
Aula 11: Segurança 



 Segurança na transação de dados 

 Comandos COMMIT E ROLLBACK 

 Segurança de acesso aos dados 

 Comandos CREATE,ALTER e DROP USER 

 Comandos GRANT e ROVOKE 





 Quando um aplicativo tenta executar um 
comando em um banco de dados, este comando 
pode não ser executado de maneira correta, por 
alguns dos simples motivos abaixo: 
 A sintaxe não estava correta.  

 Erro de em apenas uma parte do comando 

 Um dos recursos do banco de dados ficou indisponível 
durante a execução do comando, não permitindo que 
todo o comando seja executado.  

 Fatores externos ao SGBD como queda de energia, 
travamento do servidor, etc. 

 



 Para ilustrar o conceito de transação, 
usaremos a transferência de dinheiro de uma 
conta para outra. 

 Suponha que o indivíduo João pretenda 
transferir R$ 1000,00 da sua conta bancária 
para a conta do indivíduo Pedro. 

  Uma transferência corresponde a um 
depósito em uma conta e a retirada, do 
mesmo valor em outra conta. 
 



 O conjunto de comandos SQL a serem executados para 
realizar esta transação seria constituído por dois comandos 
UPDATE. 
 
 
 
 
 
 

 O primeiro comando creditaria o montante na conta destino 
(Pedro) e o segundo comando faria a retirada do mesmo 
montante na conta origem 

UPDATE Tabela_Conta 

SET Saldo = Saldo + 1000 

WHERE Conta = ‘Conta Pedro’ 

UPDATE Tabela_Conta 

SET Saldo = Saldo - 1000 

WHERE Conta = ‘Conta João’ 



 PROBLEMA: O que aconteceria se existisse 
algum tipo de problema e apenas o primeiro 
UPDATE fosse executado? 

 RESPOSTA: Considerando que apenas o 1º 
Update fosse executado, o Pedro ficaria com 
mais R$ 1000,00 na sua conta, enquanto o 
João ficaria com seu saldo inalterado. 



 Para resolver esse tipo de problema, usamos a 
noção de TRANSAÇÃO. 

 Uma transação consiste em uma unidade lógica 
de trabalho em que todas as operações são 
realizadas ou nenhuma das operações é 
realizada. 

 Sendo assim, se alguma falha se verificar entre 
os dois comandos UPDATE, independente da 
ordem pela qual são executados, as duas contas 
ficarão inalteradas. 



 O início de uma transação pode ser indicado através 
de um comando específico: BEGIN TRANSACTION. 

 Para finalizar uma transação usamos os comandos 
COMMIT ou ROLLBACK. 

 Quando uma transação é realizada, os dados 
alterados não são escritos diretamente no banco de 
dados. São colocados em um repositório até que o 
usuário aplique o comando COMMIT, tornando 
definitiva todas as alterações realizadas, ou o 
comando ROLLBACK, ignorando todas as alterações 
realizadas desde o início da transação. 
 



 O conceito de transação só se aplica aos comandos que 
fazem a manipulação de dados, isto é, aos comandos 
INSERT, UPDATE e DELETE. 

 Usamos transações nas STORED PROCEDURE, ou nos 
códigos  das aplicações que acessam uma base de dados. 

 Abaixo um exemplo de código utilizando uma transação no 
SQL Server: 

BEGIN TRANSACTION 

COMANDO SQL(INSERT,UPDATE,DELETE) 

IF @@ERROR <> 0 

ROLLBACK 

ELSE 

COMMIT 



 Situação 01: Criar uma Stored Procedure 
que contém uma transação que atualiza o 
salário de todos os funcionários de uma 
empresa em 5%. 

CREATE PROCEDURE atualizar_salario 

AS 

BEGIN TRANSACTION 

UPDATE funcionario SET salario = salario + salario*0.05 

IF @@ERROR <> 0 

ROLLBACK 

ELSE 

COMMIT 

GO 



 No exemplo do slide anterior, iniciamos a transação 
com o BEGIN TRANSACTION.  

 Imagine que a tabela Funcionário possui 5000 
registros que satisfaçam a condição e que por algum 
motivo no registro 3571 houve um problema.  

 Neste caso, a variável do SQL Server chamada 
@@ERROR vai guardar o código do erro, o comando 
ROLLBACK  será executado e os 3571 registros já 
atualizados serão automaticamente voltados ao seu 
estado anterior.  

 Mas se tudo correr bem , o comando COMMIT é 
executado e todos os 5000 registros que atenderam à 
condição serão atualizados com êxito. 





