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Επιτελική Σύνοψη
Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα
πληροφοριακά συστήματα δηλαδή για το σύνολο από διαδικασίες, ανθρώπους και
αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, που αποσκοπούν και στοχεύουν στην συλλογή,
εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών. Εξετάζεται η
ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων που εμπεριέχει την πρόληψη και ανίχνευση
ενεργειών από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος καθώς και την
λήψη μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσης ενεργειών που σκοπό έχουν να βλάψουν και να
παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του.
Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση σήμερα όπως για
παράδειγμα, ο μεγάλος όγκος των δεδομένων (big data), η ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών cloud, ο
λόγος και η ανάγκη προστασίας Κρίσιμων Υποδομών και δεδομένων (δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών). Επίσης παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης
επιθέσεων ασφάλειας (Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα, όπως οι εκάστοτε ρόλοι Ασφάλειας,
Ομάδα Ασφάλειας) καθώς και οι πολιτικές και οι διαδικασίες που θα πρέπει να υπάρχουν σε έναν
Οργανισμό είτε είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός.
Παρουσιάζονται οι βασικές απαιτήσεις των προτύπων με έμφαση στη διαδικασία
αντιμετώπισης περιστατικών και γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί έως τώρα
καθώς και η ανάγκη ύπαρξης Διαδικασιών Αντιμετώπισης Περιστατικών. Παρατίθενται οι
βασικές μεθοδολογίες διαχείρισης αντιμετώπισης περιστατικών διαρροής / παραβίασης
δεδομένων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των Διεθνών Οργανισμών: European Network
and Information Security Agency (ENISA), SANS Institute (Escal Institute of Advanced
Technologies) και το Εθνικό Κέντρο Προτύπων και Τεχνολογίας της Αμερικής (NIST) καθώς και
με την διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες μεθοδολογίες Ανάλυσης
Ψηφιακών Πειστηρίων.

Abstract
Through this thesis, the reader can be informed about information systems, that is, the set of
processes, people and automated computing systems that aim and aim at collecting, recording,
retrieving, processing, storing and analyzing information. It examines the security of information
systems, including the prevention and detection of actions by unauthorized users of the information
system, as well as the taking of measures to prevent any actions intended to harm and interfere
with its proper operation.
The need to protect critical infrastructures and data (personal data or special categories of
data), the need for cloud services, the reason and the need for data protection. It also discusses
ways to deal with security attacks such as the respective roles of the Security Team and the policies
and procedures that should exist in an organization, whether public or private.
The basic requirements of the standards are outlined with emphasis on the incident
handling process and reference to the results so far as well as the need for Incident Handling
Procedures. The basic methods of dealing with data leakage / breach incidents in accordance with
the best practices of International Organizations: European Network and Information Security
Agency (ENISA), SANS Institute (Escal Institute of Advanced Technologies) and National Center
for Standards Technology (ΝΙST) and international literature. Finally, reference is made to existing
methods of analyzing digital experiments.

1 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
1.1 Εισαγωγή
Ως πληροφοριακό σύστημα ορίζεται ένα σύνολο από διαδικασίες, ανθρώπους και
αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα, που αποσκοπούν και στοχεύουν στην συλλογή,
εγγραφή, ανάκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και ανάλυση πληροφοριών και περιλαμβάνουν
λογισμικό και υλικό. Ένα πληροφοριακό σύστημα απαρτίζεται από το σύνολο των ανθρώπων που
εργάζονται σε αυτό σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες και διαχειριστές, τις διαδικασίες που
περιγράφουν τις οδηγίες για την χρησιμοποίηση των στοιχείων που απαρτίζουν το πληροφοριακό
σύστημα, την βάση δεδομένων, το λογισμικό, το υλικό και το δίκτυο. Σε κάθε πληροφοριακό
σύστημα απαιτείται να είναι δυνατή αποδοτικά και με αποτελεσματικότητα η κάλυψη των
αναγκών των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος καθώς και η δυνατότητα
αποτελεσματικής επεξεργασίας όλων των δεδομένων που εισάγουν οι χρήστες για την εκτέλεση
των διαφόρων λειτουργιών. Ένα πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει,
να αποθηκεύσει να επεξεργαστεί, να παρουσιάσει και να διαδώσει αποτελεσματικά την
πληροφορία και να παρέχει κατάλληλο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τους εμπλεκόμενους
χρήστες ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σαφή και ξεκάθαρα αποτελέσματα που θα βοηθήσουν
τον σχεδιασμό, τις λειτουργίες και τον έλεγχο για τον οργανισμό που το χρησιμοποιεί (Pangalos,
1996).
Ο κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει την δημιουργία, την
ανάπτυξη, την εξέλιξη και τέλος την απόσυρσή του. Ένα πληροφοριακό σύστημα ξεκινά την
ύπαρξή του από την στιγμή που αποφασίζεται η ανάπτυξη και η δημιουργία του. Ακολουθεί η
φάση καταγραφής και ανάλυσης των λειτουργικών απαιτήσεων με βάση τις οποίες θα καταλήξουν
οι σχεδιαστές στις λειτουργίες που θα αναπτυχθούν με βάση τις απαιτήσεις αυτές. Στη συνέχεια
ξεκινά η περίοδος της υλοποίησης και ανάπτυξής του. Την περίοδο της ανάπτυξης ακολουθεί η
περίοδος της χρήσης του συστήματος από τον οργανισμό η οποία συνοδεύεται με την διαρκή
εξέλιξη και ανάπτυξη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού σε όλη την διάρκεια
της χρήσης του από τον οργανισμό. Το πληροφοριακό σύστημα και ο οργανισμός εξελίσσονται
παράλληλα με την μία οντότητα να συμπαρασύρει την άλλη, με στόχο την κάλυψη των αναγκών
του οργανισμού. Τέλος το πληροφοριακό σύστημα αποσύρεται όταν ο οργανισμός καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι είναι μη αποτελεσματικό και αποδοτικό και δεν δύναται να καλύψει τις ανάγκες
του οργανισμού.
Μία από μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πληροφοριακά συστήματα είναι
αυτή της ασφάλειας τους. Η ασφάλεια που αφορά τα πληροφοριακά, υπολογιστικά συστήματα
καθώς και των υπολογιστών, είναι ένα γνωστικό πεδίο της επιστήμης της πληροφορικής, και
ειδικότερα του κλάδου των υπολογιστικών συστημάτων, που ασχολείται με την προστασία των
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υπολογιστών, των δικτύων που τους διασυνδέουν και των δεδομένων σε αυτά τα συστήματα,
αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση τους. Η ασφάλεια ενός πληροφοριακού
συστήματος αφορά την δυνατότητα του να προστατεύει τις πληροφορίες και τα δεδομένα του
οργανισμού από κακόβουλες επιθέσεις, καταστροφή και αλλοιώσεις, να παρέχει ορθές και
αξιόπιστες πληροφορίες, αλλά και να εγγυάται την χρήση των πόρων του μόνο από
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η ικανότητα αυτή διασφαλίζεται λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα
για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων, ταυτόχρονα με την
συνεχόμενη και χωρίς εμπόδια λειτουργία του υπολογιστικού συστήματος. Η ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων εμπεριέχει την πρόληψη και ανίχνευση ενεργειών από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος καθώς και την λήψη μέτρων για την
αποφυγή πάσης φύσης ενεργειών που σκοπό έχουν να βλάψουν και να παρεμποδίσουν την ομαλή
λειτουργία του. Εμπεριέχει την πρόληψη, δηλαδή εκείνα τα μέτρα που σκοπό έχουν να
εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος, την
ανίχνευση, δηλαδή εκείνα τα μέτρα που σκοπό έχουν την ανίχνευση των αλλοιώσεων που
προκλήθηκαν αναζητώντας στοιχεία για το χρόνο, τον τρόπο και την ταυτότητα της κάθε
αλλοίωσης σε ένα στοιχείο του πληροφοριακού συστήματος και τέλος την αντίδραση, δηλαδή την
λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάκτηση των στοιχείων ενός πληροφοριακού
συστήματος. Σε μία άλλη προσέγγιση η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος αποτελείται
από δύο συνιστώσες, την προστασία και τον έλεγχο, με την προστασία να εμπεριέχει την πρόληψη
και την θεραπεία. Η ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πολυσύνθετη έννοια, που
αποτελείται από τις αρχές, τους κανονισμούς, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές καθώς και τα
εργαλεία, που αναπτύσσονται ώστε να δημιουργηθεί ένα τείχος προστασίας για το Πληροφοριακό
σύστημα τόσο για όλο το σύστημα συνολικά όσο και για καθένα από τα στοιχεία του (Pfleeger,
1997).

Εικόνα 1: Η έννοια της ασφάλειας
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Η εμπιστευτικότητα αφορά την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης (unauthorized) παροχής
πληροφοριών, γεγονός που σημαίνει ότι τα δεδομένα που διαχειρίζεται το πληροφοριακό
σύστημα, είναι προσβάσιμα μόνο σε άτομα που έχουν ειδική εξουσιοδότηση. Μια άλλη πτυχή της
εμπιστευτικότητας, είναι η ιδιωτικότητα που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και η μυστικότητα που αφορά την προστασία των πληροφοριών ενός οργανισμού. Η
έννοια της ακεραιότητας αφορά την πληρότητα που χαρακτηρίζει μία οντότητα. Στην
πληροφορική η έννοια της ακεραιότητας οριοθετείτε με τον έλεγχο της μεταβολής πληροφοριών
μέσα από εξουσιοδοτημένους χρήστες, με άλλα λόγια, περιλαμβάνει την πρόληψη από μη
εξουσιοδοτημένη εγγραφή, διαγραφή, δημιουργία ή τροποποίηση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα
αφορά την δυνατότητα οι υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος να είναι προσπελάσιμες από
τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις και έλλειψη
διαθεσιμότητάς τους. Επομένως οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν συναντούν προβλήματα
άρνησης εξυπηρέτησης στο σύστημα, με άλλα λόγια η ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος
θα πρέπει να παρεμποδίζει τις κακόβουλες επιθέσεις, οι οποίες έχουν σαν σκοπό να εμποδίσουν
τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος να αλληλοεπιδράσουν με το σύστημα
(Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002).
Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι έννοιες της Εμπιστευτικότητας
(Confidentiality), της Ακεραιότητας (Integrity) και της Διαθεσιμότητας (Availability).

Εικόνα 2: Οι βασικές αρχές που εξασφαλίζουν ότι το σύστημα είναι ασφαλές

Τις τρεις θεμελιώδεις έννοιες που αναφέρθηκαν παραπάνω συμπληρώνουν επιπρόσθετες έννοιες
όπως αυτή της εξουσιοδοτημένης χρήσης (authorized use), της αυθεντικοποίησης μηνυμάτων
(message authentication), της μη απόρριψης (non repudiation). Η εξουσιοδοτημένη χρήση
(authorized use) αφορά ότι μόνο άτομα με εξουσιοδότηση έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν το
πληροφοριακό σύστημα και μόνο σύμφωνα με συγκεκριμένες καταγεγραμμένες διαδικασίες. Η
αυθεντικοποίηση μηνυμάτων (message authentication) αφορά την ύπαρξη βεβαιότητας ότι το
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μήνυμα που έλαβε το σύστημα από έναν εξωτερικό πόρο έχει όντως σταλεί από τον πόρο που
ισχυρίζεται ότι το έστειλε. Επιπρόσθετα η μη απόρριψη (non repudiation) αφορά την ύπαρξη
βεβαιότητας ότι ο πόρος παρέλαβε ένα μήνυμα που στάλθηκε (Γκρίτζαλης, 2005).

1.2 Στόχος της Eργασίας
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει τους εξής σκοπούς:
α) Αποσκοπεί στη διερεύνηση των ζητημάτων που αφορούν τις επιθέσεις ασφάλειας στα
Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους σύμφωνα με τις
βέλτιστες πρακτικές.
β) Αναφέρεται στα Πρότυπα Ασφάλειας όπως το ISO 27001 και στους λόγους που κάθε
Οργανισμός πρέπει να τα εφαρμόζει καθώς και τις διαδικασίες εναρμόνισής τους με τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και
γ) Αποσκοπεί στην διερεύνηση και στον εντοπισμό των ζητημάτων εκείνων που άπτονται της
ασφάλειας στις διάφορες υλοποιήσεις των Τεχνικών Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης
Δεδομένων καθώς και μελετά θέματα που σχετίζονται με την Δικανική πληροφορική και
συγκεκριμένα με τα Ψηφιακά Πειστήρια. Μάλιστα η σφαιρική μελέτη των ζητημάτων αυτών που
δημιουργούνται ανά κατηγορία και η παρουσίασή τους, θα αποτελέσουν την βάση για μελλοντική
έρευνα.

1.3 Δομή της Eργασίας
Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος καθώς και οι
έννοιες της ασφάλειας που πρέπει να υποστηρίζει ένα πληροφοριακό σύστημα. Αναφέρονται οι
έννοιες της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας ως ζητήματα που έχουν άμεση
σχέση με την ασφάλεια των εν λόγω συστημάτων.
Στο κεφάλαιο 2 θα αναφερθούμε στο ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα όπως
για παράδειγμα, ο μεγάλος όγκος των δεδομένων (big data), η ανάγκη ύπαρξης για cloud
υπηρεσίες, ο λόγος και η ανάγκη της προστασίας Κρίσιμων Υποδομών (Critical Infrastructures)
και των δεδομένων (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών). Επίσης
παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης επιθέσεων ασφάλειας (Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα,
όπως οι εκάστοτε ρόλοι Ασφάλειας (Ομάδα Ασφάλειας) καθώς και πολιτικές και διαδικασίες που
θα πρέπει να υπάρχουν σε έναν Οργανισμό είτε είναι δημόσιος ή ιδιωτικός.
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Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι βασικές απαιτήσεις των προτύπων με έμφαση στη
διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών.
Στόχος – παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων των προτύπων και ότι απαιτούν τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της διαθεσιμότητας/ ακεραιότητας/ εμπιστευτικότητας
των πληροφοριών, με έμφαση στη διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών.
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέχρι τώρα καθώς και η ανάγκη
ύπαρξης Διαδικασιών Αντιμετώπισης Περιστατικών (ο ρόλος τους και πως βοηθάνε στην
συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό ΓΚΠΔ).
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογίες διαχείρισης αντιμετώπισης
περιστατικών διαρροής / παραβίασης δεδομένων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των
Διεθνών Οργανισμών: European Network and Information Security Agency (ENISA), SANS
Institute (Escal Institute of Advanced Technologies) και το Εθνικό Κέντρο Προτύπων και
Τεχνολογίας της Αμερικής (NIST) καθώς και με την διεθνή βιβλιογραφία.
Στο κεφάλαιο 6 αναφέρουμε τις υφιστάμενες μεθοδολογίες Ανάλυσης Ψηφιακών
Πειστηρίων, όπως για παράδειγμα, η μεθοδολογία SANS, ISO, ACPO, το αφηρημένο μοντέλο τη
Ψηφιακής Εγκληματολογίας και άλλα. Θα παρουσιάσουμε τα βήματα που εμπεριέχουν οι
μεθοδολογίες αυτές με βάση τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές.
Στο κεφάλαιο 7 αναφέρουμε μια μελέτη περίπτωσης “Επίθεση στο δίκτυο ενός
Ευρωπαϊκού Αεροδρομίου – (ENISA)”.
Στο κεφάλαιο 8 αναφέρουμε μια μελέτη περίπτωσης “Διαρροής Δεδομένων – Data leakage
– (ENISA)”.
Στο κεφάλαιο 9 παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που
έχουμε πραγματοποιήσει στην διπλωματική εργασία.
Στο κεφάλαιο 10 αναφέρουμε την βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκε η εργασία αυτή.
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2 Κεφάλαιο 2. Επιθέσεις Ασφάλειας
2.1 Υφιστάμενη Kατάσταση
Είναι γεγονός ότι η χρήση του Διαδικτύου και των συστημάτων πληροφοριών εντός των
οργανισμών έχουν θέσει το ζήτημα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών παγκοσμίως. Οι
παραβιάσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθημερινά έχουν αυξηθεί δραματικά
τα τελευταία χρόνια, με τις επιχειρήσεις να δαπανούν μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού
τους για να ενισχύσουν την ασφάλειά τους. Πολλές αναφορές καταρτίζονται κάθε χρόνο που
καταγράφουν το μέγεθος των περιπτώσεων ασφάλειας. Τα παρακάτω θα παρουσιαστούν από την
έρευνα της Kroll με τίτλο «Global Fraud & Risk Report, 10th Annual Edition – 2017/18».
Η έρευνα κατατάσσει τις συνθήκες ασφάλειας σε τρεις κατηγορίες: περιστατικά απάτης,
περιστατικά ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και περιστατικά ασφάλειας όχι στον κυβερνοχώρο. Οι
οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των επιχειρηματικών
κινδύνων και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές άμβλυνσης του κινδύνου για την
αντιμετώπιση αυτού του νέου περιβαλλοντικού πλαισίου. Σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα της
Kroll, το 86% των οργανισμών που ερωτήθηκαν, αντιμετώπισαν ένα περιστατικό στον τομέα της
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο το 2017, αύξηση κατά 2% σε σχέση με το 2016. Σύμφωνα με την
έκθεση, σε μερικές χώρες το ποσοστό αυτό φθάνει το 100%. Επίσης, το ποσοστό των
επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα απάτης ήταν 84% το 2017 από 82% το 2016, με τον αριθμό
αυτό να αυξάνεται σταθερά από το 2012, στο 61% (Kroll Global Fraud & Risk Report, 10th
Annual Edition – 2017/18).

Εικόνα 3: Ποσοστό ερωτηθέντων που αντιμετώπισαν περιστατικό απάτης.
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Οι οργανισμοί βελτιώνονται γρήγορα στην ανίχνευση παραβιάσεων1. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων οκτώ ετών, οι χρόνοι ανίχνευσης και επίλυσης των παραβιάσεων μειώθηκαν
σημαντικά με τον μέσο χρόνο παραμονής από 416 ημέρες το 2011 σε 78 ημέρες το 2018.

Εικόνα 4: Χρόνοι ανίχνευσης και επίλυσης παραβιάσεων

Οι οργανισμοί βελτιώνονται καλύτερα στην ανακάλυψη παραβιάσεων σε εσωτερικό επίπεδο, σε
αντίθεση με την κοινοποίησή τους από εξωτερικές πηγές. Το 2018, σχεδόν το 60% των
παραβιάσεων εντοπίστηκε εσωτερικά. Αν και είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το ποσοστό
εσωτερικής ανίχνευσης 62% το 2017, αυτό παραμένει μια σημαντική βελτίωση από το 2014, όταν
μόνο το 31% των παραβιάσεων εντοπίστηκε εσωτερικά.

Εικόνα 5: Χρόνοι ανίχνευσης και επίλυσης παραβιάσεων

Εκτός από την αναφορά εξαιρετικά υψηλών επιπτώσεων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν
ότι οι επιπτώσεις ήταν δαπανηρές και εκτεταμένες με αρνητικό αντίκτυπο σε όλους τους
εμπλεκόμενους, όπως οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, οι σχέσεις με τις ρυθμιστικές αρχές και τα έσοδα
για τον οργανισμό. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο πιο ισχυρός αντίκτυπος ήταν ο
αντίκτυπος στους εργαζόμενους: η ιδιωτική ζωή των εργαζομένων, η ασφάλεια, η δεοντολογία
επηρεάστηκε έντονα ή αρνητικά. Περίπου το 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι πελάτες τους
επηρεάστηκαν έντονα ή αρνητικά από τις τρείς περιοχές κινδύνου: απάτη (76%), κυβερνοχώρος
(74%) και ασφάλεια (74%). Σχεδόν το 66% των στελεχών αναφέρουν ότι επηρεάζεται η φήμη της
εταιρείας τους: 65% για μια απάτη, 67% κυβερνοχώρος και 66% συμβάν ασφάλειας. Το 65% των
ερωτηθέντων δήλωσε ότι ένα περιστατικό απάτης είχε σοβαρό ή αρνητικό αντίκτυπο στη σχέση
της εταιρείας με τις ρυθμιστικές αρχές. Το 78% των στελεχών των οποίων οι εταιρείες υπήρξαν
θύματα απάτης ανέφερε ότι τα έσοδα και η συνέχεια των δραστηριοτήτων επηρεάστηκαν έντονα

1

https://content.fireeye.com/m-trends
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ή κάπως αρνητικά. Ομοίως, το 70% των ερωτηθέντων που υπέστησαν κάποιο συμβάν ασφάλειας
και το 69% των περιστατικών στον κυβερνοχώρο ανέφεραν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα /
επιχειρηματική συνέχεια των εταιρειών τους (Kroll Global Fraud & Risk Report, 10th Annual
Edition – 2017/18).

Εικόνα 6: Ποσοστό απαντήσεων στην ερώτηση, σε ποιο βαθμό έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τα γεγονότα επιθέσεων στον
οργανισμό σας.

Για πρώτη φορά στα 10 χρόνια της έρευνας που διενήργησε η Kroll, η απομάκρυνση, η απώλεια
και η επίθεση πληροφοριών, ήταν η πιο διαδεδομένη μορφή απάτης που παρατηρήθηκε πέρυσι,
όπως ανέφερε το 29% των ερωτηθέντων. Η κλοπή των περιουσιακών στοιχείων ή των
αποθεμάτων ήταν η συνηθέστερη μορφή απάτης, ήταν η δεύτερη πιο συχνά αναφερθείσα
υπόθεση, η οποία υπέστη το 27% των ερωτηθέντων. Η μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση ήταν
η διαφθορά, σύμφωνα με το 21% των στελεχών που ερωτήθηκαν και αυξήθηκαν κατά 6
ποσοστιαίες μονάδες από 15% στην τελευταία έρευνα. Καθώς η διαφθορά σχεδόν διπλασιάστηκε
τα τελευταία δύο χρόνια, ο κίνδυνος για τους οργανισμούς αυξήθηκε σημαντικά.
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Εικόνα 7: Είδη επιθέσεων τα έτη 2016 και 2017

Το 2017, το έτος κατά το οποίο μεγάλοι ιοί, όπως οι WannaCry και Petya, εξαπλώθηκαν
παγκοσμίως, σχεδόν 4 από τα 10 (36%) στελέχη δήλωσαν ότι επλήγησαν από επιθέσεις ιών ή
σκουληκιών, αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων από το 2016. Οι ιοί και τα σκουλήκια είναι τα πιο
συνηθισμένα είδη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο που αναφέρονται στην έκθεση του 2017. Ενώ το
ένα τέταρτο (26%) των ερωτηθέντων στην έρευνα του 2016 ανέφερε ότι είχε μια ηλεκτρονική
αλληλογραφία (phishing), στην έρευνα του 2017, το ένα τρίτο (33%) απάντησε σε αυτό το είδος
απειλής. Επιπλέον, η παραβίαση και η διαγραφή δεδομένων επηρέασε το 27% και το 25% των
ερωτηθέντων, αντίστοιχα. Ωστόσο, όλες οι απειλές στον κυβερνοχώρο δεν περιορίζονται στην
ψηφιακή σφαίρα. Από τα στελέχη που ερωτήθηκαν, το 21% δήλωσε ότι η εταιρεία τους είχε
κλέψει ευαίσθητα δεδομένα, ενώ το 19% δήλωσε ότι ο εξοπλισμός έχει «χαθεί», υπογραμμίζοντας
τη σύγκλιση φυσικών και ψηφιακών απειλών (Kroll Global Fraud & Risk Report, 10th Annual
Edition – 2017/18).
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Εικόνα 8: Τύποι περιστατικών κυβερνοασφάλειας στις επιχειρήσεις το 2016 και 2017

Το 2017 είδε σημαντικά περιστατικά παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, που κυμαινόταν από
παραποίηση και απομίμηση προϊόντων, την παραβίαση εμπορικών σημάτων, πληροφοριών ή
έργων τέχνης. Αυτές οι συνθήκες προκύπτουν συχνά από συντονισμένες κυβερνητικές και
φυσικές εισβολές. Η κλοπή ή απώλεια πνευματικής ιδιοκτησίας παρέμεινε μακριά από τον πιο
συνηθισμένο τύπο συμβάντος ασφάλειας. Μεταξύ των στελεχών που ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν
περιστατικό ασφάλειας, το 41% ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία τους υπέστη αυτό το είδος συμβάντος.
Οι ερωτηθέντες στον τομέα της μεταποίησης γνώρισαν το υψηλότερο επίπεδο κλοπής ή απώλειας
πνευματικής ιδιοκτησίας στο 45%. Επίσης παρουσιάστηκαν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπως είπε
το 28% των ερωτηθέντων με τους κινδύνους αυτούς να κυριαρχούν στον τομέα των φυσικών
πόρων (42%), στην υγειονομική περίθαλψη, τη φαρμακευτική και τη βιοτεχνολογία (35%), την
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κατασκευή, τη μηχανική και την υποδομή (30%). Σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) εκείνων που
ανέφεραν περιστατικά ασφάλειας ανέφεραν βία στο χώρο εργασίας τους (Kroll Global Fraud &
Risk Report, 10th Annual Edition – 2017/18).

Εικόνα 9: Τύποι συμβάντων ασφάλειας που υπέστησαν οι επιχειρήσεις το 2016 και 2017

2.1.1 Μεγάλα Δεδομένα - Big Data
Ο όρος Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) εμπεριέχει την συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφορίας
που παράγεται από επιχειρήσεις και οργανισμούς και αφορά δεδομένα χρηστών και δεδομένα που
παράγονται από τα συστήματα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Τα Μεγάλα
Δεδομένα σαν έννοια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αφηρημένη. Στην διάρκεια των χρόνων για
την έννοια των μεγάλων δεδομένων έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί και προσεγγίσεις (Davis
& Patterson, 2012). Ο Chen et al. το 2014 υποστηρίζει ότι ως Μεγάλα Δεδομένα μπορούν να
θεωρηθούν σύνολα δεδομένων που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα υπάρχοντα πληροφοριακά
συστήματα μέσα σε ανεκτά χρονικά διαστήματα. Οι Manyika et al. το 2011 αναφέρουν ως Μεγάλα
Δεδομένα ένα σύνολο από στοιχεία και δεδομένα για τα οποία δεν μπορεί να γίνει επιτυχώς η
συγκέντρωση, η αποθήκευση και η επεξεργασία από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Στην ίδια
προσέγγιση καταλήγουν οι Davis & Patterson (2012) και οι Emani et al. (2015) οι οποίοι
αναφέρουν ότι τα Μεγάλα Δεδομένα λόγω του μεγάλου όγκου τους είναι δύσκολο να γίνει η
διαχείριση και η ανάλυσή τους από τις υπάρχουσες γλώσσες βάσεων δεδομένων όπως η SQL. Οι
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Mayer - Schonberger & Cukier (2013) ορίζουν τα Μεγάλα Δεδομένα ως πολύ μεγάλα σύνολα
δεδομένων και πληροφοριών από τα οποία μπορεί να εξάγουν οι μελετητές συμπεράσματα
σχετικά με χαρακτηριστικά όπως ο όγκος, η διαφορετικότητα, η ταχύτητα και η αξία τους. Ένας
γενικός ορισμός για τα Μεγάλα Δεδομένα θα μπορούσε να είναι: να αποτελέσουν ένα πλήθος
συνόλων δεδομένων, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο και πολυπλοκότητα, γεγονός
που καθιστά την διαχείριση και την επεξεργασία δύσκολη έως αδύνατη με την χρήση των
υφιστάμενων εργαλείων και βάσεων δεδομένων (Vitolo, 2015:186; Koman & Kundrikova,
2016:606). Μία πρώτη προσέγγιση των Μεγάλων Δεδομένων έγινε μέσα από τα συστήματα
σχεσιακής βάσης δεδομένων. Ο Codd (1970) στην έρευνά του υποστήριξε ότι το σχεσιακό
μοντέλο διαχείρισης βάσεων δεδομένων αποτελεί μια πρώτη αναφορά στα Μεγάλα Δεδομένα. Σε
μια άλλη έρευνα οι Boyd και Crawford (2012) διαπιστώνουν ότι οι επιστήμονες υπολογιστών, οι
φυσικοί, οι οικονομολόγοι, οι μαθηματικοί, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι και
διάφοροι άλλοι επιστήμονες μιλούν για την διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων από δεδομένα που
γεννούνται από την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με διάφορα συστήματα ή από την
αλληλεπίδραση των συστημάτων μεταξύ τους. Τίθενται τα ερωτήματα αν η μελέτη και η
επεξεργασία των μεγάλων δεδομένων θα βοηθούσε να δημιουργηθούν νέα και καλύτερα εργαλεία,
υπηρεσίες και αγαθά.
Ως χαρακτηριστικά των μεγάλων δεδομένων αναφέρονται στην βιβλιογραφία τα εξής:
Volume, Variety, Velocity, Veracity γνωστά και ως 4V. Ο Όγκος (Volume) αφορά το πλήθος των
δεδομένων που παράγονται και αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων. Τα
μεγάλα δεδομένα δημιουργούνται με εκθετικό τρόπο γεγονός που συντελεί σε πολύ γρήγορη
αύξησή τους και δίνουν την δυνατότητα της επεξεργασίας πολλών δεδομένων ταυτόχρονα. Το
χαρακτηριστικό αυτό των μεγάλων δεδομένων συναντάται στα δεδομένα που παράγονται από τα
κοινωνικά δίκτυα, την υγεία, τα χρηματοοικονομικά ή τα γενετικά δεδομένα. Με τα χρόνια, οι
αναλογικές πληροφορίες έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται ολοένα και περισσότερο από ψηφιακές
πληροφορίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστια ποσά δεδομένων σε μορφές βίντεο, ήχου και
εικόνας τόσο σε επιστημονικές εφαρμογές όσο και στα ευρέως διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα.
Είναι πολύ κοινό για μια επιχείρηση να έχει Terabytes ή ακόμα και Petabytes αποθήκευσης.
Συνήθως, οι αποθηκευμένες πληροφορίες παγκοσμίως αυξάνονται με ρυθμό τέσσερις φορές
μεγαλύτερο από την παγκόσμια οικονομία, ενώ η ισχύς επεξεργασίας των υπολογιστών είναι
εννέα φορές υψηλότερη. Με την αλλαγή της ποσότητας των δεδομένων αλλάζει και η αξία του
αποτελέσματος. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα εξεύρεσης επαρκούς αποθηκευτικού χώρου,
ανακύπτουν νέα ζητήματα, όπως η ανάγκη συσχέτισης των μεγάλων δεδομένων και η δυνατότητα
λήψης της μέγιστης πληροφορίας από την επεξεργασία τους (Emani et al., 2015; Vitolo, 2015;
Singh & Singla, 2015).
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Η Ποικιλία (Variety) είναι το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων
δηλαδή δεν έχουν συγκεκριμένη δομή και επίσης δεν βρίσκονται πάντα σε τέτοια μορφή που η
επεξεργασία τους να είναι εύκολη. Ο όρος Variety αναφέρεται στη μεγάλη ποικιλία πιθανών
διαφορετικών τύπων δεδομένων που πρέπει να επεξεργαστούμε. Συναντώνται σε τρεις
διαφορετικές μορφές, δομημένα όταν προέρχονται από βάσεις δεδομένων, ημιδομημένα όταν
προέρχονται από τον παγκόσμιο ιστό ή από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αδόμητα όταν
προέρχονται από βίντεο ή φωτογραφίες. Η ποικιλία αφορά στην ανάγκη εγγραφής, επεξεργασίας
και συνδυασμού δεδομένων από διαφορετικές πηγές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε όχι μόνο
διαφορετικές μορφές δεδομένων αλλά και διαφορετικές δομές μεταξύ των ίδιων τύπων. Τα
δεδομένα που θα πρέπει να ενσωματωθούν μπορεί να είναι δομημένα, ημιδομημένα και αδόμητα
και ακόμη και αν οι πηγές των δεδομένων χρησιμοποιούν μια αυστηρή κατηγοριοποίηση, μπορούν
να χρησιμοποιήσουν διαφορετική σημασιολογία ή μπορεί να υπάρχει έλλειψη συμβατότητας
μεταξύ τους.
Το τρίτο χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων είναι η Ταχύτητα (Velocity) που αφορά
την ταχύτητα με την οποία τα δεδομένα παράγονται και δημιουργούνται παρά την ταχύτητα με
την οποία αποθηκεύονται. Με άλλα λόγια η ταχύτητα Velocity αναφέρεται στον ταχύ ρυθμό με
τον οποίο εισέρχονται νέα δεδομένα και ανανεώνονται τα υπάρχοντα. Επιπλέον, έχει να κάνει με
το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία και την ανάλυση κατά την είσοδό τους στο σύστημα.
Αφορά το πώς το σύστημα θα λαμβάνει, φιλτράρει, διαχειρίζεται και αποθηκεύει δεδομένα που
συνεχώς και γρήγορα έρχονται καθώς και το ρυθμό που απαιτείται για την εξαγωγή πληροφοριών
από τα δεδομένα που εισέρχονται. Είναι επίσης απαραίτητο να εκτελούνται όλες οι λειτουργίες
που ενεργοποιούνται από τα συστήματα σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε να μην καθυστερεί η
όλη διαδικασία. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή που παρακολουθεί τις τιμές των εταιρειών στη
χρηματιστηριακή αγορά δεν αρκεί για να καταγράψει, αλλά μπορεί να θέλουμε να αγοράσουμε
και να πουλήσουμε ή να πουλήσουμε μια μετοχή όταν υπερβαίνει μια τιμή (Krishnan, 2013; Hoy,
2014; Wang et al., 2016; Singh & Singla, 2015). Πολλά δεδομένα από διαφορετικούς τομείς που
εμφανίζονται με υψηλή ταχύτητα δεν είναι χρήσιμη πηγή δεδομένων αν είναι ανακριβή. Τα
εσφαλμένα δεδομένα μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα για τους οργανισμούς και τους
καταναλωτές. Έτσι, οι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα είναι σωστά και οι
αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε αυτά είναι σωστές. Ειδικά στην αυτοματοποιημένη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπου δεν εμπλέκεται πλέον κανένα άτομο, πρέπει να διασφαλιστεί
ότι τα δεδομένα και η ανάλυση είναι σωστά. Για το λόγο αυτό, πρόσφατα προστέθηκε ένα άλλο
χαρακτηριστικό των μεγάλων δεδομένων η Ακρίβεια (Veracity).
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Εικόνα 10: Μεγάλα δεδομένα, το μοντέλο των 5V2

Η Ακρίβεια (Veracity) αναφέρεται στη μεροληψία των δεδομένων, στον θόρυβο ή την
αναξιοπιστία. Λόγω των πολλών και ποικίλων μορφών των μεγάλων δεδομένων, η ποιότητα και
η ακρίβεια είναι λιγότερο ελεγχόμενες παράμετροι. Το σημαντικό στοιχείο στην αξιοποίηση των
μεγάλων δεδομένων είναι η λήψη καλύτερων αποφάσεων βασισμένες στην επεξεργασία των
μεγάλων δεδομένων. Η ιδέα είναι ελκυστική αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση, είναι τα στοιχεία
αρκετά αξιόπιστα για να στηρίξουν τις αποφάσεις πάνω σε αυτά; σε ποιο βαθμό μπορούν να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα και να εμπιστευθούμε τα δεδομένα; Πολλές φορές ή τις
περισσότερες φορές η διαδικασία που πραγματοποιείται περιλαμβάνει τη διαλογή των δεδομένων
με σκοπό να απομακρυνθούν τα αναξιόπιστα δεδομένα. Για παράδειγμα οι αναρτήσεις στα
κοινωνικά δίκτυα μπορεί να είναι ψευδείς, υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί από τον ίδιο χρήστη και
γενικά η ανωνυμία που παρέχει ως κοινωνικό μέσο δεν διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που
περιέχονται σε αυτά είναι ποιοτικά και αξιόπιστα. Η τεχνολογία και η ανάλυση των δεδομένων,
μας επιτρέπουν τώρα να συνεργαστούμε με αυτές τις νέες μορφές δεδομένων.

2

https://intellipaat.com/blog/tutorial/hadoop-tutorial/big-data-overview/
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Εικόνα 11: Μεγάλα δεδομένα, velocity, variety, veracity, volume, value3

Υπάρχει επίσης μια άλλη παράμετρος που μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση μεγάλων
δεδομένων, ένα πέμπτο V η Αξία (Value). Η πρόσβαση σε μεγάλα δεδομένα εάν δεν μπορεί να
μετατραπεί σε αξία είναι άχρηστη. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί υποστηρίζουν ότι η αξία είναι
το πιο σημαντικό V των μεγάλων δεδομένων. Οι οργανισμοί καλούνται να επιλέξουν την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης λύση, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που
θα οδηγήσουν σε έγκαιρες και σωστές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, δίνοντας την υψηλότερη
αξία στην επιχείρηση. Τέλος, η μεταβλητότητα (variability) των δεδομένων έχει προστεθεί στα
υπάρχοντα χαρακτηριστικά, χωρίς καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω προσθήκες στο
μέλλον.

Εικόνα 12: Μεγάλα δεδομένα, το μοντέλο των 6V4

3
4

https://polimetlase.wordpress.com/2017/03/19/quantify-and-qualify-big-data/
https://ijict.com/V2I2/V2I2P01.pdf
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Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα μεγάλα δεδομένα στοχεύοντας να αναπτύξουν νέες ευκαιρίες,
για τον οργανισμό αλλά και να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των μεγάλων
δεδομένων σαν βάση για τις μελλοντικές στρατηγικές αποφάσεις τους με σκοπό την εξασφάλιση
μεγαλύτερης επιτυχίας για τον οργανισμό. Σε όλη αυτή την διαδρομή το θέμα της ασφάλειας
παραμένει πάντα επίκαιρο και η εξασφάλισή της αναμένεται να δώσει στους οργανισμούς τα
οφέλη που επιδιώκουν.
Σε αυτό το νέο οικοδόμημα που αποτελείται από ραγδαία συνεχόμενα αυξανόμενους
όγκους δεδομένων, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεχθούν δύο θεμελιώδεις αλήθειες σχετικά με τα
δεδομένα που συλλέγουν και έχουν στην κατοχή τους. Τα δεδομένα που συλλέγουν σίγουρα
περιλαμβάνουν κάποιας μορφής προσωπικά δεδομένα, δεδομένα δηλαδή που αφορούν τον
εκάστοτε χρήστη. Εάν μια επιχείρηση συλλέγει δεδομένα, θα βιώσει κάποια στιγμή ένα
περιστατικό απώλειας δεδομένων ή παραβίασης δεδομένων.
Δεδομένου ότι οι όγκοι ψηφιακών δεδομένων συνεχώς αυξάνονται οι ανησυχίες που
αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων θα μεγαλώνουν και θα μετατρέπονται σε
νέες κανονιστικές οδηγίες. Χρειάζεται άμεσος προγραμματισμός που αφορά στις απαιτήσεις
προστασίας των δεδομένων αυτών το συντομότερο δυνατόν, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται συνεχής
παρακολούθηση των εξελίξεων σε νομοθετικό καθώς και σε κανονιστικό επίπεδο.
Επίσης η συλλογή μεγάλων όγκων δεδομένων σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε αυτά τα
δεδομένα, σημαίνει ότι οι Εταιρείες ή Οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη
επαγρύπνηση ως προς την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Το συγκεκριμένο προϋποθέτει ότι θα
πρέπει τόσο να υπάρχει όσο και να ακολουθείται πιστά συγκεκριμένη πολιτική ή διαδικασία
ασφάλειας και να επιβάλλεται για κάθε νέο συστατικό του Οργανισμού. Προκειμένου οι
οργανισμοί να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο ασφάλειας για την διαχείριση του
αυξημένου όγκου μεγάλων δεδομένων που διαθέτουν θα πρέπει να προχωρήσουν σε επεξεργασία
και διαχωρισμό των δεδομένων με βάση το είδος τους. Ο διαχωρισμός των δεδομένων είναι
αναγκαίος και σημαντικός γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουν να δώσουν τα ίδια μέτρα
ασφάλειας σε όλα τα δεδομένα. Έτσι υπάρχει η πιθανότητα υλοποίησης μέτρων ασφάλειας
υψηλού επιπέδου για σημαντικά δεδομένα για τον οργανισμό αλλά και η υλοποίηση μέτρων
ασφάλειας χαμηλού επιπέδου για δεδομένα που δεν είναι τόσο κρίσιμα για τον Οργανισμό. Τα
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα λαμβάνουν άλλη διάσταση στην
περίπτωση των μεγάλων δεδομένων και επηρεάζονται από τον ρυθμό παραγωγής των δεδομένων
αλλά και από την διαφορετικότητα τους, χαρακτηριστικά που συναντώνται σε μεγάλες υποδομές
cloud με πολλαπλές πηγές ψηφιακών δεδομένων. Στις περιπτώσεις αυτές οι παραδοσιακές μορφές
ασφάλειας οι οποίες είναι αναπτυγμένες για έλεγχο στατικών δεδομένων με μικρό σχετικά όγκο
καθίστανται αδύναμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συστήματος.
16

2.1.2 Η Ανάγκη για Cloud Υπηρεσίες
Τα μεγάλα δεδομένα χρησιμοποιούν αυτό που προσφέρει το Cloud σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες
αποθήκευσης. Στη τεχνολογία του Cloud Computing χρησιμοποιούνται τρία μοντέλα για την
εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών και υπηρεσιών, το Software as a Service, το Cloud Platform as
a Service και το Infrastructure as a Service. Στο μοντέλο Software as a Service (SaaS) το λογισμικό
εγκαθίσταται και λειτουργεί σε διακομιστή του δικτύου και αποτελεί υπηρεσία προσφερόμενη
από το Cloud. Ο διακομιστής ανήκει στον πάροχο της υπηρεσίας και σε αυτόν βρίσκονται και τα
δεδομένα και η εφαρμογή προσφέροντας στους χρήστες την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την
υπηρεσία από οποιοδήποτε σημείο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή. Η ασφάλεια είναι
πρωταρχικό μέλημα όταν οι κρίσιμες πληροφορίες ενός οργανισμού είναι διάσπαρτες σε πόρους
του Cloud και όχι κάτω από τον άμεσο έλεγχο του οργανισμού. Στο μοντέλο SaaS, η ασφάλεια
του λογισμικού είναι σημαντικό ζήτημα και ο σχεδιασμός ασφάλειας στο λογισμικό του Cloud
γίνεται κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του λογισμικού με στόχο μειώσει την πιθανότητα
επίθεσης. Η χρήση του SaaS μειώνει την ανάγκη για ανάπτυξη λογισμικού από τον χρήστη και
έτσι μειώνεται η πιθανότητα ύπαρξης λογισμικού στο Cloud χωρίς τις κατάλληλες προδιαγραφές
ασφάλειας. Στην περίπτωση που ο χρήστης βρίσκει απαραίτητο την ανάπτυξη δικού του
λογισμικού στο Cloud αυτό πρέπει να διέπετε από προδιαγραφές ασφάλειας που να εφαρμόζονται
σε όλο το κύκλο ζωής του λογισμικού συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης, του ελέγχου, της
ασφαλούς ανάπτυξης, και της κατάργησης. Στο μοντέλο Platform as a Service (PaaS) οι χρήστες
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την διαθέσιμη πλατφόρμα για να προσφέρουν εφαρμογές και
υπηρεσίες. Η διαθέσιμη πλατφόρμα προσφέρει στους χρήστες της ένα περιβάλλον ευέλικτο,
σταθερό με δυνατότητα διαχείρισης, συντήρησης, παραμετροποίησης και κλιμάκωσης. Στο
μοντέλο Infrastructure as a Service (IaaS) δίνεται στον χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
μόνο το υλικό χωρίς τη πλατφόρμα με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται να αποκτήσει δικό του
εξοπλισμό. Η υποδομή που προσφέρεται περιλαμβάνει τα μέσα αποθήκευσης, παροχής
επεξεργασίας και δικτύου5.
Το Cloud χαρακτηρίζεται από μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες που συντελούν στην
αξιοποίηση των πληροφοριών από τα μεγάλα δεδομένα με άμεσο και γρήγορο τρόπο. Μια
πληθώρα δεδομένων και υπηρεσιών παρέχονται έχοντας ως βάση μία κοινή πλατφόρμα, ένα
σύνολο από εργαλεία λογισμικού, υποδομή δικτύου, αποθηκευτικούς χώρους, υπηρεσίες και
διεπαφές που όλα αυτά συντίθενται για να παρέχουν τις υπηρεσίες του cloud οι οποίες συνδυάζουν
παροχή λογισμικού, υποδομών και αποθήκευσης μέσω του διαδικτύου, βασισμένες στις
απαιτήσεις του χρήστη. Οι χρήστες λαμβάνουν τους πόρους του Cloud όταν τους χρειάζονται, και

5

https://rightyaleft.com/generaltalk/what-is-iaas-paas-saas-in-cloud-computing
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ο όγκος των πόρων που θα διατεθούν καθορίζεται με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του
χρήστη, ενώ όταν αυτοί δεν χρησιμοποιούνται απελευθερώνονται και επαναφέρονται στο cloud.
Το Cloud παρέχει κατανεμημένη αποθήκευση των δεδομένων γεγονός που συντελεί στην
καλύτερη διαχείριση των μεγάλων δεδομένων καθώς και παράλληλη υπολογιστική ικανότητα που
βοηθά στην επεξεργασία και την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων. Τα στοιχεία που αποτελούν
το Cloud παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί (Chen et al., 2014).

