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                                          Περίληψη 

 

 

   Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς και κυρίως στην επιστήμη 

των υπολογιστών, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή μας. Ιδιαίτερα 

σημαντικό έχει γίνει το θέμα της ασφάλειας, κυρίως στα τραπεζικά και πληροφοριακά 

συστήματα. Στους τομείς αυτούς έχουν προκύψει πολλά προβλήματα από εξωτερικούς 

εισβολείς (χάκερς) οι οποίοι  επιθυμούν να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

  Στην εργασία αυτή, θα εξετασθεί λεπτομερώς το θέμα της ασφάλειας, θα περιγραφούν 

αναλυτικά οι διάφορες μορφές απειλών για τα τραπεζικά και πληροφοριακά συστήματα 

αυτά, θα αναλυθούν οι διάφορες μορφές υποκλοπών και θα περιγραφούν τα καινούργια 

τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας που αναπτύσσονται. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν πάνω στο θέμα της ασφάλειας. 

Λέξεις -Κλειδιά:   Ασφάλεια, Τραπεζικά Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα, 

Εισβολέας (χάκερ)  

 

                                                 Abstract 

 

  The rapid development of technology in all fields and especially in computer science, has 

brought significant changes in everyday life. The issue of safety has become of the utmost 

importance, especially in banking and information systems. In these fields, many problems 

have arisen from external invaders (hackers), who wish to extract sensitive personal 

information. In this assignment, the issue of safety will be extensively analyzed, the 

various forms of threats against banking and information systems will be presented, the 

various forms of interception will be analyzed and there will be a description of the new 

systems of technology which are under development. Finally, there will be a presentation 

of the arising conclusions regarding the issue of safety. 

 

Keywords:                Safety, Banking Systems, Information Systems, Invader (hacker) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

1.1. Γενικά 

Η χρήση νέων τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών στη σύγχρονη εποχή καθίσταται 

επιτακτική ανάγκη. Σε κάθε τομέα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, (επιχειρήσεις, 

εκπαίδευση, διακυβέρνηση, τραπεζικά συστήματα) αναπτύσσονται και εξελίσσονται 

πληροφοριακά συστήματα, με πλήθος ευεργετικών πλεονεκτημάτων. Ταυτόχρονα, με την 

εξάπλωση του Διαδικτύου (ευρυζωνικού ή μέσω κινητής τηλεφωνίας) και ιδιαίτερα των 

κοινωνικών δικτύων (facebook, Instagram, twitterκ.α), διευκολύνεται η πρόσβαση σε κάθε 

είδους πληροφορία.  

Ο λόγος για τον οποίο ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα επενδύουν 

τόσα πολλά σε πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες είναι για να πετύχουν έξι 

βασικούς επιχειρηματικούς στόχους: επιχειρηματική αριστεία, νέα προϊόντα, υπηρεσίες 

και επιχειρηματικά μοντέλα, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές, βελτιωμένη λήψη 

αποφάσεων, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιβίωση (Laudon & Laudon, 2012): 

(α) Επιχειρηματική αριστεία 

Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν διαρκώς να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων 

των λειτουργιών τους με στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών τους. Τα πληροφοριακά 

συστήματα και οι αντίστοιχες τεχνολογίες αποτελούν ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο στους 

μάνατζερ. Η Wal-Mart, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στον 
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πλανήτη, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης των πληροφοριακών 

συστημάτων σε συνδυασμό με ευφυείς επιχειρηματικές πρακτικές και υποστήριξη της 

διοίκησης. Η συγκεκριμένη εταιρία χρησιμοποίησε το σύστημα RetailLink, που συνδέει 

ψηφιακά τους προμηθευτές της με καθένα από τα περίπου 5.300 καταστήματα της Wal-

Mart σε όλο τον κόσμο. 

(β) Νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα 

Μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και των αντίστοιχων τεχνολογιών οι 

εταιρίες μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα 

(Businessmodels). Ο τελευταίος όρος, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρία 

παράγει, μεταφέρει και πουλάει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία με στόχο την δημιουργία 

πλούτου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρία Apple Inc., η οποία 

μετασχημάτισε ένα παλιό επιχειρηματικό μοντέλο μουσικής πληροφόρησης (δίσκοι 

βινυλίου, κασέτες και CD) σε ένα μοντέλο νόμιμης ηλεκτρονικής διανομής με βάση την 

δική της τεχνολογική πλατφόρμα iPod. 

(γ) Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές 

Η πραγματική γνώση των πελατών και προμηθευτών μίας επιχείρησης αποτελεί 

κεντρικό πρόβλημα για την κάθε επιχείρηση (ειδικά για όσες διαθέτουν εκατομμύρια 

πελάτες-τόσο συμβατικούς όσο και δικτυακούς). Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα 

επιχειρήσεων που έχουν δώσει λύση στο παραπάνω πρόβλημα, με χρήση εξειδικευμένων 

πληροφοριακών συστημάτων (π.χ ξενοδοχειακές μονάδες, ηλεκτρονικά καταστήματα 

κτλ). 

(δ) Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων 

Τις περισσότερες φορές σε μία επιχείρηση, τα διευθυντικά στελέχη λειτουργούν 

μέσα σε μία πληροφοριακή ομίχλη. Η έλλειψη πληροφοριών την κατάλληλη στιγμή είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι προβλέψεις, οι εικασίες και η 

τύχη είναι τις περισσότερες φορές σύμβουλός τους. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η 
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ελλειμματική παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, τα 

πληροφοριακά συστήματα έδωσαν στα στελέχη επιχειρήσεων τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν, κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων, δεδομένα πραγματικού χρόνου από 

την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχουν τηλεφωνικές εταιρίες σε διάφορα μέρη του κόσμου, 

οι οποίες χρησιμοποιώντας πληροφορίες από «ψηφιακά ταμπλώ» σχετικά με τα παράπονα 

των πελατών, την επίδοση του δικτύου για κάθε περιοχή που εξυπηρετείται από την 

εταιρία, και τις εκτός λειτουργίας γραμμές (ή όσες έχουν υποστεί κάποια ζημιά), μπορούν 

να διαθέτουν αμέσως πόρους αποκατάστασης σε περιοχές που έχουν πληγεί, να 

ενημερώνουν τους πελάτες τους για τις εργασίες που εκτελούνται κτλ.  

(ε) Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Όταν σε μία εταιρία γίνεται καλύτερα η δουλεία από τους ανταγωνιστές της, τότε 

χρεώνει λιγότερο για ανώτερα προϊόντα και ανταποκρίνεται σε πελάτες και προμηθευτές 

σε πραγματικό χρόνο, τότε το αποτέλεσμα είναι περισσότερες πωλήσεις και αυξημένα 

κέρδη που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να φτάσουν. Για παράδειγμα, η Toyota Motor 

Company χρησιμοποιώντας το θρυλικό σύστημα παραγωγής (Toyota production system, 

TPS) εστίασε στην οργάνωση της εργασίας για την εξάλειψη της σπατάλης, την 

πραγματοποίηση συνεχών βελτιώσεων και την βελτιστοποίηση της αξίας για τον πελάτη. 

Τα πληροφοριακά συστήματα βοηθούν την Toyota να υλοποιεί το TPS και να παράγει 

οχήματα με βάση αυτό ακριβώς που παραγγέλνουν οι πελάτες.  

 

 

(στ) Επιβίωση 

Ένας ακόμη λόγος που οι διάφορες εταιρίες επενδύουν στα πληροφοριακά 

συστήματα είναι διότι αυτά αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ορισμένες φορές, οι αναγκαιότητες αυτές 

δημιουργούνται από αλλαγές σε επίπεδο κλάδου. Για παράδειγμα τα πρώτα ATM 
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τοποθετήθηκαν από την Citibank στη Νέα Υόρκη για να προσελκύσουν περισσότερους 

πελάτες και κατόπιν οι ανταγωνιστές της έσπευσαν να τοποθετήσουν και αυτοί  ΑΤΜ για 

να συμβαδίσουν με την Citibank. Η προσφορά υπηρεσιών αυτόματων συναλλαγών στους 

πελάτες λιανικής των τραπεζών είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και 

την επιβίωση στον κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής.  

Ένας κλάδος που έχει ευεργετηθεί ιδιαίτερα από την εκτεταμένη χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων είναι η τραπεζική, όπου με τον εκσυγχρονισμού των 

διαδικασιών και λειτουργιών ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα και το κέρδος τους. Τα 

πληροφοριακά συστήματα (π.χ e-banking) έχουν εισαχθεί σε τραπεζικούς ομίλους και 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τις τελευταίες δεκαετίας. Η αύξηση των χρηστών των 

πληροφοριακών συστημάτων γίνεται ολοένα και πιο αισθητή, καθώς η ευκολία 

συναλλαγών και η παροχή υπηρεσιών είναι αδιαμφισβήτητη. 

Ωστόσο, στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, είναι αλήθεια πως ελλοχεύουν και 

αρκετοί κίνδυνοι για τα πληροφοριακά συστήματα. Η παραβίαση της εμπιστευτικότητας, η 

καταστροφή/αλλοίωση (ηθελημένη ή ακούσια) και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση 

πληροφοριών και υπολογιστικών πόρων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

κινδύνων, τα οποία καθιστούν αναγκαία την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Σε προγενέστερες εποχές, η ασφάλεια των πληροφοριών βασιζόταν στην φυσική 

παρουσία. Με την χρήση των πληροφοριακών συστημάτων όμως, εγείρεται η ανάγκη 

αυτοματοποιημένων εργαλείων προστασίας ηλεκτρονικών αρχείων και πληροφοριών. 

Ειδικότερα, με την ραγδαία εξέλιξη των κατανεμημένων συστημάτων και τη μεταφορά 

δεδομένων μεταξύ τερματικού χρήστη και Η/Υ ή μεταξύ Η/Υ απαιτείται αύξηση της 

υπολογιστικής ισχύος στο θέμα της ασφάλειας. Αυτή σχετίζεται άμεσα με τη λήψη μέτρων 

για την αποθάρρυνση, αποτροπή, ανίχνευση και αντιμετώπιση παραβάσεων ασφάλειας 

σχετικά με την μετάδοση πληροφορίας και την προστασία των υποδομών.  

Όσον αφορά την ασφάλεια σε τραπεζικά συστήματα, στόχος είναι η αντιμετώπιση 

επιθέσεων και απειλών (π.χ hacking) στα πληροφοριακά τους συστήματα. Από την άλλη 
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πλευρά θέματα ασφαλείας προκύπτουν και  για την προστασία του καταναλωτή/χρήστη 

και των προσωπικών του δεδομένων. Παραδείγματα υποκλοπών εμφανίζονται ολοένα και 

περισσότερα σε τραπεζικά συστήματα.  Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει και 

να βρίσκεται σε ισχύ ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο αναφορικά με την ηλεκτρονική 

τραπεζική.   

Παρόλα αυτά, η συνεχόμενη χρήση νέων τεχνολογιών με την αύξηση της ισχύος και 

της πολυπλοκότητας των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, προβλέπεται ότι θα 

οδηγήσει σε «άτρωτα» μελλοντικά συστήματα ασφαλείας, όπου η αλληλεπίδραση χρήστη 

– Η/Υ θα είναι ιδιαίτερα απλοϊκή με κυριότερο στόχο την επίτευξη της μέγιστης 

ασφάλειας.   

 

1.2. Εννοιολογικό Πλαίσιο 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισμοί αναφορικά με τα Πληροφοριακά 

Συστήματα (ΠΣ). Το σίγουρο είναι, πως πρόκειται για ένα αρκετά σύνθετο θέμα που 

επιδέχεται αρκετή ανάλυση. Οι Davies και Olson ορίζουν το πώς μία συλλογή ανθρώπων, 

επεξεργασιών, δεδομένων, μοντέλων, τεχνολογίας και τυποποιημένης γλώσσας, τα οποία 

συνθέτουν μία ενιαία δομή, εξυπηρετώντας ένα σκοπό ή μια λειτουργία.  

Ένας άλλος ορισμός για τα ΠΣ έχει δοθεί από τους Laudon και Laudon (2012) 

σύμφωνα με τους οποίους το ΠΣ αποτελεί σύνολο συνιστωσών που σχετίζονται μεταξύ 

τους και είναι υπεύθυνες για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση, διανομή και 

υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος ορισμός περιλαμβάνει και 

το συντονισμό και τον έλεγχο σε έναν οργανισμό (Laudon & Laudon, 2012).  

Ένα ΠΣ περιέχει πληροφορίες για τον οργανισμό και το περιβάλλον γύρω του. Τρεις 

βασικές δραστηριότητες – είσοδος, επεξεργασία και έξοδος – παράγουν τις πληροφορίες 

που χρειάζεται ο οργανισμός. Η αναπληροφόρηση από την έξοδο επιστρέφει σε 

κατάλληλους ανθρώπους ή δραστηριότητες μέσα στον οργανισμό για να αξιολογηθεί και 
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να βελτιωθεί η είσοδος. Παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως πελάτες, προμηθευτές, 

ανταγωνιστές, μέτοχοι και εποπτικές αρχές αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό και τα 

πληροφοριακά συστήματά του, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1. : Οι λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος 

 

Σύμφωνα με τον Κιουντούζη (2002), ένα ΠΣ είναι ένα οργανωμένο σύνολο που 

καθορίζεται από 5 στοιχεία, επεξεργάζεται δεδομένα και παράγει πληροφορίες για 

λογαριασμό μιας επιχείρησης. Ο ορισμός και οι συνιστώσες του συγκεκριμένου ορισμού 

αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα (Κιουντούζη, 2002). Οι άνθρωποι, τα δεδομένα, ο 

υλικός εξοπλισμός και το λογισμικό καθώς και οι διαδικασίες αποτελούν αναπόσπαστες 

συνιστώσες οι οποίες αλληλοεπιδρούν τις περισσότερες φορές σε ένα ΠΣ.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2. : Συνιστώσες Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι η Ασφάλεια των ΠΣ 

αποτελεί εξίσου σύνθετο ζήτημα εμπεριέχοντας αρκετές ερμηνείες.  

Η Ασφάλεια ΠΣ (Γκρίτζαλης, 2004) αφορά οντότητες και αντικείμενα που πρέπει 

να προστατευθούν. Οτιδήποτε αξίζει να προστατευθεί ονομάζεται Αγαθό (Δεδομένα – 

Πληροφορίες). Τα Αγαθά αξίζει να προστατευθούν επειδή έχουν Αξία. Η Αξία τους μπορεί 

να μειωθεί αν υποστούν Ζημιά. Τα Αγαθά χρειάζονται προστασία μόνον αν υπάρχουν 
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Κίνδυνοι που είναι μπορεί να τους προκαλέσουν Ζημιά. Ο Ιδιοκτήτης ενός 

προστατευόμενου Αγαθού χρησιμοποιεί Μέσα Προστασίας είτε για να μειώσει τον 

Κίνδυνο να προκληθεί Ζημιά στο Αγαθό είτε για να μειώσει τις συνέπειές της. 

Επίσης, η έννοια της ασφάλειας των ΠΣ σχετίζεται με την ικανότητα ενός 

οργανισμού να προστατεύει τις πληροφορίες του από τυχόν αλλοιώσεις και καταστροφές, 

καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002). 

Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο ορισμό, η  «Ασφάλεια» σχετίζεται με:  

➢ την πρόληψη, που περιλαμβάνει μέτρα ώστε να προληφθούν ενδεχόμενες 

φθορές στα συστατικά μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος, 

➢ την ανίχνευση, που περιλαμβάνει την αναζήτηση του πότε, πως και από 

ποιόν προκλήθηκε φθορά σε ένα συστατικό ενός πληροφοριακού συστήματος, 

➢ την αντίδραση, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση ή ανάκτηση των 

συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος. 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, η «Ασφάλεια» είναι συνυφασμένη με αρκετές 

έννοιες όπως η «Εμπιστευτικότητα», η «Ακεραιότητα» και η «Διαθεσιμότητα». Η 

«Εμπιστευτικότητα» σημαίνει πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης πληροφοριών, 

δηλαδή, πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που 

υπάρχουν σε ένα υπολογιστικό σύστημα, καθώς και τα δεδομένα τα οποία διακινούνται θα 

πρέπει να αποκαλύπτονται μόνο σε άτομα τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα. Όλα τα 

παραπάνω, καταλήγουν στο ότι τα δεδομένα δεν θα πρέπει απλά να προστατεύονται από 

τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση, αλλά και από την πληροφόρηση ότι αυτά τα δεδομένα 

υπάρχουν. Επομένως η εμπιστευτικότητα συνδέεται με την ιδιωτικότητα και την 

μυστικότητα (Πάγκαλος & Μαυρίδης, 2002). 

Στον αμέσως παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.) παρουσιάζονται όλες οι έννοιες 

που σχετίζονται με την ασφάλεια των ΠΣ, ενώ στον επόμενο πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.) 

παρουσιάζεται η ταξινόμηση των εννοιών σχετικά με τη ζημία που υφίσταται ένα ΠΣ. 



9 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.  : Έννοιες που συνδέονται με την Ασφάλεια των ΠΣ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. : Ταξινόμηση του δένδρου της έννοιας ζημιάς 

 
 

Η «Ασφάλεια» των ΠΣ μπορεί ακόμη να οριστεί ως η δυνατότητα ενός 

πληροφοριακού συστήματος να αντισταθεί, σε δεδομένο επίπεδο αξιοπιστίας, σε τυχαία 

συμβάντα ή κακόβουλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την επαλήθευση 

ταυτότητας, την ακεραιότητα και την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων που έχουν 

αποθηκευτεί ή μεταδοθεί καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται είτε είναι 

προσβάσιμες μέσω των δικτύων και συστημάτων αυτών (Καλαμπούνια, 2010). 

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι η διαμόρφωση της πολιτικής ασφάλειας για τα 

ΠΣ ενός οργανισμού έπεται της αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας των συστημάτων 
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αυτών. Η αξιολόγηση της ασφάλειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, οι πιο 

συνηθισμένοι από τους οποίους είναι η εκπόνηση μιας μελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας 

(Risk Analysis) και η χρήση κάποιων από τα πρότυπα (standards) διαχείρισης της 

ασφάλειας (Λέρα, 2012).   

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3. : Οι ευπάθειες ενός ΠΣ 

 

1.3. Ιστορική αναδρομή 

Ιστορίες μεγάλων, σχεδόν καταστροφικών, ηλεκτρονικών επιδρομών (hacking) 

συμβαίνουν όλο και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικότερα, το 2001 ήταν μια 

ιδιαίτερα κακή χρονιά σχετικά με την Ασφάλεια του Διαδικτύου. Ο κώδικας «Redworm» 

εξαπλώθηκε στο Διαδίκτυο χωρίς να ελεγχθεί και το ίδιο συνέβη με τον ιό «Nimbda». Οι 

ιοί εξαπλώνονταν πολύ συχνά μέσω email και η Microsoft μέσω του τότε καινούριου 

λειτουργικού συστήματος των Windows XP, με τις σοβαρές ελλείψεις σε θέματα 

ασφαλείας, επέτρεψε πολύ εύκολα σε hackers να εκμεταλλεύονται οποιονδήποτε Η/Υ με 

Windows XP με μηδενικό κόπο. Παράλληλα, μέσω της εκμετάλλευσης του Linux standard 

FTP και των DNS υπηρεσιών, οι επιδρομείς(hackers) μπορούσαν να εισέρχονται σε 

ιστότοπους και να αλλοιώνουν ή να καταστρέφουν τα περιεχόμενά τους κατά βούληση. Σε 

αυτό το κεφάλαιο ακολουθεί μία σύντομη ανασκόπηση στην εξελικτική πορεία της 

Ασφάλειας των ΠΣ : 
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Η χρονική περίοδος μέχρι το 1945 

Στην πραγματικότητα, οι Η/Υ δεν υπήρχαν πριν το 1945. Η πραγματική ανάγκη για 

Ασφάλεια των ΠΣ (πέρα από την προστασία της απευθείας κλοπής εξοπλισμού) προέκυψε 

από την ανάγκη ασφαλούς στρατιωτικής και πολιτικής επικοινωνίας. Οι κώδικες και τα 

διάφορα τσιπς διερευνήθηκαν αρχικά διότι μπορούσαν να παρέχουν έναν δίαυλο 

ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι κώδικες, οι οποίοι ήταν πολύ πιο εύχρηστοι στην 

εφαρμογή τους σε σχέση με τα chips, αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά της ασφαλούς 

επικοινωνίας πριν από την αυτοματοποιημένη χρήση των Η/Υ. Διαδικασίες 

αποκωδικοποίησης χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα την δεκετία που ακολούθησε. Περίπου 

μέχρι το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου η έννοια της ασφάλειας ταυτίζεται με τη 

διασφάλιση του περιεχομένου του μηνύματος σε περίπτωση παρεμβολής. Ωστόσο, η 

κλοπή των εγχειριδίων κωδικών έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια μετάδοσης των 

πληροφοριών. 

Η χρονική περίοδος από το 1945 έως το 1955 

Μισό αιώνα πριν, αναπτύχθηκαν οι πρώτοι Η/Υ. Τα τότε γιγάντια τεχνολογικά 

επιτεύγματα λειτουργούσαν με λυχνίες κενού και είχαν υπολογιστική ισχύ πολύ 

χαμηλότερη από έναν σημερινό υπολογιστή τσέπης των $50. Η Ασφάλεια των τότε Η/Υ 

και ΠΣ έμπαινε σε δεύτερη μοίρα καθώς η διασφάλιση της λειτουργίας τους και η επίλυση 

των υπόλοιπων προβλημάτων ήταν ο κυρίαρχος στόχος. Επίσης, απαραίτητη για την 

πρόκληση ζημίας/βλάβης στα συστήματα αυτή ήταν η φυσική παρουσία αλλά και η 

εξειδικευμένη γνώση της λειτουργίας τους.  

Η χρονική περίοδος από το 1955 έως το 1969 

Καθώς τα ΠΣ εισέρχονται στον επιχειρηματικό κόσμο, η ασφάλεια αφορά κυρίως 

την προστασία των Η/Υ από τον κακό χειρισμό των δυσαρεστημένων υπαλλήλων και την 

αποτροπή εισβολής από άτομα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Κύριο μέλημα ήταν η 

προστασία του περιβάλλοντος χώρου των Η/Υ και όχι η Ασφάλεια σε σχέση με το 
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λογισμικό. Οι λογαριασμοί των χρηστών και οι κωδικοί είναι απλοί και επικεντρώνονται 

στο ποιος χρήστης κάνει ποιες ενέργειες μέσα στο σύστημα, παρά στην πραγματική 

ασφάλεια. Κατά την διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, δεν υπάρχει αποδεδειγμένα 

ούτε ένα περιστατικό απομακρυσμένης απειλής των ΠΣ μέσω hacking.  

Η χρονική περίοδος από το 1970 έως το 1980 

Κατά το τέλος της δεκαετίας του ’60 και αρχές δεκαετίας ’70, η εξέλιξη των Η/Υ και 

η συνεχόμενη αύξηση των χρηστών τους καθιστούν την «Υπευθυνότητα» στην Ασφάλεια 

των ΠΣ ιδιαίτερα σημαντική. Για πρώτη φορά, εισάγεται η έννοια του διαχειριστή ενός 

λογαριασμού, με απεριόριστα δικαιώματα και κωδικό πρόσβασης. Σε αντίθεση υπάρχει 

και η εφαρμογή ενός τυπικού χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα. Στόχος ήταν η 

αποτροπή του τυπικού χρήστη από αλλοίωση τόσο των δεδομένων όσο και του ίδιου του 

συστήματος. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά των διαχειριστών του συστήματος, 

είναι η αλλαγή του προεπιλεγμένου εργοστασιακού συνθηματικού πρόσβασης σε έναν 

υπολογιστή, τακτική που εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα κυρίως σε δικτυακές συσκευές.  

