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Πρόλογος

Είναι κοινή παραδοχή ότι αν κάτι χαρακτηρίζει την εποχή την οποία
ζούµε, αυτό είναι η έκρηξη τεχνολογίας και γνώσεων. «Έκρηξη» µε ισχυρή
τόσο την οριζόντια, όσο και την κάθετη συνιστώσα: δεν µαζεύουµε απλά ως
κοινωνία περισσότερες γνώσεις, αλλά αυτές είναι τώρα σε πολύ µεγαλύτερο
βαθµό διαθέσιµες, τόσο εν σχέση µε τη µερίδα του πληθυσµού η οποία έχει
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, όσο και ως προς την ταχύτητα διάδοσης
της είδησης-γνώσης. Πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν συµβάλλει
στο «επίτευγµα» αυτό. Αν όµως θα πρέπει να αναδείξουµε κάποιον, αυτός θα
ήταν τα τεχνικά µέσα αποθήκευσης και διάδοσης πληροφοριών, και ιδίως το
∆ιαδίκτυο.
Στις µέρες µας, το ∆ιαδίκτυο (Internet) αποτελεί την θεµέλια βάση για την
παγκόσµιου κλίµακας επικοινωνία και πρόσβαση αποµακρυσµένων πόρων,
που απολαµβάνουν εκατοµµύρια χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι το ∆ιαδίκτυο είναι το µεγαλύτερο σύµπλεγµα
διαφορετικών δικτύων, που χρησιµοποιούν ως πρωτόκολλο επικοινωνίας το
TCP/IP και βρίσκονται εγκαταστηµένα σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Καθώς η τεχνολογία ανοίγει πολλές νέες λεωφόρους για τις ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις, όλο και περισσότερες εταιρίες χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, σαν
την βασική µέθοδο επικοινωνίας και εµπορικών συναλλαγών τους, εξαιτίας
της άνεσης που υπάρχει σε ταχύτητα και πρόσβαση (Γκλαβά, 2001).
Ωστόσο, µε τις εξελίξεις της τεχνολογίας προκύπτει µία ανάγκη ασφάλειας,
δηλαδή να προστατεύονται τα ευαίσθητα δεδοµένα των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, είτε αυτά προέρχονται από επικοινωνία, είτε από εµπορικές
συναλλαγές.
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Η ανάγκη λοιπόν για ασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο, είναι ένα ζήτηµα που έχει
απασχολήσει και απασχολεί τον καθένα µας, αυτό µας οδήγησε στο πρώτο
µέρος της εργασίας µας να ενασχοληθούµε µε το εξής θέµα : «Ασφάλεια
ηλεκτρονικών συναλλαγών και Internet» . Ακόµη ένα άλλο ζήτηµα

που

απασχολεί πέρα από την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε τις
ηλεκτρονικές εταιρίες, είναι πως θα γίνει αυτές να ανταποκρίνονται
γρηγορότερα και µε µεγαλύτερη επάρκεια στην κάθε προκύπτουσα ανάγκη ευκαιρία. Η αναζήτηση αυτή µας οδήγησε στην εύρεση Εταιριών, που
συστήνονται εξαιτίας της ύπαρξης κάποιας επιχειρηµατικής ανάγκης και αυτές
δεν είναι άλλες παρά οι Εικονικές Εταιρίες, οι οποίες αποτελούν και το
δεύτερο µέρος της εργασίας µας .
Περιληπτικά λοιπόν αναφέρουµε, ότι η δοµή της εργασίας µας, θα
αποτελείται από τρία µέρη, που είναι τα εξής :
Στο πρώτο µέρος, προσεγγίζουµε διεξοδικά την ανάγκη ύπαρξης
ασφάλειας

στις

ηλεκτρονικές

συναλλαγές,

αναφέροντας

αρχικά

τους

κινδύνους που ελλοχεύουν όταν συναλλασσόµαστε διαδικτυακά και στην
συνέχεια

προβάλλουµε

λύσεις

που

διασφαλίζουν

τις

ηλεκτρονικές

συναλλαγές.
Στο δεύτερο µέρος, αναφερόµαστε στην περίπτωση των Εικονικών
Εταιριών, συγκεκριµένα ξεκινούµε από τον ορισµό τους, τον σκοπό της
δηµιουργίας τους, τον κύκλο ζωής τους, τα χαρακτηριστικά τους, τους
παράγοντες επιτυχίας και τέλος τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
Τέλος στο τρίτο µέρος καταλήγουµε σε συµπεράσµατα όπως για το πόσο
ασφαλείς είναι τελικά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, για το αν κερδίζει πράγµατι
µία εταιρία από την σύµπραξη της σε κάποια Εικονική Εταιρία και αν όντως οι
Εικονικές Εταιρίες είναι αρκετά ασφαλείς.
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Κεφάλαιο Ι – Ασφάλεια ηλεκτρονικών
συναλλαγών και Internet
1.1

Εισαγωγή

Η ευρεία διάδοση του ∆ιαδικτύου, ως ένα παγκόσµιο µέσο µεταφοράς και
ανταλλαγής πληροφοριών επιτρέπει στους χρήστες του, καθώς και στις
σύγχρονες επιχειρήσεις τη χρησιµοποίησή του για άµεση επικοινωνία, είτε µε
σκοπό την κοινωνική επαφή, είτε µε συνεργάτες και προµηθευτές µε σκοπό τη
διεκπεραίωση εµπορικών συναλλαγών.
Είναι αντιληπτό ότι σε αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη του, οφείλονται διάφορα
προβλήµατα

ασφάλειας

πληροφοριών,

εµπιστευτικότητας-µυστικότητας,

που

ακεραιότητας

αφορούν
και

την

εξασφάλιση

διαθεσιµότητας

των

διακινούµενων δεδοµένων (Schumacher, 1997).
Συγκεκριµένα

για

να

γίνει

αντιληπτή

η

φύση

των

προβληµάτων

αναπτύσσουµε τους όρους :
¾ Εµπιστευτικότητα (confidentiality) : Είναι έννοια στενά συνδεδεµένη
µε την ιδιωτικότητα (privacy) και την µυστικότητα (secrecy). Αναφέρεται
στην µη αποκάλυψη των ευαίσθητων πληροφοριών σε χρήστες που
δεν έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση.
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¾ Ακεραιότητα (integrity) : Αφορά την δυνατότητα τροποποιήσεων
(προσθήκες, διαγραφές και µεταβολές) των πληροφοριών. Το σύστηµα
θα πρέπει να επιτρέπει τέτοιες ενέργειες µόνο σε κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η
ακρίβεια και η πληρότητα των διακινούµενων δεδοµένων.

¾ ∆ιαθεσιµότητα (availability) : Αναφέρεται στην δυνατότητα άµεσης
πρόσβασης στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες και γενικότερα σε όλους
τους πόρους τις πληροφορικής τεχνολογίας όταν ζητούνται, χωρίς
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
Κατανοούµε λοιπόν ότι κάθε µεταφορά πληροφορίας, θα πρέπει σαφώς
να είναι ασφαλής και αξιόπιστη. Ειδεµή οι χρήστες του ∆ιαδικτύου δεν θα
έχουν την πεποίθηση ότι η επικοινωνία τους και τα δεδοµένα που
ανταλλάσσουν, ότι είναι ασφαλή από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή
παραποίηση, γεγονός που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στο να
χρησιµοποιήσουν το ∆ιαδίκτυο ευρύτερα ως µέσο διακίνησης κρίσιµων
πληροφοριών τους (όπως αριθµούς πιστωτικών καρτών κ.α).
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η ασφάλεια τίθεται από τους χρήστες του
∆ιαδικτύου, σαν το κυριότερο εµπόδιο ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού
Εµπορίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλοί καταναλωτές, διστάζουν να
κάνουν αγορές από ψηφιακά καταστήµατα, διότι φοβούνται την πιθανότητα να
µην είναι ασφαλής η συναλλαγή και κάποιος άλλος χρήστης να µπορέσει να
έχει πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδοµένα. Σε έρευνα (1989) που έχει
γίνει από την Datamonitor για τους ευρωπαίους χρήστες, έδειξε ότι το 80%
αυτών ερευνούν τα ψηφιακά καταστήµατα για την εύρεση προ’ι’όντων και
µόλις το 15% προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές, θέτοντας σαν κύριο αίτιο
την έλλειψη εµπιστοσύνης στην ασφάλεια που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο.
Επίσης, η ίδια έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 70% των ευρωπαίων
χρηστών του ∆ιαδικτύου, υπέδειξαν την αύξηση της ασφάλειας ως κύριο
παράγοντα

παρότρυνσης

για

διαδικτυακή

πραγµατοποίηση

αγορών

(Γεωργόπουλος, 2001).
9

1.2

Γιατί είναι σηµαντικές οι ασφαλείς συναλλαγές;

Οι ασφαλείς συναλλαγές είναι καθοριστικά σηµαντικές, διότι καθιερώνουν
την εµπιστοσύνη για την οποιαδήποτε ηλεκτρονική εταιρία. Θα ήταν παράλειψη
αν δεν επισηµαίναµε, ότι σε κάθε επαγγελµατική επικοινωνία υπάρχουν
τέσσερα πράγµατα που πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιηθούν, για να ορισθεί
εµπιστοσύνη :
¾ Η ταυτότητα κάθε οµάδας που επικοινωνεί.
¾ Η εγγυηµένη µυστικότητα των συναλλαγών.
¾ Η πίστη ότι η συναλλαγή δεν έχει τροποποιηθεί.
¾ ∆εν αµφισβητείται το γεγονός ότι η συναλλαγή έχει πραγµατοποιηθεί.
Προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι προϋποθέσεις ώστε να ορισθεί η
εµπιστοσύνη, τις αναλύουµε µεµονωµένα (Γκλαβά, 2001) :
Μυστικότητα : Είναι το πιο σηµαντικό στοιχείο εξασφάλισης εµπιστοσύνης
των εταιριών, που θέλουν να πραγµατοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές. Ας
µην ξεχνούµε ότι το ∆ιαδίκτυο είναι και αυτό ένα δηµόσιο µέρος, όπως ένα
µεγάλο

εστιατόριο,

όπου

ο

κόσµος

µαζεύεται

για

ευχαρίστηση,

για

επαγγελµατικούς σκοπούς ή για επικοινωνία ή και ακόµη και για να προκαλέσει
απλώς προβλήµατα. Όταν στέλνουµε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
είναι σαν να κάνουµε µία δυνατή συζήτηση σε ένα εστιατόριο, δηλαδή σαν να
αποκαλύπτουµε φωνάζοντας τις εµπιστευτικές µας πληροφορίες. Προκειµένου
να υπάρχει µυστικότητα στη διάρκεια των διαδικτυακών συναλλαγών, είναι
αναγκαίο οι εταιρίες να βρουν ένα τρόπο, ώστε να πραγµατοποιούν
συναλλαγές ιδιωτικές. Ένας τρόπος να πετύχουν µία αίσθηση µυστικότητας,
είναι να κρυπτογραφήσουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσουν, έτσι ώστε αν
κάποιος υποκλέψει το µήνυµα να µην µπορεί να το διαβάσει.
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Πιστοποίηση Ταυτότητας : Είναι κατανοητό ότι δεν έχει έννοια να κάνουµε
εµπιστευτικές επικοινωνίες στο ∆ιαδίκτυο, αν δεν ξέρουµε µε ποιον
επικοινωνούµε. Το δεύτερο βασικό βήµα στη δηµιουργία εµπιστοσύνης σε
επαγγελµατική σχέση διαδικτυακά, είναι να γνωρίζουµε µε ποιον ερχόµαστε σε
διαδικτυακή επικοινωνία. Στην πραγµατικότητα, το άτοµο ή επιχείρηση µε την
όποια συνδιαλεγόµαστε, θα µπορούσε να είναι οποιοσδήποτε στο ∆ιαδίκτυο.
Για να βεβαιωθούµε ότι οι εµπιστευτικές πληροφορίες φθάνουν σε αυτόν που
προορίζονται, είναι σηµαντικό να πιστοποιήσουµε ποιος είναι αυτός.
Συναλλαγές που δεν Τροποποιούνται : Αφού ορίσουµε την ταυτότητα του
ατόµου µε το οποίο συνδιαλεγόµαστε και ορίσουµε ότι η επικοινωνία θα είναι
εµπιστευτική, θα πρέπει να διαπιστώσουµε ότι αυτή δεν υποκλέπτεται και δεν
τροποποιείται. Είναι εύκολο να φανταστούµε την σύγχυση που θα επικρατούσε
κατά την τροποποίηση µιας διαδικτυακής παραγγελίας. Το ίδιο ενοχλητική είναι
και η σκέψη, ότι η εγγύηση ή ακόµα και η τιµή του προ’ι’όντος που στέλνεται
έχει τροποποιηθεί και ότι οι απώλειες που θα προέκυπταν θα ήταν µεγάλες.
Αναµφισβήτητη

Συναλλαγή :

Τέλος,

σε

οποιαδήποτε

ηλεκτρονική

επιχείρηση, είναι σηµαντικό να αποδεικνύουµε ότι οι συναλλαγές µας
πραγµατοποιήθηκαν. Το αναµφισβήτητο των συναλλαγών είναι ένας όρος που
αναφέρεται στην αδυναµία µιας εταιρίας ή ενός ατόµου να αρνηθεί ότι
πραγµατοποιήθηκε η συναλλαγή.
Στο παρελθόν, οι επικοινωνίες των επιχειρήσεων που σχετίζονταν µε
εµπιστευτικές πληροφορίες ήταν ασφαλείς, όσον αφορά την παρέµβαση
τρίτων, επειδή πραγµατοποιούνταν πρόσωπο µε πρόσωπο. ∆εν σύντρεχε
λόγος έλλειψης εµπιστοσύνης, αν πιστοποιούνταν προσωπικά τα θέµατα
εµπιστοσύνης που προαναφέραµε. Υπάρχει κάποια έµφυτη εµπιστοσύνη για
κάτι που µπορούµε να δούµε.
Αναφέρουµε ένα παράδειγµα για να γίνει καλύτερα αντιληπτό τι ακριβώς
εννοούµε. Παλαιότερα, ήταν σαφώς αντιληπτό ότι επικοινωνούσαµε µε κάποιον
γιατί τον είχαµε απέναντί µας. Ήταν προφανές ότι η συναλλαγή ήταν
εµπιστευτική και ότι δεν θα µπορούσε να τροποποιηθεί, αφού υπήρχαν µόνον
δύο άτοµα. Επίσης, δεν υπήρχε αµφιβολία ότι έγινε η επικοινωνία.
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Αν κατά την συναλλαγή υπογραφόταν ένα συµβόλαιο, αγοραζόταν ένα προ’ι’όν
ή µεταφέρονταν χρήµατα σε τράπεζα, δεν υπήρχε θέµα ασφάλειας δηλαδή
προστασίας από την διαρροή πληροφοριών σε τρίτους, αφού γινόταν
πρόσωπο µε πρόσωπο.
Στις µέρες µας, είναι προφανές ότι είναι µη ρεαλιστικό να περιµένουµε όλες
οι συναλλαγές να πραγµατοποιούνται προσωπικά. Ας µην ξεχνούµε, ότι το
∆ιαδίκτυο ανοίγει ένα τεράστιο κόσµο από δυνατότητες. Είναι κατανοητό, ότι οι
εταιρίες µπορεί να συναλλάσσονται µε άτοµα που δεν έχουν συναντήσει. Το
µειονέκτηµα
υπήρχε

του ∆ιαδικτύου, είναι ότι έχει περιορίσει την εµπιστοσύνη που

στις

συναλλαγές,

αφού

υπάρχει

µεγάλη

πιθανότητα

να

συναλλασσόµαστε µε κάποιόν που δεν θα εµπιστευόµασταν.
Στο σηµείο αυτό τίθεται το ερώτηµα : «Τι χρειάζεται να προστατευτεί,
προκειµένου να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη µας.»
Είναι ευνόητο ότι όλες οι επικοινωνίες µέσω ∆ιαδικτύου, χρειάζονται κάποιο
επίπεδο προστασίας. Ένα αξιόπιστο εργαλείο µέτρησης είναι ότι, το επίπεδο
εµπιστοσύνης θα πρέπει να προσδιορίσει το επίπεδο της απαιτούµενης
ασφάλειας των συναλλαγών. Οι περισσότερες συναλλαγές ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων απαιτούν σηµαντικό επίπεδο ασφάλειας. Ενδεικτικό είναι το έξης
παράδειγµα, τα συµβόλαια µεταξύ της εταιρίας και των πελατών της είναι πολύ
εµπιστευτικά και προφανώς χρήζουν µέγιστης ασφάλειας.
Η καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του
∆ιαδικτύου, ειδικότερα των ηλεκτρονικών εταιριών και συνεπώς θα διευκολύνει
τις ζωές όλων µας. Αρκεί να αναλογιστούµε την εκµηδένιση της απόστασης και
του χρόνου, καθώς και την αµεσότητα που µας προσφέρεται µε την χρήση του,
όταν πραγµατοποιούµε οποιαδήποτε επικοινωνία και διαδικτυακή συναλλαγή
(Mitchell, 2000).
Παρά την µεγάλη ανάγκη να έχουµε ασφαλείς συναλλαγές, είναι εξαιρετικά
δύσκολο να το πετύχουµε, διότι το ∆ιαδίκτυο αποτελεί ένα ανοικτό δίκτυο, που
σηµαίνει ότι κάθε πληροφορία που διακινείται είναι πιθανώς διαβλητή από τον
οποιονδήποτε. Με άλλα λόγια το ∆ιαδίκτυο εµφανίζει προβλήµατα ασφάλειας,
όσον αφορά την διακίνηση πληροφοριών, που προέρχονται από τον τρόπο
δηµιουργίας του.
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1.3

Λόγοι ανασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο

Το ∆ιαδίκτυο, όπως είναι γνωστό αποτελεί το µεγαλύτερο σύµπλεγµα
διαφορετικών

δικτύων,

όχι

κατά

ανάγκη

ίδιας

τεχνολογίας,

που

χρησιµοποιούν ως πρωτόκολλο επικοινωνίας το TCP/IP και βρίσκονται
εγκατεστηµένα σε όλη την Γη. Είναι λοιπόν αντιληπτό, ότι είναι πολύ δύσκολο
να αντιµετωπιστεί ολικά από άποψη ασφάλειας, εξαιτίας της ετερογένειάς που
το χαρακτηρίζει. Βέβαια πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ό,τι οι µηχανισµοί
που στηρίζουν την λειτουργικότητα του σχεδιάστηκαν µε σκοπό την
βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και
εκµετάλλευσης πόρων-πληροφοριών και όχι για να παρέχουν ασφάλεια.
Συµπερασµατικά, η ασφάλεια επιτυγχάνεται ως πρόσθετο χαρακτηριστικό του
δικτυακού σχεδίου και όχι ως κοµµάτι του. Οι λόγοι που τρέπουν το ∆ιαδίκτυο
ανασφαλές είναι (Ahuja, 1997) :
¾ Η ετερογένεια των δικτύων που διασυνδέει,

µε δεδοµένο το

απέραντο µέγεθός του, έχει σαν συνέπεια : Οι διαδικασίες που
διασφαλίζουν ένα σύστηµα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, να απαιτούν
έναν µεγάλο αριθµό περίπλοκων ρυθµίσεων και διαµορφώσεων.
¾ Η εύκολη και απεριόριστη πρόσβαση που παρέχει σε εκατοµµύρια
χρήστες, το τρέπει πιο ευάλωτο από κάθε άλλο δίκτυο. Είναι στόχος
πολλών επιθέσεων από επίδοξους εισβολείς. Αυτοί ποικίλουν, από
εφήβους, βανδάλους, ηλεκτρονικούς εγκληµατίες και άλλους µε σκοπό
να διεισδύσουν στα συστήµατα.
¾ Η µη ύπαρξη συνολικής πολιτικής ελέγχου προσπέλασης. ∆εν
υπάρχει κατάλληλη υποδοµή στους υπάρχοντες κόµβους, εξαιτίας
άγνοιας, κόστους και άλλων λόγων, µε αποτέλεσµα να υπάρχει
µεγάλος κίνδυνος από την ευρέως ανοικτή σύνδεσή τους στο
∆ιαδίκτυο.
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¾ Η φύση των πρωτοκόλλων TCP/IP και των περισσότερων
υπηρεσιών που υποστηρίζουν, δεν µπορούν να εκµηδενίσουν τους
κινδύνους ασφάλειας (HCFA,1998). Το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται τα
πακέτα των δεδοµένων, να περνούν από µία σειρά απρόβλεπτων
ενδιάµεσων υπολογιστών και επιµέρους δικτύων µέχρι να φθάσουν
στον τελικό προορισµό τους, δίνει την δυνατότητα σε ένα τρίτο µέρος
να παρέµβει µε διαφόρους τρόπους στην επικοινωνία των δύο νόµιµων
µερών. Επιδέξιοι εισβολείς µπορούν σχετικά εύκολα να παραβιάσουν
την ασφάλεια των TCP/IP υπηρεσιών, µε δεδοµένο και ότι η
πλειοψηφία

των

δεδοµένων

που

διακινούνται

είναι

σε

µη

κρυπτογραφηµένη µορφή.

¾ Η αυξηµένη πολυπλοκότητα διαδικασιών, περιορίζει το αίσθηµα
εµπιστοσύνης, µιας και όσο πιο δυσνόητο είναι κάτι τόσο µεγαλύτερη
είναι η δυσπιστία που επικρατεί γι’ αυτό.
¾ Η αύξηση στον αριθµό διαύλων επικοινωνίας, σηµαίνει ταυτόχρονα
αύξηση των πιθανών σηµείων επίθεσης, όποτε υπάρχει αναγκαιότητα
για µεγαλύτερη και κατάλληλη οχύρωσή τους.

¾ Η ασάφεια όσον αφορά τα όρια του δικτύων που εν υπάρχουν στο
∆ιαδίκτυο, καθώς και οι διακρίσεις των τµηµάτων ενός οργανισµού.
Κάθε κόµβος πρέπει να είναι ικανός να αντιδράσει σωστά στην
παρουσία ενός νέου και µη έµπιστου κόµβου (Pfleeger,1997). Βεβαίως
είναι πολύ πιθανό ένας κόµβος να ανήκει σε περισσότερα από ένα
δίκτυα, οπότε να µην έχουµε σαφή εικόνα των νόµιµων χρηστών του.
¾ Η δυνατότητα ανωνυµίας ενός χρήστη, απαιτεί πολύ ισχυρούς
µηχανισµούς

πιστοποίησης,

διαφορετικούς

από

αυτούς

που

πιστοποιούν ανθρώπους στα υπολογιστικά συστήµατα.
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¾ Η ύπαρξη αδυναµίας ελέγχου δροµολόγησης των δεδοµένων, που
διακινούνται σε κάθε δίκτυο και κατ’ επέκταση στο ∆ιαδίκτυο.
Είναι προφανές ότι είναι αρκετοί οι λόγοι που µας κάνουν να αισθανόµαστε
ανασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο, οπότε είναι φυσικό να λειτουργούµε µε δυσπιστία
µέσα σε αυτό, δηλαδή να µην απολαµβάνουµε στο έπακρο την ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση

που

µας

παρέχεται.

Το

αίσθηµα

της

ανασφάλειας

µεγιστοποιείται εξαιτίας και των κινδύνων που εν υπάρχουν και τους
αντιµετωπίζουµε από την χρήση του. Προκειµένου λοιπόν να διασφαλιστούν
οι σύγχρονες επιχειρήσεις, δηλαδή τα δίκτυα τους να εξασφαλιστούν από την
οποιαδήποτε σύνδεση τους µε το ∆ιαδίκτυο, θέτουν κάποιες γενικές
απαιτήσεις ώστε να µην είναι ευάλωτες σε οποιονδήποτε έχει σκοπό να
σφετεριστεί την παρουσία τους.
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1.4 Γενικές απαιτήσεις για την ασφάλεια δικτύων
Η προστασία ενός δικτύου το οποίο συνδέεται και µε το Internet είναι ένα
θέµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και
οργανισµοί. Οι γενικές απαιτήσεις ασφάλειας δικτύων και συστηµάτων
πληροφοριών µπορούν να διατυπωθούν µε τα εξής τέσσερα, αλληλένδετα
χαρακτηριστικά:

¾

∆ιαθεσιµότητα: Με τον όρο διαθεσιµότητα εννοούµε ότι τα δεδοµένα
είναι προσβάσιµα και οι υπηρεσίες λειτουργούν, παρά τις όποιες τυχόν
διαταραχές, όπως διακοπή τροφοδοσίας, φυσικές καταστροφές,
ατυχήµατα ή επιθέσεις.

¾

Επαλήθευση ταυτότητας: Επιβεβαίωση της δηλούµενης ταυτότητας
φορέων ή χρηστών. Για την επαλήθευση ταυτότητας, απαιτούνται
κατάλληλες µέθοδοι για διάφορες εφαρµογές και υπηρεσίες, όπως
είναι η ηλεκτρονική σύναψη σύµβασης, ο έλεγχος της πρόσβασης σε
ορισµένα δεδοµένα και υπηρεσίες (π.χ. για τους τηλεργαζόµενους) και
η επαλήθευση ιστοθέσεων (π.χ. για διαδικτυακές τράπεζες). Πρέπει
επίσης να περιλαµβάνεται η δυνατότητα ανωνυµίας, δεδοµένου ότι
πολλές υπηρεσίες δεν χρειάζονται την ταυτότητα του χρήστη, αλλά
µόνο αξιόπιστη επιβεβαίωση ορισµένων κριτηρίων (των καλουµένων
"ανώνυµων διαπιστευτηρίων"), όπως η φερεγγυότητα.

¾

Ακεραιότητα: Επιβεβαίωση ότι τα δεδοµένα που έχουν αποσταλεί,
παραληφθεί, ή αποθηκευθεί, είναι πλήρη και δεν έχουν υποστεί
αλλοίωση.

¾

Τήρηση

του

απορρήτου:

Προστασία

επικοινωνιών

ή

αποθηκευµένων δεδοµένων έναντι υποκλοπής και ανάγνωσης από µη
εξουσιοδοτηµένα

άτοµα.

Απαιτείται

ιδιαίτερα

για

τη

µετάδοση

ευαίσθητων δεδοµένων και είναι µία από τις απαιτήσεις, που
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ανταποκρίνεται στο µέληµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής των
χρηστών δικτύων επικοινωνιών.

1.5 Κίνδυνοι που απειλούν τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο

Προκειµένου

να

εστιάσουµε

στους

κινδύνους

που

απειλούν

τις

ηλεκτρονικές συναλλαγές, καλό είναι να ορίσουµε τι είναι κίνδυνος.
Κίνδυνος λοιπόν, είναι κάθε απειλή που σκοπό έχει να βλάψει την
ακεραιότητα

των

ηλεκτρονικών

συναλλαγών

και

να

εκµεταλλευτεί

οποιαδήποτε πληροφορία, που µπορεί να αποκοµίσει παραβιάζοντας την
ιδιωτικότητά τους.
Οι κίνδυνοι λοιπόν που ελλοχεύουν (Πασχόπουλος, 2000), κατά την
διάρκεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι :
¾ Η υποκλοπή δεδοµένων, δηλαδή η αποκάλυψη πληροφοριών. Το
γεγονός αυτό, συµβαίνει όταν ο χρήστης καταφέρνει να υποκλέψει
δεδοµένα που µεταδίδονται σε µία διαδικτυακή επικοινωνία. Η
υποκλοπή γραµµής, είναι η συνηθέστερη µέθοδος απόκτησης
πληροφοριών καθώς διακινούνται στο ∆ιαδίκτυο, όπου η υποκλοπή
µπορεί να µην γίνεται άµεσα, αλλά µέσω µιας ανάλυσης της
κυκλοφορίας

των

δεδοµένων.

Σε

αυτήν

την

περίπτωση,

ο

απρόσκλητος διαδικτυακός επισκέπτης παρατηρεί τους τύπους των
µηνυµάτων και καταλήγει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τα προσωπικά
στοιχεία και τις τοποθεσίες των επικοινωνούντων µερών, την έκταση
και την συχνότητα των µηνυµάτων.
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Ενδεχόµενη ζηµία: Η παράνοµη υποκλοπή µπορεί να προξενήσει βλάβη,
τόσο ως παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των ατόµων, όσο και µέσω της
εκµετάλλευσης

των

δεδοµένων

που

έχουν

υποκλαπεί,

όπως

συνθηµατικών ή στοιχείων από πιστωτικές κάρτες για εµπορικό κέρδος ή
δολιοφθορά.
¾ Η καταστροφή / µαζική αλλοίωση δεδοµένων, δηλαδή όταν ο
χρήστης τροποποιεί ή πλαστογραφεί δεδοµένα, καθώς και όταν
εισαγάγει παραποιηµένα και πλαστά δεδοµένα σε µεταδιδόµενα
µηνύµατα.
περασµένων

Χαρακτηριστικό
µηνυµάτων,

παράδειγµα
µε

σκοπό

είναι
την

η

αναπαραγωγή

παραπλάνηση

των

επικοινωνούντων µερών. Τέτοιες ρωγµές ακεραιότητας, µπορούν να
δηµιουργηθούν και µε ενεργητικές υποκλοπές γραµµής.
¾ Οι απάτες (ψεύτικες συναλλαγές), η περίπτωση όπου κάποιος έχει
µπει στο σύστηµα κάποιου ηλεκτρονικού καταστήµατος και έχει γράψει
στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές ή τροποποιεί την διεύθυνση
παράδοσης κάποιας παραγγελίας, µε σκοπό το προ’ι’όν να πάει
άλλου.

¾ Η άρνηση εξυπηρέτησης, όταν ένας χρήστης ενεργεί µε σκοπό να
αποτρέψει την διάθεση πόρων και υπηρεσιών προς νόµιµους χρήστες.
Στα δικτυακά περιβάλλοντα, είναι συνηθισµένη η παρεµπόδιση της
µετάδοσης πληροφοριών, είτε µε τη µετατροπή τους, είτε µε την
καθυστέρησή τους. Επιπλέον, η κατανάλωση, κλοπή και καταστροφή
των πόρων είναι και αυτά παραδείγµατα κινδύνων αυτού του είδους,
δηλαδή τις ρωγµές διαθεσιµότητας.
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Ενδεχόµενη ζηµία: Είναι επιθέσεις που έχουν σαν στόχο να προκαλέσουν
προβλήµατα στην λειτουργία του συστήµατος ή του δικτύου που πλήττουν
ώστε να το εµποδίσουν να προσφέρει τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι
προορισµένο στους νόµιµους χρήστες του.
Τέτοιου είδους προβλήµατα µπορεί να είναι η επανεκκίνηση, η παύση, η
κατάρρευση ενός συστήµατος ή η δηµιουργία αυξηµένου traffic και η
συµφόρηση ενός δικτύου. Οι διακοπές είναι επιζήµιες για ορισµένες
ιστοσελίδες, καθώς οι επιχειρήσεις βασίζονται ολοένα περισσότερο στην
ανεµπόδιστη διάθεση των δικτυακών τους τόπων για τις εµπορικές τους
συναλλαγές.
¾ Η µεταµφίεση, όταν ένας χρήστης υποκρίνεται ότι είναι κάποιος άλλος
προκειµένου να έχει εξουσιοδοτήσεις τέτοιες ώστε να µπορεί να κλέψει
πληροφορίες ή να εκµεταλλευτεί υπηρεσίες ή να εκκινήσει συναλλαγές
που προκαλούν οικονοµικές απώλειες ή δυσχέρειες σε οργανισµό.

Ενδεχόµενη ζηµία: Η παραπλάνηση ατόµων ή φορέων, είναι επιζήµια
κατά διαφορετικούς τρόπους. Οι πελάτες ενδέχεται να τηλε-φορτώσουν
κακόβουλο λογισµικό, από δικτυακό τόπο που αντιποιείται έµπιστη πηγή.
Ενδέχεται να δοθούν εµπιστευτικές πληροφορίες σε λάθος άτοµα. Η
παραπλάνηση, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε άρνηση αναγνώρισης
ηλεκτρονικών συµβάσεων και άλλα. Η µεγαλύτερη ίσως ζηµία είναι το
γεγονός, ότι η έλλειψη επαλήθευσης ταυτότητας αποτρέπει δυνητική
πελατεία.
¾ Η κατάχρηση, δηλαδή η χρήση πληροφοριακών αγαθών αλλά και των
υπολοίπων

πόρων

για

διαφορετικούς

σκοπούς

από

τους

προκαθορισµένους, γεγονός που προκαλεί άρνηση εξυπηρέτησης,
αύξησης κόστους λειτουργίας και δυσφήµιση.
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¾ Μη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε υπολογιστές και δίκτυα
υπολογιστών (hacking, cracking). Η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση
σε έναν υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών πραγµατοποιείται
συνήθως κακόβουλα µε την πρόθεση αντιγραφής, τροποποίησης ή
καταστροφής δεδοµένων. Αυτό τεχνικά αποκαλείται παρείσφρηση και
µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, όπως: i) µε την αξιοποίηση
πληροφοριών που προέρχονται από το εσωτερικό, επιθέσεις "λεξικού",
ii) µε βίαιες επιθέσεις (εκµεταλλευόµενες την τάση των χρηστών να
επιλέγουν προβλέψιµα συνθηµατικά), iii) µε χειραγώγηση (που
εκµεταλλεύεται την τάση των χρηστών να αποκαλύπτουν πληροφορίες
σε

φαινοµενικά

αξιόπιστα

άτοµα),

και

iv)

µε

την

υποκλοπή

συνθηµατικών.
Ενδεχόµενη ζηµία: Η µη εξουσιοδοτηµένη παρείσφρηση, έχει ενίοτε ως
κίνητρο διανοητική πρόκληση και όχι κερδοσκοπία. Ωστόσο, αυτό που
αρχίζει ως µια διαδικασία παρενόχλησης αναδεικνύει τα τρωτά σηµείων
των δικτύων πληροφοριών και παρακινεί άτοµα µε εγκληµατική ή δόλια
πρόθεση να εκµεταλλευθούν αυτές τις αδυναµίες. Η προστασία κατά της
µη

εξουσιοδοτηµένης

πρόσβασης

σε

προσωπικές

πληροφορίες,

περιλαµβανοµένων οικονοµικών πληροφοριών, τραπεζικών λογαριασµών
και δεδοµένων υγείας, αποτελεί δικαίωµα των ατόµων. Για το δηµόσιο
τοµέα και τη βιοµηχανία, οι επιβουλές κυµαίνονται από την οικονοµική
κατασκοπεία έως τη δυνητική τροποποίηση εσωτερικών ή δηµόσιων
δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της αλλοίωσης του περιεχοµένου
δικτυακών τόπων.
¾ Τα Spyware, είναι µικρά προγράµµατα που µπαίνουν στον Η/Υ χωρίς
να το καταλαβαίνουµε και στέλνουν πληροφορίες στον αποστολέα
τους σχετικά µε το λειτουργικό µας σύστηµα, τις ιστοσελίδες που
επισκεπτόµαστε, το αν χρησιµοποιούµε το ∆ιαδίκτυο για αγορές κτλ.
Ένα είδος αυτών των προγραµµάτων χρησιµοποιεί τον Internet
Explorer και να προβάλει διαφηµίσεις, ενώ ένα άλλο είδος σαρώνει τα
αρχεία µας για κωδικούς, πιστωτικών καρτών και για ηλεκτρονικές
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διευθύνσεις. Τέλος, τα προγράµµατα spyware άρχισαν να αποκτούν
συµπεριφορά ιού. Κρύβονται από τα εργαλεία συστήµατος, κρατάνε
πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού τους για ασφάλεια, τρώνε τους
πόρους του υπολογιστή, που εδρεύουν κτλ. Είναι φανερό πια ότι
πολλά προγράµµατα spyware έχουν περάσει στην παρανοµία. Η
απόλυτη κοροϊδία, φάνηκε όταν προγράµµατα που διαφηµίζονταν ως
anti-spyware αντί να καθαρίζουν τον υπολογιστή σας από το spyware,
ήταν στην πραγµατικότητα spyware τα ίδια.

