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 Bases de Dados Aplicações de BD com SQL embebido

Iremos usar a BD MovieStream em associação a uma 
aplicação Web simples.  

Pontos fundamentais: 
Arquitectura adequada para aplicações BD 
Uso de SQL embebido usando bibliotecas de acesso a BDs 
Problema fundamental de segurança: evitar injeção de 
SQL

Aplicações de BD com SQL embebido
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Deve promover uma clara separação entre: 
Organização e armazenamento dos dados na BD 
Acesso aos dados por parte de aplicações clientes 
Lógica aplicacional  
Apresentação dos dados 

O modelo “three-tier” é uma abstracção conveniente para  a 
arquitectura de uma aplicação de BD. 

Vamos primeiro ver um “contra-exemplo” simples em que 
lógica de acesso à BD se mistura com as lógicas aplicacional 
e de apresentação dos dados.

Arquitectura de aplicações BD
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Contra-exemplo!
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<?php
$q=$_GET["q"];
$con = mysql_connect('localhost', 'peter', 'abc123');
if (!$con)
  {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
  }
mysql_select_db("ajax_demo", $con);

$sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'";
$result = mysql_query($sql);

echo "<table border='1'>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
<th>Hometown</th>
<th>Job</th>
</tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
  {
  echo "<tr>";
  echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
  ...
  }
echo "</table>";
mysql_close($con);
?>

A “simple” example 
“PHP - AJAX and MySQL”

 http://www.w3schools.com/php/
php_ajax_database.asp

Ligação à BD
(c/credenciais “hard-coded”)

HTML “dinâmico” a partir de dados da BD

Consulta SQL
(passível de injeção)

HTML “estático”

Fecho da 
ligação à BD

PHP + SQL + HTML
misturados

http://www.w3schools.com/php/php_ajax_database.asp
http://www.w3schools.com/php/php_ajax_database.asp
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A aplicação exemplo é desenvolvida em Python e emprega 
as seguintes bibliotecas:  

Flask: para desenvolvimento de aplicações Web, em conjunto 
com sistema de “templates” Jinja. 
PyMySQL: biblioteca de acesso a MySQL em linha com a   Python  
PEP 249 -- Python Database API Specification v2.0 (há outras 
bibliotecas em conformidade à PEP 249 para outros SGBDs). 

Nota:  
De forma análoga a Python, outras linguagens tem APIs 
standard para acesso a bases de dados SQL ex. JDBC API para 
Java.  
Também existem APIs específicas por SGBD e linguagem, ex. a 
MySQL C API.

Aplicação exemplo
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https://flask.palletsprojects.com
https://jinja.palletsprojects.com
https://pymysql.readthedocs.io/en/latest/
https://www.python.org/dev/peps/pep-0249/
https://www.python.org/dev/peps/pep-0249/
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/c-api.html
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Aplicação exemplo (cont.)
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BD
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list_movies()		define o endpoint	“/movies”	para a aplicação Flask	
SQL é embebido no código.  A consulta efectuada obtém os dados de todos os 
filmes.

Acesso à BD — exemplo 1
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import	db	
APP	=	Flask(__name__)	
.	.	.		
@APP.route('/movies')	
def	list_movies():	
		movies	=	db.execute(	
					'''		
					SELECT	MovieId,	Title,	Year,	Dura-on	
					FROM	MOVIE	
					ORDER	BY	MovieId	
					'''	
		).fetchall()	
		return	render_template('movie-list.html',	movies=movies)
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Template Jinja para geração de HTML é agnóstica em 
relação à proveniência dos dados.

Acesso à BD — exemplo 1 (cont.)
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		…	
		{%	for	movie	in	movies	%}	
				<tr>	
						<td>	
								<a	href=“/movies/{{	movie.MovieId	}}">{{	movie.MovieId	}}</a>	
						</td>	
						<td>{{	movie.Title	}}</td>	
						<td>{{	movie.Year	}}</td>	
						<td>{{	movie.Dura-on	}}</td>	
				</tr>	
		{%	endfor	%}	
		…

https://jinja.palletsprojects.com
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Acesso à BD — exemplo 1 (cont.)
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Página visualizada no “browser” cliente.

/movies



 Bases de Dados Aplicações de BD com SQL embebido

Acesso à BD - código de ligação à BD 
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import logging 
import pymysql 
import re 

# Change this if necessary 
CONFIG = { 
  'DB': 'movie_stream', 
  'USER': 'guest', 
  'PASSWORD': 'guest', 
  'HOST': '127.0.0.1', 
  'PORT': 3306, 
  'CHARSET': 'utf8' 
} 

global DB 
DB = None

def connect(): 
  global DB 
  c = pymysql.connect(db=CONFIG['DB'], 
                       user=CONFIG['USER'],  
                       password=CONFIG['PASSWORD'], 
                       host=CONFIG['HOST'],  
                       port=CONFIG['PORT'], 
                       charset=CONFIG['CHARSET'], 
                       cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor) 
  c._cursor_ = c.cursor() 
  DB = c 
  logging.info('Connected to database %s' % CONFIG['DB'])

def execute(sql,args=None): 
  . . . 
  DB._cursor_.execute(sql, args) 
  return DB._cursor_
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Neste caso consultamos os dados de um filme em particular. A consulta à BD leva em conta o 
identificador id de um filme passado pela aplicação cliente.   
O SQL embebido tem a marca %s	que permite associar o argumento à consulta efectuada. Diz-
se uma instrução parametrizada. 
A associação de argumentos é validada por forma a evitar que significado do SQL seja 
alterado.

