
Zabezpieczanie bazy danych 

Ochrona cennych danych 

Do tej pory korzystaliśmy z naszej bazy danych jako pojedynczy użytkownik. Logujemy się jako 

użytkownik root bez żadnych ograniczeń dotyczących tego, co robimy z naszymi danymi. Możemy 

tworzyć tabele i bazy danych w dowolnym momencie i możemy usuwać dane oraz całe tabele i bazy 

danych równie szybko, bez żadnych ograniczeń. Jest to w porządku dla pojedynczego użytkownika, 

który bierze odpowiedzialność za swoje działania, ale co, jeśli wiele osób korzysta z danych? MySQL to 

system dla wielu użytkowników, więc wiele osób może uzyskać dostęp do danych jednocześnie. Jeśli 

kiedykolwiek korzystałeś z dowolnego systemu z wieloma użytkownikami, w którym każdy ma 

najwyższy poziom dostępu, będziesz wiedział, że nawet gdy nie będzie złośliwej aktywności, pliki 

znikną, popełnione zostaną błędy, a dane i czas zostaną utracone. do swoich danych, dlatego 

powinieneś ograniczyć je do minimalnego poziomu dostępu, który jest możliwy, aby mogli wykonać 

swoje zadanie. W ten sposób wszelkie szkody, które mogą spowodować, są ograniczone. Tak więc 

MySQL zapewnia metodę tworzenia i utrzymywania kont użytkowników, a następnie przyznawania 

określonych poziomów dostępu tym użytkownikom. W tym rozdziale opisano niektóre metody 

tworzenia użytkowników, aby dane były chronione. 

Aby utworzyć użytkownika w MySQL, GRANT mu dostępu do zasobu. W tym czasie podajesz ciąg 

identyfikujący tego użytkownika w systemie (nazwę użytkownika) oraz ciąg uwierzytelniający tego 

użytkownika. 

Tabela użytkowników 

Użytkownicy są faktycznie przechowywani w tabeli w MySQL. Aby spojrzeć na tabelę, upewnij się, że 

jesteś w bazie danych mysql (pozostałe rozdziały używają bazy danych mysqlfast), wybierając ją z listy 

rozwijanej bazy danych lub wpisując: 

use mysql 

Baza danych mysql zawiera tabele systemowe, które MySQL musi funkcjonować. Tabela użytkowników 

to jedna tabela w tej bazie danych. Wszystkie pozostałe tabele w tej książce utworzyliśmy w osobnej 

bazie danych, abyśmy mogli wyraźnie odróżnić nasze tabele i tabele systemowe od siebie. Możesz 

wyświetlić tabelę użytkowników, wykonując następujące zapytanie: 

describe user 

Rysunek 1 pokazuje format tej tabeli.  



 

Zwróć uwagę, że istnieją wiersze dla nazwy użytkownika i hasła, a także wiersze dla określonych 

uprawnień dostępu. Zawartość tabeli ujawnia się następująco: 

SELECT * 

FROM USER 

Rysunek 2 pokazuje część zawartości tabeli. 

 

 Zobaczysz, że podczas produkcji tej książki utworzono tylko jednego użytkownika, a inni użytkownicy 

root są generowani przez system. Zobaczysz również, że użytkownik root w tym przypadku nie ma 

hasła, a hasło użytkownika o nazwie mafiu nie jest tym, które wpisywałeś w całej książce. Ze względów 

bezpieczeństwa MySQL szyfruje hasło, zanim zostanie zapisane w tabeli. Możesz zobaczyć korzyści z 



tego, że inni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do tabeli użytkowników i wyświetlać sobie nawzajem 

hasła. Po udzieleniu użytkownikowi uprawnień, jeśli użytkownik jeszcze nie istnieje, utworzy wpis w 

tabeli użytkowników. Jeśli już istnieją, uprawnienia zostaną dodane do istniejącego użytkownika. 

