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پیشگفتار
رشد روز افزون حجم اطالعات از یک سو و پیشرفت فنآوریهای نوین از سوی دیگر سبب شده تا طیف
وسیعی از تهدیدها و جرمها در پایگاهداده مطرح گردد .وجود این تهدیدها و جرمها سبب شده تا تمهیدات
امنیتی چون حفظ محرمانگی ،صحت و دسترسپذیری در این سامانهها از جایگاه ویژهای برخوارد باشد.
مکانیزمهای امنیتی موجود به سبب حفظ کارایی سامانه نمیتوانند جلوی تمامی تهدیدها و جرایم اینترنتی
در پایگاههای داده را بگیرند و لذا امکان وقوع جرم در سامانه امکانپذیر است .از اینرو ،به منظور شناسایی
شواهد جرم ،جمعآوری اطالعات مربوطه ،تجزیهوتحلیل آنها و در نهایت تهیه مستندات الزم جهت اثبات
وجود جرم ،شاخهی جرمشناسی پایگاهداده مطرح میگردد .وجود زیرساختهای مختلف برای سامانههای
پایگاهداده ،طبیعت چند بعدی سامانهها ،ابزارهای مختلف جرمشناسی و فقدان مدیریت دانش مرتبط با
جرمشناسی را میتوان از جمله چالشهای اصلی در این حوزه دانست .وجود این چالشها سبب شده است تا
جرمشناسی پایگاهداده به عنوان یک موضوع گسترده و پیچیده معرفی گردد.
در این راستا بر آن شدیم تا جرمشناسی در سامانه  PostgreSQLرا برای برخی از عملکردهای پر کاربرد،
مورد بحث و بررسی قرار دهیم .بدین منظور ،با استفاده از فرآیند استاندارد جرمشناسی ،مراحل شناسایی،
گردآوری اطالعات ،تحلیل ،ترمیم و ارائه مستندات کافی برای اثبات جرم را تشریح میکنیم .الزم به ذکر
است که اگر چه جرمشناسی از حدود سال  ۲۰۰۴مطرح است ،اما تا کنون پیشرفت خاصی در زمینهی
ابزارهای تجاری و رایگان برای رسیدگی به رویدادهای غیرمجاز ارائه نشده است.
در ادامه و در فصل اول ،مفاهیم و تعاریف اولیهی جرمشناسی پایگاهداده ،چالشها ،اهداف و گامهای اجرایی
جرمشناسی تشریح میشود .در فصل دوم ،فرآیند جرمشناسی و مدیریت جرم در هر سامانه پایگاهداده
(سمپاد) مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در فصلهای سوم تا پنجم ،گامهای شناسایی ،جمعآوری شواهد،
استخراج و تحلیل اطالعات ،ترمیم و ارائه مستندات مربوط به جرم ،به ترتیب برای هر یک از رویدادهای درج،
حذف ،ویرایش ،مشاهده غیرمجاز محتوای جداول ،تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده و تالش برای ورود
غیرمجاز به سامانه پایگاهداده مطالعه میشود .الزم به ذکر است که تمرکز ما در فرآیند جرمشناسی پایگاهداده
تنها بر روی اطالعات حاصل از رویدادنگاری و ممیزی در پایگاهداده است و شامل اطالعات موجود در سیستم
عامل و حافظهی اصلی نمیباشد .تمامی پیکربندیهای ارائه شده در مستند حاضر بر اساس نسخهی
 PostgreSQL 9.6.5میباشد.
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جرم شناسی پایگاهداده
بسیاری از سازمانها و آژانسهای دولتی از پایگاهداده برای ذخیره و بازیاابی اطالعاات اساتفاده میکنناد .از
آنجاییکه دادههای سازمانها میتوانند حاوی اطالعات حساس و حیاتی باشند ،لذا حفاظات از پایگااهداده باه
عنوان یک سامانه ذخیرهسازی اطالعات ،یک امر حیاتی و مهم به حساب میآیاد .دادههاای ذخیاره شاده در
پایگاهداده ممکن است توسط کاربران غیرمجاز (از درون سازمان یا بیرون سازمان) تغییر داده شاوند .الزم باه
ذکر است که بسیاری از مجرمان به دلیل فقدان دالیل کافی بارای اثباات جارم ،محکاوم نمیشاوند .در ایان
شرایط ،جرمشناسی نقش مهمی در ارایه روشهای اثبات شده علمای بارای جماعآوری اطالعاات ،تحلیال و
بررسی و نهایتا ارائهی شرح مفصلی از فعالیتهای مجرمانهی سایبری ایفاا میکناد .جرمشناسای پایگااهداده،
شاخهای از جرمشناسی دیجیتال است که در آن پایگاهداده و فرادادههای مرتبط با آن به صورت قانونی ماورد
مطالعه قرار میگیرند .یکی از مهمترین اهدفی که در جرمشناسای پایگااهداده دنباال میشاود آن اسات کاه
تشخیص دهیم چه کسی ،چه زمانی ،چه دادهای را تغییر داده است .الزم به ذکر است که پایگااهداده قرباانی
معموالٌ شامل اطالعاتی است که در طول تحقیقات قانونی به کار میآید .در ادامه برخی از تعااریف و مفااهیم
کلیدی ،چالشها ،اهداف و گامهای اجرایی فرآیند جرمشناسی در سامانه پایگاهداده ،مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد.

1 -1

تعاریف و مفاهیم

در این بخش ،برخی از مهمترین تعاریف و مفاهیم جرمشناسی پایگاهداده که در سرتاسر مستند مورد استفاده
قرار گرفته است ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
سامانه مدیریت پایگاهداده :به نرم افزاری اطالق میشود که برای نگهداری و مدیریت حجم وسیعی از
اطالعات طراحی شده و مورد استفاده قرار میگیرد ].[۴
جرمشناسی :مجموعهای از آزمایشها یا روشهای علمی است که در تحقیقات جنایی مورد استفاده قرار
میگیرد .امروزه جرمشناسی به روشی برای به دست آوردن شواهد جنایی به منظور ارائه در دادگاه اشاره دارد.
تجزیه و تحلیل جرمشناسی :به فرآیند بررسی رویدادهای غیرمجاز با در نظر گرفتن خط زمانی1موجود از
شواهد فیزیکی مربوط به آن ،تجزیه و تحلیل جرمشناسی اطالق میشود .نتایج حاصل میتواند در شناسایی
مجرم کمک کند و همچنین به منظور ارایه شواهد برای اثبات جرم ،مورد استفاده قرار گیرد ].[1

Timeline
4

1

جرمشناسی در پایگاهداده

PostgreSQL

جرمشناسی دیجیتال :به فرآیندی که در آن از روشهای علمی مرسوم و اثبات شده برای :)1( :حفاظت،
( :)۲جمعآوری :)3( ،اعتبارسنجی :)۴( ،شناسایی :)5( ،تجزیهوتحلیل :)6( ،تفسیر :)7( ،مستندسازی و ارائهی
شواهد دیجیتال به منظور تسهیل در بازسازی رویدادهای شناخته شده جنایی یا پیشبینی اقدامات غیرمجاز
استفاده میشود ،جرم شناسی دیجیتال اطالق میگردد ].[5
جرمشناسی پایگاهداده :جرمشناسی پایگاهداده فرآیندی است که تالش میکند تا زمان/چگونگی /چرایی و
عامل (های) رویداد غیرمجاز در سامانه را مشخص نماید .الزم به ذکر است که محتوای پایگاهداده،

فرادادهها۲

(به ویژه فایلهای رویدادنگاری) و دادههای موجود در حافظه از جمله مهمترین مولفههای تاثیرگذار در این
فرآیند به حساب میآیند.
ممیزی 3:به نظارت و ثبت فعالیتهای کاربران در پایگاهداده ،ممیزی اطالق میشود ].[6
رویدادنگاری 4:به تاریخچهای از فعالیتهای اجرا شده توسط سامانه مدیریت پایگاهداده اطالق میشود که
برای تضمین ویژگیهای جامعیت (  )ACID5به هنگام خرابی سخت افزاری6یا از کار افتادگی ناگهانی7مورد
استفاده قرار میگیرد ].[7
مصنوعات8پایگاهداده :رکوردها یا اطالعاتی هستند که از پایگاهداده قابل استخراج بوده و در تجزیه و
تحلیل جرمشناسی مفید هستند ].[۲
رویداد غیرمجاز :به رویدادی اطالق میشود که به صورت خصمانه یا ناخواسته در روال عادی سیستم تغییر
نامطلوبی را ایجاد میکند.
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چالشها

جرمشناسی پایگاهداده ،چالشهای زیادی به همراه دارد که آن را تبدیل به یک موضوع پیچیده میکند.
سامانههای پایگاهداده ،سرویسها و زیرساختهای مختلفی دارند که از یک پایگاهداده به پایگاهداده دیگر،
متفاوت هستند .عالوه بر این ،پایگاههای داده مختلف دارای مصنوعات جرمشناسی متفاوت همچون روشها،
مدلها ،چارچوبها ،ابزارها ،فعالیتها و خطمشیهای مختلف هستند از سوی دیگر ،سامانههای پایگاهداده
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دارای طبیعت چند بعدی شامل سطح داخلی ،سطح مفهومی و سطح خارجی هستند .سطح داخلی شامل
فایل فیزیکی است و سطح مفهومی ،سطح منطقی است که زیرساخت منطقی شمای پایگاهداده ازجمله
کاربران ،جداول ،شاخصها و رویهها را نمایش میدهد .سطح خارجی با کاربران واقعی سروکار دارد تا بتوانند
دادهها را تغییر دهند .بنابراین ،ابعاد مختلف پایگاهداده در جرمشناسی پایگاهداده ایفای نقش میکنند ].[8
یک چالش مهم دیگر در حوزه جرمشناسی پایگاهداده ،تشخیص وجود نقض9امنیتی در سامانه است .در واقع،
فرآیند شناسایی و ترمیم به هنگام وقوع جرم ،تا زمانی که شخصی فکر کند که نقض امنیتی رخ داده است ،به
تاخیر میافتد .در حالت کلی ،شواهد برای وجود نقض امنیتی را میتوان در سه دستهی زیر خالصه کرد:
 دادههای سازمان در خارج از سازمان پیدا میشوند که مسلماً عادی و مجاز نیست. رویدادی مشاهده میشود که غیرمنتظره است؛ مثالً فرآیندی در زمان اشتباه اجرا شده است یادسترسی به سامانه ،خارج از ساعتهای اداری و مجاز اتفاق افتاده است.
 نشانههایی از تغییر غیرمجاز دادهها وجود داشته باشد.روشهایی برای جمعآوری و تجمیع شواهد مجرمانه در پایگاهداده وجود دارد .جرمشناسی پایگاهداده زمانی
رخ میدهد که از مأمور ممیزی ،نحوه وقوع نقض امنیتی و شخص مجرم ،درخواست شود .روشهایی که برای
جرمشناسی پایگاهداده وجود دارند ،اصوالً دارای دو محدودیت زیر هستند:
 کاربر پس از هفتهها یا ماهها متوجه نقض امنیتی در پایگاهداده میشود .در این صورت دادههایناپایدار در پایگاهداده به عنوان شواهد وجود ندارد.
 ممکن است هیچ ممیزی برای پایگاهداده فعال نباشد.دو عامل فوقالذکر سبب میشوند که بررسی رویداد مورد تقاضا ،زمان آن و نتیجهی حاصل از بررسی در
پیچیدهترین حالت ممکن قرار گیرد .آنچه جرمشناسی پایگاهداده را از جرمشناسی شواهد فیزیکی متمایز
میکند ،حجم پایگاهداده و نیاز به در حال اجرا ماندن آن در محیط عملیاتی است.

