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Κεφάλαιο 4. Η ασφάλεια και ο κίνδυνος 

4.1 Εισαγωγή 

Υπάρχει πλήθος πτυχών για το πώς µπορεί να συλληφθεί η έννοια της 

ασφάλειας, στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστηµάτων, αλλά όλες πηγάζουν 

από την σπουδή της ασφάλεια γενικότερα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, τα 

ίδια προβλήµατα τα οποία συµβαίνουν και στο κοινωνικό γίγνεσθαι, συµβαίνουν 

και πραγµατοποιούνται µε ακόλουθη ή παρόµοια µορφή στα πληροφοριακά 

συστήµατα. Για παράδειγµα, προβλήµατα εµπιστευτικότητας, προέρχονται από 

ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε το σύστηµα κλειδώµατος και κωδικοποίησης. 

Προβλήµατα ακεραιότητας πηγάζουν από ζητήµατα υπογραφής και επικοινωνίας. 

Σε κάθε µια από αυτές τις ενδεικτικές αναφορές µπορούµε να ανιχνεύσουµε 

παραδείγµατα του κοινωνικού περιβάλλοντος και τις συσχετιζόµενες εκδοχές των 

πληροφοριακών συστηµάτων που ακολουθούν το ίδιο µοτίβο. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν καταστήσει ευκολότερη τη διαδικασία καταγραφής, 

αποθήκευσης µεταφοράς και διαµοιρασµού οποιουδήποτε είδος ηλεκτρονικού 

δεδοµένου ή πληροφορίας. Αυτό δίδει τη δυνατότητα στους εµπορικούς 

οργανισµούς να καταστήσουν τη διενέργεια εµπορικών συναλλαγών ακόµη 

ευκολότερη. Αλλά προκύπτουν σοβαρά ζητήµατα και ανησυχίες αναφορικά µε το 

ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που διοχετεύονται ηλεκτρονικά και πώς 

αυτές θα µπορέσουν να προστατευθούν. 

Όπως θα δούµε, οι τρεις παραδοσιακές ιδιότητες ασφάλειας, η 

εµπιστευτικότητα (confidentiality), η ακεραιότητα (integrity) και η διαθεσιµότητα 

(availiability) στηρίζονται στην αυθεντικοποίηση (authentication) - σε µια 

µέθοδο, δηλαδή για να διακρίνονται οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες (authorized) 

από τους µη . εξουσιοδοτηµένους (unauthorized). Αλλά υπάρχει µία πιο 

θεµελιώδης ερώτηση που σπάνια διατυπώνεται: εξουσιοδότηση από ποιον; για το 

όφελος ποιου; 

Μέχρι πρότινος, εάν η ερώτηση ήταν ασυνήθιστη, ήταν ενδεχοµένως επειδή η 

απάντηση ήταν πρόδηλη. Ο ιδιοκτήτης του συστήµατος (σε οποιοδήποτε επίπεδο 

αρµοδιότητας ή ευθύνης), είναι αυτός που απαιτεί και πληρώνει για τα αντίµετρα 

(countermeasures) ασφάλειας που εγκαθίστανται, είναι αυτός που θέτει την 
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πολιτική ασφάλειας και αποφασίζει ποιος είναι εξουσιοδοτηµένος χρήστης και 

ποίος όχι. Αλλά τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά πλέον. Όταν το µουσικό µου 

CD µε αποτρέπει από το να κρατήσω αντίγραφα ασφαλείας για περίπτωση 

απώλειας ή κλοπής, για ποίον παρέχει την ασφάλεια; Αλήθεια, ποιος είναι ο κακός 

τύπος που κρατιέται έξω για λόγους ασφάλειας; 

Εγείρονται λοιπόν τα ακόλουθα ερωτήµατα αναφορικά µε το εάν: 

• Υπάρχει αντίληψη της έννοιας και των δυνατοτήτων των µέσων ασφάλειας; 

• Μέχρι ποιο επίπεδο ασφάλειας επιτρέπεται ή απαιτείται να επενδύσουν οι 

οικονοµικοί οργανισµοί; 

• Είναι γνώστες, οι οικονοµικοί οργανισµοί, των κινδύνων που χρήζουν 

αντιµετώπισης ή που θα απαιτηθεί να τους αντιµετωπίσουν µελλοντικά; 

• Ποίο θα είναι το επίπεδο της απώλειας (σε οικονοµικούς όρους) που θα 

προκύψει από την υλοποίηση ενός περιστατικού ασφάλειας; 

• Πως θα µπορέσουν να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της επένδυσης 

ασφάλειας; 

4.2 Ασφάλεια (Security): 

Ως ασφάλεια αποδίδεται η διαδικασία αναγνώρισης των γεγονότων που έχουν 

τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζηµιά (ή σενάρια απειλής) και η εφαρµογή 

µέτρων προστασίας (safeguards) για να µειωθεί ή να αποµακρυνθεί αυτή η 

δυνατότητα [Landwerh, 2001], [Gollmann, 2002]. 

Στην απλούστερη µορφή της, είναι η διαδικασία για την προστασία από ζηµίες 

ή απώλειες. Η ασφάλεια επίσης περιγράφει τα µέτρα προστασίας, τα αντίµετρα 

(countermeasures) που τίθενται από την διαδικασία ασφάλειας. 

Στο παρόν σηµείο κρίνεται αναγκαίο να αναφερθούµε στην διαφοροποίηση 

µεταξύ του στόχου και της υπηρεσίας ασφάλειας. 

Στόχος ασφάλειας (security objective): εκφράζει τις προσδοκίες και τον 

αντικειµενικό στόχο, για το πώς οι πληροφορίες και  η πράξη της επικοινωνίας θα 

µεταχειρισθούν - διευθετηθούν. 
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Υπηρεσία ασφάλειας (security service): Μια αφηρηµένη υπηρεσία που 

επιδιώκει να διασφαλίσει µια συγκεκριµένη ιδιότητα ασφάλειας. Μια υπηρεσία 

ασφάλειας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια των κρυπτογραφικών 

αλγορίθµων και πρωτοκόλλων, καθώς επίσης και µε συµβατικά µέσα. 

Συµπληρωµατικά, η ασφάλεια θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελείται από 

δύο κύριες συνιστώσες [Πάγκαλος και Μαυρίδης, 2002], την προστασία και τον 

έλεγχο, από τις οποίες η προστασία αναλύεται στην πρόληψη και την θεραπεία. Η 

άποψη αυτή αποδίδεται στο ακόλουθο σχήµα 4.1. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Σχ. 4.1, Το µίγµα ασφάλειας 

Ασφάλεια σε ένα σύστηµα λοιπόν, κατά κύριο λόγο, σηµαίνει - συνεπάγεται 

εξέταση των ευπαθειών, απειλών, αντιµέτρων και του αποδεκτού ρίσκου. 

4.3 Υπηρεσίες ασφαλείας 

∆ιάφοροι έλεγχοι-υπηρεσίες ασφαλείας διενεργούνται πριν ανατρέξουµε σε 

συγκεκριµένες πολιτικές και λύσεις ασφαλείας. Υπάρχουν ενστάσεις αναφορικά µε 

την προτεραιότητα των θεµατικών ενοτήτων που προτείνονται ή ότι η λίστα είναι 

ηµιτελής. Εφόσον η έννοια της ασφάλειας περικλείει και το ηλεκτρονικό εµπόριο 

θεωρούµε ότι οι πρωταρχικές υπηρεσίες ασφαλείας είναι [Gaines και Shapiro, 

1978], [Landwerh, 2001], [Gollmann, 2002], [Whitson, 2003]: 

1. Έλεγχος πρόσβασης (access control), όπου εµπεριέχονται οι έννοιες της 

αυθεντικότητας (authentication) και της εξουσιοδότησης (authorization) 
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2. Εµπιστευτικότητα (Confidentiality) 

3. Ακεραιότητα (Integrity) 

4. Μη αποποίηση ευθύνης (No repudiation) 

5. ∆ιαθεσιµότητα (Availability) 

4.3.1 Έλεγχος πρόσβασης 

Καλείται η ικανότητα να προσδιορίζεται και να ελέγχεται η πρόσβαση στον 

κεντρικό υπολογιστή δικτύου και των εφαρµογών µέσω των επικοινωνιακών 

συνδέσµων. Ο έλεγχος πρόσβασης, αυθεντικοποιεί και εξουσιοδοτεί την 

ταυτότητα της οντότητας (ανθρώπινης ή υπολογιστικής) που επιχειρεί να έχει 

πρόσβαση σε ένα υπολογιστικό πόρο (computing resource) και ελέγχει τη χρήση 

του υπολογιστικού πόρου στα προκαθορισµένα επίπεδα δικαιοδοσίας. 

4.3.1.1 Αυθεντικότητα 

Η αυθεντικοποίηση ελέγχει και επικυρώνει την ταυτότητα του αντικειµένου που 

επιζητεί πρόσβαση και χρήση, ώστε να καθίσταται πρακτικά αδύνατο να 

παρουσιαστεί ένα άλλο αντικείµενο ως ένα άλλο (impersonation). Το αντικείµενο 

αυτό µπορεί να είναι ένας άνθρωπος, µια εφαρµογή δικτύου, µία συσκευή 

(δροµολογητής - router). Ο έλεγχος για την αυθεντικότητα του χρήστη γίνεται 

πριν την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής όταν αναφερόµαστε σε 

δίκτυα και ιδίως σε κατανεµηµένα πληροφοριακά συστήµατα όπου τα αιτήµατα 

για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των χρηστών είναι πολλαπλά, παράλληλα 

και ταυτόχρονα.  

4.3.1.2 Εξουσιοδότηση 

Η εξουσιοδότηση αναφέρεται στα δικαιώµατα πρόσβασης ενός αντικειµένου σε 

ένα σύστηµα (κατανεµηµένο, πληροφοριακό). Στις περισσότερες περιπτώσεις 

απαιτείται για µια έγκυρη επικύρωση στο σύστηµα. Ο ρόλος της εξουσιοδότησης 

είναι ουσιαστικά να καθορίζει τις ενέργειες ή τις λειτουργίες που τα 

εξουσιοδοτηµένα αντικείµενα - οντότητες µπορούν να πραγµατοποιήσουν στο 

σύστηµα, όπως ανάλογα µε το επίπεδο και το δικαίωµα πρόσβασης να 

αναγνώσουν πληροφορίες, να δηµιουργούν ή να καταστρέφουν δεδοµένα κ.ο.κ. 
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Παράλληλα θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η εξουσιοδότηση διαφέρει από την 

πιστοποίηση. Η πιστοποίηση (verification) ελέγχει εάν ο χρήστης είναι µέλος του 

συστήµατος και από τη στιγµή που αυτό πιστοποιείται, εξουσιοδοτείται µε τα 

ανάλογα δικαιώµατα που έχουν δοθεί από το σύστηµα. 

4.3.2 Εµπιστευτικότητα 

Καλείται η προστασία των µεταδιδόµενων πληροφοριών από κοινοποίηση σε 

ένα πρόσωπο ή µια οντότητα και κατά επέκταση  η αποτροπή της µη 

εξουσιοδοτηµένης ανάγνωσης. Στην υπηρεσία της εµπιστευτικότητας διακρίνουµε 

και δύο επιπλέον όψεις της. Την  ιδιωτικότητα (privacy), δηλαδή την προστασία 

των προσωπικών δεδοµένων και τη µυστικότητα (secrecy) την προστασία  των 

δεδοµένων, που ανήκουν σε ένα οργανισµό. Άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

ιδιωτικότητα του χρήστη, η κρυπτογραφία, µε τους κρυπτογραφικούς 

αλγόριθµούς και πρωτόκολλα, καθιστά ικανή την εµπιστευτικότητα για τη 

προστασία των δεδοµένων ιδίως στο ηλεκτρονικό εµπόριο όπου καίρια ζητήµατα 

σαν αυτά των ηλεκτρονικών πληρωµών κρίνονται διαρκώς. Επειδή σηµείο 

αναφοράς αποτελεί η ανταλλαγή πληροφοριών, η εµπιστευτικότητα καλείται να 

παρέχει ασφάλεια από µη εξουσιοδοτηµένη ανάγνωση, αντιγραφή, µετατροπή 

πληροφοριών και ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είναι αδιάλειπτη. 