¾ Οι Dialers, είναι προγράµµατα που χρησιµοποιούν την τηλεφωνική
γραµµή για να καλέσουν τηλέφωνο έναν αριθµό, που δηµιουργεί
υψηλότερα κόστη (για παράδειγµα 090), ώστε να πληρωθεί η εταιρεία
για τις υπηρεσίες που προσφέρει από εµάς.
¾ Το Phising, µε τον όρο phising δεν χαρακτηρίζεται κάποιο πρόγραµµα,
αλλά η προσπάθεια ορισµένων να εκµαιεύσουν κρίσιµα δεδοµένα
(όπως

είναι

οι

αριθµοί

πιστωτικών

καρτών,

password

κτλ.),προσποιούµενοι ότι είναι κάποιος φορέας, που το υποψήφιο θύµα
τους εµπιστεύεται (Τράπεζες, Internet providers, Εταιρείες τηλεφωνίας
κτλ.).
¾ Τα αυτόνοµα κακόβουλα προγράµµατα, όπως οι ιοί, τα σκουλήκια
και οι ∆ούρειοι Ίπποι. Τα συγκεκριµένα αποτελούν την µεγαλύτερη
απειλή.
Ενδεχόµενη ζηµία: Οι ιοί µπορούν να είναι ιδιαίτερα καταστροφικοί, όπως
φαίνεται και από το υψηλό κόστος ορισµένων πρόσφατων επιθέσεων (π.χ.
"I Love you", "Melissa" και "Kournikova").

Ας

µελετήσουµε

λοιπόν,

διεξοδικά

την

κάθε

κατηγορία

των

προγραµµάτων αυτών.
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1.5.1

Ιοί (viruses)

Οι ιοί υπολογιστών είναι ίσως η πιο γνωστή, η πιο επίφοβη αλλά και πιο
παρεξηγηµένη απειλή για την ασφάλεια τους (Γκρίτζαλη,1989). Όλοι οι ιοί
αντιπροσωπεύουν κίνδυνο, αλλά οι επιπτώσεις τους, µε ορισµένες πολύ
διακριτικές εξαιρέσεις, έχουν περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο.
Όλοι ιοί προκαλούν σε στάση του συστήµατος (άρνηση λειτουργίας), γιατί
κλέβουν χώρο από τον δίσκο, την µνήµη ή και χρόνο επεξεργαστή. Μερικοί
προκαλούν τυχαία ζηµιά στα συστήµατα. Άλλοι πάλι προκαλούν σκόπιµη
ζηµιά σε αρχεία, συστήµατα αρχείων και κάποιοι είναι πράγµατι σε θέση να
καταστρέψουν το υλισµικό διαλύοντας το firmware. Αρκετοί όµως από τους
µακροχρόνιους ιούς κατορθώνουν να επιβιώσουν χάριν στο γεγονός ότι δεν
κάνουν τίποτε άλλο από το αναπαραγάγονται, χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.
Ωστόσο κάποιοι ιοί προκαλούν ζηµιές διαβρώνοντας αργά και ύπουλα το
σύστηµα και συνεχίζουν να υπάρχουν, παρά το ζηµιογόνο προφίλ τους.
Γενικά σήµερα υποστηρίζεται ότι ένα πρόγραµµα χαρακτηρίζεται ιός αν έχει
τα εξής χαρακτηριστικά :

¾ Όταν προκαλεί τη µεταβολή άλλου λογισµικού, εισάγοντας το δικό
του κώδικα µέσα σε αυτό.
¾ Όταν έχει την δυνατότητα να προκαλεί τέτοιου είδους µεταβολές σε
περισσότερα του ενός προγράµµατα.
¾ Όταν αναγνωρίζει τις µεταβολές που προξένησε και σε άλλα
προγράµµατα.
¾ Όταν έχει την ιδιότητα να παρεµποδίζει την περαιτέρω µεταβολή
(µόλυνση) αυτών των προγραµµάτων.
¾ Όταν τα προγράµµατα που έχουν προσβληθεί από αυτούς,
αποκτούν

µε

την

σειρά

τους

όλα

τα

προαναφερθέντα

χαρακτηριστικά.
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1.5.1.1

Κατηγορίες Ιών

Οι ιοί κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, αναλόγως ποιών τοµέα
προσβάλλουν, που είναι οι εξής :

¾ Ιοί που µολύνουν το BSI, boot sector (τοµέα εκκίνησης).
¾ Ιοί που µολύνουν τα αρχεία.
¾ Ιοί πολυµερισµού.
¾ Ιοί µακροεντολών.
¾ Ιοί scripting.

1.5.2

Σκουλήκια (worms)

Είναι τα προγράµµατα, που διαδίδουν αυτόµατα των εαυτό τους στα άλλα
συστήµατα ενός δικτύου. Προχωρούν µέσα στο δίκτυο, εγκαθίστανται σε
συνδεδεµένες µηχανές και εν συνεχεία, προσπαθούν από εκεί να βρουν
επόµενους στόχους να τους προσβάλλουν. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισµα
είναι ότι µπορούν να λειτουργούν αυτόνοµα και να έχουν την δυνατότητα να
ξεχωρίζουν τους στόχους τους. Τα σκουλήκια και οι ιοί ταχυδροµείου είναι
περισσότερο ταχείας καύσεως. Έχουν την δυνατότητα, να εξαπλώνονται
παντού πριν οι κατασκευαστές anti-virus βρουν το χρόνο να αναλύσουν το
πρόβληµα και να διανείµουν µέτρα ανίχνευσης και απολύµανσης. Σε µερικές
περιπτώσεις, το κακόβουλο αυτό λογισµικό που αναφέρεται ως σκουλήκι,
είναι στην πραγµατικότητα εξειδικευµένος ιός, που προσβάλλει ένα µόνο
αρχείο.
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∆εν υπάρχουν αποδεκτές κατηγορίες στις οποίες να µπορούµε να
κατατάξουµε τα σκουλήκια, παρά µόνο σε µία µελέτη του ο Carrey
Nachenberg, πρότεινε σχηµατοποίηση µε βάση τις εξής κατευθύνσεις :
¾ Σκουλήκια

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου,

που

προφανώς

εξαπλώνονται µέσω αυτού.
¾ Αυθαίρετα σκουλήκια, που εξαπλώνονται µε τα πρωτόκολλα και δεν
βασίζονται σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (IRC/DCC, FTP, TCP/IP).
Υπάρχει ακόµα µία κατάταξη σύµφωνα µε τον µηχανισµό µεταφοράς.
Επιπλέον ο

Nachenberg πρότεινε ακόµα µία σύµφωνα µε το µηχανισµό

εκδήλωσης, όπως :
¾ Αυτοπυροδοτούµενα σκουλήκια, όπως το σκουλήκι του Παγκόσµιου
Ιστού το Internet Worm , που δεν απαιτούν την συνεργασία του
υπολογιστή χρήστη για να εξαπλωθούν. Απλά επωφελούνται από τα
τρωτά σηµεία του περιβάλλοντος που τα φιλοξενεί, χωρίς να
προσπαθούν να ξεγελάσουν το χρήστη ώστε να εκτελέσει το
µολυσµένο

κώδικα.

Εκµεταλλευόµενοι

κάποιο

σφάλµα

του

παραθυρικού περιβάλλοντος είναι σε θέση να αυτό-εκτελούνται χωρίς
εξωτερική συνδροµή ή παρέµβαση. Τέτοιου είδους σκουλήκια είναι το
KAK και BybbleBoy .
¾ Σκουλήκια που πυροδοτεί ο χρήστης, αυτά χρειάζονται την
αλληλεπίδραση του χρήστη. Απαιτούν τη χρήση ορισµένων τεχνικών
κοινωνικής επιτηδειότητας προκειµένου να πείσουν το χρήστη να
ανοίξει/κλείσει το συνηµµένο αρχείο, ώστε το σκουλήκι να µπορέσει να
υπονοµεύσει το περιβάλλον και να αυτό-εκτελεστεί στην επόµενη
οµάδα συστηµάτων που θα το φιλοξενήσουν.
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1.5.3

∆ούρειοι Ίπποι (Trojan horses)

Ένα τέτοιο πρόγραµµα, µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αποδειχθεί
χρήσιµο εν µέρει ή να παρουσιάζει τουλάχιστον κάποιο ενδιαφέρον. Σε κάθε
περίπτωση θα κάνει κάτι απροσδόκητο, είτε αυτό είναι υποκλοπή κωδικών
πρόσβασης, είτε θα αντιγράφει αρχεία εν αγνοία του χρήστη.
Εντοπίζουµε τα εξής χρήσιµα σηµεία, στα προαναφερθέντα :
Πρώτον δεν αναφέρεται ότι ο ∆ούρειος Ίππος κάνει πάντα κάτι χρήσιµο ή
κάτι πάντα ενδιαφέρον, αλλά ενδεχοµένως θα µπορούσε (Γκρίτζαλη,1989). Η
γενικότητα αυτή ανοίγει έναν ευρύ κύκλο πιθανοτήτων, από προγράµµατα
που η µόνη τους λειτουργία είναι κακόβουλες ενέργειες, προγράµµατα
επιθυµητά αλλά και κακόβουλα, άλλα που συγκαλύπτουν τις προθέσεις τους,
µέχρι και τυχαίους περιστασιακούς ∆ούρειους Ίππους, που έχουν µεν καλές
προθέσεις άλλα είναι πάντα σε θέση να βλάψουν.
∆εύτερον αναφέρεται ότι είναι σε θέση να κάνει κάτι το απροσδόκητο (για
τον αποδέκτη και όχι γι’ αυτόν που το ανέπτυξε).
Τρίτον υπονοείται ότι αυτοί αποσκοπούν περισσότερο σε υποκλοπή
κωδικών πρόσβασης ή αντιγραφή αρχείων, που σηµαίνει ότι στοχεύουν σε µη
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, παρά σε προσβολή της ακεραιότητας των
δεδοµένων.
Συνοψίζοντας οδηγούµαστε στον παρακάτω ορισµό :
« ∆ούρειος Ίππος είναι ένα πρόγραµµα που ισχυρίζεται ότι εκτελεί κάποια
αποδεκτή λειτουργία, άλλα επίσης εκτελεί λειτουργία ή λειτουργίες που δεν θα
περίµενε κανείς και δεν θα το ήθελε, ιδίως αν διαχειριζόταν και το σύστηµα. »
Έτσι κρίνοντας από την πρόθεσή τους, τους κατατάσσουµε στις εξής τρεις
κατηγορίες :
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¾ Σε αυτούς που έχουν την πρόθεση να έχουν πρόσβαση στο
σύστηµα χωρίς εξουσιοδότηση.
¾ Σε

εκείνους

που

έχουν

την

πρόθεση

παρεµπόδισης

της

διαθεσιµότητας του συστήµατος και το οδηγούνε σε στάση.
¾ Σε όσους έχουν πρόθεση να αλλοιώσουν ή να καταστρέψουν τα
δεδοµένα, χωρίς να έχουν εξουσιοδότηση γι’ αυτό.

Οι ∆ούρειοι Ίπποι συνήθως κρύβονται µέσα σε άλλα προγράµµατα, εξού
και το όνοµά τους. Βέβαια µπορούν να υπάρχουν και µεµονωµένα. Πρόκειται
για προγράµµατα που στην σύγχρονη µορφή τους απαρτίζονται από δύο
µέρη, τον πελάτη και τον διακοµιστή. Ο διακοµιστής κρύβεται µε κάποιον
τρόπο στον υπολογιστή του θύµατος και ο πελάτης τρέχει στον υπολογιστή
του θύτη. Από την στιγµή που ο υπολογιστής του θύµατος συνδεθεί µε το
Internet, ο Trojan-διακοµιστής, που τρέχει κρυφά στο υπόβαθρο, στέλνει σήµα
το όποιο λαµβάνει ο Trojan-πελάτης. Εν συνεχεία εγκαθιδρύεται µεταξύ τους
µία συνεδρία και ο θύτης αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή στόχο.
Ο τρόπος που λειτουργεί ο επιτιθέµενος ποικίλλει αναλόγως του Trojan. Αν
αυτός ανήκε στην πρώτη κατηγορία, µπορεί απλώς να ήθελε να νευριάσει το
θύµα, ανοιγοκλείνοντας το πορτάκι του οδηγού CD-ROM ή εµφανίζοντας
περίεργα µηνύµατα στην οθόνη του. Ακόµη έχει την δυνατότητα να του
διαγράψει αρχεία ή να του προκαλέσει ζηµιά στο υλισµικό του υπολογιστή,
όπως να του διαγράψει το BIOS ή να χτυπήσει τις κεφαλές του σκληρού
δίσκου. Μία άλλη λειτουργία των ∆ούρειων Ίππων είναι η παρακολούθηση και
καταγραφή των πλήκτρων που πιέζει το θύµα. Πράγµα πολύ απειλητικό, αν
σκεφτούµε ότι ο Trojan-διακοµιστής παρακολουθεί συνεχώς τις κινήσεις του
χρήστη, ακόµα και όταν εκείνος πληκτρολογεί κωδικούς πρόσβασης ή
αριθµούς πιστωτικών καρτών και αργότερα τα στέλνει στο θύτη. Γεγονός που
σηµαίνει διαρροή απόρρητων, οπότε και κίνδυνος για κάθε είδους
εκµετάλλευση των προσωπικών πληροφοριών µας.
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1.6 Λύσεις που διασφαλίζουν τις ηλεκτρονικές µας
συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο

Συνοψίζοντας, έχοντας αποτυπώσει τους κινδύνους ασφάλειας των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, που πλήττουν τόσο τους απλούς χρήστες, όσο
και

τις

ηλεκτρονικές

εταιρίες

του

∆ιαδικτύου’

πλέον

µπορούµε

να

διαµορφώσουµε ευκολότερα ένα πλάνο ασφάλειας, µιας και τώρα γνωρίζουµε
ποιες πληροφορίες να προστατέψουµε και από τι.
Όταν συνδεόµαστε µε το ∆ιαδίκτυο, είτε ανήκουµε σε κάποια ηλεκτρονική
εταιρία, είτε ως απλοί χρήστες, συνδεόµαστε µε εκατοµµύρια άλλα δίκτυα και
δισεκατοµµύρια άλλους χρηστές. Η σύνδεση αυτή µας επιτρέπει να είναι κοινή
µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών. Το πρόβληµα τίθεται, διότι υπάρχουν
πληροφορίες που πρέπει να είναι εµπιστευτικές, δηλαδή να µην διατίθενται σε
όλους. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες βρίσκουν τρόπους για να καρπώνονται
την οποιαδήποτε πληροφορία, έστω και αν αυτή είναι απόρρητη.
Ο σκοπός οποιασδήποτε λύσης ασφάλειας (Γκλαβά, 2001), είναι να
εµποδίσει οποιονδήποτε να κλέψει, να καταστρέψει ή κατά άλλο τρόπο να
φθάσει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Η ασφάλεια µιας εταιρίας είναι
πραγµατικά διπλής όψης : εµπιστευτικές πληροφορίες και ακεραιότητα. Με
άλλα λόγια ένα σύστηµα ασφάλειας χρησιµεύει για να εµποδίσουµε κάποιον
που επιτίθεται να αποσπάσει ή να καταστρέψει τα δεδοµένα που ενυπάρχουν
σε ένα δίκτυο και να σταµατήσει κάποιον, που επιτίθεται προκειµένου να
προσβάλλει την υπόληψη της εταιρίας.
Έχοντας λοιπόν αναλύσει που αποσκοπεί η

κάθε λύση ασφάλειας και

αφού έχουµε προαναφέρει τους κινδύνους που αντιµετωπίζουµε από την
σύνδεσή µας µε το ∆ιαδίκτυο, αναφέρουµε τις πιθανές λύσεις που θα µας
προστατέψουν από οποιαδήποτε απειλή, αυτές είναι :
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¾ Κρυπτογράφηση (cryptography) : Είναι η προστασία ενάντια σε µη
εξουσιοδοτηµένες αποκαλύψεις πληροφοριών (Ahuja,1997), δηλαδή
διασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. Η τεχνολογία της
είναι σχεδόν συνώνυµη της λειτουργίας της, εξαιτίας του κυρίαρχου
ρόλου

της.

Υπάρχει

όµως

µία

ειδική

κατηγορία

απειλών

εµπιστευτικότητας που απαιτεί ειδικά µέτρα αντιµετώπισης :
► Εµπιστευτικότητα ροής δεδοµένων : Πολλές φορές όχι το
περιεχόµενο, αλλά απλά η ύπαρξη κάποιων µηνυµάτων αποτελεί
ευαίσθητη πληροφορία και εποµένως χρειάζεται προστασία. Ο
κίνδυνος αυτός διαρροής πληροφοριών γίνεται σοβαρότερος, στις
περιπτώσεις

που

κάποιος

δηµιουργήσει

ένα

κρυφό

καταγράφοντας

την

εισβολέας
κανάλι

εµφάνιση

στο

έχει

καταφέρει

δίκτυο,

λιγοστών

από

bits,

να

όπου

εξαγάγει

συµπεράσµατα σχετικά µε την επικοινωνία που παρακολουθεί. Οι
απόπειρες υποκλοπής εδώ εκδηλώνονται µε επιθέσεις τύπου
traffic analysis και µπορούν να προστατευτούν µε δύο κυρίως
µεθόδους ελέγχου κίνησης δικτύου :
1. Παρεµβολές στην κίνηση : Ο διαχειριστής ασφάλειας
εισάγει ‘’θόρυβο’’ στο δίκτυο, δηλαδή πλαστά µηνύµατα, µε
σκοπό να διαταράξει την κανονική ροή των πληροφοριών
και να συγκαλύψει τις πραγµατικές ποσότητες, όσον αφορά
την κυκλοφορία δεδοµένων.
2. Έλεγχος δροµολόγησης : Ο διαχειριστής προσπαθεί να
παρέµβει ενεργά στη διαδροµή που ακολουθούν τα
µηνύµατα. Έτσι περιοδικά, καθυστερεί πακέτα δεδοµένων,
αλλάζει τους ενδιάµεσους κόµβους που επισκέπτονται ή
σβήνει κάποια από αυτά, χωρίς να υπάρχει πρόβληµα αφού
το TCP/IP έχει ανοχές αρκετές και ξαναζητά από τους
διανοµείς τα χαµένα πακέτα δεδοµένων.
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¾ Περιλήψεις µηνυµάτων & ψηφιακές υπογραφές (message digest
& digital signatures) : Συντελούν στην ακεραιότητα των δεδοµένων,
διότι

παρέχουν

την

δυνατότητα

εντοπισµού παραποίησης

και

ανάκτησης δεδοµένων. Σαφώς µε την βοήθεια της κρυπτογράφησης.
¾ Ψηφιακά πιστοποιητικά (X.509 certificates) : Παρέχουν προστασία
από την αδυναµία απάρνησης, δηλαδή από την µη ανάληψη ευθύνης
ενός αποστολέα ότι εκείνος έστειλε συγκεκριµένα δεδοµένα, καθώς και
από την άρνηση ενός παραλήπτη ότι παρέλαβε κάποια δεδοµένα. Η
υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη, από των συνδυασµό των άνωθεν
µηχανισµών προστασίας ακεραιότητας δεδοµένων, µε υποδοµές
υποστήριξης και διακίνησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Εποπτείες ή
αρχές πιστοποίησης αναλαµβάνουν την ευθύνη, ως τρίτες έµπιστες
οντότητες, της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ των
επικοινωνούντων µερών.

¾ Αναγνώριση και Πιστοποίηση (identification & authentication) : Η
απαίτηση πληροφοριών πιστοποίησης, που διακινούνται συνήθως
κρυπτογραφηµένα, είναι αυτές που µπορούν να επιβεβαιώσουν την
ταυτότητα

των

δύο

µερών

που

επικοινωνούν.

Ο

έλεγχος

αυθεντικότητας αφορά δύο διακεκριµένες περιπτώσεις :
► Την ταυτότητα των χρηστών (user or entity authentication)
: Συνήθως συµβαίνει στην αρχή µιας τοπικής σύνδεσης και
χρησιµοποιούνται µηχανισµοί που ονοµάζονται πρωτόκολλα
αυθεντικότητας. Παραδείγµατα τέτοιων µηχανισµών είναι η χρήση
αναγνωριστικού

και

συνθηµατικού,

οι

τεχνικές

πρόκλησης

απόκρισης και άλλες µορφές διαπιστευτηρίων.

29

► Την ταυτότητα των συστηµάτων ως αφετηρίες πηγές
προέλευσης

µηνυµάτων

Χρησιµοποιείται

και

ο

(origin

όρος

authentication)

πιστοποίηση

:

κατανεµηµένων

συστηµάτων. Η λειτουργία αυτή έχει συναφές έργο µε αυτήν της
αδυναµίας απάρνησης αποστολέα και συνεπώς στηρίζεται στους
µηχανισµούς

ψηφιακών

υπογραφών-πιστοποιητικών

και

αξιοποίησης έµπιστων τρίτων µερών.
¾ Έλεγχος προσπέλασης και εξουσιοδοτήσεις (access control &
authorizations) : Η προστασία ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη χρήση
των πόρων, είτε είναι υλικό (δικτυακό υλικό, µονάδες αποθήκευσης
κτλ) , είτε λογισµικό (κώδικας που εκτελείται ή πρόκειται να
εκτελεστεί), είτε δεδοµένα. Μηχανισµοί όπως οι λίστες ελέγχου
προσπέλασης και οι ετικέτες ασφάλειας, χρησιµοποιούνται για τον
περιορισµό της προσπέλασης πόρων. Γενικότερα, υποστηρίζουν
πολιτικές ασφάλειας που παρέχουν µία πολλαπλών επιπέδων και
διαφοροποιηµένη προσπέλαση πόρων στους χρήστες ανάλογα µε το
επίπεδο

εµπιστοσύνης,

που

µπορούν

να

τεκµηριώσουν.

Τα

δικαιώµατα προσπέλασης είναι οι απαραίτητες πληροφορίες που
συσχετίζουν ένα σύστηµα πελάτη, µε ένα σύστηµα διανοµέα και
καθορίζουν αν ο πελάτης θα αποκτήσει συγκεκριµένου τύπου
προσπέλαση, σε ένα συγκεκριµένο πόρο του διανοµέα. Βέβαια στην
περίπτωση του ∆ιαδικτύου πολύ συχνά, ανάλογα µε την χρονική
στιγµή, οι ρόλοι αλλάζουν και ο διανοµέας λειτουργεί ως πελάτης και
το αντίστροφο. Η ασφάλεια οφείλει κάθε φορά να βλέπει και προς τις
δύο κατευθύνσεις ροής πληροφοριών.

¾ Επίβλεψης

και

υπευθυνότητας

(auditing&accountability)

:

Καταγράφουν τις δηλώσεις ταυτότητας και τις ενέργειες των χρηστών
(αλλά

και

των

συστηµάτων)

που

αποκτούν

πρόσβαση

σε

προστατευµένους πόρους.
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¾ Ελέγχου και αποδοτικότητας του δικτύου (efficiency controls) :
Πρόκειται για µηχανισµούς που καταγράφουν και παρακολουθούν την
συνολική απόδοση του συστήµατος και την κίνηση του ∆ιαδικτύου, µε
σκοπό

την

αποτροπή

καταστάσεων

άρνησης

εξυπηρέτησης

(prevention of Denial of Service) .

¾ Υποστήριξη συνεργασίας των υπηρεσιών ασφάλειας που
προσφέρονται από εφαρµογές : Οι εφαρµογές που εκτελούνται στο
∆ιαδίκτυο, διαθέτουν ενδεχοµένως χαρακτηριστικά ασφάλειας που
πρέπει να µπορούν να κληθούν και να λειτουργήσουν µε ενιαίους
τρόπους. Η έννοια υποστήριξης ενός βασικού πλαισίου συνεργασίας
ασφαλών εφαρµογών (Security Application Program Interface) ,
προωθείται µέσω τεχνολογιών Generic Security Service API, Generic
Cryptographic Service API και Generic Audit Service API.
¾ Antivirus : Είναι ο κύριος τρόπος άµυνας, δηλαδή το λογισµικό κατά
των ιών, που διατίθεται σε διάφορες µορφές, για παράδειγµα σαρωτές
ιών και απολυµαντές, που εντοπίζουν και αχρηστεύουν γνωστούς
ιούς. Το κύριο ελάττωµά τους είναι ότι δεν εντοπίζουν εύκολα νέους
ιούς, ακόµα και µε τακτική ενηµέρωση. Άλλο παράδειγµα άµυνας κατά
των ιών είναι ο ελεγκτής ακεραιότητας. Για να µπορέσει ένας ιός να
προσβάλει έναν υπολογιστή, θα πρέπει να αλλάξει κάτι στο σύστηµα
αυτό. Ο έλεγχος ακεραιότητας θα µπορούσε να εντοπίζει τις εν λόγω
αλλαγές, ακόµα και αν έχουν προκληθεί από άγνωστους ιούς.
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¾ SSL και IPsec : Οι απόπειρες εισαγωγής της επαλήθευσης
ταυτότητας στα δίκτυα και πόσο µάλλον στο ∆ιαδίκτυο, σε συνδυασµό
µε την εισαγωγή του πρωτοκόλλου SSL, αποτελεί ήδη χρήσιµο βήµα
για τη διασφάλιση ορισµένου επιπέδου τήρησης του απορρήτου. Τα
Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN) χρησιµοποιούν SSL και IPsec για
επικοινωνίες µέσω επισφαλών διαδικτυακών και ανοιχτών καναλιών,
διαφυλάσσοντας δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας. Οι λύσεις αυτές είναι
ωστόσο περιορισµένης χρησιµότητας, δεδοµένου ότι βασίζονται σε
ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ότι τα
πιστοποιητικά αυτά δεν έχουν παραχαραχθεί. Η εξασφάλιση αυτή
µπορεί να παρέχεται από τρίτο µέρος, που συχνά αναφέρεται ως
"Αρχή Πιστοποίησης", ή στην οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές
"Πάροχος Υπηρεσίας Πιστοποίησης". Το πρόβληµα που αφορά στην
ευρύτερη αποδοχή της λύσης αυτής είναι παρεµφερές µε το
πρόβληµα της κρυπτογράφησης - πρόκειται για την ανάγκη
διαλειτουργικότητας και διαχείρισης κλειδιού. Αυτό δεν αποτελεί
πρόβληµα για τα VPN , καθώς µπορούν να αναπτυχθούν ιδιόκτητες
λύσεις - πρόκειται όµως για µείζον εµπόδιο σε δηµόσια δίκτυα.
¾ Firewalls : Η πλέον κοινή µέθοδος προστασίας έναντι µη
εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης είναι οι έλεγχοι συνθηµατικού και η
εγκατάσταση firewall. Ωστόσο, µε αυτά παρέχεται περιορισµένη µόνο
προστασία, και πρέπει να συµπληρώνεται και από άλλους ελέγχους
ασφαλείας,

όπως

παρείσφρησης

και

η

αναγνώριση
οι

έλεγχοι

επιθέσεων,
στο

επίπεδο

η

ανίχνευση
εφαρµογής

(περιλαµβανοµένων των "έξυπνων καρτών").
Έχοντας αναφέρει συνοπτικά, κάποιες λύσεις και τον τρόπο που
λειτουργούν, καταλαβαίνουµε πόσο νευραλγικές είναι για την διασφάλιση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών µας, για αυτό και κρίνεται αναγκαία η διεξοδική
ανάπτυξη κάθε λύσης ξεχωριστά προκειµένου να κατανοήσουµε στο έπακρο
τον τρόπο λειτουργίας και την προσφορά της καθεµιάς.
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1.6.1

Κρυπτογραφία

"Οι σύγχρονες επιχειρηµατικές ανάγκες απαιτούν συχνά τη

µετάδοση

εµπιστευτικών δεδοµένων µέσω του ∆ιαδικτύου. Η νέα ψηφιακή
κοινωνία

οφείλει

να

παρέχει

µηχανισµούς

προστασίας

του

απαραβίαστου του επαγγελµατικού απορρήτου. Βασική τεχνολογία στον
τοµέα της ασφάλειας στο Internet είναι η κρυπτογράφηση.”

Σε νοµικό και κοινωνικό επίπεδο, τίθεται ζήτηµα προστασίας του
απορρήτου σε όλες τις εκδοχές δικτυακής συναλλαγής (email, εµπορικές
συναλλαγές, τραπεζικό και ιατρικό απόρρητο) και γενικότερα ζήτηµα
προστασίας προσωπικών δεδοµένων του κάθε χρήστη του Internet.
Από την στιγµή, που άρχισαν να µεταφέρονται πληροφορίες, ξεκίνησε η
ιδέα της κρυπτογράφησης ή του κώδικα για να ασφαλιστούν τα µηνύµατα. Αν
το µήνυµα είναι γραµµένο σε κώδικα, είναι ασφαλές ακόµα και αν υποκλαπεί.
Με άλλα λόγια, η κρυπτογράφηση έρχεται να εξασφαλίσει το απόρρητο των
προσωπικών πληροφοριών. Πρόκειται για µια επιστήµη που βασίζεται στα
µαθηµατικά για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση των δεδοµένων.
Οι µέθοδοι κρυπτογράφησης καθιστούν τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδοµένα προσβάσιµα µόνο από όσους είναι κατάλληλα εξουσιοδοτηµένοι.
Εξασφαλίζουν έτσι το απόρρητο στις ψηφιακές επικοινωνίες αλλά και στην
αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών. Το αρχικό µήνυµα ονοµάζεται απλό
κείµενο (plaintext), ενώ το ακατάληπτο µήνυµα που προκύπτει από την
κρυπτογράφηση του απλού κειµένου ονοµάζεται κρυπτογράφηµα (ciphertext).
Αποκρυπτογράφηση είναι η ανάκτηση του απλού κειµένου από το
κρυπτογράφηµα

µε

την

εφαρµογή

αντίστροφου

αλγορίθµου.

Η

κρυπτογραφηµένη επικοινωνία είναι αποτελεσµατική, όταν µόνο τα άτοµα που

33

συµµετέχουν σε αυτήν µπορούν να ανακτήσουν το περιεχόµενο του αρχικού
µηνύµατος.

Η κρυπτογραφία δεν πρέπει να συγχέεται µε την κρυπτανάλυση, που ορίζεται
ως η επιστήµη για την ανάλυση και αποκωδικοποίηση κωδικοποιηµένων
πληροφοριών,

χωρίς

τη

χρήση

του

αντίστροφου

αλγορίθµου

κρυπτογράφησης.
Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης είναι µια µαθηµατική συνάρτηση που
χρησιµοποιείται

για

την

κρυπτογράφηση

και

αποκρυπτογράφηση

πληροφοριών. Όσο αυξάνεται ο βαθµός πολυπλοκότητας του αλγορίθµου,
τόσο µειώνεται η πιθανότητα να τον προσπελάσει κάποιος. Ο αλγόριθµος
κρυπτογράφησης λειτουργεί σε συνδυασµό µε ένα κλειδί (key), για την
κρυπτογράφηση του απλού κειµένου. Το ίδιο απλό κείµενο κωδικοποιείται σε
διαφορετικά κρυπτογραφήµατα όταν χρησιµοποιούνται διαφορετικά κλειδιά.
Όλα τα συστήµατα κρυπτογράφησης όσο περίπλοκα και αν είναι βασίζονται
σε τέσσερα βασικά µέρη (Γεωργόπουλος, 2001), όπως απεικονίζονται στο
εικόνα 1 παρακάτω, που είναι :
1. Απλό κείµενο (plaintext). Αποτελεί το αρχικό µήνυµα που δηµιουργεί
ο χρήστης, το οποίο µπορεί να είναι όχι µόνο κείµενο, αλλά και video,
ήχος ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος αρχείου.
2. Κρυπτογραφηµένο κείµενο (chipertext). Είναι το αρχικό απλό
κείµενο το οποίο όµως είναι τροποποιηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να
µην µπορεί να διαβαστεί από τρίτους.
3. Κρυπτογραφικός αλγόριθµος (cryptographic algorithm). Είναι µία
µαθηµατική

λειτουργία,

που

µετατρέπει

το

απλό

κείµενο

σε

κρυπτογραφηµένο και αντίστροφα.
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4. Κλειδί

(key).

Ένα

µυστικό

κλειδί

χρησιµοποιείται

για

να

κρυπτογραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα. Κάθε κλειδί
µετασχηµατίζει το ίδιο απλό κείµενο σε διαφορετικό κρυπτογραφηµένο
κείµενο και µόνο οι κάτοχοι των κλειδιών µπορούν να διαβάσουν το
κρυπτογραφηµένο κείµενο.

