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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προστασία των πληροφοριακών συστημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την
εύρυθμη λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Πριν από λίγα χρόνια, η ασφάλεια των δικτύων αποτελούσε, κατά κύριο λόγο, θέμα των κρατικών μονοπωλίων
που παρείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες μέσω δημοσίων δικτύων, ιδίως του
δικτύου τηλεφωνίας. Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής περιοριζόταν
στους μεγάλους οργανισμούς και εστιαζόταν στον έλεγχο πρόσβασης. Σήμερα, η
κατάσταση έχει μεταβληθεί σημαντικά. Σε αυτό συνετέλεσαν διάφορες εξελίξεις,
όπως η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, η σύγκλιση των δικτύων και των
συστημάτων πληροφοριών, καθώς και το γεγονός ότι σημαντικό πλέον μέρος των
επικοινωνιών διεξάγεται διασυνοριακά ή μέσω τρίτων χωρών.
Παράλληλα, η πληροφορική έχει δημιουργήσει παγκόσμια διασυνδεσιμότητα,
φέροντας σε επαφή εκατομμύρια δικτύων με εκατοντάδες εκατομμύρια μεμονωμένους προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς. Επίσης, η πληροφορική υποστηρίζει υποδομές μεγάλης σημασίας για μια χώρα, όπως εγκαταστάσεις ενέργειας και μεταφορών και τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, παίζει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση του σύγχρονου κράτους, των μεγάλων
και μικρών επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών στον πολίτη. Τα παραπάνω
έχουν ως συνέπεια, ο όγκος των πληροφοριών που διακινείται τόσο στο διαδίκτυο
όσο και στην τηλεφωνία να έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Αυτό γίνεται αντιληπτό, αν
παρατηρήσει κανείς τη σημαντική αύξηση των συνδρομητών στην κινητή τηλεφωνία παγκοσμίως (Εικόνα 1), των χρηστών διαδικτύου (Εικόνα 2), καθώς και των
ευρυζωνικών συνδέσεων (Εικόνα 3) .
Εικόνα 1: Συνδρομητές Κινητής Τηλεφωνίας Παγκοσμίως (σε εκ.)

11

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εικόνα 2: Χρήστες Διαδικτύου Παγκοσμίως (σε εκ.)

Εικόνα 3: Αριθμός Ευρυζωνικών Συνδέσεων Χωρών Ο.Ο.Σ.Α.

Εξαιτίας της πληθώρας των πληροφοριών και της μεγάλης ταχύτητας διακίνησής τους, τα πληροφοριακά συστήματα και τα δίκτυα είναι πλέον εκτεθειμένα σε
πλήθος κινδύνων, οι oποίοι αυξάνονται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο (Εικόνα 4)
και μπορούν σήμερα να εξαπλώνονται σε ελάχιστο χρόνο, σε όλο τον κόσμο, μέσω
των δικτύων πληροφοριών. Σ’ αυτούς εντάσσονται, κυρίως, οι παραβιάσεις του
προσωπικού απορρήτου, η βιομηχανική κατασκοπία, η κακόβουλη πρόσβαση στα
αρχεία των υπολογιστών, η εισαγωγή ιών στους υπολογιστές, η δικτυακή τρομοκρατία, ο ηλεκτρονικός πόλεμος κ.λπ.
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Εικόνα 4: Εξέλιξη αριθμού κινδύνων ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Επιπλέον, το κόστος που απαιτείται για την πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες είναι πλέον μικρό. Είναι προφανές ότι κακόβουλες προσβάσεις στα αρχεία υπολογιστών μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα στην εθνική ασφάλεια,
κυκλοφοριακό χάος στην εναέρια ή επίγεια κυκλοφορία, σοβαρές διακοπές στη
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και οικονομικό χάος, ανάλογα σε ποια δίκτυα
θα υπάρξει η κακόβουλη πρόσβαση (Εικόνα 5).
Εικόνα 5: Οικονομικές Απώλειες ανά Κατηγορία Επίθεσης

Αναμφίβολα, η ασφάλεια δικτύων και συστημάτων πληροφοριών αυξάνει την
αίσθηση ελεύθερης δράσης των πολιτών, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και μειώνει το κόστος λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης, της οποίας
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οι δραστηριότητες απαιτούν πολλαπλές διασυνδέσεις με τα δίκτυα επικοινωνιών.
Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον οι εταιρείες, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες,
επενδύουν συνεχώς, στην ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων τους με όλο και
μεγαλύτερα ποσά. Σύμφωνα με έρευνα του CSI/FBI (Εικόνες 6, 7), το 13% των εταιρειών επενδύουν πάνω από το 10% του προϋπολογισμού τους στην ασφάλεια των
δικτύων τους, ενώ το 55% των μεγάλων εταιρειών αύξησαν το 2006 τις δαπάνες
τους για την ασφάλεια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Εικόνα 6: Ποσοστό προϋπολογισμού πληροφορικής εταιρειών
που δαπανάται για την ασφάλεια

Εικόνα 7: Αύξηση δαπανών για την ασφάλεια πληροφοριών
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Οι οργανισμοί, επίσης, δαπανώντας μόνο μικρό μέρος του προϋπολογισμού τους
για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προστατεύονται από πλήθος απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν από κακόβουλες επιθέσεις.
Γενικά, σε συνθήκες ασφάλειας αυξάνεται η αξιοποίηση του διαδικτύου, γεγονός που έχει ως επακόλουθο τη μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης
προϊόντων, δεδομένου ότι βελτιώνεται η παραγωγικότητα και ο ανταγωνισμός, μηδενίζονται οι αποστάσεις και δημιουργούνται νέες αγορές και επιχειρηματικές
ευκαιρίες.
Η ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών αναφέρεται αφενός στην προστασία
οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, αφετέρου στη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των απλών χρηστών, οι οποίοι έχοντας συνειδητοποιήσει
τους κινδύνους, λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του δικού
τους υπολογιστή. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι, επειδή ο τομέας των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εφαρμογών χαρακτηρίζεται από εξαιρετική δυναμική, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι συνεχείς και συχνά ανατρεπτικές. Συνεπώς,
επιβάλλεται η διαρκής παρακολούθηση των συντελουμένων μεταβολών, ώστε να
λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για την αποτροπή των νέων κινδύνων, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.

