
também proteger números de CPF e outras informações confidenciais. O Oracle 
Advanced Security TDE protege dados confidenciais em unidades de disco e 
mídias de backup contra acesso não autorizado, ajudando a reduzir o impacto de 
mídias perdidas ou furtadas. A criptografia em rede do Oracle Advanced Security 
desempenha um papel especialmente importante na proteção dos dados em 
trânsito, impedindo a interceptação não autorizada de dados confidenciais 
circulando na intranet. Os serviços de autenticação forte, como Kerberos e PKI, 
estão ficando mais populares na identificação de usuários com alto grau de certeza. 
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