Εικόνα 13: Στοιχεία σύνθεσης Cloud

Παρόλο που υπάρχουν πολλές επικαλυπτόμενες τεχνολογίες στον τομέα του cloud computing και
των μεγάλων δεδομένων, διαφέρουν στις δύο ακόλουθες πτυχές. Το Cloud computing μετατρέπει
την αρχιτεκτονική της πληροφορικής, ενώ μεγάλα δεδομένα επηρεάζουν τη λήψη
επιχειρηματικών αποφάσεων. Ωστόσο, τα μεγάλα δεδομένα εξαρτώνται από το cloud computing
ως τη βασική υποδομή για ομαλή λειτουργία. Δεύτερον, τα μεγάλα δεδομένα και το cloud
computing έχουν διαφορετικούς πελάτες-στόχους. Το Cloud computing είναι μια τεχνολογία και
προϊόν που στοχεύει τους Chief Information Officers (CIO) ως μια προηγμένη λύση
πληροφορικής. Τα μεγάλα δεδομένα είναι προϊόν που στοχεύει τους Διευθύνοντες Σύμβουλους
(CEO) που επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων μπορούν να αισθάνονται άμεσα την πίεση από τον ανταγωνισμό στην αγορά,
πρέπει να νικήσουν τους αντιπάλους των επιχειρήσεων με πιο ανταγωνιστικούς τρόπους. Η
εξέλιξη και η ανάπτυξη τόσο των μεγάλων δεδομένων όσο και του cloud computing, έχει ως
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αποτέλεσμα αυτές οι δύο τεχνολογίες να συσχετίζονται μεταξύ τους όλο και περισσότερο αφού η
μία χρειάζεται την άλλη. Η ανάπτυξη της μίας θα συμπαρασύρει και την άλλη σε ανάπτυξη και
αντίστροφα. Ο όγκος των μεγάλων δεδομένων εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνονται σε
εκθετικό βαθμό καθώς οι υποδομές σε cloud θα επεκτείνονται το ίδιο και οι ανάγκες ασφάλειας
τους (Simmhan et al., 2013; Chen et al., 2014; Kobielus et al., 2014).
Όταν ένας πάροχος Cloud φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος από πελάτες (Ιστοσελίδες, Data
hosting κτλ.), ο κίνδυνος παραβίασης δεδομένων και επιθέσεων είναι μεγάλος. Γι’ αυτό το λόγο
είναι απαραιτήτως γνωστό να έχουμε εργαλεία Data Loss Protection (DLP) στο σχέδιο ασφάλειας
μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε τη δραστηριότητα ανταλλαγής δεδομένων
μεταξύ των σταθμών, και να ενημερωνόμαστε για ύποπτες κινήσεις δεδομένων, κάτι που θα
αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα.
Επίσης η ελλιπής πολιτική πιστοποίησης, οι εύκολοι κωδικοί, είναι από τους
σημαντικότερους λόγους απώλειας δεδομένων στο Cloud. Πρέπει να χρησιμοποιούνται
πιστοποιήσεις πολλαπλών επιπέδων όπως για παράδειγμα: digital tokens, smart cards, dual factor
authentication για την προστασία των υπηρεσιών cloud. Παρατηρούμε επίσης ότι οι υπηρεσίες
αυτές, παρέχουν τα λεγόμενα API’s6 τα οποία χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες για την
αλληλεπίδραση των συστημάτων τους με τις εκάστοτε cloud υπηρεσίες ή εφαρμογές. Τα API’s
είναι τα πιο εκτεθειμένα μέρη σε ένα σύστημα, λόγω του ότι είναι προσβάσιμα μέσω του
Διαδικτύου. Επίσης, οι επιθέσεις σε cloud υπηρεσίες μέσω κατάληψης ή παραβίασης ενός
λογαριασμού, Denial of Service επιθέσεις, είναι συχνό φαινόμενο με σκοπό την κλοπή δεδομένων,
με αποτέλεσμα να πουληθούν δεδομένα στην αγορά ή ακόμα και να συνεχίσουν την εκτέλεση
επιθέσεων. (Karnwal T. et al., 2012).
Τέλος απειλή για τις υπηρεσίες στο cloud θα μπορούσε να είναι και ένας δυσαρεστημένος
ή και απολυμένος υπάλληλος. Σε έρευνα της Verizon7 το 2019 το 34% των επιθέσεων προήλθε
από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Η πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες Cloud, θα πρέπει να
αξιολογείται ανά περιόδους, να γίνεται καταγραφή και επίβλεψη του επιπέδου πρόσβασης καθώς
και της δραστηριότητάς τους.

6
7

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://enterprise.verizon.com/resources/executivebriefs/2019-dbir-executive-brief.pdf
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2.1.3 Επιθέσεις - Παραβιάσεις Ασφάλειας
Οι παραβιάσεις ασφάλειας (security breaches) των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνουν
έννοιες όπως η έκθεση, η ευπάθεια, η απειλή και ο έλεγχος. Η Έκθεση (Exposure) αφορά την
διαδικασία να αποκαλυφθούν και να μεταβληθούν δεδομένα καθώς και άρνηση για προσπέλαση
σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η Ευπάθεια (Vulnerability) αφορά την αδυναμία που παρουσιάζει
το σύστημα ασφάλειας και μπορεί να γίνει η αφορμή για να προκληθούν ζημιές ή απώλειες. Η
Απειλή (Threat) αφορά την περίπτωση που υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν απώλειες ή
ζημιές στο πληροφοριακό σύστημα. Οι απειλές για την ασφάλεια ενός πληροφοριακού
συστήματος είναι η διακοπή που συμβαίνει όταν ένα στοιχείο του συστήματος είναι μη διαθέσιμο,
η μεταβολή που συμβαίνει όταν ένα μη εξουσιοδοτημένο στοιχείο εκτός του πληροφοριακού
συστήματος έχει προσπέλαση και παραποιεί το σύστημα, η υποκλοπή που συμβαίνει όταν κάποιο
μη εξουσιοδοτημένο στοιχείο έχει προσπελάσει το σύστημα, και η παραποίηση που συμβαίνει
όταν κάποιο ένα μη εξουσιοδοτημένο στοιχείο παραποιεί αντικείμενα σε ένα πληροφοριακό
σύστημα. Ο Έλεγχος (Control) αφορά τα προστατευτικά μέτρα που αναπτύσσονται για να
μειωθούν οι ευπάθειες του πληροφοριακού συστήματος (Pfleeger, 2002).
Οι απειλές κατηγοριοποιούνται σε φυσικές απειλές όπως είναι οι φυσικές καταστροφές
που δεν είναι πάντα εφικτό να αποτραπούν, σε ακούσιες απειλές που προκαλούνται από αστοχία
στο υλικό ή στο λογισμικό, ή από την άγνοια ή την αδιαφορία του χρηστών του πληροφοριακού
συστήματος. Βασικός παράγοντας πρόκλησης αυτών των απειλών είναι η έλλειψη σωστής
εκπαίδευσης, και δημιουργούνται από άγνοια στα πληροφοριακά συστήματα παρά από κακή
πρόθεση. Η τρίτη κατηγορία αφορά τις εκούσιες απειλές που είναι και οι συχνά εμφανιζόμενες.
Σε ότι αφορά τις φυσικές απειλές είναι σημαντικό η εκδήλωσή τους να διαπιστώνεται έγκαιρα
(π.χ. φωτιά, πλημύρα), με σκοπό να ελαχιστοποιείται η έκταση της ζημιάς και να αποφεύγονται
ενέργειες που αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσής τους. Η ύπαρξη εφεδρικού συστήματος, σε
συνδυασμό με τη λήψη τακτικών εφεδρικών αρχείων (backups) για τα κρίσιμα δεδομένα,
περιορίζει την απώλεια των δεδομένων. Οι εκούσιες απειλές οι οποίες προκαλούνται, είτε από
κακόβουλους χρήστες οι οποίοι ανήκουν στο σύστημα (insiders), είτε από χρήστες που δεν
ανήκουν στο σύστημα και παίρνουν το ρόλο του επίδοξου εισβολέα (outsiders). Το αποτέλεσμα
των επιθέσεων επιτυχία ή αποτυχία, καθορίζεται από τα μέσα που διαθέτουν οι εισβολείς όπως η
υπολογιστική ισχύς, η τεχνογνωσία, το πλήθος τον ατόμων, τα εργαλεία, τα χρήματα. Σκοπός των
εισβολέων είναι είτε η εκδίκηση και το οικονομικό κέρδος, είτε η αναγνωσιμότητα και η δόξα.
Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι ευπαθή σε εξωτερικές και εσωτερικές επιθέσεις. Οι
ευπάθειες (vulnerabilities) ενός συστήματος μπορεί να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: φυσικές
(Physical), Εκ Φύσεως (Natural), ευπάθειες που αφορούν το υλικό και το λογισμικό (Hardware
and Software), των μέσων (Media), προέλευσης (Emanation), επικοινωνιών (Communications)
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και ανθρώπινες ευπάθειες (Human). Οι πολιτικές και τα προϊόντα ασφάλειας μπορούν να
μειώσουν την πιθανότητα του να καταστεί δυνατόν μια επίθεση να διαπεράσει τις άμυνες του
συστήματος. Θα πρέπει να έχουμε σχετικά υπόψη μας ότι, στην πράξη για καμία σχεδόν
δραστηριότητα δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε πλήρης ασφάλεια ή τελείως ασφαλές σύστημα.
Οι Φυσικές Ευπάθειες αφορούν το περιβάλλον του οργανισμού για παράδειγμα τα κτίρια
και τους χώρους υπολογιστικών κέντρων (computer rooms) τα οποία μπορούν να θωρακιστούν με
μία σειρά από μέσα προστασίας, όπως φύλακες, βιομετρικές συσκευές, συναγερμοί. Οι Εκ φύσεως
Ευπάθειες αφορούν τις φυσικές καταστροφές και περιβαλλοντικές απειλές, όπως οι πυρκαγιές, οι
πλημμύρες, οι σεισμοί, οι κεραυνοί και οι διακοπές ρεύματος που μπορούν να καταστρέψουν τους
υπολογιστές. Οι Ευπάθειες Υλικού και Λογισμικού αφορούν πιθανές δυσλειτουργίες του υλικού
και του λογισμικού που μπορεί να οδηγήσουν στην διακοπή παροχής των υπηρεσιών του
πληροφοριακού συστήματος. Οι Ευπάθειες Μέσων αφορούν την κλοπή ή καταστροφή
μαγνητικών μέσων και εκτυπωτικών εγκαταστάσεων που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ή
διαρροή ευαίσθητων δεδομένων. Οι Ευπάθειες Εκπομπών αφορούν την υποκλοπή των
εκπεμπόμενων σημάτων από συστήματα και δίκτυα υπολογιστών και η αποκωδικοποίησή τους με
σκοπό την υφαρπαγή κρίσιμων πληροφοριών, ή την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας ενός
πληροφοριακού συστήματος. Οι Ευπάθειες Επικοινωνιών αφορούν τον κίνδυνο διείσδυσης από
τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη με αποτέλεσμα να υποκλαπούν δεδομένα. Οι Ανθρώπινες
Ευπάθειες αφορούν τα σφάλματα που μπορούν να γίνουν από τους χειριστές του πληροφοριακού
συστήματος λόγω έλλειψη εκπαίδευσης, λόγω απροσεξίας, επιπολαιότητας στο χειρισμό
ευαίσθητων στοιχείων (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002).
Προκειμένου ένας οργανισμός να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενες απειλές
και ευπάθειες θα πρέπει να αναπτύξει μέτρα προστασίας, δηλαδή όλες εκείνες τις διαδικασίες, τις
τεχνικές, τις ενέργειες και τις συσκευές που θα περιορίζουν τους κινδύνους που λογχεύουν για το
Πληροφοριακό Σύστημα. Τα μέτρα αυτά αφορούν την φυσική ασφάλεια του συστήματος δηλαδή
την προστασία ολόκληρου του σχετικού εξοπλισμού του υπολογιστή από φυσικές καταστροφές,
όπως κλοπή, βανδαλισμοί, πλημμύρες, φωτιά, την ασφάλεια Υπολογιστικού Συστήματος
(Computer Security) δηλαδή την προστασία των πληροφοριών του υπολογιστή που διαχειρίζεται
άμεσα το λειτουργικό σύστημα, την Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων (Database Security) δηλαδή
την προστασίας των περιεχομένων μιας βάσης δεδομένων, στην οποία διευκρινίζεται ποιοι
εξουσιοδοτούνται να δουν ή και να τροποποιήσουν τα προστατευμένα δεδομένα και τέλος την
ασφάλεια Δικτύων Επικοινωνιών (Network Security) δηλαδή την προστασία των πληροφοριών
κατά τη μετάδοσή τους μέσω των τηλεφωνικών, δορυφορικών ή άλλων δικτύων, όπως είναι τα
τοπικά δίκτυα και το Internet.
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Τα μέτρα προστασίας εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες που είναι τα μέτρα
προσπέλασης συστήματος που αφορούν ότι οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν εισάγονται στο
σύστημα, τα μέτρα προσπέλασης δεδομένων που ελέγχουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ποια
δεδομένα και με ποιο σκοπό, τα μέτρα διαχείρισης συστήματος και ασφάλειας που αφορούν την
εκτέλεση διαδικασιών που διαμορφώνουν ή επιβάλλουν ένα ασφαλές σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό
ορίζονται ξεκάθαρα οι υπευθυνότητες του διαχειριστή συστήματος, εκπαιδεύονται κατάλληλα οι
χρήστες και ελέγχονται ότι οι διαδικασίες ασφάλειας τηρούνται από τους χρήστες. Τέλος να
αναφερθούν τα μέτρα που αφορούν τον σχεδιασμό του συστήματος δηλαδή την αξιοποίηση
βασικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων ασφάλειας του υλικού και του λογισμικού.
Οι έλεγχοι ή τα αντίμετρα είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες, οι τεχνικές, οι ενέργειες και
οι συσκευές που περιορίζουν τις ευπάθειες ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Οι διαφορετικοί
τύποι αντιμέτρων καταλήγουν στην ανάλυση του προβλήματος της ασφάλειας των πληροφοριών
στις ακόλουθες συνιστώσες:
Φυσική ασφάλεια: Αναφέρεται στην προστασία όλων των σχετικών συσκευών πληροφορικής από
φυσικές καταστροφές, όπως κλοπές, βανδαλισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.
Ασφάλεια υπολογιστή: Αναφέρεται στην προστασία των πληροφοριών του υπολογιστή που
διαχειρίζεται άμεσα το λειτουργικό σύστημα (προγράμματα εφαρμογών, αρχεία δεδομένων κ.λπ.).
Επικεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένες υπηρεσίες λειτουργικού συστήματος που καθορίζουν
ποιος και πώς θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και τις εφαρμογές που φιλοξενούνται
από το σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ασφάλεια βάσεων δεδομένων: Αναφέρεται στην ικανότητα του συστήματος να επιβάλλει μια
προκαθορισμένη πολιτική προστασίας περιεχομένου που καθορίζει ποιος είναι εξουσιοδοτημένος
να προβάλλει ή και να τροποποιεί τα προστατευμένα δεδομένα.
Ασφάλεια δικτύων: Αναφέρεται στην προστασία των πληροφοριών όταν μεταδίδονται μέσω
τηλεφώνου, δορυφόρου ή άλλων δικτύων, όπως τοπικά δίκτυα και Internet.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι προστασίας που μπορούν να βοηθήσουν
στην εξασφάλιση επαρκούς ασφάλειας σε ένα σύστημα πληροφοριών:
Μέτρα πρόσβασης στο σύστημα: να υπάρξει βεβαιότητα ότι οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν
έχουν συνδεθεί.
Μέτρα πρόσβασης δεδομένων: να γίνει έλεγχος ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και
για ποιο σκοπό. Οι βασικές εφαρμογές βάσεων δεδομένων απαιτούν συνήθως υψηλό βαθμό
προσβασιμότητας.
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Διαχείριση Συστημάτων και Ασφάλειας: να εκτελεστούν διαδικασίες εκτός σύνδεσης που
διαμορφώνουν ή επιβάλλουν ένα ασφαλές σύστημα, ορίζοντας σαφώς τις ευθύνες του διαχειριστή
του συστήματος, εκπαιδεύοντας κατάλληλα τους χρήστες και ελέγχοντας ότι ακολουθούνται οι
διαδικασίες ασφάλειας από τους χρήστες.
Σχεδιασμός Συστήματος: Αξιοποιώντας τα βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες ασφάλειας
υλικού και λογισμικού.
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι προστασίας που μπορούν να βοηθήσουν
στην αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας ή αντιστάθμισης και εξαρτούνται από το πόσο
καλά χρησιμοποιούνται. Μερικοί βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα
των αντιμέτρων είναι: Τα άτομα που εφαρμόζουν τα μέτρα, ή ακόμη και εκείνα που είναι υπεύθυνα
για τη διαμόρφωση τους, πρέπει να πεισθούν για την ανάγκη ασφάλειας και το επίπεδο ασφάλειας
που παρέχεται σε κάθε περίπτωση. Οι τρόποι προστασίας είναι:
Περιοδικές αναθεωρήσεις: Η αποτελεσματικότητα ενός μέτρου πρέπει να αμφισβητηθεί. Το
λειτουργικό περιβάλλον ενός συστήματος πληροφοριών είναι δυναμικό, καθώς οι συνθήκες, οι
απειλές και οι ανάγκες εξελίσσονται συνεχώς. Είναι πολύ λογικό να αποφεύγονται οι
περισσότερες προσαρμογές και αντικαταστάσεις.
Διπλασιασμός των μέτρων: Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωστή αντιμετώπιση ενός τρωτού σημείου
απαιτεί την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων. Ένας συνδυασμός μέτρων φυσικής προστασίας,
δικτύων, επικοινωνιών και υπολογιστικής προστασίας ελαχιστοποιεί τις υπάρχουσες απειλές και
συχνά η συνολική αξιοπιστία του συστήματος προστασίας βασίζεται στη συμπληρωματικότητα
αυτών των επικαλυπτόμενων μέτρων. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κάθε μέτρο μεμονωμένα
δεν είναι ισχυρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας των
πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να λάβουν υπόψη όλες τις υπάρχουσες αποτυχίες της
ασφάλειας, επειδή μόνο μερικές απλώς κάνουν τα υπόλοιπα τρωτά σημεία ελκυστικότερα.
Δυνατότητες χρήσης: Σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται
τα μέτρα και να είναι κατάλληλα και εύχρηστα. Δηλαδή, υπονοείται εδώ ότι η πρωταρχική
προϋπόθεση για την εκτέλεση ενός μέτρου είναι η εφαρμογή του σε κρίσιμη στιγμή. Αυτό
σημαίνει ότι η χρήση αντιμέτρων δεν πρέπει να επηρεάζει τους πόρους του συστήματος. Είναι
γεγονός ότι η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας συχνά δημιουργεί πρόσθετη
επιβάρυνση στο λειτουργικό κόστος του οργανισμού. Οι οργανισμοί θα πρέπει να δεχτούν το
κόστος της ασφάλισης τόσο ως κόστος χρόνου όσο και ως κόστος χρήματος και θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν ότι η ασφάλεια μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ανάλογη με την
αποτελεσματικότητα του συστήματος πληροφοριών του οργανισμού. Η ασφάλεια είναι
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απαραίτητη για την ομαλή και σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και η ύπαρξη
της κρίνεται επιτακτική (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002).
Το κόστος της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών ενός οργανισμού εξαρτάται από
την πολιτική ασφάλειας που ακολουθείται. Απαιτείται συνεπώς μια πολιτική ασφάλειας, η οποία
θα πρέπει να εξισορροπεί το κόστος της εισαγωγής της ασφάλειας αφενός, και το κόστος ζημιών
από δυνητικούς κινδύνους αφετέρου. Επίσης, πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες
ασφάλειας, ώστε να μην παρεμποδίζεται η ευελιξία και η ανάπτυξη του οργανισμού. Η πολιτική
ασφάλειας καθορίζεται από μια δυναμική αξιολόγηση του κόστους των μέτρων ασφάλειας σε
σχέση με τις συνέπειες για τον οργανισμό οποιασδήποτε δυσλειτουργίας. Αυτός ο βασικός
κανόνας ισχύει για όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα ασφάλειας. Επομένως, σε κάθε
περίπτωση που απαιτείται μέτρο ασφάλειας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένα συμβάν
ασφάλειας (πιθανότητα συμβάντος) σε σχέση με τις συνέπειες αυτού. Εάν η τιμή αυτών των δύο
παραμέτρων είναι υψηλή, πρέπει να ληφθούν μέτρα ανεξάρτητα από την πρόληψη του κόστους.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια είναι από την ίδια τη φύση της δυναμική παρά στατική,
δεδομένου ότι η τεχνολογία, η ανταγωνιστικότητα, η πολυπλοκότητα των πληροφοριακών
συστημάτων και η συνεχώς βελτιούμενη ικανότητα των επιθεωρητών απαιτούν νέα και όλο και
πιο αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η πολιτική ασφάλειας που ακολουθείται θα πρέπει
να αναθεωρείται τακτικά και να διορθώνεται όπου χρειάζεται.
2.1.4 Cisco 2017 Midyear Cybersecurity Report
Αυτή η ενότητα αποτελεί μια αναφορά στην έκθεση της Cisco το 2017 για την ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο (Cisco 2017 Midyear Cybersecurity). Στην έκθεση αυτή παρέχεται μια γενική
εικόνα των τάσεων στην εξέλιξη και στην καινοτομία των απειλών που οι κακόβουλοι χρήστες
χρησιμοποιούν για επιθέσεις στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι ερευνητές στον
τομέα των απειλών της Cisco παρουσιάζουν την έρευνά τους, τις παρατηρήσεις τους και
προτάσεις για να βοηθήσουν τους οργανισμούς και τις ομάδες ασφάλειας τους να κατανοήσουν
την τακτική που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι κακόβουλοι χρήστες για να στοχεύσουν
τους οργανισμούς μελλοντικά.
Το πρώτο εξάμηνο του 2017 η μελέτη της Cisco για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
αποκαλύπτει την ταχεία εξέλιξη των απειλών και την αυξανόμενη τάξη μεγέθους των επιθέσεων,
ενώ προβλέπει πιθανές επιθέσεις (Denial of Service – DeOS επιθέσεις). Αυτές οι επιθέσεις θα
μπορούσαν να εξαλείψουν τα αντίγραφα ασφάλειας και τα δίκτυα ασφάλειας των επιχειρήσεων,
τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση συστημάτων και δεδομένων μετά από επίθεση.
Επίσης οι σημαντικοί κλάδοι της βιομηχανίας μετακινούν όλο και περισσότερες επιχειρησιακές
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ενέργειες στο Διαδίκτυο, αυξάνοντας το εύρος της ευπάθειας στις επιθέσεις, καθώς και τη
δυνητική κλίμακα και τον αντίκτυπο αυτών των απειλών.
Πρόσφατες επιθέσεις από τους ιούς WannaCry8 και Nyetya9 αποδεικνύουν την ταχεία
εξάπλωση και την εκτεταμένη επίδραση των επιθέσεων που μοιάζουν με παραδοσιακό κακόβουλο
λογισμικό ransomware, αλλά είναι πολύ πιο καταστροφικές. Οι παραπάνω περιστάσεις είναι μια
πρώτη γεύση από αυτό που η Cisco αποκαλεί «καταστροφή υπηρεσιών», η οποία μπορεί να έχει
πολύ πιο επιζήμιες συνέπειες καθώς δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκαταστήσουν τη
λειτουργικότητά τους. Το Internet of Things (IoT) παρέχει ακόμα νέες ευκαιρίες για εγκλήματα
στον κυβερνοχώρο με τα αδύνατα σημεία του να είναι πλέον εύκολο να τα εκμεταλλευτεί κάποιος,
επιτρέποντας κακόβουλες "εκστρατείες" να υλοποιηθούν με όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες δραστηριότητες του Botnet στο IoT, φαίνεται ήδη ότι ορισμένοι
επιτιθέμενοι μπορεί να ετοιμάζουν το έδαφος για μια σοβαρή απειλή ευρείας κλίμακας που θα
μπορούσε να προκαλέσει διαταραχές στο Διαδίκτυο.
Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πρακτικών ασφάλειας ενόψει αυτών των
επιθέσεων είναι ζωτικής σημασίας. Η Cisco παρακολουθεί την εξέλιξη του «χρόνου ανίχνευσης»
(χρόνος ανίχνευσης, TTD), το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας παραβίασης και ανίχνευσης
απειλών. Η μείωση του χρόνου ανίχνευσης είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της περιοχής δράσης
των εισβολέων και την ελαχιστοποίηση των ζημιών από εισβολή. Από το Νοέμβριο του 2015, η
Cisco μείωσε τον απαιτούμενο χρόνο παρακολούθησης από 39 ώρες σε περίπου 3,5 ώρες κατά
την περίοδο Νοεμβρίου 2016 - Μάιος 2017. Ο αριθμός αυτός βασίζεται σε δεδομένα τηλεμετρίας
που συλλέγονται από την ασφάλεια της Cisco εγκατεστημένη διεθνώς (Cisco 2017 Midyear
Cybersecurity).
Οι ερευνητές ασφάλειας της Cisco παρακολούθησαν την εξέλιξη του κακόβουλου
λογισμικού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 και εντόπισαν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον
οποίο οι αντίπαλοί μας προσαρμόζουν τις τεχνικές διανομής, κάλυψης και αποφυγής.
Συγκεκριμένα, η Cisco σημείωσε ότι όλο και περισσότεροι αντίπαλοι ζητούν από το θύμα να
αναλάβει δράση για να ενεργοποιήσει την απειλή, για παράδειγμα κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο
ή ανοίγοντας ένα αρχείο. Αυτό αναπτύσσει κακόβουλο λογισμικό που δεν συνδέεται με αρχεία
και εγκαθίσταται αποκλειστικά στη μνήμη, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο τον εντοπισμό ή τη
διερεύνηση της επανεκκίνησης μιας συσκευής. Τέλος, οι επιτιθέμενοι βασίζονται σε ανώνυμες
και αποκεντρωμένες υποδομές. Παρόλο που η Cisco έχει εντοπίσει σημαντική μείωση στη χρήση
λογισμικού εκκαθάρισης ασφάλειας, παρατηρεί την αναγέννηση άλλων παραδοσιακών μεθόδων
επίθεσης: Ο όγκος των ανεπιθύμητων μηνυμάτων αυξάνεται σημαντικά καθώς οι αντίπαλοι
8
9

https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack
https://blog.talosintelligence.com/2017/06/worldwide-ransomware-variant.html
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προχωρούν σε άλλες δοκιμασμένες μεθόδους, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για τη διανομή
κακόβουλου λογισμικού και τη δημιουργία εσόδων. Οι ερευνητές απειλής της Cisco αναμένουν
ότι ο όγκος των κακόβουλων ανεπιθύμητων μηνυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται ενώ το τοπίο
χρήστη παραμένει ρευστό.
Οι διαφημίσεις υποκλοπής spyware ή σκουπίδια, οι οποίες συχνά περιφρονούν τους
επαγγελματίες ασφάλειας επειδή είναι απλώς ενοχλητικές και δεν είναι επιβλαβείς, είναι μορφές
κακόβουλου λογισμικού που επιμένουν και φέρουν κινδύνους στην επιχείρηση. Η έρευνα της
Cisco σε δείγμα 300 εταιρειών σε διάστημα τεσσάρων μηνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τρεις
εξέχουσες οικογένειες λογισμικού είχαν μολύνει το 20% του δείγματος. Σε ένα εταιρικό
περιβάλλον, το λογισμικό τύπου spyware μπορεί να παρεμποδίσει τα δεδομένα των εταιρειών ή
των χρηστών, να μειώσει την ασφάλεια των συσκευών και να αυξήσει τις λοιμώξεις από
κακόβουλο λογισμικό. Άλλες εξελίξεις λογισμικού ransomware, όπως η άνοδος του Ransomwareas-a-Service, διευκολύνουν τους εγκληματίες να πραγματοποιούν τέτοιες επιθέσεις, ανεξάρτητα
από τις ικανότητές τους. Το Ransomware, λέγεται ότι έχει δημιουργήσει περισσότερα από 1
δισεκατομμύριο δολάρια το 2016, αλλά αυτό μπορεί να είναι παραπλανητικό για ορισμένους
οργανισμούς που αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερη απειλή, αλλά δεν αναφέρονται συχνά. Το
σπάσιμο των επιχειρηματικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια επίθεση κοινωνικής
δικτύωσης που δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποσκοπεί στην
εξαπάτηση των οργανισμών να μεταφέρουν χρήματα σε επιτιθέμενους, είναι τώρα μια εξαιρετικά
επικερδής περιοχή. Σύμφωνα με το Κέντρο καταγγελιών για το έγκλημα στο Internet, από τον
Οκτώβριο του 2013 έως τον Δεκέμβριο του 2016, 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν ως
αποτέλεσμα τέτοιων επιθέσεων (Cisco 2017 Midyear Cybersecurity).
Καθώς οι εγκληματίες καθίστανται όλο και πιο δυνατοί και πιο εξελιγμένες επιθέσεις
πραγματοποιούνται, πολλές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους αντιμετωπίζουν τώρα πρόβλημα
στην τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Καθώς η τεχνολογία
πληροφοριών συγκλίνει με την επιχειρησιακή τεχνολογία για τη δημιουργία IoT, οι οργανισμοί
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ορατότητα και την πολυπλοκότητα. Στο πλαίσιο της έρευνάς της
σχετικά με τις δυνατότητες ασφάλειας, η Cisco ζήτησε περίπου 3.000 αξιωματούχους υψηλού
επιπέδου ασφάλειας σε 13 χώρες και διαπίστωσε ότι σε πολλές βιομηχανίες οι ομάδες ασφάλειας
πλημμυρίζουν με επιθέσεις. Ως αποτέλεσμα, πολλές από αυτές τις ομάδες απλώς ανταποκρίνονται
σε ζητήματα προστασίας. Το ποσοστό των οργανισμών που εξετάζουν τις προειδοποιήσεις
ασφάλειας δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα. Σε ορισμένους τομείς (όπως η υγεία και οι μεταφορές) το
ποσοστό αυτό μειώνεται στο 50%. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μόνο το 50% των απειλών που
θεωρούν έγκυρες, όπως οι χρηματοπιστωτικοί τομείς και η υγεία. Στους περισσότερους τομείς της
βιομηχανίας, οι παραβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον μέτριες βελτιώσεις ασφάλειας σε
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πάνω από το 90% των οργανισμών. Ορισμένοι τομείς (όπως οι μεταφορές) παρουσιάζουν
χαμηλότερη ανταπόκριση, με το αντίστοιχο ποσοστό να φθάνει το 80%.
Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει τους συνηθέστερους τύπους κακόβουλου λογισμικού
που χρησιμοποιήθηκαν από το Νοέμβριο του 2016 έως τον Μάιο του 2017. Η λίστα του σχήματος
περιλαμβάνει το φάσμα μερικών από τις πιο αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους για
την επίθεση σε μεγάλο πληθυσμό χρηστών και υπολογιστών.

Εικόνα 14: Οι πιο συχνές απειλές στους οργανισμούς 11/2016 – 5/2017

Σημαντικά ευρήματα από τη βιομηχανία:
Δημόσιος τομέας - Από τις απειλές που διερευνήθηκαν, το 32% αναγνωρίστηκε ως έγκυρο, αλλά
μόνο το 47% των έγκυρων απειλών τελικά θεραπεύθηκε.
Λιανικό εμπόριο - Το 32% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είχε χάσει έσοδα από την επίθεση
πέρυσι, με το ένα τέταρτο να χάνει πελάτες ή επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Παραγωγή προϊόντων - Το 40% των επαγγελματιών ασφάλειας στη βιομηχανία μεταποίησης
προϊόντων δήλωσε ότι δεν διαθέτουν επίσημη στρατηγική ασφάλειας και δεν ακολουθούν τις
τυπικές πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών όπως: ISO 27001 ή NIST 800-53. Οι επαγγελματίες
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ασφάλειας δήλωσαν ότι οι στοχευμένες επιθέσεις (42%) και η προκλητική επίθεση που είναι
γνωστή ως APTs (40%) αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους για την ασφάλεια των
οργανώσεών τους.
Υγεία - Το 37% των οργανώσεων στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης λένε ότι οι επιθέσεις
στοχεύουν σε υψηλό κίνδυνο για τους οργανισμούς.
Προκειμένου να καταπολεμηθούν οι ολοένα επιδεινούμενες επιθέσεις που παρατηρούνται
σήμερα, οι οργανώσεις πρέπει να λάβουν έγκαιρα προστατευτικά μέτρα. Το Τμήμα Ασφάλειας
της Cisco συμβουλεύει: Διατηρήστε την υποδομή και τις εφαρμογές σας ενημερωμένες, ώστε οι
επιτιθέμενοι να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν γνωστά τρωτά σημεία. Καταπολέμηση της
πολυπλοκότητας μέσω της ολοκληρωμένης άμυνας. Περιορίστε αυτόνομες, απομονωμένες
επενδύσεις. Εξασφαλίστε ότι τα ανώτατα στελέχη συμμετέχουν αρκετά νωρίς για να κατανοήσουν
πλήρως τους κινδύνους, τις πληρωμές και τους περιορισμούς του προϋπολογισμού. Καθορίστε
σαφείς μετρήσεις. Χρησιμοποιήστε τα για να επικυρώσετε και να βελτιώσετε τις πρακτικές
ασφάλειας. Εξετάστε τις επιλογές για την κατάρτιση του προσωπικού: εκπαίδευση με βάση
ρόλους ή κατάρτιση για όλους. Εξισορρόπηση της άμυνας με ενεργή ανταπόκριση. Μη ρυθμίζετε
κανένα έλεγχο ασφάλειας ή διαδικασίες που θα παραμείνουν για λίγο. Η Έκθεση MCR του 2017
ζήτησε την αποδέσμευση δεδομένων στους διάφορους εταίρους μας στον τομέα της τεχνολογικής
ασφάλειας. Από αυτά τα δεδομένα καταλήξαμε σε συμπεράσματα σχετικά με το περιβάλλον
απειλών για την ασφάλεια. Η Anomali, η Flashpoint, η Lumeta, η Qualys, η Radware, η Rapid7,
η RSA, η SAINT Corporation, η ThreatConnect και η TrapX ήταν από τους συνεισφέροντες στην
έκθεση. Το οικοσύστημα των συνεργατών τεχνολογίας ασφάλειας της Cisco αποτελεί σημαντικό
στοιχείο της εταιρείας που θέλει να προσφέρει στους πελάτες της ασφάλεια με απλό, ανοικτό και
αυτοματοποιημένο τρόπο.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εμφανίζονται λιγότερο ανθεκτικές στις
επιθέσεις που παραβιάζουν δίκτυα και υποκλέπτουν πληροφορίες από ότι είναι οι μεγάλοι
οργανισμοί. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους διασφαλίζοντας
ότι έχουν διαδικασίες ασφάλειας και εργαλεία που ελαχιστοποιούν τις απειλές και τις
παραβιάσεις. Κατά την εξέταση των δεδομένων για τις δυνατότητες ασφάλειας των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, είναι οργανισμοί με 250 έως 499 εργαζόμενους, φαίνεται ότι
παρουσιάζουν ελλείψεις σε σχέση με τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θωρακίζονται με λιγότερους πόρους και έχουν πιο περιορισμένη τεχνογνωσία. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να θεωρούν μόνο ένα σύνολο από απειλές ή λειτουργίες ότι είναι υψηλού
κινδύνου, διότι δεν έχουν την τεχνογνωσία και τα εργαλεία να αναγνωρίσουν και να
αντιπαρέλθουν σε κάθε επερχόμενη απειλή. Το 29% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
αναγνωρίζουν να είναι υψηλού κινδύνου για τους οργανισμούς τους το ransomware σε σύγκριση
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με το 21% των οργανισμών με περισσότερους από 10.000 υπαλλήλους που ανέφερε το ίδιο. Το
30% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρεί την έλλειψη συμμόρφωσης στους κανονισμούς ως
υψηλό κίνδυνο, ενώ μόνο το 20% στις μεγαλύτερες εταιρείες.

Εικόνα 15: Κίνδυνοι απειλών με βάση το μέγεθος των οργανισμών

Εικόνα 16: Βασικές απειλές άμυνας ανάλογα με το μέγεθος των οργανισμών

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης της Cisco παρατίθενται οι βασικές ανησυχίες και οι προκλήσεις
του κλάδου παρόχων υπηρεσιών ο οποίος περιλαμβάνει οργανισμούς που δραστηριοποιούνται
στο τομέα των τηλεπικοινωνιών, στον τομέα των υπηρεσιών cloud, στον τομέα των media και
στις εφαρμογές που παρέχονται στο πλαίσιο του μοντέλου λογισμικού σαν υπηρεσία (Software as
a service - SaaS). Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας με το 71%
από τους οργανισμούς αυτούς να δηλώνουν ότι παρέχουν και υπηρεσίες ασφάλειας στους τελικούς
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πελάτες. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν πολλές προκλήσεις, όπως η προστασία των υποδομών
πληροφορικής καθώς και τις υποδομές δεδομένων των πελατών τους. Το 50% των παρόχων
υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίας ασφάλειας δήλωσαν ότι η κορυφαία προτεραιότητά τους
είναι η εξασφάλιση των δικών τους κέντρων δεδομένων και τα δίκτυα που διαθέτουν. Οι πάροχοι
υπηρεσιών ασφάλειας ανησυχούν ότι η κλίμακα των οργανισμών τους και οι εκτεταμένες απειλές
στην ασφάλεια, αυξάνει την πιθανότητα διακοπής των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών τους
προς τους πελάτες από εισβολείς στα δίκτυα και στα πληροφοριακά τους συστήματα. Το 34% των
παρόχων υπηρεσιών δήλωσαν ότι είχαν χάσει έσοδα λόγω επιθέσεων κατά το παρελθόν έτος
(Cisco 2017 Midyear Cybersecurity).
Τα διαρκώς αναπτυσσόμενα δίκτυα και το Διαδίκτυο του Everything (IoE) αλλάζουν τις
επιχειρήσεις και τον κόσμο. Αλλά για να επωφεληθούν όλοι από τη μετάβαση στη νέα εποχή,
πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες με ασφάλεια. Η στρατηγική της Cisco "Security
Everywhere" καλύπτει αυτή την ανάγκη, την προστασία του δικτύου, τις υπηρεσίες και τις
εφαρμογές μέχρι την υποδομή, τα κέντρα δεδομένων, τα δεδομένα σύννεφων και τις συσκευές
πρόσβασης. Έτσι, το δίκτυο γίνεται ένα πραγματικό εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
αναζητούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η Cisco θέτει την ασφάλεια στο επίκεντρο της νέας
υποδομής δικτύου για να δώσει στις επιχειρήσεις την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να
αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που επιφέρει η συνεχιζόμενη επέκταση της ψηφιακής οικονομίας και
του Διαδικτύου.
Τα υπάρχοντα δίκτυα δεν περιλαμβάνουν μόνο την παραδοσιακή υποδομή, αλλά
επεκτείνονται σε ορισμένες συσκευές που χρησιμοποιούν προσωπικό, τόσο εντός όσο και εκτός
της επιχείρησης, καθώς και σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες όπου βρίσκονται κρίσιμα
δεδομένα, όπως το σύννεφο. Αυτά τα δίκτυα μεταβάλλονται συνεχώς και αλλάζουν, με
αποτέλεσμα να δέχονται κακόβουλες επιθέσεις από διάφορα μέτωπα: μέσω των κινητών
συσκευών μιας εταιρείας, των κοινωνικών δικτύων, των προσωπικών υπολογιστών και των
οχημάτων.
Το Διαδίκτυο όλων δημιουργεί άνευ προηγουμένου ευκαιρίες για διασύνδεση ατόμων,
διαδικασιών, δεδομένων και συσκευών. Αλλά για να υπάρξει όφελος από τις ευκαιρίες που
προσφέρει η συνεχής διασύνδεση, η ασφάλεια πρέπει επίσης να είναι συνεχής. Η Cisco εκτιμά ότι
περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδεθούν στο δίκτυο μέχρι το τέλος της
δεκαετίας και ότι το IoE (Internet of Everything) είναι μια ευκαιρία παγκόσμιας αξίας άνω των 19
τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, η συνεχής χρήση του cloud προσφέρει νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη ταχύτητα, αποδοτικότητα και ευρωστία, αλλάζοντας το
παιχνίδι σχετικά με την αποθήκευση, τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουμε και τον τρόπο
πρόσβασης στα δεδομένα.
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Αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για κακόβουλες επιθέσεις. Η
παραγωγικότητα και η ικανοποίηση των πελατών βελτιώνεται από την ικανότητα να εργάζονται
από οπουδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή. Ο συνδυασμός της κινητικότητας
και του νέφους, η αποθήκευση κρίσιμων δεδομένων σε απομακρυσμένες περιοχές, καταρρέει την
παραδοσιακή περιφέρεια ενός εταιρικού δικτύου. Η περίμετρος αντικαθίσταται τώρα από μια
συνεχώς μεταβαλλόμενη σειρά χρηστών, τοποθεσιών, εφαρμογών, τρόπων πρόσβασης και
συσκευών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι υπεύθυνοι ασφάλειας της τεχνολογίας
αντιμετωπίζουν μια διπλή πρόκληση: τη διαχείριση κακόβουλων επιθέσεων με δυναμικό τρόπο
και από διαρκώς διαφορετικά σημεία. Ως αποτέλεσμα, τα παραδοσιακά σύνορα, τα οποία χώριζαν
το εσωτερικό ενός εταιρικού δικτύου από τον «έξω κόσμο», το «ασφαλές» από το «ανασφαλές»,
δεν υπάρχουν πλέον.
Η Cisco πιστεύει ότι η αμυντική αντιστάθμιση μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης υποδομής
δικτύου αρχίζει με την ικανότητα να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο πιθανά τρωτά σημεία και
τρόπους για την προστασία τους. Οι λύσεις της Cisco επιτρέπουν στους αξιωματικούς ασφάλειας
δικτύων να έχουν ανά πάσα στιγμή μια συνολική εικόνα της υποδομής, από κέντρα δεδομένων
έως εφαρμογές, κινητές συσκευές και άλλα σημεία πρόσβασης. Έτσι, η ασφάλεια είναι
ενσωματωμένη σε ολόκληρο το δίκτυο, από την έδρα μέχρι την τελευταία εγκατάσταση και από
τους κεντρικούς υπολογιστές στην απλούστερη φορητή απομακρυσμένη συσκευή.
Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση Cisco για την Ασφάλεια (Cisco 2018 Annual
Cybersecurity Report), οι κυβερνοεγκληματίες έχουν πλέον αποτελεσματικότερα εργαλεία όπως
κρυπτογράφηση και πιο εξελιγμένες τακτικές, όπως η κατάχρηση υπηρεσιών του Διαδικτύου για
να αποκρύψουν τις δραστηριότητές τους και να υπονομεύσουν τις υπάρχουσες τεχνολογίες
ασφάλειας. Την ίδια στιγμή εξελίσσονται συνεχώς οι τακτικές τους για να διατηρήσουν
αποτελεσματικά τα εργαλεία τους. Για το λόγο αυτό, η συνεχής παρακολούθηση της ασφάλειας
του εκτεταμένου δικτύου, ο προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων και η ανταπόκριση στις
επιθέσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτή, με ενοποιημένο τρόπο και μέσω κεντρικής
πλατφόρμας, είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
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2.2 Τρόποι Αντιμετώπισης
2.2.1 Τείχος Προστασίας (Firewall)
Ένα τείχος προστασίας είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πρόσβασης
από και προς το ιδιωτικό δίκτυο με απώτερο στόχο την προστασία του δικτύου. Το firewall ή
τείχος προστασίας ορίζεται το λογισμικό (software) ή το υλικό (hardware) που ελέγχει, επιτρέπει
ή απαγορεύει την πρόσβαση σε κάποιο τοπικό δίκτυο ή το Internet. Λειτουργεί ως πύλη μέσω της
οποίας όλη η κίνηση δεδομένων μεταφέρεται προς και από το εξωτερικό δίκτυο. Η πύλη εκκρεμεί
και αποφασίζεται κατά πόσον τα δεδομένα θα επιτρέπεται ή όχι να περάσουν σύμφωνα με την
πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζει η οργάνωση του συστήματος. Ένα τείχος προστασίας δεν είναι
απλώς ένα σύνολο στοιχείων λογισμικού ή υλικού, αλλά η τεχνική έκφραση της στρατηγικής
προστασίας συγκεκριμένων οργανισμών. Ένα firewall είναι ουσιαστικά ένα «τείχος προστασίας»
μεταξύ ενός μη ασφαλούς δημόσιου δικτύου και ενός ιδιόκτητου δικτύου που θεωρείται ασφαλές
και αξιόπιστο. Το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει να κάνετε με τα τείχη προστασίας είναι να
προσδιορίσετε τα κριτήρια που θα καθορίσουν τα δικαιώματα που δεν θα μεταβιβαστούν στην
γειτονιά «peer». Ένα τείχος προστασίας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, ανεξάρτητα από τον
τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί, εκτός εάν υπάρχει σαφής πολιτική ασφάλειας. Το τείχος
προστασίας λειτουργεί και ενισχύει την πολιτική ασφάλειας που βρίσκεται σε ισχύ ανά πάσα
στιγμή και πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ξεκάθαρη (Brenton & Hunt, 2003).
Ελέγχει την πρόσβαση και την μετακίνηση πληροφορίας μεταξύ ενός αξιόπιστου και ενός
μη αξιόπιστου δικτύου. Ένα firewall υλοποιεί και θέτει σε εφαρμογή μια πολιτική ασφάλειας που
ορίζει υπηρεσίες και επιτρεπόμενη πρόσβαση. Στην πλειονότητα τους υλοποιούνται δύο πολιτικές
η «default deny» και η «default permit». Η πρώτη δεν επιτρέπει καμία υπηρεσία εκτός και αν έχει
δηλωθεί ως επιτρεπόμενη, ενώ η δεύτερη δίνει πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία εκτός και αν δεν έχει
δηλωθεί ρητά. Ένας οργανισμός για να υλοποιήσει ένα σύστημα firewall συνίσταται να
ακολουθήσει την πολιτική «default deny» δηλαδή την άρνηση κάθε υπηρεσίας εκτός αν αυτές
έχουν οριστεί ρητά. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιοριστούν οι διαδικτυακές
υπηρεσίες που χρειάζεται να υλοποιηθούν για τον οργανισμό, ο τρόπος που θα χρησιμοποιούνται,
τοπικά ή από οποιοδήποτε σημείο. Θα πρέπει να καθοριστούν οι κίνδυνοι που μπορούν να
προέλθουν από την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και επιπέδων πρόσβασης, το κόστος
παροχής προστασίας σε επίπεδο ελέγχου και επίδρασης στους πόρους του δικτύου και η
προτεραιότητα της ασφάλειας έναντι της χρήσης των πόρων και υπηρεσιών του δικτύου.
Το τείχος προστασίας είναι η πρώτη γραμμή προστασίας του οργανισμού από
επικίνδυνους εισβολείς, αλλά ποτέ δεν είναι το μόνο. Η χρήση ενός φραγμού ασφαλείας δεν είναι
εύκολη για την ασφάλεια του δικτύου. Όπως όλα τα συστήματα ασφάλειας, μπορούν να
παραβιαστούν από έναν ικανό εισβολέα. Επιπλέον, το τείχος προστασίας είναι συνδεδεμένο στο
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Διαδίκτυο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην εγκατάσταση και διαμόρφωσή του. Το υψηλότερο
επίπεδο προστασίας είναι η εγκατάσταση και η ανάπτυξη ενός τείχους προστασίας. Τα πρώτα
τείχη προστασίας ήταν απλά δρομολογητές Packet Filtering που αναπτύχθηκαν σε στρατηγικά
σημεία του δικτύου, έτσι ώστε ακόμη και αν ένας εξωτερικός πράκτορας εισέλθει σε ένα μέρος
του δικτύου, δεν θα αποκτούσε αμέσως ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα του κινητήρα
τους. Δηλαδή, λειτουργούν ως πόρτες πυρκαγιάς που εμποδίζουν τη φωτιά που έχει ξεκινήσει σε
ένα δωμάτιο ώστε να μην εξαπλωθεί στο υπόλοιπο κτίριο.
Ένα τείχος προστασίας αποτελείται συνήθως από έναν υπολογιστή, γνωστό ως Host
Bastion, και μια σειρά εφαρμογών απόκρισης (υπηρεσίες proxy). Ο κεντρικός υπολογιστής
Bastion έχει εγκαταστήσει μια ασφαλή έκδοση ενός λειτουργικού συστήματος. Αυτή η έκδοση
είναι ουσιαστικά η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των χρηστών (για
παράδειγμα UNIX και άλλα) με την εξαίρεση ότι όλα τα χαρακτηριστικά έχουν απενεργοποιηθεί
εκτός από τα βασικά. Ο κεντρικός υπολογιστής έχει εγκαταστήσει διάφορες πύλες επιπέδου
εφαρμογής με αποτέλεσμα ένα στοιχείο από το Διαδίκτυο να επικοινωνεί με ένα εσωτερικό δίκτυο
χωρίς όμως να έχει άμεση επαφή με αυτό. Η εφαρμογή του Application Layer Gateway
απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Διαδικτύου
εκτός από εκείνες για τις οποίες έχουν δοθεί τα δικαιώματα. Ο διαχειριστής του συστήματος
εγκαθιστά μια πύλη επιπέδου εφαρμογής για κάθε εφαρμογή και διασφαλίζει ότι έχει διαμορφωθεί
κατάλληλα. Με τον τρόπο αυτό, η επικοινωνία μεταξύ του τοπικού δικτύου και του Διαδικτύου
μπορεί να επιτευχθεί μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν την αντίστοιχη εφαρμογή εγκατεστημένη
στο Bastion και μόνο εάν η εφαρμογή έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει τον τρόπο επικοινωνίας
που έχει ζητήσει ο χρήστης. (Αυτή η τεχνική ονομάζεται επίσης πρωτόκολλο φιλτραρίσματος
επειδή όλα τα πρωτόκολλα Διαδικτύου επιτρέπουν μόνο την πρόσβαση στο επίπεδο εφαρμογής
Gateway). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα Firewalls, όχι μόνο ελέγχουν ότι δεδομένα έχουν
πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο, αλλά και ότι εξέρχονται από το δίκτυο αυτό. Έτσι, μερικές
φορές οι χρήστες του εσωτερικού δικτύου μπορούν να δουν ιστότοπους στο Διαδίκτυο, αλλά δεν
μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, γεγονός που φυσικά προκαλεί ενόχληση και έντονες
διαμάχες μεταξύ των εσωτερικών διαχειριστών δικτύου (που θέλουν να το κρατήσουν «κλειστό»)
και οι χρήστες, που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες. Η
παραπάνω δομή επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, καθώς το Firewall λειτουργεί πάντα ως
ενδιάμεσος, ελέγχοντας και μεταφράζοντας όλες τις επαφές. Δυστυχώς, αυτή η μετάφραση είναι
το μεγαλύτερο μειονέκτημα των Firewalls, συχνά απαιτεί τη χρήση ειδικών εφαρμογών από το
χρήστη του Διαδικτύου που επιθυμεί να επικοινωνήσει με το εσωτερικό δίκτυο. Άλλα
μειονεκτήματα των Firewalls περιλαμβάνουν: μια μεγάλη προσφορά εξοπλισμού και
εκπαιδευτικού προσωπικού και μειωμένη ταχύτητα εσωτερικής επικοινωνίας δικτύου με το
Internet. Γενικά, η λειτουργία των Firewalls απαιτεί ισχυρά μηχανήματα με υψηλή υπολογιστική
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ισχύ, καθώς το Firewall απαιτεί όχι μόνο να μεταφράσει οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων από
και προς το εσωτερικό δίκτυο, αλλά και για να επιβεβαιώσει ότι κάθε σύνδεση αιτήματος
προέρχεται από μια «αξιόπιστη» διεύθυνση IP. (Πολύ συχνά, οι crackers ακολουθούν μια τεχνική
που ονομάζεται IP spoofing όπου ένας μηχανισμός μπορεί να εκμεταλλευτεί τη διεύθυνση IP ενός
άλλου. Έτσι, μπορεί να παραπλανηθεί ένας «απλός» δρομολογητής και να επιτρέψει τη χρήση του
εσωτερικού δικτύου σε έναν υπολογιστή ο οποίος κανονικά δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν).
Ωστόσο, η λύση των Firewalls είναι αυτή τη στιγμή ο πιο δημοφιλής τρόπος για την προστασία
ενός δικτύου. Πολλές επιχειρήσεις συνδυάζουν τη χρήση συσκευών φίλτρου τείχους προστασίας
για την περαιτέρω αύξηση της δυσκολίας του spam στο εσωτερικό τους δίκτυο (Cheswic et al.,
2003).
Σε ένα περιβάλλον χωρίς τείχος προστασίας, η ασφάλεια δικτύου είναι η μόνη ευθύνη κάθε
σταθμού ξεχωριστά και όλοι οι σταθμοί πρέπει να συνεργάζονται για να παρέχουν ένα ενιαίο
υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι η δικτύωση, τόσο πιο δύσκολη είναι η
διατήρηση όλων των σταθμών σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Λόγω της ελκυστικότητας του
δικτύου, τα σφάλματα και οι παραλείψεις στην ασφάλεια είναι συχνά φαινόμενα, με αποτέλεσμα
κενά ασφάλειας που μπορούν να ανακαλυφθούν από εισβολείς. Τα τείχη προστασίας έχουν
σχεδιαστεί για να παρέχουν προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης και καταγραφής και να
είναι σχετικά εύκολα στη διαχείριση. Περιμετρική ασφάλεια: Μια περιοχή περιμέτρου ορίζεται,
σύμφωνα με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όλα τα σημεία
πρόσβασης του δικτύου του παρόχου σε εξωτερικά δίκτυα. Σύμφωνα με την Αρχή Διασφάλισης
του Απορρήτου των Επικοινωνιών κάθε οργανισμός, που συνδέει το εσωτερικό δίκτυο με ένα
δημόσιο δίκτυο, π.χ. το Διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμόσει μια περιμετρική πολιτική ασφάλειας. Ο
πρωταρχικός σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η προστασία των διαφόρων πόρων του οργανισμού
από εισβολείς, δηλαδή η παρεμπόδιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα
οργανωτικής δικτύωσης. Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών υποχρεώνει
κάθε πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου να χρησιμοποιεί συστήματα ασφάλειας για την προστασία
των συνδέσεων του δικτύου μέσω του Διαδικτύου ανά πάσα στιγμή και οποιουδήποτε οργανισμού
ηλεκτρονικού εμπορίου και υποχρεώνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν συστήματα εισβολών
ανίχνευσης (IDS) για την ενίσχυση της προστασίας του δικτύου (Cheswic et al., 2003).
Η λειτουργία των firewalls εκτείνεται στα εξής: Το τείχος προστασίας είναι το επίκεντρο
των αποφάσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το τείχος προστασίας απλοποιεί τη διαχείριση
ασφάλειας, αφού ο έλεγχος πρόσβασης στο δίκτυο επικεντρώνεται κυρίως σε αυτό το σημείο, το
οποίο συνδέει τον οργανισμό με τον έξω κόσμο και όχι σε κάθε υπολογιστή ξεχωριστά μέσα στο
δίκτυο. Το τείχος προστασίας υλοποιεί τον έλεγχο πρόσβασης προς και από το δίκτυο,
εφαρμόζοντας και υποστηρίζοντας την οργάνωση της πολιτικής ασφάλειας του: Με βάση την
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καθορισμένη πολιτική ασφάλειας που περιγράφει τα πακέτα και στις οποίες οι συνεδρίες έχουν
πρόσβαση ή η έξοδος επιτρέπεται, το τείχος προστασίας αποφασίζει εάν θα επιτρέψει ή θα αρνηθεί
τη μετάβαση ενός πακέτου στην αρχή της περιόδου σύνδεσης, αφού έχει προηγουμένως
επικυρώσει τόσο τα λαμβανόμενα πακέτα. Το τείχος προστασίας προσφέρει αποτελεσματική
καταγραφή δραστηριότητας στο δίκτυο: Καθώς όλη η κυκλοφορία διέρχεται μέσω του τείχους
προστασίας, μπορεί να καταγράψει όλες τις επιτρεπόμενες και τις μη καταγεγραμμένες
δραστηριότητες σε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαχειριστή
του δικτύου. Το τείχος προστασίας προστατεύει διαφορετικά δίκτυα εντός του ίδιου οργανισμού:
Μερικές φορές το τείχος προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει μέρος του
δικτύου από κάποιο άλλο. Το τείχος προστασίας έχει τη δυνατότητα να αποκρύπτει τις
πραγματικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο έχει αντιμετωπίσει
το πρόβλημα των διαθέσιμων διευθύνσεων IP. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συνδεθούν στο
Internet ενδέχεται να μην έχουν διαθέσιμες πραγματικές διευθύνσεις IP. Το τείχος προστασίας
ενσωματώνεται με το NAT (Network Address Translator), το οποίο μεταφράζει τις εσωτερικές
διευθύνσεις σε πραγματικές, επιλύοντας έτσι την έλλειψη διευθύνσεων. Η ασφάλεια θύρας έχει
τη δυνατότητα να αποκρύπτει τις πραγματικές διευθύνσεις των υπολογιστών στο προστατευμένο
δίκτυο. Οι εξωτερικοί χρήστες βλέπουν μια γενική διεύθυνση IP (Ford, 1994).