4.3.3 Ακεραιότητα 

Η ετυµολογική ανάλυση της λέξης προσδίδει το επακριβές νόηµα. Ο έλεγχος 

της ακεραιότητας γίνεται προκειµένου να αποτραπεί ενδεχόµενη τροποποίηση 

(πχ. εγγραφή ή διαγραφή) των πληροφοριών που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 

ή δίχως δόλο. Η ακεραιότητα οφείλει να διασφαλίζει την ακρίβεια και την 

πληρότητα των διακινούµενων πληροφοριών ώστε οι πληροφορίες που 

αποστέλλονται να καταλήγουν στον τελικό τους αποδέκτη όπως ακριβώς 

στάλθηκαν. 

4.3.4 Μη απάρνηση ευθύνης 

Η µη απάρνηση ευθύνης αποτρέπει τόσο τον αποστολέα όσο και τον 

παραλήπτη µίας πληροφορίας να αρνηθούν την πράξη της συµµετοχής τους σε 

µία συναλλαγή. Αυτός ο έλεγχος συνίσταται όταν αποστέλλεται ένα µήνυµα, ότι 
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αυτό έχει αποσταλεί και έχει παραληφθεί δίχως καµία πλευρά να αµφισβητεί τη 

πράξη της συναλλαγής. 

4.3.5 ∆ιαθεσιµότητα 

Η έννοια της διαθεσιµότητας καθορίζεται ως εκείνη η υπηρεσία ασφαλείας που 

επιτρέπει την πληροφορία να είναι συνεχώς παρεχόµενη, προσβάσιµη και ικανή 

προς χρήση όταν ζητείται από µια εξουσιοδοτηµένη οντότητα, δίχως 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές του 

συστήµατος. 

4.4 Η εννοιολογική προσέγγιση και ανάλυση της ασφάλειας 

Η προσέγγιση της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εµπόριο διέρχεται διάφορα 

επίπεδα ένα εκ των οποίων είναι η τεχνολογία. 

Μόνο ένας ειδικός ασφαλείας είναι σε θέση να κρίνει την ασφάλεια ενός 

συστήµατος. Στην πραγµατικότητα αποτελεί µέγιστου βαθµού δυσκολίας για τον 

καθένα, ειδικό και µη, να αποδείξει την αντοχή µιας εφαρµογής ασφαλείας. Αυτός 

είναι κατά βάση και ο λόγος στον οποίο βασιζόµαστε σε περιορισµένης 

δυναµικότητας εµπορικά διαθέσιµους αλγόριθµους και τις εφαρµογές τους. 

Η ασφάλεια πρέπει να περιλαµβάνει µια αποτίµηση της παραβίασης. Αυτό 

είναι σχετικά αληθές στις εµπορικές συνθήκες. Η πραγµατική αδυναµία συχνά 

εµφανίζεται στην κακή χρήση (όπως η αναγραφή του PIN της κάρτας τραπέζης 

στο πίσω µέρος της). Ο ισχυρότερος αλγόριθµος είναι ανώφελος εάν το κλειδί 

προσηµειώνεται στο τερµατικό της συναλλαγής. Θεµελιώδης αρχή για τα µέτρα 

ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εµπόριο πρέπει να αποτελεί η διαδικασία η οποία 

είναι αρκετά απλή για να χρησιµοποιηθεί από τη σχέση πελάτη / καταναλωτή - 

προµηθευτή, χωρίς να προϋποθέτεται επιµόρφωση ή ασυνήθιστη προσπάθεια από 

µέρους του πελάτη / καταναλωτή. 

Μια πολιτική ασφάλειας (security policy) είναι ένα σύνολο κανόνων που 

καθορίζονται για να συναντήσουν έναν ιδιαίτερο στόχο, για να εξασφαλιστεί σε 

αυτή τη περίπτωση η ασφάλεια σε ένα υπολογιστή ή τις πληροφορίες που 

επεξεργάζεται. Μια πολιτική ασφαλείας έχει περιοχή εφαρµογής που ξεπερνά 
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πολλά µεµονωµένα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη διασφάλιση 

οποιουδήποτε ιδιαίτερου συστήµατος ένα βασικό βήµα είναι να προσδιοριστεί τι 

είναι στο σύστηµα και τι δεν είναι. Αυτή η ενέργεια καθορίζει την περίµετρο 

ασφαλείας (security perimeter) για το σύστηµα και περιορίζει το πεδίο δράσης 

που πρέπει να προστατευθεί και να ελεγχθεί [Landwerh, 2001]. Ο βασικός 

στόχος της πολιτικής ασφαλείας είναι η γνωστοποίηση στους χρήστες του 

πληροφοριακού συστήµατος των µεθόδων που πρέπει να ακολουθούνται και να 

εφαρµόζεται σχεδόν ευλαβικά κάθε φορά προκειµένου να διασφαλιστούν τα 

δεδοµένα. Μια πολιτική λοιπόν, καθορίζει τους µηχανισµούς εφαρµογής, θέτει 

υπόψη τις όποιες παραµέτρους και αναπροσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα και 

απαιτήσεις 

Ένα υπολογιστικό σύστηµα έχει τρία χωριστά δοµικά συστατικά: το υλικό 

(hardware), το λογισµικό (software) και τα δεδοµένα (data). Κάθε ένα από αυτά 

προσφέρει διακριτή αξία που επηρεάζεται από το σύστηµα. Για να αναλύσουµε 

την ασφάλεια, µπορούµε να εξετάσουµε τους τρόπους µε τους οποίους το 

σύστηµα ή οι πληροφορίες του µπορούν να απολεσθούν ή να ζηµιωθούν. 

Για να εξεταστούν αυτά τα προβλήµατα χρησιµοποιούµε τον έλεγχο (control) 

ως προστατευτικό µέτρο. Ο έλεγχος είναι µια δράση, µια διαδικασία ή µια 

τεχνική που αποµακρύνει ή µειώνει σε επίπεδο διαβαθµίσεων την ευπάθεια. Ο 

[Turn, 1986] περιγράφει τη σχέση µεταξύ των απειλών, των ελέγχων και των 

ευπαθειών µε τον εξής τρόπο:  

Μια απειλή εµποδίζεται από τον έλεγχο µιας ευπάθειας.     

4.4.1 Οι τέσσερις κοινοί τύποι πιθανών επιθέσεων είναι: 

 

1. ∆ιακοπή (Interruption) 

 

 

A     B 

Καµία ενέργεια στον αποδέκτη 
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Ένα µήνυµα που ταξιδεύει από τον Α στον Β δεν φθάνει ποτέ στον προορισµό 

του ενδεχοµένως λόγω προβληµάτων στο δροµολογητή (router). Πρόκειται για 

διακοπή, που αποτρέπει το µήνυµα να φθάσει στον προορισµό. 

 

2. Υποκλοπή (Interception) 

 

A    B 

     Γ    (υποκλοπέας) 

 

Όταν ένα µήνυµα στέλνεται από τον Α στον Β, µπορεί (παράνοµα) να 

παρεµποδίζεται από έναν άλλο ακροατή Γ, ο οποίος ‘‘κρυφακούει’’ 

(eavesdropping) συνήθως τη συνοµιλία. Υποκλοπή σηµαίνει να είναι σε θέση να 

δει ή να ακούσει το µήνυµα κάποιος τρίτος. 

 

 

3. Τροποποίηση (Modification) 

 

A    B 

Λανθασµένη ενέργεια 

     Γ    (τροποποιητής) 

 

Ένα µήνυµα που στέλνεται από τον Α στον Β παρεµποδίζεται αρχικά από τον 

Γ, ο οποίος τροποποιεί το µήνυµα και στέλνει το νέο τροποποιηµένο µήνυµα 

στον Β. Τροποποίηση σηµαίνει ότι αλλάζει το µήνυµα µε κάποιο τρόπο 

(χειρισµό - µεθόδευση). 
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4. Πλαστογράφηση (Fabrication) 

 

 

A    B 

Μη επιθυµητή ενέργεια 

     Γ   (πλαστογράφος) 

 

Ένας άλλος αγγελιοφόρος Γ µπορεί να κατασκευάσει µηνύµατα και να στείλει 

τα µηνύµατα στον Β, κάνοντάς τα να φαίνονται ότι έχουν αποσταλεί από τον Α. 

Πλαστογράφηση σηµαίνει να δηµιουργηθεί ένα όµοιο µε το αυθεντικό µήνυµα 

(συµπεριλαµβανοµένης της επανάληψης). 

4.5 Γιατί η επίτευξη της ασφάλειας είναι δύσκολη 

Η ακαδηµαϊκή παράδοση ξεκινά µε την αποσαφήνιση των αντικειµένων 

σπουδών. ∆εν είναι δυνατή η κατάδειξη της κρυπτογραφίας ως µοντέλου 

ασφαλείας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστικού συστήµατος και σαν προέκταση του 

δικτύου επικοινωνιών αυτών, χωρίς την αποσαφήνιση του όρου ασφάλεια. 

Η ασφάλεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή περιλαµβάνει τις τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται για την διασφάλιση των όποιων κεφαλαίων (assets) και ειδικά 

των πληροφοριακών, εφόσον στη συνέχεια αναφερόµαστε σε πληροφοριακά 

συστήµατα. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι υπάρχει επίγνώση των κεφαλαίων 

καθώς και της αξίας τους. 

Η προστασία υπολογιστών ορίζεται συνήθως ως η προστασία του συστήµατος 

και των στοιχείων που αποθηκεύονται εκεί ενάντια στην αναρµόδια πρόσβαση, 

τροποποίηση, καταστροφή ή χρήση και ενάντια στις ενέργειες ή τις καταστάσεις 

που αρνούνται την εξουσιοδοτηµένη χρήση ή πρόσβαση του συστήµατος. 

Παρόλο που τυχαία γεγονότα απειλούν την ασφάλεια η έµφαση δίνεται στις 

σκόπιµες προσπάθειες να αποδυναµωθεί η ασφάλεια. 

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των διαδικασιών, των µηχανισµών και 

των προγραµµάτων υπολογιστών. Γενικά η ασφάλεια είναι ένα πρόβληµα 
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συστηµάτων. ∆ηλαδή είναι σπάνιο να διαπιστωθεί ότι ένας ενιαίος µηχανισµός ή 

µια διαδικασία ασφάλειας χρησιµοποιείται µεµονωµένα. Άντ’ αυτού, διαφορετικά 

στοιχεία που λειτουργούν συνήθως µαζί, συνθέτουν ένα σύστηµα ασφάλειας για να 

προστατεύσουν κάτι. Οι άνθρωποι αποτελούν ένα αναπόσπαστο τµήµα των 

µηχανισµών προστασίας σε ένα σύστηµα ασφάλειας. Υπάρχει µια κατηγορία 

ευπαθειών που συνδέονται µε τους ανθρώπους, υπόκεινται στη φυσική επίθεση 

από τον παραβάτη (violator) και µπορούν να υπονοµευθούν ή να εξαπατηθούν. 

Αυτό που µπορεί να αποτελεί µια λύση για ένα ιδιαίτερο σύνολο περιστάσεων, 

δεν απευθύνεται απαραίτητα στο σύνολο των αξιώσεων συναφών αλλά 

διαφορετικών περιστάσεων. 

4.5.1 Όψεις ασφάλειας 

Υπάρχουν τρεις σηµαντικές όψεις της ασφάλειας υπολογιστών [Whitson, 2003]: 

Θεωρία (theory). Όπως µε οποιοδήποτε τοµέα, υπάρχουν µερικά µέρη της 

ασφάλειας υπολογιστών που αποτελούν θεωρητική προσέγγιση. Αυτά είναι: 

• Κρυπτογραφία. Σε κάθε κατανεµηµένο σύστηµα πρέπει να υπάρχει κάτι που 

διακρίνει το νόµιµο παραλήπτη από όλους τους άλλους συµµετέχοντες. Στο 

κρυπτογραφικό σύστηµα, αυτό επιτυγχάνεται µε τη γνώση ενός συγκεκριµένου 

µυστικού κλειδιού, για την κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση των 

δεδοµένων. Τα κλειδιά χρησιµοποιούνται επίσης για την επικύρωση των 

ατόµων δεδοµένου ότι έχουν πρόσβαση σε έναν υπολογιστή µέσα σε ένα 

δίκτυο. 

• Πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύων. Τα πρωτόκολλα ασφάλειας είναι ένα από 

τα κρισιµότερα στοιχεία που καθιστούν εφικτή την ασφαλή επικοινωνία και 

την επεξεργασία των πληροφοριών και διασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα 

(confidentiality), την ακεραιότητα (integrity), την αυθεντικότητα 

(authenticity) και τη διαθεσιµότητά (availability). Μια ορισµένη ακολουθία 

αυστηρά καθορισµένων βηµάτων και αλληλεπιδράσεων µεταξύ των οντοτήτων 

µε σκοπό να επιτύχουν έναν ορισµένο στόχο και ένα τέλος. Τα πρωτόκολλα 

ασφάλειας ειδικότερα θα παράσχουν τις ιδιότητες ασφάλειας των 

κατανεµηµένων συστηµάτων. 
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∆ιαδικασία (process). Η ασφάλεια δεν είναι απαραίτητο να είναι τέλεια, αλλά οι 

κίνδυνοι πρέπει να επιδέχονται διαχείρισης. Οι διαδικασίες ασφάλειας 

αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο  αποφεύγεται ο κίνδυνος. Οι διαδικασίες 

ασφάλειας δεν αποτελούν µια αντικατάσταση για τα προϊόντα. Μάλλον, είναι ένας 

τρόπος τα προϊόντα ασφάλειας να λειτουργούν αποτελεσµατικά, ένας τρόπος να 

µετριαστούν οι κίνδυνοι. Η διαδικασία ασφάλειας, είναι η µέθοδος που µια 

οργάνωση χρησιµοποιεί για να εφαρµόσει και να επιτύχει τους στόχους 

ασφάλειάς της. Η διαδικασία έχει ως σκοπό να προσδιορίσει, να καταµετρήσει, να 

διαχειριστεί και να ελέγξει τους κινδύνους για τη διαθεσιµότητα συστηµάτων και 

στοιχείων, την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και να εξασφαλίσει 

αποδοτικότητα για τις ενέργειες συστηµάτων. 

∆ιαχείριση (management). Μόλις ένα σύστηµα ασφαλείας υπολογιστών 

αναπτυχθεί πρέπει να διαχειρίζεται προκειµένου να διασφαλίσει ότι 

λειτουργεί σωστά. 

4.5.2 Μέτρα προστασίας (security measures) 

Είναι προφανές ότι η τεχνολογία, ειδικά στην περιοχή των υπολογιστών κινείται 

θεαµατικά γρήγορα. Έτσι κάτι που φαντάζει σήµερα ικανό, αύριο µπορεί να 

αποτελεί παρελθόν. Ακολουθεί κατά ένα µέτρο τον κανόνα της φύσης που διέπει 

τον άνθρωπο, ότι όλα έχουν µία αρχή και ένα τέλος. Όταν κάποτε και εάν αλλάξει 

αυτό ίσως αλλάξει και η προσέγγιση της παρούσας επιστήµης. Τα µέτρα 

προστασίας κατηγοριοποιούνται ενδεικτικά: 

• Πρόληψη (prevention): η προσφυγή σε µέτρα που προλαµβάνουν τα 

κεφάλαια που βρίσκονται σε ένα υπολογιστικό µέσο από ενδεχόµενη «ζηµία» 

• Ανίχνευση (detection): η προσφυγή σε µέτρα που επιτρέπουν να ανιχνευθεί 

ένα κεφάλαιο όταν έχει καταστραφεί, πώς συνέβη η καταστροφή αυτή και 

ποιος ευθύνεται για τη πρόκληση της καταστροφής. 

• Αντίδραση (reaction): η προσφυγή σε µέτρα για την επαναφορά ή την 

ανάληψη µέρους των κεφαλαίων από την όποια πρόκληση καταστροφής. 

∆ηλαδή έχουµε µία τριάδα µέτρων (σχήµα 4.2), όπου η πρόληψη αποτελεί το 

θεµέλιο λίθο, καθώς χρησιµεύει ως µονάδα ποσοτικής µέτρησης έναντι της 
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ανίχνευσης και αντίδρασης, η ανίχνευση συνεπικουρεί στην ανίχνευση τυχόν κενών 

και προβληµάτων ασφάλειας µόλις τα προληπτικά µέτρα τεθούν σε εφαρµογή και 

τέλος η αντίδραση ανταποκρίνεται µε τους κατάλληλους µηχανισµούς στις 

διαρροές ασφάλειας (security breach) [Canavan, 2001]. 

 

ΑντίδρασηΑνίχνευση 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόληψη

Σχ. 4.2 Η τριάδα ασφάλειας 

6.6 Πού ελλοχεύει ο κίνδυνος (Risk) 

Η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον δεύτερη σκέψη στον σχηµατισµό της 

επιχειρηµατικής στρατηγικής αλλά τη πραγµατική αιτία και οδηγό. Η ικανότητα 

να απλοποιείται η δοµή, να επηρεάζεται και να ελέγχεται η ροή της πληροφορίας 

είναι δραστικά πιο αποτελεσµατικό και οικονοµικά αποδοτικό από ότι η 

µεταφορά και η κατασκευή φυσικών προϊόντων. 

Η πληροφορία αποτελεί το θεµέλιο λίθο της ηλεκτρονική επιχειρηµατικής 

στρατηγικής (e-επιχειρείν). Το διαδίκτυο (Internet) καθιστά ικανό για τις 

επιχειρήσεις να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες πιο αποτελεσµατικά καθώς 

επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές που χρειάζονται και όποτε τις χρειάζονται. 

Αποτελεί επίσης το κλειδί στην εµπορική επανάσταση όχι γιατί επιτυγχάνει κάτι 

το οποίο τα προηγούµενα δίκτυα απέτυχαν να καταφέρουν, ούτε γιατί είναι 

καλύτερο, απλά γιατί αποτελεί το πιο ευρέως διαδεδοµένο δίκτυο επικοινωνίας 

[Garrett, 1999]. 

Η εκρηκτική µεγέθυνση του Internet πέτυχε να καταστήσει ικανό έναν 

οικονοµικό µετασχηµατισµό στον οποίο το εµπόριο θα είναι καθαρά 

ηλεκτρονικό [Lukose και Huberman, 2000]. Η ανάδυση του Internet ως ένα 
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βιώσιµο κανάλι - µέσο συναλλαγής1 φέρει στο προσκήνιο το ερώτηµα πως είναι 

δυνατό να επιτευχθεί µία ασφαλή, απρόσωπη, µη-φυσική, αποµακρυσµένη 

συναλλαγή µεταξύ ατόµων και οργανισµών που µπορεί να βρίσκονται σε 

διαµετρικά αντίθετα σηµεία της γης. 

Στις διαπροσωπικές συναλλαγές, η ασφάλεια βασίζεται σε φυσικά υποδείγµατα 

καθώς οι καταναλωτές αποδέχονται τον κίνδυνο συναλλαγής (transaction risk) µε 

αγνώστους βάση του γεγονότος ότι έχουν άµεση επαφή, αίσθηση και εικόνα του 

εµπορεύµατος και µπορούν να έχουν άµεση κρίση για το εµπορικό κατάστηµα. 

Αντίθετα, στις διαδικτυακές συναλλαγές, όπου δεν υφίστανται φυσικά 

υποδείγµατα, είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί η ανάληψη του κινδύνου της 

συναλλαγής. Έτσι βρισκόµαστε προ ενός καθορισµένου συµπεράσµατος, ότι η 

δραστηριότητα της ηλεκτρονικής συναλλαγής δηµιουργεί αναµφίβολους και 

αναπόφευκτους κινδύνους ασφάλειας και ιδιωτικότητας που σχετίζονται µε το 

ηλεκτρονικό κανάλι συναλλαγής [Saeed και Robert, 2003]. 

• Κίνδυνος ασφάλειας (Security risk) – ορίζεται ως η αντίληψη του κινδύνου 

από τον καταναλωτή, αναφορικά µε τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στην 

εµπορική πλατφόρµα και την παρακράτηση προσωπικών δεδοµένων στο 

σύστηµα συναλλαγής. 

• Κίνδυνος ιδιωτικότητας (Privacy risk) – ορίζεται ως η αντίληψη του κινδύνου 

από τον καταναλωτή αναφορικά µε τη έκθεση ευαίσθητων εµπορικών και 

συναλλακτικών πληροφοριών και την χρησιµοποίησή τους κατά τρόπο 

αδόκιµο και εσφαλµένο. 

Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στη διάκριση µεταξύ ασφάλειας και 

ιδιωτικότητας. Η ιδιωτικότητα απαιτεί την ασφάλεια, διότι χωρίς την ικανότητα 

να ελέγχεται η πρόσβαση και η διανοµή των πληροφοριών, η ιδιωτικότητα δεν 

δύναται να προστατευθεί. Αλλά η ασφάλεια δεν είναι η ιδιωτικότητα [Camp, 

1999], [Thompson, 2001]. Η ιδιωτικότητα αποτελεί πολυσύνθετη (κοινωνική, 

πολιτιστική, νοµική) έννοια. Επισήµως, αποτελεί το αναφαίρετο ατοµικό 

δικαίωµα, ο κάθε άνθρωπος να θέτει όρια (περιορισµό) ή να απαγορεύει την 
                                                           
1 Η συναλλαγή για αγαθά και υπηρεσίες µεταξύ οργανισµών και µεµονωµένων ατόµων αποτελεί 
θεµελιώδη οικονοµική δραστηριότητα. 
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είσοδο, προσπέλαση ή συλλογή και χρήση των προσωπικών του πληροφοριών. Η 

ιδιωτικότητα χαρακτηρίζεται ως το µέσον επίτευξης παρά ως εγγενή αξία. Η 

πληροφορία καθίσταται ιδιωτική, εάν το υποκείµενο της πληροφορίας αυτής 

µπορεί να ελέγξει την πρόσβαση και την διανοµή. Η ασφάλεια αποτελεί 

περισσότερο τεχνική διαδικασία και ζήτηµα. Είναι η διαδικασία για την 

προστασία των πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου που ελλοχεύει 

από την έκθεση των πληροφοριών σε µη εξουσιοδοτηµένα µέρη (parties). 

Επικεντρώνεται στον τρόπο µε τον οποίο οι κανόνες για την πρόσβαση και ροή 

δεδοµένων καθιδρύονται και διαχειρίζονται. Με απλά λόγια, η πληροφορία 

καθίσταται ασφαλή εάν ο ιδιοκτήτης της πληροφορίας µπορεί να την ελέγξει. 

Περαιτέρω, η διεξαγωγή της εµπορικής δραστηριότητας (συναλλακτική 

κίνηση) σε ανοιχτά περιβάλλοντα όπως το internet επισύρει ταυτόχρονα 

επιχειρηµατικούς και τεχνολογικούς κινδύνους. Βέβαια, πλήθος αυτών των 

κινδύνων υπερκαλύπτονται ή µοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και δεν µπορούν 

να ενταχθούν είτε ως επιχειρηµατικοί είτε ως αµιγώς τεχνολογικοί κίνδυνοι. 

• Επιχειρηµατικός κίνδυνος (Business risks) – ο επιχειρηµατικός κόσµος 

εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την τεχνολογία και έτσι είναι 

απαραίτητο συγκεκριµένοι κίνδυνοι να αναγνωριστούν, περιλαµβάνοντας όπως 

νοµικό, κλοπής, αυθεντικότητας και µη αποποίησης ευθύνης. 

• Τεχνολογικός κίνδυνος (Technology risks) – το διαδίκτυο (Internet) 

συνιστά µία παγκόσµια τεχνολογία, ελκύοντας υψηλό αριθµό ανθρώπων, µε 

αποτέλεσµα οι κίνδυνοι καταναλωτή (η αβεβαιότητα που προκύπτει 

αναφορικά µε το εάν θα συνδιαλλαχθεί µε ένα άγνωστο εταίρο) οικονοµικοί 

κίνδυνοι (απώλεια χρηµάτων) και νοµικοί κίνδυνοι (θεσµικό έλλειµµα) να 

πρέπει να αποτιµηθούν. 

