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Agenda 

• Dôvody pre anonymizáciu 

• Prostredia, ktorých sa anonymizácia týka 

 

• Implementačné chyby ako dosledok nedostatočnej 
analýzy 

• Miera anonymizácie vs. informačná hodnota 

• Dôsledky nevhodne zvolenej metódy anonymizácie 

 

• Príklad použiteľnej technológie 

 



Dôvody a prostredia 

  LAST_NAME SSN SALARY 

 SMITH 111-23-1111 60,000 

 MILLER 222-34-1345 40,000 

  LAST_NAME SSN SALARY 

AGUILAR 203-33-3234 60,000 

BENSON 323-22-2943 40,000 

Production Test / Development 



Maskovanie dát 
Anonymizácia vs. redakcia 

• Maskovanie (anonymizácia, de-identifikácia) 
– Umelé, avšak reálne vypadajúce dáta 
– Zachovaný štatistický charakter dát 
– Zachovaná dátová integrita, väzby medzi objektami a 

aplikáciami 

• Účel 
– Funkčné dáta - plnohodnotná náhrada produkčných dát 
– Poskytovanie maskovaných dát aj tretím stranám 
– Výskum, vývoj, testovanie, školenia, štatistická analýza 
– Eliminácia rizika úniku citlivých dát 
– Znemožnený „reverse engineering“ - nezaujímavé pre 

hackerov 



Maskovanie dát 
Anonymizácia vs. redakcia 

• Redakcia dát (sanitization) 

– Selektívne odhalenie dát tak, aby bola zachovaná ochrana 
citlivých informácií 

– Dáta sú reálne, produkčné – štandardné vlastnosti, 
indexácia 

• Účel 

– Riadenie prístupu k dátam na báze oprávnení 

– Zníženie rizika prístupu k citlivým dátam – nie eliminácia 

– Stále zaujímavé pre hackerov! 



Maskovanie / anonymizácia dát 
Dôvody a prostredia 

• Produkčné 

– Zvýšenie bezpečnosti 

– Riadenie prístupu 

– Selektívne maskovanie 

• Testovacie / vývojové 

– Eliminácia rizika v menej 
resp. nezabezpečených, 
či otsoursovaných 
prostrediach 



Analýza, miera, riziká, chyby 

  LAST_NAME SSN SALARY 

 SMITH 111-23-1111 60,000 

 MILLER 222-34-1345 40,000 

  LAST_NAME SSN SALARY 

AGUILAR 203-33-3234 60,000 

BENSON 323-22-2943 40,000 

Production Test / Development 



Analýza 
Prvý krok 

• Výstup anayzy 

 

– Aké dáta chrániť chrániť? 

– Pred akou hrozbou? 

– Ako? 

– Ktoré dáta maskovať? 

informačná hodnota 
vs. 
„súkromnosť“ dát 



Analýza 
požiadavky na maskovací proces resp. aplikáciu 

• Výsledkom sú funkčné a realistické dáta 

• Celopodniková úroveň maskovania – konzistentné 
testovacie dáta, zachovaná realistická úroveň a 
integrita aj skrz viacero aplikácií 

• Naplnenie legislatívnych a regulačných opatrení na 
ochranu dát  

• Ochrana pred vnútornými útokmi na dáta v 
neprodukčných prostrediach 

• Ochrana dát v tzv. „outsourced“ prostrediach bez 
straty informačnej hodnoty 



Riziká 
nevhodne zvolené maskovanie (metóda, proces, opakovateľnosť) 

• Nepravdivá resp. nedôveryhodná sada dát 

• Nízka informačná hodnota dát závisí  
• od analýzy požiadaviek na maskovanie 

• od metódy maskovania 

• Opakovateľnosť použitia procesu (rovnaký výsledok?) 

• Náročnosť údržby (maintenance) 

• Nízka flexibilita 

• Dopad na výkonnosť  

 



Metódy anonymizácie 
miera vs. informačná hodnota 

• Nahradenie (substitúcia) 

• Nullovanie 

• Virtuálne dáta (čerpá z vopred vytvorenej bázy, resp. zoznamu) 

• Shuffling (posúdiť vhodnosť použitia) 

• Maskovanie dátumov a čísiel (náhodné hodnoty, posun v 

rámci intervalu, %-tuálny podiel, odchýlka) 

• Maskovanie textov (náhrada zmysluplným textom je snaha 

zachovať aspoň jeden parameter informačnej hodnoty – napr. dĺžku textu) 

 



Implementácia – dva prístupy 
štandardná technológia vs. in-house vývoj 

Štandardný produkt 

• Priemyselný štandard ?!  
=> znovupoužiteľnosť 

• Vyspelosť riešenia  

• Garancia funkcionality 

• Typické metódy k dispozícii 

• Podpora distribuovaného 
prostredia 

• Správa (management) 

 

Vlastný vývoj 

• Šitý na mieru jednej DB 

• Script-y (tesná asociácia s DB) 

• Implementácia zmien 

• ↓ Adaptibilita na iné DB 

• Rozsah metód 

• Projektový management 

• Údržba 

• Objem dát 

• Miera maskovania 

 



Implementácia – prístup, ako implementovať 
Cieľ: znovupoužiteľnosť (bez väzby na DB), transparentnosť (nečitateľné pre 
auditora), spravovateľnosť (zmena citlivosti obsahu) 