Tworzenie użytkownika 

Aby następnie utworzyć nowego użytkownika i zapewnić mu jak największy dostęp, użylibyśmy: 

GRANT ALL PRIVILEGES 

ON *.* TO Mary@localhost 

IDENTIFIED by “yeti” 

Nie powoduje to natychmiastowych rezultatów, ale jeśli ponownie wybierzesz wszystko z tabeli USER, 

zobaczysz wyniki na rysunku 3. Zauważ, że teraz mamy w tabeli wpis Mary z zaszyfrowanym hasłem. 

 

Łączenie się jako inny użytkownik 

Ponieważ używamy GUI zalogowanego jako root, do zalogowania się jako ten użytkownik użyjemy 

monitora MySQL z wiersza poleceń. Otwórz pole dos i wpisz następujące polecenie: 

c: 

cd \ mysql \ bin 

aby dostać się do katalogu z plikami wykonywalnymi MySQL. Zwykle, aby uruchomić monitor MySQL, 

wystarczy wpisać mysql, ale loguje się on jako użytkownik root z pełnym dostępem. Musimy 

powiedzieć monitorowi, aby zalogował się jako nasz nowy użytkownik Mary. Zrób to, wpisując: 

mysql —user = Mary —password = yeti 

Teraz musimy połączyć się z bazą danych w MySQL. Wpisz: 

connect mysql 

Powinieneś teraz być połączony z bazą danych, a wszystko, co pozostaje, to rzucić okiem na jedną z 

tabel w bazie danych. Wpisz następujące polecenie, aby wyświetlić tabelę użytkowników: 

SELECT * FROM user; 



Pamiętaj, że gdy jesteś na monitorze MySQL, musisz dodać średnik na końcu wiersza, aby wykonać 

kwerendę. Być może przyzwyczailiśmy się tego podczas korzystania z klienta graficznego. Jeśli 

zapomnisz dodać średnik, możesz po prostu dodać go do nowego wiersza, aby uruchomić zapytanie 

wpisane w poprzednim wierszu. Rysunek 4 pokazuje wszystkie powyższe działania, w tym zapomniany 

średnik.  

 

Dane wyjściowe z tabeli na rysunku 4 są nieco nieporządne i dlatego możesz być zadowolony, że zwykle 

korzystamy z klienta graficznego. Możesz jednak zobaczyć, że zalogowaliśmy się do naszego nowego 

użytkownika i sprawdziliśmy tabelę. Odmówimy teraz dostępu użytkownika Mary do tej tabeli za 

pomocą klienta graficznego. Wróć do tego, ale pozostaw pole dos otwarte otwarte, abyśmy mogli 

wrócić do niego za kilka chwil. 

Ograniczanie dostępu użytkownika 

W kliencie graficznym zalogowanym jako root wpisz: 

REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* 

FROM Mary@localhost 

Nie ma sensu selektywnie odmawiać dostępu do tabeli, gdy użytkownik ma dostęp do wszystkiego, 

więc powyższe usuwa uprawnienia dostępu do czegokolwiek na koncie. Z powrotem w wierszu 

polecenia, jeśli wybierzesz wszystko z tabeli użytkowników, nadal otrzymasz tabelę zwróconą. Jest tak, 



ponieważ właśnie wydane polecenie REVOKE jest poleceniem globalnym; mówi odwołanie dostępu 

Maryi do wszystkiego. Zmiany w globalnych uprawnieniach obowiązują tylko wtedy, gdy użytkownik 

się zaloguje. Ponieważ Mary była zalogowana, kiedy zmieniliśmy swoje uprawnienia, nadal ma dostęp 

do wszystkiego. Aby się wylogować, w wierszu polecenia wpisz 

exit 

a następnie wpisz: 

mysql —user = Mary —password = yeti 

aby zalogować się ponownie. Teraz przejdź do bazy danych mysql i ponownie wybierz wszystko z tabeli 

użytkowników w następujący sposób: 

use mysql; 

SELECT * from user; 

Rysunek 5 pokazuje, że Mary nie ma już dostępu, który kiedyś miała. Zamiast zwracać tabelę, MySQL 

po prostu zwraca: 

 

Error 1142: select command denied to user: ‘Mary@127.0.0.1’ for table ‘user’ 

Jeśli zastanawiasz się nad liczbą 127.0.0.1, jest to tylko numer IP (Internet Protocol) przydzielony 

lokalnemu hostowi. 