Εικόνα 17: Τοπολογία Firewall
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2.2.2 Web Application Firewalls (WAF)
Τα Web Application Firewalls (WAF) έχουν σχεδιαστεί για την προστασία web εφαρμογών. Η
χρήση των web εφαρμογών αυξάνεται όλο και περισσότερο, οπότε ένα μεγάλο ποσοστό
οργανισμών διαθέτει web servers εντός του τοπικού τους δικτύου. Η αύξηση χρήσης των web
εφαρμογών, έφερε και την έξαρση δικτυακών επιθέσεων που στοχεύουν σε αυτές τις εφαρμογές
με το 60% των επιθέσεων μέσω Διαδικτύου, να έχει στόχο εφαρμογές Διαδικτύου. Βασιζόμενοι
στα παραπάνω λοιπόν, πολλοί κατασκευαστές έχουν στραφεί στην επιπλέον ασφάλεια που απαιτεί
η φιλοξενία web server στο δίκτυο μέσα από τα Web Application Firewalls (WAF). Ένα Web
Application Firewall τοποθετείται μπροστά από τον web server στο δίκτυο σαν reverse proxy
ελέγχοντας την ροή πακέτων με άλλα λόγια την κυκλοφορία από και προς τον web server και
αναλύει τη ροή πληροφοριών σε επίπεδο Web Application Layer 7. Το WAF δεν εντοπίζει μόνο
απειλές σε επίπεδο web application αλλά αναγνωρίζει και νέες, άγνωστες απειλές πριν μπουν στο
δίκτυο και κάθε φορά που εντοπίζει μία ύποπτη κίνηση στο δίκτυο, την μπλοκάρει και ενημερώνει
τον διαχειριστή. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή ενός WAF δεν εξαρτάται από το μέγεθος του
οργανισμού, αλλά είναι απαραίτητη στην περίπτωση που υπάρχει Web Server (Professional IT
Security, 2014).

Εικόνα 18: Τοπολογία Web Application Firewall

Τα Web Application Firewalls διαθέτουν μηχανισμούς που εντοπίζουν τις απειλές που έχουν
καταγραφεί παγκοσμίως όπως είναι: SQL injections, session hijacking, cross-site scripting, cookie
or form tampering and buffer overflows. Οι απειλές αυτές είναι καταγεγραμμένες σε μια βάση που
υποστηρίζεται από τον οργανισμό Open Web Application Security Project (OWASP) στην οποία
γίνεται αναφορά για γρήγορο εντοπισμό. Επιπρόσθετα τα Web Application Firewalls
πραγματοποιούν behavior analysis, δηλαδή ερμηνεύουν τις συμπεριφορές των web εφαρμογών
και συγκρίνουν την κίνηση με βάση κοινά αποδεκτές συμπεριφορές. Στην περίπτωση που
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παρατηρηθεί ασυνήθιστα μεγάλος όγκος δεδομένων που στέλνεται σε ένα web server, μπορεί να
μπλοκαριστεί σαν κακόβουλη ενέργεια με αποτέλεσμα ο web server να μην απαντήσει και να
αποφευχθεί η διαρροή πληροφοριών. Οι βασικότεροι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στα Web
Application Firewalls είναι Input Validation που αφορά την αποκωδικοποίηση των credentials
του χρήστη ή του αιτήματος που λαμβάνεται ως είσοδος και η επιβεβαίωση ότι αυτά δεν
αντιστοιχούν σε καμία γνωστή απειλή. Adaptive profiling: πραγματοποιεί έλεγχο και την ίδια την
εφαρμογή με αποτέλεσμα σε περίπτωση που εντοπίσουν προβληματικό σημείο, ενημερώνουν το
διαχειριστή και ενισχύουν την ασφάλεια στα σημεία αυτά. Whitelist – dynamic profiling: αφορά
αυτόματη ανάπτυξη μηχανισμών και προτύπων καλής συμπεριφοράς, ώστε να αποφεύγεται το
μπλοκάρισμα πιστοποιημένων χρηστών – πελατών και να αποκτώνται ασφαλή πρότυπα και τέλος,
WebSite Cloaking Protection όπου με τον μηχανισμό αυτό, αφαιρείται από τους χρήστες web
εφαρμογών η πρόσβαση σε στοιχεία των web servers (Stauffacher, 2017).
Εκτός από τους μηχανισμούς ασφάλειας που είναι απαραίτητοι για την προστασία Web
εφαρμογών ένα σημαντικό θέμα είναι η εξασφάλιση άμεσης παροχής υπηρεσιών προς τους
χρήστες. Σε επίπεδο τοπολογίας αυτό εξυπηρετείται από τους Load Balancers. Οι βασικότεροι
μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί στη λειτουργία των WAF είναι SSL Offloading, δηλαδή οι
πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των servers και των χρηστών είναι κρυπτογραφημένες,
με τις διαδικασίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης να γίνονται από τα WAF, L4/L7
Load Balancing, που διασφαλίζει ότι το φορτίο διαμοιράζεται στους διαθέσιμους servers ώστε να
μην επιβαρύνεται η λειτουργία κάποιου έναντι κάποιου άλλου και Session Persistence όπου κάθε
φορά που ένας χρήστης ανοίγει μια σύνοδο με κάποιον web server, το WAF φροντίζει ώστε η
ανταλλαγή πληροφοριών να ολοκληρωθεί στον ίδιο server με τον οποίο ξεκίνησε το αρχικό
αίτημα. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το Web Application Firewall πολύ χρήσιμο και απαραίτητο
σε κάθε οργανισμό που αποσκοπεί να προσφέρει αξιόπιστες web εφαρμογές με αποτέλεσμα ένα
μέρος των οργανισμών να στρέφεται προς αυτή τη λύση τα τελευταία χρόνια.

2.2.3 Συστήματα Πληροφοριών Ασφάλειας και Διαχείρισης Περιστατικών (Security
Information and Event Management – SIEM)
Με την πάροδο των χρόνων υπήρξε αύξηση της πολυπλοκότητας των επιθέσεων γεγονός που
έκανε εμφανή την ανάγκη να υπάρχει καθολική γνώση των συνθηκών που επικρατούν στο δίκτυο
για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και συνδυαστικών επιθέσεων. Η ανάγκη αυτή αποτέλεσε το
έναυσμα για την δημιουργία των Συστημάτων Πληροφοριών Ασφάλειας και Διαχείρισης
Περιστατικών (Security Information and Event Management – SIEM) τα οποία συγκεντρώνουν
πληροφορίες από διαφορετικούς μηχανισμούς ασφάλειας του δικτύου και προβαίνουν σε
συνδυαστική ανάλυση δεδομένων και ενδείξεων για την ανίχνευση επιθέσεων με αποτέλεσμα να
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αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και μειώνεται η πιθανότητα
λανθασμένων αποφάσεων. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων Πληροφοριών Ασφάλειας
και Διαχείρισης Περιστατικών είναι η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα καθώς και η
συμμόρφωση με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας. Τα δίκτυα υπολογιστών στις μέρες μας
ραγδαία αυξάνουν το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους με αποτέλεσμα, η ασφάλειά τους να
απαιτεί τη χρήση και λειτουργία ειδικών συσκευών και προγραμμάτων για την παρακολούθησή
τους. Στόχος είναι η ανίχνευση των κακόβουλων ενεργειών εγκαίρως ώστε να υπάρχει η
μικρότερη δυνατή επίπτωση στο δίκτυο. Ταυτόχρονα οι διαχειριστές του δικτύου θα πρέπει να
έχουν συνεχώς μια συνολική εικόνα του δικτύου, γι’ αυτό κρίνεται επιτακτική η ύπαρξη ενός
αυτόνομου συστήματος το οποίο θα συγκεντρώνει τις καταγραφές από τα στοιχεία του δικτύου,
θα αξιολογεί τις λαμβανόμενες πληροφορίες, θα τις συνενώνει και θα δίνει την κατάσταση του
δικτύου σε πραγματικό χρόνο και θα είναι σε θέση να επέμβει στην περίπτωση ανίχνευσης μιας
κακόβουλης ενέργειας (Karlzén, 2007).
Ο τρόπος λειτουργίας τους βασίζεται στα εξής πέντε βασικά στάδια: την Συλλογή
(Collection), την Ενοποίηση και Συσσωμάτωση (Consolidation and Aggregation), την Συσχέτιση
(Correlation), την Επικοινωνία (Communication) και τον Έλεγχο (Control) που σκοπό έχουν την
ανάλυση των στοιχείων που καταγράφονται από τις συσκευές του δικτύου και την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με το αν το δίκτυο βάλλεται από κακόβουλες ενέργειες. Εφαρμόζονται
δύο τρόποι για την συλλογή των πληροφοριών. Ο πρώτος τρόπος αφορά την λήψη (pull) της
πληροφορίας και στην περίπτωση αυτή το SIEM συνδέεται πάνω στην δικτυακή συσκευή και
συλλέγει τις καταγραφές ασφάλειας ενώ ο δεύτερος τρόπος αφορά την αποστολή (push) της
πληροφορίας και προϋποθέτει οι καταγραφές ασφάλειας να αποστέλλονται από την δικτυακή
συσκευή προς το SIEM.
Ο πρώτος τρόπος παρέχει στο SIEM έλεγχο του δικτύου αλλά απαιτεί και περισσότερη
υπολογιστική ισχύ γιατί το SIEM θα πρέπει να δαπανήσει πόρους για να συνδέεται στα στοιχεία
του δικτύου, να ανιχνεύσει τις καταγραφές ασφάλειας, να τις μεταφέρει σε αυτό και αν απαιτείται
να τις μετατρέψει σε μια κατανοητή γι’ αυτό μορφή. Ο δεύτερος τρόπος είναι λιγότερος
απαιτητικός για το SIEM καθώς σε αυτή την περίπτωση όταν το σύστημα λάβει δεδομένα, τότε
τα επεξεργάζεται.
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Εικόνα 19: Security Information and Event Management – SIEM

Δεκάδες εμπορικά προϊόντα SIEM έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Οι προσπάθειες αυτές
μέσω της καινοτομίας θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην αγορά για την αντικειμενική αξιολόγηση
αυτών των προϊόντων πρέπει να καθοριστούν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα αποτελέσουν
τη βάση σύγκρισης. Στην συνέχεια παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των SIEM που
θεωρούνται σημείο αναφοράς.
Πραγματοποίηση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο: Η διαδικασία ανάλυσης γεγονότων
SIEM δείχνει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ μηνυμάτων και αρχείων καταγραφής ασφάλειας που
παράγονται από συσκευές, συστήματα ή εφαρμογές, βάσει διαφορετικών χαρακτηριστικών όπως
ο τύπος πηγής, ο στόχος, τα χρησιμοποιούμενα πρωτόκολλα και ο τύπος των συμβάντων που
λαμβάνουν χώρα. Συνήθως υπάρχει μια βιβλιοθήκη με προκαθορισμένους κανόνες σύνδεσης και
οι κανόνες μπορούν να προσαρμοστούν. Είναι απαραίτητο να υπάρχει απεικόνιση σε πραγματικό
χρόνο αυτών των συμβάντων και περιστατικών.
Παρακολούθηση δεδομένων και χρηστών: Αυτή η λειτουργία ορίζει το πλαίσιο στο οποίο
επιτρέπεται στους χρήστες να ενεργούν και επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα και τις
δραστηριότητές τους. Μεταξύ άλλων, τέτοιες λειτουργίες ενσωματώνουν την υποδομή ελέγχου
πρόσβασης και ταυτοποίησης για τη συγκέντρωση και τη συσχέτιση των δραστηριοτήτων των
χρηστών, την ανάλυση και την αναφορά τους. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των
χρηστών με υψηλά δικαιώματα και η ανάλυση ευαίσθητων δεδομένων είναι μια κοινή απαίτηση.
Παρακολούθηση Εφαρμογών: Η δυνατότητα ανάλυσης των ροών από διαφορετικές εφαρμογές
που εκτελούνται στο δίκτυο επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης της ασφάλειας σε
επίπεδο εφαρμογής. Οι εφαρμογές συνεργασίας, καθώς και ένα πλαίσιο για τον προσδιορισμό των
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τύπων περιπτώσεων που δεν έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής, αποτελούν σημαντικά
χαρακτηριστικά για την ανίχνευση επιθέσεων που συμβαίνουν στα υψηλότερα επίπεδα.
Παρακολούθηση Απειλών: Πληροφορίες σχετικά με τα πιο πρόσφατα περιστατικά απειλών
μπορούν να ληφθούν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν κατακερματισμένων
λιστών ή αναλύσεων που εκτελούνται από ειδικές ομάδες. Οι πληροφορίες απειλών μπορούν να
ενσωματωθούν στο SIEM σε διάφορες μορφές, όπως οι κανόνες συσχέτισης και έτσι να αυξήσουν
το ποσοστό ανίχνευσης αυτών των απειλών.
Παρακολούθηση Συμπεριφοράς: Η διαδικασία δομής του προφίλ που περιγράφει την ομαλή
συμπεριφορά του δικτύου αρχίζει πρώτα με το στάδιο εκμάθησης στο οποίο τα κανονικά προφίλ
λειτουργίας είναι δομημένα σε διάφορες κατηγορίες, όπως η κίνηση στο δίκτυο, οι
δραστηριότητες των χρηστών, η πρόσβαση σε διακομιστές κ.λπ. Το βήμα παρακολούθησης
λαμβάνει χώρα αμέσως μετά, εντοπίζοντας αποκλίσεις από εκείνες που καθορίζονται στο προφίλ
και δημιουργώντας ενδείξεις. Η ανίχνευση ανωμαλιών θεωρείται ως ένα νέο χαρακτηριστικό των
SIEM’s, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο πειραματικό στάδιο και συμπληρώνει αυτήν την περίοδο
την ανίχνευση με σχεσιακούς κανόνες.
Ανάλυση δεδομένων: Η ανάλυση των περιστατικών ασφάλειας περιλαμβάνει την εμφάνιση
δεδομένων σε οπτικοποιήσεις, αναφορές καθώς και ερωτήματα, για να διευκολυνθεί ο εντοπισμός
των δραστηριοτήτων του δικτύου και να ανιχνευθούν γρήγορα οι απειλές, να ανιχνευθεί
οποιαδήποτε παράνομη πρόσβαση και να ανιχνευθεί η καλή χρήση των δικαιωμάτων πρόσβασης.
Διαχείριση αρχείων καταγραφής ασφάλειας και καταγραφής αναφορών: Περιλαμβάνουν
λειτουργίες που υποστηρίζουν την οικονομική αποθήκευση και την ανάλυση μεγάλου όγκου
πληροφοριών. Αυτές είναι, η ταξινόμηση και η αποθήκευση όλων των αρχείων καταγραφής
ασφάλειας και συμβάντων από κάθε πηγή, καθώς και η δυνατότητα εύρεσης και αναφοράς αυτών
των δεδομένων. Η μορφή της έκθεσης πρέπει να είναι προκαθορισμένη ή να έχει τη δυνατότητα
να κατασκευάσει μια φόρμα ή ακόμη και να επιτρέψει τη χρήση των μορφών με άλλα εμπορικά
εργαλεία (Nicolett & Kavanagh, 2011).
2.2.4 Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών (Intrusion Detection Systems – IDS)
Ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολών (Intrusion Detection Systems – IDS) είναι λογισμικό ή
συνδυασμός λογισμικού και υλικού το οποίο παρακολουθεί τη κίνηση του δικτύου και τη
συμπεριφορά των συστημάτων για μη ομαλές καταστάσεις. Βασικές αρχές λειτουργικότητας των
IDS είναι:
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•

Η παρακολούθηση των χρηστών και της δραστηριότητας των συστημάτων.

•

Η ανάλυση του συστήματος και έλεγχος για τρωτά σημεία και λανθασμένες ρυθμίσεις.

•

Η εκτίμηση της ακεραιότητας των κρίσιμων του συστήματος καθώς και τα αρχεία των
δεδομένων.

•

Η ανάγνωση γνωστών μοτίβων (patterns) επίθεσης στη δραστηριότητα των συστημάτων.

Ένα σύστημα IDS λειτουργεί παθητικά, μένοντας στην αναγνώριση και την υπόδειξη
επιθέσεων στον διαχειριστή του δικτύου και δεν λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει ή να
καταστείλει μια επίθεση. Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών χρησιμοποιούν για την ανίχνευση
είτε την μέθοδο στατιστικής διαταραχών η οποία καθιερώνει ένα «συνηθισμένο προφίλ
δραστηριότητας» με στατιστικό τρόπο, είτε την παρατήρηση ανάρμοστης συμπεριφοράς η οποία
βασίζεται στο ότι υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα σχέδια επίθεσης, ονομαζόμενα ως πρότυπα
ή υπογραφές. Αν το σύστημα ανιχνεύσει κάποιο από τα πρότυπα, τότε συμπεραίνει ότι δέχεται
επίθεση. Ο τρόπος αυτός είναι ο πιο σύνηθες στα περισσότερα IDS (Jackson, 1991).

Εικόνα 20: Intrusion Detection Systems – IDS10

Τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο
επιλογής, τοποθέτησης και εγκατάστασης στο δίκτυο:
•

Η πρώτη κατηγορία είναι τα Network-based IDS (NIDS) τα οποία παρακολουθούν την
κίνηση συνολικά του δικτύου ή ενός τμήματος του δικτύου για ίχνη εισβολής και
λειτουργούν με την ανίχνευση περίεργης, ή ακόμα και κακής συμπεριφοράς. Ένα άλλο
χαρακτηριστικό στα Network-based συστήματα είναι πως η εγκατάστασή τους δεν απαιτεί
μετατροπές στα στοιχεία του δικτύου και δεν επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία του
δικτύου καταναλώνοντας τους πόρους των στοιχείων του δικτύου. Τα συστήματα NIDS
χαρακτηρίζονται και από κάποιες αδυναμίες όπως, ότι δεν μπορούν να ανιχνεύσουν μία
επίθεση που γίνεται σε δίκτυο που δεν είναι στην εποπτεία τους. Αυτό αυξάνει το κόστος
γιατί χρειάζεται η αγορά και η

10

εγκατάστασή τους σε όλα τα παράπλευρα δίκτυα

https://www.accessagility.com/blog/understanding-intrusion-detection-and-prevention-systems
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προκειμένου να υπάρχει συνολική κάλυψη. Επιπρόσθετα τα network-based συστήματα
ανίχνευσης

εισβολών,

δεν

μπορούν

να

διαχειριστούν

εύκολα

επιθέσεις

με

κρυπτογραφημένες πληροφορίες.
•

Τα Host-based IDS (HIDS) είναι συστήματα που παρακολουθούν κάθε υπολογιστή (host)
του δικτύου στον οποίο είναι εγκατεστημένα για ασυνήθη δραστηριότητα, όπως παράξενη
πρόσβαση στα αρχεία ή μετατροπές σε δικαιώματα του συστήματος. Επειδή υπάρχει κάθε
χρονική στιγμή εικόνα των συμβάντων του συστήματος, είναι πιο αποτελεσματικά από τα
υπόλοιπα είδη IDS. Mία κακόβουλη ενέργεια σε ένα κόμβο του δικτύου θα γίνει αντιληπτή
από ένα host-based IDS, ενώ ένα σύστημα Network-IDS δεν θα είχε την δυνατότητα να το
ανιχνεύσει. Τα δεδομένα έχουν δείξει ότι τα host-based συστήματα έχουν μειωμένο ρυθμό
λανθασμένων ειδοποιήσεων συγκριτικά με τα NIDS γιατί το εύρος των εντολών που
εκτελούν είναι πολύ μικρότερο, παρά τα είδη των πακέτων που κινούνται στο δίκτυο, με
αποτέλεσμα να ελαττώνεται η πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών. Τα μειονεκτήματα
που έχουν τα Host-based IDS είναι η απαίτηση εγκατάστασής τους σε κάθε συσκευή του
δικτύου και επίσης είναι δυσκολότερα στην διαχείρισή τους λόγω της κατανεμημένης
φύσης τους. Επιπρόσθετα επειδή τα συστήματα HIDS αγνοούν εντελώς το περιβάλλον του
δικτύου γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα σε μαζικές επιθέσεις γιατί ο χρόνος ανάλυσης
των βλαβών αυξάνει γραμμικά με τον αριθμό των υπολογιστών που προστατεύονται στο
δίκτυο (Northcutt & Novak, 2002).

•

Τα Υβριδικά IDS (Hybrid IDS) είναι συστήματα που χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά και
των δύο προηγούμενων κατηγοριών, δηλαδή λειτουργούν όπως τα NIDS αλλά
επιπρόσθετα εξετάζουν μόνο την κίνηση του εκάστοτε κόμβου. Αυτό συντελεί στην
αντιμετώπιση των αδυναμιών των NIDS, όπως είναι η σωστή λειτουργία κάτω από μεγάλο
όγκο εξέτασης πακέτων, σε συστήματα με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες (VPN’s) και
switched δίκτυα.

•

Τα Distributed IDS αποτελούνται από ομάδες από IDS, τα οποία λειτουργούν ως
αισθητήρες εξ αποστάσεως και στέλνουν τις αναφορές τους σε ένα κεντρικό σταθμό ο
οποίος λειτουργεί ως σταθμός διαχείρισης.

•

Τα Gateway IDS αποτελούνται από ένα δίκτυο IDS που έχει υλοποιηθεί στη πύλη μεταξύ
του δικτύου και ενός εξωτερικού δικτύου. Με την υλοποίηση αυτή δίνετε η δυνατότητα
να ελέγξουν την κίνηση σε όλα τα επίπεδα του OSI.

Τέλος σημαντικά προβλήματα - μειονεκτήματα είναι ότι κάποια detections μπορούν να
προέρχονται από αστοχίες υλικού ή ακόμα λογισμικού. Μπορεί να υπάρχει δυσκολία στο
διαχωρισμό της κακόβουλης από την τυχαία λανθασμένη κίνηση (πολλά false positives) καθώς
και δεν μπορεί να διαχωρίσει την εκάστοτε περιστασιακή επίθεση αλλά ούτε να δώσει χρήσιμες
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πληροφορίες για αυτή, όπως πχ. ο στόχος της επίθεσης, ποια είναι η στρατηγική ή το είδος του
επιτιθέμενου.

2.2.5 Αποστρατικοποιημένη Ζώνη - Demilitarized Zone (DMZ)
Η Αποστρατικοποιημένη Ζώνη - demilitarized zone (DMZ) είναι μια τοπολογία που
χρησιμοποιείται στα δίκτυα, σύμφωνα με την οποία ξεχωρίζεται μια ομάδα υπολογιστών από
το υπόλοιπο δίκτυο με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος βλάβης σε ολόκληρο το δίκτυο
σε περίπτωση που κάποιος υπολογιστής υποστεί κάποια κακόβουλη ενέργεια. Οι υπολογιστές
που θα είναι στο DMZ δίκτυο είναι σε μια «ουδέτερη ζώνη», διαχωρισμένη από το υπόλοιπο
δίκτυο και η κακόβουλη ενέργεια δεν θα εξαπλωθεί σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου.
Πολλές φορές οι υπολογιστές του δεν έχουν πρόσβαση ούτε στους υπολογιστές του τοπικού
δικτύου, αντίθετα οι χρήστες του τοπικού δικτύου μπορούν να συνδεθούν σε όλα τα εξωτερικά
δίκτυα, με αποτέλεσμα να μπορεί να περιοριστεί η εντατική παρακολούθηση των συστημάτων
του τοπικού δικτύου μόνο για παραβιάσεις στους υπολογιστές που βρίσκονται στο DMZ. Έτσι
μειώνεται αρκετά ο φόρτος εργασίας του υπευθύνου ασφάλειας. Το DMZ δίκτυο συνήθως
χρησιμοποιείται, όταν υπάρχουν προσωρινοί χρήστες στο δίκτυο για τους οποίους ορίζονται
κάποιοι περιορισμοί, όπως περιορισμένη ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, περιορισμένη ή
καμία πρόσβαση στο υπόλοιπο δίκτυο. Περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ένα
DMZ δίκτυο, είναι σε άτομα που θα δουλέψουν για λίγο χρονικό διάστημα στον εργασιακό
μας χώρο ή σε χρήστες απομακρυσμένης σύνδεσης (VPN) (Chapple, 2014).

Εικόνα 21: Demilitarized zone (DMZ)11

Στην ασφάλεια υπολογιστών, ένα DMZ (μερικές φορές αναφέρεται ως περιμετρική δικτύωση),
είναι ένα φυσικό ή λογικό υποδίκτυο που περιέχει και εκθέτει υπηρεσίες εξωτερικού
11

https://www.ionos.co.uk/digitalguide/server/security/what-is-a-demilitarized-zone/
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προσανατολισμού ενός οργανισμού σε ένα μεγαλύτερο μη αξιόπιστο δίκτυο, συνήθως το
Διαδίκτυο. Ο σκοπός ενός DMZ είναι να προσθέσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στο τοπικό
δίκτυο (LAN) ενός οργανισμού. Ένας εξωτερικός επιτιθέμενος έχει πρόσβαση μόνο στον
εξοπλισμό του DMZ και όχι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του δικτύου. Το όνομα προέρχεται από
τον όρο "αποστρατικοποιημένη ζώνη", μια περιοχή μεταξύ των κρατών μελών στα οποία δεν
επιτρέπεται στρατιωτική δράση. Τα περισσότερα τείχη προστασίας είναι συσκευές ασφάλειας που
εγκαθίστανται σε επίπεδο δικτύου, με σκοπό να παρέχουν έλεγχο της πρόσβασης στο δίκτυο. Το
DMZ είναι μια περιοχή του δικτύου που είναι χωρισμένη από το εσωτερικό δίκτυο και το
Διαδίκτυο αλλά συνδέεται και στα δύο (Thurman, 2011).
Ένα DMZ προορίζεται να φιλοξενήσει συστήματα που πρέπει να είναι προσβάσιμα στο
Διαδίκτυο, αλλά με διαφορετικούς τρόπους από το εσωτερικό δίκτυο. Ο βαθμός διαθεσιμότητας
στο Διαδίκτυο σε επίπεδο δικτύου ελέγχεται από το τείχος προστασίας, ενώ σε επίπεδο εφαρμογής
ελέγχεται από το λογισμικό.
Τα περισσότερα τείχη προστασίας είναι συσκευές ασφάλειας σε επίπεδο δικτύου, συνήθως
μια συσκευή ή μια συσκευή σε συνδυασμό με εξοπλισμό δικτύου. Το DMZ συνήθως επιτρέπει
περιορισμένη πρόσβαση από το Διαδίκτυο καθώς και από το εσωτερικό δίκτυο. Οι εσωτερικοί
χρήστες πρέπει συνήθως να έχουν πρόσβαση σε συστήματα εντός του DMZ για να ενημερώσουν
τις πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσουν δεδομένα που συγκεντρώθηκαν ή επεξεργάστηκαν εκεί.
Το DMZ προορίζεται να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες μέσω του
Διαδικτύου, αλλά με περιορισμένους τρόπους. Αλλά επειδή υπάρχει έκθεση στο Διαδίκτυο και
ένας κόσμος έξυπνων ανθρώπων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να διακυβευτούν αυτά τα συστήματα.
Ο αντίκτυπος του συμβιβασμού είναι διπλός: αφενός, οι πληροφορίες για το εκτεθειμένο σύστημα
ή τα συστήματα θα μπορούσαν να χαθούν (δηλαδή να αντιγραφούν, ή να καταστραφούν) και
αφετέρου, το ίδιο το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για περαιτέρω επιθέσεις
σε ευαίσθητα εσωτερικά συστήματα.
Για να μετριαστεί ο πρώτος κίνδυνος, το DMZ θα επιτρέψει την πρόσβαση μόνο μέσω
περιορισμένων πρωτοκόλλων (π.χ. HTTP για κανονική πρόσβαση στο Web και HTTPS για
κρυπτογραφημένη πρόσβαση στο Web). Στη συνέχεια, τα ίδια τα συστήματα πρέπει να
ρυθμιστούν προσεκτικά ώστε να παρέχουν προστασία μέσω των δικαιωμάτων, των μηχανισμών
επαλήθευσης ταυτότητας, του προσεκτικού προγραμματισμού και ενίοτε της κρυπτογράφησης.
Σκεφτείτε τι πληροφορίες θα συγκεντρώσει και θα αποθηκεύσει ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας,
οι οποίες μπορεί να χαθούν αν τα συστήματα υποστούν βλάβη μέσω επιθέσεων στο Web ή στην
βάση δεδομένων.
Για να μετριαστεί ο δεύτερος κίνδυνος, τα συστήματα DMZ δεν πρέπει να εμπιστευτούν
τα συστήματα βαθύτερα στο εσωτερικό δίκτυο. Με άλλα λόγια, τα συστήματα DMZ δεν πρέπει
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να γνωρίζουν τίποτα για τα εσωτερικά συστήματα, αν και κάποια εσωτερικά συστήματα μπορεί
να γνωρίζουν τα συστήματα DMZ. Επιπλέον, οι έλεγχοι πρόσβασης DMZ δεν επιτρέπουν στα
συστήματα DMZ να εκκινήσουν περαιτέρω συνδέσεις στο δίκτυο. Αντί αυτού, κάθε επαφή με
συστήματα DMZ θα πρέπει να ξεκινά από εσωτερικά συστήματα. Εάν ένα σύστημα DMZ
διακυβεύεται ως πλατφόρμα επίθεσης, τα μόνα συστήματα που είναι ορατά σε αυτό πρέπει να
είναι άλλα συστήματα DMZ. Είναι ζωτικής σημασίας οι διαχειριστές πληροφορικής και οι
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να κατανοούν τους τύπους ζημιών που μπορούν να προκαλέσουν τα
συστήματα που εκτίθενται στο Διαδίκτυο, καθώς και τους μηχανισμούς και τις μεθόδους
προστασίας, όπως τα DMZ. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές μπορούν μόνο να λαμβάνουν
τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους κινδύνους που είναι πρόθυμοι να δεχθούν, όταν έχουν
πλήρη γνώση του πόσο αποτελεσματικά τα εργαλεία και οι διαδικασίες τους μετριάζουν τους
κινδύνους αυτούς (Thurman, 2011).

2.2.6 Ψηφιακές Παγίδες - Honeypots
Τα honeypots είναι φυσικά ή λογικά μηχανήματα (virtual machines) που εξομοιώνουν αληθινά
παραγωγικά τερματικά και που σκοπό έχουν να αποτελέσουν δέλεαρ για τους κακόβουλους
χρήστες ώστε να επιτεθούν σε αυτά. Από την πλευρά τους οι διαχειριστές του δικτύου
καταγράφουν και αναλύουν τις κινήσεις των κακόβουλων χρηστών ώστε να είναι έτοιμοι να τις
αντιμετωπίσουν όταν πραγματοποιηθούν σε άλλους πόρους του δικτύου. Το honeypot δεν
χρησιμοποιείται για κάποια δουλειά στο δίκτυο, παρά μόνο υπάρχει με σκοπό να ανιχνευθεί, να
δεχτεί επιθέσεις και να καταληφθεί από κάποιον κακόβουλο χρήστη. Μόνο κακόβουλοι χρήστες
θα αλληλοεπιδράσουν με ένα honeypot, επομένως οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας με αυτό
το σύστημα θεωρείται κακόβουλη και συνήθως πρόκειται για ανίχνευση, δικτυακή σάρωση ή
επίθεση. Με την ίδια λογική όταν το honeypot πραγματοποιεί κάποια σύνδεση σε κάποιο
εξωτερικό δίκτυο, τότε το σύστημα έχει πιθανώς καταληφθεί από κάποιον κακόβουλο χρήστη. Τα
honeypots είναι εργαλεία που λειτουργούν ταυτόχρονα ως δολώματα και παγίδες για να
δελεάσουν τους κακόβουλους χρήστες παριστάνοντας ένα δικτυακό πόρο που περιέχει σημαντικά
δεδομένα και χρησιμοποιείται για σημαντικές υπηρεσίες και έχει μεγάλη αξία. Αυτό μπορεί να
γίνει με διάφορους απλούς τρόπους, όπως η επιλογή ενός κατάλληλου ονόματος (hostname) για
το σύστημα, η ύπαρξη ψεύτικων λογαριασμών χρηστών, μεγάλο μέγεθος δεδομένων, ψεύτικες
δικτυακές υπηρεσίες κ.λπ. (The Honeynet Project, 2004).
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Εικόνα 22: Ψηφιακές Παγίδες – Honeypots12

Ένα honeypot δεν μπορεί να αποτρέψει νέες επιθέσεις ενάντια στο δίκτυο μέσα στο οποίο
βρίσκεται. Υπάρχει όμως περίπτωση αυτές να ανιχνευθούν με τη βοήθειά του, ενώ άλλες
συσκευές όπως τα τείχη προστασίας και τα συστήματα ανίχνευσης επιθέσεων να αδυνατούν να
συνδράμουν σε αυτό. Μια επίθεση η οποία εκτελείται ενάντια σε ένα honeypot μπορεί να
αποδειχτεί απογοητευτική εμπειρία για τον κακόβουλο χρήστη. Αν μάλιστα αντιληφθεί ότι
υπάρχουν εργαλεία εξαπάτησης τοποθετημένα στο συγκεκριμένο δίκτυο, τότε ίσως στρέψει
αλλού την προσοχή του αλλάζοντας στόχο. Ο χρόνος τον οποίο σπαταλάει άσκοπα ενάντια στο
honeypot μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του εκάστοτε διαχειριστή του δικτύου ο οποίος θα σπεύσει
να ασφαλίσει τα υπόλοιπα συστήματα παραγωγής από τα είδη των επιθέσεων που εξαπολύει ο
κακόβουλος χρήστης. Η βασική λειτουργία ενός honeypot πάντως είναι να παρακολουθεί και να
καταγράφει όλη τη δραστηριότητα του εισβολέα, με σκοπό να διαφανεί η πορεία των ενεργειών
που ακολουθεί καθώς και να αναγνωριστούν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί για τις επιθέσεις του
(The Honeynet Project, 2004).
Υπάρχουν διαφόρων ειδών honeypots τα οποία διαφοροποιούνται στην υλοποίηση και
στον τρόπο χρήσης τους. Τα honeypots κατηγοριοποιούνται με βάση τον σκοπό χρήσης και στόχο
του honeypot. Έτσι υπάρχουν δύο κατηγορίες τα ερευνητικά honeypots και τα honeypots
παραγωγής. Τα ερευνητικά honeypots είναι συστήματα που καταγράφουν δεδομένα και
πληροφορίες με σκοπό να αυξάνεται η γνώση του οργανισμού σχετικά με τον τρόπο δράσης της
κοινότητας των κακόβουλων χρηστών. Προβαίνουν σε προσομοίωση συχνά χρησιμοποιούμενων

12

https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse571-09/ftp/honey/
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υπηρεσιών ώστε να δελεάσουν διάφορους εισβολείς και να επιτεθούν σε αυτά. Η υλοποίησή τους
γίνεται σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, κυβερνητικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες και
οργανισμούς με σχετικό ερευνητικό αντικείμενο.
Τα honeypots παραγωγής αναπτύσσονται μέσα στο δίκτυο ενός οργανισμού με σκοπό να
προστατέψουν το συγκεκριμένο δίκτυο δημιουργώντας ψεύτικα αντίγραφα των συστημάτων που
χρησιμοποιεί ο οργανισμός και δελεάζοντας τους κακόβουλους χρήστες να επιτεθούν σε αυτά. Με
τα honeypots παραγωγής οι διαχειριστές του δικτύου αποκτούν πληροφορίες για τυχόν αδυναμίες
των συστημάτων τους και λαμβάνουν μέτρα ώστε τα προβλήματα που εντοπίζονται στο δίκτυο να
επιλυθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μία άλλη κατηγοριοποίηση των honeypots γίνεται με βάση το επίπεδο αλληλεπίδρασης
με τον εκάστοτε εισβολέα. Με βάση το κριτήριο αυτό, τα honeypots χωρίζονται σε χαμηλής
αλληλεπίδρασης, μεσαίας αλληλεπίδρασης και υψηλής αλληλεπίδρασης. Πέρα από το διαχωρισμό
που επιτελούν, οι κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν και το αντίστοιχο ρίσκο που προσθέτει στο
δίκτυο η ενσωμάτωση ενός τέτοιου συστήματος. Ένα honeypot χαμηλής αλληλεπίδρασης
προσφέρει περιορισμένη αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος και του εισβολέα. Διαθέτει απλό
σχεδιασμό, η εγκατάστασή του γίνεται με απλό τρόπο όπως και η ρύθμιση και η συντήρησή του.
Δεν είναι ένα πραγματικό λειτουργικό σύστημα, αλλά ένα λογισμικό που εγκαθίσταται σε έναν
υπολογιστή και προσομοιώνει τις δικτυακές υπηρεσίες του συστήματος και καταγράφει τις
συνδέσεις στο σύστημα, με άλλα λόγια την αναγνώριση και καταγραφή μη εξουσιοδοτημένων
αιτημάτων σύνδεσης. Τα honeypots μεσαίας αλληλεπίδρασης διαθέτουν επιπρόσθετους τρόπους
αλληλεπίδρασης μεταξύ του συστήματος και του εισβολέα και έχουν τη δυνατότητα να απαντούν
με ψεύτικες πληροφορίες στις εντολές του κακόβουλου χρήστη σαν να είναι μια πραγματική
περίπτωση. Τα honeypots μεσαίας αλληλεπίδρασης χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των
λεγόμενων malware honeypots τα οποία είναι ήδη μολυσμένα από κακόβουλο λογισμικό. Τα
honeypots αυτής της κατηγορίας μπορούν να δεχτούν δεδομένα ως είσοδο αλλά και να επιτρέπουν
την πρόσβαση σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εντός του πραγματικού λειτουργικού συστήματος.
Τα honeypots υψηλής αλληλεπίδρασης προσφέρουν ένα πραγματικό λειτουργικό σύστημα στο
οποίο οι εισβολείς μπορούν να έχουν έως και ολοκληρωτική πρόσβαση, η οποία εξαρτάται από το
είδος της επίθεσης που θα πραγματοποιήσουν στο εκάστοτε honeypot. Αυτό δίνει την δυνατότητα
καταγραφής στο μέγιστο επίπεδο και βοηθά τους υπεύθυνους να μάθουν ακριβώς τους στόχους
των επιτιθέμενων και να διδαχτούν από αυτούς, ώστε να προστατέψουν τα πραγματικά συστήματα
αποτελεσματικότερα απέναντι σε υπαρκτές επιθέσεις. Τα honeypots υψηλής αλληλεπίδρασης
έχουν το μειονέκτημα του μεγάλου ρίσκου επειδή πρόκειται για πραγματικά συστήματα. Ένας
εισβολέας θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει ως ενδιάμεσα συστήματα για να εξαπολύσει
επιθέσεις σε άλλους υπολογιστές του δικτύου που αποτελούν κανονικά συστήματα παραγωγής.
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Θα πρέπει επομένως να προηγείται προσεκτικός σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του δικτύου και
της ακριβής τοποθέτησης ενός τέτοιου honeypot, σε συνδυασμό πάντα με συσκευές που θα
λειτουργήσουν υποστηρικτικά και απομονωτικά όπως για παράδειγμα τείχη προστασίας
(http://www.honeynet.org/).
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (Symantec 2010) των honeypots είναι τα εξής:
Συγκεντρώνουν ελάχιστα δεδομένα τα οποία είναι υψίστης σπουδαιότητας και χρησιμοποιούν
ελάχιστους πόρους διότι χρησιμοποιούν μόνο την κίνηση που τα αφορά, με αποτέλεσμα να μην
επιβαρύνουν πολύ το δίκτυο. Από την άλλη μεριά είναι single point, δηλαδή είναι σε αναμονή σε
περίπτωση που δεν τους επιτεθεί κάποιος, απλά περιμένουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα αν σε περίπτωση χρησιμοποιηθούν λανθασμένα,
δηλαδή θα πρέπει να ελέγξουμε σε τι πόρους προσφέρουν πρόσβαση τα ίδια. Και τέλος, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύσκολο και χρονοβόρο να σχεδιαστεί, εγκατασταθεί και να
παρακολουθείται επαρκώς ένα σύστημα αποτελούμενο από honeypots.