1 -3

اهداف

برخی از مهمترین اهدافی که در جرمشناسی پایگاهداده به دنبال آن هستیم به قرار زیر است ]:[9-8
ردگیری10اعمال  DMLو  :DDLدر چرخه حیات پایگاههای داده بارها نیاز میشود که تغییرات در دادهها
همچون درج ،بروزرسانی و حذف دادهها که از اعمال دستکاری داده ( )DMLبه حساب میآیند و تغییرات در

Breach
6
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اشیای پایگاهداده همچون ایجاد ،تغییر و حذف یک جدول که از اعمال تعریف داده ( )DDLبه حساب
میآیند ،ردگیری و بررسی شوند .با این کار ،رویدادهای غیرمجاز تشخیص داده شده و مجرمان شناسایی
میشوند.
شناسایی دادهها پیش و پس از تراکنش :در طول یک تراکنش ،ممکن است دادهها دستخوش تغییرات
زیادی شوند .گاهاً دادههای جدیدی ایجاد ،دادههای موجود حذف یا تغییر داده میشوند .شناسایی تغییرات
اعمال شده بر روی دادهها ،ما را در تشخیص رویدادهای غیرمجاز کمک خواهد کرد.
بازگشت به عقب اعمال غیرمجاز تغییر داده :در صورتی که دادهها طی رویدادهای غیرمجاز تغییر داده
شوند ،باید بتوان آن ها را به وضعیت پیش از رویداد غیرمجاز بازگرداند .همچنین در صورت حذف دادهها ،نیاز
به بازیابی دادههای حذف شده خواهد بود.
اثبات یا رد وقوع نقض امنیتی :یک چالش مهم در حوزه جرمشناسی پایگاهداده ،تشخیص وجود نقض
امنیتی در سامانه است .در واقع فرآیند شناسایی و ترمیم به هنگام وقوع جرم ،تا زمان تشخیص نقض امنیتی
در سامانه به تاخیر میافتد .پس از آن با طی کردن گامهای مطرح در فرآیند جرمشناسی پایگاهداده میتوان
ثابت کرد که نقض امنیتی رخ داده است یا خیر.
تعیین محدودهی نفوذ به پایگاهداده :هنگامی که به پایگاهداده حمله میشود ،تشخیص حملهی انجام
گرفته و محدودهی نفوذ به منظور شناسایی خسارات وارد شده و محدودهی تغییرات غیرمجاز ،از اهمیت
باالیی برخودار است.
کشف اینکه چه اتفاقی در چه زمانی رخ داده است :با بررسی و تحلیل رویدادهای ثبت شده ،اطالعاتی
همچون کاربر اجراکننده رویداد ،زمان رخداد ،داده متاثر از رویداد ،چگونگی تغییر و علت آن مشخص
میشود .با دانستن این اطالعات ،نه تنها جزییات رویدادهای رخ داده مشخص میشوند بلکه میتوان با توجه
به توالی زمانی رویدادها و تجمیع آنها ،اطالعات جدیدی نیز کسب کرد .برخی از دادهها به تنهایی دارای
ارزش کمی هستند ولی هنگامی که با سایر اطالعات ترکیب میشوند ،میتوانند نقض امنیتی را آشکارتر
سازند.
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گامهای اجرایی

گامهایی که برای جرمشناسی پایگاهداده باید برداشته شوند به موقعیت و نوع سامانه مدیریت پایگاهدادهی
وابسته است .در ادامه ،برخی از مهمترین گامهایی که در این راستا میبایست لحاظ شود ،آورده شده است.
 .1مرحلهی شناسایی :در مرحلهی شناسایی ،رویداد و نوع آن با توجه به نشانههای موجود در سامانه
شناسایی میشود .این مرحله از آن جهت مهم است که سایر مراحال را تحات تاأثیر قارار میدهاد.
برخی از مهمترین اهدف این مرحله ،شناسایی مفاهیم مرتبط با بررسی جرمشناسی همچاون مناابع
پایگاهداده ،منابع سیستمعامل ،منابع شبکه ،تیمهاای بررسای ،روشهاای بررسای ،محایط بررسای،
خطمشیها ،قوانین و مجوزها هستند.
 .۲تعیین روش جمعآوری دادههای جرمشناسی :به منظور بررسی پایگاهداده آسیبدیده یاا ماورد
سوءاستفاده ،سه روش جمعآوری داده به شرح زیر وجود دارد:
 جمعآوری دادهها به صورت زنده11:این روش جمعآوری داده زماانی اتفااق میافتاد کاهسامانه مورد تجزیه و تحلیل به طور همزمان در حال سرویسدهی نیز میباشد.
 جمعآوری دادهها به صورت غیرزنده1۲:روش جمعآوری داده به صورت غیرزناده ،شااملنسخهبرداری دادهها از سیستم مورد بررسی است.
 جمعآوری دادهها به صورت ترکیبی13:روش جماعآوری دادههاا باه صاورت ترکیبای باابهرهگیااری از ویژگیهااای کلیاادی هاار دو روش قباال ،ترکیباای از ایاان دو روش را باارای
جمعآوری داده در پیش میگیرد.
الزم به ذکر است که صرفنظر از روش مورد استفاده میبایست این اطمینان حاصل شود که شواهد
دیجیتالی حفظ و نگهداری میشوند و دادهها به صورت ناخواسته تغییر نمیکنند یا از بین نمیروند.
 .3جمعآوری مصنوعات ناپایدار14و پایدار :مصنوعات و اطالعات مختلف را میتوان از پایگاهداده،
سیستمعامل ،سرورهای وب یا فایلهای رویدادنگاری استخراج کرد .الزم به ذکر است که جمعآوری
مصنوعات و شواهد در سامانه میتواند سبب تغییر در پایگاهداده شود .از اینرو ،پیش از استخراج
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اطالعات از پایگاه داده باید نسبت به این موضوع و پایدار یا ناپایدار بودن اطالعات ،آگاهی پیدا کرد.
هر پایگاهداده شواهد مربوط به اعمال مختلف را در فایلهای رویدادنگاری مختلفی پایگاهداده ذخیره
میکند .این بدین معناست که برای تجزیه و تحلیل جرمشناسی میبایست نسبت به چگونگی
عملکرد پایگاهداده ،محل فایلها و مصنوعات مختلف اطالع داشت .مصنوعات در سطح پایگاهداده به
دو دسته تقسیم میشوند :)1 :دادههای فرار و  :)۲دادههای غیر فرار که در ادامه به تشریح هر یک از
آنها میپردازیم.
 دادههای فرار :به برخی از دادهها که به منظور افزایش سرعت ،قابلیت اطمینان و بهرهوریپایگاهداده درحافظههای ناپایدار ذخیره میشوند ،دادههای فرار اطالق میشود .به عنوان
نمونه ،پایگاهداده اوراکل اطالعات زیادی را در 15
 SGAبه منظور افزایش کارایی ذخیره

میکند .الزم به ذکر است که به طور معمول این دسته از دادهها دائما و با سرعت باالیی در
حال تغییر هستند.
 دادههای غیرفرار :به رکوردهای ذخیره شده در پایگاهداده ،دادههای غیرفرار یا پایداراطالق میشود.
ذکر این نکته ضروری است که فرآیند جرمشناسی در سامانه پایگاهداده نباید تنها بر روی پایگاهداده
متمرکز باشد .پایگاهداده در یک محیط مجزا در حال اجرا و سرویسدهی نیست و متکی به
زیرساخت مهمی چون سیستم عامل است .بنابراین باید سایر مصنوعات و اطالعات جانبی از سیستم
عاملها و رویدادهای ثبت شده در سرور را نیز جمعآوری و آنها را بررسی نمود.
 .۴حفاظت16و احراز اصالت17دادههای جمعآوری شدده :هادف از ایان مرحلاه آن اسات کاه مقادار
شواهدی که مجدداً بر روی آنها اطالعاتی نوشته میشود ،کاهش پیدا کناد .مراقبتهاای شادیدی
برای تضمین عدم تغییر غیرمنتظره دادهها باید انجام شاود .اگار چاه دادههاا را میتاوان باا ارساال
پرسمان به پایگاهدادهی تغییریافته به دست آورد ،باید از اجرای هر نوع پرسامانی کاه باعاث حاذف
اطالعات از پایگاهداده شود ،اجتناب نمود .عالوه بر این ،در صورت وجاود پایگااهداده آسایبدیده یاا
مورد سوء استفاده قرار گرفته ،صرفنظر از روش بدست آوردن داده ،هیچ عبارت  SQLای نباید اجرا
شود؛ زیرا باعث تغییر دادههای ذخیرهشده در حافظه و صفحات داده مربوط به پایگااهداده میشاود.

 15قسمتی از حافظهی سیستم که میان تمامی پردازههای مربوط به یک نمونهی واحد از پایگاهدادهی اوراکل مشترک است.
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این کار همچنین باعث تقسیم شدن صفحه داده داخلای و محال ذخیرهساازی دادههاای جدیاد در
حافظااه پنهااان18میشااود و فرآینااد بررساای را پیچیاادهتر میکنااد .بنااابراین بایااد پاایش از فرآینااد
جمعآوری ،نسخه پشتیبان از دادهها و فایلهای مهم تهیه گردد .الزم به ذکار اسات کاه روشهاا و
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطالعات و شواهد میبایست تاا حاد امکاان قابال اطمیناان
باشند.
 .5تجزیه و تحلیل شواهد و تعیین فعالیتهای مهاجم :تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده
به نوع دادهها ،سامانه پایگاهداده و رویداد خاصی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد ،بستگی دارد.
مرحلهی تجزیه و تحلیل میبایست ابعاد مربوط به هر رویداد و محلی که اطالعات مربوطه یافت
میشود را در نظر بگیرد .بنابراین در مرحلهی تجزیه و تحلیل ،اطالعاتی همچون شخص مجرم ،زمان
ارتکاب جرم ،داده هدف ،دالیل ارتکاب و نحوه اجرای جرم تعیین میگردد .تجمیع دادهها در فرآیند
جرمشناسی پایگاهداده از اهمیت بسزایی برخوردار است .برخی از دادهها به تنهایی دارای ارزش کمی
هستند اما هنگامی که با سایر اطالعات ترکیب میشوند ،میتوانند نقض امنیتی را آشکارتر سازند.
 .6بازسازی پایگاهداده :در بررسی پایگاهداده آسیبدیده یا مورد سوءاستفاده ،دادههایی که قبالً حذف
شدهاند ،باید بازیابی و اقدامات انجام شده توسط مهاجم شناسایی شوند.
 .7ارائه مستندات :در مرحله آخر ،کلیهی بررسیهای صورت گرفته در یک قالب استاندارد مستند و
به مدیر سامانه و دادگاه ارائه میشود .الزم به ذکر است که مستندات تهیه شده برای سایر
بررسیکنندگان که سناریوی مشابهای را تجربه میکنند و همچنین برای حفاظت از پیگردهای
قانونی بررسیکنندگان در آینده مفید خواهد بود.

1 -5

جمعبندی

در این فصل به طور مشروح به معرفی مفاهیم جرمشناسی پایگاهداده و همچنین بررسی چالشها ،اهداف و
گامهای اجرایی در فرآیند جرمشناسی پایگاهداده پرداخته شد .در این راستا و در ابتدا ،وجود تنوعهای
گسترده از سامانهها ،سطوح مختلف داخلی ،مفهومی و خارجی پایگاهداده و نحوه تشخیص وقوع جرم به
عنوان مهمترین چالش مطرح در حوزه جرمشناسی پایگاهداده بررسی گردید .در ادامه ،برخی از مهمترین
اهداف جرمشناسی پایگاهداده ،تحت عناوینی چون شناسایی و اثبات وقوع جرم ،کشف رویداد غیرمجاز و زمان
وقوع آن ،تعیین محدوده نفوذ و بازگرداندن وضعیت سامانه به وضعیت قبل از وقوع جرم معرفی گردید .در
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نهایت نیز ،گامهای اجرایی فرآیند جرمشناسی پایگاهداده از مرحله شناسایی جرم تا ارائه مستندات مربوط به
شواهد وقوع جرم ،تشریح گردید.
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شناسایی و مدیریت جرم
پژوهشهای انجام شده در زمینهی جرمشناسی دیجیتال منجر باه توساعهی روشهاا و مادلهای فرآینادی
مختلفی شده است .بسیاری از این روشها به سبب ویژگیهای خاص هر یک از سامانههای پایگاهداده ،به طور
کامل قابل انطباق با جرمشناسی پایگاهداده نبوده و میبایست در آنها تغییراتی صورت پذیرد .باا اساتفاده از
مدلهای فرآیند جرمشناسی پایگاهداده میتوان باه صاورت سااختاریافته ،عملیاات مرباوط باه جرمشناسای
پایگاه داده را پیش برد .در این فصال ،ابتادا تمهیادات ماورد نیااز بارای فاراهم کاردن بساتر مناساب بارای
جرمشناسی در پایگاهداده مورد مطالعه قرار میگیرد .در ادامه و در بخش دوم نیز به شارح و بررسای فرآیناد
جرمشناسی در سامانه پایگاهداده میپردازیم .در بخش پایانی نیز مالحظات و رهنمونهاای ماورد نیااز بارای
رهگیری و انجام مراحل موجود در فرآیند جرمشناسی تشریح میگردد.