Την ίδια χρονική περίοδο ξεκινά και η έρευνα για τα λειτουργικά συστήματα. Στην πορεία 

κάποια λειτουργικά συστήματα κεντρικών υπολογιστών, όπως το Multics, άρχισαν να 

προσαρμόζονται σε μια ποικιλία μικρότερων εμπορικών μηχανημάτων, όπως τους μίνι-

υπολογιστές και τα πρώτα συστήματα ενός χρήστη που ονομαζόταν σταθμοί εργασίας. 

Μια νέα έκδοση του Multics κάνει την εμφάνισή της και έχει το όνομα Unix. Την ίδια 

περίοδο η Digital Equipment ανέπτυσσε μία πιο φορητή έκδοση του λειτουργικού 

συστήματός της, ονομαζόμενο VMS, ενώ η IBM εργαζόταν πάνω στην ανάπτυξη των 

δικών της υπολογιστικών συστημάτων. Οι πρώτες παράνομες ενέργειες από κακόβουλους 

προγραμματιστές, όπως η συγγραφή συστημάτων κερκόπορτας (backdoor) στα 

προγράμματά τους, άρχισαν να εμφανίζονται. Στόχος τους ήταν κυρίως η απόκτηση 

κωδικών τραπεζικών λογαριασμών.  
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Η χρονική περίοδος από το 1980 έως το 1990 

Στη δεκαετία του 1980 και του 1990, υπήρξε συγχώνευση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών σε οργανισμούς. Η οργανωτική χρήση της τεχνολογίας 

των πληροφοριών επεκτάθηκε σε εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα, συστήματα που 

συνδέουν μια οργάνωση με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους και συστήματα 

επικοινωνιών που επιτρέπουν στους ανθρώπους σε οργανισμούς να εκτελούν εργασία 

μόνη τους ή σε ομάδες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Πολλοί 

οργανισμοί κατάφεραν να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη χρήση 

πληροφοριών και τεχνολογίας πληροφοριών σε προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Οι καινοτόμες εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνολογία της πληροφορίας 

δημιούργησαν αξία παρέχοντας υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε τοποθεσία 

και με εκτεταμένη προσαρμογή. Οι εφαρμογές επικοινωνίας και συναλλαγών μέσω 

διαδικτύου έγιναν συχνές. Τα συστήματα με βάση την τεχνολογία της πληροφορίας 

χρησιμοποιήθηκαν για να αλλάξουν τις οργανωτικές δομές και διαδικασίες. Εμφανίστηκε 

μια τάση να χρησιμοποιούνται απλοί γενικοί όροι, όπως τα συστήματα πληροφοριών ή η 

διαχείριση πληροφοριών, για τον προσδιορισμό τόσο των πολύπλευρων συστημάτων 

τεχνολογίας της πληροφορίας όσο και της αντίστοιχης λειτουργίας του οργανισμού. 

Η ανάγκη λοιπόν για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων έγινε εμφανής 

αυτές τις δεκαετίες. Είναι η εποχή που οι εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν την 

απομακρυσμένη προσπέλαση, όπου χρήστες τερματικών συνδέονταν με τους κεντρικούς 

υπολογιστές μέσω του τηλεφωνικού δικτύου, με τη χρήση μόντεμ. Παράλληλα, 

αναπτύσσονται οι μικροεπεξεργαστές και κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα PCs. Τα 

δύο αυτά γεγονότα συντελούν στην γέννηση της τέχνης και της τεχνικής της εισβολής. Οι 

εισβολείς χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να κάνουν συνεχείς κλήσεις σε μια περιοχή 

αριθμών τηλεφώνων, συνήθως νυχτερινές ώρες, και όταν κάποιος καλούμενος 

υπολογιστής απαντούσε, εκτυπώνονταν ο αριθμό τηλεφώνου και διακόπτονταν η κλήση. 

Οι εισβολείς στη συνέχεια δοκίμαζαν τα τηλέφωνα που είχαν συλλέξει με την 

προηγούμενη μέθοδο, ψάχνοντας για κεντρικούς υπολογιστές των οποίων τα συνθηματικά 
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ήταν τα προεπιλεγμένα εργοστασιακά και κατά συνέπεια μπορούσαν εύκολα να 

παραβιαστούν, παρέχοντάς τους πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των εταιρειών.  

Ως αντίμετρο για τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η ασφάλεια επανάκλησης, σύμφωνα με 

την οποία ο καλούμενος υπολογιστής δέχεται μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου από τον 

καλούντα υπολογιστή και διακόπτει την κλήση. Στη συνέχεια το σύστημα ελέγχει αυτόν 

τον αριθμό τηλεφώνου από μια λίστα αποδεκτών αριθμών και αν βρίσκεται μέσα σε αυτή, 

το σύστημα επανακαλεί τον υπολογιστή από τον οποίο δέχτηκε την κλήση. Οι εισβολείς, 

παρόλα αυτά, είχαν τη δυνατότητα να αναδρομολογούν τις κλήσεις χειρωνακτικά, 

εισβάλοντας σε υπολογιστές της τηλεφωνικής εταιρείας, αλλά αυτό απαιτούσε γνώσεις και 

δεδομένου ότι δεν υπήρχαν οι ομάδες συζητήσεων (forums) το φαινόμενο ήταν σπάνιο. Η 

ασφάλεια επανάκλησης έλυσε το πρόβλημα μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του ’80. 

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός αυτής της περιόδου ήταν οι μελέτες που γίνονται από το 

στρατό για τη δημιουργία δικτύων δρομολόγησης πακέτων, όπου μεμονωμένα μικρά 

μηνύματα μπορούσαν να μεταδίδονται ανάμεσα σε δύο τερματικά συστήματα και να 

δρομολογούνται από ενδιάμεσα συστήματα με ένα χαλαρά ιεραρχικό τρόπο, επιτρέποντας 

έτσι σε οποιονδήποτε βρισκόταν στο δίκτυο να επικοινωνεί με τους άλλους. Ο στρατός 

θεωρούσε ότι η αυθεντικοποίηση των πακέτων από κάθε ενδιάμεσο σύστημα από το οποίο 

διέρχονταν ήταν χάσιμο χρόνου και πως η φυσική ασφάλεια και οι έμπιστοι χρήστες του 

συστήματος ήταν αρκετά για την ασφάλειά τους. Επειδή όμως σύντομα έγινε εμφανές ότι 

η ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων θα αποτελούσε πρόβλημα 

χρηματοδοτήθηκαν έρευνες και αναπτύχθηκαν οι πρώτοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης 

όπως ο DES (Data Encryption Standard), η έννοια της κωδικοποίησης δημόσιου κλειδιού 

και ο RSA (κρυπταλγόριθμος ασσύμετρου κλειδιού). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Συστήματα ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα 

2.1. Η Ασφάλεια ενός ΠΣ 

2.1.1. Το περιεχόμενο της έννοιας της ασφάλειας ενός ΠΣ 

Η έννοια της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος σχετίζεται με την 

ικανότητα ενός οργανισμού να προστατεύει τις πληροφορίες του από τυχόν αλλοιώσεις 

και καταστροφές, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πόρων του. Σχετίζεται 

επίσης με την ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, οι οποίες είναι 

διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες κάθε φορά που τις αναζητούν. Η ικανότητα 

αυτή στηρίζεται στη λήψη μέτρων τα οποία διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων, καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία του 

υπολογιστικού συστήματος (Baker, 1991). 

Η ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων έχει να κάνει µε την πρόληψη και 

ανίχνευση µη εξουσιοδοτημένων ενεργειών σε ένα υπολογιστικό σύστημα, καθώς και την 

αντίδραση σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς.  

Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σχετίζεται µε 

(Pfleeger, 1997):  

➢ την πρόληψη (prevention): Την λήψη δηλαδή μέτρων για να προληφθούν 

‘φθορές’ των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος· 

➢ την ανίχνευση (detection): Την λήψη μέτρων για την ανίχνευση του πότε, 

πως και από ποιον προκλήθηκε φθορά σε ένα συστατικό ενός πληροφοριακού 

συστήματος· 
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➢ την αντίδραση (reaction): Την λήψη δηλαδή μέτρων για την αποκατάσταση 

ή ανάκτηση των συστατικών ενός πληροφοριακού συστήματος. Είναι γενικά αποδεκτό 

σήμερα ότι η έννοια της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων (information system 

security) συνδέεται στενά με τρεις βασικές έννοιες (βλ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.) :  

  Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), που σημαίνει πρόληψη µη 

εξουσιοδοτημένης (unauthorized) αποκάλυψης πληροφοριών, δηλαδή, πρόληψη από µη 

εξουσιοδοτημένη ανάγνωση.  

  Ακεραιότητα (Integrity), που σημαίνει ότι η μετατροπή, διαγραφή και 

δημιουργία των δεδομένων ενός υπολογιστικού συστήματος, γίνεται μόνο από 

εξουσιοδοτημένα μέρη. 

  ∆ιαθεσιμότητα (Availability), που σημαίνει ότι οι εξουσιοδοτημένοι 

χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και των επικοινωνιακών μέσων δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service) όταν επιθυμούν να 

προσπελάσουν τους πόρους του συστήματος.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1. : Οι βασικές αρχές που εξασφαλίζουν ότι το σύστημα είναι ασφαλές  

Πηγή : Pfleeger, 1997 

 

Ειδικότερα, με τον όρο ασφάλεια (security) εννοούμε (Pangalos & Khair, 1996):  

➢ την προστασία των στοιχείων εξοπλισμού ενός υπολογιστικού συστήματος 

από καταστροφή εξαιτίας φυσικών αιτίων ή εισβολέων (physical security),  

➢ την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων σε ένα υπολογιστικό 

σύστημα (αρχεία, προγράμματα, κ.ά.), με επικέντρωση στον έλεγχο προσπέλασής τους 

(computer security),  

➢ τη δυνατότητα επιβολής μίας πολιτικής ασφάλειας που θα αφορά την 

εμφάνιση, τη μεταβολή ή τη διαγραφή των δεδομένων ενός συστήματος βάσης δεδομένων 

(database security), 
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➢ την προστασία των δεδομένων καθώς αυτά μεταδίδονται διαμέσου των 

τηλεφωνικών, δορυφορικών ή άλλων μέσων επικοινωνίας (communications security).  

Οι παραβάσεις ασφαλείας (securitybreaches) υπολογιστικών συστημάτων 

σχετίζονται με τις έννοιες των εκθέσεων, ευπαθειών, απειλών και χειρισμών, ως εξής: 

(Pfleeger & Pfleeger, 2002 ·  Russel, 1991)  

➢ Η Έκθεση (Exposure) περιλαμβάνει αποκάλυψη των δεδομένων, μεταβολές 

των δεδομένων, άρνηση νόμιμης προσπέλασης για υπολογισμούς.  

➢ Η Ευπάθεια (Vulnerability) είναι μια αδυναμία στο σύστημα ασφάλειας που 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την πρόκληση απωλειών ή ζημιών. 

➢ Η Απειλή (Threat) για ένα υπολογιστικό σύστημα είναι μια κατάσταση 

όπου υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης απωλειών ή ζημιών.  

➢ Ο Χειρισμός (Control) είναι ένα προστατευτικό μέτρο που μειώνει την 

ευπάθεια του υπολογιστικού συστήματος.  

Οι βασικές απειλές για την ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήματος είναι η 

διακοπή, η μεταβολή, η υποκλοπή και η παραποίηση (Pangalos, Khair, & Bozios, 1995). 

Πιο αναλυτικά:  

➢ Η ∆ιακοπή (Interruption) συμβαίνει όταν ένα στοιχείο του συστήματος 

χάνεται ή γίνεται μη διαθέσιμο. 

➢ Η Μεταβολή (Modification) συμβαίνει όταν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο 

μέρος εκτός του ότι έχει καταφέρει να έχει προσπέλαση, παραποιεί (tampers) ένα στοιχείο. 

➢ Η Υποκλοπή (Interception) συμβαίνει όταν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο 

μέρος έχει καταφέρει να έχει προσπέλαση σε ένα στοιχείο.  
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➢ Η Παραποίηση (Fabrication) συμβαίνει όταν κάποιο μη εξουσιοδοτημένο 

μέρος παραποιεί αντικείμενα σε ένα υπολογιστικό σύστημα. 

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7498-2 (Mitchel, 2000) παρατίθεται ο ακόλουθος 

απλοποιημένος πίνακας (δεν είναι δεσμευτικός – Μαυρουδή, 2003), ο οποίος επισημαίνει 

παραστατικά ποιοι μηχανισμοί ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

υποστηρίξουν αντίστοιχες υπηρεσίες ασφάλειας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. :  Σχέσεις υπηρεσιών και μηχανισμών ασφάλειας 

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.) φαίνεται ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα σημαντικών επενδύσεων μίας εταιρίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 

τεχνολογία ασφαλείας. Αυτή εγκατέστησε μια αντιπυρική ζώνη που φιλτράρει την ύποπτη 

κυκλοφορία δικτύου και απέκτησε συνδρομή σε μία υπηρεσία που παρακολουθεί την 
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δραστηριότητα των χάκερ, δοκιμάζει συνεχώς εφαρμογές κτλ, για να ανιχνεύσει ευπαθή 

σημεία και  διατυπώνει συστάσεις για την εξάλειψή τους.   

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2. Τυπικό παράδειγμα ασφάλειας ΠΣ.  

 

Έχοντας κατά νου τις βασικές αρχές που διέπουν ένα σωστό σχεδιασμό ασφαλών 

ΠΣ θα πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω (Μπόζιος, 2004) : 

➢ Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή  στα επιμέρους στοιχεία ενός ΠΣ.  

➢ Η προφύλαξη αφορά κάθε είδους απειλή (τυχαία ή σκόπιμη). 

➢ Η ασφάλεια των ΠΣ συνδέεται άμεσα τόσο µε τεχνικές, διαδικασίες  και 

διοικητικά μέτρα όσο και µε ηθικοκοινωνικές αντιλήψεις, αρχές και παραδοχές. 

➢ Η προφύλαξη δεν είναι αναγκαίο να συγχέεται με την απρόσκοπτη 

λειτουργία του συστήματος. 
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Παραπέρα, τρεις είναι οι βασικότερες αρχές που διέπουν τον σωστό σχεδιασμό 

ασφαλών ΠΣ και αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω: 

➢ Αποκέντρωση (Dispersion).  

➢ Ύπαρξη Αντικατάστασης (Dublication). 

➢ Άμυνα σε Βάθος (Defence in Depth). 

 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.) παρακάτω εικόνα αποτυπώνεται ένα 

μοντέλο στο οποίο βασίζεται ένα σύστημα βαθμών εμπιστευτικότητας  

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3. : Θεωρητικό μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζεται ένα σύστημα βαθμών 

εμπιστευτικότητας σε ένα ΠΣ 

 

Έχοντας ως βάση το παραπάνω μοντέλο, μπορεί να γίνει ταξινόμηση των 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρεις επιμέρους κατηγορίες: 

➢ Ζωτικές : η ύπαρξη των οποίων καθίσταται επιτακτική για την ύπαρξη της 

εταιρίας-οργανισμού.  
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➢ Κρίσιμες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εταιρίας-

οργανισμού. Θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο ορισμένες προσβάσεις σε αυτές τις 

πληροφορίες.  

➢ Αξιόλογες, οι οποίες απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

εταιρίας-οργανισμού. Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν γενικά πρόσβαση σε αυτές.  

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ασφάλειας ενός ΠΣ, τα κυριότερα από τα οποία είναι: 

(i) Το μοντέλο του κιβωτισμού 

(ii) Το μοντέλο του καταλόγου 

(iii) Το μοντέλο του πίνακα 

(iv) Το μοντέλο του φίλτρου 

(v) Το μοντέλο των επάλληλων στρωμάτων 

 

2.1.2. Η ευπάθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Όταν μεγάλες ποσότητες δεδομένων βρίσκονται αποθηκευμένες σε ηλεκτρονική 

μορφή, διατρέχουν πολύ μεγαλύτερους κινδύνους παρά όταν βρίσκονται σε έντυπη μορφή. 

Η δυνατότητα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης ή απάτης δεν περιορίζεται 

σε μία μόνο θέση αλλά υπάρχει σε κάθε σημείο πρόσβασης του δικτύου.  

Στο παρακάτω διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4.) αποτυπώνονται οι πιο συνηθισμένες 

απειλές εναντίον των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4. :Σύγχρονες προκλήσεις για την ασφάλεια και αδύνατα σημεία.  

 

Στο πολυεπίπεδο υπολογιστικό περιβάλλον πελάτη/διακομιστή της παραπάνω 

εικόνας, ευπαθή σημεία υπάρχουν σε κάθε επίπεδο καθώς και στην επικοινωνία μεταξύ 

των επιπέδων. Οι χρήστες στο επίπεδο πελάτη μπορούν να προκαλέσουν ζημιά εισάγοντας 

λάθη ή αποκτώντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα. Υπάρχει επίσης 

δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που ρέουν μέσα στα δίκτυα, κλοπής πολύτιμων 

δεδομένων κατά τη μετάδοση ή μη εξουσιοδοτημένης αλλοίωσης των δεδομένων. Οι 

εισβολείς μπορεί να εξαπολύσουν επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης ή κακόβουλο 

λογισμικό για να διαταράξουν τη λειτουργία τοποθεσιών του Ιστού. Όσοι μπορούν να 

διεισδύσουν σε εταιρικά συστήματα μπορούν να καταστρέψουν ή να αλλοιώσουν εταιρικά 

δεδομένα αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων ή αρχεία.  

 

2.1.3. Τα κυριότερα προβλήματα στην ασφάλεια των ασύρματων δικτύων 

Αν και η ακτίνα δράσης των δικτύων ασύρματης πιστότητας (Wi-Fi) είναι περίπου 

100 μέτρα, μπορεί να επεκταθεί στα 400 μέτρα με χρήση εξωτερικών κεραιών. Τα τοπικά 

δίκτυα που χρησιμοποιούν το πρότυπο 802.11 είναι εύκολο να παραβιαστούν από 

παρείσακτους εξοπλισμένους με φορητούς υπολογιστές, ασύρματες κάρτες, εξωτερικές 

κεραίες και λογισμικό λαθραίας διείσδυσης. Οι χάκερ χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία με 
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στόχο την ανίχνευση μη προστατευμένων δικτύων, την παρακολούθηση της κυκλοφορίας 

του δικτύου και την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή σε εταιρικά δίκτυα. Υπάρχουν 

παραδείγματα υποκλοπών, που θα παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο, στα οποία χάκερ 

διείσδυσαν στα εταιρικά πληροφοριακά συστήματα και κατάφεραν να κλέψουν δεδομένα 

πιστωτικών καρτών και προσωπικά δεδομένα που αφορούσαν εκατομμύρια ανθρώπους.  

Επίσης, τα αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών (Service Set Identifiers, SSID) που 

προσδιορίζουν τα σημεία πρόσβασης σε ένα δίκτυο Wi-Fi μεταδίδονται πολλές φορές και 

είναι αρκετά εύκολο να υποκλαπούν από τα προγράμματα εντοπισμού των εισβολέων 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4. :  Προβλήματα ασφάλειας σε δίκτυα Wi-Fi 

 

Το αρχικό πρότυπο ασφαλείας που αναπτύχθηκε για τα ασύρματα δίκτυα, το 

λεγόμενο Wired Equivalent Privacy, WEP δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Το WEP 

είναι ενσωματωμένο σε όλα τα συνήθη προϊόντα 802.11, αλλά η χρήση του είναι 

προαιρετική. Πολλοί χρήστες αμελούν να χρησιμοποιήσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

ασφάλειας του WEP, αφήνοντας πολλά σημεία πρόσβασης απροστάτευτα.  
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Το κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να πλήξει ένα ΠΣ περιλαμβάνει Ιούς, 

Σκουλήκια, Δούρειους Ίππους και Κατασκοπευτικό λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα: 

➢ Ιός: Παρασιτικό λογισμικό που προσκολλάται σε άλλα προγράμματα ή 

αρχεία δεδομένων για να εκτελεστεί 

➢ Σκουλήκια: Ανεξάρτητα προγράμματα υπολογιστών που αντιγράφουν τον 

εαυτό τους από έναν υπολογιστή σε άλλους μέσω δικτύου 

➢ Δούρειος ίππος: Πρόγραμμα λογισμικού που εμφανίζεται ακίνδυνο αλλά 

κάνει κάτι διαφορετικό από το αναμενόμενο 

➢ Κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware): Μικρά προγράμματα που 

εγκαθίστανται λαθραία σε υπολογιστές και παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησης 

του χρήστη στον Ιστό και παρουσιάζουν διαφημίσεις 

➢ Καταγραφείς πληκτρολογήσεων (Key loggers): Καταγράφουν κάθε 

πληκτρολόγηση του χρήστη για να κλέψουν σειριακούς αριθμούς, κωδικούς πρόσβασης ή 

να εξαπολύσουν επιθέσεις στο Διαδίκτυο 

 

2.2. Χάκερ και Πληροφοριακά Συστήματα 

Ο χάκερ (ή εισβολέας) και ο κράκερ (σπάστης – ο χάκερ με εγκληματική πρόθεση) 

αποκτούν συνήθως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση εντοπίζοντας αδυναμίες στα μέτρα 

ασφαλείας που χρησιμοποιούν τοποθεσίες του Ιστού και συστήματα υπολογιστών, συχνά 

εκμεταλλευόμενοι διάφορα χαρακτηριστικά του διαδικτύου που κάνουν το σύστημα 

ανοιχτό και εύκολο στη χρήση του. Οι δραστηριότητες των χάκερ έχουν διευρυνθεί, 

προχωρώντας πέρα από την απλή διείσδυση σε συστήματα και περιλαμβάνουν κλοπή 

αγαθών και πληροφοριών, καθώς και ζημιά σε συστήματα και κυβερνοβανδαλισμό. 

Αυτός είναι η σκόπιμη διατάραξη, αλλοίωση ή καταστροφή τοποθεσίας Ιστού ή εταιρικού 
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πληροφοριακού συστήματος. Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι κυριότερες 

δραστηριότητες των χάκερ, που μπορούν να προσβάλλουν ένα ΠΣ: 

➢ Παραπλάνηση (Spoofing): Παραπλανητική αντιπροσώπευση κάποιου με 

τη χρήση πλαστών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παριστάνοντας κάποιον 

άλλο. Επίσης υπάρχει ανακατεύθυνση συνδέσμου Ιστού σε διεύθυνση διαφορετική από 

την επιδιωκόμενη, όπου η τοποθεσία μοιάζει με την επιδιωκόμενη 

➢ Εντοπιστής (Sniffer): Πρόγραμμα που παρακολουθεί τις πληροφορίες που 

διακινούνται σε ένα δίκτυο. Αυτό επιτρέπει στους χάκερ να κλέβουν αποκλειστικές 

πληροφορίες, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα, εταιρικά αρχεία, κ.λπ. 

➢ Επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DoS): Κατακλύζουν ένα διακομιστή με 

χιλιάδες ψευδή αιτήματα ώστε να καταρρεύσει το δίκτυο 

➢ Κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS): Χρήση 

πολλών υπολογιστών για να κατακλύσουν ένα δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, τα Δίκτυα 

ρομπότ (Botnets)είναι Δίκτυα «ζόμπι» υπολογιστών τρίτων μολυσμένων με κακόβουλο 

λογισμικό.  