Εικόνα 1:Βασικά Μέρη Κρυπτογράφησης
Το βασικό χαρακτηριστικό των κρυπτογραφικών συστηµάτων είναι ότι η
ασφάλεια του συστήµατος βασίζεται ολοκληρωτικά στη µυστικότητα του
κλειδιού

αποκρυπτογράφησης,

καθώς

εάν

κάποιος

λάβει

το

κρυπτογραφηµένο κείµενο δεν µπορεί να το µετατρέψει στην αρχική του
µορφή, εφόσον δεν είναι ο κάτοχος του κλειδιού αποκρυπτογράφησης.
Ο βαθµός απόκρυψης του µηνύµατος προσδιορίζεται από το µήκος του
κλειδιού. Ένα κλειδί µήκους 40 bits έχει περισσότερους από 1012 δυνατούς
κώδικες, Το µήκος αυτό δεν είναι αρκετά ισχυρό, για να παρέχει υψηλή
ασφάλεια µεταφοράς δεδοµένων. Το σύνηθες µήκος που χρησιµοποιείται
κυρίως για κρυπτογράφηση δεδοµένων

είναι αυτό των 128 bits (Κάτος,

2003), που σηµαίνει 1038 πιθανούς κώδικες, περισσότερους από τον αριθµό
των µορίων του νερού σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη. Είναι λοιπόν
αντιληπτό πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένας τέτοιος κώδικας, σχεδόν
απίθανο.
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1.6.2 Γιατί είναι καλό να χρησιµοποιείται η κρυπτογραφία;
∆εν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η χρήση κρυπτογραφικών
εργαλείων, αφορά µόνο κατασκόπους ή µανιώδεις χρήστες υπολογιστών.
Στην πραγµατικότητα, όταν κάποιος αποστέλλει ένα προσωπικό e-mail ή
ανταλλάσσει εµπιστευτικές εµπορικές πληροφορίες για ένα έργο µέσω του
ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου,

οφείλει

να

γνωρίζει

ότι,

εάν

δεν

έχει

κρυπτογραφηθεί, είναι σαν να το στέλνει µε καρτ-ποστάλ: µπορεί να το
διαβάσει σχεδόν οποιοσδήποτε.
Ένα e-mail, εκτός από τον αποστολέα και τον παραλήπτη, µπορεί να
διαβαστεί εύκολα και από τους εργαζόµενους στον ISP (εταιρία παροχής
Internet) του αποστολέα, τους εργαζόµενους στον ISP του παραλήπτη, από
οποιονδήποτε ελέγχει τους routers από τους οποίους θα περάσουν τα
"πακέτα" του µηνύµατος και από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον
εξοπλισµό τηλεφωνίας στην τηλεφωνική εταιρία. Αν το µήνυµα αποστέλλεται
ή παραλαµβάνεται, από κινητό τηλέφωνο µε σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, τότε
µπορεί να υποκλαπεί από άτοµα µε ειδικές συσκευές υποκλοπής συνοµιλιών
και µηνυµάτων κινητής τηλεφωνίας. Επιπλέον, είναι πολύ απλό να
πλαστογραφηθεί η διεύθυνση αποστολής, ακόµα και µε ένα τυπικό
πρόγραµµα e-mail. Με λίγο περισσότερη δουλειά, κάποιος επιτήδειος µπορεί
να αποκρύψει και άλλα σηµάδια που δείχνουν από πού πραγµατικά
προέρχεται ένα µήνυµα.
Λύση στα παραπάνω προβλήµατα δίνουν οι τεχνολογίες κρυπτογράφησης.
Οι τεχνολογίες αυτές εξασφαλίζουν ότι το µήνυµα θα µπορεί να το διαβάσει
µόνο ο παραλήπτης του, καθώς στα ενδιάµεσα στάδια το µήνυµα εµφανίζεται
µε ακατάληπτους χαρακτήρες, είναι δηλαδή µη αναγνώσιµο. Εκτός από την
κρυπτογράφηση, µια άλλη τεχνολογία που παρέχει τέτοιου είδους ασφάλεια
είναι η ηλεκτρονική υπογραφή. Αξίζει, πάντως, να σηµειώσουµε ότι είναι
δυνατόν ένα µήνυµα να κρυπτογραφηθεί και ταυτόχρονα να υπογραφεί
ηλεκτρονικά. Έτσι εξασφαλίζονται εξίσου η ασφάλεια στην επικοινωνία και η
πιστοποίηση περιεχοµένου και ταυτότητας αποστολέα.
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1.6.3

Μέθοδοι κρυπτογράφησης

Οι µέθοδοι κρυπτογράφησης είναι οι εξής τρεις :
¾ Συµµετρική Κρυπτογράφηση.
¾ Ασύµµετρη Κρυπτογράφηση.
¾ Κρυπτογράφηση ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI).

1.6.3.1

Συµµετρική Κρυπτογράφηση

Στη συµµετρική κρυπτογράφηση χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί για την
κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση. Το κλειδί αυτό, θα πρέπει
να είναι γνωστό µόνο στα εξουσιοδοτηµένα µέρη και, κατά συνέπεια,
απαιτείται κάποιο ασφαλές µέσο για τη µετάδοσή του, αυτός µια
προσωπική συνάντηση, κατά την οποία θα συµφωνηθεί το κλειδί που θα
χρησιµοποιείται. Το γεγονός αυτό διαφαίνεται από το εικόνα 2 που
βλέπουµε παρακάτω. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η συµµετρική
κρυπτογραφία είναι αναποτελεσµατική.

Εικόνα 2
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Υπάρχουν αρκετοί αλγόριθµοι που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, που
είναι οι παρακάτω :
¾ Data Encryption Standard (DES). Το DES αναπτύχθηκε κατά την
δεκαετία του 70 και σήµερα χρησιµοποιείται ευρέως. Το µήκος του
κλειδιού που χρησιµοποιεί είναι 56 bits και θεωρείται µικρό για την
επίτευξη υψηλής προστασίας ανταλλασσόµενων µηνυµάτων από
επιθέσεις. Το DES κρυπτογραφεί τα δεδοµένα σε διακριτά µπλοκ των
64 bits και συχνά χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε µία άλλη µέθοδο
που ονοµάζεται cipherblock chaining (CBC). Ο συνδυασµός αυτών
των δύο µεθόδων έχει σαν αποτέλεσµα η κρυπτογράφηση καθενός
µπλοκ

να

εξαρτάται

από

το

περιεχόµενο

του

προηγούµενου

αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια των κρυπτογραφηµένων
µηνυµάτων.
Τα συστήµατα συµµετρικής κρυπτογράφησης προϋποθέτουν την ύπαρξη
αυτός ασφαλούς καναλιού για την ανταλλαγή των µυστικών κλειδιών. Τέτοια
συστήµατα έχουν αναπτυχθεί και ήδη χρησιµοποιούνται, µε πιο διαδεδοµένο
το σύστηµα Kerberos, του MIT (Massachusetts Institute of Technology).
∆ηµιουργήθηκε για να προστατέψει αυτός δικτυακές υπηρεσίες που
παρέχονταν από το Project Athena και βασίζεται στο µοντέλο διανοµής
κλειδιών (key distribution model) των Needham και Schoeder.

¾ Triple DES, DESX, GDES, RDES. Οι αλγόριθµοι αυτοί, αποτελούν
παραλλαγές του DES και µειώνουν τον κίνδυνο αποκρυπτογράφησης
από

εισβολείς,

χρησιµοποιώντας

µεγαλύτερου

µήκους

κλειδιά.

Συγκεκριµένα, το Triple DES κρυπτογραφεί τα µηνύµατα µε τρία
µυστικά κλειδιά στη σειρά, φθάνοντας το µήκος του κλειδιού στα 112
bits.
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¾ RC2, RC4, RC5. Οι αλγόριθµοι αυτοί αναπτύχθηκαν από την RSA
Security Inc. Και χρησιµοποιούν κλειδιά µε διάφορα µήκη που φθάνουν
έως τα 2048 bits. Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς
χρησιµοποιούνται για την κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση
µηνυµάτων που µεταδίδονται στο ∆ιαδίκτυο.

¾ International Data Encryption algorithm (IDEA). Ο αλγόριθµος
αυτός είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος στην Ευρώπη και χρησιµοποιεί
µήκος κλειδιού 128 bits. Ο IDEA αποτελεί την καρδιά πολλών
λογισµικών κρυπτογράφησης ηλεκτρονικών µηνυµάτων.

Οι συµµετρικοί αλγόριθµοι παρουσιάζουν αρκετά προβλήµατα, κατά την
επικοινωνία πελάτη και διακοµιστή µέσω του ∆ιαδικτύου, επειδή απαιτείται η
ανταλλαγή κλειδιών πριν την δροµολόγηση αυτής της επικοινωνίας. Αυτή, η
ανταλλαγή κρυπτογραφηµένων µηνυµάτων µεταξύ όλων των πελατών και του
διακοµιστή, προϋποθέτει την χρήση ίδιου κλειδιού, µε συνέπεια να µην
παραµένει για αρκετό καιρό µυστικό, λόγω αυτής της αυξηµένης διάδοσής του
και κρίνεται απαραίτητη η πάρα πολύ συχνή αλλαγή του.
Προκειµένου να αντιληφθούµε καλύτερα τα συστήµατα συµµετρικής
κρυπτογράφησης, ενδεικτικά θα αναπτύξουµε παρακάτω το σύστηµα
Kerberos.
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1.6.3.1.1

Kerberos Authentication System

Το Kerberos σύστηµα αναπτύχθηκε από το Massachusetts Institute of
Technology (MIT), για να προστατέψει αυτός δικτυακές υπηρεσίες που
παρέχονταν από το Project Athena και βασίζεται στο µοντέλο διανοµής
κλειδιών (key distribution model) των Needham και Schoeder (Bellovin,1991).
Οι εκδόσεις 1 έως 3 χρησιµοποιήθηκαν εσωτερικά από το MIT. Παρ’ όλο που
σχεδιάσθηκε αρχικά για χρήση µε το «Project Athena», η 4η έκδοση πέτυχε
παγκόσµια υιοθέτηση. Λόγω, αυτός, του γεγονότος ότι πολλά περιβάλλοντα
είχαν απαιτήσεις που δεν µπορούσε να καλύψει η 4η έκδοση, νέα
χαρακτηριστικά εισηγήθηκαν µε την ανάπτυξη του Κerberos έκδοσης 5.0 που
απευθυνόταν σε περισσότερες περιπτώσεις. Η τρέχουσα έκδοση είναι η 5.0.
Το Kerberos είναι ένα σύστηµα πιστοποίησης ταυτότητας το οποίο
αναπτύχθηκε µε την ελπίδα αντικατάστασης του συστήµατος που καλείται
πιστοποίηση βάσει ισχυρισµού (authentication by assertion). Η πιστοποίηση
βάσει ισχυρισµού στηρίζεται στην εξής αρχή: όταν ο χρήστης τρέχει ένα
πρόγραµµα που απαιτεί πρόσβαση σε µία δικτυακή υπηρεσία, το πρόγραµµα
ανακοινώνει στον server ότι λειτουργεί εκ µέρους του συγκεκριµένου χρήστη.
Ο server πιστεύει τα στοιχεία που του παρέχει ο client (δηλαδή το
πρόγραµµα) και εξυπηρετεί τον χρήστη χωρίς να ζητά αυτός αποδείξεις.
Αυτός καταλαβαίνουµε, η παρεχόµενη ασφάλεια είναι πολύ χαµηλού
επιπέδου έως και ανύπαρκτη.
Η πιστοποίηση Kerberos, δηµιουργήθηκε για να παρέχει ένα σύστηµα
εµπιστοσύνης ανάµεσα σε υπολογιστές, το οποίο να είναι σε θέση να
επαληθεύσει την ταυτότητα των αρχών ασφαλείας αυτός ένα χρήστη ή έναν
υπολογιστή, επάνω σε ένα ανοικτό, ανασφαλές δίκτυο. Το Kerberos δεν
βασίζεται στην πιστοποίηση από αυτός εµπλεκόµενους υπολογιστές ή την
ιδιωτικότητα επικοινωνιών δικτύου. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι ιδανικό για
πιστοποίηση επάνω στο ∆ιαδίκτυο και σε µεγάλα δίκτυα.
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Το Kerberos λειτουργεί, αυτός µια έµπιστη υπηρεσία πιστοποίησης
χρησιµοποιώντας µυστικά κλειδιά κοινής χρήσης. Στην ουσία, αυτός
υπολογιστής εµπιστεύεται άρρητα το Κέντρο ∆ιανοµής Κλειδιών (Key
Distribution Center-KDC) του Kerberos, επειδή γνωρίζει το ίδιο µυστικό
κλειδί που γνωρίζει ο υπολογιστής, ένα µυστικό που πρέπει να τεθεί ως
τµήµα αυτός έµπιστης διαχειριστικής διεργασίας. Στα Windows, το κοινό
µυστικό παράγεται όταν ο υπολογιστής συνδέεται στον τοµέα. Εφόσον και τα
δύο µέρη µιας συνόδου Kerberos εµπιστεύονται το ΚDC, µπορεί να
θεωρηθεί ότι εµπιστεύονται το ένα το άλλο. Πρακτικά, αυτή η εµπιστοσύνη
υλοποιείται ως µια ασφαλής ανταλλαγή κλειδιών κρυπτογράφησης, που
αποδεικνύει αυτός ταυτότητες των εµπλεκοµένων µερών.
Η πιστοποίηση Kerberos εργάζεται αυτός εικονίζεται στο Εικόνα 3 και
περιγράφεται στη συνέχεια.

Εικόνα 3: Το σύστηµα Kerberos
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Αυτός ο χρήστης ζητά ένα έγκυρο σύνολο διαπιστευτηρίων για ένα
δεδοµένο

διακοµιστή

από

το

ΚDC,

στέλνοντας

µια

αίτηση

χωρίς

κρυπτογράφηση του κειµένου, που περιέχει το όνοµα, δηλαδή την ταυτότητα
του πελάτη.
Το ΚDC αποκρίνεται ψάχνοντας τα µυστικά κλειδιά του χρήστη και του
διακοµιστή µέσα στη βάση δεδοµένων του (στον Ενεργό Κατάλογο) και
δηµιουργώντας ένα εισιτήριο που περιέχει ένα τυχαίο κλειδί συνόδου, την
τρέχουσα ώρα στο ΚDC, µια ώρα λήξης, που καθορίζεται από την πολιτική
και, προαιρετικά, τυχόν αυτός πληροφορίες που είναι απoθηκευµένες µέσα
στη

βάση

δεδοµένων.

Το

εισιτήριο

κρυπτογραφείται,

κατόπιν

χρησιµοποιώντας το µυστικό κλειδί του πελάτη. Κατόπιν δηµιουργείται ένα
δεύτερο εισιτήριο, που καλείται κλειδί συνόδου. Το κλειδί συνόδου
περιλαµβάνει το κλειδί συνόδου και προαιρετικά δεδοµένα πιστοποίησης,
τα οποία κρυπτογραφούνται χρησιµοποιώντας το µυστικό κλειδί διακοµιστή.
Τα συνδυασµένα εισιτήρια µεταδίδονται κατόπιν πίσω στον χρήστη. Είναι
ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι ο διακοµιστής πιστοποίησης δεν χρειάζεται να
πιστοποιήσει τον χρήστη ρητά, επειδή µόνο ο έγκυρος χρήστης θα
µπορέσει να αποκρυπτογραφήσει το εισιτήριο.
Αφού ο χρήστης πάρει ένα έγκυρο εισιτήριο και κλειδί συνόδου για
ένα διακοµιστή, µπορεί να εκκινήσει την απευθείας επικοινωνία µε το
διακοµιστή. Για να εκκινήσει µια επικοινωνία µε ένα διακοµιστή, ο πελάτης
κατασκευάζει ένα πιστοποιητή, που αποτελείται από την τρέχουσα ώρα, το
όνοµα του πελάτη, ένα άθροισµα ελέγχου για τη συγκεκριµένη εφαρµογή,
και ένα τυχαία παραγόµενο αρχικό αριθµό ακολουθίας και / ή ένα
δευτερεύον κλειδί συνόδου, που χρησιµοποιείται για να επαναφέρει µια
µοναδική ταυτότητα συνόδου, ειδικό για την υπηρεσία που ενδιαφέρει τον
χρήστη. Οι πιστοποιητές είναι έγκυροι µόνο για µια προσπάθεια και δεν
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να τύχουν εκµετάλλευσης µέσω µιας
επίθεσης αναπαραγωγής, επειδή εξαρτώνται από την τρέχουσα ώρα. Ο
πιστοποιητής, κατόπιν κρυπτογραφείται και µεταδίδεται µαζί µε το εισιτήριο
συνόδου στο διακοµιστή, από τον οποίο ζητήθηκε η υπηρεσία.
Όταν

ο

διακοµιστής

δεχθεί

το

εισιτήριο

από

τον

πελάτη,

αποκρυπτογραφεί το εισιτήριο συνόδου χρησιµοποιώντας το κοινό µυστικό
κλειδί του διακοµιστή (το οποίο µυστικό κλειδί, αν υπάρχουν περισσότερα
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του

αυτός,

δηλώνεται

στο

τµήµα

ακρυπτογράφητου

κειµένου

του

εισιτηρίου). Κατόπιν ανακτά από το κλειδί συνόδου το εισιτήριο και το
χρησιµοποιεί για να αποκρυπτογραφήσει τον πιστοποιητή. Η δυνατότητα
του διακοµιστή να αποκρυπτογραφήσει το εισιτήριο αποδεικνύει ότι
κρυπτογραφήθηκε χρησιµοποιώντας το ιδιωτικό κλειδί του διακοµιστή, που
είναι γνωστό µόνο στο KDC, οπότε υπάρχει εµπιστοσύνη στην ταυτότητα
του πελάτη. Ο πιστοποιητής χρησιµοποιείται για να σιγουρέψει ότι η
επικοινωνία είναι πρόσφατη και δεν είναι µια επίθεση αναπαραγωγής. Τα
εισιτήρια µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για µια διάρκεια που
καθορίζεται από την πολιτική ασφαλείας του τοµέα και δεν υπερβαίνει αυτός
10 ώρες. Αυτό µειώνει το φορτίο του KDC, που δεν χρειάζεται να κάνει
περισσότερες από µια αιτήσεις ανά εργάσιµη ηµέρα. Οι πελάτες
αποθηκεύουν προσωρινά τα εισιτήρια συνόδου σε ένα ασφαλή χώρο που
βρίσκεται µέσα στη RAM και τα καταστρέφουν όταν λήγουν.
Το σύστηµα αυθεντικοποίησης Kerberos, χρησιµοποιεί την ιδιότητα
επαναχρησιµοποίησης εισιτηρίων (Steiner,1998) για να συντοµεύσει το
χρόνο εκχώρησης εισιτηρίων, εκχωρώντας ένα εισιτήριο συνόδου για τον
εαυτό του, καθώς και για το διακοµιστή στόχου, την πρώτη φορά που
έρχεται σε επαφή µε έναν χρήστη. Όταν γίνει η πρώτη αίτηση από έναν
χρήστη το ΚDC αποκρίνεται πρώτα µε ένα εισιτήριο συνόδου για να κάνει
περαιτέρω

αιτήσεις

εισιτηρίων,

που

καλείται

Εισιτήριο

Απόδοσης

Εισιτηρίων (Ticket Granting Ticket, TGT) και µετά µε ένα εισιτήριο συνόδου
για το διακοµιστή. Το TGT αποφεύγει περαιτέρω αναζητήσεις στον Ενεργό
Κατάλογο από τον πελάτη, πιστοποιώντας εκ των προτέρων επόµενες
αιτήσεις εισιτηρίων µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το Kerberos πιστοποιεί
αυτός αιτήσεις. Αυτός κάθε εισιτήριο συνόδου, το TGT είναι έγκυρο µέχρι να
λήξει, πράγµα που εξαρτάται από την πολιτική ασφάλειας τοµέα.
Το Kerberos διαιρείται, από τεχνικής σκοπιάς σε δύο υπηρεσίες, την
υπηρεσία TGT, που είναι η µόνη υπηρεσία που κάνει την πιστοποίηση ως
αυτός τον Ενεργό Κατάλογο και την υπηρεσία Ticket Granting, η οποία
εκδίδει εισιτήρια συνόδου, όταν αυτός παρέχεται ένα έγκυρο TGT.

43

1.6.3.1.2

Αδυναµίες του Kerberos

Το Kerberos δεν έχει την δυνατότητα να προστατέψει ένα δίκτυο από κάθε
είδους απειλή. Λειτουργεί βάσει συγκεκριµένων υποθέσεων όσον αναφορά
την υποκείµενη δικτυακή δοµή. ∆εν µπορεί λοιπόν να παρέµβει το σύστηµα
Kerberos στα εξής (Kohl, 1991) :
1. Επιθέσεις του τύπου άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service
attack) δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε το Kerberos. Ένας
εισβολέας µπορεί εκµεταλλευόµενος αδυναµίες του συστήµατος, να
αποτρέψει έναν server από το να συµµετέχει στα κανονικά βήµατα
πιστοποίησης. Η ανίχνευση και η επιδιόρθωση τέτοιων καταστάσεων
αφήνεται στα χέρια των διαχειριστών και των χρηστών.

2. Οι χρήστες πρέπει να κρατούν αυτός κωδικούς αυτός µυστικούς.
Το Kerberos δεν είναι σε θέση να προστατέψει το δίκτυο από
ασυνείδητους χρήστες που µοιράζουν αυτός κωδικούς αυτός ή που δεν
είναι αρκετά προσεκτικοί για να τον κρατήσουν κρυφό.

3. Επιθέσεις που βασίζονται στην πρόβλεψη εύκολων κωδικών
(password guessing attack) δεν αντιµετωπίζονται από τον Kerberos.
Αυτός εισβολέας µε χρήση αυτός λεξικού, µπορεί εύκολα να «σπάσει»
µικρούς και εύκολους κωδικούς που αποτελούνται από λέξεις που
µπορούν να βρεθούν σε λεξικό.
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4. Κάθε µηχανή του δικτύου πρέπει να έχει ένα καλά ρυθµισµένο
ρολόι. Μηχανές µε ρυθµίσεις ώρας που διαφέρουν σηµαντικά (πάνω
από 5 λεπτά) µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην πιστοποίηση
των timestamps που εµπεριέχονται στα µηνύµατα. Έτσι, αυτός ο
εισβολέας

εκµεταλλευόµενος

αυτή

την

αδυναµία

µπορεί

να

πραγµατοποιήσει επίθεση επανάληψης (replay attack). Ή ακόµα
βρίσκοντας τον απαραίτητο χρόνο, να σπάσει αδύναµους κωδικούς
χρηστών.

1.6.3.2

Ασύµµετρη κρυπτογράφηση

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ένας τύπος κρυπτογραφικού
αλγόριθµου ανακαλύφθηκε γνωστός ως δηµόσιο κλειδί κρυπτογράφησης ή
ασύµµετρη κρυπτογράφηση. Στο σύστηµα αυτό χρησιµοποιούνται ζευγάρια
κλειδιών, το ένα για κρυπτογράφηση του µηνύµατος και το άλλο για την
αποκρυπτογράφησή του. Η αποκρυπτογράφηση ενός µηνύµατος, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο από το κλειδί που αντιστοιχεί σε εκείνο µε το οποίο
έγινε η κρυπτογράφηση.
Κάθε µέρος του συστήµατος κρυπτογράφησης µε δηµόσιο κλειδί κατέχει το
δικό του µοναδικό ζευγάρι κλειδιών. Το ένα από τα δύο κλειδιά ονοµάζεται
δηµόσιο κλειδί και διανέµεται δηµοσίως, ενώ το άλλο ονοµάζεται ιδιωτικό
κλειδί και παραµένει µυστικό. Τα κλειδιά αυτά δηµιουργούνται µε τρόπο ώστε
να έχουν αυτός εξής ιδιότητες:
¾ Μήνυµα κρυπτογραφηµένο µε το δηµόσιο κλειδί µπορεί να
αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε το ιδιωτικό κλειδί και αντίστροφα.
¾ Το ένα κλειδί δεν µπορεί να προκύψει από το άλλο µε απλό τρόπο.
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Προκειµένου να αντιληφθούµε τον τρόπο που λειτουργεί η ασύµµετρη
κρυπτογράφηση βλέπουµε το Εικόνα 4, παρακάτω.

Εικόνα 4
Το σύστηµα κρυπτογράφησης µε δηµόσιο κλειδί αποτελεί την ιδανική λύση
για την επίτευξη ασφαλούς επικοινωνίας µέσω του ∆ιαδικτύου. Κάθε χρήστης
του ∆ιαδικτύου µπορεί να στείλει κρυπτογραφηµένα µηνύµατα σε έναν
συγκεκριµένο διακοµιστή, χωρίς να χρειάζεται να κατέχουν µεταξύ τους ένα
κοινό µυστικό κλειδί.
Η βασική αυτή αρχή κρυπτογραφίας δηµόσιου κλειδιού διατυπώθηκε το
1976 από Diffie και Hellman, ενώ το 1977 οι Rivest, Shamir και Adleman,
βασιζόµενοι σε αρχές θεωρίας των πεπερασµένων πεδίων, δηµιούργησαν το
κρυπτοσύστηµα RSA, την πρώτη υλοποίηση συστήµατος κρυπτογραφίας
δηµόσιου κλειδιού. Ο RSA χρησιµοποιεί µήκη κλειδιών αρχίζοντας από τα
512

bits

Προκειµένου

έως
να

και
επιτευχθεί

µεγαλύτερα
η

επικοινωνία

από
µε

1024

χρήση

bits.

ασύµµετρης

κρυπτογραφίας, ο κάθε χρήστης πρέπει να διαθέτει τα δικά του κλειδιά, ένα
δηµόσιο και ένα ιδιωτικό. Ο αποστολέας του µηνύµατος πρέπει να γνωρίζει το
δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και να κρυπτογραφήσει το µήνυµα µε αυτό. Ο
παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί.
Το δηµόσιο κλειδί δεν αποτελεί µυστική πληροφορία, συνεπώς µπορεί να
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µεταδοθεί χωρίς την απαίτηση ύπαρξης ασφαλούς µέσου. Το ιδιωτικό κλειδί
χρησιµοποιείται µόνο από τον ιδιοκτήτη του και δεν µεταδίδεται ποτέ. Όταν
ένα µήνυµα έχει κρυπτογραφηθεί µε το δηµόσιο κλειδί κάποιου χρήστη,
µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε το ιδιωτικό του κλειδί. Επειδή µόνο ο
χρήστης

γνωρίζει

το

ιδιωτικό

του

κλειδί,

µόνο

αυτός

µπορεί

να

αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα που απευθύνονται σε αυτόν. Ούτε καν το
δηµόσιο κλειδί που χρησιµοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση δεν µπορεί να
αποκωδικοποιήσει το µήνυµα, γι’ αυτό και η γνώση του δηµόσιου κλειδιού
από τρίτους δεν αποτελεί πρόβληµα.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι, η ασύµµετρη κρυπτογράφηση έχει το εξής
µειονέκτηµα, ότι δηλαδή οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιεί, είναι πολύ
βραδύτεροι από τους αντίστοιχους της συµµετρικής. Αυτό γίνεται αντιληπτό
αν αναλογιστούµε ότι η ταχύτερη εκτέλεση του RSA είναι περίπου χίλιες
φορές πιο αργή από τον χρόνο που απαιτεί ο τυπικός συµµετρικός
αλγόριθµος, γι’ αυτό και δεν χρησιµοποιείται στην κρυπτογράφηση µεγάλων
µηνυµάτων.
Τα κλειδιά που χρησιµοποιούνται, από τους αλγορίθµους δηµοσίου
κλειδιού πρέπει να είναι µεγαλύτερα σε µήκος από αυτό των συµµετρικών
κλειδιών, ώστε να προβάλλουν τον ίδιο βαθµό αντίστασης σε πιθανές
επιθέσεις εισβολέων. Ένα ζευγάρι δηµοσίου κλειδιού

µήκους 384 bits

παρέχει την ίδια ασφάλεια µε 40 bits συµµετρικό κλειδί.
Αντίθετα από τα συµµετρικά κλειδιά, που χρησιµοποιούνται για να
κρυπτογραφήσουν µία φορά την επικοινωνία µεταξύ παραλήπτη και
αποστολέα και στη συνέχεια απορρίπτονται, τα ζευγάρια δηµοσίων κλειδιών
µπορεί να χρησιµοποιηθούν για εκατοµµύρια κρυπτογραφήσεις κατά την
διάρκεια της λειτουργίας τους.
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1.6.3.3

Υποδοµή ∆ηµοσίου Κλειδιού (PKI)

Η υποδοµή δηµοσίου κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) (Γκλαβά,
2001) είναι µία βάση ασφάλειας που βεβαιώνει ότι οι συναλλαγές µέσω του
Web µπορούν να είναι αξιόπιστες, αυτές ήταν οι προσωπικές συναλλαγές
κάποτε. Το PKI είναι το καθολικό όνοµα που αναφέρεται στα ατοµικά µέτρα
ασφάλειας που βεβαιώνουν ότι οι συναλλαγές είναι εµπιστευτικές, που
εξαναγκάζουν τους συνεργάτες µιας επιχείρησης να αποδεικνύουν την
ταυτότητά

τους,

που

εµποδίζουν

τροποποιήσεις

ή

αλλοιώσεις

των

συναλλαγών και εφαρµόζουν νοµικά το αναµφισβήτητο των συναλλαγών.
Συµπερασµατικά λοιπόν, το PKI επανακαθορίζει την εµπιστοσύνη των
εταιριών όσον αφορά συναλλαγές που γίνονται στο ∆ιαδίκτυο.
Το PKI αποτελείται από έξι διαφορετικά µέρη που δουλεύουν µαζί για να
δηµιουργήσουν την βάση ασφάλειας :
¾ Κρυπτογράφηση ∆ηµόσιου Κλειδιού.
¾ Ψηφιακή Υπογραφή.
¾ Συνάρτηση Ταξινόµησης του Μηνύµατος.
¾ Ψηφιακούς Φακέλους.
¾ Αρχή Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certificate Authority-CA).
¾ Αρχή Έκδοσης Εγγράφων (Registration Authority-RA).
Καθώς εξετάζουµε πλευρές του PKI, θα προσδιορίσουµε τον τρόπο µε τον
οποίο εκπληρώνει κάθε µέρος το δικό του µερίδιο, για να µπορεί να
ανταποκριθεί το PKI συνολικά σε όλα τα θέµατα καθορισµού εµπιστοσύνης,
ώστε να αναπτυχθεί µία καλή επαγγελµατική σχέση µέσω ∆ιαδικτύου.
Οι βασικές λειτουργίες /υπηρεσίες των Υποδοµών ∆ηµόσιου Κλειδιού είναι :
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►Εµπιστευτικότητα (Confidentiality): Πρόκειται για την προστασία των
δεδοµένων ενάντια σε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή γνωστοποίησή τους.
Η υπηρεσία αυτή υλοποιείται µέσω µηχανισµών ελέγχου πρόσβασης στην
περίπτωση αποθήκευσης δεδοµένων και µέσω κωδικοποίησης κατά την
αποστολή τους. Η Υποδοµή ∆ηµόσιου Κλειδιού παρέχει κωδικοποίηση, αφού
οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης υλοποιούνται κατά βάση από το
συνδυασµό µεθόδων πιστοποίησης (authentication) και εξουσιοδότησης
(authorization).
►Ακεραιότητα (Integrity): Είναι η προστασία των δεδοµένων ενάντια σε µη
εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση ή αντικατάστασή τους. Παρέχεται από
µηχανισµούς

κρυπτογραφίας,

δηλαδή

τις

ηλεκτρονικές

υπογραφές.

►Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation): Η Μη Άρνηση Αποδοχής
συνδυάζει τις υπηρεσίες Πιστοποίησης και Ακεραιότητας. Ο αποστολέας
δεδοµένων δεν µπορεί να αρνηθεί ότι δηµιούργησε και απέστειλε το µήνυµα.
Η ασύµµετρη κρυπτογραφία παρέχει ηλεκτρονικές υπογραφές, κατά συνέπεια
µόνο ο αποστολέας του µηνύµατος θα µπορούσε να κατέχει τη συγκεκριµένη
υπογραφή. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε, και φυσικά ο παραλήπτης
του µηνύµατος, µπορεί να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική υπογραφή του
αποστολέα.

►Πιστοποίηση (Authentication): Πρόκειται για την επιβεβαίωση της
ταυτότητας του ατόµου ή της πηγής αποστολής των πληροφοριών. Κάθε
χρήστης που επιθυµεί να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του άλλου προσώπου ή
εξυπηρετητή µε τον οποίο επικοινωνεί, βασίζεται στην πιστοποίηση. Οι
παραδοσιακές µέθοδοι πιστοποίησης είναι οι εξής:
•

Με κάποιον κωδικό που γνωρίζουµε, το PIN µιας τραπεζικής κάρτας ή
το password ενός λογαριασµού.
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•

Με κάποιο αντικείµενο που έχουµε στην ιδιοκτησία αυτός, λόγου χάρη
το κλειδί µιας πόρτας ή µια τραπεζική κάρτα.

•

Με δακτυλικά αποτυπώµατα, φωνή κ.λπ.