تمهیدات جرمشناسی

2 -1

در این بخش ،تمهیدات الزم برای جرمشناسی پایگاهداده را در طیف وسیعی از نیازمندیها از پیش از وقوع
جرم تا نیازمندی های نهایی مربوط به ارائه مستندات و اثبات وقوع جرم ،مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.
الزم به ذکر است که داشتن طرح و برنامه دقیق ،مهمترین گام در فرآیند جرمشناسی است .در یک
دستهبندی کلی میتوان تمهیدات مورد نیاز برای فرآیند جرمشناسی پایگاهداده را در موارد زیر خالصه کرد
]:[17-15
 .1تعیین مدیر فرآیند :این تمهید پیش از وقوع جرم انجام میشود .پیش از آنکه جرمی رخ دهد،
شخصی باید به عنوان هماهنگکننده تعیین شود .این شخص باید فرآیند تجزیه و تحلیل
جرمشناسی را رهبری کند و از مستند تهیه شده از فرآیند به عنوان یک چک لیست19برای
اطمینان از اجرای گام به گام فرآیند استفاده نماید .عالوه بر این میبایست تیمی تحت رهبری
هماهنگکننده نیز وجود داشته باشد که از مهارتهای امنیتی و مدیریتی در حوزه پایگاهداده
برخوردار باشند .همچنین وجود یک مجموعه از ابزارها برای استفاده در فرآیند تجزیه و تحلیل بسیار
مهم است .هریک از ابزارها و هر آنچه که هر ابزار انجام میدهد ،میبایست مستند شود .بزرگترین
چالش در فرآیند تجزیه و تحلیل ،عدم وجود ابزارهای استاندارد رایگان به منظور تجزیه و تحلیل
 ۲۰رویدادهای تولید شده توسط پایگاهداده است .در صورتی که در طول فرآیند
فایلهای ردیابی و
جرمشناسی از ابزاری استفاده شود ،باید بتوان ثابت کرد که ابزارهای مورد استفاده ،شواهد جمعآوری
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شده را تغییر نمیدهند و حذف نمیکنند .در صورتی که ابزار توسط خود افراد ایجاد شده باشد،
اثبات عدم تغییر در شواهد ،میتواند دشوار باشد .بنابراین بهتر است از ابزارهای تجاری از پیش
تعیین شدهای که در دادگاهها قابل قبول و استناد هستند ،استفاده شود .الزم به ذکر است که
ابزارهای مورد استفاده نیز میبایست از حیث امنیتی قابل اعتماد باشند و اجازه ندهند مهاجم از
طریق آنها به شواهد موجود خدشهای وارد کند.
 .۲تعیین مولفه مرکزی برای اطالعرسانی :تعیین مولفهی مرکزی برای گزارش جرمهای حادث شده
به عنوان یک تمهید پیش از وقوع جرم ،از اهمیت باالیی برخوردار است .وجود این مولفه سبب
میشود تا ذینفعان به سرعت از وقوع نقض امنیتی مطلع و بررسی آن را در دستور کار خود قرار
دهند.
 .3تشخیص وقوع نقض امنیتی :به محض تشخیص نقض امنیتی در سامانه میبایست اطالعات کافی
برای مولفه مرکزی ارسال گردد .مولفه مرکزی نیز اطالعرسانیهای الزم را در این رابطه برای سایر
ذینفعان ارسال میکند.
 .۴انتقال کنترل فرآیند به مدیر هماهنگکننده :به محض تشخیص وقوع نقض امنیتی در سامانه و
اعالم آن توسط مولفه مرکزی ،کنترل فرآیند به مدیر تجزیه و تحلیل جرمشناسی منتقل میشود تا
این اطمینان حاصل شود که فرآیند به درستی و با دقت توسط تیم دنبال میشود.
 .5پرهیز از قطع اتصال شبکه و خاموش کردن سامانه :در این گام ،به هیچ وجه نباید سامانه
پایگاهداده خاموش یا اتصال آن به شبکه قطع گردد .توجه به این نکته حائز اهمیت است که دادهها و
شواهد ناپایدار با خاموش شدن سیستم از بین میروند .اینکه مهاجم از ادامهی فعالیتهای مخرب باز
بماند ،ایدهی خوبی است ولی از دست دادن شواهد ناپایدار ،بررسیهای آتی را ممکن است با مشکل
روبرو کند.
 .6بررسی واقعی بودن حمله :در این مرحله میبایست وجود نقض امنیتی و حمله به سامانه بررسی
گردد .الزم به ذکر است که بررسی در دسترس بودن دادههای حساس به طور ویژه برای مهاجم و در
حالت کلی در بستر عمومی وب از اهمیت باالیی در این مرحله برخوردار است.
 .7جمعآوری دادههای فرار :در این گام ،رسیدگی به نقض امنیتی را آغاز نموده و دادههای فرار را از
روی سرور پایگاهداده جمعآوری مینماییم .از جمله دادههای فرار میتوان به اطالعات مربوط به
کاربران وارد شده به سامانه ،پردازههای در حال اجرا ،پورتهای و فایلهای باز ،اشاره کرد .همچنین
تمامی فایلهای رویدادنگاری پایگاهداده ،فایلهای ردیابی و فایلهای پیکربندی نیز باید جمعآوری و
از آنها به درستی نسخهبرداری شود .عالوه بر این ،از رویدادهای ثبت شده توسط سرور وب و
برنامهی کاربردی و سایر فایلهای رویدادنگاری مهم نیز باید نسخهای تهیه شود .اطالعات موجود در
حافظه نیز باید تخلیه و ثبت شوند .به عنوان نمونه ،در پایگاهداده اوراکل اطالعات موجود در SGA

باید تخلیه و ثبت شوند .میتوان آخرین پرسمان  SQLاجرا شده را از  SGAبه دست آورد .در
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صورتی که بررسی جرمشناسی خیلی سریع انجام شود ،شانس این وجود دارد که عبارتهای SQL

که قسمتی از حمله بودهاند ،در  SGAوجود داشته باشند .همچنین میتوان نشستها و پردازههای
موجود در  SGAرا نیز استخراج و جمعآوری کرد .تقریباً هرکاری که در پایگاهداده انجام میشود ،آن
را تغییر میدهد .بنابراین استخراج شواهد از پایگاهداده آسیبدیده میبایست با دقت و با ترتیب
درستی انجام شود .الزم به ذکر است که دادههایی که بیشتر در معرض تغییر قرار دارند ،باید سریعتر
استخراج شوند.
 .8جمعآوری دادههای غیرفرار :پس از جمعآوری دادههای فرار که حساسیت بیشتری برای
جمعآوری اطالعات نسبت به سایر اطالعات را دارند ،سایر شواهد را نیز از پایگاهداده جمعآوری
میکنیم .از جمله این شواهد میتوان به لیست کاربران ،مجوزهای کاربران و عضویت در نقشها
اشاره کرد.
 .9قطع اتصال پایگاهداده به شبکه :پس از جمعآوری اطالعات و شواهد مورد نیاز برای بررسی جرم،
به منظور کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از آن میبایست اتصال سامانه به شبکه را قطع نمود.
 .1۰تهیه نسخه پشتیبان :در صورت امکان از کل دیسک سخت افزاری و یا در صورت وجود
محدودیت ،از شواهد موجود در سرور پایگاهداده ،نسخه پشتیبان تهیه شود.
 .11انجام تجزیه و تحلیل بر روی دادهها :در این گام ،بر روی دادهها و شواهد جمعآوری شده تجزیه
و تحلیل صورت میگیرد و سعی میشود تا حد امکان زمان شروع و خاتمهی حمله به دست آید.
الزم به ذکر است که زمانهای به دست آمده ممکن است با بررسیهای بیشتر ،تغییر نمایند.
 .1۲ایجاد جدول زمانی21از رویدادها :جدول زمانی ،تمامی اطالعات مربوط به اعمال انجام شده بر
روی پایگاهداده را در خود جای داده است .بدین ترتیب میتوان پی برد که:
 مهاجم چگونه به سیستم دسترسی پیدا کرده است، از طریق چه نام کاربری وارد شده است، چه اطالعاتی را مشاهده نموده است، چه اعمالی را در پایگاهداده انجام داده است، با چه مجوزهایی به سیستم وارد شده است، و چه کارهای بیشتری را با مهارت بیشتر میتوانست در سامانه اعمال کند. .13خاموش کردن سیستم و بازگرداندن22آن به وضعیت پیش از حمله :در این گام میبایست با
توجه به میزان اهمیت پایگاهداده ،برای خاموش کردن آن تصمیمگیری شود .پیش از خاموش کردن
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یا بازگرداندن پایگاهداده ،باید کامالً مشخص شود که مهاجم چه کارهایی را انجام داده است .در
صورتی که دادهها تنها توسط مهاجم خوانده شده باشند و هیچ تغییری در آنها اعمال نشده باشد،
نیازی به بازگرداندن پایگاهداده به نقطهای پیش از حمله نیست.
 .1۴تهیه مستند از حمله :مستندسازی فرآیند و کلیهی شواهد جمعآوری شده ،بسیار مهم است.
همچنین باید یافتهها و آنچه با بررسی به دست آمدهاست نیز مستند شود .تمامی اعمال مهاجم به
همراه نشانههایی از سرقت دادهها باید ثبت شوند .ثبت اطالعاتی همچون سیستم عامل سِرور و
نسخهی آن ،نوع و نسخهی پایگاهداده ،رویداد غیرمجاز ،نوع رویداد (خصمانه/ناخواسته) ،شیوه
ممیزی ،منابع رویدادنگاری ،شیوه یا ابزار تحلیل و امکان ترمیم در یک قالب استاندارد ضروری است.
این مستندات برای شناسایی نقاط ضعف سامانه از اهمیت ویژهای برخوردار است .بنابراین شناسایی
نقاط ضعف سامانه و پیشنهادهایی برای حل آنها نیز در این مستند ثبت میشوند.
 .15گزارش رویدادها و فرآیند طی شده :پس از تهیهی مستند از رویدادها و فرآیند طی شده،
مجموعه مستند گردآوری شده قابل ارائه به دادگاه یا سایر مقامات قانونی است.

2 -2

فرآیند جرمشناسی

با استفاده از مدلهای فرآیند جرمشناسی پایگاهداده میتوان به صورت ساختاریافتهای عملیات مربوط به
جرمشناسی پایگاهداده را پیش برد .در ابتدا و پیش از انجام هر عملی ،باید نسبت به وقوع رویداد غیرمجاز
اطمینان حاصل کرد و آن رویداد را شناسایی نمود .به عنوان مثال ،در صورتی که مدیر پایگاهداده نسبت به
حذف برخی از نامهای کاربری از پایگاهداده مطلع شود ،فرآیند جرمشناسی برای یافتن اطالعاتی پیرامون این
رویداد و ترمیم دادههای حذف شده ،آغاز میگردد.
پس از شناسایی وقوع رویداد غیرمجاز میبایست شواهد و اطالعات پیرامون رویداد ،جمعآوری گردد .با توجه
به اینکه پایگاهداده در یک محیط مجزا نبوده و با سیستم عامل و برنامههای کاربردی در ارتباط است ،میتوان
شواهد را از منابع مختلف به دست آورد .در جمعآوری اطالعات و شواهد توجه به این نکته حائز اهمیت است
که برخی از اطالعات همچون دادههای موجود در حافظه ،فرار بوده و هر لحظه احتمال از دست رفتن آنها
وجود دارد؛ بنابراین ،اینگونه از اطالعات باید هرچه سریعتر و پیش از فرا رسیدن موعد حذف ،جمعآوری
شوند .پس از آن ،میتوان اطالعات پایدار و غیرفرار را استخراج و در مکانی امن نگهداری کرد.
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اطالعات و شواهد جمعآوری شده در صورتی برای تجزیه و تحلیل و همچنین ارائه در دادگاههای قانونی قابل
قبول هستند که به درستی حفاظت شده باشند و بتوان ثابت کرد که در حین فرآیند جرمشناسی تغییری در
آنها صورت نگرفته است.
در ادامه و در مرحلهی تجزیهوتحلیل ،با بررسی و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،اطالعاتی همچون چهکسی
تغییر را ایجاد کرده ،چهزمانی تغییر رخ داده ،چه دادهای تغییر داده شده ،چرا و چگونه تغییر رخ داده است،
مشخص میشود .الزم به ذکر است که تجمیع دادهها در فرآیند جرمشناسی پایگاهداده از اهمیت باالیی
برخوردار است .برخی از داده ها به تنهایی دارای ارزش کمی هستند ولی هنگامی که با سایر اطالعات ترکیب
میشوند ،میتوانند نقض امنیتی را آشکار سازند .تمامی شواهد جمعآوری شده و فرآیند طی شده در
جرمشناسی میبایست مستند شود .مستندات و گزارشهای تهیه شده قابل ارائه به مدیریت سازمان و دادگاه
در صورت نیاز خواهند بود.
به سبب گستردگی حوزه جرمشناسی پایگاهداده ،تمرکز ما در فرآیند جرمشناسی پایگاهداده تنها بر روی
اطالعات ثبتشده در پایگاههای داده میباشد و استفاده از اطالعات ثبتشده بر روی سیستم عامل ،دادههای
موجود در حافظه و شبکه نادیده گرفته شده است .الزم به ذکر است که برای داشتن طرحی جامع در این
زمینه ،در نظر گرفتن کلیه مولفههای درگیر ضروری است .شکل  ،1گامهای فرآیند جرمشناسی پایگاهداده در
رویکرد اتخاذی را به تصویر کشیده است .در ادامه ،هر یک از این گامها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