Καθώς ο κόσµος απολήγει στο να είναι διασυνδεδεµένος  και η προκείµενη 

ποσότητα των εµπορικών συναλλαγών να διενεργείται ηλεκτρονικά, η ασφάλεια 

πληροφοριακών συστηµάτων θα συνεχίζει βαθµιαία να αυξάνει σε σπουδαιότητα 

[Johnston, 2003]. Και όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος τόσο µικρότερη θα είναι 

η πιθανότητα συναλλαγής [Gefen et al., 2003]. Αυτοί οι κίνδυνοι, οφείλουν να 
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διερευνηθούν περαιτέρω σε όρους πιθανότητας να καταστούν ένα πραγµατικό 

γεγονός, καθώς να διερευνηθούν και ως προς το επακόλουθο οικονοµικό 

αντίκτυπο που έχουν για τον επιχειρηµατικό οργανισµό [Chellappa και Pavlou, 

2002]. 

Θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό ενός 

αντικειµένου (object), ηλεκτρονικού και µη, είναι η αξία (value) του. Και αυτό 

συµβαίνει διότι, προκειµένου οι αποτυχίες να έχουν συνέπειες, τα ηλεκτρονικά 

κεφάλαια πρέπει να έχουν αξία. Η αξία στον πιθανό παραβάτη µπορεί να 

προέλθει από την κατοχή του αντικειµένου (γνώση πληροφοριών), ή επειδή ο 

παραβάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει το αντικείµενο [Gaines και Shapiro, 1978]. 

Μπορεί να είναι σηµαντικό για τον παραβάτη να τροποποιήσει ή να καταστρέψει 

το αντικείµενο. Η αξία µπορεί να είναι ποσοτικά προσδιορίσιµη µε 

νοµισµατικούς όρους, ή µπορεί να καθοριστεί υποκειµενικά και να είναι έτσι 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί. Εάν η αξία γίνεται κατανοητή καλά, κατόπιν µπορεί 

να γίνει κάποιο είδος της ανάλυσης οφελών δαπανών για να αποφασιστεί ποιες 

προσπάθειες και δαπάνες επιτρέπονται για προστασία. Για τα αντικείµενα 

απροσδιόριστης ποσοτικής αξίας, µόνο µία υποκειµενική εκτίµηση του 

απαραίτητου βαθµού προστασίας µπορεί να γίνει (κόστος ασφάλειας ενάντια στον 

κίνδυνο απώλειας). Υπάρχουν διάφορα είδη που προσδιορίζουν το κόστος της 

ασφάλειας όπως: νοµισµατική αξία (υλικό-λογισµικό), χρονική απόδοση (η 

κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση απαιτούν χρόνο). 

4.6.1 Η συσχέτιση του κινδύνου µε την ασφάλεια 

Ο καθορισµός των απαιτήσεων ασφαλείας για ένα δεδοµένο σύστηµα και η 

επιλογή των κατάλληλων µηχανισµών ασφαλείας είναι ένα µέρος της διαχείρισης 

κινδύνου (risk management). Τα βασικά βήµατα είναι η ανάλυση της αξίας και 

της κριτικής διάθεσης, η ανάλυση της ευπάθειας, ο προσδιορισµός της απειλής, η 

ανάλυση κινδύνου (risk analysis), η αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment), η 

επιλογή των µέτρων ασφαλείας, η ανάπτυξη και η εφαρµογή των σχεδίων για 

απρόοπτα γεγονότα και η αναθεώρηση της αποτελεσµατικότητας [Turn, 1999]. 

Αυτά τα βήµατα µπορεί να είναι δύσκολο να εφαρµοστούν στην πράξη. Η 
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ανάλυση κινδύνου ασφαλείας (security risk analysis) απαιτεί για κάθε απειλή την 

πιθανότητα περιστατικού της κατά τη διάρκεια ενός καθορισµένου χρονικού 

διαστήµατος (π.χ. ένα έτος) και το ποσό της απώλειας που θα µπορούσε να 

«θεραπευτεί». Αυτές οι ποσότητες µπορούν να πολλαπλασιαστούν για να λάβουν 

την ετήσια προσδοκία απώλειας (ALE-Αnnual Loss Expectancy). Εντούτοις, 

δεδοµένου ότι πολύ λίγες πραγµατικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες για τις 

απειλές στα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι υπολογισµοί του ALE 

είναι συνήθως βασισµένοι στην υποκειµενική κρίση του αναλυτή. 

Η διαχείριση κινδύνου χρησιµοποιεί την ανάλυση κινδύνου, τα δένδρα απειλής 

και άλλες τεχνικές για να ελεγχθεί ο κίνδυνος για τα κεφάλαια. Αναπτύσσει 

πολιτικές ασφαλείας, διαδικασιών, προτύπων και οδηγιών. 

Η αποτελεσµατική διαχείριση ασφαλείας εξαρτάται από την ορθή διαχείριση 

κινδύνου, η οποία η ίδια βασίζεται σε µία αξιόπιστη αξιολόγηση του κινδύνου 

(risk assessment), που περιλαµβάνει τη συλλογή δεδοµένων που επηρεάζουν τον 

κίνδυνο των υπολογιστικών συστηµάτων [Fung et al. , 2003]. 

Αλυσιδωτά λοιπόν βλέπουµε ότι ο περιορισµός του κινδύνου πληροφοριών 

εστιάζεται στην ασφάλεια πληροφοριών µε κατάλληλες πολιτικές. Οι πολιτικές 

περιγράφουν ποιος πρέπει να έχει την άδεια για να κάνει τι στις ευαίσθητες 

πληροφορίες. Μόλις καθοριστεί η πολιτική ασφαλείας των πληροφοριών, ο 

επόµενος στόχος είναι να επιβληθεί η πολιτική αυτή. Για να πραγµατοποιηθεί 

αυτό, η επιχείρηση αναπτύσσει ένα µίγµα διαδικασιών και τεχνικών µηχανισµών. 

Αυτές οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί εµπίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Μέτρα προστασίας (protection measures) → τόσο οι διαδικασίες όσο και οι 

τεχνικοί µηχανισµοί που στοχεύουν να αποτρέψουν τα δυσµενή γεγονότα να 

συµβούν 

 

 

 

2. Μέτρα ανίχνευσης (detection measures) → ειδοποιούν την επιχείρηση όταν 

εµφανίζονται τα δυσµενή γεγονότα 

3. Μέτρα αντίδρασης (response measures) → εξετάζουν τις συνέπειες των 

δυσµενών γεγονότων και επαναφέρουν την επιχείρηση σε µία ασφαλή 

κατάσταση εφόσον το συµβάν έχει αντιµετωπιστεί 
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4. Μέτρα διασφάλισης (assurance measures) → επικυρώνουν την 

αποτελεσµατικότητα και την κατάλληλη λειτουργία της προστασίας, της 

ανίχνευσης και των µέτρων αντίδρασης. 

 

Ο καταληκτικός στόχος της ασφάλειας πληροφοριών είναι να καθορίσει την 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων που λαµβάνονται για να προστατεύσουν τις 

πληροφορίες από τον κίνδυνο. 

Όσο πληρέστερο και καλύτερο είναι το µοντέλο κινδύνου, τόσο καλύτερες 

αποφάσεις ασφάλειας µπορούν να λαµβάνονται χρησιµοποιώντας τις προβλέψεις 

της [Schechter, 2004]. Η πολιτική ασφάλειας (security policy) (σχήµα 4.3), το 

µόνο στοιχείο που καθορίζει είναι τι θα πρέπει να προστατευθεί, αλλά δεν 

υποδεικνύει κάποια µέτρα [Decker, 1998]. Απλούστατα, η πολιτική επιβάλει 

αυστηρά καθορισµένη διαδικασία µε την οποία ορίζεται ποίος (οντότητα ή 

άνθρωπος) έχει συγκεκριµένη άδεια και τι επιτρέπεται να κάνει µε την 

πληροφορία (ανάγνωση, αποθήκευση, τροποποίηση). Από την στιγµή που η 

πολιτική ασφάλειας επιλεχθεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για τις οποίες κλήθηκε, 

το επακόλουθο στάδιο είναι να επιβληθεί. 

 

Σχ. 4.3 Πολιτική ασφάλειας και κίνδυνος 

 

Κεφάλαια Πολιτική Ασφάλειας 

 
Ανάλυση 
Κινδύνου 

Στόχοι 

Αδυναµίες

Ευπάθειες 

Απειλές 

4.6.2 ∆οµικά στοιχεία κινδύνου στο πλαίσιο της ασφάλειας 

Ως κεφάλαιο (asset) ορίζεται κάθε στοιχείο ενός πληροφοριακού συστήµατος 

που ενέχει αξία καθώς και οποιοσδήποτε πόρος που απαιτείται για να 

προγραµµατιστεί, σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, ενεργοποιηθεί και λειτουργήσει ένα 
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δίκτυο επικοινωνίας. [Loukis και Spinellis, 2001]. Περιλαµβάνονται τα απτά / 

tangible (λογισµικό/software, υλικό/hardware, προσωπικό/personnel) και µη 

απτά / intangible κεφάλαια (σχέδια, οργάνωση, εξωτερικοί παράγοντες, τεχνικοί 

παράγοντες). 

Μια απειλή (threat) καθορίζεται ως η οποιαδήποτε πιθανή ζηµία στο σύστηµα, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποτυχιών δικτύων και των φυσικών καταστροφών. Η 

απειλή σε ένα υπολογιστικό σύστηµα είναι ένα σύνολο καταστάσεων, συµπτώσεων 

και γεγονότων που καθιστά ικανή τη δυνατότητα πρόκλησης απώλειας ή ζηµίας. 

Είναι το ενδεχόµενο ότι το σύστηµα δεν θα είναι σε θέση να επιβάλει την 

πολιτική ασφαλείας του (συµπεριλαµβανοµένης της συνέχειας των κρίσιµων 

διαδικασιών) σε µια επίθεση.  

Η ευπάθεια (vulnerability) είναι ένα σηµείο όπου το σύστηµα υπολογιστών 

(δίκτυο) είναι ευαίσθητο στην επίθεση. Η ευπάθεια  είναι µια αδυναµία στο 

σύστηµα ασφάλειας, στις διαδικασίες, το σχέδιο, ή την εφαρµογή που δύναται να 

χρησιµοποιηθεί για να προκληθεί απώλεια ή ζηµία [Myerson, 1997]. 

Οι απειλές είναι αναγκαίο να εκµεταλλευτούν συγκεκριµένες ευπάθειες 

προκειµένου να προκαλέσουν ένα επεισόδιο ασφάλειας. Επιπλέον, οι απειλές, οι 

ευπάθειες, και οι επιδράσεις τους πρέπει να συνδυαστούν ώστε να παράσχουν µια 

µονάδα µέτρησης του κινδύνου. Αυτό αποδίδεται στο σχήµα 4.4: 

Καταστρέφουν 

Έχουν επίδραση 

Εκµεταλλεύεται

Θεώρηση 

Οδηγεί 

Οδηγεί 

Υποδοµή ασφάλειας 

Εµπιστευτικότητας Ακεραιότητα ∆ιαθεσιµότητα 

Αξία κινδύνου 

Επεισόδια Απειλές 

Ευπάθειες

Κεφάλαια

Προκαλούν 

Κίνδυνος Ασφάλειας 

 

Σχ. 4.4 Η λειτουργία των δοµικών µονάδων 

4.7 Ο ρόλος της υποδοµής και αρχιτεκτονικής ασφάλειας. 
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Ως αρχιτεκτονική ασφάλειας (Security Architecture) εννοούµε τη θεώρηση 

για το πώς τα συστήµατα (µε την ευρεία έννοια) µίας επιχείρησης πρέπει να 

σχεδιαστούν προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι η επιχείρηση ικανοποιεί τους 

στόχους ασφάλειας [Wright, 2001]. 

Η υποδοµή ασφάλειας (Security Infrastructure) είναι η πραγµατοποίηση της 

αρχιτεκτονικής ασφαλείας σε απτή και χρηστή µορφή. Στόχος ασφαλείας 

(security objective) αποτελεί η συνεισφορά στην ασφάλεια ότι ένα σύστηµα ή ότι 

ένα προϊόν προτίθεται να επιτελέσει [Rohrig και Knorr,  2004].  