Mimo że tabela użytkowników zawiera zaszyfrowane hasła, najlepiej nie dawać dostępu do niej 

zwykłym użytkownikom. Po podaniu przykładowych haseł i kont użytkowników możliwe jest użycie 

narzędzi programowych w celu uzyskania hasła. Jak już znasz hasła w tej tabeli i książce, nie ma sensu 

próbować ich ukrywać, więc damy Mary dostęp do ponownego przeglądania zawartości tej tabeli. W 

kliencie graficznym wpisz: 

GRANT SELECT ON mysql.user 

TO Mary@localhost 

Z powrotem na monitorze MySQL, spróbuj ponownie wybrać z tabeli użytkowników. Tym razem 

powinieneś odzyskać całą tabelę. Zwróć uwagę, że ponieważ jest to przywilej na poziomie tabeli, tym 

razem zmiany w dostępie użytkownika zaczęły obowiązywać natychmiast. Teraz bądźmy bardziej 

złośliwi. Przy logowaniu Mary wpisz następujące polecenie: 

DELETE FROM user WHERE user =’mafiu’; 

Mary otrzyma komunikat o błędzie: 



ERROR 1142: delete command denied to user: ‘Mary@127.0.0.1’ for table ‘user’ 

Tutaj funkcja GRANT staje się bardzo przydatna. Gdyby Mary nadal miała wszystkie uprawnienia, po 

prostu usunęłaby użytkownika. Ponieważ daliśmy jej dostęp tylko do tabeli użytkowników do SELECT, 

zapytanie DELETE zgłosiło błąd, ratując dzień. Najbezpieczniejszą zasadą jest zapewnienie 

użytkownikowi minimalnego dostępu wymaganego do wykonania zadań. Aby zobaczyć, co się stało z 

tabelą systemową użytkownika po tych poleceniach GRANT i REVOKE, wydaj następujące zapytanie w 

kliencie graficznym: 

SELECT * 

FROM user 

WHERE user = ‘Mary’ 

Zauważ, że chociaż tabela użytkowników jest tabelą systemową, nadal jest tabelą, do której możesz 

zastosować dowolne zapytanie, o ile masz prawa dostępu. Mimo że odwołaliśmy prawo WSZYSTKIE 

UPRAWNIENIA, Mary wciąż ma wpis w tabeli użytkowników, jak widać, patrząc na rysunek 6.  

 

Zobaczysz z niewielkiego wyboru kolumn uprawnień na rysunku 6, że wszystkie te kolumny zostały 

teraz ustawione na N. Jeśli masz to na ekranie, przewiń i zobaczysz, że wszystkie inne kolumny zostały 

ustawione na N jako dlatego Mary straciła swoje globalne prawa do wszystkiego. Jeśli tak jest, to skąd 

system wie, że ma dostęp do tabeli użytkowników w celu wykonywania zapytań SELECT? 

Tabela tables_priv 

Prawa dostępu do określonej tabeli są przechowywane w tabeli tables_priv. Ta tabela ma nieco inne 

właściwości niż tabela użytkownika. Rysunek 7 opisuje tę tabelę, którą możesz porównać z tabelą 

użytkownika pokazaną na rysunku 1.  



 

Zauważysz, że zamiast mieć kolumny specjalnie dla każdego uprawnienia, ta tabela ma kolumnę, w 

której możesz jawnie ustawić, które słowa kluczowe będą działać w określonej tabeli: priv_privers. Jeśli 

teraz wybierzemy wszystko z tej tabeli, wyniki będą pokazane na rysunku 8.  