شکل  :1فرآیند پیشنهادی جرمشناسی پایگاهداده منطبق با فرآیند استاندارد
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شناسایی جرم:
فرآیند جرمشناسی با مشاهده رویدادهای غیرمجاز در سامانه آغاز میشود .منظور از رویدادهای غیرمجاز،
رویدادهای خصمانه یا ناخواستهای هستند که مدیر پایگاهداده انتظار وقوع آنها را در شرایط فعلی ندارد .به
عنوان مثال ،در صورتی که مدیر پایگاهداده کاربرانی را در جدولی از پایگاهداده تعریف کرده باشد ،درج کاربر
جدیدی که توسط مدیر انجام نشده است ،یک رویداد غیرمجاز به شمار میآید.
برخی از رویدادهای قابل بررسی در فرآیند جرمشناسی در سامانه مدیریت پایگاهداده عبارتند از:
 درج ،حذف و مشاهدهی غیرمجاز محتوای جداول :رویدادهای غیرمجازی هستند که به صورتخصمانه یا ناخواسته توسط کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشوند و موجب درج
سطر (های) جدید ،حذف سطر (های) موجود یا مشاهده تمامی یا بخشی از جدول (ها) در
پایگاهداده میگردند .سه رویداد فوق ،از جمله دستورات دستکاری داده ( ۲3)DMLدر پایگاهداده به
حساب میآیند.
 بروزرسانی غیرمجاز دادههای جداول :رویداد غیرمجازی است که به صورت خصمانه یا ناخواستهتوسط کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشود و سبب تغییر سطر (های) موجود
میگردد .این رویداد نیز از جمله دستورات  DMLدر پایگاهداده است .الزم به ذکر است که به سبب
اهمیت بروزرسانی دادهها و چالشهایی که برای شناسایی وقوع جرم وجود دارد ،این رویداد در برخی
از سمپادها از دیگر رویدادهای مربوط به دستورات دستکاری داده متمایز شده است.
 تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده :رویداد غیرمجازی است که به صورت خصمانه یا ناخواستهتوسط کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشود و سبب تغییر شمای جدول (ها) در
پایگاهداده میگردد .این رویداد توسط دستورات تعریف داده ( ۲۴) DDLدر پایگاهداده قابل اعمال
است.
 تالش برای ورود غیرمجاز به پایگاهداده :رویداد غیرمجازی است که به صورت خصمانه یاناخواسته توسط کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشود و به طور معمول دو هدف زیر
را دنبال میکند:
 حدس نام کاربری و کلمه عبور کاربران مجاز جهت ورود به سامانه.
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 )SID۲5و نهایتا دسترسی به حسابهای
 تالش برای شناسایی شناسه یکتای سامانه (
کاربری و اعمال نفوذ در سامانه.
الزم به ذکر است که در برخی سمپادها ،این تالش تنها از طریق حدس نامکاربری و کلمه عبور
کاربران مجاز جهت ورود به سمپاد امکانپذیر است.
 تغییر غیرمجاز در فایلهای رویدادنگاری و ممیزی :رویداد غیرمجازی است که به صورتخصمانه یا ناخواسته توسط کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشود و هدف آن از بین
بردن فایلهای رویدانگاری به منظور پاک کردن شواهد رویدادهای مجرمانه در پایگاهداده است.
جمعآوری اطالعات و شواهد:
مصنوعات و اطالعات مختلف برای شناسایی رویدادها را میتوان از پایگاهداده ،سیستم عامل ،سرورهای وب یا
فایلهای رویدادنگاری استخراج کرد .جمعآوری مصنوعات و شواهد میتواند سبب تغییر در پایگاهداده شود .از
اینرو ،پیش از استخراج اطالعات از داخل یا خارج پایگاهداده میبایست نسبت به پایدار یا ناپایدار بودن
اطالعات آگاهی پیدا کرد .هر پایگاهداده شواهد مربوط به اعمال مختلف را در بخشها و فایلهای رویدادنگاری
مختلف ذخیره میکند .این بدان معناست که به منظور تجزیه و تحلیل جرمشناسی میبایست نسبت به
چگونگی عملکرد پایگاهداده ،محل فایلها و مصنوعات مختلف اطالع داشت .از آنجا که تمرکز ما در فرآیند
جرمشناسی پایگاهداده تنها بر روی اطالعات حاصل از رویدادنگاری و ممیزی در پایگاهداده است ،لذا اطالعات
مورد هدف برای گردآوری تنها به پایگاهداده محدود شده و شامل اطالعات موجود در سیستم عامل و
حافظهی اصلی نمیباشد.
درصورتی که بر روی فایلهای رویدادنگاری و ممیزی به صورت دورهای اطالعاتی ثبت شود ،به هنگام
شناسایی رویداد غیرمجاز میبایست ابتدا سرور پایگاهداده متوقف شود تا از اجرای پرسمانهای جدید بر روی
سرور خودداری گردد .بدین ترتیب از نگاشته شدن بر روی اطالعات ثبت شده در فایلهای رویدادنگاری و
ممیزی جلوگیری میشود .در نهایت نیز به منظور انجام تحلیلهای آتی میتوان از فایلهای مورد نیاز ،یک
نسخهی پشتیبان تهیه نمود ].[1۲
مرحله جمعآوری اطالعات و شواهد ،شامل دو گام زیر میباشد:
 .1تعیین نحوهی جمعآوری اطالعات :در صورت مشاهده عالئمی از وقوع رویداد غیرمجاز در
پایگاهداده ،با توجه به نوع رویداد میتوان از منابع مختلفی برای جمعآوری اطالعات استفاده کرد .به
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عنوان نمونه ،برای جمعآوری اطالعات مربوط به برخی از رویدادها میبایست از رویدادهای ثبتشده
در فایلهای رویدادنگاری و برای برخی دیگر میبایست از تعریف خطمشیهایی ممیزی استفاده
کرد.
 .۲بررسی تنظیمات فعلی :پس از آنکه منابع جمعآوری اطالعات برای یک رویداد ناخواسته مشخص
شدند ،تنظیمات فعلی سیستم بررسی میشود .با بررسی اولیهی تنظیمات مشخص میشود که آیا
اقدامات اولیه برای ثبت اطالعات قبل از وقوع رویداد انجام شدهاند یا خیر .به عنوان نمونه ،بررسی
میشود که آیا در پایگاهداده ،خطمشیهایی برای ثبت اطالعات ممیزی مربوط به جرم تعریف شده
است یا خیر.
استخراج و تجزیه و تحلیل اطالعات:
در این مرحله ابتدا ابزارها و پرسمان های هدف به منظور استخراج اطالعات از منابع تعیین میشوند .یک
روش محبوب در میان تحلیلگران جرمشناسی ،استخراج عبارات  SQLاجرا شده در پایگاهداده است.
همچنین بیشک یکی از المانهای بسیار مهم در تجزیه و تحلیل جرمشناسی ،شناسایی هویت مجرم است.
هر عملی که ثبت میشود را باید بتوان به یک شخص واقعی نسبت داد ] .[15سپس اطالعات هدف از منابع
مشخص شده استخراج و مرحله بررسی و تحلیل اطالعات آغاز میگردد .در این مرحله با بررسی و تحلیل
دادههای جمعآوری شده ،اطالعاتی همچون عامل وقوع رویداد ،زمان وقوع ،دالیل وقوع ،نوع تغییر حاصل از
اجرای رویداد ،داده متأثر از تغییر و چگونگی اعمال رویداد غیرمجاز ،آشکار میشود ] .[11 ,1۰الزم به ذکر
است که تجمیع دادهها در فرآیند جرمشناسی پایگاهداده بسیار حائز اهمیت است .به منظور سادگی در
بررسی هر یک از رویدادهای ناخواسته ،بخش استخراج اطالعات و تجزیه و تحلیل با یکدیگر ادغام شده و
تحت عنوان استخراج و تجزیه و تحلیل اطالعات بیان میشود.
ترمیم:
پس از محرز شدن رخداد جرم در سامانه پایگاهداده ،متناسب با نیاز و شواهد اطالعاتی موجود ،ممکن است
ترمیم پایگاهداده امکانپذیر باشد .در واقع ،ترمیم سامانه پایگاهداده بدین معناست که وضعیت پایگاهداده را به
وضعیتی پیش از وقوع رویداد برگردانیم .به عنوان نمونه ،در صورتی که دادههای حساس از یک جدول حذف
شده باشند ،این مرحله به بازیابی دادههای حذفی میپردازد.
ارائهی مستندات:
در گام نهایی میبایست کلیهی بررسیهای صورت پذیرفته را در یک قالب استاندارد از پیش تعیین شده به
نحوی مستند نمود که قابل ارائه به مدیریت سازمانی یا دادگاه قانونی برای طرح دعوی باشد .مستندسازی به
سایر بررسیکنندگانی که سناریوی مشابهای را تجربه میکنند نیز کمک خواهد کرد .به منظور ارائه مستندات
مربوط به رویدادهای غیرمجاز کشفشده در سامانه ،فرم استاندارد زیر ارایه شده است.
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جدول  :1تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی پایگاهداده
عنوان رویداد
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

وقوع خصمانه ☐

وقوع ناخواسته ☐

شیوه ممیزی
منابع رویدادنگاری
شیوه یا ابزار تحلیل
امکان ترمیم

2 -3

رهنمونهای فرآیند جرمشناسی

در این بخش ،برخی از مهمترین رهنمونهای مربوط به مراحل مختلف فرآیند جرمشناسی پایگاهداده آورده
شده است .الزم به ذکر است که مالحظات ذکر شده در این بخش برای هر سامانه پایگاهداده در هر سازمانی
حیاتی است .با این وجود ،ممکن است متناسب با نوع سازمان و نوع سامانه پایگاهداده ،مالحظات دیگری نیز
افزوده شود ].[15-1۲
 .1در صورت بروز نقض امنیتی ،کل سازمان باید از آن مطلع شده و نشست آموزشی کوتاهی در زمینه
رسیدگی به آن با حضور تمامی افراد برگزار شود .در صورتی که اطالعرسانی به بخشهای مختلف
سازمان و تجزیه و تحلیل جرمشناسی توسط بخشهای مختلف ،طبق برنامهی مشخصی انجام نشود،
بخشهایی ممکن است موضوع را نادیده بگیرند و بخشهای دیگری ممکن است آن را به اطالع
عموم برسانند .بنابراین ،هرآنچه که در روند جرمشناسی انجام میشود میبایست طبق برنامه از پیش
تدوین شده ،صورت پذیرد.
 .۲یکی از چالشیترین مسائل در بررسی پایگاههای داده آن است که هر چه بیشتر در پایگاهداده
جستجو و بررسی انجام شود ،تغییرات بیشتری در آن رخ میدهد .الزم به ذکر است که تقریباً هر
عملی که در پایگاهداده انجام میشود ،میتواند باعث تغییر در رکوردهای دیکشنری شود.
 .3استفاده از حساب کاربری با مجوزهای باال میتواند خود زمینه ایجاد تغییرات در پایگاهداده را فراهم
آورد .بنابراین ،در نظر گرفتن حساب کاربری با دسترسیهای محدود فقط خواندنی برای این منظور
ایدهآل است .اگر چنین حسابهای کاربری قبل از وقوع جرم تعریف نشده باشد ،ایجاد حساب
کاربری جدید توصیه نمیشود؛ چرا که خود موجب تغییرات جدیدی در سامانه میشود و با وجود
اینکه استفاده از کاربر  SYSمیتواند خطرناک باشد ولی منطقیتر است.
 .۴برای قابل قبول بودن شواهد در دادگاه قانونی به هنگام طرح دعوی ،دو اصل اساسی باید رعایت
شود :)1 :اولین اصل آن است که میبایست ثابت شود که اطالعات و شواهد گردآوری شده به صورت
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قانونی به دست آمده است و  :)۲دومین اصل نیز آن است که میبایست ثابت شود که به هنگام
جمعآوری شواهد و اطالعات تغییری در آنها اعمال نشده است .برای اثبات اصل اول ،پیش از
جمعآوری شواهد باید قانونی بودن آنها بررسی و تأیید شود .همچنین اصل دوم نیز با مستندسازی
شواهد و اعمال اجرا شده بر روی آنها قابل اثبات است .در حقیقت جمعآوری شواهد باید طی
گامهای از پیش تدوین شدهای صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که شواهد جمعآوری شده،
تغییر نکردهاند .برای اثبات صحت دادهها میتوان از روش مجموع مقابلهای۲6استفاده کرد .این روش
می تواند بر روی شواهد مختلف از جمله یک فایل یا کل دیسک سخت افزاری اعمال شود .با این
روش میتوان ثابت کرد که شواهد جمعآوری شده همان اطالعاتی است که در ادامه از آنها برای
تجزیه و تحلیل استفاده میشود و بدون تغییر به دادگاه قابل ارائه است .توجه به این نکته حائز
اهمیت است که برای استفاده از روش مجموع مقابلهای نباید به راحتی از بستههای موجود در
پایگاههای داده استفاده شود .به عنوان مثال ،در پایگاهداده اوراکل ،نباید از بستهی
 DBMS_SQLHASHاستفاده شود چون ممکن است خود این بسته توسط مهاجم تغییر داده شده
باشد .بنابراین در طول بررسیهای جرمشناسی باید بتوان اعتبار ابزارها و عدم تغییر آنها را ثابت
کرد .مهاجم همچنین میتواند دیدهای موجود در پایگاهداده را برای مخفی نگه داشتن اعمال خود
تغییر دهد .بنابراین باید یا از جدولهای پایه در بررسیهای جرمشناسی استفاده شود و یا پیش از
استفاده از دیدها از صحت آنها اطمینان حاصل گردد.
 .5یکی از مصنوعات مهم پایگاهداده برای تجزیه و تحلیل جرمشناسی ،رویدادهای ثبت شده توسط
ممیزی است .استفاده از ممیزی این اطمینان را ایجاد میکند که همیشه شواهدی برای استفاده در
تحلیل جرمشناسی وجود دارد .میتوان پایگاهداده را برای ثبت رویدادهای مشخص همچون ایجاد
یک کاربر ،تغییر رمز عبور و دسترسی به محتوای یک جدول تنظیم کرد .در صورتی که ممیزی فعال
نباشد میتوان از سایر قابلیتهای رویدادنگاری در پایگاههای داده برای ثبت تغییرات استفاده کرد .با
این وجود ،به کارگیری ممیزی با جزئیات کافی و ثبت تمامی اعمال اجرا شده توسط مهاجم ،تجزیه
و تحلیل جرمشناسی را سادهتر میکند .تنظیمات مربوط به ممیزی میبایست بر اساس برنامهای از
قبل تعیین شده ،مشخص گردد .در واقع بر اساس این برنامه ،هرآنچه که نیاز به دانستن است،
مشخص میگردد .در ادامه ،برخی از امکانها برای انجام تنظیمات ممیزی ارایه شدهاند:
 افرادی که به پایگاهداده وارد یا از آن خارج میشوند. -افرادی که خود را به جای مدیر پایگاهداده نمایش میدهند.
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 -تالش برای حملهی تزریقSQL۲7