• Find 
– ktoré dáta je potrebné resp. vhodné zamaskovať  v celom 

prostredí (katalogizácia - dané dátovým modelom, aplikáciou, ad-
hoc, kľúčové slová... ) – rieši business / security analytik 

• Assess 
– zvoliť vhodnú metódu / algoritmus (bezpečnosť vs. informačná 

hodnota) – DBA / programátor 

• Secure 
– Zabezpečenie dát - spustenie skriptov  

(iteratívny proces; opakovateľnosť)  

• Test 
– Spustenie aplikačného procesu na overenie správnosti 



Implementácia 
chyby 

• Aplikácia nevhodnej metódy maskovania (strata informačnej / 

štatistickej hodnoty) 
– shuffling (plat) 

• Max(plat) => plat riaditeľa 
• Top5(plat) => platy top managementu 
• Avg(plat okrem Top5) => priemerný plat 
• Pri ↑ objemoch - štatistická hodnota ↑  miera anonymizácie ↓ 

– dátový typ 

• Strata konzistencie v distribuovanom prostredí 
• Opakovanie s rôznym výsledkom 
• Nedostatočná výkonnosť pri masívnych objemoch 
• Anonymizácia šifrovaním (omyl !) 



Príklad technológie 

  LAST_NAME SSN SALARY 

 SMITH 111-23-1111 60,000 

 MILLER 222-34-1345 40,000 

  LAST_NAME SSN SALARY 

AGUILAR 203-33-3234 60,000 

BENSON 323-22-2943 40,000 

Production Test / Development 



Data Masking 
Hlavné vlastnosti 

• Discovery – identifikácia 
kandidátov na maskovanie 

• Automatické zachovanie 
referenčnej integrity pri 
maskovaní PK 
• Implicitne – zabezpečí DB 

• Explicitne – aplikácia 

• Data mask format library 

• Možnosť vidieť dátovú vzorku 
pred procesom masking 

• Application masking 
templates 

• Jedna definícia, opakovateľné 
spúšťanie 

• Centrálna správa 

 

Cloned 
Database 

Mask 
Production 
Database 

LAST_NAME CREDIT_CARD AMT 

AGUILAR 4408041254369873 80.00 

BENSON 4417123456789112 60.00 

LAST_NAME CREDIT_CARD AMT 

ANSKEKSL 4111111111111111 80.00 

BKJHHEIEDK 4408041234567890 60.00 



Knižnice na formátovanie dát  
Masking Format Libraries 

• Formátovacie rutiny  -

jednoduché maskovanie 

• Random Number 

• Random String 

• Random Date within range 

• Shuffle 

• Sub string of original value 

• Table Column 

• Používateľsky definované 

funkcie  

• National Identifiers 

• Social Security Numbers 

• Credit Card Numbers 

 

 



Používateľsky definované maskovacie 

formáty 
User-Defined Mask Formats 

 



Maskovacie definície 
Masking Definitions 

• Asociácia formátov s databázou 

• Mapovanie formátov na stĺpce 

tabuľky, ktoré majú byť 

zamaskované 

• Definícia závislých stĺpcov 

• Asociácia s cieľovou databázou 

• Automatická identifikácia 

relácií/vzťahov FK 

• Možnosť špecifikovať 

nedeklarované vzťahy ako relácie 

stĺpcov 

• Import z / export do XML 

• “Create like” na aplikáciu do 

podobných databáz 

 



Oracle Data Masking 
Aplikačná integrita a sofistikované techniky maskovania 

 

• EMPLOYEE 

• EMPID  NAME      TITLE 

•    12  SMITH     SALESREP 

•    13  JONES     CSR 

•    14  ELLISON   CEO 

•    15  FERNICOLA SALES MGR 

 

• CUSTOMER 

• CUSTID NAME    REP_ID 

• 200    ACME     12 

• 201    BIG BOX  15 

• SUPPORT 

• CUSTID     CSR_ID 

• 200         13 

•Automatic Referential Integrity 

•Condition-based 
Masking 

•Compound 
Masking 



Vynútenie referenčnej integrity 
Referential Integrity Enforcement 

 Database
-enforced 

 Application
-enforced 



Overenie pred spustením maskovania 
Pre-Masking Validation 

 

• Vyhovujú maskovacie formáty 

dátovým typom stĺpcov 

• Kontrola dostatočnosti / 

dostupnosti priestoru 

• Kontrola integrity (Check 

Constraints) 

• Kontrola nastavenia default 

partícií  

 



Masking Workflow 
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Maskovacia sekvencia 

1. Identifikácia citlivých informácií 

2. Definícia formátov 

3. Asociácia stĺpcov a maskovacích formátov 

4. Deklarácia závislých stĺpcov (aplikačná integrita) 

5. Uloženie a generovanie maskovacieho skriptu 

6. Klonovanie DB (OEM umožňuje zaradiť maskovanie do 

klonovacieho workflow) 

7. Overenie výsledku, optimalizácia 

8. Test aplikácie – príprava exportu do cieľového prostredia 

9. Drop tabuliek typu MGMT_DM_TT pred klonom do cieľa  

10.Export / Import – použiť len samotné dáta 



Model nasadenia pre Data Masking 
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Oracle Database Security  
Defense-in-Depth for Security and Compliance 
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