 

Zauważ, że Mary ma wpis, który pozwala jej przeglądać (WYBIERAĆ) tabelę użytkowników. Pokazuje 

również, kto udzielił tego dostępu, w kolumnie koncesjodawcy, przydatny, gdy jesteś  śledzony 

problemu z dostępem. Co się stanie, jeśli pozwolimy Mary na dalszy dostęp do tabeli użytkowników, 

powiedzmy, zezwalając jej na wstawienie nowego użytkownika? Umożliwi to następujący skrypt: 

GRANT INSERT on mysql.user 

TO Mary@localhost 

Rysunek 9 pokazuje, co się stanie, jeśli zobaczymy tabelę tables_priv po uruchomieniu powyższego 

zapytania GRANT.  

 



Jeśli porównasz to z rysunkiem 8, zobaczysz, że zamiast dodawać kolejny wiersz uprawnienia INSERT, 

dołączył pierwszy wpis. Kolumna table_priv teraz czyta Wybierz i Wstaw. 

Tabele Przyznania 

Tabele użytkownika i table_priv są znane jako tabele przyznania. Te tabele kontrolują wszystkim dostęp 

do twojego serwera MySQL. W sumie jest pięć tabel dotacji, jak pokazano w tabeli 1.  

Nazwa tabeli: Zastosowania 

user: Przechowuje globalne uprawnienia dla całego serwera 

db: Przechowuje uprawnienia do określonej bazy danych na serwerze 

host: przechowuje uprawnienia specyficzne dla bazy danych dla określonego hosta. 

tables_priv: Przechowuje uprawnienia dostępu do danej tabeli w określonej bazie danych. 

column_priv: Przechowuje uprawnienia dostępu do danej kolumny w określonej tabeli w bazie danych. 

Wszystkie te tabele są przechowywane w bazie danych mysql, więc możesz się do nich bezpośrednio 

odwoływać podczas korzystania z GRANT lub REVOKE przez dodanie mysql. na początku nazwy tabeli, 

tj. mysql.db, mysql.tables_priv, mysql.columns_priv itp. 

Zasadniczo nie musisz wiedzieć, co się dzieje we wszystkich tych tabelach, o ile rozumiesz, jak działają 

zapytania GRANT i REVOKE. Warto jednak zdać sobie sprawę, że MySQL używa własnych tabel do 

przechowywania uprawnień, i można uzyskać do nich dostęp przy użyciu normalnych mechanizmów 

zapytań. 

FLUSH PRIVILEGES 

Należy jednak pamiętać o jednej rzeczy: podczas korzystania z zapytań GRANT i REVOKE system zdaje 

sobie sprawę z tego, co robisz, i natychmiast wprowadza wszelkie zmiany dostępu. Niektóre zmiany, 

takie jak uprawnienia globalne, zostaną wprowadzone w życie w następnej kolejności czas, w którym 

użytkownik łączy się z serwerem. Jeśli jednak używasz normalnych zapytań SQL do zmiany uprawnień 

użytkownika, system po prostu traktuje je jak zwykłe zapytania do bazy danych. Prawa użytkownika 

nie zmieniają się jednak natychmiast. Aby serwer zrozumiał, że właśnie popełniłeś niektóre zmiany 

uprawnień, musisz wpisać: 

FLUSH PRIVILEGES  

Ostrzega to serwer MySQL o zmianie uprawnień i powoduje, że przeładowuje on tabele uprawnień 

GRANT 

GRANT służy do nadania użytkownikowi uprawnień. Jeśli szczegóły tego użytkownika nie istnieją w 

żadnej z tabel grantu, tworzony jest nowy użytkownik. GRANT można zatem wykorzystać do tworzenia 

użytkowników. GRANT przyjmuje następujący format: 

GRANT privilege ON systemobject 

TO username 

IDENTIFIED BY ‘password’ 

W powyższym: 



• nazwa użytkownika i hasło to dane uwierzytelniające potrzebne do połączenia się z bazą danych. 