1.6.3.3.1

Κρυπτογράφηση ∆ηµοσίου Κλειδιού

Η βάση του PKI είναι µία τεχνολογία που ονοµάζεται κρυπτογράφηση
δηµοσίου κλειδιού (public key cryptography), είναι η τεχνολογική λύση στο
πρόβληµα

που

δηµιουργείται

από

τα

άτοµα

που

υποκλέπτουν

τα

εµπιστευτικά µηνύµατα που στέλνονται µέσω του ∆ιαδικτύου. Είναι ο
µαθηµατικός µυστικός κώδικας µε τον οποίο κάθε γράµµα αλλάζει σε ένα
διαφορετικό γράµµα, αριθµό ή σύµβολο, δηµιουργώντας µία σελίδα που δεν
έχει έννοια, ώστε το µήνυµα να µην µπορεί να διαβαστεί, ακόµα και αν
υποκλαπεί.
Η κρυπτογράφηση του δηµόσιου κλειδιού είναι διαφορετική από τον
ιστορικό µυστικό κώδικα και χρησιµοποιείται µέσω ∆ιαδικτύου διότι διαθέτει
δύο κλειδιά. ∆ηµιουργείται από έναν µαθηµατικό κώδικα που βασίζεται σε
έναν αλγόριθµο και σε µία τιµή, µε ένα συµπληρωµατικό αλγόριθµο και τιµή.
Η ευελιξία αυτού του συστήµατος είναι ότι αυτός ο αλγόριθµος µπορεί να
κρυπτογραφήσει το µήνυµα και ο άλλος να το αποκρυπτογραφήσει. Συνεπώς,
ο ένας από τους δύο αλγορίθµους µπορεί να γίνει δηµόσιος, ενώ ο αυτός
κρατιέται µυστικός. Είναι αδύνατο για ένα άτοµο να αποκρυπτογραφήσει το
ιδιωτικό κλειδί από το δηµόσιο ή το αντίστροφο. Με αυτό το σύστηµα δεν έχει
σηµασία εάν ο κώδικας υποκλέπτεται και διαβάζεται, επειδή είναι δηµόσιος. Ο
µόνος κώδικας που µπορεί να αποκρυπτογραφήσει τα κρυπτογραφηµένα
µηνύµατα είναι αυτός που παραµένει ιδιωτικός. (Βλέπε εικόνα 5)
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Εικόνα 5 : Κρυπτογράφηση PKI

Σηµείωση : Το ιδιωτικό και το δηµόσιο κλειδί µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να κρυπτογραφήσουν ή να αποκρυπτογραφήσουν το µήνυµα . Με αυτό το
σύστηµα και τα δύο µέρη µπορούν να στείλουν ή να λάβουν το µήνυµα.

51

1.6.3.3.2

Ψηφιακές Υπογραφές ( Digital Signatures)

Οι ψηφιακές υπογραφές εφαρµόζονται χρησιµοποιώντας το δηµόσιο κλειδί
κρυπτογράφησης. Η καθεµία από αυτές αποτελεί έναν κρυπτογραφικό
µηχανισµό, που βεβαιώνει την πηγή προέλευσης και το περιεχόµενο ενός
µηνύµατος. Τα µηνύµατα κρυπτογραφούνται µε τη βοήθεια του ιδιωτικού
κλειδιού του χρήστη και µπορούν να αποκρυπτογραφηθούν µόνο µε το
δηµόσιο κλειδί του, όπως φαίνεται στο εικόνα 6 παρακάτω. Η λειτουργία των
ψηφιακών υπογραφών είναι η εξής :
¾ Αρχικά ο χρήστης δηµιουργεί µία εντολή αναγνώρισης, δηλαδή ένα
απλό κείµενο.
¾ Κωδικοποιεί το κείµενό του αυτό µε το ιδιωτικό του κλειδί,
δηµιουργώντας µία κρυπτογραφηµένη υπογραφή.
¾ Τοποθετεί την υπογραφή του στο µήνυµα που θέλει να στείλει και
κρυπτογραφεί και τα δύο µαζί, µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη.
¾ Ο παραλήπτης αποκωδικοποιεί το µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί και
διαχωρίζει το µήνυµα από την ψηφιακή υπογραφή.
¾ Ο παραλήπτης εν συνεχεία αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή υπογραφή
µε το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα και εφόσον αποκωδικοποιηθεί
σωστά, τότε πιστοποιείται η ταυτότητα του αποστολέα.

Εικόνα 6
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1.6.3.3.3

Συνάρτηση Ταξινόµησης του Μηνύµατος

Οι συναρτήσεις ταξινόµησης του µηνύµατος, γνωστές και ως one way
hashes, παρέχουν ένα πραγµατικά αξιόπιστο έλεγχο της ακεραιότητας του
µηνύµατος. Αυτές επιδίδονται στο να τεµαχίζουν το απλό κείµενο σε µικρά
κοµµάτια και το µετατρέπουν σε µία µορφή που δείχνει τυχαία. Τα µικρά αυτά
κοµµάτια του αρχικού µηνύµατος, έχουν σταθερό µήκος και ονοµάζονται
hashes. Εξαιτίας του µικρού µήκους των hashes η συνολική πληροφορία του
µηνύµατος χάνεται καθώς δεν υπάρχει τρόπος αποκωδικοποίησης του ενός
hash.
Η ταξινόµηση ενός µηνύµατος λειτουργεί σαν ψηφιακό δακτυλικό
αποτύπωµα για το αρχικό µήνυµα, καθώς µία µικρή αλλαγή του απλού
κειµένου συνεπάγεται την πλήρη µεταβολή της ταξινόµησης του. Εποµένως
ένας

συνδυασµός

της

ασύµµετρης

κρυπτογράφησης,

των

ψηφιακών

υπογραφών και των συναρτήσεων ταξινόµησης δίνει την δυνατότητα
εδραίωσης µίας ασφαλούς επικοινωνίας µέσω ∆ιαδικτύου. Η λειτουργία των
συναρτήσεων ταξινόµησης είναι η εξής :
¾ Η εκτέλεση της συνάρτησης ταξινόµησης για ένα µήνυµα θα
δηµιουργήσει το hash αυτού του µηνύµατος.
¾ Το hash υπογράφεται µε το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα.
¾ Το hash και το αρχικό µήνυµα στέλνεται στον παραλήπτη.
¾ Ο παραλήπτης αποκωδικοποιεί το hash, χρησιµοποιώντας το δηµόσιο
κλειδί του αποστολέα και συγκρίνει το αποτέλεσµα µε αυτό που
προκύπτει από την εκτέλεση της συνάρτησης ταξινόµησης για το
παραπάνω µήνυµα.
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¾ Εάν τα δύο αποτελέσµατα είναι ίδια, τότε ο παραλήπτης επικυρώνει
την ταυτότητα του αποστολέα, αλλά και την αυθεντικότητα του
µηνύµατος.
Οι πιο γνωστές συναρτήσεις ταξινόµησης που χρησιµοποιούνται είναι
οι εξής :
¾ Η MD4 αναπτύχθηκε από τον Ronald Rivest και την δυνατότητα
δηµιουργίας hashes µήκους 128 bits. Μικρά προβλήµατα που
διαπιστώθηκαν κατά την διάρκεια της λειτουργίας της οδήγησαν
στην αντικατάστασή της από την MD5.
¾ Η MD5 παράγει και αυτή hashes µήκους 128 bits, είναι
λειτουργικότερη από την MD4 και αποτελεί την πιο διαδεδοµένη
συνάρτηση ταξινόµησης.
¾ Η συνάρτηση ταξινόµησης Secure Hash Algorithm (SHA)
σχεδιάσθηκε από το National Institute of Standards and
Technology των ΗΠΑ και παράγει hashes µήκους 160 bits.
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1.6.3.3.4

Ψηφιακοί Φάκελοι (Digital Envelopes)

Η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι
ιδανική για την ασφαλή ανταλλαγή µηνυµάτων µέσω ∆ιαδικτύου, όµως το
µειονέκτηµα της µικρής ταχύτητας εκτέλεσης των απαραίτητων αλγορίθµων
σε σχέση µε αυτή των συµµετρικών αλγορίθµων, καθιστά την ασύµµετρη
κρυπτογράφηση ακατάλληλη για την µεταφορά µεγάλων µηνυµάτων. Η λύση
στο πρόβληµα αυτό είναι ο ψηφιακός φάκελος (Γεωργόπουλος, 2001), ο
οποίος συνδυάζει τα δύο συστήµατα κρυπτογράφησης προκειµένου να
χρησιµοποιηθούν τα καλύτερα χαρακτηριστικά τους. Το σύστηµα ψηφιακού
φακέλου, χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση διπλής επικοινωνίας.
Ο αποστολέας προκειµένου να εκµεταλλευτεί αυτό το σύστηµα, πρέπει
αρχικά να παράγει ένα τυχαίο µυστικό κλειδί, που ονοµάζεται session key
γιατί απορρίπτεται µετά το πέρας της επικοινωνίας του αποστολέα και του
παραλήπτη. Στη συνέχεια το µήνυµα κρυπτογραφείται µε τη βοήθεια του
session key και του συµµετρικού αλγορίθµου. Το session key κωδικοποιείται
µε το δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη µορφοποιώντας το ψηφιακό φάκελο. Ο
αποστολέας προωθεί στον παραλήπτη το κρυπτογραφηµένο µήνυµα και το
ψηφιακό φάκελο.
Ο παραλήπτης µε την σειρά του χρησιµοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να
αποκρυπτογραφήσει το ψηφιακό φάκελο και να αποκτήσει το session key, µε
την βοήθεια του οποίου αποκωδικοποιείται το µήνυµα. Τελικά, τόσο το
µήνυµα

όσο και

το session

key

είναι

ασφαλή,

αφού

το µήνυµα

κρυπτογραφήθηκε µε το συµµετρικό session key , που το γνωρίζουν µόνο ο
αποστολέας και ο παραλήπτης, ενώ το session key κρυπτογραφήθηκε µε την
βοήθεια της µεθόδου κρυπτογράφησης του δηµοσίου κλειδιού.
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1.6.3.3.5

Αρχές Πιστοποίησης (Certifying Authorities- CA)

Η λειτουργία της κρυπτογράφησης του δηµοσίου κλειδιού, στηρίζεται στην
αρχή ότι ο αποστολέας ενός µηνύµατος έχει στην κατοχή του το δηµόσιο
κλειδί του παραλήπτη. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, ο κάθε χρήστης του
∆ιαδικτύου θα έπρεπε να έχει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή

του τα

δηµόσια κλειδιά των εκατοντάδων ή και χιλιάδων ιστοσελίδων που έχει
επισκεφτεί, ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µαζί τους µε ασφάλεια. Στην
πραγµατικότητα όµως δεν συµβαίνει αυτό, γατί όλος αυτός ο µηχανισµός
στηρίζεται

στις

έµπιστε

τρίτες

οντότητες,

που

ονοµάζονται

αρχές

πιστοποίησης (Γεωργόπουλος, 2001).
Οι αρχές πιστοποίησης είναι εµπορικοί οργανισµοί που έχουν σαν κύριο
µέληµά τους την επικύρωση της ταυτότητας των χρηστών του ∆ιαδικτύου,
αλλά και των ψηφιακών καταστηµάτων. Η συµµετοχή τους στο σύστηµα είναι
σηµαντική, καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να κατέχει τα δηµόσια κλειδιά
όλων των δικτυακών τόπων, παρά µόνο των λίγων και γνωστών αρχών
πιστοποίησης. Εποµένως κάθε ψηφιακό κατάστηµα ή ιστοσελίδα µπορεί να
διαθέτει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί από µία αρχή
πιστοποίησης και µέσω αυτής επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητά τους και
διανέµουν το δηµόσιο κλειδί τους.
Η δηµιουργία ενός πιστοποιητικού για ένα ψηφιακό κατάστηµα έχει ως εξής
:
1. Το ψηφιακό κατάστηµα αναπτύσσει ένα ζευγάρι ιδιωτικού και δηµόσιου
κλειδιού.
2. Στέλνει το δηµόσιο κλειδί σε
απαραίτητες

πληροφορίες

µία αρχή πιστοποίησης µαζί µε τις
και

την

ταυτότητα

του

ψηφιακού

καταστήµατος.
3. Η αρχή πιστοποίησης θα εξακριβώσει τις πληροφορίες και την
ταυτότητα του ψηφιακού καταστήµατος.
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4. Αφού επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, η αρχή πιστοποίησης θα
εκδώσει ένα πιστοποιητικό, που θα περιέχει το δηµόσιο κλειδί µαζί µε
τις πληροφορίες πιστοποίησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικών µηνυµάτων, το λογότυπο του ψηφιακού
καταστήµατος και την χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού.
5. Η αρχή πιστοποίησης δηµιουργεί ένα µήνυµα που περιέχει το
πιστοποιητικό και αφού εκτελέσει την δική της συνάρτηση ταξινόµησης,
υπογράφει κάθε hash µε το ιδιωτικό της κλειδί και στέλνει το µήνυµα
αυτό στο ψηφιακό κατάστηµα.

Ο κάθε πελάτης που ζητά το πιστοποιητικό του ψηφιακού καταστήµατος
αποκωδικοποιεί το hash µε το γνωστό δηµόσιο κλειδί της αρχής
πιστοποίησης για να εξακριβώσει την ταυτότητα του ψηφιακού καταστήµατος.
Οι αρχές πιστοποίησης έχουν δεδοµένη ιεραρχία, όπου στην κορυφή της
πυραµίδας βρίσκονται οι root CΑ s, από όπου παίρνουν τα πιστοποιητικά
τους καθώς και το δικαίωµα έκδοσής τους οι υπόλοιπες CΑ s της πυραµίδας.
Στο εικόνα 7, απεικονίζεται η ιεραρχία εµπιστοσύνης, όπου οι πρωτοβάθµιες
δηµόσιες αρχές πιστοποίησης µπορούν να διανείµουν και να αναστέλλουν τα
πιστοποιητικά των υπολοίπων CΑ s στη βάση της πυραµίδας. Οι υφιστάµενες
αρχές

πιστοποίησης

είναι

αυτές

που

παρέχουν

πιστοποιητικά

στις

επιχειρήσεις και τους χρήστες του ∆ιαδικτύου.
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Εικόνα 7 : Η ιεραρχία εµπιστοσύνης
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1.6.3.3.6

Αρχές Έκδοσης Εγγράφων ( Registration AuthoritiesRA)

Οι αρχές έκδοσης εγγράφων (Registration Authorities- RA) είναι εταιρίες
διαφορετικές από τις CA, που εγγράφουν ή ορίζουν νέους χρήστες στο PKI
(Γκλαβά, 2001). Με άλλα λόγια οι RA είναι ένας ενδιάµεσος που λαµβάνει την
αίτηση για τα πιστοποιητικά από τον χρήστη, κάνει την νοµική δουλειά
πιστοποιώντας την ταυτότητα του χρήστη και µετά έρχεται σε επαφή µε την
CA. Οι RA δεν µπορεί να δώσει ψηφιακές υπογραφές.
Υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι για να χρησιµοποιήσει κάποιος την RA.
Πρώτα από όλα πρόκειται για µία αυτόνοµη εταιρία που ενεργεί σαν
ενδιάµεσος µεταξύ του χρήστη και της CA. Αυτό σηµαίνει ότι ακόµα και η CA
να βρίσκεται σε διαφορετική χώρα, η RA µπορεί να βρίσκεται στην πόλη του
χρήστη.
Ακόµη ένα πλεονέκτηµα είναι ότι οι ενέργειες της αίτησης και της
πιστοποίησης της ταυτότητας µπορούν να διαχωριστούν τελείως από τις
ενέργειες που δίνουν το πιστοποιητικό. Πρόκειται δηλαδή για ένα επιπλέον
βήµα ασφάλειας, που διαχωρίζει τις ιδιωτικές πληροφορίες από το ίδιο το
πιστοποιητικό.
Τέλος, η χρήση µίας εταιρίας RA, απελευθερώνει τον χρόνο από την CA. Οι
έλεγχοι της ταυτότητας µίας εταιρίας ή ενός ατόµου είναι τα πιο χρονοβόρα
θέµατα του PKI. Απαλείφοντας την διαδικασία από την CA, αυτή
επικεντρώνεται σε άλλα θέµατα, όπως στην διαχείριση του PKI.
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1.6.4

Ασφάλεια Internet Πρωτοκόλλου ( IPSec )

Η ασφάλεια του Internet πρωτοκόλλου ή IPSec είναι η βάση για την
ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, γιατί ο χειρισµός τους γίνεται σε
επίπεδο πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο αυτό διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλείς
οι συναλλαγές από και προς τον Web διακοµιστή µας. Για παράδειγµα, αν
κάποιος συνδεθεί στη Web τοποθεσία µας και προσπαθήσει να στείλει µία
παραγγελία, το IPSec είναι η ασφάλεια που εφαρµόζεται σε αυτήν την
συναλλαγή, βεβαιώνει λοιπόν ότι φθάνει αµετάβλητη, αδιάβαστη και
προερχόµενη από το άτοµο που ισχυρίζεται ότι την στέλνει.
Με άλλα λόγια, το IPSec λειτουργεί κλείνοντας το πακέτο των πληροφοριών
το οποίο αποστέλλεται, σε ένα άλλο πακέτο, πριν σταλεί µέσω ∆ιαδικτύου.
Στον παραλήπτη, το πακέτο αποκωδικοποιείται και διαβάζεται από µία
συσκευή που έχει καθορίσει ο αποστολέας.
Το IPSec, αποτελείται από τρεις διαφορετικούς µηχανισµούς ασφάλειας :
την επικεφαλίδα ελέγχου ταυτότητας, το ωφέλιµο φορτίο συµπυκνωµένης
ασφάλειας και το κλειδί διαχείρισης. Οι τρεις µηχανισµοί χρησιµοποιούνται σε
συνδυασµό µεταξύ τους, για καλύτερα αποτελέσµατα ασφάλειας. (Βλέπε
εικόνα 8)
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Εικόνα 8

Επικεφαλίδα ελέγχου ταυτότητας (authentication header) : Το AH
επικεντρώνεται στον έλεγχο ταυτότητας των ατόµων που στέλνουν τις
πληροφορίες και βεβαιώνεται ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στην διαδροµή. Το AH
µπαίνει µετά την IP επικεφαλίδα, αλλά πριν από τις άλλες πληροφορίες που
πρόκειται να πιστοποιηθούν.
Ωφέλιµο φορτίο συµπυκνωµένης ασφάλειας (encapsulating security
payload- ESP) : To ESP πιστοποιεί επίσης την ταυτότητα του χρήστη, αλλά
υποστηρίζει και την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Υπάρχουν διαφορετικά
επίπεδα ESP που µπορούν να προσαρµοστούν για κάθε κατάσταση.
Στη χρήση του AH και του ESP, ο αποστολέας και ο παραλήπτης θα
πρέπει να συµφωνήσουν σε ένα κλειδί κρυπτογράφησης, ένα κλειδί
αποκρυπτογράφησης, µία µέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Γενικά το ESP
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εφαρµόζεται πρώτα στο επίπεδο µεταφοράς

για να προετοιµαστεί η

αποστολή ενός µηνύµατος. Μετά προστίθεται το AH στην κορυφή, ώστε το
πρώτο πράγµα που θα διαβαστεί από τον παραλήπτη να είναι αυτό.
Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης Κλειδιού Internet (Internet Key Management
Protocol) : Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί τον πυρήνα του IPSec. Ο
µηχανισµός αυτός επιτρέπει να ανταλλάσσουν δύο µέρη τα δηµόσια κλειδιά
τους και να διαµορφώνουν µία ασφαλή σύνοδο. Αφού γίνει η ανταλλαγή των
δηµόσιων κλειδιών, ορίζεται ένα προσδιοριστικό συνόδου. Το προσδιοριστικό
αυτό, αποτελεί τον ορισµό της ∆ιαδικτυακής σχέσης που µοιράζονται δύο
µέρη. Για παράδειγµα, ένα προσδιοριστικό συνόδου πιστοποιεί το άτοµο µε το
οποίο συνδιαλεγόµαστε και µετά επιτρέπει την εκτέλεση ορισµένων εντολών
που µπορεί να έχουµε διαµορφώσει γι’ αυτήν την σχέση.
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι που µπορούν να ανταλλαγούν τα
κλειδιά µεταξύ δύο διαφορετικών µερών. Ο πρώτος είναι η µη αυτόµατη
ανταλλαγή. Αυτή η µέθοδος απαιτεί να δίνουν οι χρήστες µη αυτόµατα το
κλειδί που θέλουν να χρησιµοποιήσουν για να επικοινωνούν, µαζί µε τα
κλειδιά όλων των άλλων που σκοπεύουν να επικοινωνήσουν µαζί τους. Αν και
αυτή η µέθοδος είναι πολύ χρονοβόρα, είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη.
Η άλλη µέθοδος, στην οποία ανταλλάσσονται τα κλειδιά, αναφέρεται ως
ISAKMP. Αυτό το εργαλείο διαχείρισης κλειδιών δεν ορίζει κλειδιά συνόδου,
αλλά όταν χρησιµοποιείται µε διαφορετικά κλειδιά πιστοποίησης, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για να ορισθεί µία σύνδεση και να ανταλλαγούν κλειδιά, χωρίς
να πρέπει να προσθέσουν οι χρήστες κάθε ένα ξεχωριστά. Αν και το ISAKMP
είναι πιο περίπλοκο, εξοικονοµεί πολύ χρόνο και επίσης είναι ασφαλές.
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1.6.4.1

Γιατί είναι απαραίτητο το IPSec;

Το IPSec είναι όπως και το PKI στο τρόπο που ορίζει την εµπιστοσύνη
µεταξύ δύο διαφορετικών πλευρών (Γκλαβά, 2001). Σαν καθολική βάση, αυτό
προσφέρει τις σηµαντικές λειτουργίες ασφάλειας για ∆ιαδικτυακές συναλλαγές
:
¾ Εµπιστοσύνη : Βεβαιώνει ότι όλες οι συναλλαγές είναι εµπιστευτικές,
µε τον ίδιο τρόπο που κάνει και το PKI. Η λειτουργία ESP
κρυπτογραφεί τα πακέτα πριν σταλούν µέσω ∆ιαδικτύου. Αφού
κρυπτογραφηθεί η συναλλαγή, µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί από τον
Web διακοµιστή. Έτσι, ακόµα και αν οι πληροφορίες υποκλαπούν, δεν
θα µπορέσουν να αποκρυπτογραφηθούν.
¾ Ακεραιότητα : Ο παραλήπτης, σε αυτή τη περίπτωση ο Web
διακοµιστής, µπορεί επίσης να βεβαιωθεί ότι τα δεδοµένα δεν έχουν
αλλαχθεί ή υποκλαπεί µε κάποιον τρόπο. Επειδή η συναλλαγή
κρυπτογραφείται πριν σταλεί, θα αποκρυπτογραφηθεί αν το µήνυµα
δεν αλλοιωθεί. Έτσι, αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο µήνυµα, δεν θα
µεταφραστεί σε αναγνωρίσιµο υλικό όταν φθάσει στον Web διακοµιστή.
Το IPSec έχει επίσης µία λειτουργία που παρέχει επίσης αυτή την
λειτουργία, προσκολλώντας τον εαυτό του στα κρυπτογραφηµένα
δεδοµένα. Αν υπάρχει πρόβληµα µε την επικεφαλίδα πιστοποίησης,
σηµαίνει ότι τα δεδοµένα θα µπορούσαν να έχουν αλλαχθεί.
¾ Έλεγχος ταυτότητας : Ο παραλήπτης µπορεί επίσης να πιστοποιήσει
την πηγή από την οποία προέρχονται τα πακέτα, εξαιτίας των
πληροφοριών που παρέχονται από την επικεφαλίδα. Ο έλεγχος αυτός
αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς ελέγχους. Το γεγονός αυτό
είναι προφανές, αν αναλογιστούµε ότι δεν έχει σηµασία πόσο αυστηροί
είναι οι έλεγχοι που εµποδίζουν την υποκλοπή µηνυµάτων, όταν δεν
γνωρίζουµε την ταυτότητα του αποστολέα.
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1.6.4.2

Πλεονεκτήµατα του IPSec-∆ιαφορές από το PKI

Τα προφανή πλεονεκτήµατα του, είναι ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
κερδίζουν σε εµπιστοσύνη, ακεραιότητα και υπάρχει έλεγχος ταυτότητας
χρηστών. Ωστόσο, η απλότητα είναι το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που κερδίζει
την κάθε εταιρία επιλέγοντας το από άλλα µέτρα ασφάλειας. Επειδή αυτό είναι
ολοκληρωµένο σε επίπεδο υποδοµής, δεν υπάρχουν αλλαγές στις εφαρµογές
ή στους προσωπικούς υπολόγισες που λειτουργούν σε ιδιωτικό δίκτυο. Η
διαµόρφωση αυτή εξοικονοµεί πολύ χρόνο και χρήµατα. Επειδή ακόµα αυτό
δεν χρησιµοποιείται σε ατοµικό επίπεδο, δεν απαιτεί εκπαίδευση όλων των
χρηστών, αφού δεν το αντιµετωπίζουν καθόλου. Ακόµη παρέχει την
δυνατότητα

σε

άτοµα

που

δεν

βρίσκονται

στα

γραφεία

τους,

να

χρησιµοποιούν σηµαντικές, αλλά εµπιστευτικές πληροφορίες. ∆ηµιουργεί
λοιπόν µία θαυµάσια λύση για αποµακρυσµένους χρήστες, που µπορούν να
δηµιουργήσουν ένα τούνελ προς το ιδιωτικό δίκτυο χρησιµοποιώντας το
πρωτόκολλο αυτό µέσω του ∆ιαδικτύου. Αυτό µειώνει το κόστος των
ιδιωτικών γραµµών και την ανησυχία σχετικά µε τα µέτρα ασφάλειας για τους
αποµακρυσµένους χρήστες
Αν και το IPSec ακούγεται πολύ παρόµοιο µε το PKI, υπάρχει µία πολύ
βασική διαφορά. Τα άλλα µέτρα ασφάλειας συναλλαγών που έχουµε δει
λειτουργούν σε επίπεδο εφαρµογής, ενώ το IPSec λειτουργεί σε επίπεδο
πρωτοκόλλου. Αυτό το κάνει ευκολότερο στη χρήση, µιας και οι εφαρµογές
των δύο πλευρών που επικοινωνούν δεν χρειάζεται να είναι συµβατές.
Επιπλέον αυτό επιτρέπει στους χρήστες να πιστοποιούν και να επικοινωνούν
µέσω µίας σύνδεσης, αντί να επικοινωνούν µε µηνύµατα. Το PKI είναι
θαυµάσιο µέτρο ασφάλειας για µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ το
IPSec είναι καταλληλότερο για χρήση στο ∆ιαδίκτυο.
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1.6.5

Secure Sockets Layer (SSL)

Το SSL είναι ένα Internet socket-layer communication interface που
επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία αγοραστή και πωλητή. Τα Πιστοποιητικά
Ασφαλείας δικτυακών τόπων χρησιµοποιούν τη τεχνολογία SSL (Secure
Socket Layer). Το SSL, είναι σήµερα το παγκόσµιο standard στο ∆ιαδίκτυο
και προσφέρει στον ηλεκτρονικό επισκέπτη του web site, κρυπτογραφηµένη
SSL επικοινωνία.
Είναι εύκολο να αναγνωρίσετε πότε πρόκειται να πραγµατοποιήσετε µία
κρυπτογραφηµένη SSL επικοινωνία, από το µικρό χρυσό λουκέτο που θα
εµφανιστεί στο κάτω δεξί µερος του browser σας και αυτόµατα θα
µεταφερθείτε σε ηλεκτρονική διεύθυνση της µορφής https:// .
Η τεχνολογία αυτή έχει αναπτυχθεί από την Netscape Communications
Corporation και λειτουργεί ως εξής:

Εικόνα 9
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1. Με το SSL, o υπολογιστής του χρήστη, µέσω του οποίου πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί κρυπτογραφηµένη SSL επικοινωνία, στέλνει το
αίτηµα του στον διακοµιστή, ο οποίος κάνει χρήση ψηφιακού
πιστοποιητικού ασφαλείας και φιλοξενεί τον δικτυακό τόπο, µε το οποίο
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική συναλλαγή.
2. Ο διακοµιστής στέλνει: α) το πιστοποιητικό ασφαλείας στον υπολογιστή
του χρήστη και του επιβεβαιώνει πως έχει επισκεφτεί την σωστή
σελίδα και β) το δηµόσιο κλειδί του (κωδικός).
3. Ο υπολογιστής του χρήστη, χρησιµοποιεί το δηµόσιο κλειδί για να
κρυπτογραφήσει απόρρητες πληροφορίες (για παράδειγµα τον αριθµό
της πιστωτικής του κάρτας).
4. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στον διακοµιστή
που χρησιµοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει.

Με το SSL, ο αγοραστής υποβάλει µια "αίτηση" αγοράς µέσω του
∆ιαδικτύου. Ο πωλητής, του αποστέλλει τότε ένα δηµόσιο κλειδί, που ο
υπολογιστής του αγοραστή το χρησιµοποιεί για να κρυπτογραφήσει
απόρρητες πληροφορίες (συνήθως τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας).
Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στον πωλητή που
χρησιµοποιεί το ιδιωτικό του κλειδί για να τις αποκρυπτογραφήσει. Η όλη
διαδικασία γίνεται αυτόµατα χωρίς µεσολάβηση του αγοραστή και έτσι είναι
πιο γρήγορη και ταυτόχρονα πιο εύκολη αφού ο αγοραστής δεν χρειάζεται να
έχει ειδικές γνώσεις.
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Μια άλλη εφαρµογή του SSL είναι ο Secure Courier που έχει και αυτός
αναπτυχθεί από την Netscape Communications Corp. Ο Secure Courier
χρησιµοποιείται για να µεταφέρονται "ευαίσθητες" πληροφορίες µεταξύ
επιχειρήσεων ή άλλων οργανισµών και προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί για
την µεταφορά πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων και των Τραπεζών που
εξοφλούν τις πιστωτικές κάρτες. Η συλλογιστική είναι πως χάρη στο SC, (που
δηµιουργήθηκε µε βάση τις προδιαγραφές που έχουν ορίσει οι εταιρείες
Mastercard και Visa για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές) µια εταιρεία δεν θα
µπορεί να έχει πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία του πελάτη της (αριθµός
της πιστωτικής κάρτας του, ηµεροµηνία λήξης, όνοµα κτλ.). Έτσι δεν θα έχει
και την ευκαιρία να τα χρησιµοποιήσει για παράνοµους σκοπούς. Οι
πληροφορίες αυτές θα µεταφέρονται απ’ ευθείας από τον πελάτη στην
Τράπεζα χωρίς µεσολάβηση κανενός τρίτου.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της PC Gifts and Flowers που
δραστηριοποιείται τόσο στην Prodigy όσο και στο World -Wide Web. Το 1994
οι πωλήσεις της στην Prodigy ήταν 4 εκατοµµύρια δολάρια (έγιναν 150.000
παραγγελίες). Το ίδιο χρονικό διάστηµα από το World Wide Web site της
εταιρείας έγιναν κατά µέσω όρο µόνο 200 πωλήσεις το µήνα παρά τον
ασύγκριτα µεγαλύτερο πληθυσµό του δικτύου (Internet World, Ιούνιος, 1995).
Ο λόγος για την διαφορά αυτή πιστεύεται πως είναι η µεγαλύτερη
εµπιστοσύνη που έχουν οι συνδροµητές της Prodigy για την ασφάλεια των
συναλλαγών µέσω αυτής. Αυτός είναι και ο λόγος που προβλέπεται πως η
υποστήριξη που παρέχουν στο Secure Sockets Layer (SSL) δύο εταιρείες µε
το µέγεθος και την προϊστορία των Mastercard και Visa, θα αυξήσει την
εµπιστοσύνη των χρηστών του Internet στις συναλλαγές µέσω αυτού και θα
αυξήσει δραµατικά τις συναλλαγές.
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1.6.6

Secure Electronic Transaction (SET)

Οι δυο µεγαλύτεροι οργανισµοί πιστωτικών καρτών, VISA και Mastercard,
σε συνεργασία µε έναν αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων από τον χώρο της
πληροφορικής τεχνολογίας, έχουν αναπτύξει το πρωτόκολλο SET, για την
ασφαλή πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσα από ψηφιακά δίκτυα. Οι
πληροφορίες

που

µεταδίδονται

σύµφωνα

µε

το

πρωτόκολλο

SET

προστατεύονται µε κρυπτογράφηση µε δηµόσιο κλειδί. Το πρωτόκολλο SET
απαιτεί την ύπαρξη ειδικού λογισµικού στον υπολογιστή του αγοραστή όπως
και στον κόµβο του πωλητή.
Βασικά το πρωτόκολλο SET περιλαµβάνει τις ίδιες διαδικασίες που
υπάρχουν ήδη για την πληρωµή µε πιστωτικές κάρτες: ο πωλητής επικοινωνεί
(τηλεφωνικά ή µέσα από ειδική συσκευή) µε τον οργανισµό πιστωτικών
καρτών, δίνει τον αριθµό της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή και την αξία
της πώλησης, και ζητά έγκριση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο πωλητής
εισπράττει την πληρωµή του από την τράπεζα που έχει εκδώσει την
πιστωτική κάρτα και ο αγοραστής πρέπει να καλύψει το υπόλοιπο της
πιστωτικής κάρτας σύµφωνα µε τους όρους που έχει συµφωνήσει µε την
τράπεζα. Το πρωτόκολλο SET ουσιαστικά επιτρέπει την επικοινωνία για την
έγκριση της συναλλαγής µέσα από το ψηφιακό δίκτυο.
Το πρωτόκολλο SET είναι ένα πολύπλοκο και συµπαγές σύστηµα, που
χρησιµοποιεί την ισχυρότερη υπάρχουσα µέθοδο κρυπτογράφησης και
ψηφιακά πιστοποιητικά για την προστασία κάθε συναλλαγής. Σε κάθε
συναλλαγή συµµετέχουν τέσσερα µέρη: ο αγοραστής, ο πωλητής, η τράπεζα
και ο οργανισµός πιστωτικών καρτών. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε συναλλαγή
πρέπει να δηµιουργούνται και να µεταδίδονται πολλά ψηφιακά πιστοποιητικά,
κάτι που δεν έχει ακόµη δοκιµαστεί στην πράξη σε µεγάλη κλίµακα.
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Εικόνα 10: Το πρωτόκολλο SET

1.6.7

Πλεονεκτήµατα του SET σε σχέση µε το SSL

Το πρωτόκολλο SSL χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µιας ασφαλούς
επικοινωνίας µεταξύ του πελάτη και του διακοµιστή, όπου ο αγοραστής θα
µπορεί να µεταβιβάζει κρυπτογραφηµένο τον αριθµό της πιστωτικής του
κάρτας. ∆εν βοηθάει όµως στα υπόλοιπα στοιχεία της συναλλαγής, δηλαδή
στον έλεγχο της εγκυρότητας της πιστωτικής κάρτας, στην εξακρίβωση της
ταυτότητας του κατόχου της κάρτας και την απολαβή της έγκρισης της
συναλλαγής από την τράπεζα του αγοραστή.
Ένα ακόµη πρόβληµα του πρωτοκόλλου SSL , αποτελεί η ασφάλεια από τη
πλευρά του διακοµιστή. Κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής ο
αριθµός της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή µεταβιβάζεται και αποθηκεύεται
σε µία βάση δεδοµένων του ψηφιακού καταστήµατος. Στην περίπτωση που
κάποιος εισβολέας µπορέσει να εισέλθει στο διακοµιστή του ψηφιακού
καταστήµατος, τότε ολόκληρη η βάση δεδοµένων των αριθµών των
πιστωτικών καρτών θα είναι έκθετη.
Το SET διαθέτει δύο ζεύγη κλειδιά για συγκεκριµένα µέρη του
πρωτοκόλλου, σε αντίθεση µε το SSL, που χρησιµοποιεί το ίδιο ζεύγος
κλειδιών τόσο για την κρυπτογράφηση, όσο και για τις ψηφιακές υπογραφές.
Συγκεκριµένα στο SET, το ψηφιακό κατάστηµα, η τράπεζα του καταστήµατος
και η τράπεζα έκδοσης της πιστωτικής κάρτας κατέχουν δύο ζεύγη κλειδιών,
το ένα χρησιµοποιείται για κρυπτογράφηση και το άλλο για τις ψηφιακές
υπογραφές.
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1.6.8

Περιγραφή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η εξάπλωση του ∆ιαδικτύου την τελευταία δεκαετία και η χρήση του για
εµπορικούς

σκοπούς

δηµιούργησε

νέα

δεδοµένα

στο

χώρο

των

επιχειρήσεων. Οι νέες τεχνολογίες µετέβαλλαν ραγδαία τόσο το χώρο δράσης
των επιχειρήσεων, την αγορά, όσο και την οργανωσιακή δοµή των
οικονοµικών µονάδων. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού
εµπορίου οι πληρωµές γίνονταν εκτός του ∆ιαδικτύου µε καταβολή των
ποσών σε κάποια τράπεζα. Ο αναχρονιστικός όµως αυτός τρόπος χρηµατικής
εκκαθάρισης των διαδικτυακών συναλλαγών δεν συµβάδιζε µε την ταχύτητα
και την αξιοπιστία που απαιτούν οι σύγχρονες διαδικτυακές συναλλαγές.
Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι µία έξυπνη κάρτα του οποίου η εφαρµογή
φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τα µετρητά στις καθηµερινές συναλλαγές µικρού
ύψους. Ο κάτοχος µεταφέρει από την πιστωτική, τη χρεωστική ή την κάρτα
µετρητών ένα ποσό στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι µε το οποίο πραγµατοποιεί
συναλλαγές (π.χ στα µέσα µαζικής µεταφοράς, σε χώρους στάθµευσης, κλπ)
χωρίς να είναι πάντα απαραίτητη η χρήση του ΡΙΝ. Όταν εξαντληθούν τα
µετρητά, ο κάτοχος επαναλαµβάνει τη µεταφορά χρηµάτων στο ηλεκτρονικό
πορτοφόλι.
Το ηλεκτρονικό χρήµα είναι ένα σύγχρονο µέσο πληρωµής στο ∆ιαδίκτυο.
Βασίζεται στην ανταλλαγή πραγµατικού χρήµατος σε µια τράπεζα µε
ηλεκτρονικό τρόπο. Ένα συγκεκριµένο, δηλαδή, ποσό αληθινών χρηµάτων
ανταλλάσσεται µε "κυβερνονοµίσµατα". Για την ύπαρξη δηλαδή ηλεκτρονικού
χρήµατος

είναι

απαραίτητα

τρία

στοιχεία

1)

η

νοµισµατική

αξία

αντιπροσωπευόµενη από απαίτηση έναντι του εκδότη να είναι αποθηκευµένη
σε ηλεκτρονικό υπόθεµα, 2) να έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού
ποσού τουλάχιστον ίσου µε την εκδοθείσα νοµισµατική αξία, και 3) γίνεται
δεκτή ως µέσο πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας.
Οι ηλεκτρονικές επιταγές είναι η φυσιολογική συνέχεια των παραδοσιακών
επιταγών, που τώρα υπογράφονται και µεταβιβάζονται ηλεκτρονικά, και
µπορούν να έχουν όλες τις παραλλαγές των κοινών επιταγών, όπως
ταξιδιωτικές επιταγές ή πιστοποιηµένες επιταγές. Οι ηλεκτρονικές επιταγές
χρησιµοποιούν την τεχνολογία των ψηφιακών υπογραφών, και µπορούν να
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αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο που θα διευκολύνει το πέρασµα από τις
υπάρχουσες µεθόδους πληρωµής στις µεθόδους ηλεκτρονικής πληρωµής.
Κατά την πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών στο ∆ιαδίκτυο ο αγοραστής
κοινοποιεί στον πωλητή τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας, την οποία ο
τελευταίος χρεώνει µε το συµφωνηθέν τίµηµα. Αυτός ο τρόπος πληρωµής
πρόκειται για ένα σύστηµα ταυτόχρονης πληρωµής, που παρέχει άµεση
πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασµούς του αγοραστή και του πωλητή
και καταγράφει άµεσες µεταβολές στους λογαριασµούς τους.