 Para controlar o acesso à informação, podemos criar 
um conjunto de regras para acesso ao SGDB, bem 
como conceder/eliminar uma determinada permissão 
ou privilégio a um usuário. 

 Os comandos de SQL para definir mecanismos de 
segurança são conhecidos como DCL, que quer dizer 
Data Control Language, ou linguagem de controle de 
dados. 

 Os comandos utilizados são:  
 CREATE;DROP e ALTER USER 

(MYSQL)/LOGIN(SQL SERVER)  

 GRANTE e REVOKE. 

 
 



 Os bancos de dados permitem a criação e a 
manutenção de usuários através de comandos da 
linguagem SQL. 

 O SQL Server e o MYSQL possuem comandos 
diferentes para a criação de usuário em seus 
SGBDS.  

 No MYSQL e outros SGBD que usam PL-SQL,  a 
sintaxe básica é: 

CREATE USER Nome_do_usuario 

IDENTIFIED BY Senha_do_usuario 



 Situação 01: Criar no MYSQL um usuário 
com o nome: fabio e a senha: 123456 
 
 
 

 Para criar usuário no SQL Server, usamos a 
seguinte sintaxe Transact-SQL: 

CREATE USER fabio 

IDENTIFIED BY ‘123456’ 

CREATE LOGIN Nome_do_usuario 

WITH PASSWORD = Senha_do_usuario 



 Situação 02: Criar no SQL Server, um usuário com 
nome:fabio e senha:123456. 
 
 
 

 Após criado o usuário, é necessário mapear esse 
usuário para o login criado, assim seu usuário 
conseguirá se logar no SQL Server e entrar no 
banco de dados desejado: 

 

CREATE Login fabio 

WITH PASSWORD =‘123456’ 

CREATE USER fabio FROM LOGIN fabio; 



 Se for necessário alterar alguma das 
características do usuário, como a senha, 
poderá ser utilizado o comando ALTER 
USER/LOGIN, cuja sintaxe é: 

 MYSQL 
 
 

 SQL Server 
 

ALTER USER Nome_do_usuario 

IDENTIFIED BY Senha_do_usuario 

ALTER USER Nome_do_usuario 

WITH PASSWORD = Senha_do_usuario 



 Para eliminar um usuário utilizamos  o 
comando DROP USER/LOGIN, cuja sintaxe 
é: 

 MYSQL 
 
 

 SQL Server 
 

DROP USER Nome_do_usuario 

DROP LOGIN Nome_do_usuario 



 Além da segurança de dados em nível de 
usuário, podemos atribuir privilégios 
diferentes a cada um dos usuários do SGBD. 
Para isso usamos o comando GRANT, cuja 
sintaxe é: 

GRANT Privilegio ON Objeto TO Usuario 



 Os privilégios que se podem atribuir são: 

Privilégio Descrição 

SELECT/SELECT (Lista) Permite selecionar todas as colunas de uma tabela ou 
colunas especificas em listas 

INSERT/INSERT (Lista) Permite inserir registros em todas as colunas da tabela ou 
valores na lista das colunas de uma tabela 

UPDATE/UPDATE (Lista) Permite alterar conteúdos em todas as colunas da tabela ou 
alterar o conteúdo da lista das colunas de uma tabela 

DELETE Permite apagar registros de uma tabela 

REFERENCES/REFERENCES 
(Lista) 

Permite referenciar todas as colunas de uma tabela ou a lista 
das colunas de uma tabela 

EXECUTE Permite a execução de Stored Procedure 

ALL Permite conceder todos os privilégios. 



 Situação 04: Conceder privilegio de 
inserir,remover e atualizar dados da tabela 
Funcionário para o usuário gerente_rh. 

GRANT INSERT,DELETE,UPDATE ON Funcionario TO gerente_rh 



 Situação 05: Conceder privilegio de 
atualizar os dados dos campos Localidade 
da tabela Endereços para o usuário fabio. 

GRANT UPDATE(Localidade)ON Enderecos TO fabio 



 Situação 06: Conceder privilegio de exibir 
os dados nome, salário e matricula da 
tabela Funcionário para o usuário fabio. 
 

GRANT SELECT(Nome,Salario,Matricula) ON Funcionario TO 

fabio 



 O comando REVOKE permite retirar 
privilégios concedidos através do comando 
GRANT. A sua sintaxe é: 

REVOKE Privilegio ON Objeto TO Usuario 



 Exemplos: 

REVOKE INSERT, UPDATE ON Funcionario FROM gerente_rh 

REVOKE UPDATE,DELETE ON Enderecos FROM fabio 

REVOKE ALL ON Produtos FROM fabio 



 Exercícios Práticos em Sala de Aula 
 