Pamiętaj, że potrzebujesz znaków cudzysłowu wokół ciągu hasła. Klauzula IDENTIFIED BY jest 

opcjonalna, ale można jej użyć do zmiany hasła użytkownika, który już istnieje. Jeśli zostanie to 

pominięte, gdy UDZIELAM uprawnienia, które nie istnieje, użytkownik zostanie utworzony bez hasła. 

• uprawnienie to czynność, którą użytkownik zamierza wykonać. Tabela 12.2 pokazuje niektóre z 

dostępnych uprawnień. 

• systemobject jest tym, na czym użytkownik będzie uzyskiwał dostęp. Zwykle jest używany w 

następującym formacie: 

database.table 

więc *. * odnosi się do wszystkich tabel we wszystkich bazach danych na tym serwerze. 

REVOKE 

REVOKE służy do usunięcia danego uprawnienia z użytkownika. REVOKE zakończy się niepowodzeniem, 

jeśli użytkownik nie uzyskał wcześniej uprawnienia. REVOKE ma następujący format: 

REVOKE privilege ON systemobject 

FROM username 

Przywilej: umożliwia użytkownikowi: 

ALL PRIVILEGES: Użyj wszystkich uprawnień dostępnych dla danego obiektu 

ALTER: Zmień struktury danych tabeli za pomocą ALTER TABLE 

CREATE: Twórz tabele 

CREATE TEMPORARY TABLES: Twórz tabele tymczasowe 

DELETE: Usuń wiersze z tabel za pomocą DELETE 

DROP: Usuń tabele za pomocą DROP 

EXECUTE: Uruchom procedurę przechowywaną, jednak procedury przechowywane nie są 

zaimplementowane w bieżącej wersji MySQL 

FILE: Odczytywanie i zapisywanie plików 

INDEX: Twórz i usuwaj indeksy 

INSERT: Wstaw dane do tabel 

LOCK TABLES LOCK: tabele, na których mają uprawnienia SELECT 

RELOAD: Użyj polecenia FLUSH 

SELECT: pobierz dane z tabel za pomocą WYBIERZ 

SHUTDOWN: Zamknij serwer MySQL 

UPDATE: Zmień zawartość tabel za pomocą UPDATE 

W kodzie: 



• uprawnienie to czynność, którą odwołujesz od użytkownika i używa tabeli 12.2 w taki sam sposób, 

jak komendę GRANT. 

• systemobject jest tym, do czego użytkownik nie ma dostępu. 

Jeśli odwołanie uprawnienia zakończy się powodzeniem, serwer MySQL nie otrzyma żadnej informacji 

zwrotnej. Jeśli jednak cofniesz uprawnienie, którego użytkownik nie ma, na przykład: 

REVOKE SELECT ON mysql.tables_priv 

FROM Mary@localhost 

dostaniesz błąd: 

There is no such grant defined for user ‘Mary’ on host ‘localhost’ on table ‘user’ 

Jeśli cofniesz wszystkie uprawnienia, które zostały wcześniej przyznane użytkownikowi, nie spowoduje 

to usunięcia tego użytkownika z tabeli użytkowników, ale nie będzie on miał dalszego dostępu do 

systemu, dopóki UDZIELONO więcej uprawnień. Użytkownik pozostanie ważny, dopóki nie zostanie 

jawnie usunięty z tabeli użytkowników. 