Σύμφωνα με τους Laudon & Laudon (2012), η ηλεκτρονική εγκληματικότητα σε ΠΣ 

περιλαμβάνει επίσης:  

➢ Κλοπή ταυτότητας: Κλοπή προσωπικών πληροφοριών (αριθμούς μητρώου 

κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς αδειών οδήγησης ή πιστωτικών καρτών) με σκοπό να 

υποδυθεί κάποιον άλλο 

➢ Ηλεκτρονικό ψάρεμα (Phishing): Δημιουργία πλαστών τοποθεσιών Ιστού 

ή αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μοιάζουν να προέρχονται από νόμιμες 

επιχειρήσεις και ζητούν από τους χρήστες εμπιστευτικά προσωπικά δεδομένα 
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➢ Πονηροί δίδυμοι (Evil twins): Ασύρματα δίκτυα που προσποιούνται ότι 

προσφέρουν φερέγγυες συνδέσεις Wi-Fi με το Διαδίκτυο 

➢ Παραπλάνηση (Pharming): Ανακατευθύνει τους χρήστες σε μια πλαστή 

ιστοσελίδα, ακόμη και αν ο χρήστης πληκτρολογεί τη σωστή διεύθυνση στον 

φυλλομετρητή του 

➢ Απάτη των κλικ: Συμβαίνει όταν κάποιο άτομο ή πρόγραμμα υπολογιστή 

επιλέγει μια διαφήμιση με δόλιο σκοπό χωρίς να έχει πρόθεση να μάθει περισσότερα για 

τον διαφημιζόμενο ή να αγοράσει κάτι 

 

2.3. Πλαίσιο Δράσης σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο ΠΣ 

H εκτέλεση ορισμένων βημάτων από κάθε εταιρία καθίσταται επιτακτική ανάγκη για 

την διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασφαλείας και ενός συστήματος 

πολιτικής ασφαλείας για τα Πληροφοριακά συστήματά της. Πιο συγκεκριμένα, 

απαιτούνται πέντε βήματα (Λέρα, 2012): 

Βήμα 1ο : Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

Στην πρώτη φάση απαιτείται η καταγραφή όλης της υποδομής της επιχείρησης 

(υπολογιστική και επικοινωνιακή), δηλαδή όλων των περιουσιακών στοιχείων (assets) της 

εταιρείας. Τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας μπορεί να χωριστούν στις παρακάτω 

κατηγορίες:  

➢ Δεδομένα (Data assets): Όλα τα δεδομένα, που μπορεί να είναι προσωπικά 

δεδομένα σε βάσεις δεδομένων αλλά και καταχωρήσεις σε έναν DNS server.   

➢ Υπηρεσίες (End User Services):Στην κατηγορία Υπηρεσιών ανήκουν όσες 

επιτρέπουν στον τελικό χρήστη να έχει πρόσβαση σε κάθε είδους δεδομένα. Για 
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παράδειγμα η υπηρεσία πρόσβασης σε μια βάση δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες 

να προσπελάσουν τα δεδομένα που αυτή περιέχει.    

➢ Υλικά Στοιχεία: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει όλον τον εξοπλισμό που 

αποτελεί το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή Η/Υ, δίκτυο και μέσα αποθήκευσης κτλ.    

➢ Τοποθεσίες: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα δωμάτια, κτίρια ή 

ακόμα και  οικόπεδα τα οποία ανήκουν στον οργανισμό και περιέχουν μέρη των 

υπολογιστικών συστημάτων  

➢ Λογισμικό (software): Αναφέρεται σε εταιρίες παραγωγής λογισμικού και 

επομένως είναι υψίστης σημασίας η προστασία του κώδικα.  

➢ Μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ακολουθεί ανάλυση 

των πληροφοριακών διαδικασιών στη λειτουργία της εταιρείας και γίνεται ο 

προσδιορισμός του ρόλου των χρηστών, κατατάσσοντάς τους σε κατηγορίες. Παράλληλα, 

γίνεται η καταγραφή των διαδικασιών της εταιρίας που σχετίζονται με την ασφάλεια του 

ΠΣ και στη συνέχεια αξιολογούνται όλα τα στοιχεία αλλά και τα υφιστάμενα μέτρα 

ασφαλείας τους. Τέλος, γίνεται ανάλυση των επιμέρους ιδιαίτερων στοιχείων του ΠΣ, 

αναφορικά με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την εταιρεία.   

 

Βήμα 2ο : Ανάλυση Επικινδυνότητας (Risk Analysis/Assessment) 

Μετά την ακριβή αποτίμηση και καθορισμό των assets και της αξίας τους προς την 

εταιρεία, ακολουθεί η ανάλυση της επικινδυνότητας. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

βήμα  για την χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθήσει η εταιρεία σχετικά με την 

ασφάλεια του ΠΣ. Σε αυτή την φάση, γίνεται μελέτη των εκθέσεων σε κινδύνους 

(exposures) του συστήματος, γίνεται ο προσδιορισμός των ευπαθειών (vulnerabilities) και 

απειλών (threats) του συστήματος με βάση τον υφιστάμενο έλεγχο (control). Η μέθοδος 

που θα ακολουθηθεί για την διενέργεια της ανάλυσης κινδύνων θα βασίζεται στον τύπο 



29 

 

BPL (Β-κόστος για την πρόληψη μιας απώλειας, P- η πιθανότητα να συμβεί μια απώλεια 

και L- το συνολικό κόστος μίας απώλειας). Θα γίνεται λοιπόν σύγκριση του κόστους για 

την πρόληψη μιας απώλειας ή ζημιάς με το κόστος που προκαλεί αυτή η απώλεια, σε 

συνδυασμό με την πιθανότητα να συμβεί αυτή η απώλεια. Η μελέτη της υφιστάμενης 

κατάστασης θα βοηθήσει στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου (π.χ. εμπιστευτικότητας 

– BLP, ακεραιότητας – Biba, ροής πληροφοριών ή άλλου) που θα υιοθετηθεί στην 

εκπόνηση της  πολιτικής και την κατάρτιση του σχεδίου ασφαλείας. 

Αρχικά γίνεται λοιπόν αναγνώριση των απειλών για κάθε στοιχείο καθώς και των 

επιπτώσεων που έχουν. Αναγνωρίζονται οι επιμέρους ευπάθειες (vulner abilities) για κάθε 

περιουσιακό στοιχείο ξεχωριστά. Οι πιθανές απώλειες (losses) αναγνωρίζονται και 

κατηγοριοποιούνται με βάση τον βαθμό κινδύνου. Εκτιμάται η πιθανότητα να συμβεί μία 

απώλεια αλλά και αξιολογείται. Παράλληλα προσδιορίζονται οι αναγκαίες 

προφυλάξεις/αντίμετρα (counter measures) για την αποφυγή κινδύνων. Σε αυτό το στάδιο, 

γίνεται επιλογή εκείνων των αντίμετρων που συμφέρουν περισσότερο στην εταιρία. Τέλος 

γίνεται η διαμόρφωση και υλοποίηση του πλέον ενδεδειγμένου και αποδοτικού από άποψη 

κόστους (cost effective) συστήματος ασφαλείας.  

Η συνεχόμενη αλλαγή των δεδομένων (νέες απειλές, νέες ευπάθειες, νέες επιπτώσεις 

κτλ ) σε ένα ΠΣ επιτάσσει την συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων που ελλοχεύουν. Η 

αποτελεσματικότητα των αντιμέτρων θα πρέπει να ελέγχεται διαρκώς και να επιλέγεται η 

κατάργησή τους ή η αντικατάσταση από νέα αντίμετρα με στόχο την επίτευξη του 

μέγιστου κέρδους της εταιρίας. Η πληρότητα της ανάλυσης επικινδυνότητας ενός ΠΣ 

σχετίζεται τόσο με την ασφάλεια του Υπολογιστικού συστήματος (computer security) όσο 

και με τις δικτυακές υποδομές (network security) αλλά και την φυσική ασφάλεια του 

συστήματος (physical security).  

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες απειλών, με βάση το περιεχόμενό τους: 

(i) Απειλές Λογικής Διείσδυσης (logical infiltration) 
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(ii) Απειλές Επικοινωνιακής Διείσδυσης (communications infiltration) 

(iii) Απειλές Αποτυχίας Εξοπλισμού (failures of equipment) και  

(iv) Απειλές Φυσικών Απειλών (physical threats) πχ. από φωτιά, πλημμύρα κτλ.  

 

Βήμα 3ο : Πολιτική Ασφαλείας (ΠΑ) 

Με βάση την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών παρέχονται κατευθύνσεις αλλά και 

υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Η  ΠΑ καθορίζεται από την διοίκηση του 

οργανισμού και  θα πρέπει να υποστηρίζεται έμπρακτα από την ίδια. Η πολιτική αυτή θα 

πρέπει να ρυθμίζει ζητήματα ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.  

Στο βήμα αυτό καταγράφεται και εκπονείται το σύνολο των νόμων, κανόνων και 

πρακτικών που ρυθμίζουν με ποιόν τρόπο τα στοιχεία διαχειρίζονται, προστατεύονται και 

κατανέμονται μέσα σε έναν οργανισμό χρηστών. Η  εκπόνηση θα γίνει με βάση τη 

διάκριση των υποκειμένων (ενεργά στοιχεία του συστήματος όπως χρήστες, διεργασίες 

και προγράμματα) και αντικειμένων (αρχεία, κατάλογοι, συσκευές, υποδοχές – sockets 

κ.α.), στηριγμένη στο σύστημα των ρόλων και αρμοδιοτήτων (roles and responsibilities). 

Κατά την χάραξη της πολιτικής ασφαλείας θα υιοθετηθούν διεθνή πρότυπα (standards), 

όπως τα TCSEC και ITSEC.  

Η διοίκηση του οργανισμού θα πρέπει να αποδεχτεί και να εγκρίνει το κείμενο της 

πολιτικής ασφάλειας. Κατόπιν δημοσιοποιείται σε όλους τους χρήστες του  οργανισμού 

και γίνεται αναφορά της δέσμευσης της διοίκησης και του τρόπο προσέγγισης του 

οργανισμού σε θέματα ασφάλειας. Συνοψίζοντας, η πολιτική ασφαλείας θα περιλαμβάνει 

οκτώ συνολικά στοιχεία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5. : Επιμέρους στοιχεία της Πολιτικής Ασφαλείας (ΠΑ) 

 

Οι κανόνες (rules) που θα εκφράσουν την ΠΑ θα εκφράζουν γενικότερες αρχές της 

εταιρείας, θα ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά απλότητας (χωρίς περιττούς τεχνικούς όρους 

και εξειδικευμένες αναφορές), της σαφήνειας, της εφαρμογής, θα είναι γενικεύσιμοι και 

επεκτάσιμοι και θα απαιτούν συμμόρφωση από όλο το προσωπικό της εταιρείας, στο 

οποίο θα είναι διαθέσιμοι. Παράλληλα στο βήμα αυτό, θα γίνει ολοκλήρωση της 

εκπόνησης των απαιτήσεων ασφαλείας του ΠΣ, σύμφωνα με την ανάλυση 

επικινδυνότητας και την ΠΑ που έχει εκπονηθεί. Στη φάση αυτή επιλέγονται και τα 

κατάλληλα μοντέλα ασφαλείας του ΠΣ που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την 

δημιουργία των μηχανισμών και των μέτρων προστασίας. 
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Βήμα 4ο : Καθορισμός Μέτρων Ασφαλείας (ΜΑ) 

Στο βήμα αυτό υλοποιείται το Σχέδιο Ασφαλείας με τον σχεδιασμό των μέτρων που 

θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματος. Ο σχεδιασμός των 

επιμέρους μέτρων αφορά: 

➢ Την οργάνωση και διαχείριση της ασφάλειας του πληροφοριακού 

συστήματος 

➢ Την ασφάλεια ανάπτυξης και συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος 

➢ Την φυσική ασφάλεια 

➢ Την ασφάλεια δεδομένων 

➢ Την ασφάλεια της υπολογιστικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής 

Η οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμός ασφαλείας του ΠΣ σχετίζονται με τον 

κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού, τα μέτρα ελέγχου και εποπτείας της ασφάλειας του 

ΠΣ αλλά και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες για την διαχείριση της ασφάλειας. Εξίσου 

σημαντική είναι και η εκπαίδευση και ενημέρωση των χρηστών για τις διαδικασίες και 

γενικότερα για τις λειτουργίες σχετικά με την ασφάλεια του ΠΣ.  

Η ασφάλεια ανάπτυξης και την συντήρησης του ΠΣ σχετίζεται με μέτρα ανάπτυξης 

και συντήρησης εφαρμογών (Application development and maintenance),  μέτρα για την 

διαχείριση και υποστήριξη υλικού και  λογισμικού από προμηθευτές (Vendor support-

contracts reliability),  καθώς και μέτρα για την απογραφή του υλικού και λογισμικού και 

διαχείριση των αλλαγών (hardware and software inventory).  

Η φυσική ασφάλεια  αφορά μέτρα για την προφύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων, 

του πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και μέτρα ενάντια στις 

φυσικές καταστροφές.  
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Εξίσου σημαντική καθίσταται και η ασφάλεια των δεδομένων. Αυτή αφορά όλους 

τους μηχανισμούς εξασφάλισης της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των 

δεδομένων  αλλά και μέτρα για την κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των δεδομένων 

(Classification of data). 

Τέλος η ασφάλεια υπολογιστικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής σχετίζεται με την 

διαχείριση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (back up), την αντιμετώπιση διάφορων ιών, 

την διαχείριση συνθηματικών και ελέγχου προσπέλασης στα ΠΣ καθώς και της 

καταγραφήςτων  παραβιάσεων. Παράλληλα, υπάρχει άμεση σύνδεση με τα μέτρα που 

αφορούν την ασφάλεια των  εφαρμογών, των βάσεων δεδομένων και των δικτύων. 

Στο βήμα αυτό θα πρέπει να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

(i) Επίγνωση του μεγέθους του προβλήματος από τους εμπλεκόμενους χρήστες 

(ii) Σχεδιασμός περιοδικών επισκοπήσεων και αναθεωρήσεων των μέτρων 

(iii) Αλληλοεπικάλυψη των μέτρων 

(iv) Αυξημένες πιθανότητες χρησιμοποίησης.  

 

Βήμα 5ο : Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ) 

Το ΣΕΑ λειτουργεί συμπληρωματικά με το Σχέδιο Ασφαλείας και καταγράφει όλες 

τις διαδικασίες και υλοποιεί μέτρα που εξασφαλίζουν την εταιρία σε μία ενδεχόμενη 

καταστροφή (αδύνατη η άμεση επαναλειτουργία του ΠΣ). Στο ΣΕΑ περιέχονται 

περιπτώσεις δυσλειτουργίας αλλά και ολικής καταστροφής.  

Ένα καλά δομημένο ΣΕΑ, θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: 
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➢ Καταγραφή πιθανών κινδύνων και κριτηρίων για ενεργοποίηση του 

σχεδίου. 

➢ Προσδιορισμός των σημαντικών λειτουργιών και των αντίστοιχων 

συστημάτων (criticalfunctions and systems) της εταιρίας 

➢ Καθορισμός της στρατηγικής προστασίας (protection strategy) 

➢ Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων και καθορισμός προτεραιοτήτων για την 

ενεργοποίησή τους στο εναλλακτικό σύστημα 

➢ Πλάνο Υλοποίησης με αρμοδιότητες προσωπικού 

➢ Χρονοπρογραμματισμός ενεργειών αποκατάστασης 

 

Συνολικά το ΣΕΑ αφορά όχι μόνο την ανάκαμψη της λειτουργίας της υπολογιστικής 

και επικοινωνιακής υποδομής μετά από φυσικές καταστροφές (φωτιές, πλημμύρες, 

σεισμούς, κτλ.). αλλά και μία εφεδρική εγκατάσταση (disaster recovery facility), ή και τη 

διάθεση εναλλακτικής τοποθεσίας (alternate site). 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6. και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7.) 

συνοψίζονται οι κυριότερες έννοιες που αναφέρθηκαν στο παρόν κεφάλαιο σχετικά με την 

ασφάλεια των πληροφοριών και των  ΠΣ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6. : Η «ασφάλεια» των ΠΣ 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7. Η τρωτότητα των  ΠΣ και η ζημία που προκαλείται στους ιδιοκτήτες και τους 

χρήστες αυτών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

3.1. Ο ρόλος των ΠΣ στον χρηματοπιστωτικό τομέα 

Η έλευση των υπολογιστών έχει οδηγήσει στη δημιουργία ΠΣ που χρησιμοποιούνται 

ως επιχειρηματικό εργαλείο σε μεγάλη κλίμακα. Οι υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα τα 

ΠΣ χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή 

των δυνατοτήτων των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών επιφέρει βελτιώσεις 

στις επιχειρηματικές διαδικασίες (Davenport & Short, 1990). Ένας από τους 

σημαντικότερους τομείς που επωφελείται από τη συνεχή εξέλιξη των ΠΣ είναι οι 

τράπεζες. Η ίδια η φύση του τραπεζικού κλάδου όπως και άλλες χρηματοπιστωτικές 

βιομηχανίες περιλαμβάνουν τις έννοιες πληροφορίες και εμπιστοσύνη. Ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της βιομηχανίας υπηρεσιών, οι τράπεζες χρειάζονται τις περισσότερες 

πληροφορίες (Ferran & Lenard, 1997:1) 

Στο επίπεδο του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο ρόλος ενός ΠΣ είναι πιο περίπλοκος, 

λόγω της θέσης που κατέχει αυτός στην αλυσίδα αξίας, όπου η  ανάγκη για προηγμένα 

ΠΣ, τα οποία επιτρέπουν τη λειτουργία μεγάλου όγκου πληροφοριών σε διαφορετικά 

στάδια επεξεργασίας είναι δεδομένη. Περαιτέρω, για τα τραπεζικά ιδρύματα και τους 

πελάτες τους, οι πτυχές της συνέχειας, της ακρίβειας, της ασφάλειας και της 

διαθεσιμότητας δεδομένων - οι οποίες αυξάνουν τη συμβολή στην αυτοματοποίηση, που 

επιτυγχάνεται σε όλα τα ΠΣ στον χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι απαραίτητα (Georgescua 

& Jefleab, 2013:269).  

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια των τραπεζικών ιδρυμάτων, η φύση και η πολυπλοκότητα 

των εκτελούμενων δραστηριοτήτων επιβάλλουν την αφομοίωση των πληροφοριακών 

συστημάτων που αποσκοπούν στην αυτοματοποίηση μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων 

και στην εξασφάλιση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Κυρίως, τα τραπεζικά ιδρύματα εκτελούν εμπορικές, επενδυτικές και 
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καταθετικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι: η προσέλκυση οικονομικών πόρων 

από τον πληθυσμό και τους οικονομικούς φορείς με τη μορφή προθεσμίας ή καταθέσεων 

όψεως,η χορήγηση δανείων,οι πληρωμές και διακανονισμοί ς σε ξένο νόμισμα, πράξεις 

συναλλάγματος, όπως ανταλλαγή νομισμάτων, και οι προσφορές σε ξένο νόμισμα. Το 

σύστημα πληροφόρησης των τραπεζικών ιδρυμάτων πρέπει να εξασφαλίζει την εκτέλεση 

αυτών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, αλλά συγχρόνως και να πληρεί ορισμένες 

βασικές απαιτήσεις (Wijnhoven, 2009). 

Ως αναπόσπαστο συστατικό του τομέα των υπηρεσιών, οι τράπεζες χρειάζονται να 

αποθηκεύουν πληροφορίες για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Ειδικότερα, τεχνολογίες όπως 

το cloud computing και άλλα συστήματα αποθήκευσης πληροφοριών που βασίζονται στο 

διαδίκτυο έχουν επιτρέψει στις τράπεζες να παρέχουν στους πελάτες τους 

υπηρεσίες/εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας, διατηρώντας παράλληλα την 

ανταγωνιστικότητα της αγοράς που απαιτείται κατά την άσκηση των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων (Davenport & Short :15) .  

Οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα αρχεία καταγραφής βιβλίων των πελατών, 

ενώ τα πολυτελή περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μιας IVR (Interactive Voice Recording) 

μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να λάβουν απαντήσεις στο F.A.Q. Ωστόσο, η 

ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφόρησης απαιτεί τεράστιες επενδύσεις,την ευθύνη μη 

διαρροής πληροφοριών (ευρωστία του συστήματος) και διάφορα άλλα μέτρα ασφαλείας. 

Επομένως, οι τράπεζες χρειάζονται πληροφορίες σε όλα τα στάδια. Τα οφέλη της 

πληροφορίας είναι πολλά. Σήμερα, τα συστήματα λήψης αποφάσεων χρησιμοποιούνται 

επίσης από τις τράπεζες για σκοπούς εμπορίας νεότερων δανείων. Τυπικά, οι τράπεζες 

ενδέχεται να χρειάζονται πληροφορίες στα ακόλουθα επίπεδα ( Ferran & Lenard, 1997) : 
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Βασικό ή Επίπεδο 1: 

Αυτό είναι το πιο βασικό επίπεδο. Οι πληροφορίες σε αυτό το επίπεδο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για διοικητικούς σκοπούς. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν την 

τήρηση βιβλίων, τον χειρισμό λογαριασμών πελατών κλπ. Η επανάσταση της τραπεζικής 

μέσω Διαδικτύου έχει κάνει το βασικό επίπεδο πολύ πιο ελκυστικό για τους πελάτες από ό, 

τι πριν. Επιπλέον, η έννοια της τηλεφωνικής τραπεζικής μέσω IVRs έχει αποδειχθεί 

περαιτέρω ότι είναι ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα προς την πρόοδο των τραπεζών και 

των συστημάτων πληροφορικής. 

Προηγμένες ή Επίπεδο 2: 

Σε αυτό το επίπεδο, οι πληροφορίες είναι κρίσιμες και χρησιμοποιούνται σε επίπεδο 

διευθυντικών στελεχών. Οι διευθυντές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες όπως 

λίστες μετοχών, ετήσιες γενικές συνελεύσεις κ.λπ. σε βάσεις δεδομένων που πρέπει να 

διατηρούνται ασφαλείς. Αυτές οι πληροφορίες υποτίθεται ότι είναι μυστικές και δεν 

μπορούν να διανεμηθούν χωρίς συγκατάθεση και σωστή εξουσία. Οι πληροφορίες σε αυτό 

το επίπεδο είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 

απάτης και εξαπάτησης, οι τράπεζες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως μέτρο ασφάλειας 

για να εξασφαλίσουν ότι η φήμη τους δεν θα χαθεί. 

Τη σημερινή εποχή, σχεδόν για όλες τις διαδικασίες που διεκπεραιώνει μια τράπεζα, 

χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής και ΠΣ. Οι ατέλειωτες ουρές που 

σχηματίζονταν στα γκισέ της τράπεζας ολοένα και μειώνονται καθώς οι τράπεζες 

λειτουργούν σε Online σύνδεση αν όχι όλο, μεγάλο μέρος των εφαρμογών τους.  Για την 

χρήση των online εφαρμογών απαιτείται πέρα οπό τη σύνδεση με ένα κεντρικό 

υπολογιστή, η συλλογή και επεξεργασία σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο 

υποκαταστήματος ενός αρχείου μεταφοράς (file transfer) στο τέλος ή στην αρχή της 

ημέρας (Κατσακούλη, 2012 :32).  
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Προκειμένου να κατανοήσουμε το πλήθος και την πολυπλοκότητα των τραπεζικών 

πληροφοριακών συστημάτων στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρηθεί μία σύντομη αναφορά 

στις κυριότερες εφαρμογές που ενδέχεται να εμφανιστούν σε ένα τραπεζικό σύστημα,  

όπως είναι για παράδειγμα τα  ATM, οι καταθέσεις, οι χορηγήσεις, η κίνηση κεφαλαίων, η 

αγοραπωλησία συναλλάγµατος, το underwriting(αναδοχή), οι τίτλοι δημοσίου (οµόλογα, 

έντοκα γραµµάτια), οι εισαγωγές, οι εξαγωγές και οι πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες   

(Αλεξανδρής, 2005). 