Acesso à BD — exemplo 2
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@APP.route('/movies/<int:id>')	
def	get_movie(id):	
			movie	=	db.execute(	
						'''		
						SELECT	MovieId,	Title,	Year,	Dura-on'	
						FROM	MOVIE	WHERE	movieId	=	%s	
						''',	
						id	
				).fetchone()	
	.	.	.
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Acesso à BD — exemplo 2 (cont.)
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@APP.route('/movies/<int:id>')	
def	get_movie(id):	
			movie	=	db.execute(	…	)	
		if	movie	is	None:	
					abort(404,	'Movie	id	{}	does	not	exist.'.format(id))	
			genres	=	db.execute(	
						'''	
						SELECT	GenreId,	Label		
						FROM	MOVIE_GENRE	NATURAL	JOIN	GENRE		
						WHERE	movieId	=	%s		
						ORDER	BY	Label	
						''',	id).fetchall()	
		actors	=	db.execute(…)	
		streams	=	db.execute()	
		return	render_template('movie.html',		
											movie=movie,	genres=genres,	actors=actors,	streams=streams)
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Acesso à BD — exemplo 2
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/movies/151
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Neste caso procuramos nomes de actores em função de uma dada expressão 
(expr). 
Ao contrário do exemplo anterior, este exemplo não usa uma instrução 
parametrizada. Ao invés, o código SQL é gerado dinamicamente em função 
do valor fornecido pela aplicação cliente, propiciando “injeção de SQL”! 

Acesso à BD — exemplo 3
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@APP.route('/actors/search/<expr>',	methods=('GET',	'POST'))	
def	search_actor(expr):	
		db	=	get_db()	
		search	=	{	'expr':	expr	}	
		actors	=	db.execute(	
						'	SELECT	ActorId,	Name'	
						'	FROM	ACTOR	WHERE	NAME	LIKE	\'%'	+	expr	+	'%\''	
				).fetchall()	
		return	render_template('movies/actorsearch.html',	
											search=search,actors=actors)
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Um uso benigno, por exemplo com expr	=	'Tom' ou expr='Jack' 
dá-nos resultados normais / “expectáveis”.

Acesso à BD — exemplo 3 (cont.)
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/actors/search/Tom /actors/search/Jack
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Contudo, expr pode definir código SQL indevido na 
consulta do lado do servidor. 
Considere-se algo relativamente inofensivo primeiro: 

expr	=	Tom'	OR	'1 (plicas incluídas) 
código SQL executado no servidor passa a ser:   

SELECT	ActorId,	Name	FROM	ACTOR	WHERE	NAME	LIKE	'%Tom'	OR	'1%'

Acesso à BD — exemplo de injeção SQL
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A consulta é “esquisita” mas perfeitamente válida! E a cláusula 
WHERE passa a ser uma tautologia (verdadeira para todos os 
registos) por via do uso do operador OR com um argumento literal 
('1%'). 
Obtemos dados sobre todos os actores em resposta. Isso não 
representa neste caso um risco, de qualquer forma materializamos 
aquilo que se chama injeção de SQL (“SQL injection”). 
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Considere-se agora: 
expr	 =	 Cruise'	 UNION	 (SELECT	 user,	 authentication_string	 FROM	
mysql.user)	UNION	SELECT	TRUE,	'1   (plicas incluídas) 
código SQL executado no servidor passa a ser:   

SELECT	ActorId,	 Name	 FROM	ACTOR	WHERE	NAME	 LIKE	 '%	 Cruise'	 	 UNION	
(SELECT	 user,	 authentication_string	 FROM	mysql.user)	 UNION	 SELECT	 TRUE,	
'1%'

Acesso à BD — exemplo de injeção SQL (cont.)
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A consulta é de novo perfeitamente válida!  
O uso de UNION permite agregar à consulta 
“original” uma consulta “adicional” sobre a tabela 
mysql.user contendo dados sensíveis e supostamente 
inacessíveis por parte da aplicação cliente.
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Resultados obtidos referem-se à tabela ACTOR … e também 
à tabela mysql.user	revelando detalhes sobre os utilizadores 
definidos para a BD e da codificação de passwords!

Acesso à BD — exemplo de injeção SQL (cont.)
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“SQL injection” aparece em 1º lugar na lista CWE/SANS Top 
25 Most Dangerous Software Errors 
A CWE é o registo de referência para classes de 
vulnerabilidade de segurança.