Ο όρος στόχος ασφάλειας δεν πρέπει να συγχέεται µε τις υπηρεσίες ασφαλείας 

οι οποίες ορίζονται ως “η διαδικαστική ή επικοινωνιακή υπηρεσία που παρέχεται 

από το σύστηµα προκειµένου να προσδώσει συγκεκριµένα είδη προστασίας στους 

πόρους του”. Συνεπώς, οι στόχοι ασφάλειας είναι τελικοί στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν, ενώ οι υπηρεσίες ασφάλειας είναι τα µέσα επίτευξης των στόχων 

αυτών. Αυτό µπορεί να αποδοθεί από το ακόλουθο σχήµα 4.5: 

Ανάλυση των δυνητικών κινδύνων και των ζητηµάτων εµπιστοσύνης 

Εξέταση του τρόπου εφαρµογής της ασφάλειας 

Καθορισµός πλαισίου ηλεκτρονικής ασφάλειας (e-security) 

 

Σχ. 4.5 ∆ιάθρωση στόχων ασφάλειας 

Αναλύοντας το σκεπτικό – λογική ασφάλειας καταλήγουµε στο: 

1. Προσδιορισµός (Identification) του συστήµατος και των συνιστωσών του. 

2. Προσδιορισµός των κεφαλαίων του συστήµατος και της αξίας τους στο 

σύστηµα. 

3. Στόχοι ασφάλειας για τα κεφάλαια. 

4. Οι απειλές και οι ευπάθειες τα κεφάλαια αντιµετωπίζουν ή θα 

αντιµετωπίσουν. 
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5. Αξιολόγηση (οικονοµική) της διαδικασίας ασφάλειας µέσω της 

διαχείρισης κινδύνου. 

6. Σχεδιασµός και καθιέρωση των αρχών ασφάλειας, εφαρµόσιµων στο 

επιχειρησιακό σύστηµα. 

4.8 Η σύνθεση του κινδύνου 

Σε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια ενέχει το στοιχείο του κινδύνου [Chapman, 

1998]. Για την πλειονότητα των ανθρώπων ο κίνδυνος συνίσταται σε κάτι 

αρνητικό η κακό. Για τους ανθρώπους των επιχειρήσεων ωστόσο, ο κίνδυνος 

φαντάζει απλά ως µια ευκαιρία. Αυτό συµβαίνει διότι στο σύνολο των 

επιχειρηµατικών περιβαλλόντων, το πλήθος ή το µέγεθος του κινδύνου που 

υφίσταται είναι ισοδύναµο του πλήθους ή του µεγέθους των πλεονεκτηµάτων που 

αποκοµίζονται [Labuschagne και Eloff, 2000]. Το αντίθετο είναι επίσης αληθές. 

Ο κίνδυνος έχει µελετηθεί από πλήθος διαφορετικών σκοπιών [Kumar, 2002].  

Έχει διατυπωθεί επίσης [Pressman, 1997], ότι η πραγµατοποίηση ιδιαίτερων 

συζητήσεων σχετικά µε το κατάλληλο προσδιορισµό του όρου κίνδυνος, 

συνέκλινε στο ότι η πλειοψηφία των γνωµών θεωρεί ότι ο κίνδυνος περιλαµβάνει 

πάντα δύο χαρακτηριστικά: 

• Αβεβαιότητα (uncertainty) → το γεγονός που χαρακτηρίζει ότι ο κίνδυνος 

µπορεί να συµβεί ή δεν µπορεί 

• Απώλεια (loss) → εάν ο κίνδυνος λάβει χώρα, ποιες ανεπιθύµητες συνέπειες ή 

απώλειες θα πραγµατοποιηθούν 

Ο κίνδυνος συναλλαγής (Transaction risk) είναι το ρίσκο (danger) που ενέχει 

ένα αρνητικό αποτέλεσµα. Από την πλευρά του πελάτη-καταναλωτή αυτό 

σηµαίνει ότι αγοράζει αγαθά-υπηρεσίες και παραλαµβάνει άλλα απροσδόκητα και 

µη αναµενόµενα είτε να δεν παραλαµβάνει τίποτα. Από την πλευρά του εµπόρου, 

ο κίνδυνος βρίσκεται στο να παράσχει ο ίδιος τα αγαθά ή τις υπηρεσίες και να 

µην λάβει το αντίστοιχο αντίτιµο. Καθώς ο κίνδυνος συνεπάγεται ενδεχόµενη 

απώλεια, υπάρχουν δύο στοιχεία που οφείλουν να τονιστούν, πρώτον η 
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πιθανότητα µιας µη ικανοποιητικής έκβασης και δεύτερον οι συνέπειες που 

επιφέρει [Gemmer, 1997]2. 

Αλλά η πιθανότητα του κινδύνου δεν αποτελεί προϊόν των πιθανοτήτων αλλά 

περισσότερο µια Bayesean συνάρτηση πιθανοτήτων [French, 1993]. 
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Ο Blakley [2002] παραθέτει την σχέση κινδύνου στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

αναφορικά µε τη χρήση της κρυπτογραφίας ως µέσου ασφάλειας των 

πληροφοριών. Συγκεκριµένα, κίνδυνος (risk) είναι η πιθανότητα µιας αποτυχίας 

πολλαπλασιαζόµενη µε τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας.: 

κκίίννδδυυννοοςς  ==  ππιιθθααννόόττηητταα  ((ααπποοττυυχχίίααςς))  **  σσυυννέέππεειιαα  ((ααπποοττυυχχίίααςς))  

Αποτυχία είναι οποιοδήποτε γεγονός δύναται να προκαλέσει σε µια επιχείρηση 

απώλεια χρηµάτων διαµέσου της απώλειας, ή της καταστροφής σε ένα 

ηλεκτρονικό κεφάλαιο. Υποτίθεται ότι η πιθανότητα µιας αποτυχίας είναι µη 

µηδενική και µεταβάλλεται µε ένα προβλέψιµο τρόπο σε συγκεκριµένο χρόνο. Η 

αξία προκύπτει δεδοµένου ότι για να έχουν οι αποτυχίες συνέπειες τα ηλεκτρονικά 

αγαθά θα πρέπει να έχουν αξία: εγγενή αξία (intrinsic value) και εξαρτηµένη αξία 

(contingent value). 

Κάθε κίνδυνος έχει ένα κόστος και εκείνο το κόστος µπορεί (λίγο έως πολύ) να 

ποσοτικοποιηθεί στο µέτρο του εφικτού. Το κόστος ενός ιδιαίτερου κινδύνου 

κατά τη διάρκεια µίας ιδιαίτερης χρονικής περιόδου είναι η πιθανότητα ενός 

ενάντιου, δυσµενούς γεγονότος που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήµατος πολλαπλασιαζόµενο µε την κατηφορική συνέπεια (downside) του 

δυσµενούς γεγονότος. Η πιθανότητα ενός γεγονότος που συµβαίνει είναι ένας 

                                                           
2 αποδίδοντας το µε τη µορφή τύπου: Κίνδυνος = πιθανότητα (µη ικανοποιητικής έκβασης) * 
απώλεια (των µελών που επηρεάζονται εάν η έκβαση κριθεί µη ικανοποιητική) 
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αριθµός µεταξύ του µηδενός (0) και του ένα (1). Με µηδέν αντιπροσωπεύεται το 

γεγονός που σίγουρα δεν θα συµβεί και µε ένα το γεγονός που σίγουρα θα συµβεί. 

Η συνέπεια ενός γεγονότος είναι το ποσό σε € της µείωσης της επιχειρησιακής 

αξίας που το γεγονός θα προκαλέσει εάν συµβεί. 

Η αλληλοσυσχέτιση µεταξύ του κόστους και κινδύνου αποδίδεται στο σχήµα 

4.6, όπου ο κίνδυνος δηλώνεται µε R και το κόστος µε C. Εάν µειώσουµε τον 

κίνδυνο R από R1 σε R2 το κόστος C θα µειωθεί από C1 σε C2. Καθίσταται λοιπόν 

αντιληπτό ότι το C επηρεάζεται θετικά από το R (η κατηφορική κίνηση από το 

σηµείο A στο σηµείο Β µας το δείχνει). 

 

 

Σχ. 4.6 Συσχέτιση κόστους και κινδύνου 

Ο κίνδυνος επιπλέον, µπορεί να καθοριστεί σε όρους πιθανότητας ενός 

συµβάντος και της επακόλουθης οικονοµικής επίδρασης στον οργανισµό 

[Chellappa και Pavlou, 2002]. Ένας απλός πίνακας [4.1] που χρησιµοποιείται για 

τις αποφάσεις ασφαλίστρων (insurance decisions), µπορεί να τεθεί προς 

εκµετάλλευση, προκειµένου να κατηγοριοποιήσει τις γενεσιουργές δυνάµεις του 

κινδύνου. 

R1R2

A 

B 

R 

C2 

C1 

C 
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Πιθανότητα 

 

Επίδραση 

Χαµηλή Υψηλή 

Χαµηλή 
I 

Αδιαφορία 

II 

Περιορισµός και έλεγχος 

Υψηλή 

III 

Ασφάλεια και / ή 

εφεδρικά σχέδια 

IV 

Αποφυγή / Πρόληψη 

Πίνακας 4.1. Πιθανότητα vs. Επίδρασης 

Ο Simon [1994] καθορίζει τον κίνδυνο ως την υποκειµενική προσδοκία 

απώλειας ή αρνητικών συνεπειών και παραθέτει πέντε (5) διακριτές διαστάσεις 

κινδύνου: 

1. Φυσικό κίνδυνο (Physical risk) – ο κίνδυνος του φυσικού (σωµατικού) 

τραυµατισµού του καταναλωτή 

2. Κίνδυνος απόδοσης (Performance risk) – ο κίνδυνος ότι µία συναλλαγή 

πληρωµής δεν θα µπορέσει να πραγµατοποιηθεί 

3. Ψυχολογικός κίνδυνος (Psychological risk) - ο κίνδυνος ότι µία αποτυχηµένη 

µέθοδος πληρωµής θα επιδράσει ψυχολογικά στον καταναλωτή 

4. Οικονοµικός κίνδυνος (Financial risk) - ο κίνδυνος ότι η χρήση µίας 

εναλλακτικής µεθόδου πληρωµής θα οδηγήσει σε οικονοµική απώλεια 

5. Κίνδυνος απώλειας χρόνου (Time-loss risk) - ο κίνδυνος ότι µία καθορισµένη 

συναλλαγή πληρωµής θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο για να διεξαχθεί 

και ολοκληρωθεί από µία συµβατική και ήδη υφιστάµενη 

Είναι σηµαντικό να συσχετίσουµε την έννοια της εµπιστοσύνης µε αυτή του 

κινδύνου. Άλλωστε είναι απλοϊκή η σκέψη ότι εάν υπάρχει πλήρης ή ένα υψηλό 

επίπεδο εµπιστοσύνης δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την έννοια του 
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κινδύνου. Οι Currall και Judge [1995] καθορίζουν την εµπιστοσύνη ως την πίστη 

ενός ατόµου σε ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος υπό τους όρους της εξάρτησης και 

του κινδύνου. Θεωρώντας ότι ο κίνδυνος είναι µια λειτουργία της πιθανότητας ─ 

ότι τα ατυχήµατα προκύπτουν και ποιες είναι οι συνέπειες του ατυχήµατος ─ η 

συµπεριφορά εµπιστοσύνης ενός ατόµου εξαρτάται από τη φύση των συνεπειών. 

Μια περαιτέρω διευκρινιστική σχέση µεταξύ της εµπιστοσύνης και του 

κινδύνου αποτελεί η θεώρηση ότι η εµπιστοσύνη είναι η προθυµία να υποτεθεί ο 

κίνδυνος, ενώ η συµπεριφορά εµπιστοσύνης είναι η υπόθεση κινδύνου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εάν το επίπεδο εµπιστοσύνης ξεπεράσει το κατώτατο όριο 

του αντιληπτού κινδύνου, κατόπιν το άτοµο εµπιστοσύνης θα συµµετάσχει σε µία 

σχέση που εµπεριέχει ένα κίνδυνο [Lewinski και Bunker, 1995]. ∆εδοµένου ότι η 

εµπιστοσύνη αναπτύσσεται µε την πάροδο του χρόνου, το επίπεδο εµπιστοσύνης 

που ένα άτοµο έχει σε ένα αντικείµενο θα είναι διαφορετικό ανάλογα µε το  

χρονική αξιολόγηση της εµπιστοσύνης. Όταν το άτοµο εµπιστοσύνης δεν έχει 

από «πρώτο χέρι» γνώση για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η αρχική εµπιστοσύνη 

(initial trust) στον έµπορο Ιστού και στο ηλεκτρονικό κανάλι θεωρείται 

σηµαντική, δεδοµένου ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος που περιλαµβάνεται στη 

χρησιµοποίηση ενός ηλεκτρονικού καναλιού για τις οικονοµικές συναλλαγές. 