 

3.2. Τραπεζικές υπηρεσίες on line 

ΑΤΜ  (Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές) 

Οι Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές, γνωστές και ως ΑΤΜ αποτελούν το 

σημαντικότερο τμήμα των τραπεζικών ΠΣ.  Πρόκειται για  ηλεκτρονικές συσκευές που 

παρέχουν στους πελάτες των τραπεζών τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις οικονομικές 

τους συναλλαγές  χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου υπαλλήλου.  Το χαρακτηριστικό τους 

γνώρισμα  είναι η ευκολία που προσφέρουν, καθώς λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 

ημέρες την εβδομάδα και παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα ανάληψης ή κατάθεσης 

χρημάτων και γενικότερα διαχείρισης των λογαριασμών τους.  Για τη λειτουργία των 

ΑΤΜ, απαιτείται η χρήση ειδικών ηλεκτρονικών καρτών (Κατσακούλη, 2012 :32).  

Πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες 

Οι πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες αποτελούν ηλεκτρονικές κάρτες με τις οποίες 

πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πληρωμές. Οι εν λόγω κάρτες διαθέτουν μια µαγνητική 

λωρίδα ή µικροτσίπ, το οποίο αναγιγνώσκεται από ένα τερµατικό ηλεκτρονικής πληρωμής 

ή τερµατικό πώλησης στο οποίο τοποθετείται η κάρτα για την πραγματοποίηση της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής. Υπάρχουν πολλά είδη ηλεκτρονικών καρτών και η επιλογή 

τους κάθε φορά γίνεται βάσει των αναγκών του πελάτη.  Έτσι, οι ηλεκτρονικές κάρτες 

διακρίνονται σε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες,  κάρτες αυτόματων αναλήψεων (cash 
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card), έξυπνες κάρτες, κάρτα διευκόλυνσης και εγγύησης (Σινανιώτη-Μαρούδη & 

Φαρσαρώτας, 2005).  

Παραπέρα, όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες, αυτές εκδίδονται από τις Τράπεζες με 

σκοπό τη διενέργεια συναλλαγών ή την παροχή υπηρεσιών με πίστωση. Οι κάρτες αυτές  

τελούν υπό χρονικούς και πιστωτικούς περιορισμούς (πιστωτικό όριο αναλήψεως) για 

λόγους ασφαλείας. Οι χρεωστικές κάρτες εκδίδονται από Τράπεζες, οι οποίες είναι 

συμβεβλημένες με ορισμένες επιχειρήσεις και παρέχουν στους κατόχους τους τη 

δυνατότητα να επιχειρούν συναλλαγές αποκλειστικά με τις συµβεβληµένες στις εκδότριες 

Τράπεζες επιχειρήσεις (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).   

Όσον αφορά την κάρτα αυτόματων αναλήψεων (cash card), αυτή εκδίδεται από την 

Τράπεζα  απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την έκδοσή της να είναι η τήρηση ενός 

τραπεζικού λογαριασμό από τον κάτοχό της. Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα διευκολύνει 

τον πελάτη προκειμένου να πραγματοποιεί καταθέσεις και αναλήψεις από τα ΑΤΜ.  Στα 

πιο σύγχρονα ΑΤΜ ο πελάτης εξατομικεύεται με την αναγνώριση της µαγνητικής ταινίας 

ή  του τσιπ της κάρτας κατά την εισαγωγή της στο ΑΤΜ.  Επίσης, η κάρτα περιέχει ένα 

μοναδικό αριθμό και κάποιες επιπλέον πληροφορίες ασφαλείας, όπως για παράδειγμα η 

ημερομηνία λήξης της κάρτας (Κατσακούλη, 2012 :33).    

Τέλος, οι έξυπνες κάρτες εκδίδονται από τις Τράπεζες και βρίσκονται σε άμεση 

σύνδεση με τον τραπεζικό λογαριασμό του κατόχου τους.  Παραπέρα, οι έξυπνες κάρτες 

διακρίνονται σε δύο είδη, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» και την προπληρωµένη κάρτα 

(prepaid Card).  Το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι» είναι μία έξυπνη κάρτα µε µικροτσίπ, στην 

οποία βρίσκεται αποθηκευμένο ένα μικρό χρηματικό ποσό, το οποίο ο κάτοχός του 

χρησιμοποιεί στις συναλλαγές που διενεργεί με τις συμβεβλημένες με την Τράπεζα 

επιχειρήσεις (Σινανιώτη-Μαρούδη & Φαρσαρώτας 2005).  
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Mobile Banking 

To «Mobile Banking» αποτελεί έναν νέο, συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των 

τραπεζικών ΠΣ. Πιο αναλυτικά, η  κινητή τραπεζική είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από 

μια τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επιτρέπει στους πελάτες της να 

διεξάγουν οικονομικές συναλλαγές εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή 

όπως ένα smartphone ή ένα tablet. Η συναλλαγή μεταξύ φυσικού προσώπου και τράπεζας 

πραγματοποιείται μέσω της ανταλλαγής  γραπτών µηνυµάτων και τεχνολογίας WAP 

(Wireless Application Protocol) (Tiwari, Buse & Herstatt, 2007) .  

Σε αντίθεση με τη σχετική τραπεζική μέσω Διαδικτύου, αυτή χρησιμοποιεί 

λογισμικό, συνήθως αποκαλούμενο «app», το οποίο παρέχει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

για το σκοπό αυτό. Η κινητή τραπεζική είναι συνήθως διαθέσιμη σε 24ωρη βάση. 

Ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θέτουν περιορισμούς σχετικά με τους 

λογαριασμούς στους οποίους είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της κινητής τραπεζικής, 

καθώς και ένα όριο στο ποσό το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί (Tiwari, Buse & 

Herstatt, 2007).  

Οι συναλλαγές μέσω κινητής τηλεφωνίας μπορούν να περιλαμβάνουν τη λήψη 

υπολοίπων λογαριασμών και καταλόγων τελευταίων συναλλαγών, ηλεκτρονικών 

πληρωμών λογαριασμών και μεταφορών κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών ενός πελάτη ή 

άλλου. Ορισμένες εφαρμογές επιτρέπουν επίσης την λήψη αντιγράφων των δηλώσεων και 

ενίοτε την εκτύπωση τους στους χώρους του πελάτη. και ορισμένες τράπεζες χρεώνουν 

τέλη για την αποστολή σε έντυπη μορφή των τραπεζικών δηλώσεων (Wierenga, 

Shatzkamer & Grayson, 2011). 

Από την πλευρά της τράπεζας, η κινητή τραπεζική μειώνει το κόστος διαχείρισης 

συναλλαγών, μειώνοντας την ανάγκη των πελατών να επισκέπτονται ένα υποκατάστημα 

της τράπεζας για συναλλαγές ανάληψης ή κατάθεσης. Η κινητή τραπεζική δεν χειρίζεται 

συναλλαγές που αφορούν μετρητά και ο πελάτης πρέπει να επισκεφθεί ένα ΑΤΜ ή ένα 

υποκατάστημα τραπεζών για αναλήψεις μετρητών ή καταθέσεις. Πολλές εφαρμογές έχουν 
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σήμερα πλέον μια επιλογή απομακρυσμένης κατάθεσης. χρησιμοποιώντας τη 

φωτογραφική μηχανή της συσκευής για τη μετάδοση ψηφιακών επιταγών στο 

χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα (Tiwari, Buse & Herstatt, 2007). 

Η κινητή τραπεζική διαφέρει από τις κινητές πληρωμές, η οποία συνεπάγεται τη 

χρήση κινητής συσκευής για την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών είτε στο σημείο πώλησης 

είτε εξ αποστάσεως, ανάλογα με τη χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για την 

πραγματοποίηση πληρωμής EFTPOS. 

Στις μέρες μας τα έξυπνα κινητά τελευταίας τεχνολογίας, με ένα κατάλληλο 

λογισμικό και συνδεόμενα στον παγκόσμιο ιστό, προσφέρουν στο χρήστη ένα εύχρηστο 

και γρήγορο περιβάλλον συναλλαγών, ενώ αντικαθιστούν σιγά σιγά τα ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια (Κατσακούλη, 2012 :33). 

 

Phone Banking 

Ευρέως διαδεδομένο είναι στις μέρες μας και το Phone Banking, μέσω του οποίου 

καθίσταται δυνατή η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών σε όλο τον κόσμο μόνο με ένα 

τηλεφώνημα.  Με το Phone Banking πραγματοποιούνται όλων των ειδών οι συναλλαγές, 

ενώ ο πελάτης ενημερώνεται με τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα για τους τραπεζικούς του 

λογαριασμούς, το χαρτοφυλάκιο των µετοχών, τους δείκτες και τις τιμές του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ μπορεί να παραγγείλει ακόμη και  µπλοκ επιταγών.  

Σημειωτέον δε, ότι η σύνδεση με την Τράπεζα είναι αρκετά απλή και εύκολη 

(Κατσακούλη, 2012 :34). 

Internet Banking 

Το πιο αντιπροσωπευτικό σύστημα των τραπεζικών ΠΣ είναι το Internet Banking, το 

οποίο είναι διαθέσιμο τόσο για τα νομικά πρόσωπα όσο και για τα φυσικά.  Μέσω ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο χρήστης δύναται να συνδεθεί εύκολα, οικονομικά και άκοπα, 
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χωρίς να χρειάζεται να περιμένει στην ουρά για ώρες προκειμένου να πραγµατοποιήσει τις 

τραπεζικές του συναλλαγές.  Για τη χρήση του ηλεκτρονικού αυτού καναλιού απαιτείται 

ένας προσωπικός υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο.. Όλες πλέον οι ελληνικές 

τράπεζες παρέχουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις τραπεζικές 

τους συναλλαγές, όπως για παράδειγμα μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, 

πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφέλειας και πιστωτικών καρτών, παρακολούθηση της 

κίνησης των λογαριασμών, κατάθεση αίτησης για πιστωτική κάρτα ή δάνειο, αναλυτική 

ενημέρωση για προσφερόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες κ.α,  μέσω του διαδικτύου 

(Κατσακούλη, 2012 :34). 

 

Διεθνή Δίκτυα Τραπεζικών Εφαρμογών   

Τα Διεθνή Δίκτυα Τραπεζικών Εφαρμογών αποτελούν μία ακόμη κατηγορία των 

τραπεζικών ΠΣ.  Το πιο γνωστό και ευρύτατα χρησιµοποιηµένο δίκτυο είναι το SWIFT 

(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), το οποίο 

χρησιμοποιείται και από τις περισσότερες Ελληνικές Τράπεζες, απαιτεί, όμως ιδιαίτερη  

εξειδίκευση για τη υποστήριξη, συντήρηση και διαχείριση του, ενώ και το κόστος του 

είναι αρκετά υψηλό.  Το δίκτυο SWIFT περιλαμβάνει πολύ υψηλές προδιαγραφές 

ασφαλείας, η τήρηση των οποίων εξασφαλίζει απόλυτα την ορθότητα και 

εμπιστευτικότητα των μηνυμάτων (Κατσακούλη, 2012 :34 -35).   

Άλλα διεθνή δίκτυα έχουν αναπτυχθεί από μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού ή 

ανεξάρτητους οργανισμούς παροχής πληροφοριών (REUTERS) και παρέχουν 

αποκλειστικά οικονομικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα για τις τιμές νομισμάτων ή 

του χρυσού και  (Κατσακούλη, 2012 :35).   

Τα Gateways συνιστούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ΠΣ, τα οποία διαθέτουν 

εξειδικευμένο λογισμικό επικοινωνίας και επιτρέπουν την πρόσβαση στον κεντρικό 

υπολογιστή μιας Τράπεζας. Μια Τράπεζα με εξειδικευμένο λογισμικό δύναται να 
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προσφέρει μια πύλη πληρωμής (gateway payment) στους πελάτες της, ως ξεχωριστή 

υπηρεσία, όπως ακριβώς ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Τα Gateways διευκολύνουν 

μια συναλλαγή πληρωμής με τη μεταφορά πληροφοριών μέσω μιας πύλης πληρωμής 

(όπως μια ιστοσελίδα, κινητό τηλέφωνο ή υπηρεσία αλληλεπιδραστικής φωνητικής 

απόκρισης) στον κεντρικό επεξεργαστή της Τράπεζας. Ωστόσο, απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή, καθώς εφαρμογές που λειτουργούν με τέτοιο εξοπλισμό προϋποθέτουν 

αυστηρότατες προδιαγραφές ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν επιτρέπουν πρόσβαση από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις  ή κατοικίες πελατών μέσω τηλεφώνου, modem ή µικροϋπολογιστή 

(Κατσακούλη, 2012 :35) .  

Ένα ακόμη παράδειγμα τραπεζικών εφαρμογών είναι και το Batch. Όταν οι 

Τράπεζες είναι κλειστές, εκτελούνται ηλεκτρονικά πολλές τραπεζικές συναλλαγές, οι 

οποίες έχουν ανάγκη κάποιας επεξεργασίας (ενημέρωση λογαριασμών, έκδοση τόκων 

κλπ.).  Το Batch μέσω της εκτέλεσης κάποιων προγραμμάτων επεξεργάζεται τα δεδομένα 

που λαμβάνει. Σε μια τράπεζα, για παράδειγμα, οι λεγόμενες εργασίες στο τέλος της 

ημέρας (EOD) περιλαμβάνουν τον υπολογισμό του τόκου, την παραγωγή αναφορών και 

συνόλων δεδομένων σε άλλα συστήματα, εκτυπώσεις και επεξεργασία πληρωμών. Αυτό 

συμπίπτει με την έννοια του Cutover, όπου η συναλλαγή και τα δεδομένα διακόπτονται για 

μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μιας συγκεκριμένης ημέρας και οποιαδήποτε περαιτέρω 

στοιχεία συμβάλλουν στην επόμενη δραστηριότητα της επόμενης ημέρας (αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο τα μηνύματα όπως οι καταθέσεις μετά τις 3 μ.μ. την επόμενη μέρα). 

Πάντως, πέρα από τις μεθόδους εξασφάλισης της ακεραιότητας των αρχείων καθώς και 

των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν, απαιτούν ιδιαίτερες διαδικασίες ελέγχου κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας  των records ενημέρωσης, των υφιστάμενων μεταβολών των 

προγραµµάτων ή οποιοδήποτε άλλων παρόμοιων διαδικασιών (Κατσακούλη, 2012 :35).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μία τραπεζική συναλλαγή κοστίζει στις Τράπεζες 

τέσσερις έως πέντε φορές ακριβότερα όταν πραγματοποιείται μέσω του παραδοσιακού 

δικτύου.  Τα λειτουργικά έξοδα μιας ηλεκτρονικής Τράπεζας υπολογίζονται περίπου στο 
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μισό αυτών μιας συμβατικής και για αυτό άρχισαν να κατασκευάζουν εξ’ ολοκλήρου 

ηλεκτρονικά Τραπεζικά καταστήματα (Καραγεώργου 2007).  

 

 

3.3. Αξιολόγηση της ασφάλειας των τραπεζικών ΠΣ 

Η πλειοψηφία των τραπεζών στις δυτικές χώρες και πιο πρόσφατα στις ασιατικές 

χώρες χρησιμοποιούν τα νέα ΠΣ προκειμένου να ενισχύσουν την θέση τους στην αγορά. 

Τα εργαλεία λήψης αποφάσεων, τα συστήματα διαχείρισης λογαριασμών και τα 

συστήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο χρησιμοποιούνται ευρέως από τις τράπεζες στην 

προσπάθεια να προσελκύσουν νέους πελάτες. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα των on line 

εφαρμογών που παρέχουν είναι το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται. Η ασφάλεια, όμως, 

αποτελεί και αναγκαία συνθήκη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ενός 

οργανισμού. Από τη φύση της δε αποτελεί μια δυναμική και όχι στατική παράμετρο και ως 

εκ τούτου θα πρέπει συνεχώς να επανεξετάζεται και να βελτιώνεται (Μάγγου, 2014:17).  

Με τον όρο «ασφάλεια τραπεζικών πληροφοριακών συστημάτων» νοείται η 

ικανότητα ενός τραπεζικού ιδρύματος να παρέχει ορθές και αξιόπιστες πληροφορίες, 

διαθέσιμες στον καθένα ανά πάσα στιγμή. Προς επίτευξη τούτου απαιτείται η εξασφάλιση 

της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, όπως επίσης και η 

αδιάλειπτη λειτουργία του κέντρου πληροφορικής (Αλεξανδρής κ.α., 1995). 

Περαιτέρω η ασφάλεια των τραπεζικών συστημάτων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες 

(Αλεξανδρής κ.α., 1995): 

➢ Ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

➢ Ασφάλεια στις καθημερινές διεργασίες 
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Η ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει συνήθως περιπτώσεις 

δυσλειτουργίας ενός κέντρου πληροφορικής από διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας, 

προσωρινές βλάβες από πυρκαγιά, απώλεια γραμμών επικοινωνίας και πτώση μέρους του  

εξοπλισμού ή του κεντρικού υπολογιστή.  Για αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών 

πραγματοποιείται μετάπτωση στο εφεδρικό σύστημα (disaster recovery facility) που 

υπάρχει στις περισσότερες Τράπεζες ή σταματά η λειτουργία τους μέχρι να αποκατασταθεί 

η βλάβη και να επανέρθει η πλήρης λειτουργία του εξοπλισμού (Μάγγου, 2014: 18 · 

Κατσακούλη, 2012 :37).  

Η συνηθέστερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των καθημερινών on line 

τραπεζικών εφαρμογών είναι η υποκλοπή των κωδικών ασφαλείας (pin) των ηλεκτρονικών 

τους καρτών ή η υποκλοπή username και password των προσωπικών τραπεζικών τους 

λογαριασμών και συνακόλουθα η απώλεια μεγάλων χρηματικών ποσών. Η αλήθεια είναι 

πως το σύστημα δεν είναι δυνατόν να είναι ανόθευτο, καθώς ο προγραμματισμός 

περιλαμβάνει κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση. Επομένως, αυτό που μπορεί να 

κωδικοποιηθεί μπορεί επίσης να αποκωδικοποιηθεί. Ωστόσο, πρόσφατα έχουν ληφθεί 

πολλά μέτρα ασφαλείας από τις τράπεζες, σύμφωνα με τους επαγγελματίες της 

πληροφορικής, ώστε να είναι δυνατή η ομαλή διεξαγωγή δωρεάν τραπεζικών συναλλαγών 

μέσω της χρήσης υπολογιστών και ΠΣ. Έτσι, τα νέα συστήματα ασφαλείας 

περιλαμβάνουν την τεχνολογία SSL (SSL), καθώς και συστήματα μνήμης κωδικών 

πρόσβασης. Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή πρόσθετων πληροφοριών και  η παροχή 

κωδικών πρόσβασης σε συγκεκριμένους μόνο αριθμούς τηλεφώνου. Ειδικότερα, όσον 

αφορά το Internet Banking, αυτό καθιστά διαθέσιμες όλες τις πτυχές της ασφάλειας, τόσο 

για την εφαρμογή του όσο και για τις επιχειρούμενες μέσω αυτού συναλλαγές, όπως για 

παράδειγμα πιστοποίηση μέσω πολυκαναλικού PIN, θέσεις που παράγονται τυχαία από το 

σύστημα σε κάθε σύνδεση, ημερήσια όρια ή όρια που καθορίζονται από τον πελάτη 

σχετικά με τα ποσό των αναλήψεων που μπορεί να γίνεται καθημερινά, ειδοποιήσεις μέσω 

μηνυμάτων SMS οι οποίες μπορούν να  ενεργοποιούνται αυτόματα για επιβεβαίωση 

συναλλαγής κ.α.. 
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Πιο αναλυτικά, η ασφάλεια των επί καθημερινής βάσεως τραπεζικών εργασιών 

δύναται να επιτευχθεί αρχικά μέσω της φυσικής ασφάλειας των τραπεζικών  ΠΣ.  Εάν, 

όμως, δεν παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής του 

hardware και απώλειας δεδομένων. Έπειτα, πρέπει να εξασφαλιστεί η λογική ασφάλεια 

των ΠΣ, μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών : προστασίας μνήμης, ελέγχου προσπέλασης 

και αρχείων ή/και εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, γνωστά ως backup systems. 

Επιπλέον, καλό θα ήταν  να αναπτυχθούν συστήματα αδιάλειπτου λειτουργίας (U.P.S), 

προγράμματα ανίχνευσης ιών (anti-virus) και ημερολόγια κινήσεων όπου θα 

καταγράφονται όλες οι μεταβολές που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια του 

συστήματος (logs).  Εν συνεχεία, η ασφάλεια των δικτύων και του εξοπλισμού 

συναλλαγών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας κλειδιών (passwords), πινάκων 

προσπέλασης, έξυπνων καρτών, τήρηση ενημερωμένης τεκμηρίωσης, ενώ η προστασία 

των μηνυμάτων που διαδίδονται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων 

κρυπτογραφίας καθώς και άλλες μεθόδους αυθεντικοποίησης και πιστοποίησης 

(Κατσακούλη, 2012 :39-40).  

Τέλος, η ασφάλεια των λοιπών δικτύων, περιφερειακού και βοηθητικού εξοπλισμού 

δύναται να επιτευχθεί με τη συστηµατική λήψη εφεδρικών αντιγράφων (back-up), χρήση 

ελέγχων προσπέλασης ή πακέτων ασφαλείας, εγκατάσταση και χρήση προγραμμάτων 

ανίχνευσης ιών (anti-virus), εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνικές προστασίας, φύλαξη 

των εμπιστευτικών αρχείων σε δισκέτες ή CD-ROM σε ασφαλή χώρο και η φυσική 

προστασία του χώρου του προσωπικού υπολογιστή, των περιφερειακών και βοηθητικών 

συσκευών (Κατσακούλη, 2012 :40).  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στο κέντρο πληροφορικής της Τράπεζας 

από κακόβουλα λογισμικά, ιούς, οι οποίοι μπορούν να μολύνουν τα τερματικά και να 

προκαλέσουν τη διαρροή τραπεζικών στοιχείων σε χάκερς (Κατσακούλη, 2012 :40).   

Συμπερασματικά, η χρήση και τα οφέλη των συστημάτων πληροφοριών στις 

τράπεζες είναι πολλά. Μαζί με αυτές έρχονται πολλές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να 

λάβουν οι τράπεζες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ 

4.1. Ορισμός της υποκλοπής 

Η υποκλοπή (interception) συνιστά μορφή παθητικής επίθεσης κατά της 

εμπιστευτικότητας (wiretaping) των ΠΣ από κάποιο φυσικό πρόσωπο (hacker) ή από 

κάποιο πρόγραμμα ή σύστημα υπολογιστή (Blyth A., Kovacich G., 2013:4). Η 

συσσώρευση τεράστιων ποσοτήτων ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με άτομα από 

τραπεζικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες σε συνδυασμό με την 

ικανότητα των υπολογιστών για παρακολούθηση και την συνολική καταγραφή 

πληροφοριών για φυσικά πρόσωπα δημιουργεί στις μέρες μια πραγματική, ολοένα και 

εντεινόμενη απειλή για την ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, η προστασία της προσωπικής ζωής, 

των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

θεωρείται αξία βαρύνουσας σημασίας για κάθε άνθρωπο.  Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» 

περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που περιγράφει ένα άτομο, όπως το όνομα, το επώνυμο, 

το επάγγελμα, την οικογενειακή κατάσταση. Όταν, λοιπόν, γίνεται αναφορά στον όρο 

«υποκλοπή» νοείται η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων κατά τη διακίνηση τους στο 

διαδίκτυο. Όσοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση  

πρόσβασης. Όπως γίνεται αντιληπτό, η υποκλοπή πληροφοριών δύναται να δημιουργήσει 

κινδύνους όχι μόνο σε προσωπικό (ιδιωτικά στοιχεία), αλλά και σε οικονομικό (υποκλοπή 

στοιχείων πιστωτικών καρτών), σε επιχειρηματικό (υποκλοπή τεχνογνωσίας), ακόμη και 

σε κρατικό επίπεδο (υποκλοπή στοιχείων εθνικής ασφάλειας).  