1.6.8.1

Ασφάλεια ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι θα πρέπει να είναι δυνατή η αποθήκευση και
η ανάκτηση, αλλά όχι η αναπαραγωγή του. Λόγω της φύσης του ηλεκτρονικού
χρήµατος (ψηφιακές πληροφορίες αποθηκευµένες σε κάποιο µέσο), οι
διαδικασίες ηλεκτρονικής πληρωµής θα πρέπει να προστατεύουν όλες τις
συµβαλλόµενες πλευρές από κάθε εξωτερική επέµβαση στις πληροφορίες
αυτές.
Η σηµαντικότερη ανάγκη ασφάλειας που παρουσιάζεται στη µέθοδο του
ηλεκτρονικού χρήµατος είναι η ανάγκη για ανωνυµία των συναλλαγών, η
οποία εκπληρώνεται µε επιτυχία. Η ανωνυµία των συναλλαγών αποτελεί ένα
από τα σοβαρά πλεονεκτήµατα της µεθόδου. Μία λύση που αναπτύχθηκε
από την DigiCash επιτρέπει στους χρήστες να διατηρήσουν την ανωνυµία
τους. Ο εν λόγω µηχανισµός, που ονοµάζεται "blind signature", επιτρέπει
στον αγοραστή να λάβει ηλεκτρονικό χρήµα από µια τράπεζα χωρίς η
τράπεζα να µπορεί να συσχετίσει το όνοµα του αγοραστή µε τις χρηµατοροές
(tokens) που του διανέµονται. Η τράπεζα πρέπει να εκτιµήσει το token που
λαµβάνει από τον έµπορο, µέσω της ψηφιακής στάµπας που έχει αρχικά
τοποθετηθεί στις χρηµατοροές (tokens) του χρήστη αλλά η τράπεζα δεν
µπορεί να καταλάβει ποιος έκανε την πληρωµή.
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Επιπλέον για να διασφαλίσει ότι κάθε χρηµατo-ροή (token) χρησιµοποιείται
µόνο µια φορά, η τράπεζα καταγράφει τον σειριακό αριθµό κάθε token που
ξοδεύεται Αν ο σειριακός αριθµός του token υπάρχει ήδη στην βάση
δεδοµένων, τότε η τράπεζα έχει εντοπίσει κάποιον που προσπάθησε να
χρησιµοποιήσει περισσότερες από µια φορές το token και θα πληροφορήσει
τον έµπορο ότι αυτή η χρηµατική µονάδα είναι άχρηστη.
Οι ηλεκτρονικές επιταγές χρησιµοποιούν την τεχνολογία των ψηφιακών
υπογραφών. Από άποψη ασφάλειας, η ηλεκτρονική επιταγή θεωρείται
καλύτερη από την έντυπη επιταγή. Και αυτό, γιατί ο αποστολέας, µπορεί να
προστατέψει τον εαυτό του από µια απάτη. Αυτό γίνεται µε την κωδικοποίηση
του αριθµού του λογαριασµού του µε το δηµόσιο κλειδί της τράπεζας, χωρίς
έτσι να αποκαλύπτει τον αριθµό του λογαριασµού του στον έµπορο.
Επιπλέον το σενάριο αυτό, εµπλουτίζεται µε µηχανισµούς ασφάλειας (π.χ.
έλεγχος ταυτότητας πελάτη και εµπόρου). Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει
στην ύπαρξη µιας γκάµας συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών µε
πιστωτικές κάρτες. ∆ύο από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν και
διαφοροποιούν τα συστήµατα αυτά, είναι το επίπεδο της ασφάλειας των
συναλλαγών και το λογισµικό που απαιτείται από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη
(αγοραστής, προµηθευτής, τράπεζα).
Κατά τη διάρκεία µιας δικτυακής συναλλαγής, τα στοιχεία της πιστωτικής
κάρτας ενός αγοραστή µπορούν να µεταφερθούν µε δυο τρόπους. Ο πρώτος
τρόπος θεωρείται µη ασφαλής και υποστηρίζει την αποστολή των στοιχειών
της ηλεκτρονικής πληρωµής από τον πελάτη στον έµπορο (ή την τράπεζα) σε
µη κρυπτογραφηµένη µορφή. Η µέθοδος αυτή κρίνεται ως µη ασφαλής γιατί
κατά τη µεταβίβαση των στοιχείων µπορεί να παρεισφρήσει κάποιος
"εισβολέας" και να τροποποιήσει τα στοιχεία της συναλλαγής ή ακόµη και να
τα υποκλέψει. Ο δεύτερος τρόπος, θεωρείται πιο ασφαλής και προβλέπει την
κρυπτογράφηση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται µε την πληρωµή
πριν την αποστολή τους στον έµπορο (ή την τράπεζα) µέσω του Internet.
Για την αποφυγή της παρεµβολής κάποιου τρίτου κατά την διεξαγωγή
συναλλαγών µεταξύ πελάτη και εµπόρου, µια καλή επιλογή αποτελεί εκείνος ο
συνδυασµός web browser και web server που θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο
Secure Sockets Layer (SSL). Η χρησιµοποίηση web server και web browser
που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL, εξασφαλίζει την προστασία των
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δεδοµένων από κάποιο τρίτο. ∆εν εγγυάται όµως ότι τα δεδοµένα αυτά δε θα
χρησιµοποιηθούν σκόπιµα από τον έµπορο (για παράδειγµα, χρήση των
στοιχείων της πιστωτικής κάρτας από τον έµπορο για τη διεξαγωγή µη
εξουσιοδοτηµένων

αγορών),

θα

µπορούσε

να

χρησιµοποιηθεί

ένας

ανεξάρτητος φορέας διασφάλισης των συναλλαγών γνωστός ως Έµπιστη
Τρίτη Οντότητα (ΕΤΟ). Μια ΕΤΟ µεσολαβεί ανεξάρτητα στην όλη διαδικασία
αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας επικυρώνοντας τη
συναλλαγή.

1.6.8.2

∆ιαθέσιµα συστήµατα ηλεκτρονικής πληρωµής

Τα σηµερινά συστήµατα ηλεκτρονικής πληρωµής χωρίζονται σε δυο
κατηγορίες - αυτά που βασίζονται σε ειδικό λογισµικό και αυτά που
χρησιµοποιούν ειδικές ηλεκτρονικές κάρτες (smart cards). Η τεχνολογία των
συστηµάτων ηλεκτρονικής πληρωµής βρίσκεται σε µια φάση διαµόρφωσης
και είναι ακόµη πολύ ρευστή.
Συστήµατα κρυπτογραφηµένης µετάδοσης και πιστωτικές κάρτες :

¾ CyberCash

(www.cybercash.com).

Ένα

σύστηµα

που

χαρακτηρίζεται ως “ηλεκτρονικό πορτοφόλι” και χρησιµοποιεί την
τεχνική της κρυπτογράφησης µε δηµόσιο κλειδί (πάνω σε λογισµικό
της RSA Data Security). Το “πορτοφόλι” µπορεί να αποθηκεύσει
πληροφορίες για διάφορες πιστωτικές κάρτες και ο κάτοχος µπορεί
να επιλέξει ποια θα χρησιµοποιήσει κάθε φορά. Στη συνέχεια
στέλνει

τις

πληροφορίες

της

πιστωτικής

κάρτας

µαζί

µε

πληροφορίες για τη συναλλαγή στην εταιρία CyberCash, η οποία
αποκρυπτογραφεί τα δεδοµένα και φροντίζει για την έγκριση της
πληρωµής από την αρµόδια τράπεζα. Μετά την έγκριση τα
δεδοµένα στέλνονται κρυπτογραφηµένα στον πωλητή, που εκδίδει
µια ηλεκτρονική απόδειξη και παραδίδει το προϊόν στον αγοραστή.
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Το σύστηµα CyberCash έχει ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε
χρήση από ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων κάθε µεγέθους, που
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Ο κίνδυνος για τους
αγοραστές που χρησιµοποιούν το σύστηµα CyberCash είναι ελάχιστος,
και συχνά καλύπτεται από την πολιτική των οργανισµών πιστωτικών
καρτών. Το πλεονέκτηµα του συστήµατος CyberCash είναι ότι
χρησιµοποιεί ισχυρή κρυπτογράφηση και συγχρόνως µπορεί να περνά
χωρίς πρόβληµα από φίλτρα πρόσβασης στο Internet. Το κύριο
µειονέκτηµα είναι ότι δεν προστατεύει την ανωνυµία του αγοραστή,
όπως συµβαίνει πάντοτε µε τη χρήση πιστωτικών καρτών.

Εικόνα 11: Το σύστηµα CyberCash

NetCash (Software Agents, www.netbank.com). Ένα σύστηµα ψηφιακών
µετρητών, που βασίζεται σε λογαριασµούς χρέωσης-πίστωσης αλλά επιτρέπει
παρορµητικές αγορές καθώς δεν απαιτεί καµία προεργασία για την
πραγµατοποίηση µιας πληρωµής.
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Ηλεκτρονικό χρήµα:

¾ Millicent (Digital, www.millicent.org). Ένα “ελαφρύ” αλλά ασφαλές
πρωτόκολλο, που επιτρέπει οικονοµικές συναλλαγές µε πάρα πολύ
µικρά ποσά. Το κόστος κάθε συναλλαγής είναι ένα χιλιοστό του
Cent (1/100 του δολαρίου), από όπου το σύστηµα έχει πάρει το
όνοµά του. Ο αγοραστής έχει αποθηκευµένο στον υπολογιστή του
ένα χρηµατικό ποσό, µε τη µορφή ψηφιακών µετρητών, που µπορεί
να αναγνωριστεί µόνο από ένα συγκεκριµένο πωλητή. Η µεταφορά
και η επιβεβαίωση των πληρωµών γίνεται απευθείας στον κόµβο
του εµπόρου.
Η κύρια δύναµη του συστήµατος Millicent βρίσκεται στην
κατασκευή ψηφιακών υπογραφών πολύ χαµηλού κόστους, που δεν
εξαρτώνται από δηµόσια κλειδιά που πρέπει να είναι διαθέσιµα σε
όλους. Το κόστος της διατήρησης ενός κόµβου στο Internet για την
“είσπραξη” των ψηφιακών µετρητών είναι γενικά πολύ µικρό.
Επίσης η κλοπή των ψηφιακών µετρητών αυτού του τύπου δεν έχει
νόηµα.
Τα µειονεκτήµατα του συστήµατος είναι δύο. Πρώτον, τα ψηφιακά
µετρητά ισχύουν µόνο για έναν πωλητή, µε τον οποίο ο πελάτης
πρέπει να έχει συχνές συναλλαγές. Αν ένας πελάτης χρειάζεται
ψηφιακά µετρητά για πολλούς διαφορετικούς προµηθευτές, η
χρήση του συστήµατος γίνεται ασύµφορη και µπορεί να επιβαρύνει
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. ∆εύτερον υπάρχει ο κίνδυνος
κάποιος να παράγει (πλαστογραφήσει) δικά του ψηφιακά µετρητά.
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¾ CyberCoin(CyberCash,www.cybercash.com/cybercash/shoppers/c
oingenpage.html).
Μια

τεχνολογία

ψηφιακών

µετρητών,

που

µπορεί

να

χρησιµοποιηθεί για συναλλαγές ελάχιστης αξίας 0,25 δολαρίων.
Στηρίζεται στο “ηλεκτρονικό πορτοφόλι” της CyberCash, που έχει
αναφερθεί

παραπάνω.

Το

χρηµατικό

ποσό

µε

το

οποίο

“φορτώνεται” το πορτοφόλι δεν µεταφέρεται πραγµατικά, αλλά
δεσµεύεται από την τράπεζα µέχρι ο πελάτης να πληρώσει για µια
αγορά - οπότε µεταφέρεται στον λογαριασµό του πωλητή. Οι
συναλλαγές δεν είναι ανώνυµες, ενώ η CyberCash αναλαµβάνει την
ευθύνη για την παράδοση των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό, το
σύστηµα µοιάζει πάρα πολύ µε τη χρήση υπηρεσιών είσπραξης.
Το κύριο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι η υποστήριξη που
βρίσκει στην αγορά. Κορυφαία στελέχη από τον κλάδο της
επεξεργασίας συναλλαγών και της κρυπτογράφησης εργάζονται
πάνω στο σύστηµα CyberCoin. Η κύρια αδυναµία του είναι η
έλλειψη ανωνυµίας. Μοιράζεται επίσης το πρόβληµα όλων των
µεθόδων που δεν χρησιµοποιούν τις ειδικές κάρτες smart card,
δηλαδή ότι οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές

και

εξουσιοδοτηµένος

αργά
να

ή
τις

γρήγορα

µπορεί

αποκρυπτογραφήσει

κάποιος
ή

να

µη
τις

χρησιµοποιήσει για παράνοµους σκοπούς.
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Ηλεκτρονικές επιταγές :

¾ CheckFree (www.checkfree.com). Η εταιρία CheckFree προσφέρει
µια µερική λύση για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών.
Επικεντρώνεται κυρίως σε άτοµα ή επιχειρήσεις που πληρώνουν
µηνιαίους λογαριασµούς και επιθυµούν να αυτοµατοποιήσουν τις
πληρωµές τους. Βασικά είναι µια υπηρεσία πληρωµών, που
επιτρέπει στους πελάτες της να πληρώνουν τους λογαριασµούς
τους µέσα από το Internet. Η εταιρία CheckFree είναι συνδεδεµένη
µε το δίκτυο ηλεκτρονικών συναλλαγών της Αµερικανικής τράπεζας
Federal Reserve Bank και µε αρκετούς οργανισµούς πιστωτικών
καρτών.
Όταν κάποιος γίνεται πελάτης της CheckFree, πρέπει να δώσει τα
στοιχεία ενός τραπεζικού του λογαριασµού. Όλες οι µελλοντικές
πληρωµές θα γίνονται από τον λογαριασµό αυτό. Το µόνο που
πρέπει πλέον να κάνει ο πελάτης είναι να δηλώσει στην CheckFree
(µέσα από το Internet) το ποσό και τον αποδέκτη. Το σύστηµα της
CheckFree µπορεί στη συνέχεια να βρει τον καταλληλότερο τρόπο
για την πληρωµή του αποδέκτη (π.χ. ηλεκτρονικά ή µε ταχυδροµική
επιταγή) και να πραγµατοποιήσει την πληρωµή χρεώνοντας το
αντίστοιχο ποσό στον λογαριασµό του πελάτη.
Το κύριο πλεονέκτηµα του συστήµατος CheckFree είναι ότι έχει
στενή επικοινωνία µε το τραπεζικό σύστηµα και είναι εξαιρετικά
εύχρηστο.

Επίσης

χρησιµοποιεί

ένα

υψηλό

επίπεδο

κρυπτογράφησης για την ασφαλή µετάδοση των πληροφοριών. Το
πρόβληµα είναι ότι δεν χρησιµοποιεί κοινά αποδεκτά πρότυπα στον
τοµέα της κρυπτογράφησης και της ασφάλειας. Αυτό αναµένεται να
αλλάξει σύντοµα, καθώς οι εταιρίες CheckFree και CyberCash
έχουν ξεκινήσει από κοινού την ανάπτυξη ενός συµβατού
λογισµικού.
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1.6.9

Firewalls

Το firewall, που µπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά µε τον όρο πύρινο τείχος
προστασίας ή και ηλεκτρονική πύλη ασφαλείας, είναι ένα πρόγραµµα-τείχος
που σε γενικές γραµµές έχει τη δυνατότητα να εµποδίσει τους ιούς (viruses)
και τα προγράµµατα τύπου spyware να εγκατασταθούν στον υπολογιστή µας.
Αποτελεί µια πολύ καλή λύση προστασίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
τόσο από µεγάλες εταιρείες που διαθέτουν εκτεταµένο δίκτυο υπολογιστών
όσο και από απλούς χρήστες που έχουν σύνδεση στο Internet τύπου dialup ή
ADSL.
Ένα firewall µπορεί να ελέγξει την κίνηση (traffic) των πακέτων του Internet
από και προς τον υπολογιστή µας. Μπορεί να εντοπίσει τις πιθανές επιθέσεις
στον υπολογιστή µας, να αναλύσει την κίνηση και τα αρχεία που
ανταλλάσσονται, να διακρίνει τις ύποπτες δραστηριότητες και να εµποδίσει
την ολοκλήρωσή τους. Ένα firewall προστατεύει ένα δίκτυο από κάποιο άλλο
δίκτυο, υποβάλλοντας τα διερχόµενα πακέτα πληροφοριών (εισερχόµενα και
εξερχόµενα) σε µια σειρά από ελέγχους και λαµβάνει την απόφαση να τα
αφήσει να διέλθουν ή να τα εµποδίσει, ανάλογα µε το αν περνούν κάποια τεστ
ή όχι. Στην ουσία πρόκειται για έναν ελεγκτή κυκλοφορίας δεδοµένων στο
Internet.
Μπορεί επίσης να ελέγξει τα προγράµµατα που είναι εγκατεστηµένα στον
ίδιο τον υπολογιστή µας και συνδέονται στο Internet και τα οποία στέλνουν
προς τα έξω ευαίσθητα προσωπικά µας δεδοµένα ή αφήνουν ανοικτή µια
κερκόπορτα (backdoor) για να µπορούν οι πιθανοί hackers να ελέγξουν τον
υπολογιστή µας. Ένα firewall µπορεί να κρατήσει κλειστές αυτές τις πόρτες
και να µας ενηµερώνει για κάθε ύποπτη κίνηση.
Η κάθε σοβαρή εταιρεία και ο κάθε οργανισµός που έχει συναλλαγές µέσω
Internet, οφείλει να εφαρµόσει µια πολιτική ασφαλείας (security policy) και την
καρδιά αυτής της πολιτικής ασφαλείας αποτελεί το firewall. Θα πρέπει να
έχουµε υπόψη µας ότι για να µπορεί να θεωρηθεί µια εφαρµογή firewall ως
πετυχηµένη, θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει και τις εσωτερικές αιτήσεις
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εφαρµογών και υπηρεσιών που γίνονται για πρόσβαση στο Internet και όχι
µόνο αυτές που γίνονται από έξω προς τα µέσα.
Ένα firewall µπορεί να είναι ένα µηχάνηµα (συσκευή) ή και ένα πρόγραµµα
(εφαρµογή)

υπολογιστή,

το

οποίο

χρησιµοποιείται

για

να

επιβάλλει

συγκεκριµένους κανόνες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα
σε δύο δίκτυα υπολογιστών. Το firewall παρεµβάλλεται ανάµεσα σε δύο
διαφορετικά δίκτυα υπολογιστών και φιλτράρει τα διακινούµενα πακέτα
πληροφοριών. Το firewall κατά τη λειτουργία του (φιλτράρισµα) λαµβάνει
υπόψη του ένα σύνολο από κανόνες (κριτήρια) που ορίζονται από τον χρήστη
(διαχειριστή του firewall) και µε βάση αυτούς τους κανόνες επιτρέπει ή
απορρίπτει την κυκλοφορία (διακίνηση) των δεδοµένων ανάµεσα στα δύο
δίκτυα υπολογιστών.
Θεωρείται ως ένας συνδετικός κρίκος ανάµεσα σε δύο δίκτυα υπολογιστών
ή ως ένα φίλτρο δεδοµένων. Αν δεν επιτρέψει την κυκλοφορία ενός πακέτου
δεδοµένων, η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως block traffic, ενώ αν επιτρέψει
την κυκλοφορία ενός πακέτου δεδοµένων, η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως
permit traffic. Ενώ τα προγράµµατα anti-virus, anti-trojan, anti-spam κοκ
έχουν συγκεκριµένο αντικείµενο απασχόλησης και µας προστατεύουν από
πολύ συγκεκριµένες απειλές, ένα firewall µπορεί να µας προστατεύσει από
κάθε είδους απειλή όσον αφορά τη σχέση του υπολογιστή µας ή του δικτύου
µας µε τον έξω κόσµο.
Θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι αν αποφασίσουµε να εγκαταστήσουµε
ένα firewall και δεν το ρυθµίσουµε ώστε να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά,
τότε το πιθανότερο είναι να κάνει ζηµιά και να µειώσει την απόδοση και την
ευελιξία του υπολογιστή µας. Μπορούµε να φανταστούµε ένα firewall, είτε
πρόκειται για συσκευή είτε για πρόγραµµα, ως τον ενδιάµεσο ανάµεσα σε δύο
δίκτυα υπολογιστών. Ο χρήστης ενός οικιακού υπολογιστή ή ο administrator
ενός δικτύου υπολογιστών θα πρέπει να ορίσει τους κανόνες µε βάση τους
οποίους θα γίνεται η κυκλοφορία των δεδοµένων ανάµεσα στα δύο αυτά
δίκτυα.
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Μετά την εγκατάσταση ενός οποιουδήποτε firewall, ο χρήστης οφείλει να
µελετήσει όλες τις επιλογές που έχει το firewall και να τις προσαρµόσει
ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις τεχνικές γνώσεις που έχει. Μπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε ένα firewall (τείχος προστασίας) για να προστατεύσουµε
το δίκτυό µας από επιθετικά Web sites και πιθανούς hackers. Ένα firewall
παρεµβάλλεται ανάµεσα στον υπολογιστή µας ή σ’ ένα δίκτυο υπολογιστών
και σ’ ένα άλλο δίκτυο, όπως είναι το Internet ή και ένα ενδοδίκτυο (Intranet).
Σε γενικές γραµµές, ένα firewall είναι ένας φράκτης για να µπορεί να
κρατάει µακριά οποιονδήποτε θελήσει να κάνει κακό στο σύστηµά µας. Πήρε
το όνοµά του καθώς η δουλειά του είναι παρόµοια µ’ αυτήν ενός φυσικού
τείχους προστασίας που η αποστολή του είναι να εµποδίσει τη φωτιά από το
να επεκταθεί και σε γειτονικά µέρη.
Οι δύο µεγάλες κατηγορίες των firewalls είναι τα Hardware Firewalls και τα
Software Firewalls. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν είτε συσκευές που είναι
αυτόνοµες (stand alone) και συνδέονται αµέσως µε το δίκτυο είτε υπολογιστές
που η µόνη τους δουλειά είναι ο ρόλος του firewall σ’ ένα δίκτυο και που
έχουν εγκατεστηµένα τα απαραίτητα προς τον σκοπό αυτό προγράµµατα.
Στη

δεύτερη

κατηγορία

ανήκουν

προγράµµατα

υπολογιστών

που

µπορούµε να βρούµε στο εµπόριο ή στο Internet και που µπορούµε να
εγκαταστήσουµε στον υπολογιστή µας. Είναι γνωστά και µε τον όρο Personal
Firewall.
Η πολιτική ασφαλείας του δικτύου µιας εταιρείας, η οποία χρησιµοποιεί
firewall, θα πρέπει σε γενικές γραµµές να έχει υπόψη της τα εξής :
•

Θα πρέπει να περνάνε µέσα από το firewall όλες οι συνδέσεις
που γίνονται από το δίκτυο της εταιρείας προς το Internet.

•

Θα πρέπει να ορισθεί ένας τεχνικός υπεύθυνος για την
εγκατάσταση, τη ρύθµιση και τη διαχείριση του firewall, ο
οποίος θα πρέπει να ακολουθεί και τακτική εκπαίδευση και
ενηµέρωση.
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•

Το εγκατεστηµένο firewall θα πρέπει να παρακολουθείται και να
ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

•

Θα πρέπει να απενεργοποιηθούν όλες οι εφαρµογές που δεν
είναι απαραίτητες.

•

Το firewall θα πρέπει να είναι διαθέσιµο 24 ώρες το 24ωρο.

Συµπερασµατικά λοιπόν ένα Firewall µπορεί να κάνει τα εξής :
•

Να εµποδίσει ιούς (viruses), σκουλήκια (worms), δούρειους
ίππους (trojan horses) και άλλα προγράµµατα τύπου spyware
από το να εγκατασταθούν στον υπολογιστή µας και να κάνουν
ζηµιά.

•

Να εµποδίσει την πρόσβαση στον υπολογιστή µας σε
άγνωστους ή ανεπιθύµητους επισκέπτες.

•

Να µας ειδοποιήσει ότι ο υπολογιστής µας δέχεται κάποια
επίθεση.

•

Να µας παρουσιάσει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε
την κίνηση από και προς τον υπολογιστή µας.

•

Να εµποδίσει κάποιο πρόγραµµα τύπου dialer από το να
πραγµατοποιήσει υπερπόντιες τηλεφωνικές κλήσεις χωρίς τη
θέλησή µας.
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Κεφάλαιο ΙI – Εικονικές Εταιρίες (Virtual
Enterprises)
2.1

Εισαγωγή

Η ιδέα όσον αφορά τις Εικονικές Εταιρίες (VE), ως οργανωτικό µοντέλο
(Putnic, 2005) εµφανίστηκε πρόσφατα, µετά από αρκετά µεγάλο αριθµό
εξελιγµένων ιδεών διαχείρισης και οργάνωσης, που σηµάδεψαν τις δεκαετίες
του ’70 και του ’90. Οι προηγούµενες ιδέες δεν κατάφεραν να συντονιστούν
επιτυχώς µε την σηµερινή ταραγµένη-απρόβλεπτη συµπεριφορά της αγοράς,
σε όλες τις απαραίτητες διαστάσεις. Οι λειτουργικές απαιτήσεις για την νέα
προσέγγιση, ήταν ήδη γνωστές την δεκαετία του ’80, ενώ οι πιο γνώριµες
αναφορές εµφανίστηκαν την δεκαετία του ’90. Περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας,
προέρχονταν από έναν αριθµό προτάσεων νέων οργανωτικών µοντέλων
όπως η αλυσίδα προµήθειας, καθώς και οι έξυπνες οργανώσεις. Επειδή τα
µοντέλα αυτά δεν αναφέρονταν αποκλειστικά στον όρο Εικονικές Εταιρίες
(VE), εµείς αναφερόµαστε σε αυτά µε τον όρο «µεταβατικά» µοντέλα σε
σχέση µε τις Εικονικές Εταιρίες (VE).
Ο όρος και το σκεπτικό των Εικονικών Εταιριών (VE) επίσηµα εµφανίστηκε
την δεκαετία του ’90 και θα µπορούσαµε να πούµε ότι τότε τον αντιµετώπιζαν
σαν την ολοκλήρωση της βασικής ιδέας δυναµικής δικτύωσης (dynamic
networking). Συµπερασµατικά, σε αυτή υπάρχει η «Εικονικότητα» από το
γεγονός ότι τα στιγµιότυπα δικτυακών δοµών (instances structural networking)
είναι :

1. ∆υναµικής εµφάνισης.
2. Υπαρκτές και συνεχώς µεταβαλλόµενες.

Παρόλα αυτά, δυστυχώς µέχρι σήµερα, δεν υπάρχει επισήµως παγκοσµίως
αποδεκτός ορισµός ή κάποιο µοντέλο για τις VE.
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Μία σειρά ορισµών όσον αφορά τις Εικονικές Εταιρίες, είναι οι εξής :
¾ « Η VE είναι η προσωρινή συνεργασία ανεξάρτητων εταιριών και /
ή µεµονωµένων προµηθευτών συγκεκριµένων προ’ι’όντων ή
υπηρεσιών, που είναι συνδεδεµένοι µε πελάτες µέσω µοντέρνων
τηλεπικοινωνιών για να εκµεταλλευτεί την γρήγορη εναλλαγή
επιχειρηµατικών διαδικασιών. Σε αυτή, οι συνεργαζόµενες εταιρίες
µπορούν να διαµοιράσουν το κόστος, τις ικανότητες, τις γνώσεις και
την

πρόσβαση

σε

συγκεκριµένη

εταιρία

ανάλογα

µε

τις

προκύπτουσες ανάγκες, καθώς και την πρόσβαση σε παγκόσµιες
αγορές, έχοντας κάθε συνεργάτη να προµηθεύει είτε προ’ι’όν, είτε
υπηρεσία.
Η προκύπτουσα εταιρία ονοµάζεται Εικονική, διότι αποτελείται
από συνεργάτες µε σηµαντική επάρκεια και δεν έχει ούτε κεντρικά
γραφεία, ούτε ιεραρχία ή κάθετη ολοκλήρωση. Η συνεργασία έγινε
επιχείρηση, κυρίως εξαιτίας της ύπαρξης Αρχιτεκτονικής Εικονικής
∆ικτύωσης VNA (Virtual Networking Architecture). Το γεγονός αυτό
ήταν και ο κύριος λόγος που έτρεψε ικανές τις οµάδες εργασίας που
βρίσκονταν σε διαφορετικές χώρες, να λειτουργούν µαζί, κάνοντας
χρήση πολυµεσικών εφαρµογών (φωνής, δεδοµένων και εικόνας),
ώστε να µπορούν να αλληλεπιδρούν όπως θα γινόταν στην
περίπτωση που µοιραζόντουσαν ένα γραφείο. Οι οµάδες αυτές θα
είναι ικανές να εργάζονται µαζί σε πραγµατικό χρόνο, ανεξάρτητα
από την γεωγραφική τοποθεσία.
Αυτή η µορφή της συνεργασίας θα είναι λιγότερο µόνιµη,
λιγότερο επίσηµη και θα βασίζεται περισσότερο στις προκύπτουσες
ευκαιρίες. Εταιρίες λοιπόν, θα συµπράκτουν σε στρατηγικές
συνεργασίες για να «συλλαµβάνουν» την προκύπτουσα αγορά. Με
την

ελευθερία

να

τερµατίσουν

την

συνεργασία

µετά

την

ολοκλήρωση του τολµήµατος.»
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¾ «

Η VE είναι γενικότερα, η συνεργασία µεταξύ επιχειρηµατικών

συνεργατών στην αλυσίδα αξιών και αποτελεί τον παράγοντα κλειδί
για την επιβίωση στο σηµερινό ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον. Συγκεκριµένα, είναι µία προσωρινή οργάνωση που
δηµιουργείται όταν προκύπτει µία επιχειρηµατική ανάγκη και
διαλύεται όταν η επιχειρηµατική ευκαιρία δεν υφίσταται πλέον.
Οι

κύριες

απαιτήσεις

για

επαρκή

συνεργασία

µεταξύ

επιχειρηµατικών συνεργατών είναι η ευελιξία, η διαλειτουργικότητα
της VE, ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν στο εναλλασσόµενο
επιχειρηµατικό

περιβάλλον.