Για το υπολογιστικό περιβάλλον, ο κίνδυνος εµφανίζεται να διακρίνεται µεταξύ 

του κινδύνου καναλιού (channel / web / internet risk) και  του κινδύνου πωλητή 

ή καταστήµατος (vendor / store). Έτσι, σε παράλληλο συσχετισµό µε την 

εµπιστοσύνη, στο υπολογιστικό περιβάλλον υπάρχουν τρία (3) πρωταρχικά 

µοντέλα [Gefen et al., 2003]: 

Η εµπιστοσύνη και η αντίληψη του κίνδυνου λειτουργούν και επηρεάζουν 

ανεξάρτητα την συµπεριφορά (σχήµα 4.7). 
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Αντίληψη κινδύνου

Συµπεριφορά 

Εµπιστοσύνη

 

Σχ. 4.7 Ανεξάρτητη σχέση  

Η µεσολαβητική σχέση υπονοεί ότι η εµπιστοσύνη επηρεάζει την αντίληψη του 

κινδύνου η οποία επιδρά στην συµπεριφορά (σχήµα 4.8). 

Εµπιστοσύνη Αντίληψη κινδύνου Συµπεριφορά

 

Σχ. 4.8  Άµεση σχέση - επίδραση 

Η αντίληψη κινδύνου µετριάζει την επίδραση της εµπιστοσύνης στην 

συµπεριφορά (σχήµα 4.9) 

Αντίληψη κινδύνου

Εµπιστοσύνη Συµπεριφορά 

 

Σχ. 4.9  Ενδιάµεση σχέση - επίδραση 

Η καταληκτική αλληλοσυσχέτιση µεταξύ της εµπιστοσύνης και του κινδύνου θα 

µπορούσε να αποδοθεί στο σχήµα 4.10, όπου ο κίνδυνος δηλώνεται µε R και η 

εµπιστοσύνη µε T. Εάν αυξήσουµε την εµπιστοσύνη Τ από Τ1 σε Τ2 ο κίνδυνος R 

θα µειωθεί από R1 σε R2 (η µετάβαση από το σηµείο C στο σηµείο D µας δείχνει 

αυτή τη θετική επίδραση του T στο R). Όπως προαναφέρθηκε άλλωστε, εάν η 

εµπιστοσύνη σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον ή σε ένα επιχειρηµατικό εταίρο 
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αυξηθεί, ο αντιλαµβανόµενος κίνδυνος στο επιχειρηµατικό περιβάλλον / εταίρο 

θα µειωθεί. 

D

C

Τ2Τ1
R 

R1 

R2 

C 

 

Σχ. 4.10 Συσχέτιση εµπιστοσύνης και κινδύνου 

Καταλήγουµε λοιπόν, στο ότι η βασική δοµή του κινδύνου σε µία πρώτη 

απλοϊκή µορφή µπορεί να αποδοθεί ως:  

απειλή → ευπάθεια → συνέπεια. 

Η απειλή εκµεταλλεύεται τις όποιες ευπάθειες για να επιφέρει συνέπειες. Το 

σύνολο αυτών των συνεπειών αποτελεί τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος µειώνεται 

µειώνοντας τις απειλές, ευπάθειες και τους συνδέσµους µεταξύ αυτών των 

συνεπειών. 

6.9 Ανάλυση κινδύνου (Risk Analysis) 

Η έννοια της ανάλυσης συνήθως θεωρείται ότι αποτελεί µία διαδικασία τριών 

σταδίων [White, 1995]: 

1. Αποµόνωση των στοιχείων που πρέπει να καταστούν αντιληπτά. 

2. Προσπάθεια να αντιληφθούµε την συµπεριφορά των στοιχείων που 

αποµονώθηκαν. 

3. Προσπάθεια να συναρµολογήσουµε την επιµέρους αντίληψη σε µία ολική. 
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Η διαδικασία ανάλυσης κινδύνου αποτελεί µια πολύ κοινή πρακτική της 

ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων. Ο στόχος της ανάλυσης κινδύνου είναι 

να καθοριστούν οι δυνατότητες της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληροφοριακών 

µέσων (υπολογιστών, συστηµάτων, συσκευών) και να ληφθεί η λογική απόφαση ως 

προς τον τρόπο µε τον οποίο η ασφάλεια του συστήµατος µπορεί και πρέπει να 

βελτιωθεί [Stewart, 2004]. Ο βασικός τύπος της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου 

συγκρίνει το κόστος µιας απώλειας ή µιας ζηµίας µε το κόστος ως αποτέλεσµα 

της απώλειας. ∆ηλαδή,   

B > P·L 

όπου, 

B (burden) η ανάληψη της ευθύνης για τη παρεµπόδιση µιας συγκεκριµένης 

απώλειας  

P (probability) η πιθανότητα της εµφάνισης απώλειας 

L (loss) η συνολική επίδραση µιας συγκεκριµένης απώλειας 

Μια πρώτη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προτείνει ότι η διαδικασία τις 

ανάλυσης κινδύνου διαιρείται στα ακόλουθα τρία (3) στάδια [Gerber και Solms, 

2005]: 

1. αναγνώριση κινδύνου (risk identification) 

2. εκτίµηση κινδύνου (risk estimation) και 

3. αποτίµηση κινδύνου (risk evaluation). 

Αυτή η ανάλυση οφείλει να αναγνωρίσει του µοναδικούς κινδύνους που 

σχετίζονται µε το ηλεκτρονικό ή (e-) επιχειρηµατικό περιβάλλον, την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα και τους κατάλληλους ελέγχους που 

κατευθύνονται από τους κινδύνους. Σε ένα πιο λεπτοµερές επίπεδο, η ανάλυση 

κινδύνου θα πρέπει να περικλείει την αποτίµηση των µεθοδολογικών βηµάτων για 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής [Wood, 1997]. 

Οι Loukis και Spinellis [2001] συνέλαβαν ότι η ανάλυση κινδύνου 

πραγµατοποιείται σε τέσσερα (4) στάδια  
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1. Αναγνώριση και αξιολόγηση-εκτίµηση κεφαλαίων  

2. Αναγνώριση και αποτίµηση απειλών 

3. Εκτίµηση ευπαθειών 

4. Αποτίµηση κινδύνου 

Συµπληρωµατικά, η αποτίµηση (assessment) της ανάλυσης κινδύνου για την 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτελείται για να καλύψει τους γενικούς 

σκοπούς της ασφάλειας ηλεκτρονικών υπολογιστών που αναφέρονται στην µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται εκεί, τη µη 

εξουσιοδοτηµένη χρήση των υπολογιστικών πηγών και τη µη εξουσιοδοτηµένη 

καταστροφή των υπολογιστικών συστηµάτων και των πληροφοριών που 

περιέχονται εκεί. 

Ανεξάρτητα από τα βήµατα από τα οποία δοµείται (σχήµα 4.11), η ανάλυση 

κινδύνου καθιστά ικανή την αξιολόγηση των κεφαλαίων και την ασφάλεια τους 

κατά τρόπο οικονοµικά αποδοτικό. 

Ανάλυση Κινδύνου 

 

Εκτίµηση Αναγνώριση 

∆ιαχείριση Κινδύνου 

Αποτίµηση 

Σχ. 4.11 Η µετάβαση από την οργάνωση στην ανάλυση κινδύνου 

4.10 ∆ιαχείριση κινδύνου (Risk Management) 

Η απόφαση για το κατάλληλο πλάνο ασφάλειας σε ένα σύστηµα και η επιλογή 

των κατάλληλων µηχανισµών είναι µέρος της δραστηριότητας της διαχείρισης 

κινδύνου [Turn, 1999]. Οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου προσανατολίζονται 

προς την κατεύθυνση να αναγνωρίσουν τους διάφορους τύπους κινδύνου, να 

καθορίσουν την σχετική σπουδαιότητα για το επιχειρηµατικό εγχείρηµα (project) 
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και να θέσουν σε εφαρµογή τις στρατηγικές για τη διαχείριση του κινδύνου 

[Kumar, 2002]. 

Ο Myerson [1999] διαιρεί τη διαχείριση κινδύνου στα ακόλουθα βασικά 

συστατικά: 

1. κεφάλαιο, 

2. απειλές, ευπάθειες και κίνδυνοι, 

3. µέτρα προστασίας, 

4. οικονοµική ανάλυση και  

5. επαναληπτικές (reiterative) διαδικασίες.  

Οµοίως, οι [Baccarini et al., 2004] βλέπουν την διαχείριση κινδύνου ως µία 

θεµελιώδη πρακτική που συνίσταται από τις ακόλουθες διαδικασίες:: 

1. εγκατάσταση του περιβάλλοντος, 

2. αναγνώριση κινδύνων, 

3. ανάλυση κινδύνων, 

4. αποτίµηση κινδύνων, 

5. επεξεργασία και ανάπτυξη θεωρίας κινδύνου, 

6. παρακολούθηση και αναθεώρηση και 

7. επικοινωνία και συσκεπτισµός. 

Σύµφωνα µε τους Padayachee [2002] και Tchankova [2002] το πρώτο βήµα σε 

ένα πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου είναι ο προσδιορισµός του κινδύνου. Το 

επόµενο βήµα αποτελεί η ανάλυση κινδύνων που προσδιορίζονται κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε να κατατάσσονται µε βάση τη σηµαντικότητά τους. Αυτό 

ακολουθείται από την ανάπτυξη µέτρων ενάντια ενδεχόµενων συµβάντων για να 

µειωθεί ο αντίκτυπος κάθε κινδύνου ή να αποφευχθεί. Το τελικό βήµα είναι ο 

έλεγχος κινδύνου (risk monitoring) ο οποίος διασφαλίζει ότι οι µέθοδοι που 

µειώνουν τον κίνδυνο εφαρµόζονται αποτελεσµατικά και επίσης καθορίζει εάν οι 

τακτικές µείωσης κινδύνου είναι πραγµατικότητα. Προσεγγιστική θεώρηση του 
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κινδύνου είναι ότι αποτελεί κάθε µεταβλητή µέσα σε ένα πρόγραµµα που µπορεί 

να οδηγήσει σε αποτυχία του προγράµµατος. 

Καθότι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου δεν µπορεί να τυποποιηθεί και δεν 

υπάρχει κοινή ορολογία για την απόδοση της, αναγνωρίζεται ότι σαν διαδικασία 

αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις [Verhoef και Franckson, 1999]: 

• Μια διαδικασία η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα, αναλύει, αποτιµά, 

καθορίζει και υπολογίζει τον κίνδυνο. 

• Μια διαδικασία η οποία σχεδιάζει τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνου. 

• Μια διαδικασία η οποία ιχνηλατεί (tracks), ελέγχει (controls) και 

παρακολουθεί (monitors). 

Τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνου µπορούµε να τις εκλάβουµε ως δύο 

κατηγοριών: 

1. Μείωση του βαθµού επικινδυνότητας για την πλήρη αποβολή των όποιων 

επιβλαβών συνεπειών. 

2. Από τη στιγµή που δεν δύναται να εξαλειφθούν, περιορίζουµε ή 

ισοσταθµίζουµε την έκταση του κινδύνου µέσω ασφαλιστικών µέτρων. 

Αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι ο κίνδυνος είναι µια αναπόφευκτη 

πραγµατικότητα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και υπάρχουν µόνο 

τέσσερα (4) πράγµατα τα οποία µπορούµε να κάνουµε [RSA Security Inc., 2001]: 

1. Να τον αποδεχτούµε. 

2. Να τον αγνοήσουµε / αδιαφορήσουµε (είναι το ίδιο µε την αποδοχή). 

3. Να τον αναθέσουµε σε κάποιον άλλο (ειδικό). 

4. Να τον µετριάσουµε. 