Ειδικότερα, η υποκλοπή συνιστά μια πράξη εξαπάτησης ενός χρήστη, προκειμένου 

αυτός να δώσει προσωπικές πληροφορίες σε μια «πλαστή ιστοσελίδα» στο διαδίκτυο, 

όπως για παράδειγμα την διεύθυνση του, τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας ή 

του διαβατηρίου του ή ακόμη και αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών. Μέσω της 

υποκλοπής παρέχεται η δυνατότητα σε έναν χάκερ να κλέψει ή να φωτογραφήσει τα 

στοιχεία του θύματος, καθώς και να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στα δεδομένα του, 
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όπως για παράδειγμα σε προσωπικούς λογαριασμούς, συνδρομές, email, και διάφορους 

κωδικούς του χρήστη (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:99).  

Λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων τους στα ΠΣ οι χάκερς μπορούν σχετικά εύκολα 

να «σπάνε» κωδικούς και να εισέρχονται σε συστήματα υπολογιστών, θέτοντας σε κίνδυνο 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ακεραιότητα των δεδομένων προτού προλάβουν 

να γίνου αντιληπτοί από κάποιο σύστημα ασφαλείας. Τις πληροφορίες που συλλέγουν είτε 

τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι προς ίδιο όφελος είτε τις αποκαλύπτουν σε τρίτους έναντι 

οικονομικού ανταλλάγματος. Οι αγοραστές αυτών των δεδομένων χρησιμοποιούν τακτικές 

για να εντοπίσουν τις πιστωτικές κάρτες με τα υψηλότερα πιστοληπτικά όρια ή τα 

μεγαλύτερα υπόλοιπα. Συνήθως μάλιστα αναζητούν συγκεκριμένους κωδικούς 

λογαριασμών που υποδηλώνουν ότι ο λογαριασμός έχει δημιουργηθεί πριν πολλά χρόνια, 

καθώς οι παλαιότεροι πελάτες είναι πιθανότερο να έχουν μεγαλύτερα πιστοληπτικά όρια.  

(Blyth A., Kovacich G., 2013:11). Είναι επίσης σημαντικό ότι η αποκάλυψη προσωπικών 

δεδομένων που βρίσκονται καταχωρημένα σε ένα ΠΣ παραβιάζει το θεσμικό πλαίσιο περί 

Προστασίας Προσωπικών Ατομικών Δεδομένων και διώκεται ποινικά. 

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα παραδοσιακά μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορούν να 

παρακολουθούνται με ιδιαίτερη ευκολία και εν συνεχεία να χρησιμοποιούνται σε κάποια 

εγκληματική δραστηριότητα. Με απλές βασικές πληροφορίες σχετικά με έναν χρήστη 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ένα πρόσωπο με εγκληματική πρόθεση μπορεί να βρει 

ελεύθερο λογισμικό στο Διαδίκτυο που θα του επιτρέπει να παρακολουθεί το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του καθένα. Μόλις γίνει η παρακολούθηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ένας χάκερ μπορεί να παρεμβαίνει στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με τέσσερις τρόπους (Schaub, 2012:5): 

(α) Υποκλοπή  - Επίθεση Ωτακουστή (Eavesdropping) κατά την οποία οι 

πληροφορίες παραμένουν άθικτες αλλά η ιδιωτική τους ζωή παραβιάζεται.  
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(β) Παραβίαση (Tampering) κατά την οποία ο χάκερ αλλάζει το περιεχόμενο του 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μετά το αποστέλλει στον αποδέκτη. 

(γ) Παρενόχληση (Spoofing) κατά την οποία ο χάκερ  προσποιείται ότι είναι ο 

νόμιμος κάτοχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

(δ) Παράτυπη παρουσίαση (Misrepresentation) κατά την οποία ο χάκερ παραγγέλλει 

στοιχεία χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα και συγκεκριμένα τους κωδικούς 

ασφαλείας (pin) αυτή, τους οποίους υπέκλεψε από τον νόμιμο κάτοχο της ή 

χρησιμοποιώντας τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης σας για να λάβει πίστωση. 

Αμέσως παρακάτω ακολουθούν οι πιο διαδεδομένοι τρόποι υποκλοπής. 

 

4.2. Είδη υποκλοπής 

(α) Επιθέσεις Ωτακουστή (eavesdropping attacks) 

Η επίθεση ωτακουστή αποτελεί μια σοβαρή απειλή ασφάλειας για ένα ασύρματο 

δίκτυο αισθητήρων (WSN), καθώς συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για άλλες επιθέσεις. 

Τα συμβατικά δίκτυα WSN αποτελούνται από ασύρματους κόμβους εξοπλισμένους με 

πανοραμικές κεραίες, οι οποίοι εκπέμπουν ραδιοσήματα προς όλες τις κατευθύνσεις και 

κατά συνέπεια είναι επιρρεπείς στις επιθέσεις αυτής της κατηγορίας (Dai, Wang, Li & Chi-

Wing Wong, 2013:1). Όλοι οι ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί εκπέμπουν ακουσίως 

ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Αυτές οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες ενδέχεται να 

περιέχουν πληροφορίες για εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών (ITE). Ένας ηχογράφος 

(eavesdropper) μπορεί να αναδημιουργήσει επεξεργασμένα δεδομένα από αυτά τα 

ακτινοβολημένα σήματα σε απόσταση. Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη απειλή για την 

ασφάλεια των πληροφοριών.  Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού 

διενεργούνται μυστικά ορισμένες διαδικασίες δοκιμών προκειμένου να τεθούν κάποια 

όρια εκπομπών προς αποφυγή των διαρροών ηλεκτρομαγνητικής πληροφορίας. Ορισμένες 

κυβερνήσεις μάλιστα πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις για ειδικό υλικό TEMPEST 
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και προσπαθούν να εφαρμόσουν ορισμένους ειδικούς κανόνες ασφαλείας για την 

προστασία των πληροφοριών τους από τους εισβολείς (Elibol, Sarac & Erer, 2012, p.1). 

Ειδικότερα, οι επιθέσεις αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν την υποκλοπή και εν 

συνεχεία αποκάλυψη πληροφοριών που μεταδίδονται σε μια επικοινωνιακή ζεύξη 

(disclosure of information). Οι επιθέσεις αυτές δύναται να εκδηλωθούν σε διάφορα 

επίπεδα. Για παράδειγμα, στο επίπεδο δικτύου μέσω της υποκλοπής (sniffing) των 

ανταλλασσόμενων πακέτων, ή στο φυσικό στρώμα με φυσική παγίδευση (wiretapping) 

του ενσύρματου μέσου πρόσβασης (Γεωργίου, Μακρής, Παπαδόπουλος, 1997:5).  

Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν και τις περιπτώσεις, όπου ένας χάκερ παρατηρεί 

και αναλύει τη διακίνηση των δεδομένων μεταξύ των δύο άκρων μιας ζεύξης (traffic 

analysis), καθώς και τους τύπους των μηνυμάτων (massage patterns), εξάγοντας  

σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τις ταυτότητες και τις τοποθεσίες των 

επικοινωνούντων μερών, τη συχνότητα και το μήκος των μηνυμάτων κ.α. (Μάττας, 

2007:29). Ορισμένες φορές είναι δυνατή και η απόκτηση αντιγράφων μηνυμάτων χωρίς 

εξουσιοδότηση. Τούτο μπορεί να γίνει είτε αποκτώντας μηνύματα κατευθείαν από ένα 

δίκτυο είτε εξετάζοντας μια αποθηκευμένη πληροφορία που δεν φυλάσσεται σωστά 

(Γεωργίου, Μακρής, Παπαδόπουλος, 1997:5). 

Στα παρακάτω διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.) απεικονίζεται ένα κλασσικό 

παράδειγμα παραβίασης της ασφάλειας στην επικοινωνία μεταξύ client-server. Όπως 

φαίνεται, λοιπόν, η επικοινωνία ανάμεσα σε έναν νόμιμο server και σε έναν νόμιμο client 

είναι τρωτή στο κρυφάκουσμα με αποτέλεσμα τη διαρροή ιδιωτικών πληροφοριών και την 

αντιγραφή μηνυμάτων από τους κρυφακουστές (Γεωργίου, Μακρής, Παπαδόπουλος, 

1997:7). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1. : Επίθεση Ωτακουστή 

 

Στο αμέσως παρακάτω διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.) απεικονίζεται ένας νόμιμος 

server, ο οποίος είναι τρωτός σε ψεύτικους clients, οι οποίοι δύναται να αποκτήσουν μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες του server και να αλλάξουν την κατάσταση του 

ή να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ιδιωτική πληροφορία που φυλάσσεται σε 

αυτόν. Έτσι για παράδειγμα ένας νόμιμος server είναι τρωτός σε αναλήψεις μηνυμάτων 

που έχουν αποσταλεί νωρίτερα από νόμιμους clients προκειμένου να αλλάξει η κατάσταση 

του server, π.χ. να επανακτήσει την ισορροπία στον τραπεζικό λογαριασμό ενός client, 

ακόμη και αν έχουν γίνει αναλήψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, ή απλώς να 

υπερφορτώσει το server (Γεωργίου, Μακρής, Παπαδόπουλος, 1997:7). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2. Η τρωτότητα ενός server 

 

Τέλος, στο παρακάτω διάγραμμα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.) απεικονίζεται η περίπτωση 

όπου ένας ψεύτικος server δύναται να αποκτήσει πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες και 

να ξεγελάσει τον client, προκειμένου αυτός να πιαστεί να προβεί στις απαιτούμενες 

συναλλαγές. Για παράδειγμα, φαίνεται πως ο server έχει χρεώσει τον τραπεζικό 

λογαριασμό ενός client, χωρίς όμως αυτό να έχει συμβεί στην πραγματικότητα (Γεωργίου, 

Μακρής, Παπαδόπουλος, 1997:7).  

 

--------------------------> 

<-------------------------- 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3. Υποκλοπή μέσω mispresentation (παρερμήνευσης). 

Προκειμένου να αποφευχθούν οι ως άνω παραβιάσεις θα πρέπει αρχικά να 

ασφαλιστούν τα διάφορα επικοινωνιακά κανάλια, ούτως ώστε να αποτρέπεται το 

κρυφάκουσμα. Έπειτα να σχεδιαστούν clients και servers που αντιμετωπίζουν ο ένας τον 
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Imposer 

 

Server 

 

Client 

 

Server 

Imposer 
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άλλον με αμοιβαία καχυποψία και να εκτελούν το πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης 

προκειμένου οι servers να είναι ικανοποιημένοι ότι οι clients ενεργούν εκ μέρους των 

principals που ισχυρίζονται και οι clients να είναι ικανοποιημένοι ότι οι servers που 

παρέχουν κάποιες πληροφορίες είναι οι αυθεντικοί για τις υπηρεσίες αυτές (Γεωργίου, 

Μακρής, Παπαδόπουλος, 1997:9).  

 

(β) Υποκλοπή Κωδικών Πρόσβασης κατά την εισαγωγή 

Η υποκλοπή των κωδικών πρόσβασης ενός χρήστη σε ένα πληροφοριακό σύστημα 

δύναται να συντελεστεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:99-100): 

➢ Λογισμικό Spyware στον Η/Υ : Τη στιγμή που ο χρήστης πληκτρολογεί τον 

κωδικό πρόσβασης, κακόβουλο λογισμικό τύπου «spyware», το οποίο είναι 

εγκατεστημένο στην μνήμη του Η/Υ υποκλέπτει και εν συνεχεία αποστέλλει τον κωδικό 

πρόσβασης μέσω email στον χάκερ. 

➢ Περίπτωση λάθους σχεδιασμού : Σε ένα λειτουργικό σύστημα ο έλεγχος 

των κωδικών συντελείται σε κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Αμέσως μετά την εισαγωγή ενός 

λάθους χαρακτήρα, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους. Με τον τρόπο αυτό, ο εισβολέας 

δύναται να μαντέψει κάποιους ή ακόμη και όλους του χαρακτήρες του κωδικού 

πρόσβασης κάνοντας διαδοχικές  δοκιμές. Όπως γίνεται αντιληπτό το εν λόγω σύστημα 

(μηχανισμός ταυτοποίησης) είναι αρκετά ευπαθές. 

➢ Περίπτωση λάθους σχεδιασμού διεπαφής : Συνήθως η συσκευή εισόδου 

του κωδικού πρόσβασης σε αρκετά μηχανήματα τύπου ΑΤΜ βρίσκεται σε υψηλό σημείο 

(σε σχέση με το έδαφος), γεγονός που καθιστά ευκολότερη την υποκλοπή των κωδικών 

ασφαλείας των τραπεζικών καρτών των  χρηστών. 
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(γ) Υποκλοπή κατά τη μετάδοση πληροφοριών 

Κατά την επικοινωνία μεταξύ δύο κόμβων παρεμβάλλονται συνήθως ένας ή και 

περισσότεροι ενδιάμεσοι κόμβοι, όπως είναι τα routers, οι servers κλπ. Επιπλέον, σε 

περιβάλλοντα τοπικών δικτύων (LAN), ένας Η/Υ δύναται να έχει ή να αποκτήσει με 

κακόβουλο τρόπο, πρόσβαση στα πακέτα δεδομένων, τα οποία μεταδίδονται από κάρτες 

δικτύου «γειτονικών» Η/Υ του τοπικού δικτύου. Κατά τη μετάδοση των δεδομένων αυτή, 

ένας κρυπτογραφημένος κωδικός δύναται να υποκλαπεί (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:100).  

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι επιθέσεις ενδιάμεσης οντότητας ή οι επιθέσεις web 

spoofing, όπου η αίτηση σύνδεσης του χρήστη προωθείται σε κάποιο «πλαστής 

ταυτότητας» διαδικτυακό τόπο, ως αποτέλεσμα π.χ. μιας επίθεσης μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας, όπου και ζητείται από τον χρήστη να ταυτοποιηθεί, δίνοντας για 

παράδειγμα των κωδικό πρόσβασης (password) ή τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του 

κλπ (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:100). 

Στις μέρες μια συνήθης μέθοδος υποκλοπής αυτού του τύπου είναι το στήσιμο 

ψεύτικων Wi-fi. Χάκερς έχουν τη δυνατότητα να υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα 

οπουδήποτε παρέχεται δωρεάν δημόσιο Wi-fi, όπως για παράδειγμα σε καφετέριες, 

αεροδρόμια, βιβλιοθήκες και ξενοδοχεία. Ο υποκλοπέας στήνει απλά ένα ξεχωριστό 

δίκτυο Wi-Fi με το ίδιο όνομα με το πραγματικό δίκτυο, και ο χρήστης εσφαλμένα 

εισέρχεται στο ψεύτικο. Εν συνεχεία, με τη χρήση ενός κακόβουλου λογισμικού, ο 

υποκλοπέας αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή του χρήστη και παρακολουθεί τις 

πληροφορίες που εισέρχονται και εξέρχονται από τον υπολογιστή του χρήστη,  

μεταβάλλοντας την επικοινωνία μεταξύ αυτού και της ιστοσελίδας με σκοπό την 
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υποκλοπή πληροφοριών του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και των τραπεζικών του 

λογαριασμών (Baxter, 2015). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σύνδεση ενός υπολογιστή σε ένα ανοικτό δίκτυο (όπως 

είναι το ελεύθερο Internet) αυξάνει τον κίνδυνο διείσδυσης από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα 

μέρη. Με αυτό τον τρόπο, μηνύματα μπορούν να υποκλαπούν, να αλλάξουν διαδρομή και 

να χαλκευτούν. Οι γραμμές σύνδεσης των υπολογιστών είναι τα συνηθέστερα σημεία που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποκλοπή ή ακόμη και για καταστροφή (Μπούρα, 

2015:20). 

Επιπρόσθετα, όσοι έχουν ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα τους σε λογαριασμούς 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βασικό στόχο των χάκερς. Οι τελευταίοι  

εντοπίζουν προφίλ με δημόσιες πληροφορίες και μετά από μία σύντομη έρευνα των 

δεδομένων αυτών, αποστέλλουν στοχευμένες προσφορές, όπως για παράδειγμα 

πρόσκληση σε ένα αγαπημένο εστιατόριο ή προσφορά από κατάστημα λιανικής που 

επισκέφθηκε πρόσφατα ο χρήστης. Πολλές φορές το θύμα πείθεται και ανταποκρίνεται 

στην προσφορά παρέχοντας να δεδομένα σχετικά με τους τραπεζικούς του λογαριασμούς ή 

τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας (Erbschloe, 2017).  

 

 

(δ) Υποκλοπή κατά την αποθήκευση 

Στα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα, το αρχείο με τους κωδικούς των 

χρηστών (password file), είναι αποθηκευμένο σε έναν κεντρικό εξυπηρετητή (server). Το 

αρχείο αυτό εφόσον περιέλθει στην κατοχή του εισβολέα, θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια 

μιας επίθεσης λεξικού (dictionary attack) από ειδικό λογισμικό για την εξαγωγή του 

κωδικού του χρήστη. Ειδικότερα, οι επιθέσεις αυτές χρησιμοποιούν κάποια λεξικά στα 

οποία περιέχονται τα συνθηματικά τα οποία επιλέγουν πιο συχνά οι χρήστες, καθώς και 

πλήθος λέξεων πολλών αλφαβήτων. Ορισμένα προγράμματα χρησιμοποιούν αρκετά πιο 
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εξελιγμένες τεχνικές, και έτσι πέρα από μια συγκεκριμένη λέξη, δοκιμάζονται και όλοι οι 

πιθανοί αναγραμματισμοί της λέξης αυτής, καθώς επίσης και συνδυασμοί χαρακτήρων της 

λέξης με αριθμούς ή σύμβολα (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:100). 

Οι επιθέσεις λεξικών λειτουργούν επειδή πολλοί χρήστες υπολογιστών και 

επιχειρήσεις επιμένουν στη χρήση συνηθισμένων λέξεων ως κωδικών πρόσβασης. 

Αντίθετα, οι επιθέσεις με λεξικό σπανίως επιτυγχάνονται σε συστήματα που 

χρησιμοποιούν φράσεις πολλαπλών λέξεων ή σε συστήματα που χρησιμοποιούν τυχαίους 

συνδυασμούς κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων που αναμιγνύονται με αριθμούς.  Σε αυτά 

τα συστήματα, η μέθοδος επίθεσης βίαιης δύναμης (στην οποία κάθε πιθανός συνδυασμός 

χαρακτήρων και χώρων δοκιμάζεται μέχρι ένα ορισμένο μέγιστο μήκος) μπορεί μερικές 

φορές να είναι αποτελεσματική, αν και αυτή η προσέγγιση μπορεί να πάρει πολύ χρόνο για 

να παράγει αποτελέσματα. Η ευπάθεια του κωδικού πρόσβασης ή οι δυνατότητες του 

κλειδιού αποκρυπτογράφησης δύναται να μειωθούν σχεδόν στο μηδέν περιορίζοντας τον 

αριθμό των προσπαθειών που επιτρέπονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και 

επιλέγοντας με σύνεση τον κωδικό πρόσβασης ή το κλειδί. Για παράδειγμα, αν 

επιτρέπονται μόνο τρεις προσπάθειες και στη συνέχεια πρέπει να περάσουν 15 λεπτά πριν 

να επιτραπούν οι επόμενες τρεις προσπάθειες και εάν ο κωδικός πρόσβασης ή το κλειδί 

είναι ένα μακρύ, άσκοπο πλήθος γραμμάτων και αριθμών, ένα σύστημα μπορεί να 

καταστεί ανοσοποιημένο σε επιθέσεις λεξικού και πρακτικά απρόσβλητο από επιθέσεις 

βίαιης δύναμης (Ostrowick, 2005). 

Μια μορφή επίθεσης λεξικού χρησιμοποιείται συχνά από τους αποστολείς 

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Ένα μήνυμα αποστέλλεται σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που αποτελούνται από λέξεις ή ονόματα, ακολουθούμενα από το σύμβολο  

(@), ακολουθούμενο από το όνομα ενός συγκεκριμένου τομέα. Οι μακρές λίστες με 

ονόματα ή / και μεμονωμένα γράμματα του αλφαβήτου ακολουθούμενα από επώνυμα  σε 

συνδυασμό με ένα domain name είναι συνήθως αποτελεσματικά (Ostrowick, 2005). 
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4.3. Phishing 

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση της μια νέα μορφή εγκληματική 

δραστηριότητας, η οποία μάλιστα γνωρίζει μεγάλη άνθιση σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πρόκειται για το λεγόμενο «phishing» («ψάρεμα»), το οποίο αποτελεί μια μορφή 

ηλεκτρονικής απάτης. Ειδικότερα, με τον όρο «phishing» νοείται η απατηλή υφαρπαγή 

των εμπιστευτικών πληροφοριών των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα προσωπικά ή 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα κλπ., με σκοπό την παράνομη χρήση τους από τον δράστη 

για την πρόκληση περιουσιακής βλάβης σε ορισμένο πρόσωπο (Παπαδόπουλος, 2005:2).  

Ποιο αναλυτικά, συνήθως, στις περιπτώσεις αυτές το θύμα λαμβάνει μια 

ηλεκτρονική επιστολή (email), την οποία υποτίθεται ότι αποστέλλει το τμήμα 

μηχανογράφησης μιας τράπεζας, στην οποία καλείται να απαντήσει δίνοντας τα  

προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας του, όπως για παράδειγμα, όνομα χρήστη, διεύθυνση 

και αριθμό τηλεφώνου, κωδικό πρόσβασης, τον αριθμό της πιστωτικής ή χρεωστικής του 

κάρτας, τον κωδικό ή την τιμή επιβεβαίωσης κάρτας (CVC, CVV) και τον αριθμό 

ασφάλισης (SSN) ή τον αριθμό λογαριασμού του προκειμένου είτε να προβούν σε 

αναβάθμιση του λογισμικού, είτε σε αλλαγή κωδικών ασφαλείας, οι οποίοι πρέπει να 

αντικατασταθούν αμέσως. Η διατύπωση των μηνυμάτων αυτών είναι συνήθως ευγενική 

και εξυπηρετική. Προκειμένου δε να γίνουν περισσότερο πειστικοί, χρησιμοποιούν 

λογότυπα τραπεζών και ονόματα υπαρκτών προσώπων που κατέχουν διοικητικές θέσεις 

στην τράπεζα και νομιμοποιούνται να ζητήσουν από το θύμα τα προσωπικά του στοιχεία 

(Jakobsson & Myers, 2006 : 4-5, διαδικτυακός τόπος Τράπεζας Πειραιώς 

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/en/Pages/Structure/Security.aspx). 

Εν συνεχεία, η κλεμμένη ταυτότητα χρησιμοποιείται από τον εγκληματία για την εκ 

νέου υποβολή αίτησης προκειμένου να αποκτήσει πίστωση στο όνομα του θύματος, να 

αδειάσει τον τραπεζικό του λογαριασμό, να χρεώσει την κάρτα του, να μεταφέρει χρήματα 

από τους επενδυτικούς του λογαριασμούς ή και από τους λογαριασμούς των πιστωτικών 

του καρτών (Κατσακούλης,2012:42).  