2.3 Οργανωτικά Μέτρα
2.3.1 Πολιτική Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων
Η Πολιτική Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων, αφορά τον σκοπό και τους στόχους
της ασφάλειας, τις οδηγίες, τις διαδικασίες, τους κανόνες, τους ρόλους και τις υπευθυνότητες για
την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων ενός οργανισμού. Η υλοποίηση των οδηγιών και
των διαδικασιών που εμπεριέχονται στην πολιτική ασφάλειας γίνεται με την εφαρμογή
κατάλληλων μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Η πολιτική
ασφάλειας θα πρέπει να είναι γνωστή και να ακολουθείται από όλα τα μέλη του οργανισμού στις
διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού. Η
πολιτική ασφάλειας, καθορίζει τους στόχους της ασφάλειας, τον τρόπο που οι στόχοι θα
υλοποιηθούν, περιγράφει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για την
προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που
απαιτούνται για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας. Η εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας
σε έναν οργανισμό αποτελεί δέσμευση για όλο το προσωπικό του οργανισμού το οποίο πρέπει να
τηρεί τις διαδικασίες και τις οδηγίες που θέτει η πολιτική ασφάλειας και να εφαρμόζει τα μέτρα
που περιγράφονται σε αυτήν. Η πολιτική ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος είναι
απαραίτητη για να τηρούνται αποτελεσματικά οι κανόνες ασφάλειας του πληροφοριακού
συστήματος από τους χρήστες του και συμβάλει στη δημιουργία και διατήρηση της κουλτούρας
ασφάλειας στον οργανισμό αφού με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνεται και γίνεται ξεκάθαρη η
σημασία της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος σε όλα τα μέλη του οργανισμού
(Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002).
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Η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασφάλειας καθορίζει την φιλοσοφία του
οργανισμού για την προστασία των δεδομένων, κοινοποιείται σε ολόκληρο τον οργανισμό, η
τήρησή της αποτελεί παράγοντα εμπιστοσύνης στις σχέσεις του οργανισμού με συνεργαζόμενους
φορείς και πελάτες. Η πολιτική ασφάλειας δηλώνει τους στόχους για την ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων και τα μέσα για την επίτευξή της, περιλαμβάνει τις οδηγίες και τις
διαδικασίες για την επίτευξή τους. Οι οδηγίες δημιουργούν κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη
των στόχων της πολιτικής ασφάλειας και οι διαδικασίες δίνουν τις κατευθύνσεις για την
υλοποίηση και εφαρμογή των οδηγιών της πολιτικής ασφάλειας. Η πολιτική ασφάλειας εμπεριέχει
το σύνολο των μέτρων προστασίας ώστε να παρέχεται στα πληροφοριακά συστήματα η ασφάλεια
που προσδιορίζεται στην πολιτική ασφάλειας. Η πολιτική ασφάλειας μαζί με το σύνολο των
μέτρων προστασίας αποτελούν το Σχέδιο Ασφάλειας (Security Plan) για τα πληροφοριακά
συστήματα ενός οργανισμού. Η διαδικασία για την ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας
πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες διαδικασίες που αναπτύσσονται στον οργανισμό
και αφορά όχι μόνο τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο οργανισμός αλλά και τον
ίδιο τον οργανισμό μέσα στον οποίο τα πληροφοριακά συστήματα λειτουργούν και
αναπτύσσονται. Η ύπαρξη και η εφαρμογή της πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριακών
συστημάτων είναι κρίσιμη για τον οργανισμό αφού πολλές λειτουργίες του οργανισμού είναι
άρρητα συνδεδεμένες με τα συστήματα που διαθέτει (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002).
Η υιοθέτηση μιας πολιτικής ασφάλειας δείχνει την πρόθεση της διοίκησης να επιδιώξει
υψηλό ROI (return of investment), αποτελεί το θεμέλιο λειτουργίας ασφαλών πληροφοριακών
συστημάτων, αναβαθμίζει το επίπεδο ενημέρωσης διοίκησης και χρηστών, αποτελεί ένδειξη
συμμόρφωσης με βέλτιστες πρακτικές και με το νόμο, περιγράφει παραβάσεις και καθορίζει την
πρακτική αντιμετώπισής τους, και ενισχύει τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας. Όλα τα παραπάνω
αποτελούν λόγους για τους οποίους ένας οργανισμός αναπτύσσει μια πολιτική ασφάλειας.
Η υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας ενός οργανισμού πραγματοποιείται με την
καταγραφή των απαιτήσεων ασφάλειας για τα πληροφοριακά συστήματα από τους
εμπλεκόμενους με αυτά, όπως η διοίκηση του οργανισμού, οι χρήστες του οργανισμού, οι
διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων, οι προμηθευτές, οι εξωτερικοί συνεργάτες.
Κύριος παράγοντας στον καθορισμό της πολιτικής ασφάλειας είναι το νομικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο που διαθέτει, λειτουργεί ο οργανισμός (Καρύδα, 2010). Ο καθορισμός της πολιτικής
ασφάλειας περιλαμβάνει (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002) τον σκοπό και τους στόχους της
διοίκησης σε σχέση με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, τον καθορισμό των πόρων
του πληροφοριακού συστήματος που χρειάζονται προστασία, τον καθορισμό των ρόλων και των
αρμοδιοτήτων για την διαχείριση της ασφάλειας, το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας,
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τις οδηγίες για την λειτουργία της πολιτικής ασφάλειας και τα χρονικά πλαίσια για την ισχύ και
αναθεώρηση της.
Οι πολιτικές ασφάλειας κατηγοριοποιούνται σε τεχνικές πολιτικές ασφάλειας και
οργανωσιακές πολιτικές ασφάλειας ανάλογα με το που εστιάζουν, δηλαδή σε τεχνικούς ή
οργανωσιακούς παράγοντες. Οι τεχνικές πολιτικές ασφάλειας ονομάζονται και πολιτικές
προσανατολισμένες στον υπολογιστή, ενώ οι οργανωσιακές πολιτικές ονομάζονται και πολιτικές
προσανατολισμένες στον άνθρωπο. Οι οργανωσιακές πολιτικές ασφάλειας αναφέρουν τον τρόπο
που θα επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας που θέτει ο οργανισμός για τα συστήματα που έχει
στην κατοχή του. Από την άλλη μεριά οι τεχνικές πολιτικές ασφάλειας αναπτύσσονται με τεχνικά
μέσα, με στόχο να πετύχουν την προστασία των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων σε
τρεις βασικούς άξονες της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας.
Η εμπιστευτικότητα αφορά το γεγονός ότι σημαντικές και ευαίσθητες πληροφορίες δεν
πρέπει να είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η διαρροή των
πληροφοριών με ψηφιακές μεθόδους αλλά και με πιο πρακτικές μεθόδους, όπως η κλοπή ενός
υπολογιστή από τον οργανισμό. Ο δεύτερος σημαντικός άξονας η ακεραιότητα αφορά την
διατήρηση των δεδομένων που διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα σε μια κατάσταση όπου
δεν θα υπάρχουν στα δεδομένα προσθήκες, τροποποιήσεις ή αφαιρέσεις από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα. Επιπρόσθετα πρέπει να διαφυλαχτεί η πρόσβαση και η χρήση του πληροφοριακού
συστήματος και των πόρων του από άτομα που δεν έχουν άδεια. Οι πολιτικές ασφάλειας που
αφορούν την πρόσβαση στα δεδομένα, υλοποιούν μια σειρά από κανόνες πρόσβασης όπως για
παράδειγμα ο διακριτός έλεγχος προσπέλασης (Discretionary Access Control - DAC) και ο
υποχρεωτικός έλεγχος προσπέλασης (Mandatory Access Control – MAC). Ο έλεγχος της
πρόσβασης σε πληροφορίες ενισχύεται με την δημιουργία αντίστοιχων γλωσσών, όπως για
παράδειγμα η γλώσσα Access Control Unit - ACU η οποία δίνει την δυνατότητα ορισμού κανόνων
για τον έλεγχο πρόσβασης σε δεδομένα. Η διαθεσιμότητα αφορά τη διαφύλαξη της
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην πληροφορία, χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις. Οι υπηρεσίες
του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να είναι προσπελάσιμες από τους εξουσιοδοτημένους
χρήστες χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις και έλλειψη διαθεσιμότητας τους (Schneider,
2000).
Σε κάθε πολιτική ασφάλειας θα πρέπει να υπάρχουν ρόλοι και αρμοδιότητες δηλαδή να
είναι σαφώς καθορισμένα τα καθήκοντα, οι ευθύνες, οι υπευθυνότητες, και οι αρμοδιότητες, για
τον κάθε ρόλο. Στην συνέχεια παρατίθενται οι ρόλοι που μπορεί να υπάρχουν σε έναν οργανισμό
σε ότι αφορά την διαχείριση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων.
Διευθυντής Κέντρου Πληροφοριακών Συστημάτων: Έχει ως καθήκοντα να διευθύνει τόσο
διοικητικά, όσο και τεχνικά, εγκρίνει μελέτες για νέα πληροφοριακά συστήματα, συντονίζει τα
50

επιμέρους τμήματα που εμπλέκονται στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων. Αναπτύσσει
μεθόδους αποτελεσματικότερης εποπτείας των συστημάτων και των ανθρώπινων πόρων ώστε να
εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητάς τους.
Υπεύθυνος Ανάλυσης Συστημάτων: Έχει ως καθήκοντα να οργανώνει και να ελέγχει τις ενέργειες
της ομάδας των αναλυτών για την ανάπτυξη και την τροποποίηση των πληροφοριακών
συστημάτων και θέτει την στρατηγική και τους στόχους της ομάδας. Συμμετέχει στον καθορισμό
των προδιαγραφών και των απαιτήσεων για την ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού
συστήματος έτσι ώστε να ακολουθηθεί η ανάλογη ανάλυση και επιβλέπει την ανανέωση του
υπάρχοντος συστήματος με νέα σύγχρονα συστήματα. Είναι αρμόδιος για την συνεχή εκπαίδευση
της ομάδας του καθώς και για την επιλογή νέων μελών στην ομάδα.
Αναλυτής Α΄: Έχει ως καθήκοντα την ανάλυση, και τον σχεδιασμό του πληροφοριακού
συστήματος, μπορεί να έχει στην ευθύνη του μια μικρή ομάδα από αναλυτές την οποία οργανώνει
και αναλαμβάνει την μελέτη, ανάλυση, τον σχεδιασμό, και τον έλεγχο των υποχρεώσεων της
ομάδας. Έρχεται σε επικοινωνία με τους αναλυτές συστήματος για να αποσαφηνιστούν καλύτερα
οι απαιτήσεις του συστήματος και να διορθωθούν οι ελλείψεις του. Επιβλέπει την ομάδα του στην
επίλυση των προβλημάτων του συστήματος και αναφέρει στους ανωτέρους του τη πρόοδο της
ανάλυσης και των αναλυτών. Αναλαμβάνει την συνεχή εκπαίδευση των αναλυτών της ομάδας του
και εργάζεται για την εξέλιξη τους.
Επιπρόσθετοι ρόλοι είναι αυτός του Υπεύθυνου Προγραμματιστών που αναφέρεται στον
Διευθυντή των Πληροφοριακών Συστημάτων, τον ενημερώνει για τις εργασίες, την πρόοδο των
Προγραμματιστών, του Προγραμματιστή Συστήματος ο οποίος αναφέρεται στον Προϊστάμενο
Προγραμματιστών και έχει σαν αρμοδιότητα να συντηρεί τα λειτουργικά συστήματα. Του
Προγραμματιστή Α΄(Senior Programmer) ο

οποίος αναφέρεται στον Υπεύθυνο των

Προγραμματιστών και ασχολείται με την δημιουργία των προγραμμάτων του πληροφοριακού
συστήματος από τους υφισταμένους του και τους υποστηρίζει σε περιπτώσεις δυσκολίας τους.
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3 Κεφάλαιο 3. Απαιτήσεις / Πρότυπα Ασφάλειας
3.1 ISO 27001 (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)13
Το ISO/IEC 27001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών στο σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και αποτελεί ένα πρότυπο πιστοποίησης που χρησιμοποιεί
το πρότυπο ISO/IEC 27002 για να αναφέρει κατάλληλους ελέγχους ασφάλειας των πληροφοριών
εντός των συστημάτων διαχείρισης. Το ISO/IEC 27001:2013 έχει αναθεωρηθεί το 2013 με τον
τίτλο «Τεχνολογία πληροφοριών - Τεχνικές ασφάλειας - Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας
πληροφοριών – Απαιτήσεις» και έχει εναρμονιστεί με το Παράρτημα SL μέρος 1 του ISO/IEC.
Με το πρότυπο αυτό καλύπτονται όλοι οι τύποι οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και όλοι οι
κλάδοι. Δεν επιβάλλονται συγκεκριμένοι έλεγχοι ασφάλειας πληροφοριών, αλλά οι οργανισμοί
που υιοθετούν το ISO/IEC 27001, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τους ελέγχους ασφάλειας
πληροφοριών που θα εφαρμόσουν.
Το ISO / IEC 27001: 2013 έχει τα ακόλουθα περιεχόμενα:
1. Εισαγωγή – παρουσιάζεται η διαδικασία.
2. Πεδίο εφαρμογής – καθορίζονται οι απαιτήσεις για το σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών κατάλληλες για όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους ή φύσης.
3. Κανονιστικές αναφορές - το ISO/IEC 27000 κρίνεται απαραίτητο για τους χρήστες του 27001
τα υπόλοιπα ISO27Κ πρότυπα είναι προαιρετικά.
4. Όροι και ορισμοί – περιλαμβάνει ένα γλωσσάριο, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε από το
ISO/IEC 27000:2016.
5. Πλαίσιο του οργανισμού – γίνεται αναφορά στο οργανωτικό πλαίσιο, τις ανάγκες και τις
προσδοκίες και καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής στο σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών.
6. Ηγεσία - η διοίκηση θα πρέπει να δείχνει δείγματα ηγεσίας και δέσμευση στο σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών να αναθέτει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις αρχές
για την ασφάλεια των πληροφοριών.
7. Σχεδιασμός – αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης, ανάλυσης και του σχεδιασμού για την
αντιμετώπιση των κινδύνων και τον προσδιορισμό των στόχων για την ασφάλεια των
πληροφοριών.
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8. Υποστήριξη – αφορά τους πόρους που πρέπει να διατεθούν και την δημιουργία και τον έλεγχο
των εγγράφων ασφάλειας.
9. Λειτουργία - αφορά την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων για την πληροφορία,
τη διαχείριση των αλλαγών και την τεκμηρίωση των εγγράφων.
10. Αξιολόγηση της απόδοσης - παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση / έλεγχος /
επανεξέταση των ελέγχων, διαδικασιών και συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των
πληροφοριών, προκειμένου να γίνονται συστηματικές βελτιώσεις, όπου ενδείκνυται.
11. Βελτίωση - να αξιολογηθούν τα ευρήματα των ελέγχων και των αναθεωρήσεων (π.χ. μη
συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες), να γίνουν συνεχείς βελτιώσεις στο σύστημα
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
12. Παράρτημα Α. Έλεγχοι και στόχοι αναφοράς - κάτι παραπάνω από έναν κατάλογο τίτλων των
τμημάτων ελέγχου του ISO/IEC 27002. Το παράρτημα είναι «κανονιστικό», υποδηλώνοντας ότι
οι πιστοποιημένοι οργανισμοί αναμένεται να το χρησιμοποιήσουν, αλλά είναι ελεύθεροι να
αποκλίνουν από αυτό ή να το συμπληρώσουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερους
κινδύνους στην ασφάλεια πληροφοριών.
13. Βιβλιογραφία - υποδεικνύει στους αναγνώστες τα πέντε σχετικά πρότυπα, καθώς και το
μέρος 1 των οδηγιών ISO / IEC, για περισσότερες πληροφορίες. Επιπλέον, το ISO/IEC 27000
αναγνωρίζεται στο σώμα του προτύπου ως κανονιστικό (δηλαδή βασικό) πρότυπο και υπάρχουν
πολλές αναφορές στο ISO 31000 για τη διαχείριση κινδύνου.
Το ISO/IEC 27001 είναι μια τυποποιημένη προδιαγραφή με δύο διαφορετικούς σκοπούς:
Καθορίζει το σχέδιο για ένα σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο περιγράφει
τα σημαντικά μέρη σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιηθεί ως βάση
για την επίσημη αξιολόγηση συμμόρφωσης από διαπιστευμένους ελεγκτές πιστοποίησης,
προκειμένου να πιστοποιηθεί η συμμόρφωση ενός οργανισμού.
Για την πιστοποίηση απαιτείται ρητά η ακόλουθη υποχρεωτική τεκμηρίωση: Το πεδίο
εφαρμογής του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (σύμφωνα με την παράγραφο
4.3). Πολιτική ασφάλειας πληροφοριών (ρήτρα 5.2). Διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου
πληροφοριών (ρήτρα 6.1.2). Διαδικασία επεξεργασίας κινδύνου πληροφοριών (ρήτρα 6.1.3).
Στόχοι ασφάλειας πληροφοριών (άρθρο 6.2). Στοιχεία ικανότητας των ατόμων που εργάζονται για
την ασφάλεια των πληροφοριών (ρήτρα 7.2). Άλλα έγγραφα σχετικά με το σύστημα Διαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητα από τον οργανισμό (ρήτρα 7.5.1β). Έγγραφα
επιχειρησιακού προγραμματισμού και ελέγχου (ρήτρα 8.1). Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων
κινδύνου (ρήτρα 8.2). Οι αποφάσεις σχετικά με τη μεταχείριση κινδύνου (ρήτρα 8.3). Στοιχεία
παρακολούθησης και μέτρησης της ασφάλειας των πληροφοριών (ρήτρα 9.1). Το πρόγραμμα
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εσωτερικού ελέγχου στο σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και τα αποτελέσματα
των ελέγχων που διενεργήθηκαν (ρήτρα 9.2). Στοιχεία των επισκοπήσεων ανώτατης διαχείρισης
του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ρήτρα 9.3). Αποδεικτικά στοιχεία
διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών (ρήτρα 10.1).
Διάφορα άλλα: Το Παράρτημα Α αναφέρει, αλλά δεν διευκρινίζει λεπτομερώς περαιτέρω
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποδεκτή χρήση περιουσιακών στοιχείων,
την πολιτική ελέγχου πρόσβασης, τις διαδικασίες λειτουργίας, τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας
ή μη αποκάλυψης, τις ασφαλείς αρχές σχεδιασμού συστημάτων, την πολιτική ασφάλειας των
πληροφοριών για τις σχέσεις με τους προμηθευτές, διαδικασιών αντιμετώπισης περιστατικών,
σχετικών νόμων, κανονισμών και συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και των σχετικών
διαδικασιών συμμόρφωσης και διαδικασιών συνέχειας της ασφάλειας των πληροφοριών. Ωστόσο,
παρά το γεγονός ότι το παράρτημα Α είναι κανονιστικό, οι οργανισμοί δεν είναι τυπικά
υποχρεωμένοι να υιοθετούν και να συμμορφώνονται με το παράρτημα Α. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν άλλες δομές και προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους
πληροφοριών τους.
Οι ελεγκτές πιστοποίησης σχεδόν σίγουρα θα ελέγξουν ότι αυτοί οι δεκαπέντε τύποι
τεκμηρίωσης είναι (α) παρόντες και (β) είναι κατάλληλοι για το σκοπό. Το πρότυπο δεν
διευκρινίζει επακριβώς τη μορφή της τεκμηρίωσης, αλλά το τμήμα 7.5.2 μιλά για πτυχές όπως οι
τίτλοι, οι συγγραφείς, τα μορφότυπα, τα μέσα ενημέρωσης, η αναθεώρηση και η έγκριση, ενώ το
7.5.3 αφορά τον έλεγχο εγγράφων, υπονοώντας ένα αρκετά τυπικό ISO 9000. Η ηλεκτρονική
τεκμηρίωση (όπως οι σελίδες intranet) είναι εξίσου καλή με τα έγγραφα σε χαρτί, στην
πραγματικότητα καλύτερα με την έννοια ότι είναι πιο εύκολο να ελέγχονται και να
ενημερώνονται.
Το ISO/IEC 27001 είναι μια τυποποιημένη προδιαγραφή για ένα σύστημα Διαχείρισης
Ασφάλειας Πληροφοριών με δύο διακριτούς σκοπούς: να καθορίσει σε υψηλό επίπεδο τι μπορεί
να κάνει ένας οργανισμός για την εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επίσημη αξιολόγηση
συμμόρφωσης από διαπιστευμένους ελεγκτές πιστοποίησης, προκειμένου να πιστοποιηθεί ένας
οργανισμός. Μια ιδιαίτερα κοινή μέθοδος για τον έλεγχο και τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών
κατά την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (π.χ. σύμφωνα με το
ISO / IEC 27001) είναι η μέθοδος Plan-Do-Check-Act (PDCA). Η μέθοδος PDCA αποτελείται
από τέσσερα επαναληπτικά βήματα ως εξής:
Σχεδιασμός Προγραμματισμού (Plan): Σε αυτό το στάδιο, η ασφάλεια των πληροφοριών στον
οργανισμό αναλύεται και μελετάται, καθορίζονται οι στόχοι και οι τρόποι επίτευξης των στόχων.
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Εφαρμογή (Do): Εδώ εφαρμόζονται τα μέτρα που καθορίζονται κατά τη φάση σχεδιασμού.
Έλεγχος (Check): Έλεγχος για την εκτροπή των αρχικών στόχων και των τελικών αποτελεσμάτων.
Δράση (Act): Εφαρμόζονται μέτρα προσαρμογής και βελτίωσης.
Μπορούμε να φανταστούμε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ως μια
ενιαία διαδικασία που δέχεται τις απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισμού ως είσοδο και παρέχει
τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών ως έξοδο. Κατά τη φάση σχεδιασμού,
πραγματοποιείται η ανάλυση και η αξιολόγηση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών. Ειδικότερα,
διατυπώνονται και υλοποιούνται τα εξής: έγκριση από τη διοίκηση του οργανισμού, καθορισμός
του πεδίου εφαρμογής (συστήματα υπολογιστών, δεδομένα κ.λπ.), μελέτη Ανάλυσης και
Αξιολόγησης Κινδύνου, καθορισμός απαιτήσεων ασφάλειας και δημιουργία πολιτικής ασφάλειας.
Το ISO/IEC 27001, που συνδυάζει τα τέσσερα στάδια της μεθόδου PDCA, καθορίζει το πλαίσιο
για τη Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών, όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω.

Εικόνα 23: Μέθοδος Plan-Do-Check-Act (PDCA) στο ISO/IEC 27001

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή των προτύπων της οικογένειας ISO 27000.
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3.2 Business Continuity Plan (BCP) / Disaster Recovery Plan (DRP)
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει η ανάγκη, οι οργανισμοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σε
καλό βαθμό μια μη ομαλή κατάσταση, με άλλα λόγια μια κρίση ή καταστροφή. Σαν κρίση ή
καταστροφή θεωρείται μία κατάσταση ή ένα γεγονός το οποίο θα προκαλέσει την διακοπή
λειτουργίας ή υπηρεσίας του οργανισμού κάποιου τμήματος που είναι υψίστης σημασίας για τον
οργανισμό για κάποιο χρονικό διάστημα. Μία καταστροφή αποτελεί ένα ξαφνικό μη
προγραμματισμένο γεγονός το οποίο προκαλεί σημαντική ζημιά ή απώλεια σε ένα οργανισμό και
έχει σαν αποτέλεσμα την αποτυχία του οργανισμού να παρέχει κρίσιμες επιχειρησιακές
δραστηριότητες για κάποιο χρονικό διάστημα στερώντας στον οργανισμό πρόσβαση σε
ανθρώπους, διεργασίες και υποδομές. Κρίση είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την κερδοφορία, τη φήμη ή τη δυνατότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί. Οι
Καταστροφές κατηγοριοποιούνται σε Φυσικές Καταστροφές και σε Τεχνολογικές ή
Ανθρωπογενείς Καταστροφές ανάλογα με το αίτιο της καταστροφής. Οι Φυσικές Καταστροφές
αφορούν γεγονότα που συμβαίνουν στην φύση όπως σεισμούς, πυρκαγιές, ξηρασίες, πλημμύρες,
καύσωνες, παγετούς, τυφώνες, ενώ οι Τεχνολογικές ή Ανθρωπογενείς καταστροφές που
συμβαίνουν λόγω τεχνολογικής ή άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας π.χ. εκρήξεις,
τρομοκρατικές ενέργειες, λανθασμένη χρήση συστημάτων.
Οι οργανισμοί για να διασφαλίσουν στο δυνατό περισσότερο την συνέχεια της
λειτουργίας τους,

δημιούργησαν διαδικασίες που αποτέλεσαν ένα Πλαίσιο Διαχείρισης

Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management – BCM) και ανέπτυξαν Σχέδια
Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan) για να εξασφαλίσουν ότι μετά την
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εκδήλωση μιας καταστροφής ή κρίσης θα διασφαλιστεί η συνέχιση των βασικών λειτουργιών
του οργανισμού και σύντομα όλων εκείνων των λειτουργιών που καθιστούν τον οργανισμό
πλήρως λειτουργικό και εξασφαλίζουν την συνέχεια όλων των λειτουργιών του. Τα γεγονότα
ως τώρα έχουν δείξει την σπουδαιότητα της λειτουργικής αξιοπιστίας των υποδομών μιας
επιχείρησης, η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Σχεδίου
Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Planning) το οποίο εμπεριέχεται στο πλαίσιο
της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management). Οι παράγοντες
που καθορίζουν την επιτυχία ή μη του σχεδίου, είναι η μη αποτελεσματική επικοινωνία στους
εργαζόμενους, η λανθασμένη κατάταξη των κρίσιμων λειτουργιών, η μη σωστή κατάταξη των
κινδύνων, η μη συχνή συντήρηση ή ανανέωση των σχεδίων και η κουλτούρα της επιχείρησης.
Για την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου, ευθύνη έχουν οι άνθρωποι που το υλοποιούν
και το εφαρμόζουν (British Standards, 2008a).
Η επιχειρηματική συνέχεια αποσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων ενός
οργανισμού και των βασικών ενδιαφερομένων, προστατεύοντας τις κρίσιμες επιχειρηματικές
δραστηριότητες από προκαθορισμένες διαταραχές. Επιτρέπει στον οργανισμό να συνεχίσει να
παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του σε προκαθορισμένα αποδεκτά επίπεδα μετά από
διακοπή. Η Διοίκηση Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι ένα πεδίο γνώσης σε όλο τον κόσμο και
ένα πλήρες σύνολο διαδικασιών που αναγνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις που απειλούν τον
οργανισμό. Παρέχει μια αποτελεσματική απάντηση που προστατεύει τα συμφέροντα των
βασικών ενδιαφερομένων και τη φήμη του οργανισμού και είναι μια ολιστική διαδικασία
διαχείρισης που εντοπίζει τις πιθανές απειλές για έναν οργανισμό και τον πιθανό αντίκτυπό τους
στις επιχειρησιακές επιχειρήσεις, εάν συμβούν. Παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της
ανθεκτικότητας του οργανισμού με την ικανότητα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά,
προστατεύοντας τα συμφέροντα των βασικών ενδιαφερομένων, τη φήμη, τη μάρκα και τις
επικερδείς δραστηριότητες. Ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας αποτελείται από σαφώς
καθορισμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες και πληροφορίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται
σε περίπτωση καταστροφής. Τεκμηριωμένες διαδικασίες που καθοδηγούν τους οργανισμούς να
ανταποκρίνονται, να ανακτούν, να αποκαθιστούν και να ανακάμπτουν σε ένα προκαθορισμένο
επίπεδο λειτουργίας μετά από μια διαταραχή (British Standards, 2008a).
Η αποκατάσταση καταστροφών είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να παρέχει
κρίσιμες πληροφορίες και δυνατότητες τηλεπικοινωνιών, καθώς και υπηρεσίες μετά από
διακοπή λόγω συμβάντος, έκτακτης ανάγκης ή καταστροφής. Η αποκατάσταση καταστροφών
ανακάμπτει τις διαταραγμένες δυνατότητες πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι οι κρίσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα μπορούν να συνεχιστούν
εντός μιας ελάχιστης περιόδου, προκαθορισμένης από τον οργανισμό, σε καθορισμένα επίπεδα
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υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα αποκατάστασης καταστροφών είναι μια τεκμηριωμένη διαδικασία
ή σύνολο διαδικασιών για την ανάκτηση και την προστασία της πληροφοριακής υποδομής μιας
εταιρείας σε περίπτωση καταστροφής. Πρόκειται για ένα σαφώς καθορισμένο και καλά
τεκμηριωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων πληροφόρησης και
τηλεπικοινωνιών μετά από καταστροφή. Καλύπτει συνήθως το κρίσιμο προσωπικό, τους
πόρους, τις υπηρεσίες και τις ενέργειες που απαιτούνται για τα συστήματα πληροφοριών που
υποστηρίζουν τις κρίσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες να συνεχίσουν να λειτουργούν σε
προκαθορισμένα επίπεδα διακοπής. Για έναν οργανισμό που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τα πληροφοριακά συστήματα, το Σχέδιο Ανάκτησης Καταστροφών αποτελεί ουσιαστικό
στοιχείο του Σχεδίου Συνέχισης Επιχειρήσεων. Το σχέδιο αποκατάστασης θα πρέπει να
προβλέπει προσωρινές εγκαταστάσεις που διατηρούνται από την επιχείρηση, σε χώρο
διαφορετικό από τον κανονικό χώρο λειτουργίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
εναλλακτικών ενεργειών σε περίπτωση διακοπής. Η περιοχή εναλλακτικής λειτουργίας ή η
ζώνη ανάκαμψης περιλαμβάνει επίσης τις απαιτούμενες υποδομές ανάκτησης (θέσεις εργασίας,
δίκτυα, εξοπλισμό, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Θα πρέπει επίσης να ορίζει το ελάχιστο επίπεδο
υπηρεσιών ή και προϊόντων που πρέπει να διασφαλίσει ο Οργανισμός προκειμένου να επιτύχει
τους επιχειρησιακούς στόχους του μετά από συμβάν, έκτακτη ανάγκη ή καταστροφή. Ο στόχος
ελάχιστης επιχειρησιακής συνέχειας καθορίζεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού και μπορεί
να επηρεάζεται, να ορίζεται ή και να τροποποιείται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
κανονιστικού πλαισίου ή των πρακτικών που ισχύουν για τον Τομέα ή την Βιομηχανία όπου
δραστηριοποιείται ο Οργανισμός (Gibson et al., 2004).
Το σχέδιο θα πρέπει να θέσει και να ακολουθήσει την προθεσμία ανανέωσης, η οποία είναι
ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος διακοπής πριν από την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης, η οποία
έχει σοβαρό αντίκτυπο στον Οργανισμό. Αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος που συμφωνήθηκε για
την αποκατάσταση κρίσιμων επιχειρηματικών λειτουργιών. Ο Χρόνος Ανάκτησης υπολογίζεται
με το άθροισμα του χρόνου από την εποχή της καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των χρόνων
ενεργοποίησης του Σχεδίου (Δήλωση Καταστροφών) και των ενεργειών (που παρέχονται στο
Σχέδιο BCP ή DR) έως την Λειτουργική Ανάκτηση ή αποκατάσταση συστημάτων και των
δεδομένων τους. Η Ανάλυση Επιχειρηματικών Επιπτώσεων είναι μια φάση στη Μεθοδολογία
Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Συνέχειας. Πρόκειται για τη διαδικασία ανάλυσης των επιπτώσεων
της διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή διαδικασιών σε όλες τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Η μεθοδολογία σχεδιασμού αποκατάστασης καταστροφών περιλαμβάνει την
επιχειρησιακή ανάλυση αντικτύπου, η οποία θα πρέπει να προσδιορίζει όλες τις κρίσιμες
επιχειρηματικές δραστηριότητες, να αξιολογεί ποιοτικά ή / και ποσοτικά τις απώλειες διακοπής
και να καθορίζει τα επιτρεπόμενα διαστήματα μη διαθεσιμότητας και τους απαιτούμενους
ελάχιστους πόρους για την ανάκτηση κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Συνήθως, το
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πρώτο έργο του Σχεδιασμού Επιχειρησιακής Συνέχειας σε έναν οργανισμό πρέπει να
περιλαμβάνει όλες τις επιχειρηματικές μονάδες στο στάδιο της Business Impact Analysis. Τα
επόμενα καθήκοντα προγραμματισμού της συνέχισης των εργασιών απαιτούν τη συμμετοχή μόνο
επιχειρηματικών μονάδων που εκτελούν κρίσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν σημειώνονται σημαντικές οργανωτικές αλλαγές (Venclova et al., 2013).
Η Μεθοδολογία Σχεδιασμού Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας είναι η διαδικασία
εφαρμογής κάθε σχεδίου συνέχειας επιχειρήσεων η οποία αποτελείται από τις εξής φάσεις:
•

Προσδιορισμός των Λεπτομερών Απαιτήσεων

•

Ανάπτυξη της Στρατηγικής Αποκατάστασης

•

Ανάπτυξη των Σχεδίων Αντιμετώπισης

•

Ενσωμάτωση του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας στην κουλτούρα και το
περιβάλλον του Οργανισμού

•

Δοκιμές και Συντήρηση του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας

Περιέχει μια σειρά δραστηριοτήτων για τη συνέχιση των επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες τις
πτυχές και τα στάδια του προγράμματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τέλος ο κύκλος
ζωής της επιχειρησιακής συνέχειας είναι το στάδιο πρόληψης που είναι η χρονική περίοδος πριν
από την καταστροφή, το στάδιο αντίδρασης που είναι οι ώρες και οι ημέρες αμέσως μετά την
καταστροφή, η φάση ανάκαμψης η οποία είναι η περίοδος από την καταστροφή του συμβάντος
έως την προσωρινή εργασία ή εναλλακτική μέθοδος εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η φάση
ανάκαμψης, η οποία είναι η περίοδος κατά την οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι
επιχειρήσεις ανακάμπτουν από μια εναλλακτική τοποθεσία, η φάση ανάκαμψης είναι η ανάκτηση
μη κρίσιμων δραστηριοτήτων και η υποβαθμισμένη υποδομή και τέλος η επιστροφή, δηλαδή η
περίοδος κατά την οποία οι δραστηριότητες επιστρέφουν στην κανονική τους λειτουργία.

3.3 Νόμος περί Φορητότητας και Υπευθυνότητας Ασφάλισης Υγείας (Health Insurance
Portability and Accountability Act - HIPAA)
O Νόμος περί Φορητότητας και Υπευθυνότητας Ασφάλισης Υγείας (Health Insurance Portability
and Accountability Act - HIPAA) αποτελεί έναν αμερικανικό νόμο που αποσκοπεί στην
διαμόρφωση προτύπων ιδιωτικότητας αναφορικά με την προστασία των ιατρικών αρχείων και
άλλων πληροφοριών των ασθενών, τα οποία παρέχονται στους γιατρούς, τα νοσοκομεία και
άλλους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Ο Νόμος περί Φορητότητας και Υπευθυνότητας Ασφάλισης
Υγείας του 1996 (HIPAA) είναι ένας ομοσπονδιακός νόμος που απαιτούσε τη δημιουργία εθνικών
προτύπων για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών για την υγεία των ασθενών από το να
αποκαλυφθούν χωρίς τη συγκατάθεση ή τη γνώση του ασθενούς. Το Υπουργείο Υγείας και
59

Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ (HHS) εξέδωσε τον κανόνα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
της HIPAA για την εφαρμογή των απαιτήσεων της HIPAA. Ο Κανόνας Ασφάλειας HIPAA
προστατεύει ένα υποσύνολο πληροφοριών που καλύπτονται από τον Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (Public Health Professionals Gateway, 2018).
Τα πρότυπα περί κανόνων απορρήτου, αφορούν τη χρήση και την αποκάλυψη πληροφοριών
για την υγεία των ατόμων (γνωστές ως "προστατευμένες πληροφορίες για την υγεία") από
οντότητες που υπόκεινται στον κανόνα περί απορρήτου. Αυτά τα άτομα και οι οργανισμοί
αποκαλούνται "καλυμμένες οντότητες". Ο Κανόνας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
περιέχει επίσης πρότυπα για τα δικαιώματα των ατόμων να κατανοούν και να ελέγχουν τον τρόπο
με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για την υγεία τους. Ένας κύριος στόχος του
κανόνα περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες για την
υγεία των ατόμων προστατεύονται σωστά επιτρέποντας παράλληλα τη ροή των πληροφοριών
υγείας που απαιτούνται για την παροχή και προώθηση υψηλής ποιότητας υγειονομικής
περίθαλψης και για την προστασία της υγείας και της ευημερίας του κοινού. Ο κανόνας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων επιτυγχάνει μια ισορροπία που επιτρέπει σημαντικές χρήσεις
πληροφοριών, προστατεύοντας παράλληλα την ιδιωτικότητα των ατόμων που αναζητούν
φροντίδα και θεραπεία (Public Health Professionals Gateway, 2018).

3.4 Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)
Το PCI DSS ή διαφορετικά το Payment Card Industry και Data Security Standard είναι ένα
πρότυπο που έχει θεσπιστεί από τους οργανισμούς καρτών με σκοπό να καθορίσει τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί που
συναλλάσσονται με κάρτες προκειμένου να αποφεύγονται γεγονότα απάτης και υποκλοπής των
δεδομένων των καρτών. Θεσπίστηκε το Δεκέμβριο του 2004 και στόχο είχε την δημιουργία ενός
μόνο προτύπου ηλεκτρονικής ασφάλειας για να καλύπτονται όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
για όλους τους οργανισμούς καρτών. Το πρότυπο ορίζει τις διαδικασίες με τις οποίες γίνεται ο
έλεγχος της ασφάλειας των συστημάτων της επιχείρησης και τις προϋποθέσεις για την απονομή
στην επιχείρηση της σχετικής πιστοποίησης. Το Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS) είναι ένα πρότυπο, που περιέχει ένα σύνολο από μέτρα προστασίας για την ασφαλή
αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων. Η εφαρμογή του, επιβάλλεται σε κάθε
Οργανισμό ή Εταιρεία που διαχειρίζεται δεδομένα πιστωτικών καρτών. Το πρότυπο Payment Card
Industry Data Security Standard (PCI DSS) προσεγγίζει ολιστικά την ασφάλεια των πληροφοριών,
τόσο σε επίπεδο δικτυακής και λειτουργικής ασφάλειας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης. Σε ό,τι
αφορά στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς δικτύου, το συχνό έλεγχο και
παρακολούθηση δικτύων, τη διατήρηση ενός προγράμματος διαχείρισης των αδυναμιών για την
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προστασία των Δεδομένων Πιστωτικών Καρτών κατά την αποθήκευση, μεταφορά ή επεξεργασία
τους, το πρότυπο εστιάζει στην παρουσία και εφαρμογή λύσεων τείχων προστασίας (firewalls),
σε μέτρα για την προστασία ασύρματων δικτύων, καθώς και στην κρυπτογράφηση των δεδομένων
(Βασιλειάδου, 2008).

Εικόνα 24: PCI-DSS: εμπλεκόμενα μέρη καθώς και οι διαδικασίες14

Οι απαιτήσεις ασφάλειας PCI DSS εφαρμόζονται σε όλα τα μέρη του συστήματος. Τα «Μέρη
συστήματος» ορίζονται ως εξής: «κάθε συνιστώσα του δικτύου, εξυπηρετητής ή εφαρμογή που
περιλαμβάνονται ή συνδέονται με το περιβάλλον δεδομένων του κατόχου της κάρτας».
Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής εξαρτάται κατ’ αρχάς από το επίπεδο

κατακερματισμού /

διαχωρισμού του δικτύου του εκάστοτε οργανισμού υπό αξιολόγηση. Αν υπάρχει ασύρματο
δίκτυο στο οποίο διακινούνται τα δεδομένα των κατόχων καρτών, τότε διαδικασίες ελέγχου ειδικά
γι’ αυτό πρέπει να εφαρμοστούν. Το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου αποτελείται από έξι
κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα.

14

www.encodegroup.com
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Δημιουργία και
Διατήρηση ενός
Ασφαλούς Δικτύου

Προστασία Ευαίσθητων
Δεδομένων των κατόχων
των πιστωτικών καρτών

Διατήρηση Προγράμματος
Διαχείρισης των
Αδυναμιών

Εφαρμογή Μέτρων
Ισχυρού Ελέγχου
Πρόσβασης

Συχνός Έλεγχος και
Παρακολούθηση των
Δικτύων

Διατήρηση μιας Πολιτικής
Ασφάλειας
Πληροφοριών

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.

Εγκατάσταση και διατήρηση ασφαλούς
παραμετροποίησης συστημάτων
firewall

2.

Αποτροπή χρήσης προκαθορισμένων
συνθηματικών ή άλλων παραμέτρων.

3.

Προστασία αποθηκευμένων δεδομένων

4.

Κρυπτογράφηση στη μετάδοση των
cardholder data και των ευαίσθητων
πληροφοριών πάνω από δημόσια
δίκτυα

5.

Χρήση και συνεχής ενημέρωση
λογισμικού antivirus

6.

Ανάπτυξη και διατήρηση ασφαλών
συστημάτων και εφαρμογών

7.

Περιορισμός πρόσβασης σε δεδομένα,
σύμφωνα με την αρχή ελάχιστου
προνομίου

8.

Απόδοση μοναδικού ID σε κάθε
πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε
υπολογιστή

9.

Περιορισμός φυσικής πρόσβασης στα
cardholder data

10.

Αποτύπωση και έλεγχος όλων των
προσπαθειών πρόσβασης στους
δικτυακούς πόρους και τα cardholder
data

11.

Τακτικός έλεγχος ασφάλειας των
συστημάτων και των διεργασιών.

12.