(Με

τον

όρο

διαλειτουργικότητα

εννοούµε την δεµένη επικοινωνία µεταξύ των επιχειρηµατικών
µερών.) »
¾ « Η VE είναι οπορτουνιστικές συναθροίσεις µικρότερων µονάδων
που συνενώνονται και λειτουργούν σαν να ήταν µία µεγαλύτερη και
µακρόβια εταιρία. Η Εικονικότητα εδώ αντιπροσωπεύει τα πολλά
πλεονεκτήµατα που παρέχονται από µία µεγάλη εταιρία που
συνθέτονται από την συνένωση των µελών της. Σε πολλές
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις η σύνθεση αυτή είναι προσωρινή και
κτίζεται από το έναυσµα µίας συγκεκριµένης επιχειρηµατικής
ευκαιρίας. Όταν η επιχειρηµατική ανάγκη δεν υφίσταται η VE
διαλύεται. »
¾ « Η VE είναι µία σύµπραξη εταιριών γύρω από ένα παγκόσµιο σετ
πόρων, πραγµατικού χρόνου και υποκαθιστά την φυσική δοµή
εταιρίας. Το σχέδιο και ο έλεγχος του συστήµατος, λειτουργεί σε
αφηρηµένο (ακαθόριστο) , εικονικό περιβάλλον.»
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Ο διακανονισµός που λαµβάνει χώρα κατά την διάρκεια της µορφοποίησης
της VE, οδηγεί σε συµφωνία µε ηλεκτρονικό συµβόλαιο, που θα πρέπει να
υπογραφεί από όλες τις συνεργαζόµενες εταιρίες που ανήκουν στην VE. Το
ηλεκτρονικό συµβόλαιο χρησιµοποιείται για να παρακολουθείται η δράση της
VE. Σε αυτό υπάρχει περιγραφή των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων
όλων των συνεργατών, καθώς και οι ποινές που θα επιβάλλονται σε όσους
δεν τηρούν την υπάρχουσα συµφωνία.
Όσον αφορά την άποψη ότι οι VE αποτελούν το νέο παράδειγµα
οργάνωσης,

υπάρχουν

τρία

χαρακτηριστικά

που

την

ενισχύουν

και

δηµιουργούν διαφορά µεταξύ αυτών και των παραδοσιακών εταιριών. Αυτά
είναι τα εξής :

¾ Η δυναµική της αναδιαµόρφωσης του δικτύου.
¾ Η Εικονικότητα.
¾ Οι

Εξωτερικές

Οντότητες

(δοµές

µετά-εικονικές

εταιρίες),

σαν

περιβάλλοντα που τρέπουν ικανή ή υποστηρίζουν την συγχώνευση
αυτών.
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2.2

Κύρια σηµεία του ορισµού - η ιδέα των
Εικονικών Εταιριών

Έχουµε ήδη αναφέρει ότι, στις µέρες µας, επειδή οι εταιρίες αντιµετωπίζουν
ένα γρήγορα µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, εξαιτίας των
απρόσµενων όρων της αγοράς, των συνθηκών εργασίας, καθώς και των
γρήγορων τεχνολογικών «µεταλλάξεων», οπότε και δεν είναι σε θέση να
κάνουν

µακροχρόνιες

προβλέψεις.

Επιπλέον,

ο

επιχειρηµατικός

ανταγωνισµός δεν υφίσταται µεταξύ επιχειρήσεων, αλλά µεταξύ αλυσίδων
αξίας. Σε αυτό το περιβάλλον δηµιουργήθηκαν οι Εικονικές Εταιρίες (VE).
Απαρτίζονται από επιχειρηµατικές διαδικασίες και ποικίλα επιχειρηµατικά
συστατικά, όπως πληροφορίες, συστήµατα, οργανώσεις καθώς και άλλα.
Οι λόγοι δηµιουργίας των Εικονικών Εταιριών είναι οι εξής :
¾ Για να αυξήσουν τον ανταγωνισµό, την χρηστικότητα των πηγών, την
κλίµακα των επιχειρήσεων και για να διαµοιράσουν τα θετικά των
δυνατοτήτων των επιχειρηµατικών συνεργατών.

¾ Για να µειώσουν το κόστος παραγωγής, για να βελτιώσουν την
ποιότητα και να µειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την µεταφορά
των προ’ι’όντων από την παραγωγή στην αγορά.

¾ Για να αντεπεξέρχονται άµεσα σε µία επιχειρηµατική ευκαιρία- ανάγκη
της αγοράς αναπτύσσοντας εργασιακό περιβάλλον και διαχειρίζοντας
την ποικιλία των πηγών που προέρχονται από τις συνεργαζόµενες
οργανώσεις.
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Από τους ορισµούς που έχουµε προαναφέρει επισηµάνουµε συνοπτικά τα
εξής σηµεία, που είναι αντιπροσωπευτικά για τις VE :

¾ Συνεργασία και συµπληρωµατικότητα.
¾ ∆ικτυωµένη ή διαµοιρασµένη οργάνωση.
¾ Προσωρινή οργάνωση.
¾ Υποδοµή που υποστηρίζει την διαλειτουργικότητα.

Συµπερασµατικά λοιπόν, από τους ορισµούς και από τις λέξεις κλειδιά που
έχουµε επισηµάνει, η VE (Kim, 2006) θεωρείται ως η προσωρινή οργάνωση
όπου ποικίλοι διαµοιρασµένοι επιχειρηµατικοί συνεργάτες σχηµατίζουν ένα
συνεργατικό δίκτυο. Είναι σηµαντικό να καθιερωθεί µία αλυσίδα αξίας
αποτελεσµατική και γρήγορη µε σηµαντικές ανταγωνιστικές λειτουργίες,
δηλαδή επιχειρηµατικές διαδικασίες σε µορφή σετ από συστατικά υπηρεσιών
των επιχειρηµατικών συνεργατών.
Συνεπώς, για την VE µπορούµε να αναφέρουµε ότι :
« Η VE είναι µία ενεργή συνεργαζόµενη δοµή οργάνωσης, που προσωρινά
δηµιουργείται από αλυσίδες αξιών. Κάθε αλυσίδα αξίας αποτελείται από δύο
«χαλαρά» συνδεδεµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες των διαµοιρασµένων
επιχειρηµατικών

συνεργατών,

που

συνεισφέρουν

τις

σηµαντικές

συµπληρωµατικές λειτουργίες καθώς και τους πόρους τους. »
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Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, είναι δυνατόν να κατανοήσουµε την ιδέα της
VE, όπως διαφαίνεται στο εικόνα 12.

Εικόνα 12 : Ιδέα της VE

Η VE δηµιουργείται από υψηλού επιπέδου αλυσίδες αξίας και καθεµία από
αυτές δηµιουργείται από ανά δύο συνδεδεµένες συνεργατικές επιχειρηµατικές
διαδικασίες για επιχειρηµατική λειτουργία. Κάθε επιχειρηµατική διαδικασία
θεωρείται ως σηµαντική ανταγωνιστική λειτουργία χαµηλότερου επιπέδου της
VE. Επιπλέον, χαµηλότερου επιπέδου VE αποτελείται από χαµηλότερου
επιπέδου αλυσίδες αξίας και αυτές µε την σειρά τους από χαµηλότερου
επιπέδου

συνεργαζόµενες

επιχειρηµατικές

διαδικασίες,

και

αυτό

επαναλαµβάνεται συνεχώς µέχρι να µην µπορούν να διαιρεθούν άλλο.
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2.3

Κύκλος Ζωής της VE

Ο κύκλος ζωής της VE πιθανόν να συνδέεται άµεσα µε την δηµιουργία και
την καταστροφή των αλυσίδων αξίας που βασίζονται σε επιχειρηµατικές
διαδικασίες (Kim, 2006). Στο εικόνα 13, διαφαίνεται ο κύκλος ζωής της VE,
πως δηλαδή εξελίσσεται µέσω ποικίλων σταδίων.

Εικόνα 13 : Ο κύκλος ζωής της VE
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1. Επιχειρηµατική Ευκαιρία (Business Opportunity) : Η αρχή ενός
καινούριου επιχειρηµατικού πεδίου και η αναγνώριση µίας καινούριας
επιχειρηµατικής ευκαιρίας, µέσω ανάλυσης αγοράς.
2. Αναγνώριση Συνεργατών (Major Partner Identification) : Ο ορισµός
των

µεγαλύτερων

συνειδητοποίηση

αλυσίδων
και

αξίας

«σύλληψη»

για

την

σηµαντικών

επιχειρηµατική
επιχειρηµατικών

δυνατοτήτων, που χρειάζονται σε καθεµία µεγάλη αλυσίδα αξίας. Αφού
αναγνωριστούν και κατηγοριοποιηθούν οι κυριότεροι συµµετέχοντες,
θα επακολουθήσει ανάληψη ευθυνών για την διαχείριση των αλυσίδων
αξίας, επιλέγοντας τους καταλληλότερους συµµετέχοντες, που θα
προτιµηθούν ως οι κυριότεροι συνεργάτες της VE.
3. Εταιρική ∆ιαµόρφωση (Enterprise Configuration) : Ορίζεται η
αρχιτεκτονική που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη
µοντέλων για την VE, συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρηµατικών
διαδικασιών, του συστήµατος, της πληροφορίας, των πόρων καθώς και
άλλων. Με βάση την αρχιτεκτονική αυτή, «συµπαγοποιούνται» οι ρόλοι
και οι αµοιβαίες συµφωνίες για το επιχειρηµατικό σχέδιο µεταξύ των
επιχειρηµατικών συνεργατών. Επιπρόσθετα µε αυτό ορίζουµε τα
επιχειρηµατικά σενάρια, τις επιχειρηµατικές διαδικασίες, τις σχετικές
πληροφορίες, τις τεχνολογίες επικοινωνίας, τα συστήµατα και τους
διαµοιρασµένους πόρους.
4. Εταιρική Λειτουργία (Enterprise Operation) : Η λειτουργία της VE
επιτελείται µε την εκτέλεση των συνεργαζόµενων επιχειρηµατικών
διαδικασιών. Επειδή η VE πρέπει να αντιδρά µε προσοχή στις αλλαγές
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, οι επιχειρηµατικές διαδικασίες που
εκτελούνται και οι τρέχουσες συνθήκες αγοράς παρακολουθούνται
συνέχεια.
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5. Εταιρική Εξέλιξη (Enterprise Evolution) : Ο επανακαθορισµός των
µοντέλων της VE, προκειµένου να είναι πιο επαρκή, εξαρτάται από το
επιχειρηµατικό περιβάλλον ή τις εσωτερικές συνθήκες, από µέσα
επανασχεδιασµού ή οραµατισµού αλυσίδων αξίας, επιχειρηµατικών
σεναρίων, των επιχειρηµατικών διαδικασιών ή των επιχειρηµατικών
συνεργατών.
6. Εταιρική ∆ιάλυση (Enterprise Dissolution) : Η διάλυση της VE, αφού
σταµατήσει η εκτέλεση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, εξαρτάται
από το αν υφίσταται πλέον επιχειρηµατική ανάγκη.

Όπως διαφαίνεται από το εικόνα 13, κατηγοριοποιήσαµε τον κύκλο ζωής
της VE σε δύο εκτενής φάσεις, που είναι οι εξής :

1. ∆υναµική Φάση (Dynamic Phase) : Η δυναµική περιλαµβάνει την
Εταιρική

∆ιαµόρφωση,

που

εστιάζει

στο

σχεδιασµό

των

επιχειρηµατικών συστατικών και στις συνεργαζόµενες επιχειρηµατικές
διαδικασίες.

2. Στατική Φάση (Static Phase) : Η στατική περιλαµβάνει την Εταιρική
Λειτουργία,

που

εστιάζει

στην

εκτέλεση

των

επιχειρηµατικών

διαδικασιών µε τα επιχειρηµατικά συστατικά.
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2.4

Η διαδικασία δηµιουργίας της VE

Η VE, όπως έχει προαναφερθεί, είναι µια προσωρινή σύµπραξη
εταιριών µε σκοπό των

διαµοιρασµό ικανοτήτων και πόρων, ώστε να

ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Η συνεργασία
τους υποστηρίζεται από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, επαρκή ΙΤ
εργαλεία και πρωτόκολλα.
Επιπλέον, έχουµε επισηµάνει ότι ο κύκλος ζωής της VE, θεωρείται ότι
χονδρικά αποτελείται από τέσσερα στάδια διαδικασιών : την δηµιουργία,
την µορφοποίηση, την εξέλιξη και την διάλυση.
Ανάµεσα σε αυτά, το πρώτο βήµα (της δηµιουργίας της VE), εµπεριέχει
ανάπτυξη δυναµικών συνεργασιών και υπηρεσιών «ροής εργασίας» για
την επιτυχή λειτουργία της VE.
Θεωρούµε ότι µία VE δηµιουργείται δυναµικά ακολουθώντας τις εξής
διαδικασίες : ανάπτυξης παραγγελίας, την διερεύνηση

και επιλογή

συνεργατών, την απόπειρα διαπραγµατεύσεων και τέλος την επιβράβευση
µε την σύναψη συµβολαίου.
Η «ροή εργασίας» χρησιµοποιείται για να ορίσει την λογική των
επιχειρηµατικών διαδικασιών που διαµοιράζονται στις συµµετέχουσες
εταιρίες µίας σχηµατισµένης VE.
Εάν θεωρήσουµε τον ορισµό της «ροής εργασίας» ως κλάση, όπως
στον προγραµµατισµό, η VE θα θεωρείται το τρέχον στιγµιότυπο της
κλάσης, που κινητοποιείται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, που
δηµιουργείται από τον κύκλο ζωής της, ελέγχεται από το σύστηµα
διαχείρισης «ροής εργασίας», εκτελείται από την µηχανή της «ροής
εργασίας» και διαλύεται όταν ο στόχος εκπληρώνεται.
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2.4.1

Η Αρχιτεκτονική και τα Μέρη του Συστήµατος

Από την εικόνα 14, διαφαίνεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος (Wang,
2005) που βασίζεται σε «πράκτορες» (agent-based) και περιλαµβάνει τα εξής
τέσσερα είδη πρακτόρων : Σχεδιαστής «ροής εργασίας» (Workflow planner
agent), Μεσίτης (Broker agent), Οντολογικός (Ontology agent), Υπηρεσιών
(Service agents). Ο Σχεδιαστής πράκτορας, ελέγχει την «ροή εργασίας». Ο
Μεσίτης πράκτορας, διαµεσολαβεί και ταυτοποιεί τον συντονισµό και το
σκεπτικό των καθηκόντων και την επικοινωνία µε τις έξω υπηρεσίες. Ο
Οντολογικός πράκτορας, λειτουργεί την λογική που βασίζεται στις οντολογίες
και παρέχει ταιριαστές υπηρεσίες στον Μεσίτη Πράκτορα και στον πράκτορα
Υπηρεσιών. Ο πράκτορας Υπηρεσιών, είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των
καθηκόντων στο χαµηλότερο επίπεδο. Η αρχιτεκτονική αυτή, υποστηρίζεται
από την οντολογία τρίτου επιπέδου «ροής εργασίας» (three-level workflow
ontology), την λογική της οποίας θα αναπτύξουµε αµέσως µετά.
Θα µελετήσουµε λοιπόν αναλυτικά πως δηµιουργείται η VE, ποιοι
µηχανισµοί λειτουργούν και πως αλληλεπιδρούν τα συστατικά σύµφωνα µε
την εικόνα 14.
Αρχικά, η παραγγελία ενός πελάτη προκαλεί την «ροή εργασίας» (που
όπως αναφέραµε βασίζεται σε πράκτορες). Ο Μεσίτης πράκτορας, επιλέγει
ένα σχέδιο «ροής εργασίας», µετά αιτείται από τον Οντολογικό πράκτορα την
πιθανή λίστα συνεργατών που προβλέπει µία «Κλήση για ∆ιαπραγµατεύσεις»
µε αποστολή SOAP (Simple Object Access Protocol) µηνυµάτων στους
πιθανούς προµηθευτές. Αφού ο πελάτης επιλέξει τις συµφέρουσες προτάσεις
και µετά συνάψει συµβόλαια µε τους προµηθευτές, το στιγµιότυπο «ροής
εργασίας» µπορεί να γίνει πιο συγκεκριµένο και να εφαρµοστεί σε λειτουργίες
διαχείρισης. Σε επίπεδο εταιρίας, η καθεµιά διαχειρίζεται τα δικά της
καθήκοντα και εργασίες που προκαλούνται από ενδο-εταιρικό επίπεδο.
Συµπερασµατικά, µία προσωρινή λύση είναι να δηµιουργούµε σύµφωνα µε
τον ορισµό της «ροής εργασίας» µεταξύ επιλεγµένων πρακτόρων Υπηρεσιών
και συντονιστών σε ενδο-εταιρικό επίπεδο.
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Στον σχεδιασµό, ο Οντολογικός πράκτορας εξωθεί την οντολογία
υπηρεσίας από τη πληροφορία UDDI (Universal Description Discovery
Integration protocol), ενώ η οντολογία «ροής εργασίας» και η οντολογία
καθηκόντων, δηµιουργούνται στο πάνω µέρος της εξωθήσας οντολογίας
υπηρεσίας. Με την πάροδο του χρόνου, η ανώτερη οντολογία «ροής
εργασίας», αποσυνθέτεται και χαρακτηρίζεται πλέον χαµηλού επιπέδου
οντολογία υπηρεσίας. Για παράδειγµα, ο Σχεδιαστής ελέγχει όλη την
διαδικασία της «ροής εργασίας» σύµφωνα µε την κατάσταση των καθηκόντων
που του επιστρέφεται. Ο Μεσίτης αιτείται από τον Οντολογικό πράκτορα να
εντοπίσει τους πράκτορες Υπηρεσιών, ώστε να εντοπίσει την

καλύτερη

δυνατή λύση.

Εικόνα 14 : Η διαδικασία δηµιουργίας της VE
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Τα σηµαντικότερα συστατικά της εικόνας 14, περιγράφονται ακολούθως :
¾ ∆ικτυακή Πύλη (Web Portal) : Είναι µία δικτυακή διεπαφή για χρήστες,
ώστε να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται σχετικές πληροφορίες.
Μέσω αυτής, οι πελάτες θέτουν τα προφίλ τους, τις παραγγελίες τους,
επιλέγουν

τις

πιο

συµφέρουσες

προτάσεις

και

επιβεβαιώνουν

πληροφορίες σχετικές µε τυχόν συναπτόµενα συµβόλαια. Βέβαια
λειτουργός αυτής είναι ο Μεσίτης, διότι αυτός λαµβάνει και εκτελεί τις
παραγγελίες.
¾ Ο Σχεδιαστής πράκτορας «ροής εργασίας» (Workflow Planner) :
Είναι ένας πράκτορας λογισµικού, που είναι υπεύθυνος για τον
συντονισµό της διαδικασίας «ροής εργασίας». Επιπλέον, είναι
υπεύθυνος για να διατηρεί την ανωτέρου επιπέδου οντολογία «ροή
εργασίας», συµπεριλαµβανοµένης της αφηρηµένης οντολογίας, της
εκτέλεσης της, της αφηρηµένης οντολογίας καθηκόντων και της
οντολογίας καθηκόντων. Η αφηρηµένη οντολογία και η εκτέλεση της
ορίζονται στην «αποθήκη» της οντολογίας «ροής εργασίας», ενώ η
αφηρηµένης οντολογία καθηκόντων και η εκτέλεσή της ορίζονται στην
«αποθήκη» της οντολογίας καθηκόντων. Αυτός περιλαµβάνει µία
µηχανή «ροής εργασίας» και µία µηχανή οντολογίας «ροής εργασίας».
Η πρώτη, είναι µία υπηρεσία λογισµικού που παρέχει τρέχοντος
χρόνου περιβάλλον εκτέλεσης για στιγµιότυπα «ροής εργασίας».
Προλογίζει χρήσεις που ενεργοποιούν κατάλληλες εφαρµογές για την
εκτέλεση σχεδιασµένων ενεργειών. Η δεύτερη αποτελεί ένα οντολογικό
εργαλείο λογικής, που εκτελεί την διαδικασία αποσύνθεσης οντολογίας
«ροής εργασίας» από υψηλό σε χαµηλό επίπεδο.
Σύµφωνα µε τις ορισµένες σχέσεις και δυνατότητες η µηχανή
οντολογίας «ροής εργασίας», βρίσκει καθήκον εκτέλεσης, είτε από την
«ροή εργασίας» εκτέλεσης, είτε από αφηρηµένο σκοπό. Μετά η µηχανή
«ροής εργασίας» εφαρµόζει ένα στιγµιότυπο και περνά τον έλεγχο
εκτέλεσης καθήκοντος στον Σχεδιαστή «ροής εργασίας».
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¾ Ο Μεσίτης πράκτορας (Broker agent) : Εκτελεί τους ρόλους,
υπηρεσίας

ανακάλυψης,

εκτέλεσης,

σκεπτικού

και

συντονισµού

καθηκόντων. Για παράδειγµα από το σχήµα καταλαβαίνουµε ότι όταν ο
πελάτης προκαλεί την διαδικασία «ροής εργασίας» µέσω της δικτυακής
πύλης, ο Μεσίτης αιτείται στον Σχεδιαστή και θα λάβει από αυτόν ένα
εκτελέσιµο καθήκον. Κατόπιν ο Μεσίτης, θα αιτηθεί από τον
Οντολογικό πράκτορα την λίστα των υπηρεσιών που ταιριάζουν µε το
καθήκον αυτό. Εάν πρόκειται για εσωτερική υπηρεσία, το καθήκον θα
απευθύνεται στον εσωτερικό πράκτορα Υπηρεσιών, ειδάλλως ο
Μεσίτης θα αλληλεπιδρά µε εξωτερικούς πράκτορες Υπηρεσιών για την
εκτέλεση του καθήκοντος. Μετά την εκτέλεση του καθήκοντος τα
αποτελέσµατα θα επιστραφούν στον Σχεδιαστή. Η διαφορά ανάµεσα
στον Μεσίτη και στον Σχεδιαστή, είναι ότι ο πρώτος εκτελεί συντονισµό
καθηκόντων, ενώ ο δεύτερος είναι υπεύθυνος για την λογική και την
εκτέλεση της «ροής εργασίας».
¾ Ο Οντολογικός πράκτορας (Ontology agent) : Παρέχει σηµαντικές
υπηρεσίες συγχώνευσης, αποκρίνεται σε αιτήσεις υπηρεσιών και
εκτελεί

την

λογική

της

οντολογίας

και

ταίριασµα

υπηρεσιών.

Προκειµένου να συγκρίνει τις ζητηθείσες µε τις διαφηµισµένες
δυνατότητες, αυτές θα πρέπει πρώτα να µορφοποιηθούν κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να είναι συγκρίσιµες σε όρους λειτουργικών υπηρεσιών.
Οι παράµετροι και τα µέτρα για την ποιότητα υπηρεσιών (Quality of
Service QoS) θα πρέπει να ορισθούν στο UDDI για την µορφοποίηση
και αξιολόγηση των υπηρεσιών. Μία δικτυακή υπηρεσία που
χρησιµοποιείται είναι το OWL-S (αποτελείται από τρία µοντέλα
υπηρεσίας : το µοντέλο µε προφίλ υπηρεσίας για περιγραφή
διαφηµίσεων

υπηρεσιών,

το

µοντέλο

διαδικασιών

πραγµατικού

προγράµµατος που αντιλαµβάνεται την υπηρεσία και το µοντέλο
υποβάθρου υπηρεσίας για µεταγωγή µηνυµάτων). Στο σύστηµα, ο
Οντολογικός πράκτορας µπορεί να ανακαλύψει τις WSDL (Web
Services Description Language) περιγραφές µε το να έχει πρόσβαση
και να ανακτά οντολογικές περιγραφές υπηρεσιών, διαµέσου OWL-S
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προφίλ. Όταν ο Μεσίτης υποβάλλει ένα αίτηµα υπηρεσίας στον
Οντολογικό πράκτορα, εκείνος ελέγχει πρώτα την τοπική υπηρεσία
οντολογικής «αποθήκης» και µετά την UDDI εγγραφή, από τις οποίες
βρίσκει τις ταιριαστές υπηρεσίες και επιστρέφει την λίστα µε αυτές στον
Μεσίτη. Ο Οντολογικός πράκτορας µπορεί να έχει υψηλές δυνατότητες
εκµάθησης

για

να

συγκεντρώνει

µη

λειτουργικές

πληροφορίες

εκτέλεσης υπηρεσιών όπως το QoS.
¾ Ο πράκτορας Υπηρεσίας (Service agent) : Είναι ένας πράκτορας από
µέρους της οντότητας υπηρεσίας, που είναι ικανός να παρέχει
συγκεκριµένες υπηρεσίες. Σε µία εταιρία, συνήθως υπάρχουν αρκετοί
πράκτορες υπηρεσίας. Ο συντονισµός µεταξύ τους µπορεί να είναι
συνεργασία (όταν ενώνονται για µία παραγγελία) ή ανταγωνισµός
(όταν ανταγωνίζονται για µία παραγγελία). Ένας εξωτερικός πράκτορας
Υπηρεσίας, εγγράφει τις υπηρεσίες στην UDDI εγγραφή, ενώ ο
εσωτερικός εγγράφεται στον Οντολογικό πράκτορα. Ο πράκτορας
Υπηρεσίας αφοσιώνεται σε ένα καθήκον όταν αυτό επιβραβεύεται από
τον Μεσίτη.
Το UDDI, είναι µία στατική οντολογική «αποθήκη» που παρέχει
καταγραφή και παρακολούθηση των υπηρεσιών. Επιπλέον, µπορεί να
εφαρµοστεί, είτε µέσα σε µία εταιρία και τότε θα λειτουργεί σαν ένα
ιδιωτικό UDDI, είτε σε µοιρασµένο χώρο πολλαπλών επιχειρήσεων για
παροχή δηµόσιας πληροφορίας και θα λειτουργοί ως ένα δηµόσιο
UDDI.

Συµπερασµατικά, ένα ή περισσότερα UDDI µπορούν να

εφαρµοστούν για να παρέχουν εταιρίες µε σταθερούς όρους που
χρησιµοποιούνται
σχετίζονται

µε

σε

γλώσσες

αυτούς

τους

επικοινωνίας
όρους,

όπως

και

γνώσεις

ιδιότητες,

που

σχέσεις,

περιορισµοί. Παρόλα αυτά, ο µηχανισµός ευρέσεως υποστηρίζεται από
το UDDI, είναι περιορισµένος σε ταιριάσµατα λέξεων- κλειδιών

και

στην έλλειψη σηµαντικής υποστήριξης.
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Πολύ σηµαντική είναι η εικόνα 15, στο οποίο παρουσιάζεται πως
εφαρµόζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος για την σύναψη ενδο-εταιρικής
συνεργασίας.

Εικόνα 15 : Εφαρµογή αρχιτεκτονικής για ενδοεταιρική συνεργασία
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2.4.1.1

Η Οντολογία Τριών Επιπέδων «ροής εργασίας»
(three-level workflow ontology)

Στην οντολογία των τριών επιπέδων βασίζεται, όπως προαναφέραµε η
αρχιτεκτονική της δηµιουργίας των Εικονικών Εταιριών. Στην εικόνα 16,
διαφαίνονται τα συστατικά από τα οποία αποτελείται η οντολογία των τριών
επιπέδων, τα οποία και θα αναπτύξουµε διεξοδικά ακολούθως.

Εικόνα 16 : Το µοντέλο της οντολογίας ροής
εργασίας
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Στο πρώτο επίπεδο, που ονοµάζεται οντολογία αφηρηµένης «ροής
εργασίας», η AW (Abstract Workflow) έχει δύο υποκλάσεις : την οντολογία
εκτέλεσης «ροής εργασίας» (την Execution Workflow ή EW) και την οντολογία
αφηρηµένων καθηκόντων «ροής εργασίας» (την Abstract Task Workflow ή
AT). Ο λόγος που ορίζουµε απευθείας µία AW σε µία EW, είναι όχι µόνο για
αν συγχωνεύσουν υπάρχουσες ροές εργασίας, όπως τα ERP συστήµατα,
αλλά ακόµη για να βελτιώσουν την επάρκεια της εφαρµογής σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις.
Στο δεύτερο επίπεδο, που ονοµάζεται οντολογία καθηκόντων «ροής
εργασίας», µία οντολογία αφηρηµένου καθήκοντος (AT), αποσυντίθεται σε σετ
εκτελέσιµων καθηκόντων (Execution Task ή ET), τα οποία µε την σειρά τους
ταυτοποιούνται µε αφηρηµένες υπηρεσίες (Abstract Services ή AS).
Τέλος στο τρίτο επίπεδο, αυτό της οντολογίας υπηρεσιών, η αφηρηµένη
υπηρεσία παρέχεται και από τις εσωτερικές υπηρεσίες (Internal Services ή IS)
και από τις εξωτερικές υπηρεσίες (External Services ή ES). Η διαφορά
ανάµεσα στις IS και στις ES είναι ότι οι πρώτες εκτελούνται µέσα από το
λογισµικό του συστήµατος ή µέσα στα εταιρικά όρια, ενώ οι δεύτερες
εκτελούνται από εξωτερικά συστήµατα ή από άλλες εταιρίες.
Οι κύριες οντότητες της οντολογίας «ροής εργασίας» στο προτεινόµενο
µοντέλο είναι :
¾ Abstract Workflow (AW) : Ορίζει µία οντολογία αφηρηµένης «ροής
εργασίας», που περιγράφει αφηρηµένες διαδικασίες «ροής εργασίας».
Αυτή µπορεί να είναι εκτελέσιµη «ροή εργασίας» ή µία συλλογή
αφηρηµένων καθηκόντων. Παρόλα αυτά, για την πρώτη περίπτωση
κάθε συγκεκριµένη AW εντοπίζεται σε κάθε εκτελέσιµο στιγµιότυπο.
¾ Execution Workflow (EW) : Είναι µία διακριτή οντολογία «ροής
εργασίας»

που ορίζει µία λεπτοµερή διαδικασία «ροής εργασίας» .

Μπορεί να αποσυντεθεί σε σετ εκτελέσιµων καθηκόντων, χωρίς τον
ορισµό των αφηρηµένων καθηκόντων. Ακόµη είναι επαρκής στην
εκτέλεση αλλά λιγότερο ευέλικτη στην διαµόρφωση πραγµατικού
χρόνου.
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¾ Abstract Task (AT) : Είναι µία οντολογία αφηρηµένων καθηκόντων,
που έχει τις δυνατότητες καθήκοντος : ονόµατος, τύπου, διορίας,
προϋποθέσεων και συνεπειών, κατάστασης και αποτελέσµατος
εκτέλεσης. Αυτό αναπαριστά

ένα σύνθετο καθήκον, που έχει ένα

τουλάχιστον ατοµικό καθήκον (εκτελέσιµο).
¾ Execution Task (ET) : Είναι ένα ατοµικό καθήκον, που το
ταυτοποιούµε µε µία αφηρηµένη υπηρεσία. Η κλάση της όχι µόνο
κληρονοµεί τις ιδιότητες και τις σχέσεις της AT, αλλά επιπλέον έχει
δικές

της

ιδιότητες

όπως

δηµιουργία

καθήκοντος,

κατάσταση

καθήκοντος (που περιλαµβάνει από αρχική κατάσταση, λειτουργία, έως
και τελική κατάσταση), λειτουργίες και αποτελέσµατα.
¾ Abstract Service (AS) : Είναι µία ρίζα υπηρεσίας, που ορίζει µία
αφηρηµένη υπηρεσία επικοινωνίας. Στην πραγµατικότητα αυτή µπορεί
να συνδέσει ένα καθήκον µε διακριτές υπηρεσίες (πόρους), που
λειτουργούν το καθήκον. ∆ιεκπεραιώνεται από δύο είδη διακριτών
υπηρεσιών : τις εσωτερικές υπηρεσίες (IS) και τις εξωτερικές υπηρεσίες
(ES).
¾ External Service (ES) : Είναι από µέρους των εξωτερικών υπηρεσιών
που

περιλαµβάνουν

δικτυακές

υπηρεσίες

ή

άλλες

εξωτερικές

υπηρεσίες. Το µέρος της οντολογίας ES (δικτυακή υπηρεσία) µπορεί
να εξαχθεί από την UDDI εγγραφή. Η σχέση του προφίλ OWL-S και
UDDI περιγράφεται πλήρως στο BPEL4WS (συστατικό των δικτυακών
υπηρεσιών, παρέχει επίσηµη γνωστοποίηση των επιχειρηµατικών
διαδικασιών και επιχειρηµατικών πρωτοκόλλων αλληλεπίδρασης).
¾ Internal

Service

(IS)

:

Η

οντολογία

εσωτερικής

υπηρεσίας,

αντιπροσωπεύει µία υπηρεσία που µπορεί να εκτελέσει ένα καθήκον ή
µέρος αυτού. Το IS µπορεί να είναι µία εσωτερική µονάδα εργασίας,
λογισµικό ή πόροι.
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2.5

Η διαδικασία της διαµόρφωσης της VE

Το στάδιο της µορφοποίησης της VE, έχει ένα κύριο σκοπό την δηµιουργία
οργάνωσης από πολλές ανεξάρτητες και ετερογενείς εταιρίες, που έχουν
ισχυρή ανταγωνιστικότητα για την επιχειρηµατική ευκαιρία. Η προσέγγιση µας
παρέχει ένα επαναληπτικό, προσαρµοστικό, πολλών ιδιοτήτων πρωτόκολλο
διαπραγµατεύσεων µε χρήση ποιοτικής συµφωνίας (the Q-negotiation
algorithm).
Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, γενικά και στην µορφοποίηση της VE πιο
συγκεκριµένα, ένα σηµαντικό θέµα είναι να διατηρήσουµε τις
πληροφορίες

της

διαπραγµάτευσης.