Ograniczanie użytkowników 

Pamiętaj, że użytkownicy Twojej bazy danych MySQL najprawdopodobniej będą się różnić od 

wszystkich użytkowników, którzy uwierzytelniają się w budowanym przez Ciebie systemie 

internetowym. Twoja tabela MySQL prawdopodobnie będzie miała administratora, root, który jest 

używany do tworzenia twoich tabel i jakiejkolwiek instrukcji zadania administracyjne oraz ogólny 

użytkownik sieci, powiedzmy web_anonymous, który jest używany przez serwer WWW do uzyskiwania 

dostępu do tabel. W zależności od tego, co robi Twój system internetowy, dasz anonimowemu 

użytkownikowi ograniczone uprawnienia, takie jak: 

GRANT SELECT 

ON mysqlfast.webpage 

TO web_anonymous@localhost; 

GRANT INSERT 

ON mysqlfast.log 

TO web_anonymous@localhost; 

GRANT INSERT,SELECT 

ON mysqlfast.cookies 

TO web_anonymous@localhost; 

GRANT INSERT,SELECT 

ON mysqlfast.visitorbook 

TO web_anonymous@localhost; 

Te zapytania pozwolą serwerowi na: 

• pobierać zawartość stron internetowych, 



• dodawać wpisy do tabeli dziennika podczas przeglądania strony, 

• sprawdź istnienie pliku cookie i w razie potrzeby utwórz nowy, oraz 

• tworzyć nowe wpisy w książce gości i przeglądać istniejące. 

Zobaczysz z rozdziałów opisujących sposób osadzania poświadczeń użytkownika w języku skryptowym 

używanym do uzyskiwania dostępu do MySQL i budowania stron internetowych. Jeśli zezwolisz tylko 

użytkownikowi web_anonymous na te ograniczone uprawnienia, serwer WWW może niewiele zrobić, 

aby uszkodzić twoje dane. Na przykład przy powyższym zestawie uprawnień nie byłoby możliwe, aby 

użytkownik usunął stronę internetową, tj. 

DELETE FROM webpage 

WHERE title = ‘Home’ 

ponieważ użytkownik nie ma dostępu do USUŃ w tabeli stron internetowych. O ile nie napisałeś sekcji 

witryny, aby edytować i usuwać strony internetowe, musisz zalogować się jako root i ręcznie usunąć 

stronę za pomocą SQL, aby usunąć stronę główną, jeśli to konieczne. 

Inne hasła 

Chociaż przykłady, których używaliśmy w tej książce, odnosiły się do fikcyjnej witryny internetowej, 

wiele witryn używa baz danych do uwierzytelniania użytkowników. Na przykład wyszukiwarki takie jak 

Yahoo pozwalają nie tylko wyszukiwać, ale także logować się w nich, aby uzyskać więcej udogodnień. 

Prawdopodobnie Twoja nazwa użytkownika, hasło i wiele innych rzeczy, które wprowadzasz na stronę, 

są przechowywane za kulisami w bazie danych. Jeśli projektujesz taki system, powinieneś przemyśleć, 

w jaki sposób zamierzasz przechowywać hasła. Pokusa polega na przechowywaniu ich jako ciągów 

tekstowych, ale nie jest to najbezpieczniejszy sposób. Patrząc wstecz na rysunek 6, pamiętasz, że SQL 

automatycznie szyfruje hasło, aby nie było przechowywane w sposób oczywisty w tabeli 

użytkowników. Jeśli więc tworzysz własną tabelę użytkowników dla swojej witryny, MySQL udostępnia 

funkcję szyfrowania, która umożliwia kodowanie haseł przed ich zapisaniem w tabeli. Ta funkcja 

nazywa się PASSWORD () i jest używana w następujący sposób: 

PASSWORD(‘password_string’) 

Funkcja zwróci zaszyfrowaną wersję ciągu hasła, który następnie można wstawić do tabeli bazy danych. 