 تغییر در پروفایل کاربر تغییر در ساختار پایگاهدادهیک راه حل جامع برای تهیهی ممیزی باید شامل ممیزی از خود ممیزی نیز باشد .در صورتی که
مهاجم تالش به حذف یک رکورد ممیزی کند ،باید این عمل ثبت شود .همچنین تالش برای تغییر
تنظیمات ممیزی نیز باید ثبت گردد .در صورتی که ممیزی در پایگاهداده فعال باشد ،اولین گام
شناسایی تنظیمات ممیزی است .پس از آن میتوان به رویدادهای ممیزی و استفاده از آنها در
بررسیهای جرمشناسی پرداخت.
 .6شواهد و اطالعات مربوط به جرمشناسی اغلب در مکانهای مختلفی از پایگاهداده وجود دارند.
شناخت شواهد و اطالعات مهم و اولویتبندی آنها از اهمیت باالیی برخوردار است .به غیر از
اطالعاتی که میتوان از طریق اجرای پرسمان بر روی پایگاهدادهی تغییریافته بهدستآورد ،میتوان از
طریق ابزارهایی که توسط سامانه پایگاهداده استفاده میشوند؛ همچون نهانگاه طرح

۲8
اجرایی و

رویدادنگاری تراکنشها۲9نیز شواهدی را جمعآوری کرد .یک طرح اجرایی ،کارآمدترین روش اجرای
درخواستهای داده است که در نهانگاه طرح اجرایی برای استفادهی مجدد ذخیره میشوند.
رویدادنگاری تراکنشها در شناخت پرسمانهای اجرا شده بر روی پایگاهداده و برای بررسیها و
تحقیقات مختلف ،مفید است .سایر منابع شامل فایلهایی هستند که تاریخچهی مربوط به پایگاهداده
را ذخیره میکنند .برخی از این فایلها به طور اختصاصی در پایگاهداده کاربرد دارند ،همچون فایل
رویدادنگاری پایگاهداده و فایلهای داده در حالی که سایر فایلها همچون رویدادنگاری سرور وب و
رویدادنگاری رویدادهای سیستمی یک سیستمعامل به طورخاص به سرور پایگاهداده اختصاص داده
نمیشوند .در هنگام تصمیمگیری درمورد اینکه کدام داده اول جمعآوری شود ،مهم است که سطح
بیثباتی یک فایل در نظر گرفته شود.
 .7یکی از بزرگترین مسائل در تجزیه و تحلیل جرمشناسی در پایگاهداده آن است که به صورت معمول
پایگاههای داده ،رویدادهای مربوط به دسترسی و خواندن محتوای جداول را ثبت نمیکنند ولی در
تمامی مواقع ،تغییرات در پایگاهداده همچون بروزرسانی ،درج و حذف دادهها ثبت میشوند .گاهی
نیاز است که شواهدی برای بررسی سرقت دادهها شناسایی شود .سرقت دادهها ،ممکن است به
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نحوی باشد که دادهها را از پایگاهداده حذف نکند .بنابراین میبایست به دنبال شواهدی برای
دسترسی به دادهها از طریق پایگاهداده بود .دسترسی به این گونه شواهد معموالً پیچیده است مگر
اینکه ممیزی فعال باشد .در حقیقت تنها روشی که میتوان از آن به طور حتم برای اثبات دسترسی
به داده مشخص استفاده کرد ،فعال کردن ممیزی روی آن پیش از دسترسی است .به طور طبیعی،
ثبت فعالیت خواندن دادهها ایدهآل است هرچند همیشه انجام نمیشود .بنابراین باید بتوان در کنار
آن ،از راههای جایگزین نیز استفاده کرد .بدین منظور اصوالً از همبستگی3۰میان شواهد استفاده
میشود .به عنوان مثال ،در پایگاهداده اوراکل ،ممکن است شواهدی مبنی بر ورود مهاجم و ایجاد
اتصال به پایگاهداده وجود داشته باشد .مهاجم ممکن است پرسمان  SELECTرا وارد کرده باشد و
بهینهساز31در اوراکل وارد عملی برای کامپایل دستور  SQLشده باشد .همچنین در صورتی که
حمله بالفاصله مورد بررسی قرار گرفته باشد ،پرسمان  SQLاستفاده شده توسط مهاجم ممکن است
در  SGAوجود داشته باشد .در این شرایط ،در صورتی که حمله از طریق سرور وب انجام شده باشد،
پرسمان  SQLممکن است در فایل رویدادنگاری مربوط به برنامهی کاربردی تحت وب موجود باشد.
بنابراین در صورتی که ممیزی بر روی سیستم فعال نباشد ،باید از همبستگی میان شواهد مختلف
برای نتیجهگیری درمورد سرقت اطالعات استفاده شود.
 .8برای جلوگیری از حجیم شدن فایلهای رویدادنگاری و ممیزی میتوان خطمشیهایی را برای
بازنویسی3۲رویدادها در این گونه از فایلها اعمال کرد .به عنوان مثال میتوان مشخص کرد که در
صورتی که حجم فایلهای رویدادنگاری به  1۰۰مگابایت رسید ،اطالعات جدید از ابتدای فایل بر
روی اطالعات قبلی نوشته شود یا در یک دوره هفت روزه ،فایلهای رویدادنگاری جدید ایجاد شوند.
درصورتی که بر روی فایلهای رویدادنگاری و ممیزی به صورت دورهای اطالعات ثبت شود ،هنگام
تشخیص رویداد غیرمجاز ،باید ابتدا سرور پایگاهداده متوقف شود تا از اجرای اعمال و پرسمانهای
جدید بر روی سرور خودداری شود .سپس میتوان از فایلهای مورد نیاز ،نسخهی پشتیبان تهیه کرد
تا تحلیلهای آتی بر روی نسخههای پشتیبان انجام شود.
 .9در صورتی که خطمشیهایی برای تهیهی پشتیبان از پایگاهداده به صورت دورهای وجود داشته باشد،
وضعیت مطلوبی که پایگاهداده پیش از این ،در آن قرار داشته است در دسترس خواهد بود .در
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نتیجه ،در صورت وقوع رویداد غیرمجاز با بازگرداندن فایلهای پشتیبان میتوان به حالت مطلوب
پیش از رویداد غیرمجاز تغییر وضعیت داد.
 .1۰در صورت وجود فایلهای رویدادنگاری و ممیزی بر روی سیستمی که در آن پایگاهداده وجود دارد،
مدیر پایگاهداده یا کاربر مخرب میتواند به طور موقت تهیهی ممیزی و رویدادنگاری را متوقف کرده
و اعمال مورد نظر خود را اجرا کند و یا تغییراتی را به صورت دستی در فایلهای ممیزی و
رویدادنگاری ایجاد کند .در صورتی که چندین نسخه از دادههای حساس در مکانهای مختلف وجود
داشته باشد ،امکان از دست رفتن دادههای حساس در صورت حذف آنها از یک مکان ،کاهش
مییابد .همچنین مطلوب است که تمامی رویدادها به سیستم مرکزی ارسال شده و از آنها به طور
مرکزی حفاظت و نگهداری شود.
 .11معموالً مهاجمین پس از حمله به پایگاهداده ،سعی به حذف ردپای خود در فایلهای رویدادنگاری و
ممیزی میکنند .بنابراین محدود کردن دسترسی به این فایلها و کپیبرداری از آنها و ذخیرهسازی
در سرور مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است .همچنین با تشخیص اعمال تغییر غیرمجاز در
فایلهای رویدادنگاری و ممیزی میتوان متوجه شد که رویدادهای ثبت شده در این فایلها فاقد
اعتبار هستند .به عنوان نمونه ،هنگام اجرای پرسمان بر روی فایلهای رویدادنگاری  redo logمربوط
به پایگاهداده اوراکل ،در صورتی که به صورت دستی تغییری در این فایلها اعمال شده باشد ،یکی از
خطاهای موجود در شکل  ۲و شکل  3نشان داده میشود که نشاندهندهی تغییر غیرمجاز در این
فایلها و عدم اعتبار اطالعات ذخیره شده ،است.

شکل  :2خطای تغییر غیرمجاز در فایل رویدادنگاری
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شکل  :3خطای تغییر غیرمجاز در فایل رویدادنگاری

جمعبندی

2 -4

در این فصل ،ابتدا بستر مورد نیاز برای جرمشناسی پایگاهداده را تحت عنوان تمهیدات جرمشناسی به طور
مشروح مورد بحث و بررسی قرار دادیم .سپس فرآیند جرمشناسی را از شناسایی جرم تا تهیه و ارائه
مستندات به مدیریت سازمان و دادگاهقانونی برای طرح دعوی تشریح کردیم .همچنین به منظور ارائه
مستندات مربوط به رویدادهای غیرمجاز کشفشده در سامانه ،فرم استاندارد زیر ارایه گردید.
جدول  :2تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی پایگاهداده
عنوان رویداد
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

وقوع خصمانه ☐

وقوع ناخواسته ☐

شیوه ممیزی
منابع رویدادنگاری
شیوه یا ابزار تحلیل
امکان ترمیم

درج ،حذف ،تغییر و مشاهدهی غیرمجاز محتوای جداول
در این فصل به بحث و بررسی رویدادهای غیرمجازی که به صورت خصمانه یا ناخواسته توسط
کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشوند و موجب درج سطر (های) جدید ،ویرایش و حذف
سطر (های) موجود و همچنین مشاهده تمامی یا بخشی از جدول (ها) در پایگاهداده میگردند ،پرداخته
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میشود .سه رویداد فوق از جمله دستورات دستکاری داده ( 33) DMLدر پایگاهداده به حساب میآیند .از
آنجاییکه رویدادهای مورد بحث در این فصل از نقطه نظر جرمشناسی به هم نزدیک هستند ،تنها بر روی
رویداد حذف غیرمجاز به عنوان یک نماینده از این گروه رویدادها متمرکز شده و در صورت نیاز تفاوتهای
دیگر رویدادها ذکر میگردد.

3- 1

شناسایی جرم

فرآیند جرمشناسی با مشاهدهی رویدادهای غیرمجاز در سامانه آغاز میشود .بنابراین در صورتیکه مدیر
پایگاهداده خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق کاربران) ،نسبت به حذف دادهها از جدولی آگاهی
پیدا کند که انتظار حذف آنها در شرایط فعلی را نداشته است ،فرآیند جرمشناسی در سامانه آغاز میشود.

3- 2

جمعآوری اطالعات و شواهد

از آنجاییکه هر پایگاهداده شواهد مربوط به اعمال مختلاف را در بخشهاا و فایلهاای رویادادنگاری مختلاف
ذخیره می کند ،در این بخش قصد داریم منابع مربوط به شواهد رویداد غیرمجاز حذف را تعیاین نمااییم .در
پایگاهدادهی  PostgreSQLبا استفاده از رویدانگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده و همچناین باا اساتفاده از
ممیزی میتوان اطالعات مربوط به رویداد حذف داده از جدول را جمعآوری کرد .از اینرو ،در ادامه به معرفی
منابع مربوط به شواهد رویداد غیرمجاز حذف و نحوه آگاهی و تنظیم آنها میپردازیم.

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده :ثبت فعالیتهای پایگاهداده شامل پیغامهای خطا ،پرسمانها
و پیغامهای راهاندازی/توقف است .این دسته از فایلهای ثبت ،اولین مکانی هستند که در صورت عدم
راهاندازی  PostgreSQLباید به دنبال اطالعات در آنها بود .برخی از پارامترهای موجود در فایل
 ،postgresql.confثبت فعالیتهای پایگاهداده را کنترل میکنند .برای یافتن محل فایل پیکربندی
 postgresql.confمیتوان از دستور زیر استفاده کرد:
;SHOW config_file

در قسمت  ERROR REPORTING AND LOGGINGدر فایل  postgresql.confتنظیمات مربوط به ثبت
رویدادها قرار دارد .برخی از مهمترین این پارامترها در جدول  3آورده شدهاند.

3
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جدول  :3برخی از پارامترهای فایل پیکربندی postgresql.conf
پارامتر
log_destination

توضیح

مقادیر

 PostgreSQL ،از چناااادین روش از جملااااه ،stderr

csvlog،stderr

 syslog ،csvlogو  evenlogدر ویناادوز ،باارای ثباات

 syslogیا eventlog

پیغامهای سرور ،پشتیبانی میکند .این پارامتر فهرستی از
این مقادیر را دریافت میکناد .مقادار پیشفارض stderr
اساات .درصااورتیکه  csvlogبااه عنااوان مقاادار پااارامتر
 log_destinationانتخاب شود ،رکوردهای ثبت ،فرمت
 CSV3۴خواهند داشت.
logging_collector

 onیا off

log_directory

مسیر مطلاق یاا نسابی در صااورت فعااال بااودن پااارامتر ،logging_collector

 Logging collectorدر حقیقت فرآیناد پسزمیناهای
است که پیغامهای ثبت ارساالی باه  stderrرا دریافات و
آنها را به فایلهای ثبت ارسال میکند.