εταιρίας
Μία

κατά

οντότητα

την
που

διάρκεια
συµµετέχει

των
σε

ιδιωτικές

διαδικασιών
επιχειρηµατική

συναλλαγή, και µία εταιρία βασικά, προσπαθεί να αποκρύψει από την αγορά
την ιδιωτική αξιολόγηση των αγαθών κάτω από τις διαπραγµατεύσεις. Η
προσαρµοστικότητα, είναι άλλο ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να
συµπεριληφθεί σε κάθε παρουσία της οντότητας στην ηλεκτρονική αγορά.
Επιπλέον, ταυτόχρονες ανεξάρτητες διαπραγµατεύσεις προκύπτουν σε αυτό
το στάδιο του κύκλου ζωής της VE.
Στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, οι συµµετέχοντες µπορούν να
είναι είτε πράκτορες αγοράς, είτε εταιρικοί. Ο πράκτορας αγοράς, παίζει το
ρόλο του οργανωτή, µε άλλα λόγια αυτό σηµαίνει ότι αυτός ξεκινά και οδηγεί
την διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Οι εταιρικοί πράκτορες, παίζουν τον
απαντητικό ρόλο, που σηµαίνει ότι αυτοί είναι εκείνοι που προτίθενται να
ανήκουν στην µελλοντική VE, και πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις κατά την
διάρκεια της φάσης διαπραγµάτευσης.
Θεωρούµε ότι ο στόχος της VE είναι να διασπαστεί σε ένα σετ συστατικών
και για το καθένα από αυτά, µία ανεξάρτητη διαδικασία διαπραγµάτευσης να
λαµβάνει χώρα. Πολλαπλές διαπραγµατεύσεις γίνονται ταυτόχρονα κατά την
διάρκεια της φάσης αυτής.
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Προκείµενου να υπάρχει συµφωνία όσον αφορά την δοµή της VE, οι
πράκτορες (αγοράς και

διαφόρων εταιριών) δεσµεύονται σε µία συνεχή

διαδικασία διαπραγµατεύσεων, που αποτελείται από πολλούς «κύκλους»
προτάσεων (που στέλνονται από τις εταιρίες στην αγορά) και αντιπροτάσεων
που είναι σχόλια σε παλαιότερες προτάσεις (που στέλνονται από την αγορά
στις εταιρίες). Αυτό συµβαίνει πραγµατικά στο παραδοσιακό εµπόριο, όπου οι
άνθρωποι ανταλλάσσουν προτάσεις και αντιπροτάσεις προσπαθώντας να
πείσουν ο ένας τον άλλον για να αλλάξουν αξίες που υπολογίζουν
περισσότερο. Ένα πρωτόκολλο διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να ορισθεί
προκειµένου να επιλεγούν οι συµµετέχοντες, βασιζόµενο στην διαθεσιµότητα
και τις δυνατότητες, έτσι θα είναι ικανό να κάνει την βέλτιστη συµφωνία µε
βάση τους στόχους του.
Η διαπραγµάτευση υπονοεί, για την πλειονότητα των οικονοµικών
συναλλαγών, όχι µία, αλλά πολλαπλές ιδιότητες για να ορίσουν τα «αγαθά»
µε βάση συζήτηση που λαµβάνεται υπόψη. Για παράδειγµα, παρόλο που η
τιµή του κάθε αγαθού είναι η πιο σηµαντική ιδιότητα, ο χρόνος παράδοσης και
η ποιότητα µπορούν να είναι εξίσου σηµαντικά και σαφώς είναι βασικά θέµατα
που καθορίζουν αν πρέπει να αγοραστεί κάτι ή να πωληθεί ή όχι.
Επισυνάπτοντας αξίες χρηστικότητας σε διαφορετικές ιδιότητες κάτω από
διαπραγµάτευση, λύνει το πρόβληµα πολλαπλών ιδιοτήτων αξιολόγησης.
Γενικά, η φόρµα αξιολόγησης είναι ένας γραµµικός συνδυασµός ιδιοτήτων,
που προσµετρώνται από την ανταπόκρισή τους σε αξίες χρηστικότητας. Με
αυτόν τον τρόπο, µία διαπραγµάτευση πολλαπλών ιδιοτήτων µετατρέπεται σε
διαπραγµάτευση µίας ιδιότητας.
Η διαδικασία των διαπραγµατεύσεων θεωρείται, όπως φαίνεται στην εικόνα
17, σαν ένα σετ «γύρων», όπου οι εταιρικοί πράκτορες, από γύρο σε γύρο,
προσπαθούν να προσεγγίσουν τις προτιµήσεις του πράκτορα αγοράς, για να
επιλεγούν ως συνεργάτες της VE. Ο πράκτορας της αγοράς βοηθά τους
εταιρικούς να µορφοποιήσουν νέες προτάσεις, δίνοντάς τους κάποιες
συµβουλές για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν όσον
αφορά τον χώρο των διαπραγµατεύσεων. Αυτές οι συµβουλές δίνονται σαν
σχόλια για τις ιδιότητες αξιών που συγκαταλέγονται σε τρέχουσες προτάσεις,
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προτείνοντας να λύνουν τις διαφωνίες που υποκινούνται από υποκειµενικές
θέσεις ώστε να συµµορφώνονται σύµφωνα µε το συµβόλαιο, παίζοντας έτσι
τον ρόλο του δικαστή. Αυτός ο πράκτορας, έχει την αναπαράσταση του
συµβολαίου και όταν µία διαµάχη εµφανίζεται, µαζεύει στοιχεία από τις
εµπλεκόµενες

οµάδες

και

συλλέγει

πληροφορίες

από

ανεξάρτητους

συµβούλους, όπως αρχές πιστοποίησης, ελεγκτές ή από άλλες σχετικές
αγορές.

Εικόνα 17: Negotiation Protocol
Συνοπτικά και πιο απλο’ι’κά

λοιπόν, στην φάση της µορφοποίησης τα

κύρια βήµατα που πραγµατοποιούνται είναι :

¾ Παροχή της λίστας των συνεργατών, οι σχετικοί ρόλοι τους και οι
υπευθυνότητες τους.
¾ Ορίζονται οι λειτουργικές διαδικασίες και οι µηχανισµοί διαχείρισης.
¾ Επισυνάπτεται η νοµική συµφωνία για την λειτουργία της VE.
¾ Εφαρµόζονται

οι

αναβαθµίσεις

σε

εργασιακά

περιβάλλοντα

συνεργατών, όταν απαιτείται πλήρης λειτουργία για την VE.
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Στοιχεία που πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία µε την φάση αυτήν
είναι τα ακόλουθα :
¾ Το συνεργατικό µοντέλο, που θα ορίσει την VE στις υποδιαιρέσεις των
ρόλων και των ευθυνών της.
¾ Το

µοντέλο

της

VE,

που

είναι

ορισµένο

για

µεµονωµένες

επιχειρηµατικές ευκαιρίες, και το οποίο ορίζει την σειρά των
καθηκόντων και τις συσχετιζόµενες σχέσεις.
¾ Το νοµικό πλαίσιο, που υποστηρίζει τους συνεργάτες της VE στο να
προχωρήσουν σε διαπραγµατεύσεις συµφωνιών.

Ενδεικτικά λοιπόν, αναπτύξαµε διεξοδικά τις δύο πρώτες φάσεις του
κύκλου ζωής της VE. Έχοντας κατανοήσει τον τρόπο που λειτουργεί η VE στις
δύο πρώτες φάσεις, συνεχίζουµε αναπτύσσοντας τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει και

κατά συνέπεια αντιµετωπίζουν όλες οι συµµετέχουσες

εταιρίες της.
Υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκολίες στο να τεθεί σε εφαρµογή το
παράδειγµα της VE. Από συγκεκριµένη οπτική, η ιδέα της VE είναι θεωρητικά
λογική, αλλά όσον αφορά συγκεκριµένα θέµατα, πρακτικά δεν ξεπερνιούνται.
Κάποιες από τις πρακτικές δυσκολίες είναι οι εξής :

1. Η Συγχώνευση (Ετερογένεια, Ευελιξία, Πολυπλοκότητα).
2. Η υπάρχουσα Νοµοθεσία.
3. Η Εµπιστευτικότητα-Ασφάλεια.
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2.6

Η Συγχώνευση (Ετερογένεια, Ευελιξία,
Πολυπλοκότητα)

Η VE, πέρα από τους ορισµούς που έχουµε προαναφέρει, ορίζεται και ως :
«Ένα σύστηµα παράδοσης που αποτελεί λύση για τους πελάτες, και
δηµιουργείται από προσωρινή πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία,
παρέχει συγχώνευση των σηµαντικότατων ικανοτήτων. » Οι δοµές λοιπόν
που αναπτύσσουν οι VEs αντιµετωπίζουν µεγάλες προκλήσεις (Jorgensen,
2005) που είναι οι εξής :
¾ Ετερογένεια : Υπάρχουν λοιπόν ασύµµετρες προοπτικές, δοµές
λογισµικού, πρακτικές καθώς και άλλα, µεταξύ των συµµετέχουσων
εταιριών.
¾ Ευελιξία : Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανάγκη για µάθηση, αλλαγή
και εξαιρετικό χειρισµό σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις.
¾ Πολυπλοκότητα : Ως αποτέλεσµα του µεγάλου αριθµού και της
αβεβαιότητας των ενδο-εξαρτήσεων µεταξύ των συνεργατών, των
ενεργειών, των πόρων, των ικανοτήτων και των προ’ι’όντων τους.
Η ετερογένεια, η ευελιξία και η πολυπλοκότητα πρέπει να διαχειριστούν σε
διαφορετικά επίπεδα, όπως :
¾ Γνώσης : Είναι τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την επίλυση
προβληµάτων και την εκτέλεση εργασίας, την κοινή γλώσσα και τα
πλαίσια αναφοράς που απαιτούνται για επικοινωνία.
¾ ∆ιαδικασίας : Είναι ο σχεδιασµός, ο συγχρονισµός και η διαχείριση
συνεργατικών και ενδο-εξαρτώµενων ενεργειών και πόρων.
¾ ∆οµής : Είναι η διάταξη της πληροφορίας, τα εργαλεία λογισµικού και
οι προσεγγίσεις διαλειτουργικότητας των συµµετέχουσων εταιριών.
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Το πρόβληµα που προκύπτει, εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. Η
ανάλυση του γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους ετερογένεια,
πολυπλοκότητα, ευελιξία σε σχέση µε τα επίπεδα γνώσης, διαδικασίας και
δοµής.

Πίνακας 1
Γνώση

Ετερογένεια

∆ιαδικασία

∆οµή

Επικοινωνία,

Ποικιλία διαδικασιών,

∆ιαλειτουργικότητα

ορίζεται µία κοινή

διαπραγµατεύσεων

µεταξύ των

γλώσσα

διαφορετικών

συνεργαζόµενων

επικοινωνίας σε

διαδικασιών µεταξύ

εταιριών’

όλες τις

των συνεργαζόµενων

αρχιτεκτονικές

συνεργαζόµενες

εταιριών.

λογισµικού.

Αναβάθµιση

∆ιαχείριση εργασίας,

Αρχιτεκτονικές

ικανοτήτων,

σχεδιασµός και

εταιριών,

µορφοποίηση

συγχρονισµός

διαχειρίζονται τα

αποτελεσµατικών

πολύπλοκων και

σχέδια

αβέβαιων ενδο-

συστηµάτων.

τις τοπικές

εξαρτήσεων µεταξύ

Αποφεύγοντας τα

κουλτούρες.

διαφόρων

µη διαχειριζόµενα

τρεχουσών

πολύπλοκα

ενεργειών.

συστήµατα.

Μάθηση, οι

Υποστηρίζουν τόσο

Ειδικά φτιαγµένη

συνεργάτες

την δοµηµένη, όσο

προσωπική

πρέπει να είναι

και την µη

υποστήριξη.

ικανοί να

προγραµµατιζόµενη

Γρήγορη

αποδείξουν την

εργασία (µε

µορφοποίηση των

πρακτική που είναι

εξελισσόµενα

VEs, επιτρέπουν

βασισµένη σε

σχέδια). Χειριζόµενοι

στους συνεργάτες

κοινή εµπειρία

απρόβλεπτες

να συµµετάσχουν,

από την VE.

εξαιρέσεις.

σε όλη την διάρκεια.

εταιρίες και
επιβάλλεται
πειθαρχία.

Πολυπλοκότητα οµάδων σε όλες

Ευελιξία
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Τα αλληλεπιδρώντα εταιρικά µοντέλα µπορούν να βοηθήσουν τις
συνεργαζόµενες εταιρίες της VE, να χειριστούν τα προβλήµατα ετερογένειας,
πολυπλοκότητας, και ευελιξίας στα επίπεδα γνώσης, διαδικασίας και δοµής.
Ισχυριζόµαστε ότι η συγχώνευση στην VE, είναι τόσο κοινωνικό, όσο και
τεχνικό πρόβληµα. Οι τρέχουσες δοµές µοντέλων δίνουν έµφαση στην τεχνική
συγχώνευσης και η κατανόηση των VEs ως κοινωνικοτεχνικά συστήµατα
πρέπει να αποδειχθεί. Συγκεκριµένα, αναζητούµε να αντικαταστήσουµε την
κοινή προσέγγιση της χρησιµοποίησης γλωσσών προγραµµατισµού για να
ελέγχουµε την κοινωνική αλληλεπίδραση, µε το να εφαρµόζουµε ανθρώπινες
γλώσσες για να ελέγχουµε και να φτιάχνουµε υπολογιστικές δοµές.

2.6.1

Η EXTERNAL αλληλεπιδραστική δοµή
µοντελοποίησης

Το EXTERNAL σχέδιο, βοήθησε στην υποστήριξη ολόκληρου του κύκλου
ζωής της VE, από την έναρξη, τον σχεδιασµό, την εργασία, την διαχείριση,
τον συγχρονισµό, στην διάλυση. Στο σχέδιο, αλληλεπιδρώντα µοντέλα
εφαρµόστηκαν για να υποστηρίξουν την επιχειρηµατική συµβουλή, την
ανάπτυξη και την έρευνα όσον αφορά το λογισµικό. Η δοµή του EXTERNAL,
συγχωνεύει πέντε εργαλεία µοντέλων (όπως φαίνεται στην εικόνα 18) :
¾ WORKWARE : Είναι ένα σύστηµα αλληλεπιδραστικής ροής εργασίας
που παρέχει λίστες εργασίας, νοµοθεσία διαδικασιών, σηµειώσεις
ενηµέρωσης, έλεγχο πρόσβασης και διαχείριση εγγράφων.
¾ METIS : Είναι ένα γενικού σκοπού, εργαλείο µοντελοποίησης, που
χρησιµοποιείται για κατασκευή και οπτικοποίηση αρκετών, σύγχρονων
µοντέλων στην κοινή εταιρία, παρέχοντας κοινή κατανόηση µεταξύ των
συνεργατών τρέποντας τους ικανούς να σχεδιάσουν την συνεργασία
τους.
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¾ XCHIPS : Είναι ένα εργαλείο για σύγχρονη συνεργασία και
διαδικαστική
πραγµατικού

υποστήριξη.
χρόνου

και

Παρέχει
στενή

συνεργατικές

συνεργασία

για

συνεδρίες
συγκεκριµένα

καθήκοντα.
¾ FRAMESOLUTIONS : Είναι ένα πλαίσιο εργασίας για την δηµιουργία
εφαρµογών παραδοσιακών ροών εργασίας.
¾ SIM VISION : Είναι ένα εργαλείο µίµησης διαδικασιών, που
χρησιµοποιείται για να αναγνωρίσει πιθανές πηγές καθυστέρησης,
παρέχοντας τα τρέχοντα σχέδια δουλειάς, εντοπισµού προσωπικού και
της οργάνωσης.

Εικόνα 18 : Η αρχιτεκτονική και τα συστατικά
της δοµής EXTERNAL
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2.6.2

Τα αλληλεπιδραστικά µοντέλα ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις της συγχώνευσης

Στο υποκεφάλαιο αυτό, θα αναπτύξουµε πως η προσέγγιση των
αλληλεπιδραστικών µοντέλων και η δοµή EXTERNAL ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις (Jorgensen, 2005) της συγχώνευσης της VE. Ενδεικτικά λοιπόν,
θα αναπτύξουµε την πολυπλοκότητα, την ευελιξία και την ετερογένεια στο
επίπεδο της γνώσης.
1. Πολυπλοκότητα γνώσης : Τα εταιρικά µοντέλα αποτυπώνουν µεγάλο
αριθµό σχέσεων µεταξύ των εταιριών, των διαδικασιών και των πόρων
της VE. Τα κύρια δηµιουργήµατα του EXTERNAL, της εκτεταµένης
εταιρικής γλώσσας µοντελοποίησης (EEML) είναι οι στόχοι, οι
αποφάσεις, εξαρτήσεις ροής εργασίας, οι ρόλοι και οι πόροι
(άνθρωποι, εταιρίες, γνώσεις, αντικείµενα και εργαλεία). Τα µοντέλα
διαδικασιών, είναι φορείς γνώσης για το πως κάνουµε πράγµατα
(βλέπε εικόνα 19). Παρέχουν πλήθος ενδο-εξαρτήσεων µεταξύ των
στόχων,

εργαλείων

και

πόρων.

Σε

πιο

εξελιγµένα

µοντέλα

περιλαµβάνονται και άλλα, όπως προ’ι’όντα, πληροφορίες, οικονοµικά,
ικανότητες και προσόντα. Τέτοια περίπλοκα δίκτυα εξαρτήσεων µεταξύ
των

ποικίλων

απόψεων

των

εταιριών

θα

ήταν

δύσκολα

να

διαχειριστούν χωρίς την πλοήγηση και την επιλογή των υπηρεσιών του
METIS.

Εικόνα 19 : Παράδειγµα EEML µοντέλου
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2. Ευελιξία γνώσης : Ένα από τα βασικά θέµατα της προσέγγισής µας,
είναι να συγχωνεύσουµε την διαχείριση µάθησης και γνώσης στην
καθηµερινή εργασία µας. Αυτό επιτυγχάνεται υποστηρίζοντας τυχαίους
ορισµούς της γλώσσας µοντελοποίησης, της µοντελοποίησης και του
σχεδιασµού εργασίας και της διαχείρισης του συγχρονισµού µε βάση τα
µοντέλα. Σε κάποιες περιπτώσεις, από πριν ορισµένες γλώσσες και
templates µοντέλων, µπορούν να εφαρµοστούν προκειµένου να
ελέγχουν και να αιτιολογούν την τοπική πρακτική εργασίας χωρίς
µεγάλη αλλαγή. Σε άλλες περιπτώσεις, τοπικές εξαιρέσεις και
ιδιορρυθµίες απαιτούν εξέλιξη των VE µοντέλων και «συλλαµβάνουν»
την µάθηση µέσω της πρακτικής. Τέτοια µοντέλα, εκφράζουν
καινοτοµίες τοπικής εµπειρίας και αναπτύσσονται σε templates,
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές VE.
Για χρήστες που απολαµβάνουν επαρκή δικαιώµατα πρόσβασης, το
επάνω µέρος της εργασίας περιλαµβάνει υπηρεσίες που προκαλούν το
METIS, για επανακαθορισµό του µοντέλου (ή του µετα-µοντέλου) για το
τρέχον καθήκον. Όπως διαφαίνεται στην εικόνα 20, το µετα-µοντέλο
ορίζει

την

γλώσσα

που

χρησιµοποιείται

στην

µοντελοποίηση.

Αντίστοιχα, το µοντέλο ορίζει το περιεχόµενο (διαδικασίες, πόρους,
στόχους). Το µετα-µοντέλο έχει την δυνατότητα να τρέπει ικανές τις
οµάδες εργασίας, ώστε να χρησιµοποιούν το τοπικό τους λεξιλόγιο. Η
ευελιξία

αυτή

αποδείχθηκε

σηµαντική

για

την

καθιέρωση

αποτελεσµατικών οµάδων εργασίας. Η µοντελοποίηση γίνεται ακόµη
και µε την µορφή κειµένου στο WORKWARE.
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Εικόνα 20 : EXTERNAL δοµή περιβαλλόντων
χρήστη

3. Ετερογένεια γνώσης : Η επικοινωνία υποστηρίζεται από εργαλεία
δοµής

και

ορολογίας

της

γλώσσας

µοντελοποίησης.

Με

τα

αναπτυσσόµενα µοντέλα από την κοινή εταιρία τους, οι συµµετέχουσες
εταιρίες της VE δηµιουργούν µία κοινή κατανόηση της εργασίας και της
διαχείρισης, της γλώσσας και κοινά πλαίσια αναφοράς, που είναι
απαραίτητα στην σωστή επικοινωνία. Το XCHIPS παρέχει υπηρεσίες
συνεργασίας πραγµατικού χρόνου, που µπορεί να προκληθούν από το
επάνω µέρος εργασίας ενός καθήκοντος. Επιπρόσθετα, παρέχει ένα
µεγάλο εύρος εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργατικών εργαλείων.
Ακόµη παρέχει συγχώνευση της συνάντησης στο δίκτυο, για
τηλεδιάσκεψη

και

µοίρασµα

εφαρµογών.

Οι

υπηρεσίες

αυτές,

υποστηρίζουν συνεργασία από τους συµµετέχοντες της διαδικασίας,
χρησιµοποιώντας εργαλεία και πληροφορία που συνδέεται µε τους
πόρους σε καθήκον του VE µοντέλου.
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2.7

Το θέµα της Νοµοθεσίας

Η νοµοθεσία που είναι διαθέσιµη σήµερα, όσον αφορά την συνεργασία
µεταξύ εταιριών, δεν επαρκεί για τις ανάγκες δυναµικών δικτύων εταιριών,
(Carvalho, 2005). Σε κάποιο βαθµό, τα πραγµατικά πλεονεκτήµατα των VEs
επιτυγχάνονται µόνο εάν εταιρίες από άλλα µέρη του κόσµου περνούν
γρήγορα

στην

καθιέρωση

δικτυακής

συνεργασίας,

προκειµένου

να

απαντήσουν σε επιχειρηµατική ευκαιρία. Η υπάρχουσα συνεργασία, απαιτεί
οι συµµετέχουσες εταιρίες να µοιράζονται τόσο τα ρίσκο, όσο και τα κέρδη.
Είναι ανάγκη λοιπόν γρήγορα να επισυναφθούν νοµικά συµβόλαια,
προκειµένου να ορισθούν οι λειτουργίες, οι ευθύνες, το µοίρασµα των ρίσκο
και των κερδών µεταξύ όλων των συνεργατών.
Είναι προφανές ότι πολλά από τα παραδοσιακά σηµεία αναφοράς στην
νοµοθεσία, όπως η εθνικότητα, τα κεντρικά γραφεία, νοµική προσωπικότητα
καθώς και άλλα, δεν επαρκούν για να καλύψουν την VE. Τα κύρια νοµικά
χαρακτηριστικά της (Schoubroeck, 2001), είναι τα ακόλουθα :
¾ Η VE δεν έχει νοµική προσωπικότητα. Σαν επακόλουθο αυτού, είναι
ότι δεν µπορεί να συνάψει κανένα νοµικό συµβόλαιο. Σύµφωνα µε
τους παραδοσιακούς νόµους δεν µπορεί να εντοπιστεί σε κάποια
χώρα και τα µέλη της θα είναι από κοινού και ξεχωριστά αξιόπιστα.
¾ Η VE θεωρείται, στην αγορά ως µία εταιρία, παρόλο που δεν έχει
αξιοσηµείωτη οργανωσιακή δοµή (δεν έχει κεντρικά γραφεία, ούτε
νοµική προσωπικότητα). Πολλά προβλήµατα προκύπτουν όταν δεν
υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστούν τα µέλη που απαρτίζουν
την VE, γι’ αυτό και οι τρίτες οντότητες αντιµετωπίζουν δυσκολίες
µιας και δεν µπορούν να έρθουν αντιµέτωπες µε την VE αφού δεν
υπάρχει νοµική προσωπικότητα.
¾ Είναι αναµενόµενο ότι οι VEs θα εργαστούν παγκοσµίως πέρα από
τα σύνορα των χωρών, αλλά τα µέλη της θα πρέπει να
συµφωνήσουν ως προς το νοµικό πλαίσιο που θα διέπει την VE.
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¾ Οι VEs έχουν την τάση να παρουσιάζουν ένα εφήµερο πρόσωπο
και αυτό διότι κυρίως αναπτύσσονται για να ανταποκριθούν σε νέες
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, οπότε τα µέλη της θα συνασπιστούν και
θα διαλυθούν πολύ γρήγορα.
Σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία, το «κοινό τόλµηµα» (joint venture)
είναι πιθανόν η καλύτερη νοµική εναλλακτική για την VE. Το νοµικό αυτό
πλαίσιο βασίζεται σε µία συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων εταιριών, µε
τον αντικειµενικό στόχο του να φέρουν εις πέρας ένα συγκεκριµένο σχέδιο.
Μπορεί να είναι κοινώς αποδεκτό ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία δεν επαρκεί
για την VE, αλλά πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία VE µε την
υπάρχουσα νοµοθεσία;
Από την πορτογαλική νοµοθεσία, βρίσκουµε αναφορά στην συνεργασία
εταιριών στην χρονιά του 1973. Ο νόµος
«συµπληρωµατικές

οµάδες

εταιριών»

4/73 στις 4 Ιουνίου ορίζει ότι
όπως

οι

οµάδες

«ατόµων,

επιχειρήσεων ή κοινωνιών, χωρίς την ύπαρξη νοµικής προσωπικότητας
βοηθούν στην βελτίωση οικονοµικών συνθηκών ενέργειας». Αυτή η πρώτη
νοµική αναφορά επιτρέπει την δηµιουργία οµάδων ή εταιριών, παρόλο που
απαγορεύει στην ύπαρξη στόχων ορίζοντας ότι «οι οµάδες συµπληρωµατικών
εταιριών δεν µπορούν να έχουν ως αντικειµενικό στόχο ούτε την δηµιουργία,
αλλά ούτε και το µοίρασµα κέρδους». Περαιτέρω, αυτοί οι νοµικοί περιορισµοί
απαγορεύουν την δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ των εταιριών.
Αργότερα, ο βαθµωτός νόµος (Degree-Law) 231/81 στις 28 Ιουλίου,
εισήγαγε τον κανονισµό «Συµφωνία Εταιριών» (Consortium Agreement). Στην
περίληψη του νόµου, έχει γραφτεί ότι «η νοµική δηµιουργία παρέχει το νοµικό
πλαίσιο για µία µορφή συνεργασίας εταιριών, που µπορεί να αποσκοπεί σε
αρκετούς στόχους, αλλά πάντα απαιτεί απλότητα και σφυρηλάτηση».
Επιπλέον, «οι πρακτικοί σκοποί των µερών, θεωρούνται ως η φύση των
καθιερωµένων σχέσεων που παρεκκλίνει από τους παραδοσιακούς τύπους
επιχειρήσεων, όπου µόνο ένας ιδιόρρυθµος συντηρητισµός επιµένει να τους
επιβεβαιώσει».

Με βάση ένα παράδειγµα «όταν αρκετές εταιρίες θέλουν

να φέρουν εις πέρας ιδιωτική ή δηµόσια εργασία, είναι παράλογο να τις
ωθούµε στην δηµιουργία στο να δηµιουργήσουν µία κοινωνία, όπως θα
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γινόταν σε ένα παραδοσιακό τύπο εµπορικής εταιρίας, όταν αυτές
παρεκκλίνουν από αυτό το πλαίσιο εργασίας». Η περίληψη αποκαλύπτει ότι
υπάρχουσα νοµοθεσία έχει την τάση να δηµιουργεί µία πιο απλή και πιο
σφυρηλατηµένη µορφή συνεργασίας, επιτρέποντας στους συµµετέχοντες να
συνάπτουν µη παραδοσιακές επιχειρηµατικές συµφωνίες, αποφεύγοντας την
δηµιουργία εταιρίας µεταξύ τους. Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα νοµικά
χαρακτηριστικά που θεωρούµε για τις VEs.
Στον νόµο που µόλις αναφέραµε, θεωρείται ότι «είναι διεθνώς στην µόδα η
έκφραση ‘’κοινό τόλµηµα’’ και υποδεικνύει µικρής ή µεγάλης διάρκειας
συνεργασίες που δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις των εµπορικών εταιριών ». Η
δήλωση αυτή, υποδεικνύει ότι ο προσδιορισµός εταιριών (consortium)
καλύπτει µεγάλο µέρος των «κοινών τολµηµάτων», επιπλέον το κάθε µέλος
των εταιριών θα διατηρεί τις ενέργειές του, παρόλο που θα πρέπει «να
εναρµονίζεται µε τις ενέργειες των άλλων µελών». Από αυτήν την περίληψη
ορίζουµε ότι η πορτογαλική νοµοθεσία, αναφέρει το «consortium» σαν την
ειδική περίπτωση του «κοινού τολµήµατος», όπου η κάθε συµµετέχουσα
εταιρία διατηρεί την ατοµικότητά της.
Ακόµη από τον βαθµωτό νόµο, ως «consortium agreement» παρουσιάζεται
«ως µία συµφωνία µεταξύ δύο ή περισσότερων εταιριών ή ατόµων, που
εκτελούν µία οικονοµική ενέργεια, βάζοντας τους εαυτού τους κάτω από την
υποχρέωση, µε εναρµονισµένο τρόπο, να εκτελέσουν µία συγκεκριµένη
ενέργεια». Σε αυτήν την συµφωνία «οι όροι και οι συνθήκες θα καθιερωθούν
ελεύθερα, χωρίς την παραβίαση των στάνταρ της δήλωσης». Ακόµη
δηµιουργείται ο επικεφαλής του «consortium» που ορίζεται από τα µέλη, που
είναι και ο υπεύθυνος για τις λειτουργίες, που ανατίθενται βάση συµβολαίου,
για την οργάνωση «της συνεργασίας των µερών και για την εκπλήρωση των
αντικειµενικών

στόχων

του

‘’consortium’’».