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/en/Pages/Structure/Security.aspx
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Σε άλλες περιπτώσεις τα πλαστά μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

αποστέλλονται σε πελάτες επιχειρήσεων από ψεύτικες τοποθεσίες στο Web, οι οποίες 

κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο που να μοιάζουν με τις νόμιμες. Για τον εντοπισμό των 

πλαστών διευθύνσεων απαιτείται ειδικό λογισμικό. Πολλές φορές μάλιστα στα πλαστά 

ηλεκτρονικά μηνύματα περιλαμβάνονται συνδέσεις, οι οποίες περιέχουν ολόκληρο ή 

τμήμα του ονόματος μιας πραγματικής εταιρείας. Οι συνδέσεις αυτές ονομάζονται 

«καλυμμένες». Όταν, λοιπόν, το θύμα επισκέπτεται μια ψεύτικη τοποθεσία Web πατώντας 

πάνω στον σύνδεσμο που υποδεικνύει το μήνυμα ή ανοίγει ένα αρχείο που επισυνάπτεται 

σε αυτό, τότε ο υπολογιστής του δύναται να προσβληθεί από κάποιο κακόβουλο λογισμικό 

που του μεταφορτώνεται, όπως για παράδειγμα κάποιο λογισμικό υποκλοπής ή και 

κάποιον ιό (Trojan, Keyloggers). Γι αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με τους τεχνικούς 

ασφαλείας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα 

πρέπει να πληκτρολογούν τη  διεύθυνση Web που επιθυμούν να επισκεφθούν και δεν θα 

πρέπει να συνδέονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων. Όσον αφορά δε τα συνημμένα 

αρχεία, οι χρήστες θα πρέπει πρώτα να τα αποθηκεύουν και στη συνέχεια να τα σαρώνουν 

με ένα πλήρως ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από τους ιούς 

(Κατσακούλης,2012:42-44).  

Από εκεί και πέρα το λογισμικό υποκλοπής αρχίζει και καταγράφει τα πλήκτρα που 

χρησιμοποιεί ο δράστης για να συνδεθεί με τους προσωπικούς του ηλεκτρονικούς 

λογαριασμούς, όπως για παράδειγμα αυτούς του e-banking. Στο τέλος, οι πληροφορίες που 

συλλέγονται αποστέλλονται πίσω στον απατεώνα που δημιούργησε το λογισμικό 

υποκλοπής (Κατσακούλης,2012:42-43).  

 

4.4. Pharming 

Το «pharming» αποτελεί επίσης μια νέα μορφή εγκληματικής συμπεριφοράς, πιο 

επικίνδυνη όμως από αυτή του «phishing». Με τον όρο  «pharming» νοείται μια πράξη 

εξαπάτησης με την οποία οι δράστες («pharmers») εκμεταλλευόμενοι τα υφιστάμενα κενά 

ασφαλείας σε κάποια ιστοσελίδα, στην οποία οι χρήστες εισέρχονται προκειμένου να 
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πραγματοποιήσουν διάφορες συναλλαγές, κατορθώνουν να εκτρέψουν την ροή των 

επισκεπτών σε άλλον ιστότοπο, όπου τα στοιχεία των συναλλαγών που καταχωρούνται  

χρησιμοποιούνται για την οικονομική εξαπάτηση των επισκεπτών. Ως εκ τούτου, οι 

πελάτες των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής πληρωμής με οποιαδήποτε μορφή νομισματικής ανταλλαγής είναι οι πιο 

στοχευμένες (Griffin L.). 

Οι επιθέσεις pharming είναι διττές, καθώς εξαπατούν τόσο το σύστημα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται, όσο και το θύμα που το χρησιμοποιεί. 

Ειδικότερα, οι χρήστες είναι βέβαιοι ότι βρίσκονται σε μια γνήσια διεύθυνση URL, καθώς 

έχουν πληκτρολογήσει την σωστή διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (domain name) ενώ 

στην πραγματικότητα έχουν παραπεμφθεί σε μια ψεύτικη. Όσον αφορά δε τις περιπτώσεις 

που πρόκειται για πλαστή ιστοσελίδα Τράπεζας, η προσπάθεια του θύματος να 

πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του μέσω του προγράμματος on-line banking, καταλήγει 

σε μεταφορά χρημάτων του στους δράστες (pharmers) (Κατσακούλης,2012:45). 

 

 

 

4.5. Keyloggers 

«Κeylogger», που μερικές φορές ονομάζεται καταγραφέας πληκτρολόγησης ή 

σύστημα παρακολούθησης, καλείται ένα κακόβουλο πρόγραμμα επιτήρησης που 

χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση και καταγραφή κάθε πληροφορίας που 

πληκτρολογεί ένας χρήστης σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Μόλις οι πληροφορίες 

καταγραφούν, αποστέλλονται σε αυτόν που έχει μολύνει τον η/υ με το κακόβουλο 

λογισμικό. Ειδικότερα, ένα κοινό πρόγραμμα keylogger αποτελείται συνήθως από δύο 

αρχεία που εγκαθίστανται στον ίδιο κατάλογο: ένα αρχείο βιβλιοθήκης δυναμικής ζεύξης 

(DLL) που κάνει όλη την εγγραφή και ένα εκτελέσιμο αρχείο που εγκαθιστά το αρχείο 
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DLL και το ενεργοποιεί για να λειτουργήσει. Το πρόγραμμα Keylogger καταγράφει κάθε 

πληκτρολόγηση του χρήστη και φορτώνει τις πληροφορίες μέσω του διαδικτύου περιοδικά 

σε όποιον έχει εγκαταστήσει το πρόγραμμα (Teravainen, 2013). 

Τα Keyloggers χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλείο υποκλοπής (spyware) από τους 

κυβερνοεγκληματίες για να κλέψουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία (PII),  

διαπιστευτήρια σύνδεσης και ευαίσθητα δεδομένα μιας επιχείρησης. Οι καταγραφείς 

Keylogger μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες για να 

παρακολουθούν τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών των εργαζομένων, τους 

γονείς να εποπτεύουν τη χρήση του διαδικτύου των παιδιών τους, τους χρήστες να 

εντοπίζουν πιθανή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στις συσκευές τους ή στις 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την ανάλυση περιστατικών χρήσης υπολογιστή. Αυτές 

οι χρήσεις θεωρούνται ηθικές και ορισμένες υπό προϋποθέσεις είναι και νόμιμες 

(Teravainen, 2013). Τα keyloggers, όμως, χρησιμοποιούνται και προκειμένου να κλέβουν 

προσωπικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα αριθμούς πιστωτικών καρτών και κωδικών 

πρόσβασης για τα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών (Κατσακούλης,2012:47). 

Εφόσον πέσει στην αντίληψη κάποιου χρήστη ότι ο η/υ έχει μολυνθεί από 

πρόγραμμα keylogger, θα πρέπει να αποφύγει την πληκτρολόγηση οποιασδήποτε 

προσωπικής του πληροφορίας. Ο εντοπισμός ενός  keylogger δεν είναι εύκολη διαδικασία, 

διότι αυτά τα προγράμματα όταν αποθηκευτούν σε έναν η/υ «φωλιάζουν» στα αρχεία του 

συστήματος. Επιπρόσθετα, τα  keyloggers ενσωματώνονται σε Τrojans και σε ιστοσελίδες 

με μορφή JavaScript (Κατσακούλης,2012:47).  

Παραπέρα, υπάρχουν δύο τύποι keylogger : του υλικού και του λογισμικού, με τα 

τελευταία να είναι περισσότερο διαδεδομένα. Ένα keylogger υλικού έχει συνήθως τη 

μορφή μιας μονάδας που είναι εγκατεστημένη μέσα στο ίδιο το πληκτρολόγιο. Όταν ο 

χρήστης πληκτρολογεί στο πληκτρολόγιο, ο keylogger συλλέγει κάθε πληκτρολόγηση και 

αποθηκεύει τις πληροφορίες ως κείμενο στον δικό του μικροσκοπικό σκληρό δίσκο, ο 

οποίος μπορεί να έχει χωρητικότητα μνήμης έως και αρκετά gigabytes. Το άτομο που 

εγκατέστησε το keylogger πρέπει αργότερα να επιστρέψει και να καταργήσει φυσικά τη 
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συσκευή για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί. 

Υπάρχουν επίσης ασύρματα sniffers keylogger που μπορούν να παρακολουθήσουν και να 

αποκρυπτογραφήσουν τα πακέτα δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ ενός ασύρματου 

πληκτρολογίου και του δέκτη του. Αντίθετα, ένα πρόγραμμα λογισμικού keylogging δεν 

απαιτεί φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή του χρήστη για εγκατάσταση. Μπορεί να 

μεταφορτωθεί σκοπίμως από κάποιον που θέλει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα σε 

έναν συγκεκριμένο υπολογιστή ή μπορεί να είναι κακόβουλο λογισμικό, του οποίου η 

λήψη γίνεται χωρίς την έγκριση ή γνώση του χρήστη  και εκτελείται ως μέρος ενός rootkit 

ή απομακρυσμένης διαχείρισης Trojan (RAT). Το rootkit μπορεί να ξεκινήσει και να 

λειτουργήσει κρυφά για να αποφύγει τη χειροκίνητη ανίχνευση ή ανίχνευση ιών 

(Teravainen, 2013).  

Τα προγράμματά αυτά πέρα από τον η/υ δύναται να εγκατασταθούν και σε κινητά 

τηλέφωνα τύπου Smartphone και να υποκλέψουν κωδικούς συναλλαγών PayPal  

(Κατσακούλης,2012:47). 

Η επιτυχής αντιμετώπιση των προγραμμάτων keylogger είναι εξαιρετικά δύσκολη 

καθώς οποιοσδήποτε έχει γνώσεις προγραμματισμού δύναται να κατασκευάσει ένα τέτοιο 

πρόγραμμα. Όσον αφορά δε τα προγράμματα antivirus, αυτά είναι πολύ δύσκολο να 

αναγνωρίσουν τα keyloggers, καθώς τα αντιλαμβάνονται ως απλά λογισμικά  

(Κατσακούλης, 2012:48).  

Σύμφωνα, πάντως, με τους τεχνικούς ασφαλείας των υπολογιστών έναν 

αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των προγραμμάτων keyloggers είναι ο 

υπολογιστής του χρήστη να περιλαμβάνει έναν κοινό λογαριασμό, για όλους τους άλλους 

χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στον συγκεκριμένο η/υ, αφαιρώντας το δικαίωμα 

εγκατάστασης προγραμμάτων. Επιπλέον, η αντιμετώπιση γίνεται να γίνει και μέσω ενός 

firewall, όπου θα αναλύεται η κίνηση από και προς το διαδίκτυο και θα ενημερώνει για 

την ανταλλαγή πληροφοριών  (Κατσακούλης, 2012:48). 
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Όσον αφορά τα keyloggers τύπου JavaScript, ο μόνος τρόπος για την επιτυχή 

αντιμετώπιση τους είναι η πρόληψη και προσοχή του δράστη στα δεδομένα που 

πληκτρολογεί στις διαφόρων ειδών και αμφιβόλου ποιότητας ιστοσελίδες (Κατσακούλης, 

2012:48). 

 

 

4.6. Sniffing 

Το «sniffing» συνήθως υλοποιείται από ειδικά προγράμματα, τα οποία ονομάζονται  

«packet sniffers» ή απλώς  «sniffers»,  «network monitors» ή  «network analyzers» και 

εκτελούνται σε κάποιο σημείο του δικτύου, από το οποίο περνάει η κίνηση που αφορά το 

σύστημα στόχο. Όταν γίνει αντιληπτό κάποιο πακέτο, το οποίο ικανοποιεί συγκεκριμένα 

κριτήρια καταγράφεται σε ένα αρχείο (Κατσακούλης, 2012:48). Μόλις ληφθούν τα πακέτα 

δεδομένων, το λογισμικό ερμηνείας πακέτων δεδομένων πρέπει να το αναλύσει και να το 

παρουσιάσει σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, έτσι ώστε το άτομο που 

χρησιμοποιεί το λογισμικό παγιδεύσεως πακέτων να μπορέσει να το διαβάσει. Το άτομο 

που αναλύει τα δεδομένα μπορεί να δει λεπτομέρειες σχετικά με τη «συζήτηση» που  

διεξάγεται μεταξύ δύο ή περισσότερων κόμβων στο δίκτυο (O'donell, 2017).  

Οι περισσότεροι προσωπικοί η/υ συνδέονται σε ένα τοπικό (Local Area Network – 

LAN) και μοιράζονται μια σύνδεση με άλλους υπολογιστές. Αν το δίκτυο χρησιμοποιεί 

μεταγωγέα (switch), η κίνηση που προορίζεται για έναν τομέα, μεταδίδεται σε κάθε 

υπολογιστή του δικτύου. Έτσι, κάθε η/υ βλέπει τα δεδομένα που προέρχονται ή 

προορίζονται για τους γειτονικούς του υπολογιστές, αλλά τα αγνοεί. Το sniffer αναγκάζει 

τον υπολογιστή και πιο συγκεκριμένα την κάρτα δικτύου να προσέχει αυτά τα πακέτα, τα 

οποία προορίζονται για άλλους υπολογιστές (Κατσακούλης, 2012:48).  

Οι χάκερ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα sniffers για να αποκτήσουν μέσω της 

αποκρυπτογράφησης των πακέτων δεδομένων κωδικούς πρόσβασης και διαπιστευτήρια 
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ταυτότητας για μελλοντικές επιθέσεις κατά των ΠΣ (O'donell, 2017). Σε πολλές 

περιπτώσεις, όμως,  μηχανικοί δικτύων, διαχειριστές συστημάτων, επαγγελματίες στον 

τομέα της ασφάλειας, αλλά και crackers κάνουν χρήση ανάλογων εργαλείων, έχοντας 

καλές προθέσεις για την καταγραφή και διάρθρωση της κίνησης των δικτύων 

(Κατσακούλης, 2012:48), όπως για παράδειγμα να προσδιορίσουν πού βρίσκεται ένα 

σφάλμα, μία συσκευή που δεν ανταποκρίθηκε σε μια αίτηση δικτύου (O'donell, 2017).   

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αντιμετώπιση των προγραμμάτων sniffer 

είναι η κρυπτογράφηση των μεταδιδόμενων μηνυμάτων  (Κατσακούλης, 2012:48). 

 

4.7. Δούρειοι Ίπποι 

Τα προγράμματα «Trojan Horses» ή «Δούρειοι ίπποι», όπως είναι γνωστά, διαθέτουν 

κρυφές λειτουργίες και εκτελούν καλυμμένες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η κλοπή των 

προσωπικών κωδικών πελατών της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Στην ουσία πρόκειται για 

φαινομενικά αβλαβή προγράμματα, προκειμένου να «ξεγελάσουν» τους χρήστες και να τα 

εγκαταστήσουν στους η/υ τους. Υπάρχουν δύο είδη δούρειων ίππων: το πρώτο 

περιλαμβάνει κανονικά προγράμματα, τα οποία διάφοροι hackers μεταβάλλουν 

προσθέτοντας κακόβουλο κώδικα. Το δεύτερο περιλαμβάνει μεμονωμένα προγράμματα, 

που ξεγελούν τον χρήστη και τον κάνουν να νομίζει ότι πρόκειται για κάποιο παιχνίδι, 

τραγούδι ή ακόμα και διαφήμιση. Έτσι, παρασύρουν τον χρήστη να εκτελέσει το αρχείο, 

μολύνοντας  τον υπολογιστή του (Κατσακούλης, 2012:49). 

Εκείνο δε που αξίζει να σημειωθεί είναι πως τα trojans δεν αναπαράγονται 

μολύνοντας άλλα αρχεία ή υπολογιστές, αντίθετα, επιβιώνουν περνώντας απαρατήρητα. 

Παραμένουν ήσυχα στον υπολογιστή, συλλέγουν πληροφορίες ή δημιουργούν τρύπες στην 

ασφάλειά του, ή αναλαμβάνουν αυτά τον έλεγχο του υπολογιστή και προχωρούν στην 

απροκάλυπτη καταστροφή αρχείων και πόρων του συστήματος, μην επιτρέποντας στον 

χρήστη να αντιδράσει (Lemonnier, 2015). 
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Ως δούρειοι ίπποι, δύναται να θεωρηθούν και όσα από τα γνωστά προγράμματα του 

εμπορίου διαθέτουν λειτουργίες, οι οποίες δεν αναφέρονται πουθενά στα εγχειρίδια 

χρήσης τους, αλλά συνήθως αποκαλύπτονται τυχαία. Περαιτέρω, δύνανται να διακριθούν 

σε αυτούς που δρουν μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, αποστέλλονται μέσω email, 

καταστρέφουν αρχεία, μεταδίδονται με το κατέβασμα αρχείων από το μολυσμένο 

υπολογιστή, απενεργοποιούν το λογισμικό ασφαλείας (firewall, antivirus), προκαλούν 

επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών (Denial of Service) και σε URL Trojan που επιτρέπουν στον 

η/υ να συνδεθεί στο διαδίκτυο μόνο μέσω μιας πολύ ακριβούς σύνδεσης (Κατσακούλης, 

2012:49).  

Μερικές από τις πιο κοινές ενέργειες των  Trojans είναι οι ακόλουθες (Lemonnier, 

2015): 

➢ Δημιουργία backdoors: Τα Trojans συνήθως κάνουν αλλαγές στο σύστημα 

ασφαλείας των χρηστών έτσι ώστε να μπορούν να εισέλθουν και  άλλα κακόβουλα 

προγράμματα ή ακόμα και χάκερ. 

➢ Κατασκοπεία: ορισμένοι Trojans αποτελούν ουσιαστικά ένα Spyware, το 

οποίο έχει σχεδιαστεί για να περιμένει μέχρι ο χρήστης να εισέλθει στον λογαριασμό του 

στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των username και password του ή να εισάγει τα στοιχεία 

της πιστωτικής του κάρτας και, στη συνέχεια, να στείλει τους κωδικούς πρόσβασης και 

άλλα δεδομένα σε αυτόν που το δημιούργησε. 

➢ Μετατροπή του η/υ σε Ζόμπι :  μερικές φορές, ένας χάκερ δεν ενδιαφέρεται 

για τον ίδιο τον χρήστη, αλλά απλά θέλει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του ως 

εργαλείο για τη διάπραξη άλλων επιθέσεων ή ακόμα και  τη διενέργεια εγκληματικών 

πράξεων. 

➢ Αποστολή δαπανηρών μηνυμάτων SMS: ακόμη και τα smartphones είναι 

δυνατόν να προσβληθούν από Trojans. Χάκερς αναλαμβάνουν μέσω αυτών τον έλεγχο του 
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τηλεφώνου και αποστέλλουν δαπανηρά μηνύματα SMS σε αριθμούς premium με σκοπό 

να αποκομίσουν οικονομικό όφελος. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δούρειοι ίπποι αποτελούν την πιο επικίνδυνη κατηγορία 

κακόβουλων προγραμμάτων, καθώς επικαλούνται μια δεδομένη λειτουργικότητα ενώ στην 

πραγματικότητα λειτουργούν λίγο ή πολύ διαφορετικά και μάλιστα χωρίς αυτό να 

φαίνεται.  Επιπρόσθετα, δεν περιμένουν για να εξαπολύσουν την επίθεση τους, αλλά 

κάνουν τη ζημία που έχουν προγραμματιστεί αμέσως μόλις ο χρήστης τρέξει το ανάλογο 

πρόγραμμα που τους περιέχει (Κατσακούλης, 2012:49 -50).  

Κύριες πηγές δούρειων ίππων αποτελούν οι διάφοροι εξυπηρετητές πληροφόρησης 

(bulletin board servers) και διανομείς αρχείων (FTP servers). Σε αυτούς τους τόπους, 

μπορεί να βρει κανείς πληθώρα ελεύθερων (freeware, shareware) αντιγράφων, τα οποία 

διατίθενται για download με μικρή ή καθόλου εγγύηση παντός είδους. Με το κίνητρο της 

δωρεάν απόκτησης «χρήσιμου» λογισμικού οι χρήστες αναλαμβάνουν το ρίσκο να γίνουν, 

εγκαθιστώντας στους υπολογιστές τους επιβλαβή προγράμματα. Τα πιο διάσημα αρχεία 

δούρειων ίππων είναι το Netbus, Subseven, Back Orifice, Beast, και το Zeus, το πιο 

διάσημα Trojan υποκλοπής οικονομικών δεδομένων (Κατσακούλης, 2012:50). 

Σε κάθε περίπτωση η ανίχνευση των δούρειων ίππων προτού εισχωρήσουν σε άνα 

υπολογιστικό σύστημα είναι δύσκολη, ωστόσο όχι αδύνατη. Η καλύτερη μέθοδος 

πρόληψης κατά των δούρειων ίππων είναι η ενημέρωση των χρηστών και να 

συμμερίζονται τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, όταν εγκαθιστούν προγράμματα 

άγνωστης προέλευσης (Lemonnier, 2015 ·Κατσακούλης, 2012:49). 
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4.8. Τεχνικές αντιμετώπισης υποκλοπών 

(α) Κρυπτογράφηση 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα των υπολογιστικών συστημάτων 

και η μεταβίβαση πληροφοριών, κατέδειξε ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό της προστασίας 

της μεταφερόμενης πληροφορίας και κατά συνέπεια της ιδιωτικότητας των χρηστών των 

ως άνω συστημάτων. Η βασικότερη τεχνική μείωσης των υποκλοπών που επιχειρούνται 

στα πληροφοριακά συστήματα είναι αυτή της κρυπτογράφησης. Η μέθοδος αυτή 

ακολουθεί τυποποιημένα πρωτόκολλα και κλειδιά κρυπτογράφησης, είναι πολύ εύκολη 

στην εφαρμογή της και παρέχει ισχυρή προστασία δεδομένων, γι αυτό και προτιμάται. 

Σκοπός αυτής είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα (data integrity), αυθεντικότητα 

(authentication) και εμπιστευτικότητα (confidentiality) των δεδομένων κατά τη μεταφορά 

τους από τον αποστολέα στον παραλήπτη μέσω διαδικτύου (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:110).  

Ειδικότερα, τα δεδομένα που πρόκειται να διαμοιραστούν μετασχηματίζονται σε μια 

τέτοια μορφή, η οποία είναι αδύνατον να ερμηνευτεί ή ακόμη και να διαβαστεί εάν δεν 

είναι γνωστή η ακολουθία. Η ακολουθία αυτή αποτελεί το «κλειδί» για την επίλυση των 

κρυπτογραφημένων δεδομένων (αποκρυπτογράφηση), σε συνδυασμό βέβαια με τη χρήση 

του κατάλληλου αλγορίθμου. Για να μπορέσει, λοιπόν, κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση 

στα δεδομένα πρέπει να γνωρίζει το «κλειδί». Στις μέρες μας, τεχνολογίες 

κρυπτογράφησης προσφέρουν κρυπτογράφηση δεδομένων στο επίπεδο εφαρμογής, κατά 

τη μεταφορά τους μεταξύ δύο Η/Υ που επικοινωνούν μέσω του διαδικτύου. Επίσης, 

υπηρεσίες και πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής έχουν μετεξελιχθεί ούτως ώστε η 

επικοινωνία μεταξύ δύο host να κρυπτογραφείται (Κατσακούλης, 2012:51-52).  

 Οι σύγχρονες κρυπτογραφικές τεχνικές είναι απαραίτητες σε οποιοδήποτε ΠΣ που 

χρειάζεται να αποθηκεύσει (και έτσι να προστατεύσει) τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, 

θα πρέπει να επισημανθεί πως η κρυπτογραφία δεν παρέχει από μόνη της προστασία από 

την παραβίαση δεδομένων παρά μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά σε ένα συγκεκριμένο 
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πλαίσιο. Τότε μόνο καθίσταται «φράχτης» γύρω από τα προσωπικά δεδομένα (Song et al., 

2000).   

 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την αναζήτηση κρυπτογραφημένων δεδομένων, η 

οποίες παρέχουν μια μορφή προστασίας της ιδιωτικής ζωής (τα δεδομένα είναι 

κρυπτογραφημένα) και επιλεκτική πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα. Μάλιστα μια 

σχετικά νέα τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό συστημάτων 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι η «ομομορφορική κρυπτογράφηση» (Gentry, 2009). 