Διατήρηση μιας πολιτικής, που
αντιμετωπίζει τα ζητήματα που
σχετίζονται με την ασφάλεια
πληροφοριών

Η συμμόρφωση πραγματοποιείται σε 3 επαναλαμβανόμενα βήματα:
Αξιολόγηση: Περιλαμβάνει τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων, στην οποία αποτιμώνται τα
αγαθά, δηλαδή οι πόροι πληροφόρησης και οι επιχειρηματικές διαδικασίες, που σχετίζονται με τη
διαχείριση των πληροφοριών της πιστωτικής κάρτας. Η αποτίμηση εκτιμά τις αδυναμίες των
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αγαθών, οι οποίες, εάν εκμεταλλευθούν, μπορούν να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια των
δεδομένων.
Βελτίωση: περιλαμβάνει τις διαδικασίες αποκατάστασης και βελτίωσης των αδυναμιών που
παρατηρήθηκαν στη μελέτη εκτίμησης κινδύνου.
Τεκμηρίωση (αναφορά): περιλαμβάνει τη σύνταξη εγγράφων που επιβεβαιώνουν τις διαδικασίες
διόρθωσης και βελτίωσης και την υποβολή τους στους οργανισμούς πιστοποίησης.
Με συνέπεια ακολουθώντας τα παραπάνω τρία βήματα, τηρούμε συνεχώς τις απαιτήσεις PCI
DSS, αλλά και την ασφάλεια γύρω από τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας. Αυτό επιτυγχάνεται
με τη συνεχή επανάληψη των τριών βημάτων, καθώς η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων
επανεξετάζεται κάθε φορά, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς τα μέτρα ασφάλειας των πληροφοριών.
Το PCI DSS είναι το πιο, αν όχι το μόνο, πρότυπο ασφάλειας πληροφορικής που είναι τόσο
διαδεδομένο. Ο σημαντικότερος λόγος για τον ιδιοκτήτη μιας μεσαίας ή μικρής εταιρείας να
αναζητήσει συμβατότητα με το PCI DSS είναι κυρίως ηλεκτρονικές αγορές (π.χ. online αγορές).
Πρότυπα όπως το BS7799 ή το ISO27001 και το ISO27002 είναι πολύ καλά στο να δώσουμε μια
καλή εικόνα για το τι σημαίνουν καλές πρακτικές ασφάλειας, αν και δεν είναι τόσο λεπτομερείς
όσο το PCI DSS. Δυστυχώς, όμως, η ελληνική αγορά είναι πολύ ασταθής για να συμβαδίσει ακόμα
και με αυτά τα πρότυπα και θα υπάρξουν πολλές προχωρημένες και κακές εφαρμογές μέχρι να
φτάσει στην κατάλληλη ωριμότητα (Kassaras, 2008). Για τον τραπεζικό κλάδο και το πλαίσιο
αυτής της εργασίας, το πρότυπο PCI DSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο αναφοράς, αλλά
δεν λαμβάνει υπόψη πτυχές όπως οι επιπτώσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο και η ανάλυση
κινδύνου. Είναι συγκεκριμένο και ένας οργανισμός μπορεί να πιστοποιηθεί με αυτό στο επόμενο
βήμα, ενώ ικανοποιεί τις απαιτήσεις άλλων προτύπων όπως το ISO27001 / ISO27002, αλλά είναι
πολύ πιο αυστηρό και ευκολότερο να εκτιμήσει την μέχρι τώρα κατάσταση ασφάλειας ενός
οργανισμού (Βασιλειάδου, 2008).
Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συμβάλουν στην υποχρεωτική
εφαρμογή αυτού του προτύπου, έχοντας αναθέσει σε εξουσιοδοτημένη από το PCI Council
εταιρία να προχωρήσει στην υλοποίησή του (ΕΕΤ, 2009). Το πρότυπο διακρίνει τρεις κατηγορίες
από υπόχρεους, τους εμπόρους, τους παρόχους υπηρεσιών και τους εκδότες πιστωτικών καρτών.
Για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές πληρωμών έχει αναπτυχθεί το πρότυπο PA-DSS το οποίο ισχύει
για τους προμηθευτές λογισμικού και άλλους που αναπτύσσουν εφαρμογές πληρωμών που
αποθηκεύουν ή επεξεργάζονται δεδομένα των κατόχων καρτών. Οι οργανισμοί πιστωτικών
καρτών καθορίζουν τα πρότυπα και τα ενσωματώνουν σε συμβατικές υποχρεώσεις των
εμπορικών επιχειρήσεων, τα πρότυπα με την σειρά τους συντηρούνται από το PCI Συμβούλιο
Προτύπων Ασφάλειας. Οι Τράπεζες εξασφαλίζουν ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται
με τις υποχρεώσεις που έχουν και οι τελευταίες με την σειρά τους πρέπει να συγκεντρώνουν
τεκμήρια συμμόρφωσης και να τα προωθούν στις Τράπεζες.
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3.5 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Η συχνή χρήση των προσωπικών δεδομένων των ατόμων από τους οργανισμούς στο πλαίσιο της
παροχής υπηρεσιών καθιστά αναγκαία την συμμόρφωση των οργανισμών με τους νόμους περί
προστασίας δεδομένων που αφορούν τη συλλογή, χρήση και ανταλλαγή των προσωπικών
δεδομένων. Οι οργανισμοί διαχειρίζονται κατά κόρον τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων με
υπηρεσίες που προσφέρουν κυρίως στο διαδίκτυο και αφορούν αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή
διαφημίσεις. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Κανονισμό 2016/679, της 27ης
Απριλίου 2016, ανακοίνωσε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data
Protection Regulation GDPR) ο οποίος εφαρμόστηκε καθολικά από την 25η Μαΐου 2018 και
ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 4624/2019 στις 29/08/2019.
Οι δύο λόγοι που αποτέλεσαν το έναυσμα για την δημιουργία αυτού του κανονισμού είναι
ότι από την μία πλευρά οι πολίτες πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δεδομένων τους και οι
οργανισμοί δεν είναι ανεξέλεγκτοι στην συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων αν δεν
υπάρχει ουσιαστικός λόγος και από την άλλη κάθε χώρα εμφανίζεται να έχει χωριστή νομοθεσία
για τον έλεγχο των δεδομένων των χρηστών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι
πληροφορίες για ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο υπαρκτό άτομο, με άλλα λόγια είναι
πληροφορίες οι οποίες στο σύνολό τους μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός ατόμου.
Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 4 του Κανονισμού 2016/679 αναφέρει ότι με τον όρο δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται κάθε πληροφορία για ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο
φυσικό πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που έχει γίνει εξακρίβωση
της ταυτότητας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο μέσω κάποιου αναγνωριστικού στοιχείου ταυτότητας,
όπως το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, τα δεδομένα που αφορούν την διεύθυνσή του ή σε έναν ή
περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική,
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ατόμου.
H προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας επομένως το ζητούμενο
που προκύπτει είναι η κατανόηση, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των κινδύνων που διατρέχουν
τα δεδομένα αυτά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί σε υψηλό βαθμό η χρήση της
τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με τα άτομα, τους οργανισμούς και τις
κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν για κάθε πτυχή της καθημερινότητας διασυνδεδεμένες ψηφιακές
συσκευές, οι οποίες πολλαπλασιάζονται με υψηλό ρυθμό.
Ο Geer (2010) αναφέρει ότι η εξέλιξη των πραγμάτων σήμερα δείχνει ότι χρησιμοποιούνται
όλο και περισσότερο στις νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of
Things) αφού τα θετικά στοιχεία από τις νέες τεχνολογίες φαίνεται να είναι περισσότερα από τους
κινδύνους που εγκυμονούν. Στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρει ότι μια τεχνολογία που μπορεί να
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προσφέρει σημαντικά οφέλη αλλά το ίδιο εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε έναν παράγοντα που
θα δράσει αρνητικά με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί και θα χρησιμοποιηθεί.
Στο άρθρο 1 του Κανονισμού 2016/679, ορίζει το αντικείμενο και τους στόχους του
Κανονισμού θέτοντας ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες για την εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα ο
Κανονισμός προστατεύει τα φυσικά πρόσωπα από την επεξεργασία των προσωπικών τους
δεδομένων, θέτει κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
θέτει το πλαίσιο προστασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών
προσώπων. Στο άρθρο 2 προσδιορίζεται ότι ο Κανονισμός εφαρμόζεται συνολικά ή μερικά στην
αυτοματοποιημένη και μη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία πρόκειται να
καταχωρηθούν ή πρόκειται να καταχωρηθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Το άρθρο 3 του
κανονισμού ορίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του εμπίπτει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ενός οργανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως
του εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ο κανονισμός
εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι εγκατεστημένος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε τόπο όπου το δίκαιο ενός κράτους μέλους διέπετε από το
δημόσιο διεθνές δίκαιο. Ο κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από υπεύθυνο
επεξεργασίας που δεν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν οι δραστηριότητες
επεξεργασίας σχετίζονται με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πρόσωπα στα οποία
αναφέρονται τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα υποκείμενα των δεδομένων υποχρεούνται
να πληρώνουν ή να παρακολουθούν τη συμπεριφορά τους, στο βαθμό που η συμπεριφορά αυτή
λαμβάνει χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 4 απαριθμεί όλους τους ορισμούς για
την κατανόηση του Κανονισμού. Το άρθρο 5 του κανονισμού ορίζει τις αρχές που διέπουν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να
υπόκεινται σε νομική μεταχείριση κατά τρόπο διαφανή όσον αφορά το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους
σκοπούς και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασυμβίβαστο προς
τους σκοπούς αυτούς. H περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης το δημόσιο
συμφέρον ή οι σκοποί επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών δεν θεωρείται
ασυμβίβαστος με τους αρχικούς σκοπούς. Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται σε ό, τι
είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
(«ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Είναι ακριβή και, όπου χρειάζεται, επικαιροποιείται. Θα
πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση προσωπικών
δεδομένων που είναι ανακριβή όσον αφορά τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»).
Πρέπει να φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό των προσώπων στα
οποία αναφέρονται τα δεδομένα μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία των
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προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερες
χρονικές περιόδους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχείων προς το δημόσιο συμφέρον,
επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς και, όπου ενδείκνυται,
εφαρμόζονται τεχνικά και οργανωτικά δεδομένα, τα μέτρα που απαιτούνται από τον παρόντα
κανονισμό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων
(«περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»). Πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο
που

να

εξασφαλίζει

την

κατάλληλη

ασφάλεια

των

προσωπικών

δεδομένων,

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία
και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά
μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). Τέλος, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι
υπεύθυνος και μπορεί να αποδείξει την τήρηση των απαιτήσεων του σχετικού κανονισμού
(«λογοδοσία»).
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει
στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης της οποίας το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την ανάληψη δράσης κατόπιν
αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η επεξεργασία
είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τη νομική υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η
επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία του ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των
δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που
ανατίθεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των
νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, εκτός εάν
τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπερισχύουν αυτών των
συμφερόντων, ιδίως εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι παιδί.
Το άρθρο 7 του κανονισμού ορίζει ότι, όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει
συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η συγκατάθεση του
υποκειμένου δεδομένων παρέχεται σε γραπτή δήλωση σχετικά με άλλα θέματα, η αίτηση
συγκατάθεσης πρέπει να γίνεται με σαφή και απλή διατύπωση κατά τρόπο σαφή και διακριτό από
τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσιτή μορφή. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το
δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν
επηρεάζει τη νομιμότητα της θεραπείας που βασίζεται στη συναίνεση πριν από την απόσυρσή της.
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Πριν δώσει τη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η
απόσυρση της συναίνεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. Επιπλέον, όταν αξιολογείται
κατά πόσον η συγκατάθεση παρέχεται ελεύθερα, πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη το κατά
πόσον, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής
υπηρεσίας, η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού.
Το άρθρο 12 σχετικά με τις διαφανείς πληροφορίες, την επικοινωνία και τις ρυθμίσεις για
την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων εξηγεί περαιτέρω ότι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παράσχει στο υποκείμενο των δεδομένων
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία του υποκειμένου των δεδομένων.
δεδομένων με σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσπελάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας
σαφή και απλή διατύπωση, ειδικά όταν πρόκειται για πληροφορίες ειδικά για τα παιδιά. Οι
πληροφορίες παρέχονται γραπτώς ή με άλλα μέσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως και
ηλεκτρονικά. Όταν ζητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι πληροφορίες μπορούν να
παρέχονται προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητα του προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα αποδεικνύεται με άλλα μέσα.
Τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται
στο υποκείμενο των δεδομένων, το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το
υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 13) ή αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται
από το υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 14). Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας, κατά τη λήψη προσωπικών δεδομένων, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων
όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:
Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας και κατά
περίπτωση, του εκπροσώπου του ελεγκτή καθώς και τα δεδομένα επικοινωνίας του υπεύθυνου
προστασίας δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση, τον σκοπό της επεξεργασίας για την οποία
προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και η νομική βάση για τη μεταποίηση, τα νομικά
συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος, τους αποδέκτες
ή τις κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδομένων, εάν υπάρχουν. Κατά περίπτωση, η πρόθεση
του υπεύθυνου επεξεργασίας να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή
διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή απουσία απόφασης αρμοδιότητας της Επιτροπής. Εκτός από
τις ανωτέρω πληροφορίες, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας, κατά τη λήψη προσωπικών δεδομένων,
παρέχει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα τα ακόλουθα συμπληρωματικά
στοιχεία που απαιτούνται για τη διασφάλιση δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας:
Το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή όταν αυτό είναι
αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν αυτή την περίοδο. Το δικαίωμα να ζητείται από τον ελεγκτή
να έχει πρόσβαση και να διορθώνει ή να διαγράφει προσωπικά δεδομένα ή να περιορίζει την
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επεξεργασία του υποκειμένου των δεδομένων ή το δικαίωμα αντιρρήσεων στην επεξεργασία,
καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Η ύπαρξη του δικαιώματος ανάκλησης της
συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της θεραπείας που
βασίζεται στη συναίνεση πριν από την απόσυρσή της. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε
εποπτική αρχή. Το αν η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική
υποχρέωση ή απαίτηση για την ανάθεση σύμβασης και εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται
τα δεδομένα είναι υποχρεωμένο να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες της
μη παροχής τέτοιων δεδομένων. Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τη λογική που
ακολουθήθηκε, καθώς και τη σημασία και τις αναμενόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας
για το υποκείμενο των δεδομένων.
Το άρθρο 16 ορίζει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να διορθώσει τα ανακριβή δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, το υποκείμενο
των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων,
μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Όσον αφορά τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 17 ορίζει ότι το
υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Α. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους
οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία. B. Το υποκείμενο των δεδομένων
ανακαλεί τη συναίνεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση
για τη μεταποίηση. Γ. Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν
υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Δ. Τα προσωπικά δεδομένα
υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία. Ε. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να
διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούν με μια νομική υποχρέωση δυνάμει του δικαίου της
Ένωσης ή της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
ΣΤ. Συγκεντρώθηκαν προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας.
Όσον αφορά το δικαίωμα αντίρρησης στη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 21 ορίζει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα,
ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας
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δεν επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν ο υπεύθυνος της
επεξεργασίας επιδεικνύει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την
εγκατάσταση, την άσκηση ή τη νομική υποστήριξη. Εάν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται
σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το
δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που
σχετίζονται με την εν λόγω εμπορική προώθηση. Επιπλέον, όταν τα υποκείμενα δεδομένων
γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς. Όσον αφορά το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 18 ορίζει ότι το
υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διασφαλίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας
περιορίζει την επεξεργασία όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων τίθεται υπό αμφισβήτηση από το υποκείμενο των
δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την
ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των
δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί να περιοριστεί η
χρήση τους. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον προσωπικά δεδομένα για σκοπούς
επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά υποχρεούνται από το υποκείμενο των δεδομένων να
καθορίζουν, να ασκούν ή να υποστηρίζουν νομικούς ισχυρισμούς. Το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα έχει αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
κανονισμού, παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του
υπεύθυνου επεξεργασίας παραβλέπουν τους λόγους των υποκειμένων των δεδομένων.
Το άρθρο 32 αναφέρει ότι: «Λαμβάνοντας υπόψη…..ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών
την επεξεργασία θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα προκειμένου
να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:
•

Της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

•

Της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και
της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση.

•

Της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού
συμβάντος.

•

Της

διαδικασίας

για

την

τακτική

εκτίμηση,

δοκιμή

και

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της
ασφάλειας της επεξεργασίας».
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3.5.1 Παραβίαση Ασφάλειας και Υποχρέωση Γνωστοποίησης της (Άρθρο 33)
Η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και
έγκαιρα, να έχει ως αποτέλεσμα σωματική, υλική ή μη υλική βλάβη για φυσικά πρόσωπα, όπως
απώλεια του ελέγχου επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ο περιορισμός των
δικαιωμάτων τους, διακρίσεις, κατάχρηση ή υποκλοπή ταυτότητας, οικονομική απώλεια,
παράνομη άρση της ψευδωνυμοποίησης, βλάβη της φήμης, απώλεια της εμπιστευτικότητας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστατεύονται από επαγγελματικό απόρρητο ή άλλο
σημαντικό οικονομικό ή κοινωνικό μειονέκτημα για το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. Κατά
συνέπεια, αμέσως μόλις ο υπεύθυνος επεξεργασίας λάβει γνώση μιας παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, θα πρέπει αμελλητί και, αν είναι δυνατόν, εντός 72 ωρών από τη στιγμή
που αποκτά γνώση του γεγονότος, να γνωστοποιήσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή, εκτός εάν o υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να
αποδείξει, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, ότι η παραβίαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα δεν ενδέχεται να επιφέρει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών
προσώπων. Εάν μια τέτοια γνωστοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί εντός 72 ωρών, η
γνωστοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολογία η οποία αναφέρει τους λόγους της
καθυστέρησης και οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση.
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4 Κεφάλαιο 4. Ανάγκη Ύπαρξης Διαδικασιών Αντιμετώπισης
Περιστατικών
Η Πολιτική Ασφάλειας είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τους στόχους ασφάλειας και τις
αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Καθορίζει τη δέσμευση της διοίκησης και την προσέγγιση ενός οργανισμού όσον αφορά την
ασφάλεια των συστημάτων και δικτύων πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Η πολιτική ασφάλειας μπορεί είτε να είναι ενιαία ώστε να καλύπτει όλα τα συστήματα
και διαδικασίες πληροφόρησης που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα ή μπορεί να αποτελείται από τμήματα που ασχολούνται με ένα υποσύστημα
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μια περιοχή όπως η διαχείριση των απειλών
ασφάλειας.
Η πολιτική ασφάλειας πρέπει επίσης να είναι απολύτως σαφής, ώστε να μην είναι δύσκολο
να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από
συγκεκριμένους τεχνικούς όρους και αναφορές, οι οποίοι ενδέχεται να δυσχεράνουν την
εφαρμογή της. Η πολιτική ασφάλειας δεν πρέπει να αλλάζει συχνά αλλά μετά από εσωτερικό ή
εξωτερικό έλεγχο, ο οποίος υποδεικνύει ανεπαρκή ή και μη αποτελεσματικά τα μέτρα ασφάλειας
ή μετά από κατάσταση ατυχήματος ασφάλειας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια πολιτική
ασφάλειας πρέπει να είναι γενικευμένη, υπό την έννοια ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μελλοντικά
συστήματα που μπορεί να ενταχθούν στο σύστημα του οργανισμού χωρίς σημαντικές
τροποποιήσεις σε σύντομες χρονικές περιόδους.
Η προστασία των δεδομένων και ιδιαίτερα των προσωπικών δεδομένων σε έναν οργανισμό
γίνεται μια σημαντική, οργανωμένη και επιμελής καθημερινή δραστηριότητα. Τα δεδομένα είναι
ίσως το σημαντικότερο στοιχείο για κάθε οργανισμό και πρέπει να συλλέγονται, να υποβάλλονται
σε επεξεργασία, να μετακινούνται, να αποθηκεύονται, να προστατεύονται από την εφαρμογή
κατάλληλων

πρακτικών,

διαδικασιών,

πολιτικών

και

εργαλείων.

Προκειμένου

να

αντιμετωπιστούν τα χειρότερα σενάρια, η δημιουργία και η εφαρμογή ενός σχεδίου αντιμετώπισης
περιστατικών είναι μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμόρφωση με τον νέο κανονισμό γενικής
προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς συνδέεται άμεσα με τις απαιτήσεις του κανονισμού. Ο
νέος γενικός κανονισμός απαιτεί από τους οργανισμούς: να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, να διαθέτουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και πολιτικές για την προστασία των
πληροφοριών, να αναλύουν τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την παραβίαση της
ιδιωτικής ζωής, να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής
ζωής, να έχουν ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και να έχουν ένα σχέδιο αντιμετώπισης
των δυσλειτουργιών του συστήματος και της απώλειας δεδομένων.
71

Οι συνέπειες μιας παραβίασης συνοψίζονται παρακάτω: Αδυναμία πρόσβασης σε
σημαντικά και κρίσιμα δεδομένα, μεγάλο πλήγμα για τη φήμη και το όνομα του οργανισμού,
πιθανή απώλεια πελάτη και υποβάθμιση του Δείκτη Ικανοποίησης Πελατών, προσωρινή αδυναμία
εκτέλεσης συναλλαγών, προβλήματα με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Είναι
προφανές ότι η αντιμετώπισή τους είναι σύνθετη, απαιτεί πολλούς και ποικίλους πόρους και
δημιουργεί εξαιρετικά κόστη. Η ύπαρξη αντισταθμιστικού σχεδίου παραβίασης μπορεί να
αποτρέψει περαιτέρω απώλειες δεδομένων, να γίνει περιορισμός (ή πρόληψη) των δυσμενών
αναφορών της εταιρικής επωνυμίας και να αποτραπούν τα πρόστιμα και οι ζημίες. Η ύπαρξη
σχεδίου ασφάλειας είναι ένα δυναμικό εργαλείο που βοηθά στην πρόληψη, αντιμετώπιση και
βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων αντιμετώπισης παραβιάσεων και αποτελεί δέσμευση και
υποστήριξη από την διοίκηση. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο κύκλος αντιμετώπισης μιας
παραβίασης σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων, με
βάση τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Εικόνα 25: Κύκλος αντιμετώπισης μιας παραβίασης σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης
Δεδομένων15

15

https://dpoacademy.gr/_files/200000245db798dc73e/GEORGOPOULOSDIMITRISPROSOPIKA%20DEDOMENA%20122.pdf
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4.1 Σύνθεση Ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων
Η Σύνθεση ενός Σχεδίου Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων αποτελείται από
τα παρακάτω στάδια:
•

Δημιουργία Ομάδας

•

Αξιολόγηση Προσαρμογή Υπαρχόντων Διαδικασιών, Πολιτικών & Συστημάτων Ασφάλειας

•

Κατηγοριοποίηση των Περιστατικών Παραβίασης

•

Εξασφάλιση Εξωτερικής Υποστήριξης

•

Εκπαίδευση

•

Προσομοίωση
Η ομάδα δημιουργίας είναι το πρώτο βήμα σε ένα σχέδιο συμβάντων. Οι κύριες αρχές

λειτουργίας αυτής της ομάδας είναι η καταγραφή, η ανάλυση, η αξιολόγηση διαδικασιών και
λειτουργιών, η ενημέρωση και η πληροφόρηση μεταξύ των μελών, ο προγραμματισμός και η
βελτίωση βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας. Η ομάδα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική του
συνόλου της εταιρείας και θα πρέπει να περιλαμβάνει μέλη από το τμήμα Προστασίας Δεδομένων,
από το τμήμα Πληροφορικής, από το τμήμα για την Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων, από
το τμήμα για τις Νομικές Υπηρεσίες, από το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, από το τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού και από το τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων. Τα κριτήρια
επιλογής ομάδας είναι ευρεία γνώση των δραστηριοτήτων του οργανισμού, η αντικειμενική
γνώση, η ευθύνη, η ομαδική εργασία και συνεργασία, και η διαθεσιμότητα όταν απαιτείται. Η
ομάδα δρα αποτελεσματικά όταν έχει την υποστήριξη από τη διοίκηση του οργανισμού και έχει
την ελευθερία και την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις.
Η δημιουργία ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων συγκεντρώνει όλες τις διαδικασίες που
θα επιτρέψουν στον οργανισμό να παραμείνει ενεργός μετά από περιστατικά παραβίασης των
δεδομένων. Οι διαδικασίες αφορούν τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την αντιμετώπιση
παραβιάσεων, με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων και την επιτάχυνση της ανάκαμψης. Σε
αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα για κάθε διαδικασία των
εμπλεκόμενων τμημάτων: Ποιος είναι ο σκοπός της διαδικασίας; τι κάνει; πότε εκτελείται και από
ποιον; πώς μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα; με ποια KPIs (key performance indicators);
πώς μπορεί να βελτιωθεί και πώς αντιστοιχίζεται με το GDPR;. Στην πράξη έχει βρεθεί
αποτελεσματική, η εφαρμογή ενός συστήματος συνεχούς εποπτείας της εφαρμογής διαδικασιών
σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, το οποίο είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης που
ταυτόχρονα κινητοποιεί το προσωπικό και ενισχύει την προστασία των δεδομένων.
Τα συμβάντα ασφάλειας ποικίλουν σε επικινδυνότητα, αιτίες, τρόπους, αριθμό. Είναι
απαραίτητη η κατηγοριοποίησή τους για να καταστεί σαφές σε όλους τους ενδιαφερόμενους ποιες
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συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να εφαρμοστούν κατά περίπτωση. Κάθε συμβάν απαιτεί μια
απάντηση, και μια σειρά από ενέργειες ειδοποίησης και ενημέρωσης. Τα δεδομένα συμβάντων
μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: απώλεια συσκευών που έχουν αποθηκευμένα δεδομένα
(π.χ. USB Flash, Laptop, εξωτερικός σκληρός δίσκος), μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και
επιθέσεις σε συστήματα ή πληροφορίες με διάφορα τεχνολογικά μέσα, όπως hacking, επιθέσεις
ιών, αναπαραγωγούς (worms), δούρειοι ίπποι, ransomware. Με παράνομη πρόσβαση μπορεί να
κλαπούν δεδομένα, να μολυνθούν, να κλειδωθούν και να υπερφορτωθούν συστήματα
υπολογιστών. Άλλα δεδομένα συμβάντων είναι οι εσωτερικές παραβιάσεις, από προσωπικό,
πρώην προσωπικό και οι ανεπαρκείς προστατευτικές ενέργειες, παραλείψεις, αμέλειες που
οδηγούν σε ανεπαρκή προστασία των δεδομένων.
Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα: επίπεδο 1 είναι η προσπάθεια πρόσβασης σε
δεδομένα, επίπεδο 2 είναι η πιθανότητα πρόσβασης, επίπεδο 3 είναι οι πολλαπλές αποδείξεις
παραβίασης και επίπεδο 4 είναι η σίγουρη παραβίαση. Κατά τον καθορισμό των επιπέδων πρέπει
να υπάρχει ένας προγνωστικός παράγοντας, ότι μπορεί να συμβεί κάποιο περιστατικό να
καταγραφεί αρχικά σαν χαμηλού κινδύνου αλλά στη συνέχεια να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή.
Πρέπει να προσδιοριστούν συγκεκριμένες ενέργειες για κάθε κατηγορία, από ποιον θα
εκτελεστούν και μέσα σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία
επικοινωνίας, ο ρόλος του κάθε ατόμου στο σχέδιο, οι δράσεις και ο τρόπος υλοποίησης. Είναι
σαφές ότι ο σκοπός των ενεργειών είναι να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο μιας παραβίασης στο
πλήρες φάσμα των λειτουργιών του οργανισμού και είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταγράφεται
κάθε περιστατικό και ενέργεια, οι πληροφορίες, ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε σε ένα αρχείο
καταγραφής συμβάντων με χρονικές αναφορές στην καταγραφή. Η καταγραφή των συμβάντων
είναι ένα χρήσιμο μέσο για την αξιολόγηση της αντίδρασης στα περιστατικά που έλαβαν χώρα.
Βασικό στοιχείο του σχεδίου αντιμετώπισης είναι η εξασφάλιση των πόρων που
απαιτούνται σε μια κατάσταση κρίσης. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι εσωτερικοί πόροι είναι
ανεπαρκείς, επομένως η έγκαιρη παροχή εξωτερικής βοήθειας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης. Στη μέση της κρίσης η βοήθεια είναι δύσκολη ή
δαπανηρή, άρα η έγκαιρη προετοιμασία και η συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους διασφαλίζουν
ότι οι πόροι είναι διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και με ένα αποδεκτό κόστος. Συνήθως
προτείνεται να εξασφαλιστεί η συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: Υπηρεσίες Υπολογιστών,
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων,
Ασφάλεια Κινδύνου Παραβίασης.
Η συνεχής ενημέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού εξασφαλίζει την απαιτούμενη
προσοχή, ενημέρωση και ανταπόκριση σε περιστατικά παραβίασης δεδομένων. Η έλλειψη
κατάρτισης μπορεί να οδηγήσει σε αθώα λάθη που μπορεί να έχουν μείζονες αρνητικές συνέπειες
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αργότερα. Συνίσταται η δημιουργία δύο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ένα γενικό πρόγραμμα
για όλο το προσωπικό και ένα για το προσωπικό που ασχολείται με την αντιμετώπιση
παραβιάσεων. Για το προσωπικό διαχείρισης περιπτώσεων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει εξειδικευμένες μεθόδους, τεχνικές, εργαλεία και ανάλυση περιπτώσεων κ.λπ. Το
πρόγραμμα σπουδών έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία περιπτώσεων προστασίας δεδομένων.
Θα πρέπει να τονιστούν πραγματικά παραδείγματα της αγοράς, το περιεχόμενο να είναι απλό και
κατανοητό, τακτικό και ενημερωμένο. Ως εκπαιδευτικό εργαλείο, κάθε οργανισμός μπορεί να βρει
δημιουργικές μεθόδους. Από την άποψη αυτή, μπορούν να βοηθήσουν τα ηλεκτρονικά δίκτυα του
οργανισμού, όπου υπάρχουν σύντομες συμβουλές, βίντεο, διαγωνισμοί μεταξύ ομάδων-τμημάτων
και ερωτηματολόγια. Το ενημερωμένο και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι το καλύτερο μέσο
προστασίας, το καλύτερο εργαλείο ασφάλειας δεδομένων. Η δημιουργία και η συνεχής βελτίωση
της κουλτούρας προστασίας δεδομένων εμπόδισε τον κίνδυνο παραβίασης από μεγάλο αριθμό
οργανισμών.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα συμπεριφερόταν ο οργανισμός κατά τη διάρκεια μιας
κρίσης παραβίασης και πώς να εντοπίσει τυχόν κενά. Η κατάλληλη μέθοδος είναι η προσομοίωση
των παραβιάσεων που πρέπει να εκτελούνται από καιρό σε καιρό, με βάση συγκεκριμένα σενάρια.
Τα σενάρια μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή εξωτερικών οργανισμών. Η ομάδα
διαχείρισης έκτακτων αναγκών θα πρέπει να αναλύσει τα αποτελέσματα κάθε άσκησης
προτίμησης για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες βελτιώσεις σε διαδικασίες, συστήματα,
πολιτικές, καθώς και στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση. Η προσομοίωση μπορεί να είναι:
άσκηση μεταξύ της ομάδας διαχείρισης περιστατικών, ασκήσεις σε διάφορα τμήματα της
εταιρείας, άσκηση με συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών, προσομοίωση με εικονική παραβίαση
από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη.
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5 Κεφάλαιο 5. Υφιστάμενες Μεθοδολογίες Αντιμετώπισης
Περιστατικών
5.1 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Στη σημερινή ψηφιακή εποχή οι πολίτες και οι οργανισμοί ανταλλάσσουν πληροφορίες με
προϊόντα τεχνολογίας και επικοινωνιών που είναι πολύτιμες για την εκτέλεση καθημερινών
εργασιών. Ταυτόχρονα, περισσότεροι πολίτες και οργανισμοί είναι πλέον πιθανό να υποστούν
παραβιάσεις της ασφάλειας, γεγονός που οφείλεται στα τρωτά σημεία που έχουν οι νέες και
υπάρχουσες τεχνολογίες, στην σημαντική αύξηση των συνδέσεων και των χρηστών. Οι
παραβιάσεις της ασφάλειας ενδέχεται να σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορίας, για
παράδειγμα μέσω ιών υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, αποτυχία συστήματος ή φθορά
δεδομένων. Σε μια εποχή που εξαρτάται όλο και περισσότερο από ψηφιακές πληροφορίες, υπάρχει
ένας αυξανόμενος αριθμός κινδύνων.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA
(European Network and Information Security Agency), είναι ο επίσημος οργανισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2004 με σκοπό να ενισχύσει τις δυνατότητες των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτή,
στην αποτροπή, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας σε επίπεδο δικτύου και
πληροφοριακών συστημάτων. Ο ENISA αναγνωρίζει πως η ύπαρξη ενημέρωσης για τους
κινδύνους και τα διαθέσιμα αντίμετρα είναι απολύτως αναγκαία και αποτελεί την πρώτη γραμμή
άμυνας για την αντιμετώπιση των απειλών και των κινδύνων για τα πληροφοριακά συστήματα. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, είναι ένας οργανισμός
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να
έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την υποδομή ώστε να είναι σε θέση να έχουν μέτρα για την
πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια των
πληροφοριών. Ο ENISA έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και δίνει λύσεις σε δημόσιους αλλά και
ιδιωτικούς οργανισμούς για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα θεσμικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο μέλημα του, είναι η ανάπτυξη διαδικασιών για την αντιμετώπιση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο κρίσεων στον κυβερνοχώρο, η ανάπτυξη στρατηγικής ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προώθηση για την συνεργασία
μεταξύ ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων
αλλά και η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη ικανοτήτων των ομάδων που ασχολούνται με την
ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων (ENISA, 2008).
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Ο ENISA δημοσιεύει εκθέσεις και μελέτες για την ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων, την προστασία των δεδομένων, τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της προστασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ηλεκτρονική ταυτοποίηση για τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές και τον εντοπισμό απειλών στον κυβερνοχώρο. Πραγματοποιεί τον σχεδιασμό σε ότι
αφορά την πολιτική και την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια δικτύων και
των πληροφοριών και δημιουργεί το πλαίσιο για την πιστοποίηση των προϊόντων το οποίο, στόχο
έχει, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο καθώς και οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες
για την τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε τον
οργανισμό ENISA σε μόνιμη υπηρεσία της για την Ασφάλεια Δικτύων και των Πληροφοριακών
συστημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, το 2006 ο ENISA εξέδωσε ένα Εγχειρίδιο για την Αύξηση της
Ενημερότητας στην Ασφάλεια των Πληροφοριών. Το 2008 το εγχειρίδιο αυτό αναθεωρήθηκε και
δημοσιεύτηκε σε δεύτερη έκδοση, το οποίο περιλαμβάνει πρακτικές και μεθοδολογίες που
προέκυψαν από την εφαρμογή της, σε διαφορετικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Σκοπός του
Εγχειριδίου Ενημερότητας Ασφάλειας του ENISA, είναι να παρέχει πρακτικές συμβουλές σε
οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, ώστε να προετοιμαστούν και να εφαρμόσουν
πρωτοβουλίες ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων και
απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων εντός των οργανισμών που χρησιμοποιούν
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών όπως Διευθυντές Πληροφορικής, Διευθυντές και
στελέχη Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ENISA, 2008).
Στο Εγχειρίδιο αναλύονται οι διεργασίες, οι οποίες περιγράφουν τις διαδικασίες μέσω των
οποίων ένα πρόγραμμα ενημέρωσης σχεδιάζεται, υλοποιείται και αξιολογείται σε έναν οργανισμό.
Η μεθοδολογία προκύπτει από μελέτες που πραγματοποιούν μέλη του ENISA, καθώς και από την
ανάλυση δεδομένων που παρέχουν ειδικοί σε θέματα ασφάλειας των πληροφοριών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Εγχειρίδιο προτείνεται ο διαχωρισμός του προγράμματος ενημέρωσης
σε τρεις φάσεις. Η φάση του Προγραμματισμού, Εκτίμησης και Σχεδίασης του Προγράμματος, η
φάση της Υλοποίησης και Διαχείρισής του, καθώς και η φάση της Αξιολόγησης και
Αναμόρφωσής του. Οι τρεις κύριες φάσεις του προγράμματος και οι σημαντικότερες διεργασίες
τους, απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 26: Συνοπτική απεικόνιση της μεθοδολογίας του ENISA

Οι φάσεις του προγράμματος πληροφόρησης και οι κύριες διεργασίες είναι:
Φάση Α: Προγραμματισμός, Εκτίμηση και Σχεδίαση. Η φάση Α του έργου αναγνωρίζει τις
απαιτήσεις του οργανισμού σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την ασφάλεια των
χρηστών και σχεδιάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται μια
ομάδα βοήθειας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των δράσεων πληροφόρησης, η οποία θα
σχεδιάσει και θα οργανώσει το Πρόγραμμα για την ασφάλεια. Στη συνέχεια καθορίζονται οι
στόχοι του προγράμματος πληροφόρησης, προσδιορίζονται οι αποδέκτες του προγράμματος,
ορίζονται τα κανάλια επικοινωνίας για να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Στη
συνέχεια προσδιορίζονται οι κύριοι δείκτες αξιολόγησης και καταρτίζεται η έκθεση της φάσης Α.
Φάση Β: Υλοποίηση και Διαχείριση. Η φάση Β επικυρώνει και εκτελεί όλες τις ενέργειες που
απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος πληροφόρησης, σύμφωνα με την ανάλυση
απαιτήσεων, τις στρατηγικές που επιλέγονται και το περιεχόμενο του προγράμματος που
καθορίζεται.
Φάση Γ: Αξιολόγηση και Αναμόρφωση. Στη φάση Γ, προσδιορίζεται η βάση αξιολόγησης του
προγράμματος πληροφόρησης. Χρησιμοποιώντας αυτή τη βάση, το πρόγραμμα αξιολογείται και
αναθεωρείται προκειμένου να βελτιωθεί συνεχώς. Η αξιολόγηση απαιτεί τη συλλογή δεδομένων
από τους δείκτες αξιολόγησης που ορίζονται στην πρώτη φάση του προγράμματος πληροφόρησης
(ENISA, 2008).
Όπως προαναφέρθηκε, η μεθοδολογία που ακολουθείται στοχεύει σε συγκεκριμένα
ακροατήρια με βασικές γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας ασφάλειας, καθώς και
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οργανωτικές δεξιότητες. Ως εκ τούτου, απαιτείται ελάχιστο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων εκ
μέρους της ομάδας σχεδιασμού του προγράμματος ενημέρωσης. Επιπλέον, το μοντέλο που
προτάθηκε από τον ENISA δεν είναι μια επιστημονική μέθοδος για την εφαρμογή προγραμμάτων
με την αυστηρή έννοια του όρου και η χρήση του πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του κάθε οργανισμού. Η δομή του μοντέλου και οι διαδικασίες που περιγράφονται,
πρέπει να θεωρηθούν ως σημείο εκκίνησης και όχι ως κανόνες. Ως εκ τούτου, απαιτείται η παροχή
στην ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος πληροφόρησης όλων των πόρων που απαιτούνται για
να κατανοηθούν οι ιδιαιτερότητες της οργάνωσης, ώστε να μπορεί να προσαρμόσει κατάλληλα τη
διαθέσιμη μεθοδολογία.
Ωστόσο, ο Ενημερωτικός Οδηγός του ENISA παρέχει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία
που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προγράμματος πληροφόρησης (σχεδιασμός,
υλοποίηση, αξιολόγηση, διόρθωση), απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και
προσαρμόζεται σχετικά εύκολα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Επιπλέον, προέρχεται από έναν
επίσημο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τον υποστηρίζει και αναπτύσσει συνεχώς,
αξιοποιώντας εμπειρικά δεδομένα από την εφαρμογή του, καθιστώντας τα προγράμματα
πληροφόρησης που βασίζονται σε αυτό, εφαρμόσιμα σε μελλοντικές αντίστοιχες ενέργειες. Για
τους λόγους αυτούς θεωρήθηκε ως το πλέον κατάλληλο για την ανάπτυξη του προγράμματος
πληροφοριών.
Ο Οργανισμός Πληροφοριών για το Δίκτυο και την Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ENISA) δημοσίευσε την αρχική του έκδοση για τη ταξινομία των απειλών τον Ιανουάριο του
2016. Στην έκδοση αυτή, οι απειλές στον κυβερνοχώρο πρέπει να νοούνται ως απειλές για τα
αγαθά, που σχετίζονται με την τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Οι απειλές
αυτές εφαρμόζονται κυρίως στον κυβερνοχώρο, ενώ ορισμένες απειλές περιλαμβάνονται στην
πραγματικότητα στον φυσικό κόσμο αλλά επηρεάζουν τις πληροφορίες και τα περιουσιακά
στοιχεία του κυβερνοχώρου. Η ταξινομία των απειλών του ENISA βασίστηκε σε προηγούμενα
έγγραφα ENISA, σε άλλες ταξινομίες και σε κατάλογο απειλών, ακόμη και σε έργα της ΕΕ όπως
η Forward ή η VITA. Αποτελεί ένα συνεχιζόμενο έργο το οποίο θα επικυρωθεί και θα ενισχυθεί
με πρόσθετες πληροφορίες.
Η ταξινόμηση απειλών που αναπτύχθηκε από τον ENISA αποτελείται από τους
ακόλουθους τρεις τομείς: απειλές υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται για τη διάκριση των
διαφορετικών ομάδων απειλών, απειλές που είναι οι διάφορες απειλές σε μια οικογένεια ή
κατηγορία απειλών και οι λεπτομέρειες απειλής, όπου γίνεται περιγραφή των λεπτομερειών μιας
συγκεκριμένης απειλής, με βάση συγκεκριμένο τύπο ή μέθοδο επίθεσης ή στόχευσης
συγκεκριμένου αγαθού. Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει την ταξινόμηση των απειλών του
ENISA με βάση τα παραπάνω πεδία (ENISA, 2016):
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Εικόνα 27: Ταξινομία απειλών ENISA

80

5.2 Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας της Αμερικής NIST
Το 2012, το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας της Αμερικής (NIST) πραγματοποίησε
αναθεώρηση της δημοσίευσης για την αποτίμηση του κινδύνου για τα πληροφοριακά συστήματα
στην οποία περιλαμβάνεται μια υποδειγματική ταξινομία των πηγών, των απειλών και των
χαρακτηριστικών αυτών. Ο στόχος για την ύπαρξη, τη δομή και τα χαρακτηριστικά αυτής της
ταξινομίας, είναι να παρέχονται σε έναν οργανισμό τα στοιχεία εκείνα για την αποτίμηση
κινδύνου. Προσφέρεται στους οργανισμούς η καθοδήγηση για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων
βημάτων για την διαδικασία αποτίμησης κινδύνου καθώς και τον τρόπο που οι αποτιμήσεις των
κινδύνων και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου συμπληρώνονται και αλληλοενημερώνονται.
Παρέχεται στους οργανισμούς καθοδήγηση για τον εντοπισμό συγκεκριμένων παραγόντων
κινδύνου που κρίνεται αναγκαίο να παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, έτσι ώστε να μπορούν να
καθορίσουν εάν οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί σε επίπεδα που δεν είναι αποδεκτά.
Η ταξινομία περιλαμβάνει τα είδη των πηγών των απειλών, τις περιγραφές των απειλών
και τα χαρακτηριστικά των απειλών. Οι τύποι πηγών απειλών κατηγοριοποιούνται σε
ανταγωνιστικές απειλές, οι οποίες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εξάρτηση του οργανισμού
από τους ψηφιακούς πόρους, σε τυχαίες, που είναι απειλές που θα προκληθούν από λανθασμένες
ανθρώπινες ενέργειες κατά την διαχείριση των ψηφιακών πόρων, διαρθρωτικές, οι οποίες
αναφέρονται σε αποτυχία του εξοπλισμού, σε προβλήματα του λογισμικού και περιβαλλοντικές,
οι οποίες αναφέρονται σε φυσικές καταστροφές που θα έχουν επίδραση στις υποδομές του
οργανισμού και δεν θα είναι στον έλεγχο του οργανισμού (NIST, 2015).
Ο Oργανισμός NIST ανέπτυξε μια μέθοδο για την αξιολόγηση του κινδύνου που αποτελεί
οδηγό διαχείρισης κινδύνων για τα πληροφοριακά συστήματα. Σύμφωνα με τον οργανισμό NIST
η αξιολόγηση του κινδύνου, είναι το πρώτο βήμα στη διαχείριση του. Η μέθοδος περιλαμβάνει
εννέα στάδια:
1. Χαρακτηρισμός συστήματος
2. Προσδιορισμός απειλών
3. Προσδιορισμός ευπαθειών
4. Ανάλυση ελέγχου
5. Προσδιορισμός πιθανοτήτων
6. Ανάλυση συνεπειών
7. Προσδιορισμός κινδύνων
8. Συστάσεις ελέγχου
9. Αποτελέσματα εξετάσεων
Τα βήματα 2, 3, 4 και 6 μπορούν να εκτελεστούν από κοινού αφού γίνει το βήμα 1.
Οι πληροφορίες που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να συγκεντρωθούν. Ένα
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πληροφοριακό σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο υλικό, λογισμικό, σύστημα διεπαφών,
εκτελέσιμες διαδικασίες, δεδομένα και πληροφορίες, σπουδαιότητα και ευαισθησία δεδομένων.
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την συγκέντρωση των πληροφοριών που σχετίζονται με το
σύστημα: ερωτηματολόγια, συσκέψεις, αναθεωρήσεις εγγράφων ή χρήση αυτοματοποιημένων
εργαλείων ανίχνευσης. Στο βήμα 2 προσδιορίζονται οι ενέργειες και οι πηγές απειλών. Οι πηγές
απειλών μπορούν να ταξινομηθούν ως φυσικές απειλές (πλημμύρες, σεισμοί, κ.λπ.), ανθρώπινες
απειλές (μη σκόπιμες ή σκόπιμες ενέργειες) και περιβαλλοντικές απειλές (διακοπή ρεύματος,
ρύπανση κ.λπ.).
Στο βήμα 3 προσδιορίζονται οι ευπάθειες. Η πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των
συστημάτων αποτελεί πηγή για τον προσδιορισμό των ευπαθειών ενός πληροφοριακού
συστήματος (υλικό, λογισμικό, και πληροφορίες) των διαδικασιών και των πληροφοριών
μεταφοράς. Οι ευπάθειες μπορούν να προσδιοριστούν με την εξακρίβωση, εάν τα πρότυπα
ασφάλειας είναι ικανοποιημένα. Σε αυτό το βήμα οι απαιτήσεις ασφάλειας χρησιμοποιούν
κατάλογο ελέγχου. Το βήμα 4 παρέχει την ανάλυση των ελέγχων που εφαρμόζονται, προκειμένου
να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εκμετάλλευσης ευπαθειών του συστήματος. Αυτή η πιθανότητα
καθορίζεται στο βήμα 5 και μπορεί να περιγραφεί ως υψηλή, μέση και χαμηλή. Στο βήμα αυτό,
λαμβάνεται υπόψη το κίνητρο των απειλών, ο τύπος της ευπάθειας καθώς και το πόσο
αποτελεσματικά είναι τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας του οργανισμού.
Στο βήμα 6 η ανάλυση του αντίκτυπου, απαιτεί πληροφορίες σχετικά με τις εκτελεστικές
διαδικασίες σχετικά με την αξία του συστήματος μέσα στον οργανισμό. Το επίπεδο αντίκτυπου
μπορεί να καθοριστεί με βάση την ευαισθησία του πληροφοριακού συστήματος και των
δεδομένων του, δηλ. απώλεια της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστοσύνης. Η
ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνει με τους όρους: υψηλή, μέση και χαμηλή και η ποσοτική
μπορεί να περιλαμβάνει μια εκτίμηση της συχνότητας εμφάνισης, του κόστους αποκατάστασης
και του υποτιθέμενου παράγοντα ζημίας. Κατά τη διάρκεια του βήματος 7, το επίπεδο κινδύνου
αξιολογείται. Αυτή η αξιολόγηση μπορεί να παραχθεί με πολλαπλές τιμές που ορίζουν την
πιθανότητα απειλής και τον αντίκτυπο απειλής. Αυτό εκφράζεται με τη μορφή του επιπέδου
κινδύνου πίνακα 3 * 3, με τις ακόλουθες τιμές για την πιθανότητα: 1,0 - υψηλή, 0,5 - μέση, 0,1 χαμηλή και για την επίδραση: 100 - υψηλή, 50 - μέση και 10 – χαμηλή (NIST, 2015).
Οι προσδιορισμένες τιμές κινδύνου εκφράζονται ποσοτικά και ποιοτικά. Οι τιμές που
ταξινομούνται ως επίπεδο με υψηλό κίνδυνο απαιτούν γρήγορα διορθωτικά μέτρα. Στην
περίπτωση του μέσου επιπέδου κινδύνου, τα διορθωτικά μέτρα απαιτούνται εντός μιας λογικής
χρονικής περιόδου και του χαμηλού επιπέδου κινδύνου μπορούν να γίνουν δεκτά με ή χωρίς
οποιαδήποτε ενέργεια. Το βήμα 8 προβαίνει στις συστάσεις ελέγχου για να μειωθεί ο κίνδυνος σε
ένα αποδεκτό επίπεδο και όλα τα αποτελέσματα από όλα τα εκτελέσιμα βήματα είναι
τεκμηριωμένα σε μια επίσημη έκθεση στο τελευταίο βήμα. Αυτή η έκθεση περιγράφει τις απειλές,
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τις ευπάθειες, τη μετρήσιμη στάθμη κινδύνου και τις συστάσεις τους. Η έκθεση αυτή, βοηθά τη
διοίκηση του οργανισμού να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές, πολιτικές ή διοικητικές του
πληροφοριακού συστήματος, που ενδέχεται να απαιτηθεί. Η δεύτερη διαδικασία διαχείρισης
κινδύνου είναι ο κίνδυνος μετριασμού, ο οποίος εκτελεί την αξιολόγηση και η εφαρμογή του
συνιστά έλεγχο αποτροπής ή μείωσης του κινδύνου. Η αξιολόγηση του κινδύνου, είναι μια
απολύτως σχετική διαδικασία και οι πιθανότητες είναι διαφορετικές, δεδομένου ότι οι ίδιες
διαδικασίες εφαρμόζονται στην πιθανότητα επίπτωσης ή απειλής, καθορίζοντας διαφορετικές
τιμές σε κάθε επίπεδο. Σημαίνει ότι η αξιολόγηση κινδύνου είναι η μόνη αξιολόγηση, αλλά
ταυτόχρονα σημαίνει ότι οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι προσεκτικοί και με μεγάλη εμπειρία
(NIST, 2015).