نساابت بااه دایرکتااوری کاربرد دارد.
داده ،بااااارای ایجااااااد
فایلهای ثبت
log_filename

client_min_messages

الگاااویی بااارای ناااام در صااورت فعااال بااودن پااارامتر ،logging_collector
فایلهای ثبت

کاربرد دارد.

،DEBUG5

سطوح پیغامهایی که به کالینت ارسال میشوند را کنترل

،DEBUG4

میکند .هر سطح شامل تمامی سطوحی است که به دنبال

،DEBUG3

آن آمدهانااد .مقاادار پیشفاارض ایاان پااارامتر NOTICE

،DEBUG2

است.

،LOG ،DEBUG1
،NOTICE
،WARNING
FATAL ،ERROR
و PANIC
log_min_messages

سطوح پیغامهایی که در  server logنوشته میشاوند را

،DEBUG5

4
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،DEBUG4

کنترل میکند .هر سطح شامل تمامی سطوحی است کاه

،DEBUG3

به دنبال آن آمدهاند.

،DEBUG2
،INFO ،DEBUG1
،NOTICE
،WARNING
،ERROR

،LOG

 FATALو PANIC
log_min_error_statement

،DEBUG5

این پارامتر کنترل میکند که کادامیک از عباارات SQL

،DEBUG4

که باعث ایجاد شرایط خطا شدهاند ،در  server logثبت

،DEBUG3

شوند .مقدار پیشفارض  ERRORاسات یعنای تماامی

،DEBUG2

عباراتی کاه باعاث ایجااد  ،ERRORپیغامهاای ،LOG

 ،INFO ،DEBUG1خطاهای  FATALیا  PANICشدهاند ،ثبت شوند.
،NOTICE
،WARNING
،ERROR

،LOG

 FATALو PANIC
Log_min_duration_state
ment

حداقل زمان برای کامل تمامی عباراتی که به اندازهی زمان مشخصشده یا بیشتر،
زمااان باارای اجاارا نیاااز داشااته باشااند ،ثباات میشااوند.

اجرا شدن عبارت

درصورتیکه این مقدار صفر باشاد ،تماامی عباارات ثبات
میشوند.
log_connections

 Onیا off

سبب میشود هر تالش برای اتصال به سرور ثبت شود.

log_disconnections

 Onیا off

سبب میشود رویداد قطع نشست ،ثبت شود.

log_statement

( Noneبه معنی  ،)offکنترل میکند که کدامیک از عبارات  SQLثبت شوند.
( mod ،ddlتماااامی
کتابخاناااااههای  ddlو
تمامی عباراتی کاه داده
را تغییر میدهند) و all
(باااه معنااای تماااامی
عبارات)
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پارامترهای  log_connectionsو  log_disconnectionsبرای ثبات رویادادهای مرباوط باه ورود و خاروج از
پایگاهداده استفاده میشوند .پارامتر دیگری که پرکااربرد اسات پاارامتر  log_statementاسات .درصاورتیکه
مقدار این پارامتر برابر  ddlتنظیم شود ،تمامی عبارات  DDLثبت میشوند و در صورت تنظیم مقادار ،mod
تمامی عبارات  DDLبه همراه عبارات تغییردهندهی داده ثبت میشوند .بهمنظور ثبت همهی عبارات ،مقادار
 allبرای این پارامتر تنظیم میشود .مسیر فایلهای ثبت با پارامتر  log_directoryو ناام فایلهاای ثبات باا
پارامتر  log_filenameمشخص میشوند.
جدول  :4بررسی وضعیت و فعال کردن رویدادنگاری برای رویداد حذف در سطح پایگاهداده
یافتن محل فایل پیکربندی postgresql.conf
;SHOW config_file

یافتن محل فایلهای رویدادنگاری
;SHOW log_directory

یافتن سطح و عبارات رویدادنگاری
;SHOW log_statement

ممیزی :در سازمانها و شرکتهای مختلف نیاز به ممیزی در سطوح مختلفی احساس میشود .در برخی از
شرکتها اطالعاتی با جزئیات بیشتر موردنیاز است و در برخی دیگر تنها از کسانی که به پایگاهداده متصل
میشوند ،ممیزی تهیه میشود .به صورت پیشفرض بر روی نسخهی متنباز35پایگاهدادهی ،PostgreSQL
قابلیت ممیزی وجود ندارد؛ یکی از معروفترین افزونههای36ممیزی برای نسخهی متنباز ،PostgreSQL
 pgAuditاست .به منظور اطمینان نسبت به فعال بودن  pgAuditاز دستور زیر استفاده میشود .در صورتیکه
 pgAuditفعال باشد ،خروجی حاصل از اجرای این دستور ،چاپ  pgAuditبه عنوان خروجی است.
;SHOW shared_preload_libraries
همچنین با استفاده از دستور زیر می توان متوجه شد که از کدامیک از عبارات و دساتورات در PostgreSQL

توسط  pgAuditممیزی تهیه میشود.

5
6
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SHOW pgaudit.log

در حقیقت در  pgaudit.logمیتاوان مشاخص کارد کاه کادام دساته از پرسامانها و دادههاا ثبات شاوند.
 pgaudit.logمیتواند یک یا ترکیبی از مقادیر زیر را شامل شود:

  SELECT :READو  COPYدرصورتیکه مبدأ یک رابطه یا یک پرسمان باشد،  :WRITEپرسمانهای  TRUNCATE ،DELETE ،UPDATE ،INSERTو  COPYدرصورتیکهمقصد یک رابطه باشد،
  :FUNCTIONفراخوانی تابع و بالکهای ،DO :ROLE -عبارات

مرتبط

با

نقشها

و

شامل

مجوزها

،GRANT

،REVOKE

،CREATE/ALTER/DROP ROLE
  :DDLتمامی عبارات  DDLکه در کالس  ROLEشامل نمیشوند،  :MISCدستورات متفرقه همچون  CHECKPOINT ،FETCH ،DISCARDو .VACUUMاطالعات تکمیلی :بهمنظور نصب افزونهی  pgAuditمراحل زیر میبایست انجام شود:
 .1ابتدا در خط فرمان37،وارد پوشه نصب  PostgreSQLشده و دستورات زیر را به ترتیب اجرا
نمایید:
pgc update
pgc install pgaudit

 .۲سپس postgresql.conf ،را با ویرایشگر متن دلخواهی باز نموده و خط زیر به آن اضافه
میشود:
'shared_preload_libraries='pgaudit

 .3در آخر ،سرور را راهاندازی مجدداً نموده و در خط فرمان مربوط به  ،psqlدستور زیر را اجرا
کنید:
;CREATE EXTENSION pgaudit

 .۴با استفاده از دستور زیر میتوان مشخص کرد که از کدامیک از دستورات و عبارات در نشست
جاری ،ممیزی تهیه میشود:

7
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;'set pgaudit.log = 'write, ddl

جدول زیر به صورت خالصه ،کلیه تنظیمات مربوط به فاز جمعآوری اطالعات و شواهد را با استفاده از افزونه
 pgauditدر قالب چندین گام متوالی نشان میدهد.
جدول  :5بررسی وضعیت و فعال کردن ممیزی برای رویداد حذف در سطح پایگاهداده
بررسی فعال بودن PgAudit
;SHOW shared_preload_libraries
نصب افزونهی pgAudit

وارد کردن دستورات مقابل در

pgc update

 1خط فرمان در مسیر پوشه

pgc install pgaudit

نصب PostgreSQL
وارد کردن خط مقابل در فایل
 ۲پیکربندی

'shared_preload_libraries='pgaudit

postgresql.conf
 3راهاندازی مجدد سرور
۴

راهاندازی مجدد سرویس  PostgreSQLدر پنل  Servicesدر ویندوز

اجرای دستور مقابل در خط

;CREATE EXTENSION pgaudit

فرمان PostgreSQL
تعیین سطح ممیزی

 1تعیین سطح ممیزی

;'ALTER SYSTEM SET pgaudit.log TO 'write
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 ۲بارگیری مجدد پیکربندی

;)(SELECT pg_reload_conf

PostgreSQL
تعیین سطح ممیزی در نشست جاری

;'set pgaudit.log = 'write

برخی دستورات سودمند

بررسی اینکه از کدامیک از
عبارات و دستورات در
 PostgreSQL 1توسط

SHOW pgaudit.log

 pgAuditممیزی تهیه
میشود.
یافتن محل فایلهای

۲

;SHOW log_directory

ممیزی و رویدادنگاری

3- 3

استخراج و تجزیه و تحلیل اطالعات

در این بخش نحوهی استخراج اطالعات برای هر یک از منابع ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .با استفاده از
اطالعات جمعآوری شده ،تحلیلگر باید دادههای حذفشده را بررسی و در صورت مشاهدهی رویداد حذف
غیرمجاز ،آن را به عنوان جرم ،شناسایی نماید .در ادامه برای هر یک از منابع حاوی شواهد برای رویدادهای
سامانه ،نحوه استخراج و تجزیه و تحلیل شواهد تشریح میگردد.
رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده :برای استخراج اطالعات از رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای
پایگاهداده میبایست ابتدا فایل ثبت وقایع را یافت و سپس با مشاهده آن ،پرسمان حذف دادهها ،زمان و کاربر
اجراکنندهی پرسمان را استخراج کرد.
جدول  :6استخراج و تحلیل اطالعات با استفاده از رویدادنگاری برای رویداد حذف در سطح پایگاهداده
استخراج و تحلیل اطالعات رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده
1

یافتن مسیر فایل ثبت رویدادها

۲

مشاهده شواهد

;SHOW log_directory
]gedit [log_filename path
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ممیزی :شبیه رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ،برای استخراج اطالعات میبایست ابتدا فایل ثبت
وقایع را یافته و سپس با مشاهده آن پرسمان حذف دادهها ،زمان و کاربر اجراکنندهی پرسمان را پیدا کنیم.
الزم به ذکر است که رویدادهای ناشی از تنظیمات فایل  postgresql.confو ممیزیهای ناشی از تنظیم
افزونهی  pgAuditدر یک محل ذخیره میشوند.

3- 4

ترمیم

در صورتی که پیش از حذف دادهها اقدامات الزم جهت تهیه فایل پشتیبان صورت پذیرفته باشد ،با بازیابی
فایل میتوان اطالعات از دست رفته را مجدداً در اختیار گرفت .در این بخش سعی داریم روشهایی به غیر از
روشهای مربوط به تهیهی نسخههای پشتیبان را برای بازیابی دادههای از دست رفته مورد بحث و بررسی
قرار دهیم .یک روش برای بازیابی دادههای از دست رفته آن است که پرسمانهای اجرا شده بر روی یک
جدول را از زمان ایجاد جدول تا زمان حذف داده از جدول ،بازیابی کرده و تمامی آنها را به غیر از دستور
 ،DELETEمجددا بر روی جدول اجرا نماییم .بدین ترتیب دادههای حذف شده از جدول ،بازیابی میشوند.
این روش مستلزم آن است که تمامی رویدادهای ثبت شدهی مربوط به جدول مورد نظر ،در دسترس باشند.
روش دیگر استفاده از افزونهی  pgtreatsاست .برای این منظور مراحل زیر میبایست به ترتیب دنبال شود.
جدول  :7ترمیم برای رویداد حذف در سطح پایگاهداده
نصب افزونهی pgtreats
1

متوقف کردن پایگاهداده

Systemctl stop postgresql
git clone https://github.com/omniti-labs/pgtreats

۲

دریافت ،کامپایل و نصب

cd pgtreats/contrib/pg_dirtyread/

افزونه

make
make install

3

بارگذاری افزونه در

'psql -d test -c 'create extension pg_dirtyread

PostgreSQL

بررسی وضعیت بارگذاری افزونهی pgtreats
;'SELECT * FROM pg_available_extensions WHERE name='pgtreats

مشاهدهی دادههای موجود و حذف شده از جدول
>SELECT * FROM pg_dirtyread(‘<TABLE_NAME>’::regclass) t (<COLUMN_NAME
;)><COLUMN_TYPE
;)SELECT * FROM pg_dirtyread(‘test’::regclass) t (a int, b int
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نکات تکمیلی :بازیابی دادههای حذف شده با استفاده از افزونهی  pgtreatsمستلزم آن است که  vacuumبه
صورت خودکار بر روی جدول اجرا نشده باشد .بنابراین به محض اطالع از حذف ناخواستهی دادهها از جدولی
در پایگاهداده ،پارامتر  autovacuumدر فایل تنظیمات  postgresql.confباید غیرفعاال شاود .باا اساتفاده از
دستور زیر میتوان وضعیت پارامتر  autovacuumرا بررسی کرد.
;SHOW autovacuum

در صورتی که  vacuumبه صورت دستی یا خودکار بر روی جدول اعمال شود ،دادههاای حاذف شاده قابال
مشاهده و بازیابی با استفاده از افزونهی  pgtreatsنخواهند بود .همچنین این افزونه برای دادههاایی باا حجام
زیاد که نیاز به تقسیم شدن به قطعات کوچکتر38در هنگام ذخیرهسازی را دارند ،به درستی عمل نمیکند.