Injeção de SQL — quão relevante é o problema?
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https://cwe.mitre.org/top25/
https://cwe.mitre.org/top25/
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Contexto geral — segurança vs fiabilidade
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(Imagem:	Eduardo	Marques,	Questões	de	Segurança	em	Eng.	Software,	Mestrado	em	Segurança	Informática)

“Reliable software does what it is supposed to do. Secure software 
does what is supposed to do, and nothing else.”  — Ivan Arce
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Essência do problema em injeção de SQL 
Distinção dados vs. código fica difusa. 
… uma causa comum a outras classes de vulnerabilidade. 

Conselhos gerais 
Tratar os dados de input a uma aplicação como não confiáveis 
por omissão (“Trust no input”). 
Possíveis estratégias: sanitisação, filtragem, …  

Conselhos específicos para injeção SQL 
Usar instruções SQL parametrizadas em vez de deixar que 
input não confiável afecte o código executado em interface à BD. 
A geração “dinâmica” de SQL pode na esmagadora maioria das 
vezes ser evitada.

Contexto de segurança (cont.)
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Mais informação 
https://bobby-tables.com/ 
SQL injection hall of shame 
The History of SQL Injection, the Hack That Will Never Go Away 

Humor 
Did Little Bobby Tables migrate to Sweden? 
; DROP TABLE "COMPANIES";-- LTD

Outros apontadores 
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“Exploits	of	a	mom”	—	hpps://xkcd.com/327/	

https://bobby-tables.com/
http://codecurmudgeon.com/wp/sql-injection-hall-of-shame/
https://motherboard.vice.com/en_us/article/aekzez/the-history-of-sql-injection-the-hack-that-will-never-go-away
https://alicebobandmallory.com/articles/2010/09/23/did-little-bobby-tables-migrate-to-sweden
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10542519
https://xkcd.com/327/
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Na aplicação exemplo o SQL é embebido de forma dinâmica. 
Código SQL é definido em tempo de execução pela aplicação. Esta é 
a forma mais comum de  definição de SQL embebido.  
Standards como JDBC para Java ou PEP 249 para Python facilitam 
o interface a SGBDs diferentes usando o mesmo código.  

Outra aproximação baseia-se na extensão de linguagens 
(ex. C, Java, …) para a inclusão directa de SQL (SQL 
embebido “puro”): 

A validação do SQL é feita em tempo de compilação, o que pode 
tornar mais fiável a detecção de erros e evitar problemas de 
segurança. 
Exemplos: Pro*C/C++ (Oracle), ECPG (C/PostgreSQL),  SQLJ 
(Java / Oracle; entretanto descontinuado). 
Estas linguagens estão associadas a SGBDs específicos. 

SQL embebido em extensões de linguagens
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https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e10825/toc.htm
https://www.postgresql.org/docs/9.1/ecpg.html
https://en.wikipedia.org/wiki/SQLJ
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F r a g m e n t o d e 
  addempPROC.pc , parte 
do conjunto Pro*C sample 
programs, Oracle. 
“ P r é - c o m p i l a d o r ” 
transforma código Pro*C 
em C.  
Código SQL embebido em 
d i r e c t i v a s EXEC	 SQ L . 
Variáveis C são usadas em 
associação a instruções 
SQL usando a notação :var. 
Outras linguagens como 
ECPG e SQLJ têm uma 
aproximação similar.

Exemplo — Oracle Pro*C 
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EXEC	SQL	BEGIN	DECLARE	SECTION;	
…	
int					empno;																										/*	employee	number		*/	
VARCHAR	ename[10	+	1];			/*	employee	name							*/	
int					deptno;																									/*	department	number		*/	
VARCHAR	dname[14	+	1];		/*	department	name	*/	
VARCHAR	job[9	+	1];											/*	employee	job	*/	
int					sal;																																/*	employee	salary	*/	
EXEC	SQL	END	DECLARE	SECTION;	
…	
EXEC	SQL	SELECT	DNAME	
INTO	:dname	
FROM	DEPT	
WHERE	DEPTNO	=	:deptno;	
	dname.arr[dname.len]	=	'\0';	
…	
EXEC	SQL	INSERT	INTO	EMP(EMPNO,ENAME,JOB,HIREDATE,SAL,DEPTNO)	
VALUES	(:empno,:ename,:job,sysdate,:sal,:deptno);	

prinj("\n%s	added	to	the	%s	department	as	employee	number	%d\n",	
									ename.arr,dname.arr,empno);		

https://download.oracle.com/otn_hosted_doc/timesten/1122/quickstart/sample_code/proc/addempPROC.pc
https://download.oracle.com/otn_hosted_doc/timesten/1122/quickstart/html/developer/proc/proc.html
https://download.oracle.com/otn_hosted_doc/timesten/1122/quickstart/html/developer/proc/proc.html