5.3 Ινστιτούτο SANS
Το Sans Institute είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ειδικεύεται στην
εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό έχει διατυπωθεί ένα
σχέδιο, μεθοδολογία για την διαχείριση περιστατικών – συμβάντων όπου αναφέρεται ότι πρέπει
να υπάρχουν έγγραφα που περιγράφουν τις τεχνικές και τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν
κατά την έρευνα. Μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομης λίστας ελέγχου ή εντύπου ή μπορούν να
περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τρόπο διερεύνησης συγκεκριμένων απειλών και να συλλέγουν
τα στοιχεία για μεταγενέστερη ανάλυση. Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι, ότι πιο αναλυτικό και
πλήρες του προγράμματος αντιμετώπισης περιστατικών, με στόχο να καθιερώσουν συστηματικές
και συνεπείς προσεγγίσεις για κάθε περιστατικό. Οι διαδικασίες καλύπτουν και περιλαμβάνουν:
•

Επικοινωνία - τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική για τον οργανισμό

•

Ειδοποίηση κλιμάκωσης

•

Έντυπα παρακολούθησης συμβάντων

•

Αναφορά περιστατικών και τεκμηρίωση

•

Έλεγχος λίστας ελέγχου από την πλατφόρμα τεχνολογίας

•

Λίστες ελέγχου αποκατάστασης με ταξινόμηση κινδύνων και απειλών

•

Πληροφορίες διαχείρισης ασφάλειας συμβάντων

•

Συλλογή και χειρισμός αποδεικτικών στοιχείων

•

Ιατροδικαστική έρευνα και τεκμηρίωση

•

Διατήρηση δεδομένων και καταστροφή δεδομένων

•

Συμφωνίες μη αποκάλυψης
Το Sans Institute έχει δημοσιεύσει μια μεθοδολογία έξι βημάτων για τον καθορισμό της

μεθοδολογίας διαχείρισης περιστατικών. Τα βήματα είναι τα ακόλουθα:
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Προετοιμασία: Η προετοιμασία εκ των προτέρων είναι σημαντική για τον σχεδιασμό ενός πιθανού
περιστατικού. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι γνωστές και δοκιμασμένες από
τη διοίκηση και όλο το προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία ανάκτησης και
αποκατάστασης θα αντιμετωπίσει γρήγορα όλα τα συμβάντα με αποτέλεσμα τη μικρότερη ζημία.
Ανίχνευση και ταυτοποίηση: Μετά το συμβάν, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί μέσω μιας σειράς
ερωτήσεων τι είδους συμβάν συνέβη, έγινε κλοπή δεδομένων, ήταν προσωπική απειλή, έγιναν
επιθέσεις δικτύου. Μόλις εντοπιστεί ο τύπος συμβάντος που έλαβε χώρα, είναι σημαντικό να
καθοριστεί η σοβαρότητα του συμβάντος, προκειμένου να επιλεγεί η καλύτερη πορεία δράσης
σύμφωνα με την προκαθορισμένη πολιτική και τις διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών.
Περιορισμός: Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος ενός περιστατικού, η φάση συγκράτησης
της απόκρισης σε περιστατικά είναι κρίσιμη. Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλληλοι άνθρωποι στον
οργανισμό ώστε όσο ταχύτερος είναι ο χρόνος απόκρισης, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορεί να
μειωθεί η ζημιά του συγκεκριμένου περιστατικού. Αυτό μπορεί να σημαίνει απομόνωση της
μολυσμένης ή συμβιβασμένης περιοχής για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου
αντιμετώπισης της ανάκτησης.
Αποκατάσταση: Σε αυτό το στάδιο, ήρθε η ώρα να επιλυθεί το πρόβλημα και να αφαιρεθεί ο
κακόβουλος κώδικας ή απειλή, από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το περιστατικό. Θα
πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκληματολογική ανάλυση και να καταγραφούν τα αρχεία καταγραφής
σε όλη τη διαδικασία αποκατάστασης.
Ανάκτηση: Σε αυτό το σημείο το σύστημα επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία και θα
πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα ότι όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες της εταιρείας
εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά. Η συνεχής παρακολούθηση είναι σημαντική μετά την
αποκατάσταση ενός περιστατικού, ώστε να υπάρχει η βεβαιότητα ότι έχει επιλυθεί πλήρως και ότι
τίποτα δεν απειλεί τον οργανισμό. Η συνεχής παρακολούθηση θα εντοπίσει επίσης οποιαδήποτε
ύποπτη συμπεριφορά.
Διδάγματα: Η σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης σχετικά με το τι συνέβη και τι έγινε με τα διορθωτικά
μέτρα αποτελεί ένα καλό βήμα προς την κατεύθυνση ότι το ίδιο περιστατικό δεν θα συμβεί ξανά.
Πρέπει να ενημερωθεί η στάση της ομάδας ασφάλειας για να διασφαλιστεί ότι παρόμοια
περιστατικά δεν θα συμβούν στο μέλλον (Girken, 2019).
Το 2008 από το Ινστιτούτο SANS, έγινε η δημοσίευση ενός εγγράφου σχετικά με τη
διαχείριση διαφόρων ειδών κακόβουλου λογισμικού. Σε αυτό το έγγραφο, οι συγγραφείς
υπογράμμισαν αυτές τις μορφές κακόβουλου λογισμικού και τους μηχανισμούς διάδοσής τους.
Επιπλέον, το έγγραφο αυτό προτείνει μια μέθοδο έξι σταδίων χειρισμού κακόβουλων
προγραμμάτων: Προετοιμασία, Ταυτοποίηση, Περιορισμός, Εξάλειψη, Ανάκτηση, Μάθηση. Σε
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αυτή τη δημοσίευση, οι συγγραφείς παρουσιάζουν επίσης μια ταξινόμηση του κακόβουλου
λογισμικού υψηλού επιπέδου που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΝΟΜΑ
ΙΟΣ (Virus)

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ (Worm)

ΛΟΓΙΚΗ ΒΟΜΒΑ (Logic Bomb)

ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ (Backdoor)

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ (Trojan)

Spyware

Rootkit

Bot / Botnet

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Αντιγράφει τον εαυτό του σε άλλο
αρχείο. Συνυπάρχει με άλλο
αντικείμενο (ξενιστή)
Εκμεταλλεύεται τις ευπάθειες που
εμφανίζονται και διαδίδεται
αυτοαναπαραγόμενο σε όλο το
δίκτυο.
Λογισμικό που εκτελεί μια
ενέργεια που αντίκειται στην
πολιτική ασφάλειας ενός
συστήματος, όταν πληρείται μια
λογική συνθήκη στο σύστημα ή σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Σημείο εισόδου που επιτρέπει την
πρόσβαση σε ένα σύστημα,
παρακάμπτοντας τη συνήθη
διαδικασία πρόσβασης
ασφάλειας. Ακούνε συγκεκριμένες
θύρες ώστε ο επιτιθέμενος μπορεί
να αποκτήσει πρόσβαση κάποια
στιγμή.
Πρόγραμμα εξαπάτησης το οποίο
εξαπατά ένα πρόγραμμα αλλά
στην πραγματικότητα αποθηκεύει
κακόβουλο λογισμικό και
προκαλεί συνέπειες άγνωστες στο
χρήστη.
Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται
για να κατασκοπεύσει της
δραστηριότητες του θύματος και
επίσης χρησιμοποιείται για να
κλέψει ευαίσθητες πληροφορίες
Ένα σύνολο από προγράμματα τα
οποία τροποποιούν τη
λειτουργικότητα ενός
Η/Υ με σκοπό να κρυφτούν από
αυτό.
Το κεντρικό κακόβουλο λογισμικό
μπορεί να ελέγχει εκατομμύρια
Υπολογιστές που εργάζονται ως
bots και να τα χρησιμοποιήσει για
κακόβουλους σκοπούς.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
CIH,Virut, Redlof,
Autorun.abt, Peacomm
Netsky, Code red, Sasser,
Bagle, Skipi

Michelangelo

Xhaker, sub7, Beast, Rexob,
Ginwui, Hupigon

Limbo, Pidief, Zeus, Gozi,
Torpig, PGPCoder

WhenUsave, SecurityToolbar,
PurityScan

LRK, AFX, SlnAR, Rustock,
Medroot

Agobot, Slackbot, Mytob,
Rbot, SdBot, IRCBot, VanBot,
Storm.

Εικόνα 28: Ταξινομία κακόβουλου λογισμικού Sans Institute

Επιπλέον, αυτή η έκδοση κατηγοριοποιεί τους ιούς από διαφορετικές κατηγορίες για να τις
περιγράψει ως εξής: με βάση τη μνήμη, σε αυτή η ταξινόμηση περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας
των ιών στη μνήμη. Υπάρχουν περιπτώσεις που παραμένουν στη μνήμη όσο το δυνατόν
περισσότερο ή προσωρινά ή καθόλου ή μπορεί να βρίσκονται στο επίπεδο διαδικασίας ή στο
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επίπεδο του πυρήνα. Με βάση τον στόχο, η κατηγορία αυτή αναφέρεται στο πώς εξαπλώνεται ο
ιός και στον στόχο που επιτίθεται. Οι κύριες κατηγορίες της παρούσας διάκρισης είναι οι
Compiled, Interpreted και η Multipartite. Οι σύνθετοι ιοί μετατρέπονται σε εκτελέσιμες εντολές
μηχανής, ενώ ο κώδικας για τους Interpreted ιούς εκτελείται από ένα πρόγραμμα. Τέλος, οι
Multipartite ιοί περιλαμβάνουν μια ποικιλία μηχανισμών για την επίθεση στο κεντρικό
υπολογιστικό σύστημα με σκοπό να μολύνουν τον τομέα εκκίνησης ή ακόμα και τα έγγραφα
εφαρμογής καθώς στη συνέχεια εξαπλώνονται. Η τρίτη κατηγορία είναι με βάση την τεχνική της
συσκότισης και βασίζεται στην τεχνική που χρησιμοποιούν οι ιοί για να αποκρύψουν την
εμφάνισή τους από την ανίχνευση και την ανάλυση. Η τέταρτη κατηγορία είναι με βάση το φορτίο
και αναφέρεται στην επίδραση της μόλυνσης από τον ιό. Ορισμένοι μπορεί να επιφέρουν ζημία
μόνο στον κώδικα, ενώ άλλοι περιέχουν ένα μήνυμα ή ένα σχήμα που δεν επεκτείνει τη ζημιά.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να καταστρέψουν ή να
διαχειριστούν τα αρχεία μεταδεδομένων. Τέλος υπάρχουν και περιπτώσεις που βοηθούν τους
εισβολείς να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων και να κερδίσουν
έτσι οικονομικό όφελος ή να βλάψουν τη λειτουργικότητα ενός οργανισμού. Παραδείγματα της
τελευταίας υποκατηγορίας είναι: κλοπή ταυτότητας, άρνηση εξυπηρέτησης (DDos), ηλεκτρονικό
ψάρεμα, κλοπή λογισμικού κ.λπ. (SANS, 2018). Η πλήρης ταξινόμηση των ιών σύμφωνα με το
Sans Institute παρουσιάζεται παρακάτω:

Εικόνα 29: Ταξινομία ιών Sans Institute
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6 Κεφάλαιο 6. Μεθοδολογίες Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων
6.1 Ανάκτηση και Ανάλυση Ψηφιακών Δεδομένων
Η Ασφαλής Ανάκτηση και Ανάλυση Ψηφιακών Δεδομένων είναι μια επιστημονική περιοχή που
εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα και είναι συνυφασμένη με την ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων. Η Ασφαλής Ανάκτηση και Ανάλυση Ψηφιακών Δεδομένων ερευνά και αναλύει τα
ψηφιακά δεδομένα ενός υπολογιστή ώστε αυτά να εξαχθούν ακέραια και αδιάβλητα. Επιπρόσθετα
περιλαμβάνει τις τεχνικές ανάκτησης και ανάλυσης πληροφοριακών στοιχείων σε οποιοδήποτε
τύπο φυσικού φορέα δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων του υπολογιστή, την διερεύνηση
των υπολογιστών, την αποκωδικοποίηση των λειτουργιών που εκτελούνται από τον υπολογιστή.
Η διαδικασία της διερεύνησης, ανάκτησης και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων ορίζεται και ως
μια διαδικασία συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας και αναλυτικής διερεύνησης στοιχείων που
βασίζεται σε ψηφιακά στοιχεία και δεδομένα των υπολογιστών και το διαδίκτυο. Η ανάκτηση και
ανάλυση των στοιχείων γίνεται με βάση κανόνες και τεχνικές, και διενεργείται με χρήση ειδικού
υλικού και λογισμικού. Η συστηματική διερεύνηση υπολογιστών εμπεριέχει την ανάκτηση
δεδομένων στα οποία έχει γίνει διαγραφή εσκεμμένα ή μη, υπάρχει βλάβη, είναι
κρυπτογραφημένα, είναι προσβεβλημένα από κάποιο ιομορφικό λογισμικό ή έχουν ολοκληρωτική
καταστροφή (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002).
Η συνεχής εξάπλωση της χρήσης υπολογιστών σε πολλές περιοχές της σύγχρονης
κοινωνίας καθιστά ολοένα και πιο σημαντική την ασφαλή ανάκτηση και ανάλυση των ψηφιακών
δεδομένων. Η χρησιμότητά της δεν περιορίζεται στην εξαγωγή άθικτων, αμερόληπτων και
έγκυρων νομικών ηλεκτρονικών δεδομένων. Οι σχετικές τεχνικές ανάκτησης δεδομένων
συμβάλλουν επίσης στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων που επηρεάζουν όλο και
περισσότερο τις ζωές των χρηστών, όπως η εύρεση χαμένων κωδικών πρόσβασης ή η
αποκατάσταση κατεστραμμένων σκληρών δίσκων ή άλλων μέσων αποθήκευσης δεδομένων κ.λπ.
Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε δραματική αύξηση της συχνότητας των παραβιάσεων των
συστημάτων πληροφοριών σε όλο τον κόσμο. Πολλοί φορείς εκμετάλλευσης εξακολουθούν να
δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν αν τα συστήματά τους έχουν καταστρατηγηθεί από παράνομη ή μη
εξουσιοδοτημένη χρήση, υποδεικνύοντας την ανάγκη διερεύνησης αυτών των περιπτώσεων. Μια
τέτοια έρευνα θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπον ώστε να συλλέγει, να αναλύει και να συνάγει
ασφαλή συμπεράσματα ή και να τεκμηριώνει, αν χρειαστεί, νομικά έγκυρα, σε πιθανές δικαστικές
διαδικασίες. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ανάγκη για αποτελεσματική έρευνα πρέπει
πάντα να τεκμηριώνεται και να βασίζεται σε ένα αυστηρά καθορισμένο μοντέλο εξερεύνησης και
ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων, το οποίο καθιστά αδιαμφισβήτητη μια αρμόδια αρχή ή δικαστική
αρχή. Οι σημαντικότερες διαδικασίες που αποτελούν αυτή την έρευνα είναι η διατήρηση,
ταυτοποίηση, εξαγωγή, τεκμηρίωση και ερμηνεία των δεδομένων που τηρούνται ηλεκτρονικά. Η
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αναλυτική ερευνητική διαδικασία βασίζεται στην ανάκτηση και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων
και δεδομένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο Διαδίκτυο, καθώς και σε άλλα σχετικά τεχνικά
μέσα και συσκευές. Η επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων διεξάγεται με βάση ένα αυστηρό
μεθοδολογικό πλαίσιο που περιλαμβάνει κανόνες και τεχνικές, πραγματοποιείται με τη βοήθεια
εξειδικευμένων υλικών και προηγμένης τεχνολογίας και διακρίνεται στα ακόλουθα στάδια:
Αξιολόγηση: Αυτό είναι το πρώτο βήμα για τη συγκέντρωση όλων των ψηφιακών δεδομένων.
Ανάκαμψη: Σε αυτό το στάδιο, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των δεδομένων
από τη φθορά. Μια αποδεκτή διαδικασία συστηματικής έρευνας συνεπάγεται με την ακριβή
αντιγραφή των δεδομένων και μετά από διεξοδική εξέταση του αντιγράφου των δεδομένων.
Εξέταση: Η φάση εξέτασης περιλαμβάνει αρχικά τη διαδικασία εξαγωγής δεδομένων από
ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και την συστηματική ανάλυση και μετατροπή τους σε χρήσιμη
μορφή.
Καταγραφή και δακτυλογράφηση: Οι ενέργειες που εκτελέστηκαν και οι παρατηρήσεις
καταγράφονται λεπτομερώς σε όλη τη διαδικασία. Τέλος, η λεπτομερής έρευνα ολοκληρώνεται
με τη δημιουργία μιας περιεκτικής έκθεσης που περιέχει όλα τα ευρήματα.
Η αναζήτηση ψηφιακών δεδομένων γίνεται σε ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμη και αν δεν
χρησιμοποιούνται κυρίως για αποθήκευση δεδομένων. Οι προσωπικοί υπολογιστές, τα κινητά
τηλέφωνα, οι φορητοί υπολογιστές (εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, μονάδες USB), οι ενεργές
συσκευές δικτύου (δρομολογητές, διακόπτες) είναι μερικές από τις συσκευές που
χρησιμοποιούνται για την εύρεση των απαιτούμενων δεδομένων. Κατά την εξέταση των
ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συναφών ηλεκτρονικών, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τις
έννοιες:
Φυσικά στοιχεία: Πρόκειται για φυσικά αντικείμενα που χρησιμεύουν για να αποδείξουν μία
επίθεση ή μία απειλή. Αποτελούνται από τον ίδιο τον υπολογιστή, τους σκληρούς δίσκους και
άλλα.
Ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία: Πρόκειται για ηλεκτρονικά δεδομένα που βρίσκονται στη μνήμη
του υπολογιστή, στο σκληρό δίσκο ή σε ένα κινητό τηλέφωνο.
Η φυσική σκηνή της επίθεσης: Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα φυσικά στοιχεία.
Το περιβάλλον στο οποίο έλαβε χώρα η επίθεση ορίζεται ως η κύρια φυσική σκηνή.
Η σκηνή ψηφιακής επίθεσης: Είναι το εικονικό περιβάλλον που δημιουργείται από υλικό και
λογισμικό όπου υπάρχουν διαθέσιμα ψηφιακά στοιχεία. Ο ερευνητής είναι το φυσικό πρόσωπο
που διεξάγει έρευνα και έχει την αντίστοιχη πιστοποίηση των γνώσεων και των τεχνικών των
διαδικασιών Secure Digital Recovery and Analysis. Η διερεύνηση και η διαδικασία αντίδρασης
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σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζουν την αξιοπιστία
των ανακτηθέντων δεδομένων ώστε τα συμπεράσματα να μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια νομική
διαδικασία. Για να γίνει αποδεκτή η διαδικασία επανεξέτασης από τις αρχές, τους οργανισμούς
και τους πολίτες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία της έρευνας:
Διασφάλιση: Είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να αποδείξετε ότι τα δεδομένα πέρασαν από όλες
τις ερευνητικές διαδικασίες χωρίς να γίνουν αλλαγές.
Απόκτηση: Η απόκτηση δεδομένων είναι μια σαφής και καθορισμένη διαδικασία που διασφαλίζει
ότι τα δεδομένα δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς, ανθρώπινους ή τεχνολογικούς παράγοντες.
Ανάλυση: Το συμπέρασμα προκύπτει από τις πληροφορίες που εξετάστηκαν.
Ανακάλυψη: Είναι η διαδικασία απομόνωσης αντικειμένων ενδιαφέροντος και σχετικών με την
υπόθεση που πρέπει να διερευνηθούν.
Τεκμηρίωση: Είναι απόδειξη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης ακολουθήθηκε επιμελώς
από την αρχή μέχρι το τέλος της περίπτωσης.
Παρουσίαση: Είναι η μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ένα πλαίσιο που είναι
κατανοητό και χρησιμοποιήσιμο από τον αρμόδιο οργανισμό ή την εταιρεία, το εκτελεστικό ή το
δικαστικό σώμα ή το άτομο.
Η ψηφιακή απόδειξη διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του
αποτελέσματος μιας έρευνας. Οι Carrier & Spafford, 2004, ορίζουν τα ψηφιακά στοιχεία ως
πληροφορίες που μπορούν να υποστηρίξουν ή να αμφισβητήσουν μια υπόθεση για ψηφιακά
γεγονότα ή την κατάσταση των ψηφιακών πληροφοριών. Τέτοια πειράματα μπορούν να
συλλεχθούν από περιπτώσεις που αφορούν ψηφιακές συσκευές που παρέχουν τα αντίστοιχα
δεδομένα. Ο Perumal, 2009, υποστήριξε ότι η ψηφιακή πειρατεία είναι οποιαδήποτε πληροφορία
που παρέχει μια σύνδεση μεταξύ του λόγου του εγκλήματος και του θύματος. Αυτά τα δεδομένα
παρέχουν μια ψηφιακή διάσταση σε μια έρευνα και ο ερευνητής μπορεί να δημιουργήσει ένα
προφίλ ενός προσώπου σε μεγάλο βαθμό. Τα ψηφιακά στοιχεία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και
μπορούν να μορφοποιηθούν ή και να καταστραφούν από περίεργους χειρισμούς. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφάλειας για να διατηρηθεί η αρχική τους
κατάσταση.
Ο Henseler, 2000, ταξινόμησε τα συστήματα υπολογιστών που περιέχουν τέτοια δεδομένα
ως εξής: Ανοικτά συστήματα υπολογιστών που είναι οι συνηθισμένοι υπολογιστές που
χρησιμοποιούνται σήμερα από πολλούς για την εργασία τους ή για διασκέδαση. Με την πάροδο
του χρόνου η τεχνολογία έχει εξελιχθεί με αποτέλεσμα η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου
αυξάνεται σε μέγεθος που σημαίνει ότι ακόμη περισσότερες πληροφορίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ψηφιακό αποθετήριο. Συστήματα επικοινωνίας όπως είναι τα συστήματα
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τηλεφώνου, τα δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας, το Διαδίκτυο, είναι όλα συστήματα που έχουν τη
δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τον ερευνητή. Ποιος ήταν ο
αποστολέας, ποιος ήταν ο παραλήπτης, ο χρόνος που ένα μήνυμα στάλθηκε από το κινητό ή το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι μερικές από τις πληροφορίες που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί
ο ερευνητής, τα ενσωματωμένα συστήματα υπολογιστών που είναι κινητά τηλέφωνα, έξυπνες
κάρτες, συσκευές εντοπισμού θέσης (GPS) και γενικότερα περιέχουν ένα σύστημα υπολογιστή
και μπορούν να παρέχουν πληροφορίες.

6.2 Μοντέλα Ανάλυσης Ψηφιακών Πειστηρίων
6.2.1 Μεθοδολογία SANS για τα Ψηφιακά Πειστήρια
Ο Rob Lee et al, περιγράφουν την μεθοδολογία της SANS για τις δικανικές υποθέσεις. Πρόκειται
για μια μεθοδολογία οκτώ βημάτων που θα βοηθήσει τον ερευνητή να εξασφαλίσει την ορθή
παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων ηλεκτρονικού υπολογιστή για ποινική ή αστική υπόθεση στο
δικαστήριο, αντιμετώπιση περιστατικών κακόβουλου λογισμικού και ασυνήθιστα λειτουργικά
προβλήματα στο σύστημα. Σκοπός αυτών των οκτώ βημάτων είναι να βοηθηθούν οι έρευνες και
να καθορίσουν τι συμβαίνει σε ένα περιστατικό που αφορά ένα πληροφοριακό σύστημα ή ένα
τμήμα αυτού. Τα βήματα της μεθοδολογίας SANS περιγράφονται ακολούθως:
Επιβεβαίωση: Το πρώτο βήμα της έρευνας για ένα περιστατικό σε πληροφοριακό σύστημα ή ένα
τμήμα αυτού είναι η επιβεβαίωση ότι έχει συμβεί κάποιο συμβάν και στόχος είναι να
προσδιοριστεί το εύρος του περιστατικού και να αξιολογηθεί η υπόθεση, δηλαδή να εξακριβωθεί
ποια είναι η κατάσταση, η φύση της υπόθεσης και οι ιδιαιτερότητές της. Αυτό το προκαταρκτικό
βήμα είναι σημαντικό επειδή θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του
συμβάντος και θα καθορίσει την καλύτερη προσέγγιση για τον εντοπισμό, τη διατήρηση και τη
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Περιγραφή συστήματος: Στη συνέχεια ακολουθεί το βήμα από το οποίο γίνεται η συλλογή
δεδομένων σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, ξεκινώντας με τη λήψη σημειώσεων, την
περιγραφή του συστήματος που πρόκειται να αναλυθεί και ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος
στον οργανισμό και στο δίκτυο. Λαμβάνονται στοιχεία όπως το λειτουργικό σύστημα του
συστήματος, η γενική του διαμόρφωση, στοιχεία για τους σκληρούς δίσκους και την μνήμη.
Απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων: Γίνεται προσδιορισμός των πιθανών πηγών δεδομένων και
επαλήθευση της ακεραιότητας των δεδομένων. Σε αυτό το βήμα είναι σημαντικό να δοθεί
προτεραιότητα στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων με δεδομένο ότι τα μεταβλητά δεδομένα
αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και η σειρά με την οποία συλλέγονται τα δεδομένα είναι
σημαντική. Μια προτεινόμενη σειρά για την απόκτηση μεταβλητών δεδομένων είναι οι συνδέσεις
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δικτύου, η προσωρινή μνήμη ARP, οι συνδέσεις στο σύστημα, οι διαδικασίες που εκτελούνται και
τα περιεχόμενα της μνήμης RAM και άλλα σχετικά δεδομένα. Στην συνέχεια ακολουθεί η
συλλογή δεδομένων από τον σκληρό δίσκο. Μετά την απόκτηση δεδομένων, επιβεβαιώνεται η
ακεραιότητά τους και θα πρέπει επίσης να περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο
βρέθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία και τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο χειρισμός για όλα όσα
συνέβησαν.
Ανάλυση χρονικού πλαισίου: Μετά την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων, ξεκινά η διεξαγωγή
της έρευνας και η ανάλυση των στοιχείων σε επίπεδο χρόνου. Είναι ένα κρίσιμο βήμα που
περιλαμβάνει πληροφορίες για το πότε τα αρχεία τροποποιήθηκαν, προσεγγίστηκαν, αλλάχτηκαν
και δημιουργήθηκαν σε μορφή αναγνώσιμη από τους χρήστες. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων και στη συνέχεια ταξινομούνται για να αναλυθούν. Ο
τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα στιγμιότυπο της δραστηριότητας που γίνεται στο
σύστημα συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, των στοιχείων που συμμετείχαν καθώς και της
δραστηριότητας που έλαβε χώρα.
Τεχνική ανάλυση: Σε αυτό το βήμα εξετάζονται ποια προγράμματα εκτελέστηκαν, ποια αρχεία
λήφθηκαν, ποια αρχεία εκτελέστηκαν, ποιοι φάκελοι ανοίχτηκαν, ποια αρχεία διαγράφηκαν, τι
επισκέφθηκε ο χρήστης και πολλά άλλα. Μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μείωση του
συνόλου δεδομένων είναι να εντοπιστούν τα αρχεία που είναι γνωστά ότι είναι καθαρά και εκείνα
που είναι μολυσμένα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων όπως η Nation Software
Reference Library από το οργανισμό NIST.
Αναζήτηση συμβολοσειράς ή byte: Αυτό το βήμα θα συνίσταται στη χρήση εργαλείων που θα
αναζητήσουν στοιχεία σε χαμηλό επίπεδο μέσα στο σύστημα. Είναι αυτό το βήμα που
χρησιμοποιούνται εργαλεία και τεχνικές που θα αναζητήσουν στοιχεία σε επίπεδο byte σε
συγκεκριμένα αρχεία όπως τα cookies καθώς και συμβολοσειρές χρησιμοποιώντας κανονικές
εκφράσεις.
Ανάκτηση δεδομένων: Αυτό είναι το βήμα που θα εξετάσετε για την ανάκτηση δεδομένων από το
σύστημα αρχείων. Μερικά από τα εργαλεία που θα βοηθήσουν σε αυτό το βήμα, είναι αυτά που
είναι διαθέσιμα στο Sleuth Kit που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του συστήματος
αρχείων, του επιπέδου δεδομένων και του επιπέδου μεταδεδομένων. Γίνεται ανάλυση του μη
κατειλημμένου χώρου και των αρχείων σε βάθος, με σκοπό την συλλογή περαιτέρω αποδεικτικών
στοιχείων.
Αναφορά Αποτελεσμάτων: Η τελική φάση περιλαμβάνει την αναφορά των αποτελεσμάτων της
ανάλυσης, η οποία μπορεί να περιγράφει τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, να καθορίσει
ποιες άλλες ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν και να προτείνει βελτιώσεις σε πολιτικές,
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κατευθυντήριες γραμμές, διαδικασίες, εργαλεία και άλλες πτυχές της ερευνητικής διαδικασίας. Η
αναφορά των αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό μέρος κάθε έρευνας και αντικατοπτρίζει τη χρήση
των επιστημονικών μεθόδων και γεγονότων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα (SANS, 2018).

6.2.2 ISO / IEC 27037
Το πρότυπο ISO 27037 παρέχει οδηγίες για τον εντοπισμό, συλλογή, απόκτηση, χειρισμό,
προστασία και διατήρηση ψηφιακών εγκληματολογικών στοιχείων, δηλαδή ψηφιακά δεδομένα
που μπορεί να έχουν αποδεικτική αξία για χρήση στο δικαστήριο. Ο βασικός σκοπός των
προτύπων ψηφιακής εγκληματολογίας ISO27k είναι η προώθηση μεθόδων και διαδικασιών ορθής
πρακτικής για την συλλογή και διερεύνηση ψηφιακών αποδείξεων. Στόχος του προτύπου είναι να
οδηγήσει σε υιοθέτηση προσεγγίσεων, μεθόδων, διαδικασιών και ελέγχων σε διεθνές επίπεδο,
καθιστώντας ευκολότερη τη σύγκριση και την αντιπαράθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών
ακόμη και όταν πραγματοποιούνται από διαφορετικούς ανθρώπους ή οργανισμούς. Ένα από τα
πιο κρίσιμα ζητήματα στις εγκληματολογικές έρευνες είναι η απόκτηση και διατήρηση των
αποδεικτικών στοιχείων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την ακεραιότητά τους. Όπως συμβαίνει
και με τα συμβατικά φυσικά στοιχεία, είναι κρίσιμο οι εμπλεκόμενοι ερευνητές να διατηρούν
συνέχεια στην φύλαξη όλων των ψηφιακών εγκληματολογικών αποδεικτικών στοιχείων,
εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται και προστατεύονται μέσω διαρθρωμένων και καλά ορισμένων
διαδικασιών που είναι αποδεκτές από τα δικαστήρια. Oι διαδικασίες θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, αξιοπιστία και να εξασφαλίζουν ότι θα υπάρχει δίκαιη
αντιμετώπιση των εμπλεκομένων (ISO/IEC 27037, 2012).
Τα εγκληματολογικά στοιχεία μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε ηλεκτρονικό
μέσο όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, συσκευές iPod και από τη φύση τους είναι εύθραυστα,
μπορεί εύκολα να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού. Πριν από την
έκδοση του ISO/IEC 27037, δεν υπήρχαν καθολικά αποδεκτά πρότυπα για την απόκτηση
ψηφιακών στοιχείων με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει αναπτύξει τις δικές της εθνικές οδηγίες
και διαδικασίες για την απόκτηση και προστασία ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.
Το πρότυπο παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την αναγνώριση, τη συλλογή την απόκτηση,
τη σήμανση, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διατήρηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών
στοιχείων, με κύριο σκοπό να διατηρηθεί η ακεραιότητά τους. Καθορίζει και περιγράφει τις
διαδικασίες με τις οποίες εντοπίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία, γίνεται η τεκμηρίωση της σκηνής
του εγκλήματος, πραγματοποιείται η συλλογή και διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, η
συσκευασία και η μεταφορά τους. Τα ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία που είναι πληροφορίες από
ψηφιακές συσκευές που θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, ερμηνεύονται διαφορετικά σε
διαφορετικές δικαιοδοσίες. Για την ευρύτερη δυνατή χρήση και διαχείριση, το πρότυπο αποφεύγει
92

τη χρήση συγκεκριμένης ορολογίας, την ανάλυση των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων και δεν
θα οριοθετήσει τη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ή μεθόδων.
6.2.3 Μεθοδολογία Association of Chief Police Officers (ACPO)
Είναι οδηγός που έχει εκδοθεί εδώ και πολλά χρόνια από την ένωση αστυνομικών υπαλλήλων του
Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ίσως ο πιο διεθνώς αναγνωρισμένος οδηγός βέλτιστης πρακτικής
για τη συλλογή ψηφιακών δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Ο οδηγός εισάγει τέσσερις βασικές
αρχές βάσει των οποίων πρέπει να διεξάγονται ψηφιακές έρευνες:
Πρώτη Αρχή: Καμία ενέργεια του προσώπου που διεξάγει την έρευνα δεν τροποποιεί τα δεδομένα
που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή ή συσκευή αποθήκευσης και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στο δικαστήριο.
Δεύτερη Αρχή: Όταν η πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα σε υπολογιστή ή μέσο αποθήκευσης
κρίνεται απαραίτητη, το άτομο που θα πραγματοποιήσει την πρόσβαση πρέπει να είναι
εκπαιδευμένος και ικανός να τεκμηριώνει τη συνάφεια και τις συνέπειες των ενεργειών του.
Τρίτη Αρχή: Πρέπει να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί αρχείο όλων των διαδικασιών που
εφαρμόζονται σε ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να επιτρέπεται σε ένα ουδέτερο τρίτο
άτομο να εφαρμόζει την ίδια διαδικασία και να επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα.
Τέταρτη Αρχή: Ο υπεύθυνος και ο επόπτης της έρευνας έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή
των νόμων και των κανόνων κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Τα ψηφιακά δεδομένα που προέρχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές υπόκεινται στις
ίδιες διατάξεις με τα παραδοσιακά αποδεικτικά στοιχεία με το βάρος της απόδειξης να έγκειται
στην αρχή ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν στρεβλώνονταν καθόλου κατά την φάση της συλλογής
τους. Στους υπολογιστές, τα λειτουργικά συστήματα και οι εφαρμογές συχνά μεταβάλλουν το
περιεχόμενο των ηλεκτρονικών δεδομένων χωρίς να γίνεται αντιληπτό από τον χρήστη.
Προκειμένου να συμμορφωθούν με τις αρχές της προσέγγισης από την ACPO, πρέπει να
συντάσσεται αντίγραφο του εξεταζόμενου προϊόντος και οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα να είναι
προσεκτικοί όταν υιοθετούν αυτήν την προσέγγιση, ώστε να συλλέγονται όλα τα σχετικά
δεδομένα (ACPO, 2012).
6.2.4 Αφηρημένο Μοντέλο Ψηφιακής Εγκληματολογίας (ADFM)
Το Abstract Digital Forensics Model προτείνει μια αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που
περιλαμβάνει τα ακόλουθα εννέα στάδια:
Προσδιορισμός: Ανάλογα με τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, προσδιορίστε τον τύπο της υπό
εξέταση περίπτωσης.
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Προετοιμασία: Περιλαμβάνει την προετοιμασία των απαιτούμενων εντολών έρευνας και
εγκρίσεων, τα εργαλεία και τις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν και την οργάνωση της τεχνικής
υποστήριξης.
Στρατηγική προσέγγισης: Αναπτύσσει μια κατάλληλη διαδικασία με την οποία η έρευνα θα
μεγιστοποιήσει τον αριθμό των αποδεικτικών στοιχείων στο συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στο θύμα.
Διατήρηση: Περιλαμβάνει την απομόνωση, τη διαφύλαξη και τη διατήρηση της κατάστασης στην
οποία βρίσκονται τόσο τα φυσικά όσο και τα ψηφιακά στοιχεία.
Συλλογή: Περιλαμβάνει την καταγραφή της φυσικής κατάστασης για την έρευνα περιστατικών,
καθώς και την αντιγραφή όλων των ψηφιακών μέσων και δεδομένων, σύμφωνα με γενικώς
αποδεκτές και πλήρως καθορισμένες διαδικασίες.
Εξέταση: Περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη και συστηματική διερεύνηση των δεδομένων που
σχετίζονται με περιστατικά.
Ανάλυση: Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να προσδιορίσει τη σημασία οποιονδήποτε δεδομένων,
να ανασυγκροτήσει τα κατακερματισμένα δεδομένα και να συνάγει συμπεράσματα με βάση τα
δεδομένα που ανακτώνται.
Παρουσίαση: Περιλαμβάνει τη σύνοψη και την επεξήγηση των συμπερασμάτων της διεξαχθείσας
έρευνας.
Επιστροφή δεδομένων: Εξασφαλίζει την επιστροφή τόσο των φυσικών όσο και των ψηφιακών
δεδομένων στον νόμιμο κάτοχό τους.
6.2.5 Μοντέλο Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Έρευνας (IDIP)
Το μοντέλο Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Έρευνας είναι ένα ολοκληρωμένο μοντέλο που οργανώνει
τις διαδικασίες εξέτασης σε πέντε ξεχωριστές ομάδες που αποτελούνται από συνολικά δεκαεπτά
φάσεις. Αυτές οι ξεχωριστές ομάδες είναι η προετοιμασία, η κλιμάκωση, η διερεύνηση της
φυσικής κατάστασης του εγκλήματος, η διερεύνηση του ψηφιακού χώρου του εγκλήματος και
η επανεξέταση. Η σειρά εκτέλεσης τους απεικονίζεται στο σχήμα:

Εικόνα 30: Integrated Digital Investigation Model16

16

https://www.researchgate.net/figure/Integrated-Digital-Investigation-Process_fig2_228752802
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Οι φάσεις που εμπλέκονται στην ομάδα ετοιμότητας αποσκοπούν να πιστοποιήσουν ότι οι
διαδικασίες και η υποδομή μπορούν να υποστηρίξουν την έρευνα στο σύνολό της. Αυτή η ομάδα
περιλαμβάνει μια ξεχωριστή φάση που αναφέρεται στις διαδικασίες και μια ξεχωριστή φάση που
αναφέρεται στην υποδομή. Η προπαρασκευαστική φάση της διαδικασίας προβλέπει την
κατάλληλη εκπαίδευση των ατόμων που εμπλέκονται στη διερεύνηση, την επιβεβαίωση της
καταλληλότητας του λογισμικού και του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και την προετοιμασία του
εργαστηριακού εξοπλισμού για την περαιτέρω ανάλυση των ευρημάτων που θα παρουσιαστούν.
Η δεύτερη φάση της ετοιμότητας υποδομής, εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα που πρόκειται να
αναλυθούν είναι παρόντα και διατίθενται σε φυσικό επίπεδο. Αυτή η φάση περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την εγκατάσταση κάμερας ή και υλικού αναγνώρισης για τους εισερχόμενους υπαλλήλους
στην περιοχή όπου θα συλλέγονται τα δεδομένα. Η ομάδα κλιμάκωσης διεργασιών διερεύνησης
πιστοποιεί την αναγνώριση και επαλήθευση μιας υπόθεσης και την τροποποιεί ανάλογα με τη
φύση του συμβάντος.
Υπάρχουν δύο φάσεις και σε αυτήν την κατηγορία. (Φάση ανίχνευσης και ειδοποίησης).
Πρώτη φάση: Εντοπίζει το περιστατικό ενώ προειδοποιεί την κατάλληλη διαδικασία για το άτομο.
Η ανίχνευση μπορεί να προέρχεται από διάφορους τρόπους, όπως μια καταγγελία ή ένα σύστημα
ανίχνευσης εισβολής. Αυτή η φάση έχει επίσης οριστεί για να ξεκινήσει η διαδικασία
αναθεώρησης της υπόθεσης. Δεύτερη φάση: Περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης άδειας
διεξαγωγής της έρευνας και διαφοροποιείται για την επιβολή του νόμου σε σχέση με τις
επιχειρηματικές συνθήκες. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται ένα ένταλμα έρευνας και στη
δεύτερη περίπτωση είναι συνήθως αρκετό να μην παραβιάζονται οι πολιτικές προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων όπως καθορίζονται από την εταιρεία.

6.2.6 Μοντέλο του National Institute of Standards and Technology
Τα μοντέλα που έχουν προταθεί από καιρό σε καιρό στη βιβλιογραφία είναι διαφορετικά, διότι
δεν είναι όλα τα ίδια και ο ερευνητής πρέπει να προσαρμόσει ανάλογα την έρευνα. Ωστόσο, αν
κάποιος τα μελετήσει προσεκτικά, θα παρατηρήσει ότι όλοι ακολουθούν περίπου τα ίδια βήματα
και διαδικασίες με μερικές, μικρές ή μεγάλες παραλλαγές. Τα πιο κοινά βήματα σύμφωνα με το
Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) που εφαρμόζονται σε κάθε ποινική έρευνα
είναι: Συλλογή Δεδομένων, Εξέταση, Ανάλυση και Αναφορά.