Σε µία παρεµφερή ανάλυση ο [Zhi, 1994] ακολουθεί και αυτός τέσσερις 

στρατηγικές ανταπόκρισης στους κινδύνους του οικονοµικού εγχειρήµατος: 

1. αποφυγή (avoidance) – µη ανάληψη της δραστηριότητας που προκαλεί 

κίνδυνο, 
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2. µείωση (reduction) – µείωση της πιθανότητας ενός συµβάντος κινδύνου 

να λάβει χώρα ή / και τον αντίκτυπο αυτού του συµβάντος. Η µείωση 

κινδύνου είναι η πιο κοινή όλων των στρατηγικών χειρισµού κινδύνου, 

3. µετάθεση (transfer) – µεταφορά του κινδύνου στο σύνολό του ή µέρους 

του σε ένα άλλο συµβαλλόµενο µέρος, 

4. διατήρηση (retention) –  αποδοχή του κινδύνου και εποµένως των 

συνεπειών εάν αυτό συµβεί. 

Η διαχείριση κινδύνου είναι κρίσιµη για την επιχειρησιακή συνοχή και 

συνέχεια, καθώς επιδρά στην ικανότητα της επιχείρησης να επιτύχει τους στόχους 

της. ∆ηλαδή, επιτρέπει το προσδιορισµό των σταδίων της επιχειρηµατικής 

µεταβατικότητας: 

• Πηγές κινδύνου (Sources of risk) – τα στοιχεία που είναι ικανά να αποφέρουν 

τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσµατα. 

• Κίνδυνος (Hazard) – είναι η περίσταση που κρίνεται ικανή να αυξήσει την 

πιθανότητα αρνητικά επεισόδια να συµβούν. 

• Ευκαιρία (Opportunity) – είναι η ικανότητα να υπάρξει εκµετάλλευση των 

δυνατοτήτων του επιχειρησιακού σχεδίου προκειµένου να υπάρξουν τα 

κερδοφόρα αποτελέσµατα. 

4.11 Επένδυση στην ασφάλεια 

Η έννοια της επένδυσης έχει µία αντικειµενική επιδίωξη: να αποφέρει 

οικονοµικά οφέλη (απόδοση). Την απόδοση µπορούµε να την αντιληφθούµε µε 

τη µορφή κεφαλαίου, χρόνου και κέρδους (υλικού και µη υλικού). Προκειµένου 

να καταστεί εφικτή η κατάληξη σε µία επένδυση ασφάλειας, οφείλουµε να 

γνωρίζουµε αναλυτικά τα κεφάλαια, λογικά και φυσικά, που µπορούν να 

οµαδοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες: 

1. Πληροφοριακά 

2. Λογισµικά 

3. Υλικά 
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4. Ανθρώπινα 

5. Συστηµικά 

Καθώς και την ευπάθεια από µία πληθώρα απειλών και την πιθανότητα των 

ζηµιών. 

Η έννοια της αξιολόγησης συνίσταται στην εύρεση της καλύτερης δυνατής 

προσέγγισης. Γενικά και σύµφωνα µε τον Westerlind [2004] η αξιολόγηση µιας 

IT επένδυσης αποτελείται από: 

• Τρέχουσα αξία (Currency) – οι πληροφορίες που διατίθενται είναι οι 

τρέχουσες (τωρινές) και τα δεδοµένα είναι προσβάσιµα και αξιόπιστα. 

• Ουσιώδες περιεχόµενο (Content) – αναφέρεται στην ακρίβεια του 

περιεχόµενου των πληροφοριών. 

• Ποιότητα (Quality) – εκτίµηση του βαθµού µε τον οποίο το σύστηµα 

υποβοηθά τους διαχειριστές να επιτελέσουν το έργο τους ή εναλλακτικά 

παρακωλύει την επιχειρηµατική διαδικασία.  

• Ευκαµψία (Flexibility) –εάν το σύστηµα είναι εύκολο στη χρήση, έχει την 

ικανότητα να προκαλέσει αλλαγές ή ad hoc αιτήµατα. 

• Σπουδαιότητα (Importance) – η εξάρτηση της επιχείρησης στο σύστηµα 

και το επίπεδο της απαιτούµενης ασφάλειας. 

• Βαρύτητα (Scalability) – το σύστηµα πρέπει να είναι ικανό να 

αναπροσαρµόζεται και να ακολουθεί τις επιχειρηµατικές ανάγκες.  

Πρωτεύον παράγοντας για να παραχθεί αξία από την ασφάλεια είναι να 

γνωρίζουµε ότι οι τεχνολογικές επενδύσεις προστατεύουν τα κατάλληλα στοιχεία. 

Ακολουθώντας το σκεπτικό αυτό, διαπιστώνουµε ότι οι επιχειρηµατικοί 

οργανισµοί θα πρέπει να αξιολογούν τις διαδικασίες ασφάλειας για την υποδοµή 

του συνολικού δικτύου εφαρµογής και των πληροφοριακών κεφαλαίων. Οι 

οικονοµικές αποδόσεις από µία επιτυχηµένη εφαρµογή της επιχειρησιακής 

ασφάλειας θα πρέπει να δικαιολογούν το κόστος της ασφάλειας σε όρους 

επιχειρηµατικής ικανότητας (enabling business). 
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Γενικά είναι δύσκολο έως πρακτικά αδύνατο να αποσυνδεθούν οι αποδόσεις 

από την ικανότητα να διενεργούνται οι επιχειρηµατικές διαδικασίες. Οι 

οικονοµικές αποδόσεις τυπικά καθορίζονται από την συγκεκριµένη εφαρµογή, 

εννοώντας ότι µία υποδοµή ηλεκτρονικής ασφάλειας (e-security infrastructure) 

δίχως καθορισµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες, δεν αποδίδει τίποτα [Brink, 

2001]. Η επιχειρηµατική – οικονοµική οντότητα χρειάζεται να εξακριβώσει ή να 

ορίσει το µέγεθος της επένδυσης ασφάλειας σε αντιπαράθεση µε το ενδεχόµενο 

ότι ένα επεισόδιο θα πραγµατοποιηθεί, θα προκαλέσει µία απώλεια 

πολλαπλασιαζόµενη από την επίδραση που το πρόβληµα θα δηµιουργήσει. Ο 

Pipkin [2000] δηλώνει ότι το κόστος για να τεθούν σε εφαρµογή τα µέτρα 

ασφάλειας, θα πρέπει να σταθµιστεί µε την αξία της πληροφορίας που 

προστατεύεται και της τιµής να συµβούν τα επεισόδια ασφάλειας, προκαλούµενα 

από τη µη εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας. 

Η CISCO [2004] προτιθέµενη να συνυπολογίσει την έννοια της ασφάλειας από 

όλες τις πτυχές, απέβη στην κρίση ότι οι οργανισµοί αντιµετωπίζουν τρεις (3) 

τύπους οικονοµικής επίδρασης ως αποτέλεσµα ενός συµβάντος ασφάλειας 

(security breach): 

• Χρονικά ή συσχετιστικά άµεση οικονοµική επίδραση (Immediate 

economic impact) – το κόστος επισκευής και αντικατάστασης του 

συστήµατος και το κόστος της πρόκλησης ρήξης στις επιχειρηµατικές 

λειτουργίες και ροή χρηµάτων. 

• Βραχυπρόθεσµη οικονοµική επίδραση (Short-term economic impact) – 

η απώλεια των συµβατικών σχέσεων ή υφιστάµενων πελατών, εξαιτίας της 

ανικανότητας να παραδοθούν οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα, όπως και η 

αρνητική επίδραση στη  φήµη του οργανισµού. 

• Μακροπρόθεσµη οικονοµική επίδραση (Long-term economic impact) 

– η βαθµιαία φθίση της εκτίµησης και του εµπορικού αποθέµατος. 

Η επίδραση ενός κενού ασφάλειας σε µία καθορισµένη επιχειρηµατική 

διαδικασία συνήθως αποτελείται από απτές (ποσοτικοποίηση) και µη-απτές 
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συνιστώσες – συστατικά [Lijima και Curtis, 2004]. Οι απτές γενεσιουργές πηγές 

οικονοµικής απώλειας διαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Απώλεια παραγωγικότητας, 

• Απώλεια προσόδου 

• IT υποστήριξη 

• Αναπλήρωση – ανάκτηση  (κόστος) 

Οι µη-απτές γενεσιουργές πηγές οικονοµικής απώλειας περιλαµβάνουν: 

• Νοµική υπόσταση και αξιοπιστία 

• Απώλεια πνευµατικής ιδιοκτησίας / κεφαλαίου 

• Απώλεια υπόληψης / φήµης / καλού ονόµατος 

• Απώλεια πελατών / καταναλωτών 

∆ίχως το αναγκαίο επίπεδο εφαρµογής της IT- ασφάλειας οι εµπορικές 

συναλλαγές απλά δεν δύναται να πραγµατοποιηθούν. Η IT- ασφάλεια συνεισφέρει 

στην επιτυχή διενέργεια του ηλεκτρονικού εµπορίου καθορίζοντας τρεις τύπους 

IT-security πλεονεκτηµάτων-ωφελειών [Holbein και Gaugler, 1999]: 

• Τύπος 1: παρέχει τα καθορισµένα µέσα που αποτρέπουν την κατάρρευση των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών εξαιτίας απροµελέτητης συµπεριφοράς των 

συµµετεχόντων, παραπλάνησης από τρίτους και βλάβης των τεχνολογικών 

µέσων. 

• Τύπος 2: αποτρέπει τις επακόλουθες ζηµίες µε άµεση επίδραση στη 

ζωτικότητα της επιχείρησης από ενέργειες που σκοπεύουν στην πρόκληση 

ζηµιών. 

• Τύπος 3: η συνεχής επαγρύπνηση και ενηµερότητα καθιστούν την IT-security 

ως συνεκτικού κρίκου µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες (business enabler) για 

τις ευαίσθητες πληροφορίες, καθώς δίχως αυτή ολόκληρη η οντότητα της 

συναλλαγή απλά δεν θα συνέβαινε. 
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4.12 Ανάλυση της ποσοτικοποίησης του κόστους ενός κινδύνου 

ασφάλειας 

Μια γενική µεθοδολογία µοντελοποίησης του κινδύνου που διατρέχει η 

ασφάλεια ενός υπολογιστικού συστήµατος φαντάζει απατηλή δεδοµένου ότι η 

ασφάλεια επηρεάζεται όχι µόνο από τις ενέργειές µας αλλά και τις στρατηγικές 

επιλογές των αντιπάλων. Η ασφάλεια καθίσταται ισχυρότερη όταν απαιτείται 

περισσότερος χρόνος, προσπάθεια και πόροι για να υπονοµευθεί. 

Το πρόβληµα της ποσοτικής µέτρησης της ισχύος της ασφάλειας µπορούν να 

επιλύσουν οι µετρικές αναλύσεις κινδύνου, αντιλαµβανόµενοι πλέον ότι τα 

µοντέλα και οι µέθοδοι ασφαλείας εγκαθιστούν ένα επίπεδο ασφάλειας το οποίο 

όµως µπορεί να απειληθεί. Αποτελούν δηλαδή µια διαδικασία αποδοχής του 

κινδύνου και προσπάθεια ελαχιστοποίησής του σε ένα επιτρεπτά αποδεκτό 

επίπεδο. 

Οι πρώτες θεωρήσεις αναφορικά µε την οικονοµική εκτίµηση της ασφάλειας 

πληροφοριακών συστηµάτων βασίστηκαν στους όρους «ωφέλεια» και «κόστος», 

κατά το ανάλογο πρότυπο µε το οποίο οι πόροι προορίζονται για άλλες 

δραστηριότητες [Mercuri, 2003]. 