Η ομοιομορφική κρυπτογράφηση επιτρέπει σε έναν επεξεργαστή δεδομένων να 

επεξεργάζεται κρυπτογραφημένα δεδομένα, δηλαδή οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 

στείλουν προσωπικά δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή και να πάρουν πίσω κάποια 

χρήσιμα αποτελέσματα. Ο αρχικός χρήστης μπορεί στη συνέχεια να αποκρυπτογραφήσει 

το αποτέλεσμα και να το χρησιμοποιήσει χωρίς να αποκαλύψει τυχόν προσωπικά 

δεδομένα στον επεξεργαστή δεδομένων. Η ομοιομορφική κρυπτογράφηση, για 

παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη συγκέντρωση κρυπτογραφημένων 

δεδομένων επιτρέποντας έτσι τόσο την προστασία της ιδιωτικής ζωής όσο και χρήσιμες 

(ανώνυμες) συγκεντρωτικές πληροφορίες. Η τεχνική αυτή τη στιγμή ωστόσο είναι ακόμη 

σε πολύ πρώιμο στάδιο (Gentry 2009). 

 

 

(β) Φιλτράρισμα Κωδικών Πρόσβασης 

Στις μέρες μας, οι σύγχρονες διαδικασίες αυτόματου φιλτραρίσματος κωδικών 

πρόσβασης ελέγχουν τον κωδικό που επιλέγει ο χρήστης, βάσει προκαθορισμένων από την 

Πολιτικής Ασφαλείας για κωδικούς των χρηστών κριτηρίων,  για παράδειγμα ο κωδικός 

ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμητικό και έναν αλφαβητικό 

χαρακτήρα, δεν πρέπει να ανήκει σε μία γνωστή λίστα με εύκολα password ή να αφορά 
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κάποια προσωπική πληροφορία, την οποία ο χρήστης έχει ήδη δηλώσει στο σύστημα 

(Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:101).  

Εν προκειμένω, αξίζει να σημειωθεί πως σε συστήματα υψίστης ασφαλείας, οι 

διαδικασίες ελέγχου των κωδικών των χρηστών περιλαμβάνουν τεχνικές παρόμοιες με 

αυτές που χρησιμοποιούν οι εισβολείς ΠΣ, έτσι για παράδειγμα με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού ελέγχεται η ευκολία του κωδικού πρόσβασης που επέλεξε ο χρήστης 

(Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:101). 

(γ) Παραμετροποίηση του Λειτουργικού Συστήματος Σκιώδη 

Στα παλαιότερα πληροφοριακά συστήματα το αρχείο των κωδικών (password file) 

βρισκόταν στον κατάλογο και ήταν αναγνωρίσιμο από όλους τους χρήστες του εν λόγω 

συστήματος. Ο εισβολέας μπορούσε να αντιγράψει το αρχείο με τους κωδικούς και εν 

συνεχεία, να εξαπολύσει «επίθεση λεξικού». Στις σύγχρονες διανομές, τα εν λόγω αρχεία 

είναι προσβάσιμα μόνο από τον διαχειριστή του συστήματος, γι αυτό και τους έχει δοθεί ο 

χαρακτηρισμός «σκιώδη» συστήματα (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 

2017:101). 

(δ) Κλείδωμα λογαριασμού μετά από σειρά ανεπιτυχών προσπαθειών 

Το Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής (IDS) που εκτελείται στο σύστημα είναι 

προγραμματισμένο ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον λογαριασμό του χρήστη σε 

περίπτωση on line επίθεσης. Παρά το γεγονός ότι η η συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας 

είναι αρκετά αποτελεσματική, ιδίως σε περιπτώσεις απόπειρας ανάληψης χρημάτων από 

ΑΤΜ με κλεμμένες κάρτες, ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, διότι 

συχνά  οδηγεί σε επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, όπου για παράδειγμα ο επιτιθέμενος 

επιχειρεί να εισέλθει στο σύστημα, προκειμένου να κλειδωθούν ένας ή περισσότεροι 

λογαριασμοί (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:101).  
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(ε) Πολιτική ανανέωσης κωδικών 

Η επιβολή ανανέωσης κωδικών ανά τακτά χρονικά διαστήματα περιορίζει το 

πρόβλημα των υποκλοπών, χωρίς ωστόσο να το επιλύει (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:101). 

Προκειμένου να υποκλέψουν στοιχεία καρτών, πολλά sites προσφέρουν δελεαστικές 

παροχές για να εξωθήσουν τους επισκέπτες να καταχωρίσουν τα στοιχεία των καρτών 

τους. Εν συνεχεία χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για να χρεώσουν τις κάρτες των 

ανυποψίαστων κατόχων σε άλλα websites. Σε περίπτωση δε που ένα website στην οποία 

καταχωρίζονται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών τα αποθηκεύει, υπάρχει ο κίνδυνος 

υποκλοπής του συνόλου των στοιχείων. Τούτος είναι ο λόγος που είτε δεν πρέπει να 

αποθηκεύονται τα εν λόγω στοιχεία είτε πρέπει να τηρούνται αυστηρότατα μέτρα για την 

ασφαλή διατήρηση τους. Αν η υποκλοπή γίνει γνωστή, τότε οι οργανισμοί ενημερώνουν 

τις εκδότριες τράπεζες, ώστε αυτές, με τη σειρά τους, να ενημερώσουν τους κατόχους 

καρτών, να ακυρώσουν τις κάρτες τους και να εκδώσουν νέες στη θέση τους 

(Παπαδημητρίου, 2012:59) .Την ώρα της συναλλαγής και αφού ο πελάτης έχει δώσει τα 

στοιχεία της πληρωμής, εισάγει και τον αριθμό του κινητού του. Το σύστημα της τράπεζας 

αποστέλλει έναν κωδικό μιας χρήσης, τον οποίον ο πελάτης πρέπει να εισαγάγει στην 

ιστοσελίδα αυτής , προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση (διαδικτυακός τόπος Τράπεζας 

Πειραιώς: https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/en/Pages/Structure/Security.aspx). 

https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/en/Pages/Structure/Security.aspx
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

5.1. Η επίδραση των τεχνολογικών εξελίξεων στα νέα συστήματα ασφαλείας 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας των επικοινωνιών και της πληροφορικής 

στις μέρες μας έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στους τομείς της εργασίας, τη 

διασκέδαση και στην καθημερινή διαβίωση των ανθρώπων γενικότερα, οι οποίοι πλέον 

συγκεντρώνουν έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών στα χέρια τους. Οι πληροφορίες αυτές 

είναι διαθέσιμες πλέον πέρα από τα χωρικά όρια ενός συγκεκριμένου τόπου, καθώς τα 

δίκτυα κάνουν εφικτή τη μεταφορά τους και σε άλλους μακρινούς τόπους. Ακόμα, η 

αποθήκευση των δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις επιτρέπει τη χρήση τους όχι μόνο στο 

παρόν αλλά και στο μέλλον. Με όλες αυτές τις πληροφορίες να ανταλλάσσονται συνεχώς 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, οι εταιρείες, οι οργανώσεις, τα τραπεζικά ιδρύματα, οι 

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί προβαίνουν διαρκώς στην λήψη νέων μέτρων και την 

υιοθέτηση νέων τεχνικών ασφαλείας των ΠΣ τους, προκειμένου να διατηρήσουν τις 

πληροφορίες αυτές υπό τον έλεγχο τους και συνακόλουθα να διασφαλίσουν την ομαλή 

τους λειτουργία (ITI College, 2016). 

Κατά την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών, ο κίνδυνος υποκλοπής αυτών από 

επιδέξιους χάκερς είναι ορατός. Κάθε φορά που κάποιος σαρώνει μια κάρτα, συνδέεται με 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός ή περισσοτέρων χάκερ. Οι χάκερς αποτελούν έναν 

πραγματικό και υπαρκτό κίνδυνο με περισσότερες γνώσεις συστημάτων πληροφορικής 

που συνδέονται με δίκτυα. Μερικές φορές δε, οι χάκερς μπορούν να εισέλθουν σε 

συστήματα υπολογιστών ακόμη και από διαφορετική ήπειρο και να θέσουν σε κίνδυνο την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ακεραιότητα των δεδομένων πριν ακόμη εντοπιστεί 

η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τους. Η μάχη μεταξύ των δημιουργών συστημάτων 
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ασφαλείας ΠΣ και των χάκερ μοιάζει με το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού ή με την 

λερναία ύδρα. Μόλις επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας κακόβουλης 

συμπεριφοράς, μια άλλη κακόβουλη μορφή εμφανίζεται στη θέση της. Με ποιόν τρόπο, 

λοιπόν, δύναται να επιτευχθεί η εξάλειψη ή έστω ο περιορισμός των κακόβουλων αυτών 

συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την εμπιστευτικότητα των ΠΣ και συνακόλουθα την 

ιδιωτικότητα των δεδομένων τους (Mello J., 2016).  

Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών επιτυγχάνεται με τον έλεγχο πρόσβασης στις 

βάσεις δεδομένων, ώστε να διαπιστώνεται αν ένας χρήστης έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει το σύστημα βάσεων δεδομένων ή όχι. Περαιτέρω, η πρόσβαση στην βάση 

δεδομένων στηρίζεται στους μηχανισμούς του λειτουργικού συστήματος για την 

διακρίβωση ταυτότητας. Από τη στιγμή που ένας χρήστης έχει αναγνωριστεί από το 

λειτουργικό σύστημα και ο χρήστης λειτουργικού συστήματος είναι εξουσιοδοτημένος να 

χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων, δεν ζητείται κανένα πρόσθετο στοιχείο για την 

προσπέλαση του χρήστη στη βάση δεδομένων (Hau D., 2003). Τι γίνεται όμως όταν  ένας 

μη εξουσιοδοτημένος εισβολέας έχει υποκλέψει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και  

εμφανίζεται στο δίκτυο του ΠΣ ως νόμιμος χρήστης; Αμέσως παρακάτω ακολουθούν 

πέντε αναδυόμενες τεχνολογίες ασφάλειας που είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται έγκαιρα 

τους εισβολείς και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις επιθέσεις κατά των ΠΣ (Mello 

J., 2016). 

 

5.2. Έλεγχος ταυτότητας χρήστη (Hardware authentication) 

 Με τον όρο «ταυτοποίηση» (identification) χρήστη καλείται η διαδικασία εκείνη, 

κατά την οποία ο χρήστης παρέχει σε ένα ΠΣ τις πληροφορίες που απαιτούνται 

προκειμένου να αναγνωριστεί ότι δικαιούται προσπέλαση στους πόρους (resources) του. 

Ειδικότερα, διακρίνονται τρεις κατηγορίες συστημάτων ταυτοποίησης χρήστη: (α) 

Ταυτοποίηση SYK (Something You Know), (β) Ταυτοποίηση SYH (Something you Have) 

και (γ) Ταυτοποίηση SYA (Something you Are ) (Adeoye, 2012).  
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Πιο αναλυτικά, η ταυτοποίηση SYK προϋποθέτει την αποµνηµόνευση από το 

χρήστη μιας μυστικής πληροφορίας, η οποία συνήθως αφορά έννοιες και τεχνικές όπως 

passwords, pins, χρήση συστημάτων ψηφιακής υπογραφής κλπ., ενώ η ταυτοποίηση  με τη 

φυσική κατοχή ενός αντικειμένου SYH αποτελεί ίσως τον απλούστερο και κατά συνέπεια 

τον λιγότερο ασφαλή τύπο ταυτοποίησης, για αυτό και συνήθως χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό με κάποιον από τους άλλους δύο τύπους ταυτοποίησης. Τούτο, άλλωστε, είναι 

ευνόητο καθώς η κατοχή ενός  αντικειμένου που δύναται να κλαπεί ή να χαθεί, δε δύναται 

να θεωρηθεί το πλέον αξιόπιστο κριτήριο για να πιστοποιήσει κανείς την ταυτότητα ενός 

χρήστη ΠΣ. Τέλος, δυνατή είναι και η ταυτοποίηση με βιομετρικές μεθόδους SYΑ. Εν 

προκειμένω, η επαλήθευση της ταυτότητας επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρισης ενός 

χαρακτηριστικού με ένα χαρακτηριστικό της βάσης δεδομένων, με σκοπό την εξεύρεση 

ταιριάσματος. Συνεπώς, όπως γίνεται αντιληπτό, σε περιπτώσεις, όπου το μέγεθος της 

βάσης δεδομένων είναι ιδιαίτερα μεγάλο, η ταυτοποίηση συνιστά μια ιδιαίτερα δύσκολη 

διαδικασία (Χατζηπασχάλη, 2012:8-12).  

Κατά το στάδιο της εγγραφής στο σύστημα SYΑ, λαμβάνεται δείγμα από τον 

χρήστη, η ποιότητα του οποίου πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιητική, καθώς 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την μετέπειτα αναγνώριση του κατά τη διαδικασία 

της αυθεντικοποίησης. Συνήθως δε, η λήψη δείγματος γίνεται παρουσία ειδικού 

προσωπικού. Εν συνεχεία, το δείγμα αυτό ψηφιοποιείται και γίνεται η εξαγωγή 

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία είναι μοναδικά για το 

υποκείμενο/χρήστη και όχι το δείγμα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων, 

προκειμένου να χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο πρόσβασης. Περαιτέρω, η ποιότητα 

και η ποσότητα των χαρακτηριστικών που εξάγονται από το δείγμα εξαρτώνται από το 

είδος της βιομετρικής μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:102).  

Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής έγκειται στο γεγονός ότι ένα βιομετρικό 

χαρακτηριστικό είναι σχεδόν αδύνατον να είναι απόλυτα ίδιο με το χαρακτηριστικό που 

ελήφθη κατά την εγγραφή, καθώς το περιβάλλον ή και άλλοι εξωγενείς παράγοντες, όπως 
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για παράδειγμα η ζέστη, ο φωτισμός, η υγρασία, η σκόνη, η συναισθηματική ή πνευματική 

κατάσταση, κόπωση, ασθένεια, κλπ. επηρεάζουν τη διαδικασία. Επομένως, σε ένα 

σύστημα ασφαλείας, όπου κατά τον έλεγχο πρόσβασης στο ΠΣ απαιτείται απόλυτη 

ταύτιση για να επιτραπεί η πρόσβαση στον εκάστοτε χρήστη, θα ήταν πρακτικά άχρηστο, 

καθώς με τον τρόπο αυτό θα απέρριπτε λανθασμένα πολλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες 

(λανθασμένη απόρριψη - False Rejection). Ανάλογα βέβαια θα είναι και τα προβλήματα σε 

ένα σύστημα πολύ «χαλαρό», όπου θα αποφαίνεται θετικά ακόμη και στην περίπτωση 

όπου το ποσοστό της ομοιότητας είναι χαμηλό, καθώς θα επέτρεπε την πρόσβαση σε 

πολλούς μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (λανθασμένη αποδοχή – False Acceptance). Το 

σημείο ισορροπίας εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική ασφαλείας του συστήματος, 

συνήθως πάντως εντοπίζεται εκεί όπου προκύπτουν αποδεκτά ποσοστά. Το σημείο αυτό 

απεικονίζει την ακρίβεια του συστήματος και συγκεκριμένα το ποσοστό της 

διαφοροποίησης που επιτρέπεται μεταξύ αρχικού και τελικού δείγματος. Κατά συνέπεια  

αν η διαφοροποίηση είναι μικρότερη του σημείου ισορροπίας, τότε ο χρήστης γίνεται 

αποδεκτός, διαφορετικά απορρίπτεται από το σύστημα (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:103).  

Σε συστήματα παροχής υψηλού επιπέδου προστασίας, όπου η ασφάλεια είναι 

περισσότερο σημαντική από τη λειτουργικότητα, το FAR διατηρείται σε πολύ μικρά 

επίπεδα με αποτέλεσμα το ποσοστό των εξουσιοδοτημένων χρηστών που απορρίπτονται 

από το σύστημα να είναι υψηλό. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται 

συμπληρωματικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα προσωπικός έλεγχος της ταυτότητας 

όσων απορρίπτει το σύστημα (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:103). 

Τα σύγχρονα συστήματα στηρίζονται σε φυσιολογικά χαρακτηριστικά όπως είναι το 

δακτυλικό αποτύπωμα (fingerprint) – μία από τις πλέον κλασσικές τεχνικές ταυτοποίησης 

- ή η αποτύπωση της ίριδας του ματιού (iris recognition). Αρχικά λαμβάνεται δείγμα 

δακτυλικού αποτυπώματος με τη χρήση μελάνης σε χαρτί και εν συνεχεία σαρώνεται 

προκειμένου να ψηφιοποιηθεί. Έπειτα μέσω της χρήσης αναγνωστών τεχνολογίας φωτός 

εξάγονται συμπεράσματα που χρησιμεύουν κατά τον έλεγχο πρόσβασης στο ΠΣ. Σύμφωνα 
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πάλι με άλλο σύστημα ασφαλείας αρχικά το δάκτυλο τοποθετείται πάνω σε μια επιφάνεια 

σιλικόνης που αποτελείται από μικροσκοπικά στοιχεία (pixels). Με την χρήση αισθητήρων 

μετρούνται χαρακτηριστικά όπως η πίεση ή και η απόσταση της επιφάνειας του δακτύλου 

και των pixels. Ωστόσο, και αυτή η μέθοδος δεν είναι απόλυτα ασφαλής, καθώς η 

ακρίβεια των δακτυλικών αποτυπωμάτων επηρεάζεται από σκόνη και ακαθαρσίες 

(Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:104).  

Όσον αφορά δε την αποτύπωση της ίριδας του ματιού, αυτή θεωρείται μια από τις 

πλέον ακριβής μεθόδους ταυτοποίησης, καθώς η ίριδα του ματιού περιέχει ένα πλούσιο 

και πολύπλοκο συνδυασμό γραμμών και σχημάτων, τα οποία είναι μοναδικά για το κάθε 

υποκείμενο/χρήστη. Η λήψη δείγματος λαμβάνεται με τη λήψη  από κοντινή απόσταση, 

προκειμένου να μην χάνονται τα χαρακτηριστικά της ίριδας. Το βασικό πλεονέκτημα της 

μεθόδου αυτής είναι το ότι το αποτύπωµα της ίριδας παραμένει αναλλοίωτο στη διάρκεια 

ζωής του ανθρώπου και η διαδικασία είναι ιδιαίτερα γρήγορη, τόσο κατά τον έλεγχο 

πρόσβασης όσο και κατά την ταυτοποίηση. Σε συστήματα πολύ υψηλού επιπέδου 

ασφαλείας προτιμάται η ταυτοποίηση του χρήστη μέσω της αναγνώρισης του 

αμφιβληστροειδούς (retinal recognition), δηλαδή από το πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων 

του αμφιβληστροειδή του ματιού. Ωστόσο, η λήψη φωτογραφίας (δείγμα) από κοντινή 

απόσταση ενέχει κινδύνους για την όραση του χρήστη, καθώς, σε σύγκριση με την ίριδα, ο 

αμφιβληστροειδής είναι αρκετά ευπαθείς σε ασθένειες του ματιού, γι αυτό και συνήθως 

γίνεται παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 

2017:104-105).  

Εξίσου διαδεδομένη είναι και μέθοδος αναγνώρισης φωνής (speaker recognition). Το 

βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το ότι η φωνή δεν χάνεται ούτε αλλοιώνεται 

με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, η διαδικασία λήψης δείγματος είναι ιδιαίτερα 

εύκολη και διακριτική, ενώ δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω πέρα από ένα ειδικό 

λογισμικό. Ωστόσο, ούτε αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα ακριβής καθώς η φωνή δύναται 

να επηρεαστεί από άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η συναισθηματική φόρτιση  

(Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:107). 



76 

 

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται χρήση και των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου, 

ωστόσο αυτά υπολείπονται και άλλων μεθόδων, προκειμένου να θεωρηθούν απόλυτα 

ασφαλή. Στα εν λόγω συστήματα, ο χρήστης στέκεται σε συγκεκριμένη απόσταση από την 

κάμερα και κοιτάζει προς το μέρος της, προκειμένου να καταγραφή η θέση των ματιών, 

της μύτης, του στόματος και της μεταξύ τους απόστασης. Το μειονέκτημα των 

συστημάτων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι η ακρίβεια τους επηρεάζεται από εξωγενείς 

(π.χ. φωτισμός) και άλλους παράγοντες ( π.χ. ηλικία, πληγές, αλλαγή μαλλιών, γυαλιά, 

κ.λ.π), ενώ πολλές φορές φορές εγείρονται και νομικά ζητήματα, καθώς η λήψη 

αποτυπώματος πραγματοποιείται χωρίς την συγκατάθεση του προσώπου.  Σε περιπτώσεις 

δε όπου το σύστημα αναγνώρισης δεν συνεπικουρείται από προσωπικό ασφάλειας, το 

σύστημα είναι ευπαθές σε επιθέσεις επανάληψης (replay attacks), όπως είναι για 

παράδειγμα η τοποθέτηση της ίδιας φωτογραφίας μπροστά στην κάμερα. Προς αποφυγή 

αυτών, στα πλαίσια ενός μηχανισμού ανίχνευσης ζωής συνήθως ζητείται από το χρήστη να 

μεταβάλλει κάποιο από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπως για παράδειγμα να 

κλείσει το μάτι του ή να ανοιγοκλείσει το στόμα του. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για 

ένα μέσου επιπέδου σύστημα ασφαλείας το οποίο βρίσκεται υπό ανάπτυξη 

(Χατζηπασχάλη, 2012:16 ·Avramidis, 2012:12-14). 

Ανάλογα είναι και τα συστήματα αναγνώρισης αποτυπώματος παλάμης ή 

γεωμετρίας χεριού με τη χρήση οπτικών αναγνωστών, που αποτελούν στην ουσία 

διαφοροποίηση της μεθόδου αναγνώρισης του  δακτυλικού αποτυπώματος. Παρόμοια 

είναι και η μέθοδος αναγνώρισης των αγγείων του  χεριού, ωστόσο βρίσκεται ακόμη στο 

ερευνητικό στάδιο. Το σύστημα ασφαλείας που χρησιμοποιεί αυτήν τη μέθοδο βασίζεται 

στο γεγονός ότι το πλέγμα των αιμοφόρων αγγείων στο πίσω μέρος του ανθρώπινου 

χεριού είναι μοναδικό. Η λήψη του αποτυπώματος με κάμερα μέσω της χρήσης υπέρυθρης 

ακτινοβολίας: Τα αγγεία του χεριού απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία και κατ’ 

αυτόν τον τρόπο απεικονίζονται στη ληφθείσα φωτογραφία(Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:107 · Χατζηπασχάλη, 2012:18επ).  
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Υπό διαρκή βελτίωση βρίσκονται τα συστήματα αναγνώρισης DNA, η οποία είναι 

από τις πλέον ακριβείς μεθόδους αναγνώρισης, αλλά δεν προτιμάται καθώς είναι ιδιαίτερα 

πολυδάπανη και χρονοβόρα. Άλλωστε για την αναγνώριση DNA απαιτείται η λήψη 

αίματος ή δερματικού ιστού από τον χρήστη, γεγονός που δεν ευνοεί την ευρεία χρήση της 

σε συστήματα πρόσβασης ΠΣ (Χριστοφοράκης, Κάρζη, Γεωργακόπουλος, 2017:108).  

Υπό ανάπτυξη βρίσκονται και συστήματα που έχουν υιοθετήσει ως μεθόδους 

ταυτοποίησης την αναγνώριση του δέρματος του νυχιού. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο  

αναγνωρίζονται μέσω οπτικών αναγνωστών οι γραμμές και οι κοιλότητες στην επιφάνεια 

του δέρματος, κάτω από το νύχι του δαχτύλου. Σε πολύ πρώιμο στάδιο βρίσκονται ακόμη  

η αναγνώριση σχήματος αυτιού, η οποία χρησιμοποιεί εξοπλισμό που ενσωματώνει σε 

ακουστικό τηλεφώνου και η αναγνώριση οσμής σώματος (Χριστοφοράκης, Κάρζη, 

Γεωργακόπουλος, 2017:108  · Χατζηπασχάλη, 2012:19). 