6.2.7 Μοντέλο Διαδικασίας Εγκληματολογίας
Το Μοντέλο Διαδικασίας Εγκληματολογίας έχει προταθεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων
και Τεχνολογίας (NIST), το οποίο υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και είναι
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ένας γενικός οδηγός διαδικαστικών προτύπων, ο οποίος πρέπει να ακολουθείται σε κάθε
περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της ασφάλειας και αποτελείται από τέσσερα βασικά
στοιχεία, φάσεις:

Εικόνα 31: Μοντέλο NIST

Συλλογή Δεδομένων: Τα πρώτα βήματα που λαμβάνει ο ερευνητής σύμφωνα με το μοντέλο NIST
είναι να προσδιοριστούν οι πηγές από τις οποίες μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες και δεδομένα.
Αυτές οι πηγές μπορεί να είναι εκατοντάδες. Το πιο συνηθισμένο που μπορεί κανείς να φανταστεί
είναι επιτραπέζιοι υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, διακομιστές, δίκτυα. Μέσω αυτών των
ψηφιακών συσκευών και δεδομένων, ο ερευνητής θα φτάσει στο σκληρό δίσκο του συστήματος
και τις θύρες USB που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να εξαγάγει τις πληροφορίες που χρειάζεται
να συλλέξει. Επίσης, οπτικές μονάδες, κάρτες USB, κάρτες μνήμης θεωρούνται ως εξωτερικά
μέσα αποθήκευσης που περιέχουν σημαντικά δεδομένα. Εκτός από αυτά τα δεδομένα,
εξακολουθούν να υπάρχουν σε κινητά τηλέφωνα, συσκευές αναπαραγωγής mp3, iPods, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές και άλλα, σε έξυπνα ψυγεία, αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας και
γενικά στο Διαδίκτυο των πραγμάτων. Ο ερευνητής κατά τη διάρκεια της έρευνας πρέπει, μέσω
της εμπειρίας του, να εντοπίσει κάθε συσκευή που μπορεί να παρέχει πληροφορίες. Δεν πρέπει να
παραβλέπεται ότι τα χρήσιμα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν ακόμη και στη μνήμη RAM
του υπολογιστή ή στο δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι θα χαθούν κατά την επόμενη επανεκκίνηση
ή τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή, οπότε προσέξτε. Άλλα σημεία που πρέπει να θυμάστε
είναι εκείνα που βρίσκονται εκτός του σώματος της έρευνας. Τέτοιες τοποθεσίες μπορεί να είναι
ο πάροχος διαδικτύου που χρησιμοποιείται από τον οργανισμό και από εκεί μπορεί να αποκτήσει
κορμούς για να μελετήσει τη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο. Για να το αποκτήσετε, ωστόσο,
πρέπει να έχετε μια προηγούμενη δικαστική απόφαση. Δεν είναι πάντοτε δυνατόν να ληφθούν
πληροφορίες από τα μέσα που επιθυμεί ο ερευνητής για πρακτικούς λόγους. Πρέπει λοιπόν να
βρει άλλες μεθόδους για να αποκτήσει τα δεδομένα που χρειάζεται. Δεδομένου ότι η πρόληψη
είναι η καλύτερη θεραπεία, οι εταιρείες και οι ειδικοί που συνεργάζονται μαζί τους μπορούν να
λάβουν ορισμένα προληπτικά μέτρα για τη συλλογή χρήσιμων δεδομένων που θα χρειαστούν σε
μια ψηφιακή έρευνα και θα διευκολύνουν τον ερευνητή εάν χρειαστεί. Τα πιο δημοφιλή
λειτουργικά συστήματα μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να καταγράφουν τις αλλαγές που μπορεί να
προκύψουν στις ρυθμίσεις ασφάλειας του συστήματος. Αυτά τα αρχεία μπορεί να αποδειχθούν
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ιδιαίτερα σημαντικά στο μέλλον για έναν οργανισμό. Όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει, φυσικά, να
σχεδιάζονται με στόχο το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του εργαζομένου ή του χρήστη εν γένει.
Μόλις ο ερευνητής εντοπίσει τις πιθανές πηγές, το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσει τα δεδομένα
που είναι απαραίτητα για να τα μελετήσει. Το NIST διαιρεί αυτή τη διαδικασία σε τρεις
μικρότερες διαδικασίες, τις οποίες θα δούμε παρακάτω:
Προγραμματισμός: Ο προγραμματισμός σύμφωνα με πιθανές πηγές είναι ένα σημαντικό βήμα,
διότι ο ερευνητής σε αυτό το σημείο με βάση τα ψηφιακά μέσα που έχει εντοπίσει θα τα
κατηγοριοποιήσει και θα τα χωρίσει. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων, αφορούν την πιθανή αξία ενός πόρου και πόσο χρήσιμα είναι τα
δεδομένα που μπορεί να προσφέρει. Ο ερευνητής, σύμφωνα με την εμπειρία του και τη φύση του
γεγονότος, θα είναι σε θέση να καθορίσει πόσο σημαντική είναι κάθε πηγή. Στη συνέχεια, η
ρευστότητα των δεδομένων. Έχουμε ήδη αναφέρει ρευστότητα μιλώντας για RAM, η οποία
μπορεί να έχει αποθηκευμένα δεδομένα αλλά θα χαθούν μετά το κλείσιμο του υπολογιστή. Η
επιλογή αυτών των δεδομένων θα ήταν πολύ υψηλή στον κατάλογο των ερευνητών και θα ήταν
προτιμότερη από τα υπόλοιπα δεδομένα. Ο τρίτος παράγοντας είναι η προσπάθεια που απαιτείται
για τη συλλογή, καθώς οι πηγές θα είναι πολυάριθμες και ενδέχεται να χρειαστεί να συμμετάσχουν
άλλοι εμπειρογνώμονες. Επίσης, η προσπάθεια που απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στα
δεδομένα που διαθέτει μόνο ο ISP θα είναι σίγουρα πολύ μακρά και χρονοβόρα.
Ανάκτηση δεδομένων: Προτείνεται η ανάκτηση δεδομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία ψηφιακής
ιατροδικαστικής και διατηρούνται στην αρχική τους μορφή. Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε
τοπικά είτε μέσω του δικτύου. Ο καλύτερος τρόπος μεταξύ των δύο, είναι τοπικός, επειδή οι
πληροφορίες και το σύστημα ελέγχονται καλύτερα.
Επαλήθευση δεδομένων: Μετά την ανάκτηση δεδομένων, είναι απαραίτητο να επαληθευτεί η
ακεραιότητά τους. Αυτό γίνεται για νομικούς λόγους και έτσι ο ερευνητής επιβεβαιώνει ότι δεν
έχει τροποποιήσει ότι έχει συλλέξει. Και σε αυτό το βήμα, η επαλήθευση θα γίνει με εργαλεία
ψηφιακής ιατροδικαστικής, όπου ο κατακερματισμός θα συγκρίνει τα αρχικά δεδομένα με αυτά
που έλαβε ο ερευνητής κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Εξέταση: Από τη φάση συλλογής δεδομένων περνάμε στη δεύτερη φάση που είναι η εξέταση. Από
τη διαδικασία αυτή περιμένουν να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να εξαχθούν πληροφορίες. Ο
όγκος των δεδομένων είναι συνήθως τεράστιος και είναι δύσκολο να βρεθούν τα αποτελέσματα
με το χέρι. Τα εργαλεία ψηφιακής ιατροδικαστικής προσφέρουν μια λύση και σε αυτόν τον τομέα,
σύμφωνα με τους Zareen et al, 2013 ως εξής: αναζήτηση λέξεων κλειδιών που μπορούν να βρουν
κείμενο ή μοτίβο, διαχωρίζοντας ή φιλτράροντας δεδομένα, βάσει διαφορετικών τύπων
δεδομένων όπως κείμενο, ήχο, βίντεο, γραφικά κ.λπ.
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Ανάλυση: Στην διαδικασία της ανάλυσης ο ερευνητής, θα προσπαθήσει να εξάγει ορισμένα
συμπεράσματα με βάση τις πληροφορίες που εξετάστηκαν στην προηγούμενη φάση. Είναι
σημαντικό να γνωρίζετε πότε παρουσιάστηκε ένα συμβάν ή πότε δημιουργήθηκε ή τροποποιήθηκε
ένας φάκελος.
Αναφορά: Η τελευταία φάση συνίσταται στην αναφορά των αποτελεσμάτων. Η έκθεση περιέχει
πληροφορίες για τα δεδομένα που απέκτησε ο ερευνητής, μαζί με την ημερομηνία, την ώρα, τον
τόπο που συγκέντρωσε, τη μέθοδο και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε. Τις περισσότερες φορές
γράφεται η έκθεση και όταν ο ερευνητής καλείται από το δικαστήριο. Εάν ένα γεγονός έχει
περισσότερες από μία εξηγήσεις, ο ερευνητής πρέπει να το αναφέρει και πρέπει πάντα να είναι
ακριβής και λεπτομερής στην αναφορά των ευρημάτων του (Kent, Chevalier, Grance, & Dang,
2006).

6.2.8 Πρότυπο Έρευνας - Μοντέλο DFRWS.
Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται συχνά από τους ερευνητές και είναι το αποτέλεσμα της πρώτης
διάσκεψης του DFRWS (Digital Forensics Research Conference). Αποτελείται από τα ακόλουθα
βήματα: Ταυτοποίηση, Διατήρηση, Συλλογή, Εξέταση, Ανάλυση και Παρουσίαση.

Εικόνα 32: Μοντέλο DRFWS

Στην πρώτη φάση μπορούμε να εντοπίσουμε μια δυσλειτουργία του συστήματος, να αναλύσουμε
το σύστημα και να παρακολουθήσουμε το σύστημα. Ακολουθεί η διασφάλιση στην οποία
διατηρούμε την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Σε
αυτό το στάδιο υπάρχει επίσης η διαδικασία της ιεραρχίας των αποδεικτικών στοιχείων, η οποία
καταγράφει τη συλλογή ενός αντικειμένου, την ώρα, σε ποια κατάσταση, η οποία θα μεταφερθεί
αργότερα κ.λπ. Η διασφάλιση είναι ένα σημαντικό βήμα για τις υπόλοιπες φάσεις. Ακολουθεί η
συλλογή που συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες με τη βοήθεια αναγνωρισμένων εργαλείων. Η
εξέταση πραγματοποιείται αμέσως μετά και αφορά την παρακολούθηση των πειραμάτων, τις
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τεχνικές πιστοποίησης και φιλτραρίσματος και την εξαγωγή και ανακάλυψη κρυφών δεδομένων.
Αναλύοντας το πού έχουμε την εξόρυξη δεδομένων και το χρονοδιάγραμμα, προχωράμε στο
τελευταίο βήμα, που είναι η παρουσίαση, όπου ο ερευνητής τεκμηριώνει και υποβάλλει τα
ευρήματά του (Palmer, 2001).

6.2.9 Ψηφιακό Μοντέλο Έρευνας για την Εγκληματολογία (DFIM)
Το DFIM, που προτάθηκε από τους Ademu et αl., 2011, είναι ένα μοντέλο τεσσάρων επιπέδων με
επαναλαμβανόμενες διαδικασίες σε κάθε επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο είναι η προετοιμασία που
λαμβάνει χώρα καθόλη τη διάρκεια της έρευνας μέχρι την παρουσίαση. Στο επίπεδο αυτό
περιγράφεται η προετοιμασία, η αναγνώριση, η εξουσιοδότηση και η επικοινωνία. Στο δεύτερο
επίπεδο υπάρχουν οι κανόνες συλλογής, διατήρησης και τεκμηρίωσης. Στο τρίτο επίπεδο
περιγράφεται η φάση ανασυγκρότησης, η οποία περιλαμβάνει κανόνες εξέτασης, διερευνητικές
δοκιμές και ανάλυση. Όλα αυτά οδηγούν στο τέταρτο επίπεδο, που είναι η παρουσίαση κανόνων,
όπως το αποτέλεσμα και η αναφορά.

6.2.10 Αφηρημένη Ψηφιακή Εγκληματολογική Μοντελοποίηση (ADFM)
Οι Reith et al, 2002, χρησιμοποίησαν το αφηρημένο μοντέλο DFRWS ως έμπνευση για να
παρουσιάσουν το δικό τους μοντέλο στο Abstract Digital Forensic Conference. Οι δημιουργοί του
υποστηρίζουν ότι το μοντέλο τους μπορεί να βελτιώσει το DFRWS Investigative Model, καθώς
εμπνέεται από αυτό. Αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις:
Ταυτοποίηση: Είναι ο προσδιορισμός ενός περιστατικού και ο προσδιορισμός του συμβάντος.
Είναι μια σημαντική φάση επειδή επηρεάζει άλλα βήματα.
Προετοιμασία: Περιλαμβάνει προετοιμασία εργαλείων, τεχνικές άδειες και διαχείριση.
Στρατηγική Προσέγγισης: Αναπτύσσει μια προσέγγιση για τη μεγιστοποίηση της συλλογής
στοιχείων από τη σκηνή του εγκλήματος.
Διατήρηση: Περιλαμβάνει απομόνωση, εξασφάλιση και διατήρηση της κατάστασης των φυσικών
και ψηφιακών αποδείξεων.
Συλλογή: Είναι το βήμα για να καταγράψετε τη φυσική σκηνή και να αντιγράψετε τα ψηφιακά
δεδομένα χρησιμοποιώντας τυπικές και αποδεκτές διαδικασίες.
Εξέταση: Διερεύνηση σε βάθος των αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με το έγκλημα. Η
προσοχή εστιάζεται στην αναγνώριση και τον εντοπισμό πιθανών πειραμάτων.
Ανάλυση: Εδώ αποφασίζεται η σημασία και η αξία της αποδεικτικής αξίας του υπό εξέταση
στοιχείου.
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Παρουσίαση: Περίληψη και επεξήγηση.
Επιστροφή Αποδεικτικών Στοιχείων: Επιστροφή φυσικής και ψηφιακής ιδιοκτησίας στον
ιδιοκτήτη.

6.2.11 Μοντέλο Διαδικασίας Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διερεύνησης (IDIP)
Ο Carrier και ο Spafford, 2003, πρότειναν ένα μοντέλο ψηφιακής έρευνας που περιέχει τόσο
φυσικά όσο και ψηφιακά πειράματα σε μια ενοποιημένη διαδικασία. Τα βασικά χαρακτηριστικά
αυτού του μοντέλου είναι η διάκριση της έρευνας στον φυσικό και ψηφιακό χώρο του εγκλήματος.
Τα αντικείμενα στη σκηνή αντιμετωπίζουν τον ερευνητή, ως φυσικά στοιχεία χρησιμοποιώντας
παραδοσιακά μοντέλα έρευνας. Αυτό το μοντέλο χωρίζεται σε 17 φάσεις και 5 ομάδες:
Φάση Ετοιμότητας, Φάση Εγκατάστασης, Φυσική Σκηνή Εγκλήματος, Ψηφιακή Σκηνή
Εγκλήματος και Φάση Αναθεώρησης.

6.2.12 Μοντέλο Διερεύνησης Υβριδικών Αποδείξεων
Ο Vlachopoulos et al, 2013, προτείνανε ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις
όπου τα αποδεικτικά στοιχεία είναι συνδυασμός φυσικών και ψηφιακών, με αποτέλεσμα να
ονομαστεί υβριδικό. Φυσικά, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν
είτε ψηφιακά είτε φυσικά στοιχεία. Το μοντέλο αποτελείται από 4 φάσεις και 12 μικρότερες.
Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, η επιστήμη της ψηφιακής εγκληματολογίας θα καταστεί όλο
και πιο χρήσιμη για την επίλυση τέτοιων περιπτώσεων. Η ποικιλομορφία των πηγών θα απαιτήσει
την ανάλυσή τους από τους ερευνητές. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες, φυσικά, είναι πολλές,
πάντα υπήρξαν και θα συνεχίσουν να είναι. Αυτό το τμήμα θα παρουσιάσει τα πιο σημαντικά
σύμφωνα με τους Karie και Venter, 2015.
Κρυπτογράφηση: Η πρόοδος των τεχνολογιών επικοινωνίας, όπως η δικτύωση και η
κρυπτογράφηση λογισμικού, μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ακόμη πιο περίπλοκη από ό,τι ήταν.
Αυτό καθιστά τη ρουτίνα ενός ερευνητή πιο δύσκολη κατά την αποκρυπτογράφηση.
Μεγάλος όγκος δεδομένων: Υπάρχει τεράστια αύξηση στην αποθήκευση δεδομένων τόσο σε
προσωπικά όσο και σε εταιρικά συστήματα. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει
τεράστιους όγκους δεδομένων. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης είναι ο χρόνος που απαιτείται για
την απόκτηση και ανάλυση των δεδομένων αυτών.
Ασυμβίβαστο μεταξύ εργαλείων: Πολλά εργαλεία συχνά δεν μπορούν να συνεργαστούν επειδή
μπορεί να έχουν διαφορετικές λειτουργίες, κόστος ή πολυπλοκότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν
δημιουργούνται όλα τα εργαλεία για τον ίδιο σκοπό: ορισμένα προσφέρουν λιγότερες λειτουργίες
και άλλες μόνο κατασκευάζονται για μια μόνο συγκεκριμένη λειτουργία.
100

Μεταβλητότητα του ψηφιακού πειραματισμού: Αυτό το συγκεκριμένο τμήμα των πειραμάτων
αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Τα στοιχεία έχουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα του να είναι εύθραυστα. Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε ορισμένες
λειτουργίες όπως ενεργοποίηση, επανεκκίνηση, απώλεια μπαταρίας. Κάποιος αντιλαμβάνεται ότι
κάθε ερευνητής πρέπει να αντιμετωπίσει μια πολύ σοβαρή πρόκληση κατά την έναρξη μιας
έρευνας υποθέσεων.
Περιορισμοί εύρους ζώνης: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μετάδοση των δεδομένων μπορεί να
είναι αργή στο δίκτυο, επειδή ο υπολογιστής που προσκαλεί τον ερευνητή να αντιγράψει τα
δεδομένα στην ίδια την ανάλυση της μηχανής, είναι ήδη λειτουργικός και ο ενδεχόμενος
τερματισμός θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες δυσκολίες και απώλειες.
Περιορισμένη διάρκεια ζωής ψηφιακών μέσων: Η χωρητικότητα των περισσότερων ψηφιακών
μέσων έχει φθάσει σε μεγάλο βαθμό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ωστόσο, η μακροχρόνια
αποθήκευση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Χάνοντας ένα τέτοιο κομμάτι, είναι ικανό να
προκαλέσει φθορά των δεδομένων.
Διερεύνηση του ψηφιακού εγκλήματος: Σύμφωνα με την ACPO, οι ερευνητές συχνά
αντιμετωπίζουν νέα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι κακόβουλοι χρήστες (hackers). Εξαιτίας
αυτού, οι έρευνες καθίστανται ακόμη πιο χρονοβόρες.
Ανάπτυξη τεχνολογιών και συσκευών: Νέες και εξελισσόμενες τεχνολογίες αυξάνονται όλο και
περισσότερο. Αντιμετωπίζοντας ένα νέο σύστημα, είτε σε επίπεδο λογισμικού είτε σε εξοπλισμό
που ο ερευνητής δεν έχει συγκρίνει, θα πρέπει να προσαρμόσει τα εργαλεία του και πώς θα τα
προσεγγίσει.
Περιορισμένο παράθυρο για τη συλλογή ψηφιακών πειραμάτων: Κατά τη συλλογή πειραμάτων
είναι σημαντικό οι ερευνητές να κατανοούν ποια δεδομένα θα αποκτήσουν πρώτα. Ειδικά όταν ο
χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται πιο γρήγορα.
Anti-Forensics: Αυτή η εργαλειοθήκη έχει δημιουργηθεί για να αποτρέψει το έργο των ψηφιακών
εργαλείων εγκληματολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει την δουλειά του ερευνητή πιο
δύσκολη, καθώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να διαταράξουν τις πληροφορίες.
Απόκτηση δεδομένων υπολογιστή: Η απόκτηση δεδομένων υπολογιστή μπορεί να είναι μια πιο
εύκολη διαδικασία από την αγορά κινητών τηλεφώνων, φορητών συσκευών, έξυπνων συσκευών
και Internet των πραγμάτων γενικά. Ωστόσο, θα πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω.
Προκλήσεις Τεχνολογίας Cloud: Οι τεχνολογίες σύννεφων έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
μεγιστοποιήσουν τις οικονομίες τους στον εξοπλισμό. Ο ερευνητής πρέπει να αξιολογήσει την
ικανότητα και την ποικιλομορφία του νεφελώματος όταν χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες, καθώς
μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην έρευνα.
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7 Μελέτη Περίπτωσης - Αεροδρόμιο
Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών αναθέτει το περιβάλλον πληροφορικής τους σε εξωτερικούς
συνεργάτες με βάση τις εκτιμήσεις κόστους, διαθεσιμότητας ή ακόμα και για λόγους
εμπειρογνωμοσύνης. Το σύνολο του περιβάλλοντος πληροφορικής μπορεί να ανατεθεί σε
εξωτερικούς συνεργάτες ή μόνο ένα μέρος.
Στην περίπτωση που το περιβάλλον πληροφορικής παραμένει στην τοποθεσία της ίδιας της
εταιρείας και μόνο η συντήρηση και η φιλοξενία (hosting) είναι σε μια εξωτερική ανάθεση, το
τρίτο μέρος χρειάζεται πρόσβαση από το εξωτερικό, μια σύνδεση VPN (Virtual Private Network).
Με τη χρήση αυτής της σύνδεσης VPN, το τμήμα συντήρησης μπορεί να έχει πρόσβαση στις
εφαρμογές που πρέπει να διαχειριστούν.
Από την άποψη της ασφάλειας αυτό ενέχει κινδύνους σε διάφορες επιθέσεις. Ένα πρόβλημα με
αυτήν την διαδικασία, μπορεί να είναι το επίπεδο ασφάλειας του υπολογιστή του εξωτερικού
διαχειριστή (μπορεί να εκτεθεί σε επιθέσεις). Οι εξωτερικοί διαχειριστές έχουν πρόσβαση στις
εφαρμογές και στους διακομιστές στο κέντρο δεδομένων (Data Centre) της εταιρείας. Ένας
μολυσμένος υπολογιστής από τον εξωτερικό διαχειριστή, μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη
ζημιά στις εφαρμογές, στους διακομιστές της εταιρείας αλλά και γενικότερα στους πόρους της
Εταιρείας.

7.1 Προετοιμασία
Ένας μεγάλος ευρωπαϊκός αερολιμένας χρησιμοποιεί τρίτους για να διατηρεί εφαρμογές στο
κεντρικό τους δίκτυο. Το αεροδρόμιο χρησιμοποιεί συνδέσεις VPN για απομακρυσμένη
πρόσβαση. Με αυτές τις συνδέσεις VPN, οι εξωτερικές εταιρείες έχουν πρόσβαση στο βασικό
δίκτυο του αεροδρομίου17.
"IT System Administrators Europe" (ITSAEU) είναι μια φανταστική εταιρεία που εκτελεί
συντήρηση σε έναν από τους διακομιστές βάσεων δεδομένων των αεροδρομίων και σε εφαρμογές.
Ο εργαζόμενος (ITSAEU) με το όνομα Βob, χρησιμοποιεί μια σύνδεση VPN για τη καθιερωμένη
συντήρηση. Η σύνδεση VPN παρέχει πρόσβαση στον πλήρη πυρήνα δικτύου του αεροδρομίου.
Ένας κακόβουλος χρήστης θέλει να χακάρει μία από τις εφαρμογές του αεροδρομίου. Επειδή είναι
δύσκολο να μπει στον πυρήνα του δικτύου του αερολιμένα από το εξωτερικό, ο εισβολέας πρέπει
να διεισδύσει μέσω μιας σύνδεσης VPN σε από ένα από τους υπολογιστές του τμήματος
συντήρησης. Είναι Πέμπτη και ο Bob (ITSAEU) κάνει συντήρηση για την εφαρμογή του
αεροδρομίου. Κατά τη συντήρηση, o Bob χρησιμοποιεί τη σύνδεση VPN από το αεροδρόμιο.

17

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/technicaloperational#network_forensics
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Ο Bob τελειώνει την εργασία του γύρω στις 17:00 τοπική ώρα και φεύγει από το γραφείο του.

Αμέσως μετά τις 18:00, ο χάκερ παραβιάζει τον υπολογιστή του Bob, ενεργοποιεί την
απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας (RDP) και δημιουργεί ένα νέο (κρυφό) λογαριασμό. Ο χάκερ
διεισδύει στον υπολογιστή του Bob μέσα από την απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας με το
νεοσύστατο λογαριασμό. Υπάρχει ένα εικονίδιο OpenVPN στην επιφάνεια εργασίας με ανενεργή
κατάσταση. Ο χάκερ βλέπει την τρέχουσα διαμόρφωση του πίνακα δρομολογίων του υπολογιστή
(routing table), για να δει εάν ο υπολογιστής εξακολουθεί να διαθέτει ενεργή σύνδεση VPN. Ο
υπολογιστής έχει ενεργή σύνδεση VPN και έχει πρόσβαση στα ιδιωτικά δίκτυα του αερολιμένα.
Ο χάκερ φορτώνει ένα λογισμικό σάρωσης δικτύου (Nmap) πάνω από τη σύνδεση VPN και
προσπαθεί να αναζητήσει τις συσκευές που υπάρχουν σε σύνδεση. Για να παραμείνει «αόρατος»
τρέχει την σάρωση σε πολύ αργό ρυθμό. Εντοπίζονται τέσσερις διευθύνσεις του αερολιμένα και
διερευνώνται περαιτέρω. Τρεις διευθύνσεις IP έχουν ανοιχτές θύρες που υποδεικνύουν
διακομιστές ιστού. Ένας από τους διακομιστές web περιέχει μια ιστοσελίδα (front end) για έναν
διακομιστή βάσης δεδομένων. Αυτή είναι μια web εφαρμογή για τη συντήρηση των βάσεων
δεδομένων που ονομάζεται "phpMyAdmin". Ο χάκερ χρησιμοποιεί συχνά χρησιμοποιούμενους
κωδικούς πρόσβασης αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί. Τα ονόματα "Bob" και "ITSAEU" είναι αυτά
που παρατίθενται στην κεντρική σελίδα του διακομιστή ιστού της βάσης δεδομένων. Ο χάκερ
χρησιμοποιεί τον συνδυασμό αυτών των ονομάτων για να συνδεθεί με επιτυχία. Αφού συνδεθεί,
πραγματοποιείται μια εξαγωγή βάσης δεδομένων και μεταφορτώνεται στον υπολογιστή του Bob.
Ο χάκερ κοιτάζει τον δεύτερο διακομιστή ιστού (χρονοδιάγραμμα). Χρησιμοποιεί τους γνωστούς
συχνά χρησιμοποιούμενους κωδικούς πρόσβασης (bob,admin) ανεπιτυχώς. Το αεροδρόμιο
παρακολουθεί τις αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης στα αρχεία καταγραφής. Όταν το όριο
ανεπιτυχών προσπαθειών ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή, αποστέλλεται μια ειδοποίηση στους
διαχειριστές του συστήματος αερολιμένων.
Στις 22:50, οι διαχειριστές του συστήματος αερολιμένων ενημερώνονται ότι κάποιος προσπαθεί
να συνδεθεί στο ταμπλό (dashboard) της εφαρμογής χρονοδιαγράμματος με όνομα χρήστη
"admin" αλλά με λάθος κωδικό πρόσβασης. Οι διαχειριστές εξετάζουν τα αρχεία καταγραφής του
διακομιστή ιστού του διακομιστή AirtPortSys1 και το αρχείο καταγραφής διακομιστή VPN.
Διαπιστώνουν ότι οι αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης (failed login attempts), προέρχονται
από τη σύνδεση VPN του εργαζομένου Bob.
Ζητήθηκε άδεια από την Εταιρεία για διεξαγωγή έρευνας στο χώρο που έγινε το ηλεκτρονικό
έγκλημα.
105

Έγινε ο καθορισμός και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ομάδα που θα ερευνήσει το έγκλημα στο
χώρο. Ενημερώθηκε η ομάδα έρευνας με το τι ακριβώς έγινε. (Αναφέρεται παραπάνω).
Ενημερώσαμε την Διοίκηση του Οργανισμού καθώς και την Εταιρεία ITSAEU σχετικά με την
διεξαγωγή έρευνας καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα ηλεκτρονικά εγκλήματα.
Συγκεκριμένα η ομάδα συμφωνεί να ακολουθηθεί η μεθοδολογία κατά NIST λόγω του σύντομου
χρόνου καθώς και την ιδιαίτερη λεπτή μεταχείριση που θα πρέπει να ακολουθηθεί λόγω του ότι η
έρευνα γίνεται σε μεγάλο Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

7.2 Εντοπισμός – Συλλογή Δεδομένων
Στο χώρο εργασίας του Bob εντοπίστηκε μόνο ένας Υπολογιστής.
Φωτογραφία γραφείο χώρου:

106

7.3 Επαλήθευση Δεδομένων
Από τον Υπολογιστή αλλά και από το Αεροδρόμιο οι ελεγκτές μας παρείχαν μια φόρμα (Chain of
Custody) με τα hash values από τα κάτωθι αρχεία που υπήρχαν στον Υπολογιστή.

Επιπλέον, τα κουμπιά τροφοδοσίας καθώς και οι μονάδες CD-ROM και floppy disk καλύφθηκαν
με ταινία. Το desktop τοποθετήθηκε σε αντιστατική σακούλα και καταγράφηκε στο έγγραφο chain
of custody. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε με προσοχή στο αυτοκίνητο που θα το μεταφέρει στο
εργαστήριο.

7.4 Ανάλυση
Κληθήκαμε να ερευνήσουμε την υπόθεση σχετικά με την παραβίαση ενός υπολογιστή
εργαζομένου μέσω ενός Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) και την ενεργοποίηση της
απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (RDP) στον υπολογιστή αυτόν.
Στο σενάριο αυτό θα δείξουμε ότι παρότι το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) είναι
κρυπτογραφημένο, είναι ευπαθείς σε διάφορες επιθέσεις. Η έρευνα γίνεται με διάφορα εργαλεία
καθώς και αρχεία καταγραφής τα οποία μας τα παρέχουν.
Τα επόμενα τέσσερα αρχεία καταγραφής έχουν βρεθεί καθώς και δύο αρχεία pdf
Document 5c_graphical.pdf
Document 5c_Internal_network_design_student.pdf
Routerairport_20180726_enp0s8.pcap
Routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap
Openvpn.log (VPN server του Αεροδρομίου)
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Access_log (webserver AirportSys1 Airport)
Ξεκινάμε την ανάλυση των αρχείων καταγραφής:
Παρατηρούμε στο αρχείο καταγραφής access_log ότι γίνανε 16 ανεπιτυχείς προσπάθειες για να
διεισδύσουνε στον web server. Φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Η εντολή grep εμφανίζει μόνο τις γραμμές από το αρχείο καταγραφής που έχει να κάνει με τις
ανεπιτυχείς προσπάθειες. Η εντολή wc είναι για να μετρήσουμε τις λέξεις.
Παρακάτω φαίνεται η λίστα με τον υπολογισμό των hash values με τον SHA256 Αλγόριθμο.
Η εκτέλεση των υπολογισμών αυτών έγινε με το πρόγραμμα QuickHash 2.8.4
Hash Values of the log files:

108

Παρατηρούμε ότι τα hash values των αρχείων καταγραφής είναι ίδια με τα hash values που είχαμε
από την αρχή.
Με βάση το αρχείο καταγραφής OpenVPN.log η διεύθυνση του Bob είναι η 198.51.100.20 και ο
web server είναι ο 10.20.31.2

To PC του Bob λέγεται ADMIN-PC
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Ανάλυση των network dump αρχείων:
Routerairport_20180726_enp0s8.pcap και Routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap
•

Routerairport_20180726_enp0s8.pcap

To Openvpn επικοινωνεί μέσω της θύρας 1194. Το πρωτόκολλο TCP γίνεται Openvpn.

Η σύνδεση TCP παρατηρούμε ότι αρχικά ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:36:18
•

Routeritsaeu_20180726_enp0s8.pcap

Ανοίγοντας το παραπάνω αρχείο παρατηρούμε ότι υπάρχουν τρεις IP διευθύνσεις 192.0.2.80,
198.51.100.20 και 203.0.113.210 οι οποίες έχουν πληθώρα συνδέσεων μεταξύ τους.

Από το σχεδιάγραμμα 5c_internal_network_design παρατηρούμε ότι η IP διεύθυνση
203.0.113.210 ανήκει στον VPN server και η 198.51.100.20 στον χρήστη Bob. Η διεύθυνση
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192.0.2.80 η οποία από τα παραπάνω φαίνεται ότι επικοινωνεί με τον Bob είναι μάλλον του
επιτιθέμενου.
Παρακάτω θα αναλύσουμε με τη χρήση του Wireshark και με παραμέτρους ip.addr==192.0.2.80
and ip.addr==198.51.100.20 την επικοινωνία που έχουν μεταξύ τους:

Από τη παραπάνω εικόνα φαίνεται ότι ξεκινάει η επίθεση (στις 18:06:47).
Ακολουθούμε το TCP stream της επίθεσης στο Wireshark:

Παρατηρούμε ότι ο Bob έχει Microsoft Windows 7 Ultimate 7601 SP1 και έχει προφανώς μείνει
πίσω στις ενημερώσεις.
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Παρατηρούμε ότι κατά την σύνδεση VPN η επικοινωνία γίνεται κρυπτογραφημένα με αποτέλεσμα
να είναι δύσκολο να την διαβάσει κάποιος (plaintext).

7.5 Timeline
1. 26-07-2018 16:36:18 CEST H σύνδεση VPN ξεκίνησε από τον υπολογιστή 198.51.100.20
2. 26-07-2018 17:00:00 CEST ο Bob κλείδωσε τον υπολογιστή του και έφυγε από το
γραφείο.
3. 26-07-2018 18:07:43 CEST Ο υπολογιστής 198.51.100.20 παραβιάστηκε από κάποιον από
τη διεύθυνση IP 192.0.2.80.
4. 26-07-2018 18:14:08 CEST o hacker (192.0.2.80) ξεκίνησε μια σύνδεση απομακρυσμένης
εργασίας (RDP) με τον υπολογιστή του Bob (198.51.100.20) με την οποία επιτίθεται στον
διακομιστή χρησιμοποιώντας RDC σύνδεση μέσω της VPN σύνδεσης που είχε συνδεθεί
προηγουμένως ο Bob στον server 203.0.113.210.
5. 26-07-2018 22:47:50 CEST μέχρι και 22:57:24 CEST

υπήρξαν 16 ανεπιτυχείς

προσπάθειες logins από τη σύνδεση VPN χρησιμοποιώντας το σαν username το admin.
6. 26-07-2018 22:58:57 CEST χάθηκε η σύνδεση VPN.
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7.6 Εξέταση της Επίθεσης
Μετατρέψαμε τα δυο αρχεία σε Ascii για να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε επιπλέον
πληροφορίες για την επίθεση.

• 26-07-2018 18:07:43 CEST Ο υπολογιστής 198.51.100.20 παραβιάστηκε από τη
διεύθυνση IP 192.0.2.80. (πρωτόκολλο SMB).
•

26-07-2018 18:14:08 CEST o hacker (192.0.2.80) ξεκίνησε μια σύνδεση απομακρυσμένης
εργασίας (RDP) με τον υπολογιστή του Bob (198.51.100.20) με την οποία επιτίθεται στον
διακομιστή χρησιμοποιώντας RDP18 σύνδεση και μέσω της VPN σύνδεσης που είχε
συνδεθεί προηγουμένως ο Bob στον VPN server 203.0.113.210.

18 https://www.reddit.com/r/sysadmin/comments/bqwmvd/what_is_an_rdp_cookie_mstshash_and_how_do_you/

113

Βασιζόμενος στα στοιχεία ότι ο Bob χρησιμοποιεί Windows 7 και έκδοση του SMB είναι η 1 (ΝΤ
LM 0.12) η επίθεση έγινε με βάση την ευπάθεια MS17-1019.
•

26-07-2018 22:47:50 CEST μέχρι και 22:57:24 CEST

υπήρξαν 16 ανεπιτυχείς

προσπάθειες logins από τη σύνδεση VPN χρησιμοποιώντας το σαν username το admin.

19

https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2017/ms17-010
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•

26 07 2018 22:58:57 CEST χάθηκε η σύνδεση VPN.

Στην επόμενη εικόνα παρατηρούμε ότι, κανονικά ο hacker επιτίθεται στον υπολογιστή του
θύματος. Το πρόβλημα με την μέθοδο αυτή είναι ότι το firewall του θύματος ενδέχεται να
μπλοκάρει την σύνδεση αυτή στο επίπεδο της θύρας. Η εξερχόμενη κίνηση δεδομένων έχει
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λιγότερες πιθανότητες να μπλοκαριστεί από κάποιο firewall. Όταν ο επιτιθέμενος δίνει εντολή
στον υπολογιστή του θύματος να ξεκινήσει μια σύνδεση, η σύνδεση αυτή θα πραγματοποιηθεί
χωρίς να μπλοκαριστεί από κάποιο κανόνα του firewall. Σε αυτή την περίπτωση το θύμα ξεκινάει
μια σύνδεση στον υπολογιστή του επιτιθέμενου στην θύρα 4444 (TCP) όπως φαίνεται παρακάτω.
Ο υπολογιστής του hacker ήδη τρέχει έναν listener σε αυτή την πόρτα. Η τεχνική αυτή ονομάζεται
reverse TCP.20

7.7 Ανάλυση Η/Υ
Ανάλυση Αρχείων Υπολογιστή υπαλλήλου Bob
Στον υπολογιστή του Bob δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης.

20

https://ieeexplore.ieee.org/document/7502270
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7.8 Παρουσίαση
7.8.1 Παράρτημα Α – Συνεντεύξεις
7.8.1.1 Συνέντευξη με τον Υπάλληλο Bob (ITSAEU)
Ερώτηση: Τι ώρα φύγατε από το χώρο εργασίας σας;
Απάντηση: Πρέπει να ήταν γύρω στις 17:00
Ερώτηση: Αφήσατε ανοικτό τον Υπολογιστή ή τον κλείσατε;
Απάντηση: Τον άφησα ανοικτό αλλά κλειδωμένο.
Ερώτηση: O Υπολογιστής σας είναι σταθερός ή φορητός και επίσης τον χρησιμοποιεί και άλλος
υπάλληλος;
Απάντηση: Σταθερός και δεν τον χρησιμοποιεί άλλο εκτός από εμένα.
Ερώτηση: Ποιο είναι το username και password του Υπολογιστή σας;
Απάντηση: Admin και password BobtheGreat
Ερώτηση: Όταν φύγατε από το χώρο εργασίας σας την σύνδεση VPN την κλείσατε;
Απάντηση: Όχι
7.8.1.2 Συνέντευξη με τον IT Admin ITSAEU
Ερώτηση: Πόσα χρόνια εργάζεται στην εταιρείας σας ο Bob;
Απάντηση:12 χρόνια
Ερώτηση: Υπάρχει κρυπτογράφηση δίσκου στους Υπολογιστές της Εταιρείας;
Απάντηση: Όχι δεν υπάρχει κρυπτογράφηση δίσκων
Ερώτηση: Ποιο είναι το username και password του Υπολογιστή σας;
Απάντηση: Username admin και password itsaeukostas1234
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: kostasarmyras@itsaueu.gr
Ερώτηση: Μπορείτε να μας παραδώσετε τα αρχεία καταγραφής των servers – routers καθώς και
το access log της ημέρας της παραβίασης (26-07-2018);
Απάντηση: Ναι φυσικά.
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7.8.1.3 Συνέντευξη με τον ΙΤ Admin Αεροδρομίου
Ερώτηση: Λειτουργούν συστήματα επιτήρησης και καταγραφής στο χώρο του αεροδρομίου;
Απάντηση: Ναι, λειτουργούν όλο το 24ώρο.
Ερώτηση: Μπορείτε να μας παραδώσετε τα αρχεία καταγραφής του router του αεροδρομίου στις
26-07-2018;
Απάντηση: Ναι φυσικά.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: GeorgeAlexiou@europeairport.eu
Ερώτηση: Μπορείτε να μας παραδώσετε το ιστορικό του VPN server;
Απάντηση: Το ιστορικό θα είναι διαθέσιμο σε εσάς άμεσα μέσα στις επόμενες ώρες.
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7.8.2 Παράρτημα Β – Chain of Custody
7.8.2.1 EVIDENCE CHAIN OF CUSTODY TRACKING FORM
Case Number: 1234
Offense: Network Intrusion
Submitting Officer: (Name/ID#) Armyras Kostas 15248/4D Expert Witness
Victim: Bob MacAlister
Suspect: Hacker/Unknown
Date/Time Seized: 28/07/2018

Location of Seizure: Dublin

Description of Evidence
Item

Quantity

Description of Item (Model, Serial #, Condition, Marks, Scratches)

1

Dell Desktop S12345 closed, many Scratches

#
001

Chain of Custody
Item

Date/Time

#
001

28/07/2018

Released

by Received

by Comments/Loca

(Signature & ID#)

(Signature & ID#)

tion

Mr. M58 Security Officer

K. Armyras 15248/4D

Scene Crime
R&D
Department, -1
Floor
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7.8.3 Παράρτημα Γ – Εξοπλισμός
Εξοπλισμός - Examination Summary
Ο υλικός εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελείται από:
1. 1 Laptop με λειτουργικό σύστημα Windows 10
2. 1 Desktop με λειτουργικό σύστημα Windows 10 και Kali 2018 (dual boot)
2 Δίσκοι 256GΒ έκαστος
2 USB Sticks 64GB έκαστο
Ο υλικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή του εγκλήματος είναι:
1 Laptop με λειτουργικό σύστημα Windows 10
1 WiebeTECH Forensic UltraDock V5
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε και είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές που
χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση είναι:

1. Atril Document Viewer 1.12.2
2. Java 10.0.1 (https://www.java.com/en/download/)
3. LibreOffice (v.5.4)
4. QuickHash (v.2.8.4)
5. Tcpdump (v.4.9.3) https://www.tcpdump.org
6. Wireshark (v.2.4.1)
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7.8.4 Παράρτημα Δ - Πρόληψη
•

Θα πρέπει να απενεργοποιηθεί η υπηρεσία remote desktop service για όλους τους χρήστες
των τερματικών που δεν χρειάζονται απομακρυσμένη επικοινωνία.

•

Ενεργοποίηση των κανόνων των Host Based Firewalls με συγκεκριμένη λειτουργία, την
άρνηση των εισερχόμενων RDP συνδέσεων.

•

Τοπικοί λογαριασμοί: Αποτροπή από τη χρήση RDP χρησιμοποιώντας τοπικούς
λογαριασμούς σε τερματικούς σταθμούς με τη διαδικασία ενεργοποίησης επιλογής
άρνησης εισόδου μέσω των υπηρεσιών Remote Desktop Services ρυθμίσεων ασφάλειας.

•

Εισαγωγή κανόνων μέσω του snort για την αποτροπή RDP συνδέσεων όπως :

alert tcp any [21,22,23,25,53,80,443,8080] -> any !3389 (msg:"RDP - HANDSHAKE [Tunneled
msts]"; dsize:<65; content:"|03 00 00|"; depth:3; content:"|e0|"; distance:2; within:1;
content:"Cookie: mstshash="; distance:5; within:17; sid:1; rev:1;)

7.9 Βιβλιογραφία
1. ENISA trainings “Digital forensics” https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-forcybersecurityspecialists/online-training-material/technicaloperational/#network_forensics (last accessed on August 30th 2016)
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensic_process (last accessed on August 30th
2016)
3. “Identification and handling of electronic evidence”
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainingsfor-cybersecurity-specialists/online-trainingmaterial/documents/identification-and-handling-ofelectronic-evidence-handbook (last
accessed on August 30th 2016)
4. https://en.wikipedia.org/wiki/NetFlow (last accessed on August 30th 2016)
5. http://nfdump.sourceforge.net/ (last accessed on August 30th 2016)
6. Network forensics https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurityspecialists/onlinetraining-material/technical-operational/#digital_forensics (last accessed
on August 30th 2016)
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8 Μελέτη Περίπτωσης – Διαρροή Δεδομένων21
Η εταιρεία ενός πελάτη κατήγγειλε ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εντοπίστηκαν σε μια
ηλεκτρονική εφαρμογή διαμοιρασμού κειμένου στο Internet. Ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας επικοινώνησε με την ομάδα μας για διεξαγωγή έρευνας στη σκηνή του εγκλήματος.
Η κατάλληλη άδεια χορηγήθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ώστε να γίνει έρευνα
στα γραφεία της Εταιρείας. Ως ομάδα έρευνας με expert witness τον κ. Αρμύρα Κων/νο και
technical witness τον κ. Μάγκο Ραφαήλ και κ. Νίκο Μαυριδάκη ανέλαβαν τη διενέργεια εύρεσης,
ανάλυσης και παρουσίασης σχετικών ψηφιακών πειστηρίων. Η ομάδα μετέβη στη σκηνή του
εγκλήματος στις 01/09/2016 και ώρα 09:00 π.μ.. (τοπική ώρα).
Ο εξοπλισμός που θεωρήθηκε κατάλληλος ώστε να γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης παρουσιάζεται
στο Παράρτημα ΣΤ.

8.1 Συλλογή Δεδομένων
Κάνουμε μια καταγραφή των φακέλων και των αρχείων που έχει o Σκληρός Δίσκος.
Ο Δίσκος έχει δύο φακέλους αρχικά:
Pfsense (κατάλογος)

Dhcpsrv (κατάλογος)

Log.tar.gz

2016-08-16_18133_dhcpsrv.zip

Nfdump.tar.gz

diskdump.raw.gz (dump του δίσκου)

Squid-logs.tar.gz

memdump.lime.gz (dump της μνήμης)

Αρχικά, από τον φάκελο Pfsense αποσυμπιέζουμε τα αρχεία σε ξεχωριστό φάκελο και ξεκινάμε
την συλλογή και εξέταση των δεδομένων.

21

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/technicaloperational#network_forensics
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8.1.1 Σχεδιάγραμμα Χώρου

8.1.2 Φωτογραφία Γραφείου Υπόπτου

Στο χώρο εντοπίστηκε ένας ανοικτός υπολογιστής τύπου Dell X1235 Desktop καθώς και ένας
εκτυπωτής τύπου HP Laserjet 5100.
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8.2 Διαφύλαξη
8.2.1 Διαφύλαξη Μνήμης Πειστηρίου Η/Υ Desktop
Με ελαφριά κίνηση στο trackpad βεβαιωθήκαμε ότι το pc ήταν ανοιχτό. Συνεπώς η διαφύλαξη
της πτητικής μνήμης του Pc έχει προτεραιότητα, καθώς τα δεδομένα της μνήμης έπρεπε να
εξαχθούν άμεσα ώστε να μη χαθούν. Εισήχθη USB stick στο Pc με σκοπό την εκτέλεση του
προγράμματος DumpIt ώστε να ληφθεί πιστό αντίγραφο της εικόνας της μνήμης τη δεδομένη
στιγμή.
8.2.2 Διαφύλαξη Δίσκου Πειστηρίου Η/Υ Desktop
Για την αντιγραφή του δίσκου θα πρέπει να γίνει εξαγωγή του δίσκου, ώστε να χρησιμοποιηθεί
στη συσκευή WiebeTECH Forensic UltraDock V5, η οποία αποτρέπει την εγγραφή δεδομένων σε
ένα δίσκο στον οποίο συνδέεται, και παράλληλα παρέχει read only πρόσβαση. Για την αφαίρεση
του δίσκου, πρώτα έγινε αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας του υπολογιστή. Κάθε καλώδιο
που αποσυνδέθηκε από το desktop, επισημάνθηκε με κατάλληλες ετικέτες που αναφέρουν τον
τύπο καλωδίου και τη θύρα σύνδεσης. Η αντιγραφή έγινε συνδέοντας τη συσκευή ανάγνωσης του
δίσκου με το δικό μας laptop και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα FTK Imager όπως και στη λήψη
αντιγράφου του δίσκου του Laptop. Η διαδικασία αφαίρεσης του δίσκου και επανασύνδεσής του
στο desktop καθώς και όποιες ενέργειες αποσύνδεσης καλωδίων του desktop, βιντεοσκοπήθηκαν.
Επιπλέον, τα κουμπιά τροφοδοσίας καθώς και οι μονάδες CD-ROM και floppy disk καλύφθηκαν
με ταινία. Το desktop τοποθετήθηκε σε αντιστατική σακούλα και καταγράφηκε στο έγγραφο chain
of custody. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε με προσοχή στο αυτοκίνητο που θα το μεταφέρει στο
εργαστήριο.

8.3 Ανάλυση
Η ανάλυση του Δίσκου του H/Y περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ
Η ανάλυση της Μνήμης του H/Y περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ
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8.4 Παρουσίαση
8.4.1 Παράρτημα Α – Συνεντεύξεις
8.4.1.1 Συνέντευξη με τον IT Administrator
Ερώτηση: Υπάρχει κρυπτογράφηση δίσκου στους υπολογιστές της εταιρείας;
Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει κρυπτογράφηση δίσκων.
Ερώτηση: Ποια είναι τα στοιχεία του λογαριασμού διαχειριστή του υπολογιστή του υπόπτου;
Απάντηση: Username Peter και password δεν γνωρίζω.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: bill.anderson@companyx.biz
8.4.1.2 Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας
Ερώτηση: Λειτουργούν κάμερες στους χώρους της εταιρείας;
Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχουν κάμερες στους χώρους της εταιρείας.
Ερώτηση: Μπορείτε να μας παραδώσετε το ιστορικό του Access Card Reader;
Απάντηση: Το ιστορικό θα είναι διαθέσιμο σε εσάς άμεσα.