Na przykład następująca instrukcja wstawiania wstawi zaszyfrowane hasło do tabeli zawierającej 

użytkowników internetowych: 

INSERT INTO webuser (username, 

password, 

email) 

VALUES ( ‘mountainman’, 

PASSWORD(‘bigfoot’), 

’someone@nowhere.com’) 

W rzeczywistości, zamiast uruchamiać zapytanie jak wyżej, wstawiałbyś do tabeli zmienne uzyskane z 

pól formularza internetowego i zaszyfrowałbyś zmienną używając PASSWORD, a nie tylko wpisanego 

tekstu. Co ciekawe, nie ma funkcji DECRYPT. Ma to na celu powstrzymanie cię od: 



SELECT user, 

DECRYPT(password) FROM mysql.user 

To oczywiście byłoby ogromne ryzyko bezpieczeństwa. Jak więc sprawdzić, czy ktoś wprowadził to 

samo hasło, które jest w bazie danych? Za każdym razem, gdy szyfrujesz ten sam ciąg tekstowy za 

pomocą HASŁA, zawsze tworzy ten sam zaszyfrowany ciąg. Na przykład uruchom następujące 

zapytanie: 

SELECT PASSWORD(‘yeti’), password 

FROM user 

To zapytanie zaszyfruje słowo yeti i wyświetli je wraz ze wszystkimi ciągami haseł zapisanymi w tabeli 

użytkowników. Rysunek 11 pokazuje wyniki. Być może pamiętasz, kiedy UDZIELYŁEM pewnych praw 

użytkownikowi Mary, zidentyfikowaliśmy ją za pomocą hasła yeti. 

Spójrz na wyniki na rysunku 11 i powinieneś zobaczyć, że szósty rząd w dół zawiera ten sam ciąg w obu 

kolumnach. 

 

 Możesz więc porównać zaszyfrowane ciągi, aby sprawdzić, czy pasują do siebie. Jeśli istniejący 

użytkownik wpisał swoje hasło na stronie internetowej, możemy je zaszyfrować i użyć go w klauzuli 

where, aby sprawdzić, czy hasło jest takie samo jak zapisane. Na przykład: 

SELECT * 

FROM mysql.user 

WHERE user=”Mary” and password=PASSWORD(‘yeti’) 

da wyniki pokazane na rysunku 12, zwracając jeden wiersz, potwierdzając, że użytkownik i hasło są 

poprawne. Jednak jeśli wykonałeś następujące czynności: 



 

SELECT * 

FROM mysql.user 

WHERE user=”Mary” and password=PASSWORD(‘abominable’) 

zapytanie nie przyniosłoby żadnych rezultatów, ponieważ hasło użytkownika Mary nie jest obrzydliwe, 

wersja zaszyfrowana nie jest taka sama jak zapisana wersja zaszyfrowana, dlatego nie pasują, więc 

hasło okazało się nieprawidłowe. Aby sprawdzić poprawną kombinację nazwy użytkownika i hasła w 

języku skryptowym, po prostu sprawdź, czy z zapytania zostało zwróconych więcej niż 0 rekordów. 

Ponownie, jeśli był on używany na stronie internetowej, w przeciwieństwie do instrukcji SQL 

przekazalibyśmy zmienne formularzy na stałe je kodować, tak jak w powyższych zapytaniach. W 

powyższym przykładzie wykorzystaliśmy tabelę mysql.user, aby zademonstrować sprawdzanie 

zaszyfrowanego hasła. W systemie produkcyjnym najlepiej jednak zaimplementować osobną tabelę w 

osobnej bazie danych, aby przechowywać dane uwierzytelniające użytkownika. Jest to bardzo prosty 

sposób zabezpieczenia przechowywanych haseł, ale nie jest to jedyna kwestia bezpieczeństwa, którą 

należy wziąć pod uwagę podczas uwierzytelniania użytkowników na stronach internetowych. Jeśli 

Twoja aplikacja musi być bezpieczna, rozważ wdrożenie bezpiecznego połączenia internetowego, a 

także zaszyfrowanych haseł, ponieważ w naszym przykładzie hasło zostanie wysłane w postaci 

zwykłego tekstu z formularza internetowego na serwer MySQL. Gdy już tam jest i jest zaszyfrowany, 

jest bezpieczniejszy, ale jeśli zostanie przechwycony po drodze, nadal spowoduje naruszenie twojego 

systemu bezpieczeństwa. 