Εάν η συνολική ωφέλεια  (B) και το συνολικό κόστος (C) συσχετίζονται µε 

διαφορετικά επίπεδα δραστηριοτήτων της ασφάλειας πληροφοριακών 

συστηµάτων (S) σε µία ex ante βάση, τότε στόχος αποτελεί να τεθούν σε ισχύ οι 

διαδικασίες της ασφάλειας µέχρι του σηµείου όπου η διαφορά (αυτό που καλούµε 

κέρδος - G) είναι µέγιστη. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 4.12, S είναι το σηµείο 

στο οποίο η διαφορά µεταξύ ωφέλειας και κόστους είναι η µέγιστη. Έτσι ο ex 

ante στόχος είναι να τεθούν σε εφαρµογή οι διαδικασίες ασφάλειας µέχρι αυτό το 

σηµείο. Με µορφή τύπου, η τιµή S που µεγιστοποιεί G(S) = B(S) – C(S) 

αποδίδεται από την ακόλουθη εξίσωση¨ 

0=−=
dS
dC

dS
dB

dS
dG , όπως π.χ. 

dS
dC

dS
dB

= , ή ότι η οριακή ωφέλεια = το 

οριακό κόστος 
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S 

Αξία του κόστους ή της ωφέλειας 

Καθαρή 
ωφέλεια 

Κόστος 

ωφέλεια

Επίπεδο της ασφάλειας 

 

Σχ. 4.12 Συσχετισµός ωφέλειας, κόστους και ασφάλειας 

Ανεξάρτητα από το εάν προσπαθούµε να µεγιστοποιήσουµε τα κέρδη ή να 

ελαχιστοποιήσουµε τις απώλειες, ο βέλτιστος σχεδιασµός είναι δυνατός σε µία ex 

ante βάση. Βέβαια, αυτή η ιδεατή κατάσταση σπανίως υπάρχει. 

Έτσι οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να εφαρµόσουν ενδελεχείς τεχνικές 

ανάλυσης της ωφέλειας – κόστους εφαρµόζοντας το µοντέλο της καθαρής 

τρέχουσας αξίας (net present value - NPV) για τις αυξητικές δαπάνες των πόρων 

που χρήζουν ασφάλειας.  

4.12.1 Καθαρή Τρέχουσα Αξία - Net Present Value (NPV) 

Καθαρή Τρέχουσα Αξία (Net Present Value - NPV) [Pearce, 1992] είναι το 

σύνολο που προκύπτει όταν η αξία της έκπτωσης των αναµενόµενων δαπανών 

µίας επένδυσης αφαιρείται από την αξία της έκπτωσης της προβλεπόµενων 

αποδόσεων της επένδυσης. Ωφέλεια (benefit) της καθαρής τρέχουσας αξίας 

(NPV) είναι ο υπολογισµός του καθαρής ωφέλειας µιας πρακτικής σε όρους 

τρέχουσας χρηµατικής αξίας. Το καθαρό σηµείο (net) του όρου NPV είναι η 

διαφορά µεταξύ των συνολικού κόστους και της συνολικής ωφέλειας (κέρδη και 

άλλες αποταµιεύσεις). Ο υπολογισµός της καθαρής τρέχουσας αξίας λαµβάνει 
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υπόψη τη χρονική αξία των χρηµάτων, για την προσαρµογή των δαπανών και των 

επιστροφών όπως πραγµατοποιούνται στο χρόνο, προκειµένου να υπολογιστούν 

οµοίως. 

Το µοντέλο NPV δίνει την αφορµή για έναν απλό κανόνα απόφασης για την 

αποδοχή ή την απόρριψη της αυξητικής ασφάλειας (σχήµα 4.13).  

S 

Κόστος  

∆απάνες ασφάλειας  

Κόστος όταν δεν
υπάρχει ασφάλεια 

Επίπεδο ασφάλειας 

Συνολικό κόστος που σχετίζεται µε 
την ασφάλεια

 
Σχ. 4.13 Το µοντέλο NPV 

Αυτός ο κανόνας αποδίδεται ως ακολούθως: εάν NPV > 0 τότε αποδεχόµαστε 

την πρόσθετη ασφάλεια, την απορρίπτουµε εάν NPV < 0 και είναι αδιάφορο εάν 

NPV = 0. 

∑
=

+−=
n

1t
)1/(( NPV t

tt KCB       3.2 

όπου NPV, B, C ορίσαµε προηγουµένως, το Κ αφορά το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το t την χρονική περίοδο t, και n τον αριθµό των χρονικών περιόδων 

που λαµβάνονται υπόψη. Ένα σηµείο κλειδί του NPV µοντέλου αποτελεί το 

γεγονός ότι θεωρεί σαφώς ότι ο κίνδυνος (ή η αβεβαιότητα) συνδέεται άρρηκτα 

µε την ωφέλεια και το κόστος. 

4.12.2 Ετήσια Προσδοκία Απώλειας (Annual Loss Expected - ALE) 
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Μια απλή και κοινή µετρική για τον κίνδυνο είναι η ετήσια προσδοκία 

απώλειας (Annual Loss Expected - ALE). Αποτέλεσε µία από τις πρώτες 

εκτιµήσεις ή αναλύσεις ποσοτικοποίησης του κινδύνου. Εκτιµά τον κίνδυνο που 

προκύπτει ως: 

ALE = (αναµενόµενο ποσοστό απώλειας) × (αξία της απώλειας) 

ALE = (η επίπτωση ενός συµβάντος) × (συχνότητα εµφάνισης) 

∑
=

=
n

i
ii FOIALE

1
)( , όπου { , … ,  } = το σύνολο των επιβλαβών 

συνεπειών (Outcome) , I( ) = η επίπτωση ενός συµβάντος (Impact of 

Outcome) i σε νοµισµατική αξία και  = η συχνότητα (Frequency)  της 

συνέπειας i. [Gordon και Loeb, 2002]. 

1O nO

iO

iF

Ανεξάρτητα από το ποιο πρότυπο θα ακολουθηθεί για να εκφραστεί η ALE, η 

ουσία και το περιεχόµενο είναι κοινό: να υπολογιστεί η απώλεια προκειµένου να 

αποφασιστεί το επίπεδο και το αντικείµενο της ασφάλειας. 

4.12.3 Η απόδοση της επένδυσης ασφάλειας (Return on Security 

Investment - ROSI) 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις [Avusoglu et al., 2004] για να αναλυθεί η 

επένδυση ασφάλειας. Η πρώτη βασίζεται στα επιχειρήµατα του φόβου, της 

αβεβαιότητας και της αµφιβολίας (fear, uncertainty and doubt - “FUD”). Η 

δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στο κόστος της ανάπτυξης ενός πλαισίου 

ασφάλειας  (ποιο είναι το µέγιστο που µπορώ να λάβω για $X, δεδοµένου ότι 

πρόκειται να σπαταλήσω $X?). Μια τρίτη προσέγγιση αποτελεί η έµµεση 

εκτίµηση της χρηµατικής αξίας των δαπανών που συνδέονται µε τις παραβιάσεις 

ασφάλειας όπως η απώλεια σε αγοραστική αξία που συνδέεται µε τις ανακοινώσεις 

παραβιάσεων ασφάλειας. Τέταρτη και τελευταία προσέγγιση είναι το 

παραδοσιακό πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου ή απόφασης. Η ιδέα είναι να 

προσδιοριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι αναµενόµενες απώλειες και οι πιθανότητες 

τους και να υπολογιστεί η αναµενόµενη απώλεια. Παρόλη την πληθώρα των 

υφιστάµενων µετρικών, κοινή αποτελεί η νοµισµατική, η οποία αποτελεί και την 
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απεικόνιση των δεδοµένων (data) σε χρηµατική αξία όπου η απειλή ή τελικά η 

απώλεια είναι άµεσα οικονοµική. 

Το λεξικό των µοντέρνων οικονοµικών [Pearce, 1992] αποδίδει την έννοια της 

απόδοσης της επένδυσης (Return on Investment -ROI) ως τις καθαρές απολαβές 

της επένδυσης κεφαλαίου, θεωρώντας ότι οι απολαβές αποτελούν ποσοστιαία 

αναλογία του δαπανηθέντος ποσού της επένδυσης. 

Η γνώση της αξίας της απόδοσης της επένδυσης (ROI) είναι σηµαντική όταν 

πραγµατοποιούµε επενδύσεις διότι απλά εκφράζει τα οικονοµικά οφέλη µιας 

συγκεκριµένης πρακτικής, αναφορικά µε το σχετικό της κόστος. Ο υπολογισµός 

της ROI είναι αρκετά σαφής και µε απλούς όρους µπορεί να αποδοθεί ως: 

ROI = αθροιστικά καθαρή ωφέλεια / συνολικό κόστος 

Ο Karofsky [2001] αναφέρει ότι ο καθορισµός της απόδοσης της επένδυσης 

είναι πάντα ένα κρίσιµο σηµείο για τις επενδύσεις τεχνολογίας, ειδικότερα σε 

θέµατα ασφάλειας. O Purser [2004] αποδίδει τον όρο (ROI) ως τα 

αποτελεσµατικά µέτρα χρησιµοποίησης του κεφαλαίου για την παραγωγή 

κέρδους. Η απόδοση της ROI διαφοροποιείται σηµαντικά και τείνει να 

απεικονίσει τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου τοµέα που αφορά. Αυτό οδηγεί τον 

Purser να καταλήξει στο ότι η διαδικασία ασφάλειας πληροφοριών προσθέτει αξία 

στην επιχείρηση µε τη µείωση του επιπέδου κινδύνου που συνδέεται µε τις 

πληροφορίες και τα συστήµατα πληροφοριών του. Ο τύπος που προκύπτει 

εκφράζει τη συνολική απόδοση της επένδυσης (Total Return on Investment - 

TROI 

ως:
Συνολική απόδοση επένδυσης =

Παραγόµενη Πρόσοδος + Προκύπτουσα Μείωση Κόστους - Αξία Αλλαγής Κινδύνου
Επένδυση

=

καθώς και 

(Κέρδος από επενδυόµενες πρακτικές)θεµελιώδης αντίµετρα ασφάλειας
Κόστος µέτρων ασφάλειας

ALE ALE
ROI

− −
=

Εάν θα θέλαµε να συνοψίσουµε το πρόβληµα της απόδοσης της ασφάλειας αυτό 

θα µπορούσε να αποδοθεί στο ακόλουθο σχήµα (4.14). 
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Ασφάλεια 
Σχετική ανασφάλεια Σχετική ασφάλεια

•Αυξηµένη συνδεσιµότητα 

• Ανοικτά συστήµατα 

•Πρόοδος στην τεχνολογία ασφάλειας 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση 

Απόλυτη ασφάλεια (ανέφικτη) 

Κόστος 

 
Σχ. 4.14 Κόστος Ασφάλειας 

Παρατηρούµε ότι το κόστος για την επίτευξη της ασφάλειας αυξάνεται 

εκθετικά όσο πλησιάζει το στόχο της απόλυτης ασφάλειας (επίπεδο ασφάλειας 

100%). Καθότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο (από όλες τις πτυχές), η ασφάλεια 

εξισορροπείται σε εκείνο το επίπεδο και σε εκείνους τους πόρους τους 

συστήµατος που αξίζουν να προστατευθούν µε το ανάλογο κόστος. 

4.13 Συµπεράσµατα 

Η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι ένα συνοθήλευµα 

απαιτήσεων και αναγκών του οργανισµού που εξυπηρετεί. Ασφαλές θεωρείται 

εκείνο το σύστηµα στο οποίο απαιτείται ένα µεγάλο και µη αποδεκτό χρονικό 

διάστηµα και υψηλά χρηµατικά ποσά για να παραβιαστεί. Η διάσταση αυτή του 

κόστους για την διασφάλιση ενός συστήµατος προκειµένου να καταστεί 

απαραβίαστο αποτελεί και το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι πλήρες και ολοκληρωµένα ασφαλές σύστηµα δεν υπάρχει. 

Υφίσταται όµως η µετάβαση από ένα ανασφαλές σύστηµα σε ένα συνολικά 

ασφαλές. 
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Οι οικονοµικοί οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον έχουν ανάγκη να συνειδητοποιήσουν ότι η πολιτική ασφαλείας δεν 

συνίσταται στο να καθορίζονται µόνο οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν και τα 

µέτρα που θα ληφθούν για την εκπλήρωση ενός επιπέδου ασφάλειας. Αποτελεί 

αναπόσπαστο συστατικό ο καθορισµός ενός οικονοµικού πλάνου που θα 

περιλαµβάνει την εκτίµηση του κόστους ασφάλειας προκειµένου να συνεκτιµηθεί 

η ωφέλεια (οικονοµική πρόσοδος) και η αποφυγή του κόστους (που προκύπτει 

όταν υλοποιούνται οι κίνδυνοι). 
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