8.4.1.3 Συνέντευξη με τον Υπάλληλο Emmet
Ερώτηση: Έχετε πρόσβαση στον υπολογιστή που βρέθηκε στο γραφείο του Peter;
Απάντηση: Όχι, το Desktop δεν είναι κοινόχρηστο.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: emmet@companyx.biz

8.4.1.4 Συνέντευξη με τον Υπάλληλο John
Ερώτηση: Έχετε πρόσβαση στον υπολογιστή που βρέθηκε στο γραφείο του Peter;
Απάντηση: Ναι, το Desktop είναι κοινόχρηστο.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: John.Atkins@companyx.biz
8.4.1.5 Συνέντευξη με τον Υπάλληλο Joe
Ερώτηση: Έχετε πρόσβαση στον υπολογιστή που βρέθηκε στο γραφείο του Peter;
Απάντηση: Όχι φυσικά.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: Joe@companyx.biz
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8.4.1.6 Συνέντευξη με τον Υπάλληλο Peter
Ερώτηση: Πότε ξεκινήσατε να εργάζεστε στην Εταιρεία;
Απάντηση: Είμαι καινούργιος στην εταιρεία μόλις 4 μήνες.
Ερώτηση: Τι ώρες εργάζεστε;
Απάντηση: Από τις 09:00 κάθε μέρα μέχρι και τις 17:00, αλλά πολλές φορές κάθομαι
παραπάνω λόγω φόρτου εργασίας.
Ερώτηση: Τον Υπολογιστή σας τον χρησιμοποιούν και άλλοι;
Απάντηση: Ναι είναι κοινόχρηστος.
Ερώτηση: Ποιος είναι ο εταιρικός σας λογαριασμός email;
Απάντηση: Peter.Wilkins@companyx.biz

8.5 Παράρτημα Β
8.5.1 Λήψη Πιστού Αντιγράφου Μνήμης Υπολογιστή
Εκτελούμε την εφαρμογή DumpIt και διαλέγουμε ως χώρο αποθήκευσης το USB Stick. Επιλέγουμε
την επιλογή y.

8.5.2 Λήψη Πιστού Αντιγράφου Δίσκου Υπολογιστή
Δημιουργούμε αντίγραφα από τα πειστήρια που έχουμε λάβει
Ελέγχουμε τα hash values με τον αλγόριθμο sha256 για να βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα είναι
ακέραια και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Λήψη πιστού αντιγράφου δίσκου Η/Υ Desktop με το Forensic Imager και ξανά κάνουμε την ίδια
διαδικασία για λήψη δευτέρου αντιγράφου με το ίδιο πρόγραμμα και έλεγχο των hash values να
είναι τα ακριβώς τα ίδια.
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Τέλος του πρώτου αντιγράφου και συνεχίζουμε με το δεύτερο:
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Παρατηρούμε ότι όλα τα hash values είναι ακριβώς ίδια, συνεπώς συνεχίζουμε την έρευνά μας
στο επόμενο βήμα.
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8.6 Παράρτημα Γ – Ανάλυση Δίσκου Η/Υ Desktop
1. Hash values των πειστηρίων
Πειστήριο

Hash Values

Desktop Hard Disk

(MD5) 46123f1efef3dacb1a39ef42d96ae270
(SHA1) 164a1d6170ae1bf0236071d8aecbc2bf52efa9d7

Desktop Memory

(MD5) 4042D776F36B47CE4BCA910F6E2044F2
(SHA1) 3579cffb49eea6174450a02b85a12607d0b819ac

2. Partitions στο δίσκο του μηχανήματος
Σύστημα

Τομέας

Συνολικοί

Αρχείων

Έναρξης

Τομείς

0

2048

1MB

2048

18872320

9,6GB

ΟΧΙ

18874368

2048

1MB

4

ΟΧΙ

18876416

2093056

1GB

5

ΟΧΙ

20969472

2048

1MB

ΑΑ

Bootable

1

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

3

EXT

3. Πληροφορίες του λειτουργικού συστήματος και όνομα υπολογιστή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ubuntu Linux

Έκδοση

14.04.4 LTS

Όνομα Υπολογιστή

desktop-dbmg9rv

Λογαριασμός Χρήστη

Peter

IPv4 Address

192.168.5.100
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Μέγεθος

4. Πληροφορίες δικτύου

5. Λογαριασμοί χρηστών

6. Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ο κωδικός του Peter φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Οι users μαζί με τους κωδικούς τους hashed. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λεξικογραφική επίθεση
και να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τους κωδικούς τους αλλά δεν είναι χρήσιμο για την
έρευνά μας.
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8.7 Ανάλυση Δίσκου H/Y
8.7.1 Network Forensics Investigation
8.7.1.1 Συλλογή Στοιχείων – Πειστηρίων
Ξεκινάμε με στοιχεία που ανακτήσαμε από το pfsense22 firewall:

Τα αρχεία αυτά είναι αποθηκευμένα στο directory /var/log (log.tar.gz).
Μετά από την ανάλυση που κάναμε στα αρχεία αναλυτικά εστιάσαμε την προσοχή μας σε δύο
αρχεία:
1. Filter.log (packet filter log file)
2. Resolver.log (dsnmasq dns resolver – router)
Με την εντολή file *.log βλέπουμε αν τα αρχεία είναι σε μορφή ASCII κείμενο ή binary αρχεία.

22

https://en.wikipedia.org/wiki/PfSense
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Επιπλέον αρχεία log είναι από το squid proxy23 log files (/var/squid/log)
1. Cache log
2. Access.log

Άλλα είναι τα Netflows που είναι αποθηκευμένα στο αρχείο nfdump.tar.gz. Τα αρχεία αυτά
περιέχουν ροές δεδομένων για 5 λεπτά περίπου. Η μορφή των αρχείων είναι δυαδική και μπορούν
να διαβαστούν μόνο με το πρόγραμμα nfdump24.

8.7.1.2 Σύγκριση Hash Values Πειστηρίων
Από τον φάκελο Dhcpsrv:
Files: 2016_08_16_181333_dhcpsrv.zip

Diskdumpraw.gz

Memdump.lime.gz

23
24

https://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/SquidLogs
http://nfdump.sourceforge.net/
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Από τον φάκελο pfsense:
Log.tar.gz

nfdump.tar.gz

squid-logs.tar.gz

Τα αντιγράφουμε στον υπολογιστή μας.
Dhcpsrv.zip

Diskdumpraw.gz

Memdump.lime.gz

Φάκελος pfsense:
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Log.tar.gz

nfdump.tar.gz

squid-logs.tar.gz

Ελέγχουμε τα hash values των αρχείων να είναι ακριβώς ίδια για να συνεχίσουμε την έρευνά μας.
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Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία βάση της μεθοδολογίας που ακολουθούμε και τα αντιγράφουμε
πάλι (δεύτερη αντιγραφή) σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος και ελέγχουμε ξανά τα hash
values των αρχείων. Παρατηρούμε ότι είναι ακριβώς τα ίδια και συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα
που είναι η εξέταση των αρχείων αυτών.

8.7.1.3 Εξέταση Πειστηρίων
Ξεκινάμε και εξετάζουμε με το nfdump ένα ένα τα αρχεία που υπάρχουν στο directory.
Ελέγχουμε για περίεργες επικοινωνίες ή κάτι που να μην είναι συμβατό με τα υπόλοιπα.
Η εντολή που χρησιμοποιούμε είναι η: nfdump -r nfcapd.200504131500

Δεν παρατηρούμε κάτι ιδιαίτερο.
Συνεπώς συνεχίζουμε με το επόμενο αρχείο:
Επόμενο αρχείο: nfdump -r nfcapd.201608162350 -c 20
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Συνεχίζουμε στα επόμενα αρχεία με αυτό τον τρόπο για να δούμε αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον.
Παρατηρούμε ότι στο filter.log αρχείο καθώς και στο resolver.log (pfsense/log) αρχείο η μοναδική
ημερομηνία είναι η 16/08/2016 οπότε και το σημειώνουμε.
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Θα ξεκινήσουμε την έρευνά μας στην διεύθυνση αυτή καθώς επίσης και αν σχετίζεται με την
ημερομηνία που ίσως πιθανολογούμε να έγινε η παραβίαση. (16/08/2016)
Θα συνεχίσουμε την έρευνά μας με το nfdump και πάλι:
Εντολή nfdump -o long -R . -A proto 'ip 192.168.5.100' θα μας εμφανίσει τις ημερομηνίες καθώς
και τις IP διευθύνσεις που σχετίζεται η συγκεκριμένη IP διεύθυνση.

Δεν παρατηρούμε κάτι ασυνήθιστο για την ώρα. Συνεχίζουμε με την κίνηση στο πρωτόκολλο
ICMP.

Παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες IP διευθύνσεις που είναι στο δίκτυο και σχετίζονται με την
IP 192.168.5.100 που ελέγχουμε. Επίσης τα πακέτα που εμφανίζονται (μόνο 2), σημαίνει ότι
μάλλον κάνει κάποιος ping στις διευθύνσεις αυτές. Οι IP διευθύνσεις 192.168.56.10 και
192.168.5.10 εμφανίζονται στο δίκτυο. Ελέγχουμε το πρωτόκολλο UDP (λόγω του ότι
χρησιμοποιεί broadcasting/multicasting packets) και κάνουμε ταξινόμηση με τις περισσότερες
χρησιμοποιημένες υπηρεσίες και να μας εμφανίσει τις πρώτες 10.
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Ταξινόμηση με βάση την ροή δεδομένων :

Παρατηρούμε ότι η περισσότερη κίνηση είναι στην υπηρεσία DNS, μερικές ροές δεδομένων στο
MDNS(5353), NETBIOS name server (137) και στο Universal Plug & Play (1900).
Συνεχίζουμε την έρευνά μας πάλι με την εμφάνιση του TCP πρωτοκόλλου με ταξινόμηση ανά
bytes:

Κάνουμε το ίδιο με ταξινόμηση με βάση τη ροή δεδομένων:
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Παρατηρούμε ότι σε μια θύρα (12345) περνάει μεγάλη ποσότητα από δεδομένα. Θα πρέπει να την
ελέγξουμε διεξοδικά για να δούμε με ποιον ανταλλάσσει τόση πολλή πληροφορία/δεδομένα.

Παρατηρούμε ότι η διεύθυνση 36.98.102.89 είναι κύρια κατάληξη της κίνησης αυτής.
Κάνουμε μια έρευνα στο τοπικό δίκτυο: Παρατηρούμε ότι μεγάλες ποσότητες ροών δεδομένων
εμφανίζονται σε τρεις IP διευθύνσεις: 192.168.5.10, 192.168.5.15 και 192.168.5.1

Για να προσθέσουμε στην έρευνά μας και τις θύρες κατάληξης (dst ports) :

Παρατηρούμε ότι οι θύρες είναι τυχαίες και η κάθε πόρτα έχει 2 ή 4 bytes/Flows.
Προσθέτουμε και μια ταξινόμηση ανά ροή δεδομένων:

Παρατηρούμε ότι η κοινή πόρτα 22 είναι η SSH25 που εμφανίζεται σε ένα host με ip διεύθυνση
192.168.5.10. Το σημειώνουμε για περαιτέρω έρευνα! Ας κοιτάξουμε και τις υπόλοιπες συνδέσεις
που υπάρχουν:

25

https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell
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Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το πλήθος των συνδέσεων προέρχονται από μερικές πόρτες
όπως: 41476,41477 και 62604.
Για την θύρα 62604 το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Από τι στιγμή που υπάρχει μόνο ένα πακέτο σε κάθε σύνδεση, εικάζουμε ότι μάλλον πρόκειται
για μια δραστηριότητα ελέγχου του δικτύου (network scanning). Επιπροσθέτως μας βοηθάει στο
συμπέρασμά μας ότι η σημαία (Flag) έχει το S ενεργοποιημένο όπου μας παραπέμπει στο SYN26.
Για την θύρα 41476 το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Από τι στιγμή που υπάρχει μόνο ένα πακέτο σε κάθε σύνδεση, εικάζουμε ότι μάλλον πρόκειται
για μια δραστηριότητα ελέγχου του δικτύου (network scanning). Επιπροσθέτως μας βοηθάει στο
συμπέρασμά μας ότι η σημαία (Flag) έχει το S ενεργοποιημένο όπου μας παραπέμπει στο SYN27.

26
27

https://el.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://el.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
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Για την θύρα 41477 το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Ταξινόμηση με βάση τη διεύθυνση προορισμού καθώς και τα δεδομένα:

Ταξινόμηση κατά θύρα προορισμού και κατά αριθμό ροών δεδομένων:

Αυτά που βρήκαμε στην παραπάνω διαφάνεια τα κάνουμε ταξινόμηση ανά θύρα προορισμού και
ανά αριθμό ροών δεδομένων:

Βάση των ευρημάτων μέχρι τώρα παρατηρούμε ότι η πόρτα 80 καθώς και η 443 έχουν την
μεγαλύτερη προσπέλαση δεδομένων. Την πόρτα 12345 την γνωρίζαμε ήδη από πριν.
Επόμενο Βήμα, είναι η έρευνά μας στα δύο αρχεία από το Squid proxy server που έχουμε στην
κατοχή μας: access.log και cashe.log.
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Το αρχείο access.log περιέχει λίστες με url’s που έχουν περάσει μέσα από τον proxy server
συνεπώς θα είναι σημαντικά ενδιαφέρον να τις ερευνήσουμε. Με την εντολή grep μπορούμε να
εμφανίσουμε το αρχείο με συγκεκριμένους παραμέτρους που θέλουμε.
Ανοίγουμε το αρχείο access.log και εστιάζουμε την προσοχή μας στη λέξη GET με αποτέλεσμα
να δούμε τα αιτήματα που έχει η διεύθυνση 192.168.5.10.

……….

Επειδή ο χρόνος είναι σε unix timestamp το μετατρέπουμε σε ώρα που μπορούμε να δούμε:
Unix time: 1471356988.431

Readable Timestamp: Tue, 16 Aug 2016 14:16:28 (GMT)

Unix time: 1471357647.942

Readable Timestamp: Tue, 16 Aug 2016 14:27:27 (GMT)

Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα αρχείο binaries-only.zip που σχετίζεται με την διεύθυνση
54.229.228.176! Θα πρέπει να ελέγξουμε την διεύθυνση που ανακαλύψαμε με το nfdump να
δούμε τι μπορούμε να ανακαλύψουμε:
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Παρατηρούμε ότι η διεύθυνση αυτή σχετίζεται με δυο διευθύνσεις του εσωτερικού δικτύου:
192.168.5.10 και η 192.168.5.100.
Να ελέγξουμε και τις πόρτες των διευθύνσεων αυτών:

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στο http των url’s που υπάρχουν στο αρχείο καταγραφής
access.log, οι λήψεις από την διεύθυνση 192.168.5.100 δεν φαίνονται πουθενά στο αρχείο
καταγραφής του proxy server (squid) ενώ μας εμφανίζεται στο NetFlow (nfdump). Καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι η διεύθυνση 192.168.5.100 παρακάμπτει τον proxy server!
Συνοψίζοντας, περιγράφουμε τα ευρήματα μέχρι τώρα όσον αφορά τη διεύθυνση 192.168.5.100:
•

Συνδέσεις στην διεύθυνση προορισμού 36.98.102.89 και θύρα 12345 (TCP) με αρκετή
μεγάλη ποσότητα δεδομένων.

•

Ανίχνευση θυρών προς τις διευθύνσεις 192.168.5.1, 192.168.5.10 και 192.168.5.15.

•

Συνδέσεις προς την θύρα 22 (SSH) της διεύθυνσης 192.168.5.10.

•

Κατέβασμα του αρχείου binaries-only.zip από τη διεύθυνση blog.mysportsclub.ex
(54.229.228.176) από την 192.168.5.10 στις 16/08/2016 και ώρα 14:16 GMT.

Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποιο άλλο συμπέρασμα, οπότε συνεχίζουμε
την έρευνά μας στην επόμενη φάση.
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8.7.1.4 Εξέταση και Συλλογή Στοιχείων με το Autopsy
Εισάγουμε το αρχείο με το δίσκο που αντιγράψαμε (πρώτο αντίγραφο)

Partitions του δίσκου του Μηχανήματος
ΑΑ

Bootable

Σύστημα

Τομέας

Συνολικοί

Μέγεθος

Αρχείων

Έναρξης

Τομείς

0

2048

1MB

2048

18872320

9,6GB

1

ΟΧΙ

2

ΝΑΙ

3

ΟΧΙ

18874368

2048

1MB

4

ΟΧΙ

18876416

2093056

1GB

5

ΟΧΙ

20969472

2048

1MB

EXT4
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8.7.1.5 Εξέταση Αρχείων
Ενδείξεις Παραβίασης: Χρήστης Peter
Στην παρακάτω εικόνα εντοπίσαμε κάποιον με την διεύθυνση ip 192.168.5.100 να προσπαθεί να
μαντέψει τον κωδικό του root:

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ότι τον μάντεψε σωστά τον κωδικό και επέτρεψε να έχει root
δικαιώματα ο χρήστης.

(Δημιούργησε έναν χρήστη nroot στο group sudo και άλλαξε το password του root. Nroot=Peter)
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Παρατηρούμε ότι ο Peter στις 14:35 κατέβασε στον υπολογιστή το αρχείο binaries-only.zip

Ανοίξαμε προσεκτικά το αρχείο να δούμε τι υπάρχει μέσα και είδαμε ότι το zip αρχείο binariesonly.zip έχει 2 αρχεία update τα οποία είναι ίδια :
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Παρατηρούμε ότι στο δεύτερο αρχείο έχει προστεθεί μια ακόμα γραμμή: rm -f/tmp/binariesonly.zip
Αν εκτελούσαμε το αρχείο αυτό, θα πρόσθετε έναν νέο χρήστη (nroot), θα άλλαζε το password
για τον root και nroot σε New-p8ss και εγκαθιστούσε τη δική του έκδοση του ssh και θα
εγκαθιστούσε μια βιβλιοθήκη libsecurity.so στο /lib/x86_64linux-gnu/. Η βιβλιοθήκη αυτή
αυτόματα θα φορτωνόταν σε οποιαδήποτε νέα διαδικασία εκκίνησης. Επίσης θα τροποποιούσε το
/etc/ld.so.preload. Μετά από σχετική έρευνα στο Διαδίκτυο και στην βιβλιογραφία διαπιστώσαμε
ότι αυτό το είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό rootkit του Unix συστημάτων.
Εφόσον το αρχείο είναι ακόμα στα αρχεία του συστήματος, πρέπει να είναι η έκδοση του root του
αρχείου zip που έτρεχε. Για να μπορέσει να τροποποιήσει το σύστημα θα έπρεπε να είχε root
δικαιώματα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την χρονική ανάλυση (timestamp). Θα ελέγξουμε τι συνέβη
εκείνη την ώρα και πότε το αρχείο μπήκε στο σύστημα.
Αμέσως μετά προχώρησε σε netscan να δει τι υπάρχει στο δίκτυο καθώς και τους χρήστες που
υπάρχουν.

Ανοίγουμε το αρχείο bash.history του χρήστη peter για να το ελέγξουμε αρκεί ο επιτιθέμενος να
μην έχει ξεχάσει να σβήσει το history με την εντολή history -c καθώς και να μην έχει αλλάξει την
κατάσταση του histfile σε unset). Παρατηρούμε ότι η τελευταία γραμμή έχει ένα su και ένα nroot.
Ο nroot είναι ο νέος χρήστης που δημιουργήθηκε με το ίδιο directory όπως ο /root.
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Το αρχικό όμως bash.history έχει περίπου 1000 γραμμές, ακόμα και αυτό που δημιουργήσαμε
εμείς με το forensic image. Παρατηρούμε ότι οι τελευταίες εγγραφές στο αρχείο είναι όταν πήραμε
το αντίγραφο για την έρευνα. Φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Επίσης παρατηρούμε ότι στο crontab στο αρχείο etc/cron.hourly εκτός από το αρχείο placeholder
υπάρχει μια εγγραφή με το όνομα chkrootkit.
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Παρατηρούμε ότι το αρχείο chkrootkit.swp δημιουργήθηκε στις 15:17:05 (UTC)

Επίσης το cron.hourly εκτελεί τις διεργασίες σε 17 λεπτά μέσα στην ώρα.
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Κατά κάποιο τρόπο μας δείχνει ότι εμφανίζει μια αδυναμία στο chkrootkit28.

28

https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2014-0476/#metasploit
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Μέσω του autopsy ξεκινήσαμε μια χρονική ανάλυση για το συγκεκριμένο μήνα (1-31/8/2016) και
παρατηρήσαμε ότι κατά την διάρκεια του συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει η ημέρα 16/8/2016 που
υπήρξε μεγάλη κίνηση καθώς επίσης έγινε το συμβάν.

Με την έρευνα μας καταλήγουμε ότι το rootkit ανακάλυψε ένα infection (μάλλον είναι positive
false).

Η υπηρεσία postfix pickup29 στη διεύθυνση /var/log/kern.log σταμάτησε να λειτουργεί από τις
17:17.

29

http://www.postfix.org/pickup.8.html
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Παρατηρούμε ότι o ύποπτος ξεκίνησε και έκανε αναζήτηση στο δίκτυο για IP διευθύνσεις
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Υπάρχει ένα αρχείο .zZtemp το οποίο αν το ανοίξουμε θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ο κωδικός
του χρήστη John.

Συμπεραίνουμε ότι είναι το password του John κρυπτογραφημένο. Θα μπορούσαμε με
λεξικογραφικές επιθέσεις να ανακαλύψουμε το κωδικό του αλλά δεν είναι απαραίτητο για την
μελέτη περίπτωσής μας.

Συνεχίζουμε με την ανάλυσή μας :
•

Ανάλυση του SSH και SSHD

•

Ανάλυση του αρχείου libsecurity.so
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Συγκρίνουμε τα checksums των αρχείων update.d ssh και sshd καθώς επίσης και το libsecurity.so
library.

Ανάλυση του libsecurity.so
Επαναφέραμε το αρχείο libsecurity.so από τον φάκελο /tmp/binaries-only.zip. Κάναμε σύγκριση
να δούμε αν είναι τα ίδια. Επίσης κατορθώσαμε και επαναφέραμε τη βιβλιοθήκη από την μνήμη
με χρήση του volatility plugin: linux find file. Ανοίγοντας με χρήση των strings το αρχείο
libsecurity.so διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια γραμμή που με αναζήτηση στο Διαδίκτυο μας
παραπέμπει σε στίχους από τη Βίβλο30.

30

https://www.sacred-texts.com/bib/boe/boe013.htm
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Συνεχίζουμε την έρευνά μας, με την εντολή readelf -s libsecurity.so κοιτάμε τη λίστα με την
βιβλιοθήκη που κάλεσε και χειρίστηκε το rootkit.

159

8.8 Σύνοψη
Για το λειτουργικό σύστημα Linux συνοψίζουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε:
1. Νέος user : nroot μαζί με τα δικαιώματα που έχει (root, access στο σύστημα)

2. Τα νέα ssh και sshd binaries μαζί με τα MD5 checksums
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3. Τοποθεσία και δομή των αρχείων με τους (hashed) κωδικoύς /tmp/.sniffssh

4. To Rootkit Αzazel: To rootkit μαζί με τους στίχους που βρήκαμε από τη βιβλιοθήκη
libsecurity.so και μια γρήγορη έρευνα στο Διαδίκτυο, ανακαλύψαμε ότι η ονομασία του
rootkit31 είναι Azazel32 (the fallen Angel). Επίσης λόγω του ότι δεν έχουμε πρόσβαση στο
/etc/ld.so.preload συμπεραίνουμε ότι το rootkit είναι ενεργό.

5. To rootkit library /lib/x86_64-linux-gnu/libsecurity.so:

31
32

https://github.com/chokepoint/azazel
https://en.wikipedia.org/wiki/Azazel
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8.9 Παράρτημα Δ – Ανάλυση Μνήμης H/Y Desktop
8.9.1 Ανάκτηση Στοιχείων από το Λειτουργικό Σύστημα Linux
•

Memory Dump (Ξεκινάμε με την λήψη αντιγράφου μνήμης - Dumpit). Τα αρχεία
αποθηκεύτηκαν στο κατάλογο /ex2/dhcpsrv/.

8.9.2 Συλλογή Πειστηρίων Μνήμης Υπολογιστή
Ξεκινάμε την αντιγραφή του πειστηρίου μνήμης καθώς και το MD5 Hash value της μνήμης
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Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι διεργασίες που υπήρχαν στην μνήμη:

Τα Netstat Sockets:

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι είσοδοι των χρηστών:

Μετά την εξέταση και ανάλυση με το volatility δεν βρήκαμε κάτι επιλήψιμο που να βοηθήσει
στην έρευνά μας.

163

8.10 Αναφορά
Υπάρχει η υποψία ότι η διεύθυνση 192.168.5.100 έχει παραβιαστεί. Η 16/08/2016 θεωρούμε ότι
είναι η ημέρα που έγινε η παραβίαση. Η διεύθυνση 192.168.5.100 και θύρες 62604, 41476, 41477,
παρατηρούμε ότι υπάρχει δραστηριότητα με ένα πακέτο μόνο (Flag SYN). Μας δίνει την
εντύπωση ότι κάποιος κάνει ανίχνευση δικτύου (network scanning). Συνδέσεις προς την
διεύθυνση 36.98.102.89 με θύρα 12345 (TCP), παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη ροή δεδομένων.
Επίσης, κίνηση προς την πόρτα 22 (SSH) εμφανίζεται σε μια διεύθυνση IP 192.168.5.10.
Φιλτράροντας το αρχείο access.log παρατηρούμε ότι υπάρχει ο host blog.mysportclub.ex που έχει
διεύθυνση την 54.229.228.176. Στις 14:27 UTC o 192.168.5.10 (χρήστης Peter), κατέβασε το
αρχείο binaries-only.zip από την Ιστοσελίδα blog.mysportclub.ex με διεύθυνση 54.229.228.176.
Συνδέσεις από 192.168.5.100 ξεκινάνε στις 16:04.

Πρώτη σύνδεση από τον χρήστη Peter μετά από αποτυχημένες προσπάθειες:

Η υπηρεσία postfix pickup ξεκίνησε στις 17:07 (/var/log/kern.log.1) που φαίνεται να είναι στην
βιβλιοθήκη libsecurity.so.

Εάν εκτελούσαμε το αρχείο /tmp/binaries-only/update, θα πρόσθετε έναν νέο χρήστη (nroot),
άλλαζε το password σε New-p8ss και θα εγκαθιστούσε νέες εκδόσεις των ssd και sshd καθώς και
μια βιβλιοθήκη την libsecurity.so στο φάκελο /lib/x86_64-linux-gnu/. Θα πείραζε την
/etc/ld.so.preload βιβλιοθήκη, η οποία θα ξεκινούσε μαζί με κάθε νέα διαδικασία. Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό των rootkits των Unix.
•

Δημιουργία του αρχείου (binaries-only.zip) στις 16:35 (UTC+2).

•

Τελευταία τροποποίηση του αρχείου στις 17:17 (UTC+2).
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•

Βάση της χρονικής ανάλυσης μας (timestamp), τότε ξεκίνησε το πρόβλημα που
εμφανίστηκε στην υπηρεσία postfix pickup service33. (Δεν υπάρχουν εγγραφές από τις
17:02 – 17:17 UTC+2).

•

Προσθήκη του χρήστη nroot στο group

•

Παρατηρούμε ότι στο crontab34 και ειδικότερα στο /etc/cron.hourly, υπάρχει μια εγγραφή
chkrootkit. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να εκτελείται ανά μια ώρα, η εγγραφή αυτή εκτελείται
μέσα στην ώρα ανά 17 λεπτά (φαίνεται στο αρχείο /etc/crontab). Σε αυτό το σημείο
παρατηρούμε ότι μάλλον υπάρχει κάποια ευπάθεια μέσα στο chkrootkit και με κάποιο
τρόπο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις.

•

Κάναμε ανάκτηση το bash history (home directory) από τον χρήστη Peter και
παρατηρούμε ότι υπάρχει η εντολή: su nroot. Ο nroot είναι ο νέος χρήστης nroot με το ίδιο
directory που έχει και ο root (/root). Ανατρέξαμε στο αρχείο και παρατηρήσαμε ότι στις
τελευταίες εγγραφές υπήρξε επικοινωνία με την διεύθυνση: ftp:colorserver1337.
myhosting.ex ftp 54.229.228.201.
“ftp coloserver1337.myhosting.ex curl -x "" --disable-epsv -T company-dataRETD4523.tgz -u dump:niceone

ftp://coloserver1337.myhosting.ex/company-data-

RETD4523.tgz”.
Με αυτόν τον τρόπο έγινε η παραβίαση των δεδομένων της εταιρείας.
•

Αναλύσαμε τα ssh και sshd αρχεία και τα συγκρίναμε (md5checksums) με τα αρχεία που
ήταν στο συμπιεσμένο αρχείο binaries-only.zip (deleted). Τα checksums των αρχείων των
binaries-only.zip και των αρχείων που ήταν εγκατεστημένα στο σύστημα, ήταν ακριβώς
τα ίδια. Αυτό συνεπάγεται ότι ήταν αντιγραμμένα στη νέα τοποθεσία από τον επιτιθέμενο.

•

Ανακαλύψαμε τον κωδικό του John που βρέθηκε από το autopsy στην τοποθεσία
/usr/sbin/sshd /tmp/.zZtemp.

•

Επαναφέραμε το libsecurity.so από το σύστημα αρχείων μέσω του προγράμματος autopsy.
Επίσης ανακτήθηκε και από το /tmp/binaries-only.zip αρχείο. Κάναμε σύγκριση μεταξύ
των δυο αρχείων και παρατηρήσαμε ότι το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Με τη χρήση ενός
plugin του volatility ανακτήσαμε από τη μνήμη το /etc/ld.so.preload για να είμαστε
τουλάχιστον σίγουροι ότι περιέχει το string “/lib/x86_64-linux-gnu/libsecurity.so”.

33
34

http://www.postfix.org/pickup.8.html
https://www.computerhope.com/unix/ucrontab.htm
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•

Μέσα στο libsecurity.so ανακαλύψαμε ότι υπήρχε ένα string «The whole earth…. all
sin35». Μέσω έρευνας που κάναμε στο Διαδίκτυο ανακαλύψαμε ότι ήταν στίχοι από την
Βίβλο “1 Enoch 2:8”. Τα ευρήματα τα συνδυάσαμε με το rootkit και καταλήξαμε ότι το
όνομα του rootkit είναι Azazel36.

•

Επίσης κατορθώσαμε και ανακαλύψαμε τον κωδικό του Peter με τη βοήθεια του
προγράμματος Hashkiller :

8.11 Παράρτημα Ε – Φόρμα Chain of Custody

35
36

https://www.sacred-texts.com/bib/boe/boe013.htm
https://github.com/chokepoint/azazel
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EVIDENCE CHAIN OF CUSTODY TRACKING FORM
Case Number: M1273832/22

Offense: Data Exfiltration, Data Leakage

Submitting Officer:

Konstantinos Armyras ID:123325/8

Victim: John Atkins
Suspect: Peter Wilkins
Date/Time Seized: 01/09/2016
Location of Seizure: R&D Department M17, 2st Floor

Description of Evidence
Item #

Quantity

Description of Item (Model, Serial #, Condition, Marks, Scratches)

001

1

Desktop Linux Ubuntu 192.168.5.10 - Open (no scratches)

Chain of Custody
Item #

Date/Time

Released by
(Signature & ID#)

Received by
(Signature & ID#)

Comments/Location

001

02/09/2016

Mr. M17 Security Officer

N. Mavridakis 125548/1

001

03/09/2016

Mr. M21 Security Officer

R. Magkos

Scene Crime R&D
Department, -1
Floor
Scene Crime R&D
Department, -1
Floor
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251445/2

8.12 Παράρτημα ΣΤ – Εξοπλισμός
Για την μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε το Ubuntu Linux 14.04 LTS λειτουργικό σύστημα
καθώς επίσης και ένα Desktop με λειτουργικό σύστημα Windows 10 και Kali 2018 (dual boot).
Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε και είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές που
χρησιμοποιήθηκαν στην υπόθεση είναι:
•

Autopsy: https://www.sleuthkit.org/autopsy/

•

Bro: https://www.bro.org

•

DumpIt: https://github.com/thimbleweed/All-In-USB/tree/master/utilities/DumpIt

•

FTK Imager: https://accessdata.com/product-download/ftk-imager-version-4-2-0

•

FastIR Collector Linux: https://github.com/SekoiaLab/Fastir Collector Linux

•

NetFlow SENsor (nfdump, nfsen): http://nfsen.sourceforge.net

•

Ngrep: http://ngrep.sourceforge.net/download.html

•

Snort: https://www.snort.org

•

Volatility 2.6 : https://www.volatilityfoundation.org

•

Wireshark: https://www.wireshark.org

•

Xplico: http://www.xplixo.org

8.13 Βελτιώσεις – Προτάσεις
Προτάσεις για την ανάκτηση του ελέγχου καθώς και την διατήρηση των δεδομένων:
•

Διαγραφή του nroot λογαριασμού

•

Διαγραφή του /etc/ld.so.preload και /lib/x86_64-linux-gnu/libsecurity.so

•

Αντικατάσταση του /usr/sbin/sshd και ssh με τα γνωστά καλά αντίγραφα

•

Διαγραφή του /tmp/.sniffssh και .zZtemp

•

Απενεργοποίηση της root πρόσβασης στο σύστημα ποτέ ξανά

•

Αντικατάσταση όλων των κωδικών των χρηστών

Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή πολιτική για τους κωδικούς ασφάλειας των
χρηστών όπως για παράδειγμα:
•

Έλεγχο της πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τον DHCP διακομιστή εκτός του DNS lookups.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνει δυσκολότερη η διαρροή δεδομένων. Συχνότερο έλεγχο στα
checksums μέσω (aide, OSSEC HIDS37) για να αυξηθεί περισσότερο ο έλεγχος του
chkrootkit38. Πιθανότερα να μπορούσε να εντοπιστεί νωρίτερα η διαρροή δεδομένων.

37
38

https://www.ossec.net/
http://www.chkrootkit.org/
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Τέλος, εκτός από την πολιτική τεχνικής ασφάλειας που προτείναμε, θα πρέπει να υιοθετηθεί
και μια πολιτική η οποία θα εστιάζει στον τρόπο που θα επιτύχει αποτελεσματικά η Εταιρεία
τους στόχους της.
Συνεπώς, θα πρέπει να ενημερωθεί ή ακόμα και να εκπαιδευτεί το προσωπικό που εργάζεται
στην Εταιρεία για τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν, έτσι ώστε να μειωθεί μελλοντικά
ο κίνδυνος παραβίασης δεδομένων, πόσο μάλλον όταν αφορά ευαίσθητα δεδομένα (δεδομένα
ειδικού σκοπού). Η πολιτική ασφάλειας όσον αφορά την πρόσβαση στα δεδομένα, θα πρέπει
να σχεδιαστεί σωστά, ώστε να υλοποιεί μια σειρά από οδηγίες και κανόνες που θα
υποχρεώνουν το προσωπικό να τις υιοθετήσει, όπως για παράδειγμα, ο διακριτός έλεγχος
προσπέλασης (Discretionary Access Control - DAC) ή και ο υποχρεωτικός έλεγχος
προσπέλασης (Mandatory Access Control - MAC). Θα πρέπει να υπάρχουν ρόλοι και
αρμοδιότητες, δηλαδή να είναι σαφώς καθορισμένα τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι εκάστοτε
αρμοδιότητες για τον κάθε ρόλο στην Εταιρεία.

8.14 Βιβλιογραφία
1. ENISA trainings "Digital forensics" https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-forcybersecurityspecialists/online-training-material/technicaloperational/#network_forensics (last accessed on August 30th 2016)
2. Network forensics https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurityspecialists/onlinetraining-material/technical-operational/#digital_forensics (last accessed
on August 30th 2016)
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_forensic_process (last accessed on August 30th
2016)
4. "Identification and handling of electronic evidence"
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainingsfor-cybersecurity-specialists/online-trainingmaterial/documents/identification-and-handling-ofelectronic-evidence-handbook (last
accessed on August 30th 2016)
5. https://en.wikipedia.org/wiki/NetFlow (last accessed on August 30th 2016)
6. http://nfdump.sourceforge.net/ (last accessed on August 30th 2016)
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9 Συμπεράσματα
H Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων αποσκοπεί στην προστασία των πληροφοριών και των
πόρων ενός πληροφοριακού συστήματος από πιθανές αλλοιώσεις και καταστροφές καθώς και μη
εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του. Έχει στόχο την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών από το
πληροφοριακό σύστημα, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες κάθε φορά
που τις χρειάζονται. Αφορά την λήψη μέτρων τα οποία έχουν στοχεύουν να διασφαλίσουν την
ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων καθώς και την απρόσκοπτη και συνεχή
λειτουργεία του πληροφοριακού συστήματος.
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων οι
οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων του
οργανισμού και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές άμβλυνσης τους. Σύμφωνα με μια
παγκόσμια έρευνα της Kroll, το 86% των οργανισμών που ερωτήθηκαν αντιμετώπισαν ένα
περιστατικό στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο το 2017, αύξηση κατά 2% σε σχέση
με το 2016 με το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα απάτης ήταν 84% το 2017,
από 82% το 2016. Την τελευταία δεκαετία οι οργανισμοί έχουν βελτιωθεί στην ανίχνευση
παραβιάσεων με τους χρόνους ανίχνευσης και επίλυσης των παραβιάσεων να έχουν μειωθεί από
416 ημέρες το 2011 σε 78 ημέρες το 2018. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί βελτιώνονται στην
ανακάλυψη παραβιάσεων σε εσωτερικό επίπεδο με το 60% των παραβιάσεων να εντοπίζεται
εσωτερικά το 2018.
Στην προσπάθειά τους οι οργανισμοί να εξασφαλίσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα
στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών, αναπτύσσουν πολιτικές ασφάλειας όπου προσδιορίζεται
ο σκοπός και ο στόχος της ασφάλειας, οι οδηγίες, οι διαδικασίες, οι κανόνες, οι ρόλοι και οι
υπευθυνότητες για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων ενός οργανισμού. Η
Πολιτική Ασφάλειας πρέπει να είναι γνωστή και να ακολουθείται από όλα τα μέλη του
οργανισμού στις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα στα πληροφοριακά συστήματα του
οργανισμού. Η πολιτική ασφάλειας, καθορίζει τους στόχους της ασφάλειας, τον τρόπο που οι
στόχοι θα υλοποιηθούν περιγράφει τους κανόνες και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για
την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που
απαιτούνται για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν πρότυπα και μεθοδολογίες για να υποστηρίξουν τους
οργανισμούς στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές
ασφάλειας. Τα πρότυπα και οι μεθοδολογίες αναπτύχθηκαν με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ενιαίο
πλαίσιο το οποίο θα ακολουθούν οι οργανισμοί παγκοσμίως με στόχο να υπάρχει κοινή
αντιμετώπιση και σχεδιασμός των συμβάντων ασφάλειας καθώς και ευκολότερη και
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αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια
των πληροφοριακών συστημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή το ISO/IEC 27001 καθορίζει τις
απαιτήσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών στο σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών και αποτελεί ένα πρότυπο πιστοποίησης που χρησιμοποιεί το πρότυπο ISO/IEC
27002 για να αναφέρει κατάλληλους ελέγχους ασφάλειας των πληροφοριών εντός των
συστημάτων διαχείρισης. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων αφορά την προστασία
των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής όλων των ατόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό τα άτομα να έχουν έλεγχο των προσωπικών
δεδομένων τους, το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, και ευκολότερη πρόσβαση
στα δεδομένα που τους αφορούν.
Στις μεθοδολογίες αντιμετώπισης περιστατικών εντάσσεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA (European Network and Information Security
Agency) που είναι το επίσημο οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να ενισχύσει τις
δυνατότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των οργανισμών που
δραστηριοποιούνται σε αυτή, στην αποτροπή, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων
ασφάλειας σε επίπεδο δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης ο οργανισμός NIST
ανέπτυξε μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κινδύνου που αποτελεί οδηγό διαχείρισης
κινδύνων για τα πληροφοριακά συστήματα καθώς και το Sans Institute διατύπωσε ένα σχέδιο,
μεθοδολογία για την διαχείριση περιστατικών – συμβάντων ασφάλειας στα πληροφοριακά
συστήματα. Επιπρόσθετα αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες για την Ανάλυση Ψηφιακών πειστηρίων
από οργανισμούς όπως η μεθοδολογία SANS για τα ψηφιακά πειστήρια, το πρότυπο ISO / IEC
27037, η μεθοδολογία από ACPO, το αφηρημένο μοντέλο της ψηφιακής εγκληματολογίας, το
μοντέλο Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Έρευνας, το μοντέλο του National Institute of Standards and
Technology ή το πρότυπο έρευνας DFRWS.
Στην προσπάθεια εξασφάλισης των καλύτερων προϋποθέσεων για την ασφάλεια των
πληροφοριακών συστημάτων οι οργανισμοί επιστρατεύουν διάφορα μέσα όπως την χρήση
Firewalls, Web Application Firewalls, Συστήματα Πληροφοριών Ασφάλειας και Διαχείρισης
Περιστατικών, Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών και Δίκτυα Αποστρατικοποιημένης Ζώνης. Το
τείχος προστασίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πρόσβασης από και προς το ιδιωτικό δίκτυο
με απώτερο στόχο την προστασία του δικτύου ενώ ένα Web Application Firewalls (WAF) έχει
σχεδιαστεί για την προστασία Web εφαρμογών. Τα Συστήματα Πληροφοριών Ασφάλειας και
Διαχείρισης Περιστατικών συγκεντρώνουν πληροφορίες από διαφορετικούς μηχανισμούς
ασφάλειας του δικτύου και προβαίνουν σε συνδυαστική ανάλυση δεδομένων και ενδείξεων για
την ανίχνευση επιθέσεων με αποτέλεσμα να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων και μειώνεται η πιθανότητα λανθασμένων αποφάσεων ενώ τα συστήματα
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ανίχνευσης εισβολών παρακολουθούν τη κίνηση του δικτύου και τη συμπεριφορά των
συστημάτων για μη ομαλές καταστάσεις. Η Αποστρατικοποιημένη Ζώνη χρησιμοποιείται στα
δίκτυα για να ξεχωρίζεται μια ομάδα υπολογιστών από το υπόλοιπο δίκτυο με σκοπό να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος βλάβης σε ολόκληρο το δίκτυο σε περίπτωση που κάποιος
υπολογιστής υποστεί κάποια κακόβουλη ενέργεια ενώ τα honeypots είναι φυσικά ή λογικά
μηχανήματα που εξομοιώνουν αληθινά τερματικά και που σκοπό έχουν να αποτελέσουν δέλεαρ
για τους κακόβουλους χρήστες ώστε να επιτεθούν σε αυτά.
Στο κομμάτι της έρευνας των πειστηρίων, που εστίασε η συγκεκριμένη εργασία και αφορά
τις δύο περιπτώσεις μελέτης, τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ψηφιακών πειστηρίων
θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικά. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντελούν και επηρεάζουν
την αποτελεσματικότητά τους. Εκτός από το μεγάλο εύρος των μεθοδολογιών που αναφερθήκαμε
στην εργασία αυτή, την διαφορετικότητα και βαρύτητα που έχει κάθε μελέτη περίπτωσης, έχουμε
και τα λογισμικά που μερικές φορές δεν είναι συμβατά με τα εκάστοτε λειτουργικά συστήματα
(διαφορετικές εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων καθώς και διαφόρων λογισμικών, οδηγών
κ.τ.λ.) που κατέχει ο ερευνητής, με αποτέλεσμα να δυσχεράνει την όλη διαδικασία της Φάσης: της
Συλλογής, Εξέτασης και Ανάλυσης των Ψηφιακών Πειστηρίων που καλείται να αξιοποιήσει.
Πρέπει να υπάρξουν ή και να βελτιωθούν σε κάθε Οργανισμό ή εταιρεία, οι πολιτικές
ασφάλειας που πρέπει να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων. Ο Οργανισμός θα
πρέπει απαραίτητα να εφαρμόσει τεχνικές και οργανωτικές πολιτικές ασφάλειας για είναι έτοιμος
να αντιμετωπίσει μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν.
Οι πολιτικές ασφάλειας κατηγοριοποιούνται σε τεχνικές πολιτικές ασφάλειας και
οργανωσιακές πολιτικές ασφάλειας ανάλογα με το που εστιάζουν, δηλαδή σε τεχνικούς ή
οργανωσιακούς παράγοντες. Οι οργανωσιακές πολιτικές ασφάλειας αναφέρουν τον τρόπο που θα
επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας που θέτει ο οργανισμός για τα συστήματα που έχει στην
κατοχή του. Από την άλλη μεριά οι τεχνικές πολιτικές ασφάλειας αναπτύσσονται με τεχνικά μέσα
με στόχο να πετύχουν την προστασία των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων σε τρεις
βασικούς άξονες της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας.
Η δημιουργία ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών (CSIRT) θα πρέπει να δημιουργηθεί άμεσα,
ειδικά σε περιπτώσεις διαχείρισης από τον Οργανισμό, προσωπικά δεδομένα και δεδομένα ειδικού
σκοπού.
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Μελλοντική έρευνα
Τα Ψηφιακά Πειστήρια πάντα θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον άνθρωπο ως μια
οντότητα που εκτελεί τις δραστηριότητες. Τα ψηφιακά πειστήρια θα είναι ο κεντρικός σκοπός και
οι διαδικασίες ως αναφορά για τις δραστηριότητες που ακολουθήθηκαν. Το υπάρχον πλαίσιο δεν
μας παρέχει μια περιγραφή μεταξύ της επικοινωνίας του ανθρώπου και των ψηφιακών πειστηρίων
καθώς και του ανθρώπου και των διαδικασιών μεταξύ τους.
Μια προσέγγιση ενός επιχειρηματικού μοντέλου θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να προσφέρει
την ιδέα της αλληλεπίδρασης αυτής.
Κατ’ αρχήν, το επιχειρηματικό μοντέλο που προτείνουμε ήδη φιλοξενεί σημαντικά στοιχεία της
ψηφιακής εγκληματολογίας

όπως πχ (ανθρώπινα, ψηφιακά στοιχεία, διαδικασίες κτλ.) και

εξετάζει επίσης τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνιστωσών.
Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Αντιμετώπιση Περιστατικών μαζί με τα
Ψηφιακά Πειστήρια έχουν ως σκοπό, μια ενοποιημένη προβολή, χρησιμοποιώντας ένα κοινό
πρότυπο διαδικασιών. Γι’ αυτό το λόγο η έρευνα μας μελλοντικά θα προτείνει έναν συνδυασμό
ενός επιχειρηματικού μοντέλου που θα συνδυάζει όλα τα παραπάνω.
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