3- 5

ارائهی مستندات

در این گام ،اطالعات کسب شده در طول فرآیند جرمشناسی پایگاهداده مساتند میشاود .بارای ایان منظاور
میبایست برای هر یک از رویدادهای درج ،حذف و مشاهده جداول در پایگااهداده باه هنگاام بررسای جارم،
جداول زیر به طور دقیق تکمیل و به مدیریت سازمان برای پیگیریهای الزم و طرح دعوی ارائه گردد.
جدول  :8تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی رویداد درج غیرمجاز در جدول
درج غیرمجاز در جدول
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

استفاده از ☐ pgtreats

وقوع ناخواسته ☐

وقوع خصمانه ☐

توضیحات

جدول  :6تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی رویداد بروزرسانی غیرمجاز محتوای جدول
بروزرسانی غیرمجاز محتوای جدول

8
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وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

PostgreSQL

وقوع خصمانه ☐

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

وقوع ناخواسته ☐

استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات

جدول  :7تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی رویداد حذف غیرمجاز محتوای جدول
حذف غیرمجاز محتوای جدول
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

وقوع خصمانه ☐

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

وقوع ناخواسته ☐

استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات

جدول  :8تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی رویداد مشاهده غیرمجاز محتوای جدول
مشاهده غیرمجاز محتوای جدول
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

وقوع خصمانه ☐

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات
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جمعبندی

در ایاان فصاال بااه بحااث و بررساای رویاادادهای غیرمجااازی کااه بااه صااورت خصاامانه یااا ناخواسااته توسااط
کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال میشوند و موجب درج سطر (های) جدید ،حذف ساطر (هاای)
موجود ،تغییر سطر(های) موجود یا مشاهده تمامی یا بخشی از جدول (ها) در پایگااه میگردناد ،پارداختیم.
برای این منظور ،پس از شناسایی جرم ،دو رویکرد برای جمعآوری شاواهد و اطالعاات مرباوط باه جارم باه
نامهای رویدادنگاری و ممیزی را معرفی کردیم .برای هر یک از این رویکردها ،تنظیمات مربوط به فعالسازی،
استخراج اطالعات و شواهد ،تحلیل شواهد ،ترمیم و در پایان تهیه مستندات را تشریح کردیم.

تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده
در این فصل به بحث و بررسی رویدادهای غیرمجازی که به صورت خصمانه یا ناخواسته توسط
کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال و موجب تغییر در شمای پایگاهداده میشود ،میپردازیم .این
دسته از رویدادها ،از جمله دستورات تعریف داده ( 39) DDLدر پایگاهداده به حساب میآیند .از آنجاییکه
رویدادهای مورد بحث در این فصل از نقطه نظر جرمشناسی بسیار به هم نزدیک هستند ،لذا تنها بر روی
رویداد حذف غیرمجاز یک جدول متمرکز میشویم.

4-1

شناسایی جرم

فرآیند جرمشناسی با مشاهدهی رویدادهای غیرمجاز در سامانه آغاز میشود .بنابراین در صورتیکه مدیر
پایگاهداده خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق کاربران) ،نسبت به تغییر در شِمای پایگاهداده
همچون حذف یک جدول آگاهی پیدا کند که انتظار تغییر آن در شرایط فعلی را نداشته است ،فرآیند
جرمشناسی در سامانه آغاز میشود.

4-2

جمعآوری اطالعات و شواهد

از آنجاییکه هر پایگاهداده شواهد مربوط به اعمال مختلف را در بخشها و فایلهای رویدادنگاری مختلف
ذخیره میکند ،در این بخش قصد داریم منابع مربوط به شواهد رویداد حذف غیرمجاز یک جدول را تعیین
نماییم .از اینرو ،در ادامه به معرفی منابع مربوط به شواهد رویداد حذف غیرمجاز یک جدول و نحوه آگاهی و

9
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تنظیم آنها میپردازیم .در پایگاهدادهی  ,PostgreSQLبه روشهای زیر میتوان اطالعات مربوط به رویداد
تغییر در شِمای پایگاهداده را جمعآوری کرد:
استفاده از رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده :ثبت فعالیتهای پایگاهداده شامل پیغامهای
خطا ،پرسمانها و پیغامهای راهاندازی/توقف است .این دسته از فایلهای ثبت اولین مکانی هستند که در
صورت عدم راهاندازی  ،PostgreSQLباید به دنبال اطالعات در آنها گشت .تنظیمات موجود در فایل
 ،postgresql.confثبت فعالیتهای پایگاهداده را کنترل میکنند .در ابتدا برای یافتن محل فایل پیکربندی
 ،postgresql.confدستور زیر اجرا میشود:
;SHOW config_file

حال می توان این فایل را با ویرایشگر متن دلخواه باز کرد و تنظیمات اعمال شده در قسمت ERROR

 REPORTING AND LOGGINGرا مشاهده کرد .پارامترهای مختلفی در این فایل برای تنظیم ثبت
رویدادها وجود دارد .جدول  9خالصهای از گامهای تشریح شده در باال را نشان میدهد.
جدول  :9جمعآوری اطالعات و شواهد با استفاده از رویدادنگاری برای رویداد تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده
یافتن محل فایل پیکربندی postgresql.conf
;SHOW config_file

یافتن محل فایلهای رویدادنگاری
;SHOW log_directory

یافتن سطح و عبارات رویدادنگاری
;SHOW log_statement

استفاده از ممیزی :در سازمانها و شرکتهای مختلف نیاز به ممیزی در سطوح مختلفی احساس میشود.
در برخی از شرکتها اطالعاتی با جزئیات بیشتر موردنیاز است و در برخی دیگر تنها از کسانی که به
پایگاهداده متصل میشوند ،ممیزی تهیه میشود .به صورت پیشفرض بر روی نسخهی متنباز۴۰پایگاهدادهی
 ،PostgreSQLقابلیت ممیزی وجود ندارد؛ یکی از معروفترین افزونههای۴1ممیزی برای نسخهی متنباز

0
1

37

Open source
Extension

4
4

جرمشناسی در پایگاهداده

PostgreSQL

 pgAudit ،PostgreSQLاست .به منظور اطمینان نسبت به فعال بودن  pgAuditاز دستور زیر استفاده
میشود:
;SHOW shared_preload_libraries
همچنین با استفاده از دستور زیر می توان متوجه شد که از کدامیک از عبارات و دساتورات در PostgreSQL

توسط  pgAuditممیزی تهیه میشود:
SHOW pgaudit.log

جدول زیر خالصهای از گامهای تشریح شده در باال را نشان میدهد.
جدول  :10جمعآوری اطالعات و شواهد با استفاده از ممیزی برای رویداد تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده
بررسی فعال بودن PgAudit
;SHOW shared_preload_libraries
نصب افزونهی pgAudit

وارد کردن دستورات مقابل در
1

pgc update

خط فرمان در مسیر فولدر نصب

pgc install pgaudit

PostgreSQL
۲

وارد کردن خط مقابل در فایل

'shared_preload_libraries='pgaudit

پیکربندی postgresql.conf

3

راهاندازی مجدد سرور

۴

اجرای دستور مقابل در PSQL

1

تعیین سطح ممیزی

۲

بارگیری مجدد پیکربندی

راهاندازی مجدد سرویس  PostgreSQLدر پنل  Servicesدر ویندوز
;CREATE EXTENSION pgaudit

تعیین سطح ممیزی
;'ALTER SYSTEM SET pgaudit.log TO 'ddl
;)(SELECT pg_reload_conf

PostgreSQL
تعیین سطح ممیزی در نشست جاری
;'set pgaudit.log = 'ddl

برخی دستورات سودمند
1

SHOW pgaudit.log

بررسی اینکه از کدامیک از
عبارات و دستورات در
38
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 PostgreSQLتوسط
 pgAuditممیزی تهیه میشود
یافتن محل فایلهای ممیزی و

۲

;SHOW log_directory

رویدادنگاری

4-3

استخراج و تجزیه و تحلیل اطالعات

در این بخش نحوهی استخراج اطالعات از منابع مربوط به شواهد ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .با
استفاده از اطالعات جمعآوری شده ،تحلیلگر باید تغییرات شمای پایگاهداده را بررسی و در صورت مشاهدهی
رویداد غیرمجاز آن را به عنوان جرم ،شناسایی نماید .در ادامه برای هر یک از منابع حاوی شواهد برای
رویدادهای سامانه ،نحوه استخراج و تجزیه و تحلیل تشریح میگردد.
استفاده از رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده :نمونهای از رویداد ثبتشده مربوط به حذف یک
جدول ،توسط تنظیمات اعمالشده در فایل پیکربندی  postgresql.confدر ادامه آورده شده است .هماانطور
که دیده میشود ،پرسمان حذف جادول ،زماان و کااربر اجراکننادهی پرسامان در فایلهاای ثبات ،ذخیاره
میشوند.
21-09-2018 16:28:50 +0430 [5604]: [9-1] user=postgres,db=test,app=pgAdmin3 LTS by BigSQL - Query
;Tool,client=127.0.0.1 LOG: statement: drop table test

استفاده از ممیزی :میتوان رخدادهای ثبتشده در فایلهای موجود در دایرکتوری را با استفاده از دستور
زیر مشاهده کرد:
;SHOW log_directory

نمونه ای از رویداد ثبت شده در فایل ممیزی مربوط به حذف یک جدول ،در ادامه آورده شده است .هماانطور
که در رویداد زیر دیده میشود ،پرسمان حذف جدول ،زمان و کاربر اجراکنندهی پرسمان در فایلهای ثبات،
ذخیره میشوند.
2018-09-21 16:28:50 +0430 [5604]: [10-1] user=postgres,db=test,app=pgAdmin3 LTS by BigSQL - Query
;Tool,client=127.0.0.1 LOG: AUDIT: SESSION,1,1,DDL,DROP TABLE,,,"drop table test

با توجه به اطالعات موجود در این بخش ،رویدادهای ناشی از تنظیمات فایل  postgresql.confو ممیزیهای
ناشاای از تنظاایم افزونااهی  pgAuditدر یااک محاال ذخیااره میشااوند (بااا توجااه بااه مقااادیر پارامترهااای
 log_directoryو  log_filenameدر فایل .)postgresql.conf
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ترمیم

در صورتی که پیش از تغییر در شمای پایگاهداده و به طور خاص حذف یک جدول ،اقدامات الزم جهت تهیه
فایل پشتیبان صورت پذیرفته باشد ،با بازیابی فایل میتوان اطالعات از دست رفته را مجدداً در اختیار گرفت.
الزم به ذکر است که با توجه به دانش کسب شده در مطالعات انجام شده ،برای پایگاهدادهی  PostgreSQLبه
غیر از روش پشتیبانگیری و بازیابی فایلهای پشتیبان ،روش و ابزار مناسبی یافت نگردید.

4-5

ارائهی مستندات

در این گام ،اطالعات کسب شده در طول فرآیند جرمشناسی پایگاهداده مساتند میشاود .بارای ایان منظاور
میبایست به هنگام بررسی جرم ،جدول زیر به طور دقیق تکمیل و به مدیریت سازمان برای پیگیریهای الزم
و طرح دعوی ارائه گردد.
جدول  :11تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی رویداد تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده
تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده
وقوع خصمانه ☐

وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

فاقد ابزار ترمیم به غیر از روش استفاده از پشتیبانگیری است.

وقوع ناخواسته ☐

توضیحات
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جمعبندی

در ایاان فصاال بااه بحااث و بررساای رویاادادهای غیرمجااازی کااه بااه صااورت خصاامانه یااا ناخواسااته توسااط
کاربر/برنامهکاربردی بر روی پایگاهداده اعمال و موجب تغییر در شمای پایگااهداده میگردناد ،پرداختاه شاد.
برای این منظور ،پس از شناسایی جرم ،دو رویکرد برای جمعآوری شاواهد و اطالعاات مرباوط باه جارم باه
نامهای رویدادنگاری و ممیزی معرفی گردید .برای هر یک از این رویکردها ،تنظیمات مربوط باه فعالساازی،
استخراج اطالعات و شواهد ،تحلیل شواهد ،ترمیم و در پایان تهیه مستندات تشریح گردید.
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تالش برای ورود غیرمجاز به پایگاهداده
در این فصل ،رویدادهای غیرمجازی که به صورت خصمانه یا ناخواسته توسط کاربر/برنامهکاربردی برای ورود
به پایگاهداده صورت میپذیرد را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم .این رویداد در واقع به هنگام تالش برای
ورود از طریق بدست آوردن نام کاربری و کلمه عبور به سمپاد تحمیل میشود .در ادامه ،فرآیند جرمشناسی
مربوط به این رویداد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

5 -1

شناسایی جرم

در صورتی که تالشهای ناموفقی برای ورود به سیستم پایگاهداده ثبت شوند ،با مشاهدهی رویدادهای
ثبتشده میتوان حمله به پایگاهداده برای یافتن نام کاربری یا کلمهی عبور یک نام کاربری را تشخیص داد.
در این شرایط فرآیند جرمشناسی در سامانه آغاز میشود.