Καθώς, λοιπόν, ο χάκερς ανακαλύπτουν διαρκώς νέους τρόπους για να εισβάλουν σε 

παλιά συστήματα μέσω λειτουργιών εικονικής εισόδου, υποκλέπτοντας τα διαπιστευτήρια 

των χρηστών, προκειμένου να αποκτήσουν προνόμια πρόσβασης μέσα σε επιχειρήσεις, 

τραπεζικά ιδρύματα και οργανισμούς και να υποκλέψουν δεδομένα είτε για ιδία χρήση είτε 

για οικονομική τους εκμετάλλευση, η ανάγκη δημιουργίας και υιοθέτησης νέων 

συστημάτων ασφαλείας των ΠΣ καθίσταται επιτακτική. Μπορεί κατά το παρελθόν η 

πρόσβαση του χρήστη στα ΠΣ με τη χρήση συνθηματικών 8 χαρακτήρων (κωδικός 

ασφαλείας) και την αλλαγή αυτών κάθε 90 μέρες, να αποτελούσαν μια ικανοποιητική 

λύση, σήμερα όμως πλέον υπάρχουν πιο συγκροτημένες μέθοδοι παραβίασης, που 

απαιτούν αντίστοιχα πιο προηγμένα επίπεδα ασφαλείας.  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, η Intel εισάγει μια νέα καινοτομία 

στο χώρο της ασφάλειας των ΠΣ, με την ονομασία «Intel Authenticate». Το Intel 

Authenticate αποτελεί μια πολυεπίπεδη λύση ελέγχου ταυτότητας μέσω του επεξεργαστή 

Skylake. Ειδικότερα, η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε ένα λογισμικό (hardware), το οποίο 

συνδυάζει τις ως άνω τρεις μεθόδους ταυτοποίησης, ενισχύοντας την προστασία στον 

υπολογιστή και καθιστώντας το λιγότερο ευάλωτο σε επιθέσεις αναφορικά με τα 
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διαπιστευτήρια ταυτότητας και ασφάλειας. Αυτό το λογισμικό χρησιμοποιεί το υλικό 

«vPro» προκειμένου να ενισχυθεί την ακρίβεια των παραγόντων ταυτότητας και δεν 

υποστηρίζεται από τους μη-Pro επεξεργαστές (Ιntel authenticate solutions, 2016).  

Πιο αναλυτικά, το «Intel Authenticate» επαληθεύει τις ταυτότητες χρησιμοποιώντας 

ένα συνδυασμό δύο ή τριών αυστηρών κριτηρίων, ταυτόχρονα: «κάτι που ξέρεις», όπως 

για παεάδειγμα ένας προσωπικός αριθμός πιστοποίησης, «κάτι που κατέχεις», όπως ένα 

κινητό τηλέφωνο ή ένα δαχτυλίδι και «κάτι που είσαι» όπως ένα δακτυλικό αποτύπωμα ή 

σάρωση του αμφιβληστροειδούς. Ο εκάστοτε χρήστης των ΠΣ έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει μεταξύ αυτών των αυστηρών κριτηρίων για τη διαδικασία ταυτοποίησης, χωρίς 

να υποχρεούται πλέον να στηρίζεται στην ικανότητα του να απομνημονεύει τους κωδικούς 

πρόσβασης (password). Το λογισμικό του έλεγχου ταυτότητας της Intel είναι ακόμη σε 

εξέλιξη, αλλά οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το λογισμικό και να 

διαπιστώσουν τις αυξημένες δυνατότητες του. Το λογισμικό αυτό είναι συμβατό με 

Windows 7, 8 και 10 και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο  από επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τον Scott Crawford, διευθυντή έρευνας για την ασφάλεια των 

πληροφοριών το νέο σύστημα ασφαλείας της Intel «προσφέρει εξελιγμένα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας, καθιστώντας όλα αυτά τα νέα PCs σε δομικά στοιχεία μιας συνολικότερης 

προσέγγισης στο χώρο της επαγγελματικής ασφάλειας, καθιστώντας παράλληλα τους 

χρήστες περισσότερο ασφαλείς και περισσότερο παραγωγικούς από ποτέ» (Mello, 2016).  

 

5.3. Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών (User – behavior analytics) 

Μόλις το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) του 

χρήστη υποβαθμιστούν και εκτεθούν σε κίνδυνο, όποιος τον έχει υποκλέψει έχει τη 

δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσει και να εμπλακεί σε κάθε είδους κακόβουλη 

συμπεριφορά. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να ενεργοποιήσει μια κόκκινη σημαία για τα 

συστήματα ασφαλείας τα οποία χρησιμοποιούν αναλύσεις συμπεριφοράς χρηστών (UBA). 
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Με άλλα λόγια, η δραστηριότητα ενός χωρίς εξουσιοδότηση εισβολέα σε ένα δίκτυο, θέτει 

σε κίνδυνο τα διαπιστευτήρια ενός νόμιμου χρήστη (Mello, 2016).  

Συμπεριφοριστικό χαρακτηριστικό χρήστη ΠΣ αποτελεί και η ψηφιακή υπογραφή. 

Τα συστήματα αναγνώρισης υπογραφής βασίζονται περισσότερο στη δυναμική (dynamics) 

της υπογραφής, δηλαδή την  πίεση του υπογράφοντος, την φορά, την επιτάχυνση, τη 

χρονική διάρκεια και όχι στην σύγκριση της εικόνας της υπογραφής με την εικόνα που 

είναι αποθηκευμένη. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή ασφαλείας δεν είναι και πολύ 

ικανοποιητική, καθώς μια υπογραφή δεν επαναλαμβάνεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο και 

κατά συνέπεια είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί ο εισβολέας (Geric & Vidacic, 2012). 

Σήμερα, η τεχνολογία χρησιμοποιεί ποικίλες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων 

προκειμένου να εντοπίσει την ανώμαλη συμπεριφορά ενός χρήστη – μη εξουσιοδοτημένου 

εισβολές- και να διακόψει εγκαίρως την αλυσίδα επίθεσης. Σύμφωνα με τους δημιουργούς 

συστημάτων ασφαλείας ΠΣ μπορούμε να εκλάβουμε την αλυσίδα επίθεσης ως αρχική 

διείσδυση, πλευρική κίνηση και στη συνέχεια συμβιβασμό, κλοπή και εξαγωγή 

ευαίσθητων δεδομένων. Οι μεσαίοι κρίκοι στην αλυσίδα επίθεσης δεν είναι πολύ ορατοί, 

γι αυτό και είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντιμετώπισης τους (Mello, 2016).  

Η σύγκριση όμως της υπάρχουσας συμπεριφοράς ενός χρήστη με την προηγούμενη 

συμπεριφορά του δεν είναι ο μόνος τρόπος για τον χαρακτηρισμό και την αντιμετώπιση 

του ως εισβολέα. Σύμφωνα με τον Steven Grossman, αντιπρόεδρο της εταιρείας ανάλυσης 

των απειλών κατά της ασφάλειας ΠΣ στο Bay Dynamics, υπάρχει κάτι που ονομάζεται 

«ανάλυση από ομοτίμους ». Το λογισμικό αυτό αναλύει τον τρόπο με τον οποίο 

συμπεριφέρεται κάποιος σε μια δεδομένη στιγμή σε σύγκριση με την προηγούμενη 

συμπεριφορά του. Από τη σύγκριση αυτή δύναται να προκύψει η ένδειξη ότι το άτομο 

κάνει κάτι που δεν πρέπει να κάνει ή ότι κάποιος άλλος έχει αναλάβει το λογαριασμό του 

(Mello, 2016). 

Για επιπλέον ασφάλεια στο δίκτυο συνίσταται πάντως και η χρήση 

εκσυγχρονισμένων IDS/IPS συστημάτων. Πρόκειται για έναν μηχανισμό προστασίας που 



80 

 

αποτρέπει δικτυακές επιθέσεις και επιθέσεις σε επίπεδο εφαρμογής όπως «worms», 

«Trojans», «spyware», «keyloggers» κλπ. Η λειτουργία τους βασίζεται σε ενσωματωμένα 

φίλτρα ελέγχου (zero day protection) και σε σύγκριση της ενδεχόμενης απειλής με ήδη 

γνωστές απειλές (signature & pattern matching). Για την ακρίβεια το σύστημα αυτό 

εντοπίζει πιθανές διεισδύσεις, στόχος του είναι η ανίχνευση επιθέσεων κατά του 

υπολογιστή ή την κακή χρήση του υπολογιστή και ειδοποίηση των αρμόδιων ατόμων όταν 

ανιχνευτεί κάτι περίεργο. Η εγκατάσταση ενός IDS  σε ένα δίκτυο παρέχει το ίδιο 

αποτέλεσμα με την εγκατάσταση ενός συναγερμού σε ένα σπίτι.  Με διάφορες μεθόδους 

και τα δύο ανιχνεύουν την παρουσία ενός εισβολέα/διαρρήκτη και τα δύο στη συνέχεια 

εκδίδουν κάποιο είδος προειδοποίησης και συναγερμού (Λέρα, 2012 :105). 

Σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο βρίσκεται και το σύστημα της «πληκτρολόγησης» 

(keystroke dynamics), μια μέθοδος που στηρίζεται σε συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά 

του χρήστη. Ειδικότερα, πρόκειται για μια μέθοδο επαλήθευσης ταυτότητας που μετρά τον 

ρυθμό με τον οποίο πληκτρολογεί ένα υποκείμενο/χρήστης ΠΣ. Τα συστήματα 

αναγνώρισης συνήθως εκτελούνται κατά την είσοδο (log-in) του χρήστη στο ΠΣ, και κατά 

συνέπεια δύνανται να συνδυαστούν με τη γνώση ενός κωδικού (Avramidis, 2012:16). 

 

 

5.4. Πρόληψη απώλειας δεδομένων (Data loss prevention) 

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών υπήρξε αμφίδρομη όσον αφορά το θέμα της 

ιδιωτικότητας των μεταδιδόμενων πληροφοριών, καθώς δεν επηρεάζει την ιδιωτικότητα 

μεταβάλλοντας μόνο την προσβασιμότητα των πληροφοριών, αλλά και μεταβάλλοντας τα 

ίδια τα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Για παράδειγμα, οι ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης καλούν τους χρήστες να μοιραστούν περισσότερες πληροφορίες από ό,τι 

παλιότερα. Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται εκτεθειμένες σε 

περισσότερους κινδύνους υποκλοπής από ποτέ. Με τις μελλοντικές και τις αναδυόμενες 
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τεχνολογίες, οι επιρροές αυτές είναι αναμενόμενες, όπως επίσης αναμενόμενη είναι και η 

προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων μέσω αυτών. 

Έτσι, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εργαλείων λογισμικού που παρέχουν 

κάποια μορφή ιδιωτικού απορρήτου (συνήθως ανωνυμία) για τους χρήστες τους. Τα 

εργαλεία αυτά είναι κοινώς γνωστά ως «τεχνολογίες βελτίωσης της ιδιωτικής ζωής» και 

περιλαμβάνουν εργαλεία επικοινωνίας - ανωνυμοποίησης όπως είναι το «Tor» 

(Dingledine, Mathewson, & Syverson, 2004) και το «Freenet» (Clarke et al., 2001) και 

συστήματα διαχείρισης ταυτότητας για τα οποία υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού. Τα 

εργαλεία ανώνυμης επικοινωνίας επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν ανώνυμη 

περιήγηση στον ιστό (με Tor) ή να μοιράζονται ανώνυμα περιεχόμενο (Freenet). 

Χρησιμοποιούν μια σειρά από κρυπτογραφικές τεχνικές και πρωτόκολλα ασφαλείας για να 

εξασφαλίσουν το στόχο τους για ανώνυμη επικοινωνία. Και τα δύο συστήματα 

χρησιμοποιούν την ιδιότητα ότι πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το σύστημα 

που παρέχει μια k-ανωνυμία. Έτσι, κανένα άτομο δεν μπορεί να διακριθεί ξεκάθαρα από 

μια ομάδα μεγέθους k, για μεγάλες τιμές για το k. Ανάλογα με το σύστημα, η τιμή του k 

μπορεί να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες (Sweeney, 

2002). Στο «Tor», τα μηνύματα κρυπτογραφούνται και δρομολογούνται σε πολυάριθμους 

διαφορετικούς υπολογιστές, αποκρύπτοντας έτσι τον αρχικό αποστολέα του μηνύματος 

(παρέχοντας έτσι ανωνυμία). Ομοίως, το περιεχόμενο «Freenet» αποθηκεύεται σε 

κρυπτογραφημένη μορφή από όλους τους χρήστες του συστήματος. Δεδομένου ότι οι ίδιοι 

οι χρήστες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κλειδιά αποκρυπτογράφησης, δεν γνωρίζουν τι 

είδους περιεχόμενο αποθηκεύεται, από το σύστημα, στον δικό του υπολογιστή. Αυτό 

παρέχει εύλογη δυσπιστία, αλλά και ιδιωτικότητα. Το σύστημα μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

ανακτήσει το κρυπτογραφημένο περιεχόμενο και να το στείλει σε διαφορετικούς χρήστες 

του «Freenet». 

Οι τεχνολογίες βελτίωσης της ιδιωτικής ζωής έχουν επίσης και  μειονεκτήματα. Για 

παράδειγμα, το «Tor», το εργαλείο που επιτρέπει ανώνυμη επικοινωνία και περιήγηση στο 

Διαδίκτυο, είναι επιρρεπές σε μια επίθεση με την οποία, υπό ορισμένες συνθήκες, η 
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ανωνυμία του χρήστη δεν είναι πλέον εγγυημένη (Evans, Dingledine, & Grothoff, 2009). 

Το «Freenet» έχει παρόμοια προβλήματα (Douceur, 2002). Σημειωτέον δε ότι για να 

λειτουργήσουν τέτοιες επιθέσεις, ένας εισβολέας πρέπει να έχει πρόσβαση σε μεγάλους 

πόρους που στην πράξη είναι ρεαλιστικοί μόνο για τις υπηρεσίες πληροφοριών των 

χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Η σωστή διαμόρφωση τέτοιων εργαλείων 

λογισμικού είναι δύσκολη για τον μέσο χρήστη και όταν τα εργαλεία δεν έχουν ρυθμιστεί 

σωστά, η ανωνυμία του χρήστη δεν είναι πλέον εγγυημένη. Άλλωστε, υπάρχει πάντοτε ο 

κίνδυνος ο υπολογιστής στον οποίο τρέχει το λογισμικό συντήρησης της ιδιωτικής ζωής να 

μολυνθεί από έναν Δούρειο Ίππο (ή άλλο ψηφιακό παράσιτο) που παρακολουθεί όλη την 

επικοινωνία και γνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη (Back, Möller, & Stiglic, 2001). 

Μια άλλη επιλογή για την παροχή ανωνυμίας είναι η ανωνυμοποίηση δεδομένων 

μέσω ειδικού λογισμικού. Έτσι, υπάρχουν εργαλεία που αφαιρούν τα ονόματα των 

ασθενών και μειώνουν τις πληροφορίες ηλικίας σε διαστήματα: π.χ. η ηλικία 35 

αντιπροσωπεύεται στην περιοχή 30-40. Η ιδέα πίσω από ένα τέτοιο λογισμικό 

ανωνυμοποίησης είναι ότι ένα αρχείο δεν μπορεί πλέον να συνδέεται με ένα άτομο, ενώ τα 

σχετικά τμήματα των δεδομένων μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για επιστημονικούς 

ή άλλους σκοπούς. Σύμφωνα δε με τις εκτιμήσεις των ερευνητών είναι σχεδόν πάντα 

δυνατή η ανασυγκρότηση των δεσμών με τα άτομα μέσω της χρήσης εξελιγμένων 

στατιστικών μεθόδων (Danezis, Diaz, & Troncoso, 2007) και τον συνδυασμό πολλαπλών 

βάσεων δεδομένων (Anderson, 2008) που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.  

 

5.5. Το σύστημα βαθιάς εκμάθησης (Deep learning) 

Η βαθιά εκμάθηση περιλαμβάνει μια σειρά τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη 

και η μηχανική μάθηση. Όπως η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, έτσι και το 

σύστημα της βαθιάς εκμάθησης επικεντρώνεται στην ανώμαλη συμπεριφορά. Η 

διαφορετικότητα του συστήματος αυτού έγκειται στο γεγονός ότι εξετάζει τους χρήστες 

ως "οντότητες". Οι ακριβείς επιχειρηματικές αναλύσεις και οι πρόσφατες εξελίξεις στα 

μοντέλα μηχανικής μάθησης σημαίνουν ότι τώρα είναι δυνατή η παρατήρηση διάφορων 
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οντοτήτων που υπάρχουν σε όλη την επιχείρηση στο μικροσκόπιο σε επίπεδα 

μακροεντολών. Για παράδειγμα, ένα κέντρο δεδομένων, ως οντότητα, μπορεί να 

συμπεριφέρεται με κάποιο τρόπο, παρόμοιο με έναν χρήστη. Σύμφωνα, με τον Kris 

Lovejoy, πρόεδρο της Acuity Solutions και κατασκευαστή πλατφόρμας ανίχνευσης 

κακόβουλου λογισμικού η χρήση της μηχανικής μάθησης μπορεί να βοηθήσει στην 

εξάλειψη του ολέθρου των προηγμένων συνεχών απειλών. Όπως παρατηρεί ο 

κατασκευαστής η ικανότητά τους να αποκρυπτογραφούν μεταξύ καλών και κακών 

λογισμικών, σε ταχύτητα γραμμής, θα προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στους 

επαγγελματίες της ασφάλειας που επιδιώκουν να μειώσουν το χρόνο μέχρι την προηγμένη 

ανίχνευση και εξάλειψη απειλών (Mello, 2016). 

 

5.6. Το σύννεφο (The Cloud) 

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας ΠΣ το «σύννεφο» 

πρόκειται να έχει ένα μετασχηματιστικό αντίκτυπο στη βιομηχανία τεχνολογίας ασφάλειας 

γενικά. Καθώς περισσότερες οργανώσεις θα χρησιμοποιούν το «σύννεφο» στις 

παραδοσιακές εγκαταστάσεις των ΠΣ, θα κάνουν την εμφάνιση τους περισσότερες 

τεχνικές ασφάλειας που θα γεννηθούν μέσα από αυτό, όπως για παράδειγμα το εικονικό 

υλικό ασφαλείας, τα εικονικά τείχη προστασίας και τα εικονικά συστήματα ανίχνευσης και 

πρόληψης εισβολής. Αυτό θα είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο. Ο πάροχος μιας υπηρεσίας 

ευρείας κλίμακας θα είναι σε θέση να κατασκευάσει το σύστημα αυτό στην δική του 

πλατφόρμα, απαλλάσσοντας έτσι τους πελάτες του από την εγκατάσταση του συστήματος 

αυτού στους δικούς τους υπολογιστές. Οι κρατικές υπηρεσίες και η ιδιωτική βιομηχανία 

έχουν αυξήσει την ασφάλεια των κέντρων δεδομένων τους χρησιμοποιώντας υπηρεσίες 

IaaS όπως το «Amazon» και το «Firehost». Το πρόγραμμα «GSA FedRAMP» είναι επίσης 

ένα εξαιρετικό παράδειγμα πιστοποιημένων υπηρεσιών ασφάλειας σύντομων clouds που 

παρέχουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν πάνω από τον 

μέσο όρο της ασφάλειας των κέντρων δεδομένων  (Mello, 2016 · Reavis, 2015).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Κατόπιν της ανάλυσης που προηγήθηκε, όπως γίνεται αντιληπτό τα συστήματα 

πληροφοριών αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο στοιχείων που εξασφαλίζουν την επεξεργασία 

δεδομένων με σκοπό την απόκτηση πληροφοριών, καθ 'όλη τη διάρκεια της συλλογής, της 

χειραγώγησης, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης, της οργάνωσης και της διανομής, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η λήψη αποφάσεων για την επίτευξη οργανωτικών στόχων. 

Το σύστημα πληροφορικής αντιπροσωπεύει εκείνο το στοιχείο του συστήματος 

πληροφοριών όπου πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω μέσων και 

τεχνικών που αφορούν την τεχνολογία της πληροφορίας.  

Ο καθένας από εμάς βασίζεται στην πληροφορική για να αποθηκεύει και να 

επεξεργάζεται πληροφορίες, γι 'αυτό και είναι απαραίτητο να διατηρείται  η ασφάλεια των 

πληροφοριών. Προς επίτευξη τούτου οι πολιτικές ασφαλείας των πληροφοριών στοχεύυν 

στη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, ότι δηλαδή πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο 

άτομα με δικαίωμα προβολής των δεδομένων, της ακεραιότητας, ότι δηλαδή τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται είναι ακριβή και θα επεξεργαστούν σωστά και τέλος, η 

διαθεσιμότητα, το να έχει δηλαδή ο καθένας πρόσβαση στα δεδομένα όταν χρειάζεται. 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, βασική προϋπόθεση της ασφάλειας των ΠΣ είναι ο 

έλεγχος πρόσβασης στα συστήματα της τόσο από φυσική άποψη στο υλικό κομμάτι, 

φυλάσσοντας και προστατεύοντας τους servers της και τα υπόλοιπα υπολογιστικά 

συστήματα σε ασφαλείς χώρους, εξασφαλίζοντας περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση 

σε αυτά, όσο και ο έλεγχος της πρόσβασης των απομακρυσμένων χρηστών της στις 

υπηρεσίες της και τις εφαρμογές της. Η πρόσβαση θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες καθότι απειλές δύναται να δεχτούν τα συστήματα και από 

εσωτερικούς χρήστες, όχι μόνο από εξωτερικούς. Οι απειλές εκ των έσω αποτελούν η 

διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών, κρούσματα ιών, απάτες από κακόβουλους χρήστες κ.α 
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τα οποία χρήζουν αντίστοιχης αντιμετώπισης. Για αυτό απαραίτητη προϋπόθεση για 

ολοκληρωμένη ασφάλεια είναι  και η προστασία από εσωτερικές απειλές.   

Γιατί όμως υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για την ασφάλεια των ΠΣ; Οι βασικοί λόγοι 

που ενδιαφέρεται κάποιος για την ασφάλεια των ΠΣ είναι ότι ορισμένες από τις 

προσωπικές πληροφορίες  πρέπει να προστατεύονται από τη μη εξουσιοδοτημένη 

αποκάλυψη για νομικούς και ανταγωνιστικούς λόγους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που 

είναι αποθηκευμένες σε αρχεία ΠΣ και αναφέρονται πρέπει να προστατεύονται από τυχαία 

ή σκόπιμη τροποποίηση και πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως. Πρέπει επίσης να 

καθιερωθεί και να διατηρηθεί η αυθεντικότητα (σωστή απόδοση) των εγγράφων που 

δημιουργεί, στέλνει και λαμβάνει ένα πρόσωπο.  

Ιδιαίτερη δε αναφορά έγινε στα ΠΣ τραπεζών, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους. Τα 

τελευταία χρόνια, η βελτίωση της σχέσης των πελατών, η διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών, η βελτιστοποίηση των 

εσωτερικών διαδικασιών, η αύξηση του βαθμού πολυπλοκότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών, οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος πληροφοριών. 

Οι δραστηριότητες που εκτελούνται μέσω τραπεζικών συστημάτων πληροφοριών 

προσελκύουν οικονομικούς πόρους από τον πληθυσμό και τους οικονομικούς φορείς με τη 

μορφή καταθέσεων προθεσμίας ή όψεως, προσφέροντας πιστώσεις, γι αυτό και θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα η  ασφάλεια αυτών. Τούτο μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο μέσω διαδικασιών αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης κατά τον έλεγχο 

πρόσβασης και την είσοδο του χρήστη στο ΠΣ. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση της ασφαλούς λειτουργίας των ΠΣ 

είναι ο έλεγχος. Από τη στιγμή που έχει διακριβωθεί η ταυτότητα ενός χρήστη μέσω του 

έλεγχου πρόσβασης, το σύστημα θα πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε ο χρήστης αυτός να 

δύναται να ενεργήσει  μόνο στα πλαίσια των κανόνων που καθορίζονται από την πολιτική 

ασφάλειας. 
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