5 -2

جمعآوری اطالعات و شواهد

از آنجاییکه هر پایگاهداده شواهد مربوط به اعمال مختلف را در بخشها و فایلهای رویدادنگاری مختلف
ذخیره میکند ،در این بخش قصد داریم منابع مربوط به شواهد رویداد تالش برای ورود به پایگاهداده را
تعیین نماییم .در ادامه هر یک از گامهای مرحلهی جمعآوری اطالعات و شواهد ،پیرامون تالش برای یافتن
کلمهی عبور یک نام کاربری ،توضیح داده شدهاند.
در صورتی که پارامتر  log_connectionsدر فایل پیکربندی  postgresql.confفعال شده باشد و مقدار آن on

باشد ،تمامی تالشها برای ورود به پایگاهداده در فایلهای ثبت ذخیاره میشاوند .باه منظاور بررسای مقادار
پارامتر  log_connectionsمیتوان از دستور زیر استفاده نمود.
;SHOW log_connections

جدول  1۲مراحل یافتن و پیکربندی تنظیمات مربوط به جمعآوری اطالعات و شواهد را نشان میدهد.
جدول  :12جمعآوری اطالعات و شواهد برای ورود غیرمجاز به پایگاهداده
یافتن محل فایل پیکربندی postgresql.conf
;SHOW config_file

یافتن محل فایلهای رویدادنگاری
;SHOW log_directory

بررسی ثبت رویدادهای تالش برای ورود به پایگاهداده
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;SHOW log_connections

5 -3

استخراج و تجزیه و تحلیل اطالعات

با استفاده از اطالعات جمعآوری شده ،تحلیلگر باید تالشهای ناموفق برای ورود به پایگاهداده را بررسی و در
صورت مشاهدهی تالشهای متوالی در فواصل زمانی کوتاه آن را به عنوان یک جرم تلقی نماید .نمونهای از
فایل ثبت رویدادها درشکل  ۴نشان داده شده است.

شکل  :4رویدادنگاری از تالش برای ورود به پایگاهداده

همانطور که دیده میشود ،در فواصل زمانی کوتاه ،نام کاربری  testبرای ورود تالش کرده است و باا شکسات
روبرو شده است .این رویدادها معموال بیانگر حملهی  brute forceبرای یافتن کلمهی عبور مربوط به یک ناام
کاربری است.

5 -4

ترمیم

در صورتی که رویدادهای ثبتی نشاندهندهی تالش برای ورود به پایگاهداده باشاند ،بناابر صاالح دیاد مادیر
پایگاهداده میتوان به کاربر برای مدتی اجازهی ورود به پایگاهداده را نداد (شاکل  .)5بادین ترتیاب باه ناوعی
حملهی حدس کلمهی عبور دشوار و غیرممکن میشود.
;ALTER ROLE test NOLOGIN
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شکل  :5عدم اجازهی ورود به پایگاهداده به یک نام کاربری

به عالوه میتوان با استفاده از دستور زیر ،تعداد اتصاالت همزمان کااربر باه پایگااهداده را محادود کارد و در
نتیجه با انتخاب مقدار صفر ،اجازهی اتصال به پایگاهداده را از کاربر گرفت (شکل .)6
;ALTER ROLE test WITH CONNECTION LIMIT 0

شکل  :6محدودسازی تعداد اتصاالت همزمان یک نام کاربری

با دستور زیر میتوان مجدداً اجازهی ورود به پایگاهداده را به کاربر داد.
;ALTER ROLE test LOGIN

دستور زیر نیز ،به کاربر اجازه میدهد به تعداد نامحدود اتصاالت همزمان به پایگاهداده داشته باشد.
;ALTER ROLE test WITH CONNECTION LIMIT -1

پارامتر یا دستوری برای غیرفعال کردن خودکار کاربر پس از تعداد مشخصای تاالش نااموفق بارای ورود باه
پایگاهداده در  PostgreSQLوجود ندارد.

جدول  :13ترمیم برای رویداد ورود غیرمجاز کاربر به پایگاهداده
سلب اجازهی ورود به پایگاهداده از کاربر
;ALTER ROLE <ROLE_NAME> NOLOGIN
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محدودسازی تعداد اتصاالت همزمان کاربر به پایگاهداده (مقدار صفر ،اجازهی اتصال به پایگاهداده را از
کاربر میگیرد)
;ALTER ROLE <ROLE_NAME> WITH CONNECTION LIMIT 0

برخی دستورات سودمند
اعطای اجازهی ورود به

1

;ALTER ROLE <ROLE_NAME> LOGIN

پایگاهداده به کاربر
عدم محدودسازی تعداد

۲

ALTER ROLE <ROLE_NAME> WITH CONNECTION LIMIT
;-1

اتصاالت همزمان به
پایگاهداده

5 -5

ارائهی مستندات

برای این منظور میبایست به هنگام بررسی جرم ،جدول زیر به طور دقیق تکمیل و به مدیریت سازمان برای
پیگیریهای الزم و طرح دعوی ارائه گردد.
جدول  :14تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی برای رویداد تالش برای یافتن نام کاربری یا کلمهی عبور
تالش برای یافتن نام کاربری یا کلمهی عبور
وقوع خصمانه ☐

وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

فاقد شیوهی ممیزی است.

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

سلب اجازهی ورود به پایگاهداده از کاربر به صورت دستی ☐

وقوع ناخواسته ☐

توضیحات

5 -6

جمعبندی

در این فصل ،تالش برای ورود به پایگاهداده در صورت نداشتن نام کاربری یا کلمهی عبور مورد بحث و بررسی
قرار گرفت .برای این منظور ،پس از شناسایی جرم ،رویکرد رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده برای
جمعآوری شواهد و اطالعات مربوط به جرم معرفی گردید .در پایان نیز برای رویکرد معرفی شده ،تنظیمات
مربوط به فعالسازی ،استخراج اطالعات و شواهد ،تحلیل شواهد ،ترمیم و تهیه مستندات تشریح گردید.
44

جرمشناسی در پایگاهداده

PostgreSQL

خالصه مطالب
جرمشناسی پایگاهداده فرآیندی است که طی آن تالش میشود تا اطالعاتی چون زمان /چگونگی /چرایی و
فرد مجرم برای یک رخداد غیرمجاز در سامانه مشخص شود .جرمشناسی پایگاهداده زمانی رخ میدهد که از
مأمور ممیزی ،کشف چگونگی وقوع نقض امنیتی و شخص مجرم درخواست شود .جرمشناسی پایگاهداده،
چالشها و مسائل زیادی به همراه دارد که آن را تبدیل به یک موضوع پیچیده کرده است.
با استفاده از مدلهای فرآیند جرمشناسی پایگاهداده میتوان به صورت ساختاریافته عملیات مربوط به
جرمشناسی پایگاهداده را پیش برد .در مراحل مختلف فرآیند جرمشناسی ،تمرکز اصلی بر روی پایگاهداده و
اطالعات موجود در آن برای شناسایی جرم است .در حقیقت تنها از اطالعات ثبتشده در پایگاههای داده به
منظور شناسایی جرم استفاده میشود و استفاده از اطالعات ثبتشده بر روی سیستم عامل ،دادههای موجود
در حافظه و شبکه ،خارج از حوزهی مورد بحث است .در یک دستهبندی کلی ،جرمشناسی پایگاهداده شامل
گامهای زیر است:
 .1شناسایی جرم،
 .۲جمعآوری اطالعات و شواهد،
 .3تجزیه و تحلیل،
 .۴ترمیم،
 .5ارائهی مستندات.
هر سمپاد ،شواهد مربوط به رویدادهای مختلف را در فایلهاای مختلاف بارای اساتفاده در تجزیاه و تحلیال
جرمشناسی ذخیره میکند .این به معنای آن است که بارای تجزیاه و تحلیال جرمشناسای بایاد نسابت باه
چگونگی عملکرد پایگاهداده و محل فایلها و مصنوعات مختلف اطالع داشت .الزم به ذکر است که جمعآوری
مصنوعات و شواهد میتواند سبب تغییر در پایگاهداده شود ،بنابراین پیش از استخراج اطالعات از پایگاهداده یا
خارج از پایگاهداده باید نسبت به این موضوع و پایدار یا ناپایدار بودن اطالعات آگاهی پیدا کرد.
برای هر یک از رویدادهای غیرمجاز در سامانه پایگاهداده به هنگام بررسی جرم ،جداولی برای ارائه مساتندات
مورد نیاز در نظر گرفته شده است که میبایست در طول فرآیند جرمشناسای باه طاور دقیاق تکمیال و باه
مدیریت سازمان برای پیگیریهای الزم و طرح دعوی ارائه گردد .جادول زیار ،اطالعاات مرباوط باه تماامی
رویدادهای غیرمجاز تشریح شده در مستند حاضر را به تصویر کشیده است.
جدول  :15تهیهی مستند از فرآیند جرمشناسی در پایگاهدادهی PostgreSQL

درج غیرمجاز در جدول
وقوع جرم

وقوع خصمانه ☐

عدم وقوع ☐
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شیوه ممیزی

PostgreSQL

ممیزی با ☐ pgAudit

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات
بروزرسانی غیرمجاز محتوای جدول
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

وقوع خصمانه ☐

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

وقوع ناخواسته ☐

استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات
حذف غیرمجاز محتوای جدول
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

وقوع خصمانه ☐

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

وقوع ناخواسته ☐

استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات
مشاهده غیرمجاز محتوای جدول
وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

منابع رویدادنگاری

وقوع خصمانه ☐

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐
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شیوه یا ابزار تحلیل
امکان ترمیم
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فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.
استفاده از ☐ pgtreats

توضیحات
تغییر غیرمجاز شمای پایگاهداده
وقوع ناخواسته ☐

وقوع خصمانه ☐

وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

ممیزی با ☐ pgAudit

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

فاقد ابزار ترمیم به غیر از روش استفاده از پشتیبانگیری است.

توضیحات
تالش برای یافتن نام کاربری یا کلمهی عبور
وقوع ناخواسته ☐

وقوع خصمانه ☐

وقوع جرم

عدم وقوع ☐

شیوه ممیزی

فاقد شیوهی ممیزی است.

منابع رویدادنگاری

رویدادنگاری و ثبت فعالیتهای پایگاهداده ☐

شیوه یا ابزار تحلیل

فاقد شیوه یا ابزار تحلیل است.

امکان ترمیم

سلب اجازهی ورود به پایگاهداده از کاربر به صورت دستی ☐

توضیحات

منابع
DB audit and security 360, version 5.0, SoftTree Technologies, Inc.

[1].

http://www.dba-oracle.com

[2].

Al-Dhaqm, A., Razak, S.A., Othman, S.H., Nagdi, A. and Ali, A., 2016. A GENERIC
DATABASE FORENSIC INVESTIGATION PROCESS MODEL. Jurnal Teknologi, 78.

[3].

R. Ramakrishnan and J. Gehrke. Database Management Systems (Third Edition).
McGraw-Hill, Inc. New York, NY, USA, 2003.

[4].

G. Palmer, A Road Map for Digital Forensic Research, DFRWS Technical Report, DTRT001-01 Final, Air Force Research Laboratory, Rome, New York, 2001.

[5].

47

PostgreSQL

جرمشناسی در پایگاهداده

[6].

https://docs.oracle.com

[7].

https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_log

[8].

J. Shital, Forensic Investigation for Database Tampering using Audit Logs, International
Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 4 Issue 03, March 2015

[9].

K. Fowler, SQL Server database forensics, presented at the Black Hat USA Conference,
2007.

[10].

Fasan, O.M. and Olivier, M.S., 2012. On Dimensions of Reconstruction in Database
Forensics. In WDFIA (pp. 97-106).

[11].

Al-Dhaqm, A., Razak, S.A., Othman, S.H., Nagdi, A. and Ali, A., 2016. A GENERIC
DATABASE FORENSIC INVESTIGATION PROCESS MODEL. Jurnal Teknologi, 78.

[12].

https://solutioncenter.apexsql.com/recover-sql-server-database-using-only-a-transactionlog-file-ldf-and-old-backup-files/

[13].

H. Q. Beyers, "Database forensics: Investigating compromised database management
systems", 2013.

[14].

Khanuja, H.K., Adane, D.S.: A Framework For Database Forensic Analysis. Published in
Computer Science & Engineering: An International Journal (CSEIJ) 2(3) (2012)

[15].

Finnigan, P., Oracle Incident Response and Forensics: Preparing for and Responding to
Data Breaches, 2018, Apress, Berkeley, CA.

[16].

https://dbatricksworld.com/ora-38707-media-recovery-is-not-enabled/

[17].

http://www.innovateus.net/science/what-forensics

[18].

https://github.com/omniti-labs/pgtreats

[19].

https://www.depesz.com/2012/04/04/lets-talk-dirty/

[20].

https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_log

[21].

https://www.openscg.com/bigsql/docs/security/pgaudit/

[22].

http://it.toolbox.com/blogs/database-soup/pg_log-pg_xlog-and-pg_clog-45611

[23].

https://www.postgresql.org/docs/9.6/

[24].

https://blog.dbi-services.com/auditing-in-postgresql/

[25].

https://github.com/pgaudit/pgaudit

48