Όλα

τα

µέλη

του

είναι

υποχρεωµένα να µην ανταγωνίζονται το «consortium», καθώς και να
παρέχουν σε όλα τα µέλη και στον επικεφαλή την σχετική πληροφόρηση.
Άλλα σχετικά καθήκοντα ορίζονται σε όλα τα µέλη. Μία τελευταία σηµείωση
στην αναφορά «κοινή και ξεχωριστή αξιοπιστία» δεν θεωρείται ότι πρέπει να
υπάρχει µεταξύ των µελών και των τρίτων οντοτήτων. Όταν τα µέλη θεωρούν
«από κοινού και ξεχωριστή αξιοπιστία», κάθε µέλος θεωρεί ότι είναι ολική
υπευθυνότητα του «consortium».
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Περαιτέρω,

αυτός

ο

νόµος

δηµιουργεί

πλαίσιο

εργασίας

για

το

«consortium», µε υπευθυνότητες πριν τις τρίτες οντότητες που ορίζονται στο
συµβόλαιο µεταξύ των συνεργαζόµενων εταιριών. Σε αυτό έχει καθιερωθεί, ο
τρόπος που τα µέλη θα προσεγγίζουν αντικειµενικούς στόχους και θα ορίζουν
τον επικεφαλή, που εκπροσωπεί το «consortium» πριν τις τρίτες οντότητες.
Όχι λιγότερο σηµαντική είναι η τελευταία σηµείωση, που αναφέρει ότι τα µέλη
της δεν είναι «από κοινού και ξεχωριστά αξιόπιστα» πριν τις τρίτες οντότητες,
αλλά είναι υπεύθυνα µόνο για όσα ορίζονται στο συµβόλαιο. Αυτή είναι µία
µικτή φόρµα, που προστατεύει, από την µια, τα µέλη από τις ενέργειες των
άλλων µελών και από την άλλη, προστατεύει τις τρίτες οντότητες από τις
υπευθυνότητες που αναφέρονται στο συµβόλαιο.
Η συνεργασία αυτή των εταιριών, επιτρέπει τους εταιρικούς συµµετέχοντες
να διαχωρίζουν τις δικές του συνεισφορές. Αυτή η δήλωση είναι εξαιρετικά
σηµαντική, όταν είναι να δηµιουργηθεί η δοµή µιας οργάνωσης, όπου το κάθε
µέλος µπορεί να διακρίνει την προσφορά του.
Ένα από τα πρακτικά θέµατα της συνεργασίας είναι ότι δεν έχει την δική
της λογιστική λειτουργία, διότι δεν έχει εγγραφεί στις οικονοµικές υπηρεσίες.
Το χαρακτηριστικό αυτό έχει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα αν το
συγκρίνουµε µε άλλου τύπου συνεργασίες µε κοινή λογιστική. Ένα
πλεονέκτηµα είναι ότι η ξεχωριστή λογιστική είναι απλή και ευέλικτη, και
επιτρέπει την ύπαρξη περιορισµένης αξιοπιστίας σε κάθε συνεργάτη. Ένα
µειονέκτηµα προέρχεται από το γεγονός ότι επειδή η αξιοπιστία εξαρτάται
από όλα τα µέλη, αυτά πρέπει να διαπραγµατευτούν και να θέσουν στο
συµβόλαιο

όλες

πολυπλοκότητα

τις
και

απρόσµενες
καθυστερώντας

περιστάσεις,
την

φέροντας

διαδικασία

έτσι

την

σχηµατισµού

της

συνεργασίας.
Η ανάλυση της πορτογαλικής νοµοθεσίας φαίνεται λογικά κατάλληλη,
παρόλα αυτά δεν ξεχνούµε ότι η VE δεν περιορίζεται σε Πορτογάλους
συνεργάτες. Όταν αναφερόµαστε στις VEs είναι φυσικό να θεωρούµε ότι οι
συνεργάτες εγγράφονται σε διαφορετικές χώρες και γι’ αυτό και η νοµοθεσία
των διαφορετικών χωρών πρέπει συνυπολογιστεί.
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2.7.1

Η πρόταση για συµφωνία συνεργασίας µεταξύ
εταιριών

Το πλαίσιο συνεργασίας εταιριών, που ορίστηκε από την πορτογαλική
νοµοθεσία δηµιουργήθηκε για να επιτρέπει στους συνεργάτες να φέρουν εις
πέρας από κοινού τα σχέδια ή τις εργασίες που τους ανατίθενται. Αυτού του
είδους συνεργασίας εταιριών, έχει ως δεδοµένο ότι η οµάδα των εταιριών που
εµπλέκεται έχει καλώς ορισµένους αντικειµενικούς σκοπούς, καθώς και ότι τα
καθήκοντα που ανατίθενται σε κάθε συνεργάτη είναι καλώς ορισµένα µε µη
σηµαντικές αλλαγές κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της VE. Σύµφωνα µε
την άποψη πολλών και µε βάση πολλά διαφορετικά µοντέλα VE, τα
καθήκοντα και οι ενέργειες αλλάζουν κατά την διάρκεια ζωής της εκάστοτε
εργασίας, µε βάση τις αλλαγές στην αγορά και στην απόφαση των
συνεργατών. Θα ήταν πολύ σηµαντικό για την λειτουργία και την ευελιξία της
VE, να έχει την δυνατότητα αναδιαµόρφωσης κατά την διάρκεια της ζωής της.
Τα µέλη της θα πρέπει να είναι ελεύθερα να εγκαταλείπουν την συνεργασία
και να µπορούν να εισέρχονται σε υπάρχουσες VE, ώστε να ταιριάζουν
περισσότερο στις ανάγκες της VE.
Στην πραγµατικότητα, στην πορτογαλική νοµοθεσία όσον αφορά τις
συνεργασίες εταιριών (στον Degree-Law 231/81 στις 28 Ιουλίου, άρθρο 10),
προκαταβάλλεται ο αποκλεισµός των µελών από την κάθε συνεργασία
εταιριών. Οι όροι της νοµοθεσίας είναι οι ακόλουθοι : «Το συµβόλαιο
συνεργασίας εταιριών µπορεί να διαλυθεί για κάποιο από τα συµβαλλόµενα
µέλη, αν υπάρξουν γραπτές αναφορές των άλλων, εµφανίζοντας την αιτία». Η
αιτία που προαναφέρθηκε, µπορεί να είναι είτε «µη εκτέλεση των καθηκόντων
που

του

ανετέθησαν»,

είτε

«η

αποτυχία

επίτευξης

συγκεκριµένου

καθήκοντος». Αυτές είναι οι σηµαντικές αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν
κατά την διάρκεια µιας συνεργασίας εταιριών, προκειµένου να µην
αποκλειστεί κάποιο από τα µέλη της.
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Επιστρέφοντας

στο

θέµα

της

συνεργασίας

µελών

διαφορετικών

εθνικοτήτων, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι πρόκειται για ένα σύνηθες
φαινόµενο

στην Πορτογαλία, ειδικά σε µεγάλα δηµόσια έργα, όπως η

κατασκευή δρόµων, γηπέδων ποδοσφαίρου καθώς και άλλα έργα. Οι µεγάλες
συνεργασίες εταιριών δηµιουργούνται περιλαµβάνοντας εταιρίες από µεγάλες
χώρες. Ακόµη η συνεργασία εταιριών δεν περιορίζεται στα πλαίσια µιας
χώρας, που της επιτρέπει να έχει ξένους πελάτες, όπως ακριβώς συµβαίνει
στις παραδοσιακές εταιρίες. Επιπλέον, µία συνεργασία εταιριών θα
κυβερνάται από την νοµοθεσία που επικρατεί στην χώρα κάθε µέλους της,
όσον αφορά λογιστικά ή και φορολογικά θέµατα. Θα µπορούσαµε να πούµε
ότι εξαιτίας της απουσίας από την συνεργασία εταιριών της λογιστικής και
φορολογικής προσωπικότητας, θα ήταν εφικτό να συµπεριλάβουµε εταιρίες
από διαφορετικές χώρες.
Η αξιοπιστία από µία οµάδα ατόµων ή εταιριών, πριν τις τρίτες οντότητες,
ορίζεται ως κοινή αξιοπιστία ή κοινή αλλά διαφορετική αξιοπιστία. Όταν οι
συνεργάτες θεωρήσουν την κοινή αλλά διαφορετική αξιοπιστία, το κάθε µέλος
υποθέτει ότι γι’ αυτό την συνολική αξιοπιστία για όλη την συνεργασία. Από
την άλλη µεριά όταν οι συνεργάτες υποθέσουν την κοινή αξιοπιστία, τότε το
κάθε µέλος θεωρεί ότι η αξιοπιστία του ανατίθεται ως µέρος του σχεδίου.
Πιστεύουµε ότι ο τελευταίος τύπος αξιοπιστίας είναι περισσότερο εφικτός στο
να εφαρµοστεί στις VEs, από την άλλη επιλογή, διότι πέρα από τα άλλα
µειονεκτήµατα του εάν επιλέγαµε αυτόν τον τύπο θα ήταν δύσκολο να
αποκλείσουµε κάποιο µέλος κατά την διάρκεια ζωής της VE.
Τα δύο κύρια όργανα της συνεργασίας είναι η ελεγκτική επιτροπή και ο
επικεφαλής

της

συνεργασίας.

Αντιπρόσωποι

από

κάθε

µέλος

της

συνεργασίας αποτελούν την ελεγκτική επιτροπή. Το όργανο αυτό είναι
υπεύθυνο για την αποδοχή του έργου που έχει αναλάβει η VE, το οποίο
προτείνεται από τον επικεφαλή της συνεργασίας και καθήκοντα του έργου
ανατίθενται σε κάθε µέλος. Επιπλέον, είναι υπεύθυνο για την αποδοχή
οποιασδήποτε προτεινόµενης αλλαγής στο σχέδιο της VE, όπως αλλαγές
στην ανάθεση του έργου.
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Όπως έχουµε προαναφέρει αλλαγές στο έργο της

VE µπορεί να είναι

αρκετά περίπλοκες, ιδίως αν περιλαµβάνουν τον αποκλεισµό ή την
συµπερίληψη µελών. Είναι κατανοητό ότι αλλαγές όσον αφορά την σύνθεση
των µελών της VE, σηµαίνουν και την ύπαρξη νέας συνεργασίας µε νέα
ελεγκτική επιτροπή και µε νέα στρατηγική.
Ο επικεφαλής της συνεργασίας είναι ένας συνεργάτης, του οποίου η βασική
ικανότητα είναι η διαχείριση των VE συνεργασιών. Είναι υπεύθυνος για την
διαχείριση της λειτουργίας της VE που σηµαίνει κάλυψη σε τρεις βασικές
λειτουργίες : την αγορά, την παραγωγή και τα οικονοµικά.
Το πλαίσιο εργασίας της VE που προβλέπεται από την πορτογαλική
νοµοθεσία, επιτρέπει µία πλευρά της εικονικότητας, που είναι πολύ σηµαντική
για τις VEs («Η VE θα εµφανίζεται ως µία εταιρία στους πελάτες»). Η οπτική
αυτή επιτυγχάνεται ως εξής : ο επικεφαλής θα θεωρείται το πρόσωπο της VE
στους πελάτες. Η επικοινωνία της VE προς τους πελάτες και από τους
πελάτες στην VE θα γίνεται µέσω µίας συγκεκριµένης οντότητας. Όλα τα
τιµολόγια θα στέλνονται στους πελάτες από τον επικεφαλή της συνεργασίας.
Κάθε συνεργάτης θα στέλνει τα τιµολόγια στον επικεφαλή. Με τον τρόπο
αυτό, µέλη µπορούν να συµπεριλαµβάνονται και να αποκλείονται χωρίς να
γνωρίζουν οι πελάτες. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι ο διαχειριστής
της VE δεν θα αντιµετωπίζεται σαν ο µεσάζον µεταξύ των πελατών και των
συνεργατών, αλλά σαν ένας συνεργάτης που συνεισφέρει στην VE µε βάση
τις δικές του ικανότητες.
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2.8 Εµπιστευτικότητα-Ασφάλεια Εικονικών Εταιριών

2.8.1

Συνεργασία Επιχειρήσεων και ιδιωτικότητα
δεδοµένων

Όσον αφορά τις Εικονικές Εταιρίες, εξαιτίας των υπάρχοντων όρων
συνεργασίας υποχρεούνται οι συνεργάτες να µοιράζονται µέρη των δικών
τους πληροφοριακών τους συστηµάτων (I.S). Στην περίπτωση αυτή, ο
ορισµός συνεχών πολιτικών ασφάλειας (Biennier, 2005) εξαρτάται κυρίως
από τα συστήµατα ελέγχου πρόσβασης. Για τον σκοπό αυτό, προτείνουµε
την ταύτιση πιστοποίησης ροής εργασίας µε τον ορισµό επιχειρηµατικής
διαδικασίας. Παρόλα αυτά, τέτοια εφαρµογή πολιτικής ασφάλειας προκαλεί
εκτενή χρήση στα συστήµατα αναφοράς, διότι αυτά θα συγχωνεύουν µεγάλες
ποσότητες προσωπικών δεδοµένων. Για την επίλυση προβληµάτων τόσο
ασφάλειας,

όσο

ιδιωτικότητας

δεδοµένων,

προτείνουµε

την

χρήση

αρχιτεκτονικής πολλαπλών επιπέδων για τον διαχωρισµό της διαδικασίας
πιστοποίησης του χρήστη από τα συστήµατα αναφοράς ροής εργασίας. Χάριν
στο Kerberos ως αρχιτεκτονική, η αναφορά δεδοµένων διασταυρωµένης
ανάλυσης µπορεί να µειωθεί σηµαντικά σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για ιδιωτικότητα δεδοµένων.
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2.8.1.1

Πολιτική Ασφάλειας : Προστασία ενάντια στον
δικτυακό έλεγχο

Καθώς

τα

πληροφοριακά

συστήµατα

αποτελούνται

τόσο

από

µετρήσιµα (διακοµιστές, συσκευές, PCs και άλλα), όσο και από µη
µετρήσιµα µέρη (περιεχόµενο πληροφοριακών συστηµάτων, διαδικασίες
και άλλα) της «περιουσίας» της εταιρίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να
οριστούν διαφορετικά χαρακτηριστικά προστασίας, δηλαδή : «Φυσικές»
προστασίες για τον φυσικό εξοπλισµό, ενώ «υπηρεσίες ασφάλειας» για
την προστασία των µη µετρήσιµων µερών.
¾ Εµπιστευτικότητα πληροφορίας, που σηµαίνει ότι η πρόσβαση
πρέπει να περιοριστεί µόνο σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
¾ Ακεραιότητα πληροφορίας, δηλαδή προστασία του περιεχοµένου
της πληροφορίας, ενάντια σε κακόβουλες αλλαγές.
¾ ∆ιαθεσιµότητα Πληροφοριακών Συστηµάτων, δηλαδή η διάθεσή
τους σε κάθε συνεργάτη της εταιρίας.
Η εφαρµογή αξιόλογης προστασίας έχει να κάνει πρώτα από όλα µε το
να λαµβάνουµε υπόψη µας τις πραγµατικές ανάγκες της εταιρίας, µετά να
ορίζουµε και να εφαρµόζουµε µία συνεχή πολιτική ασφάλειας και τελευταία να
αξιολογούµε το τρέχον επίπεδο ασφάλειας. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού, προτείνονται µέθοδοι και πρότυπα κριτήρια αξιολόγησης ασφάλειας.
Παρόλα αυτά, για να πλησιάσουµε σε ένα αξιόλογο επίπεδο προστασίας,
συµπληρωµατικές

υπηρεσίες

ασφάλειας

όπως

έλεγχοι

πρόσβασης,

υπηρεσίες πιστοποίησης καθώς και αποδεκτές υπηρεσίες πρέπει να
εισαχθούν. Με την

εκτενή χρήση της αναγνώρισης χρήστη και των

συστηµάτων αναφοράς, παρόλο που πρόκειται για µηχανισµούς ασφάλειας,
µπορεί να προκύψουν απειλές όσον αφορά την ιδιωτικότητα δεδοµένων.
Συνεπώς, σηµαντική προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην διαχείριση της
ιδιωτικότητας δεδοµένων, ενώ ορίζεται η πολιτική ασφάλειας.

121

2.8.1.2

∆ηµιουργώντας πολιτική ασφάλειας : µέθοδοι και
πρότυπα

Η προσθήκη χαρακτηριστικών ασφάλειας, προκειµένου να ταιριάζουν στις
απαιτήσεις ασφάλειας, σηµαίνει προσθήκη συγκεκριµένων συστατικών (τόσο
σε υλισµικό, όσο και σε λογισµικό). Για να ορίσουµε µία κατάλληλη οργάνωση
ασφάλειας, το συµπληρωµατικό κόστος που έχει να κάνει µε την υποδοµή, θα
πρέπει να συγκριθεί µε το υπολογισµένο κόστος που προκαλείται από το
ρίσκο της απουσίας ασφάλειας, που αφορά αδυναµίες και απειλές.
Τεχνικά, η πολιτική ασφάλειας αφορά δύο µεγάλα µέρη :
¾ Ασφάλεια Επικοινωνίας ∆ικτύου : Το µέρος αυτό έχει να κάνει, τόσο
µε την ασφάλεια του ενδο-δικτύου (η πρόσβαση περιορίζεται σε
εξουσιοδοτηµένα άτοµα), όσο και µε το δηµόσιο δίκτυο επικοινωνίας.
¾ Ασφάλεια

Πληροφοριακών

Συστηµάτων

:

Το

µέρος

αυτό

επικεντρώνεται βασικά στην ακεραιότητα της πληροφορίας, την
εµπιστευτικότητα και τον έλεγχο πρόσβασης.
Η δηµιουργία πολιτικής ασφάλειας συχνά περιορίζεται στην εφαρµογή
«ασφαλούς υποδοµής». Αυτή η περιορισµένη οπτική, παρέχει µία τεχνική
απάντηση στις τεχνικώς αναγνωρισµένες απειλές και τεχνικές αδυναµίες,
όπως διαφαίνεται στον πίνακα 2. Παρόλα αυτά και οι αδυναµίες της εταιρίας
θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψιν. Σύµφωνα µε αυτήν την πιο γενική
οπτική, µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην εξασφάλιση των πληροφοριακών
συστηµάτων παρά στην υποδοµή. Επιπλέον, καθόσον τα πληροφοριακά
συστήµατα των εταιριών είναι γενικότερα περισσότερο ενδοσυνδεδεµένα
χάριν στο EDI, και στα ηλεκτρονικά εργαλεία καθώς και σε άλλα, θα πρέπει η
πολιτική ασφάλειας να περιλαµβάνει µία παγκόσµια διαδικασία πιστοποίησης,
έτσι ώστε να δηµιουργούνται παγκοσµίως πιο ασφαλή συστήµατα.
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Πίνακας 2 : Τεχνικές Απαντήσεις σε
προβλήµατα ασφάλειας
Ρίσκο

Προστασία

Υπηρεσίες Ασφάλειας

Μη εξουσιοδοτηµένη

Φιλτράρισµα µε firewall.

Εµπιστευτικότητα.

πρόσβαση.

Συστήµατα ελέγχου
πρόσβασης.

Επίθεση επιπέδου

H-IDS εξέταση στους

Ακεραιότητα και

εφαρµογής.

δηµόσιους διακοµιστές.

∆ιαθεσιµότητα.

Συστήµατα ελέγχου
πρόσβασης.
Επίθεση Ιών και

Στην επιφάνεια

Ακεραιότητα και

∆ούρειων Ίππων.

εργασίας αντιβιοτικών.

∆ιαθεσιµότητα.

Επίθεση σε κωδικούς

Περιορισµός στο σετ

Εµπιστευτικότητα

πρόσβασης.

των διαθέσιµων

Ακεραιότητα και

υπηρεσιών. Χρήση IDS

∆ιαθεσιµότητα.

για αναγνώριση
απειλών.
Άρνηση Υπηρεσίας.

TCP ∆ιαµόρφωση

∆ιαθεσιµότητα.

firewall.
Εξαπάτηση ∆ιεύθυνσης.

Τοπικό φιλτράρισµα της

Εµπιστευτικότητα

διεύθυνσης µε firewall.

Ακεραιότητα και
∆ιαθεσιµότητα.

Κλοπή πακέτων.

IDS

Εµπιστευτικότητα.

∆ικτυακός Έλεγχος.

IDS και φιλτράρισµα

Εµπιστευτικότητα

πρωτοκόλλου.

Ακεραιότητα και
∆ιαθεσιµότητα.

Εκµετάλλευση σχέσης

Ιδιωτικό VLAN και

Εµπιστευτικότητα

εµπιστοσύνης.

περιορισµένο µοντέλο

Ακεραιότητα και

εµπιστοσύνης.

∆ιαθεσιµότητα.

Επαναπροσανατολισµός

Φιλτράρισµα θύρας και

Εµπιστευτικότητα

θύρας.

IDS.

Ακεραιότητα και
∆ιαθεσιµότητα.
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Για το σκοπό αυτό, µέθοδοι και πρότυπα έχουν ορισθεί από το 1980, µε
σκοπό την διεθνή αναγνώριση επιπέδων πιστοποίησης. Μερικά από τα
πρότυπα που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο (για παράδειγµα, TCSEC, Federal
Criteria, Canadian Criteria ή BS 7799) όπου σε διεθνή όρια εµπλέκονται µε
άλλα (ITSEC, Common Criteria, ISO 17799) όπως διαφαίνεται και από την
εικόνα 21.

Εικόνα 21: Χρονολογία Προτύπων

Το πρότυπο ISO, που αναπτύχθηκε πρόσφατα (∆εκέµβριο 2000) είναι λίγο
διαφορετικό από τα προηγούµενα. Η προέλευση του ρίσκου αντί να είναι από
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πληροφοριακών συστηµάτων, αυτό
προέρχεται από µία µέθοδο που χρησιµοποιείται για να ορίζει, εφαρµόζει και
να διαχειρίζεται µία συνεχή πολιτική ασφάλειας στην αξιολόγηση ρίσκου.
Παρά

την

προέλευση

ρίσκου,

η

µέθοδος

ISO

υπολείπεται

µιας

συστηµατικής αναλύσεως απειλών και αδυναµιών. Εξαιτίας του γεγονότος
αυτού, άλλες µέθοδοι πρέπει να χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση των
απειλών και αδυναµιών όπως η µέθοδος OCTAVE, που παρέχει µία
«διασταυρωµένη» ανάλυση της οπτικής της εταιρίας και των τεχνολογικών
λύσεων. Η µέθοδος αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά
ασφάλειας χάριν στην διαδικασία τριών βηµάτων : αναγνώριση απειλών,
ανάλυση ρίσκου και σχεδιασµός ενεργειών. Για το σκοπό αυτό, η µέθοδος
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OCTAVE παρέχει ιεραρχική προκειµένου να οδηγήσει στην ανάλυση των
αδυναµιών, σαν µία αξιολόγηση επιδράσεων σύµφωνα µε έξι κριτήρια (καλής
φήµης, οικονοµικών, παραγωγής, προστίµων ή νοµικών παραβιάσεων,
ασφάλεια και άλλα). Με τον τρόπο αυτό, τεχνολογικές ενέργειες για
περιορισµό των επιπτώσεων του ρίσκο µπορούν να προταθούν. Επιπλέον η
ανάλυση του ρίσκο µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες µεθόδους, όπως η
µέθοδος δοµηµένης ανάλυσης ρίσκου (SRA), που χρησιµοποιείται για να
υπολογίσει µε µεγαλύτερη ασφάλεια το κόστος της απουσίας ασφάλειας µε
βάση τόσο την αξιολόγηση της ζηµιάς, όσο και την πιθανότητα της επίθεσης.
Μόλις ορισθεί η πολιτική ασφάλειας, θα πρέπει να συγχωνευθεί µε τα
µοντέλα επιχειρηµατικών διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό, η προσέγγιση των
µοντέλων θα πρέπει να περιέχει διακριτικά για να περιγραφούν τα συστατικά
ασφάλειας, όπως για παράδειγµα ταµπλέτες µε τα επίπεδα ασφάλειας
πληροφορίας (µαύρο / γκρι / άσπρο), ορίζοντας το ασφαλές κανάλι, τα
πρωτόκολλα

ασφάλειας

και

άλλα.

Επιπλέον,

ο

επανασχεδιασµός

επιχειρηµατικών διαδικασιών έχει να κάνει µε την συγχώνευση της ασφαλούς
πληροφορίας κατά την διάρκεια δηµιουργίας διαδικασιών. Γι’ αυτό και τίθεται
έλεγχος πρόσβασης, που ταυτίζεται µε την ροή εργασίας και τα συστήµατα
πιστοποίησης του χρήστη, όπως εξουσιοδοτηµένα µοντέλα που επιζητούν την
συσχέτιση της πολιτικής ασφάλειας µε τους κανόνες ελέγχου πρόσβασης.
Όσον αφορά τις VEs, εταιρίες που βασίζονται στην εµπιστοσύνη επιζητούν
την εµφάνιση µίας συνεχώς αυξανόµενης ασφαλούς οργάνωσης. Σε τέτοιες
VEs, διαφορετικοί συνεργάτες πολύ πιθανόν να µοιράζονται ευαίσθητες
πληροφορίες. Συνεπώς κάθε επιχειρηµατική διαδικασία, πρέπει να αναλυθεί
προκειµένου να ορίσει δηµόσια και ιδιωτικά µέρη, οδηγώντας σε πολύεπίπεδη ροή εργασίας , περιγραφή που χρησιµοποιείται σε λογική άσπρων /
µαύρων κουτιών. Επιπλέον, πρόσθετη προσοχή πρέπει να δοθεί στις
δυνατότητες αναφοράς για παροχή αποδεκτών χαρακτηριστικών καθώς και
επερχόµενους

ελέγχους

πρόσβασης.

Σε

αυτήν

την

περίπτωση,

η

ταυτοποίηση του χρήστη πρέπει να πιστοποιείται και αυτό θα οδηγεί σε
αποθήκευση προσωπικών δεδοµένων και διαδικασιών, έτσι ώστε οι
περιορισµοί ιδιωτικών δεδοµένων να λαµβάνονται υπόψη όταν ορίζονται οι
ενδοεταιρικές διαδικασίες.
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2.8.1.3

Ιδιωτικότητα δεδοµένων : Απειλές και Προστασία

Τα προσωπικά δεδοµένα µπορούν να ορισθούν σαν ένα σετ δεδοµένων
σχετικών µε την αναγνώριση ενός ατόµου. Στην δουλειά µε ειδικό λογισµικό,
ενώ χρησιµοποιούνται δικτυακοί πλοηγοί, πληροφορίες καλώς ορισµένες
µπορούν να εγγράφονται, όπως :
¾ Πιστοποιηµένα µηνύµατα µε ψηφιακή υπογραφή, κάνοντας χρήση
υποδοµής δηµοσίου κλειδιού (PKI), µπορούν να συλλεχθούν και να
συσχετιστούν

µε

ενδοανταλλασσόµενα

συµβόλαια,

έτσι

ώστε

διαδικασίες που βασίζονται στην ροή εργασίας, µπορούν εν µέρει να
αναδοµηθούν από άλλους συνεργάτες της εταιρίας.
¾ Πληροφορία

Αναγνώρισης

(εισόδου,

IP

διεύθυνσης,

όνοµα

υπολογιστή και άλλα ) ανταλλάσσεται ενώ κάνουµε πλοήγηση στο
δίκτυο. Επιπλέον, τα cookies µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
αναφέρουν µία ενάργεια σε συγκεκριµένο διακοµιστή.
¾ Πληρεξούσιοι ∆ιακοµιστές χρησιµοποιούνται για να βελτιώσουν τόσο
την ασφάλεια, όσο και την ποιότητα της επικοινωνίας των υπηρεσιών
(QoS) εγγράφοντας όλες τις σελίδες που επισκεπτόµαστε.
¾ Τα Συστήµατα ελέγχου πρόσβασης δεδοµένων µπορούν να
αναφέρουν

τόσο

την

αναγνώριση

πληροφορίας,

όσο

και

να

αντιγράφουν την τροποποίηση αρχείων.
Όλες αυτές οι διαδικασίες «δικτυακού ελέγχου», σχεδιάζονται για την
προστασία

των

πληροφοριακών

συστηµάτων

από

τους

εισβολείς

(φιλτράροντας τα ονόµατα πρόσβασης ή τις IP διευθύνσεις) για την παροχή
προστασίας για την αποτροπή διάλυσης των συστηµάτων ή την λάθος χρήση,
για την εφαρµογή ελέγχων στην αποσύνθεση των διαδικασιών (όπως στις
πιστοποιηµένες και αποδεκτές διαδικασίες). Επιπλέον, οι πρακτικές κάποιων
τελικών χρηστών (όπως το να µοιράζονται έναν λογαριασµό ηλεκτρονικού

126

ταχυδροµείου), µπορούν να εµπλέξουν την παραβίαση ιδιωτικότητας
δεδοµένων : µε τον τρόπο αυτό µία διαδικασία µπορεί αν συνεχίσει ακόµη και
όταν αυτός που την προκάλεσε δεν υφίσταται, αλλά ιδιωτικότητα επικοινωνίας
δεν παρέχεται (προστασία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου).
Η προστασία ιδιωτικότητας δεδοµένων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
τόσο για την επιλογή των δεδοµένων (οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν την
συλλογή προσωπικών πληροφοριών), όσο και για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων (εσωτερικών και εξωτερικών). Ακόµη, συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά ασφάλειας πρέπει να εφαρµοστούν για να παρέχουν µία
επαρκή προστασία και ένα επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τα προσωπικά
δεδοµένα.
Για να παρέχουµε µία αποδεκτή προστασία ιδιωτικών δεδοµένων
διαφορετικές στρατηγικές ασφάλειας εφαρµόζονται από διαφορετικές χώρες.
Παρά τις νοµικές διαφορές, κοινές πρακτικές ορίζονται, όπως :
¾ ∆ιαπερατότητα : Οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν την συλλογή και
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.
¾ Αναγκαιότητα : Ο δικτυακός έλεγχος πρέπει να χρησιµοποιηθεί σαν
συµπλήρωµα σε άλλα εργαλεία ασφάλειας.
¾ Ισότητα : Ο σκοπός της επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων
αναγνωρίζεται.
¾ Αναλογία : Το επίπεδο δικτυακού ελέγχου πρέπει να ταιριάζει µε τα
ρίσκο.
Συνεπώς, διαδικασίες που συνδέονται µε τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει
να περιορισθούν και εµπλέκουν συγκεκριµένες συµφωνίες από κανόνες
διαφορετικών χωρών.
Όσον αφορά τις VEs, απαιτήσεις νοµικές και συµβολαίου (κάθε συναλλαγή
πρέπει να πιστοποιείται και να εγγράφεται) εµπλέκουν την µεγάλη χρήση
ενδο-εταιρικής πιστοποίησης και αποδεκτών υπηρεσιών. Πρέπει να ορισθούν
κοινές επιχειρηµατικές διαδικασίες και συµφωνίες υπηρεσιών για ταυτίσουν τις
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πρακτικές ιδιωτικότητας δεδοµένων µε την πολιτική ασφάλειας διαφορετικών
εταιριών.

2.8.1.4

Οργάνωση πολιτικής ασφάλειας στις VEs

Ο καθορισµός ενδοεταιρικής επιχειρηµατικής διαδικασίας πρέπει να
ικανοποιήσει αντίθετους στόχους δηλαδή : την ύπαρξη σεβασµού στην
αυτονοµία και τα κεκτηµένα κάθε εταιρίας, καθώς και την δηµιουργία µίας
εταιρίας που περικλείει ένα κοινό πληροφοριακό σύστηµα, καθώς και καλά
ορισµένες διαδικασίες, ικανές να υποστηρίξουν επαρκώς τόσο επίσηµες, όσο
και ανεπίσηµες συνεργασίες.
Το να καθορίσουµε µία οργάνωση σηµαίνει να υπολογίσουµε πως
οργανώνονται τα µέλη που δραστηριοποιούνται, τον ρόλο που αναλαµβάνουν
στην επίτευξη του κοινού στόχου, καθώς και τον τρόπο που υιοθετούν την
υπάρχουσα δοµή. Βασιζόµενοι στην αυτονοµία επιτρέπεται σε διαφορετικούς
δράστες να ορίσουν δύο βασικές περιγραφές : ακριβείς καθορισµοί
καθηκόντων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καλώς µορφοποιηµένες
διαδικασίες, όπου η ροή πληροφορίας και οι πληροφορίες για τα δικαιώµατα
πρόσβασης είναι επαρκείς τόσο για επίσηµες όσο και για ανεπίσηµες
διερευνητικές διαδικασίες.
Για να ορίσουµε τόσο την VE και τις πολιτικές ασφάλειας του κάθε
συνεργάτη, δίνουµε βαρύτητα στον τρόπο που η πληροφορία µοιράζεται και
πως έχουµε πρόσβαση σε αυτή. Στην προσέγγιση αυτή, πρώτα ορίζονται µε
ακρίβεια

οι

ενδοεταιρικές

διαδικασίες

πιστοποίησης

και

µετά

τις

συγχωνεύουµε στους ορισµούς διαφορετικών επιχειρηµατικών διαδικασιών.
Ακόµη, οι περιορισµοί ιδιωτικότητας δεδοµένων θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη για την εφαρµογή αξιόλογου συστήµατος πιστοποίησης. Γι’ αυτό και
προτείνουµε, µία αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων, διαχωρίζοντας την
πιστοποίηση του χρήστη από το σύστηµα αναφοράς επιχειρηµατικών
διαδικασιών BP (Business Processes).
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2.8.1.4.1

Η συγχώνευση της πολιτικής ασφάλειας στο
ενδοεταιρικό BP µοντέλο

Παραδοσιακές µέθοδοι πολιτικής ασφάλειας, επικεντρώνονται σε
συγκεκριµένο ορισµό που λειτουργεί µεµονωµένα όσον αφορά την πολιτική
ασφάλειας. Αναφερόµενοι στις VE, αυτές οι προσεγγίσεις πρέπει να
υιοθετηθούν προκειµένου να ληφθεί υπόψη το συνεργατικό περιβάλλον.
Εδώ προτείνουµε µία συµπληρωµατική στρατηγική για να οργανώσουµε την
επιχειρηµατική διαδικασία της VE. Βασιζόµενοι στον ορισµό της πολιτικής
ασφάλειας της VE, δίνουµε βαρύτητα στο σύστηµα ελέγχου πρόσβασης
πληροφορίας και στοχεύουµε στην διατήρηση της

αυτονοµίας και των

κεκτηµένων κάθε εταιρίας για υποστήριξη τόσο της επίσηµης, όσο και της
ανεπίσηµης συνεργασίας.
Για να ταιριάζει στις απαιτήσεις διαπερατότητας, ορίζονται διαδικασίες
πιστοποίησης και συνδέονται µε διαφορετικές πολιτικές ασφάλειας. Γι’ αυτό,
προτείνουµε την οργάνωση των κοινών επιχειρηµατικών διαδικασιών σε ένα
κοινό µετα-µοντέλο που µοιράζεται µεταξύ των συνεργατών, περιγράφοντας
παγκοσµίως την διαµοιρασµένη επιχειρηµατική διαδικασία όπως αυτή
προβάλλεται στην εικόνα 22. Η αρχιτεκτονική αυτή δηµιουργείται γύρω από
την περιγραφή του «δράστη» (άτοµο ή µέρος µιας εταιρίας). Η πολιτική
ασφάλειας ορίζεται σε δύο επίπεδα : Πρώτα περιγράφονται έλεγχοι
πρόσβασης στους πόρους και µετά προτείνεται µία πολλαπλή περιοχή
υποδοµής.
Για να είναι βέβαιη η ταυτοποίηση του εµπλεκόµενου «δράστη», το
σύστηµα ελέγχου πρόσβασης χρησιµοποιεί αρχιτεκτονική πιστοποίησης
υποδοµής δηµοσίου κλειδιού PKI, ταυτισµένη µε την οργάνωση περιοχών
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστηµα. Τα δικαιώµατα πρόσβασης
περιγράφονται χάριν στα πιστοποιητικά, που σχετίζονται µε ένα σετ
κοµµατιών πληροφορίας (καλούνται κυρίαρχα) και µε ένα επίπεδο
επικύρωσης (που καλείται επίπεδο πιστοποίησης σύµφωνα µε την
οργάνωση του PKI).
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Έτσι, για κάθε «δράστη» και κάθε ζητούµενο κοµµάτι πληροφορίας για
δικαιώµατα πρόσβασης µπορεί να υπολογισθεί και να ελεγχθεί δυναµικά. Η
διαδικασία αυτή πιστοποίησης ορίζεται από µία ροή εργασίας ελεγχόµενη
από

αξιωµατικούς

ασφάλειας

πληροφοριακών

συστηµάτων

(ISSO,

Information System Security Officers). Αποθηκευµένοι σε διαφορετικούς
διακοµιστές πιστοποίησης, ελέγχουν συνεχώς τα δικαιώµατα πρόσβασης
για να σιγουρέψουν την παγκόσµια συνοχή του συστήµατος.

Εικόνα 22 : Έλεγχος πληροφορίας και
περιγραφή BP µοντέλου
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2.8.1.4.2

Η συγχώνευση της υπηρεσίας πιστοποίησης στο
BP µοντέλο

Προκειµένου να ταιριάζει στις δίκαιες ιδιωτικές πρακτικές, µόνο απλοί
έλεγχοι µπορούν να διεξαχθούν και απλοί φάκελοι µπορούν να εγγραφούν.
Όσον αφορά την αρχιτεκτονική που βασίζεται στην πιστοποίηση, που
προτάθηκε νωρίτερα, το σύστηµα αναφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
αναδοµήσει µέρη από τις εκτελεσµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες (BP),
δηλαδή παρέχει συνεχείς δικτυακούς ελέγχους στις ενέργειες των «δραστών».
Τέτοιου είδους δικτυακός έλεγχος, διαλύει τις απαιτήσεις για ιδιωτικότητα
δεδοµένων. Παρόλα αυτά, η ροή εργασίας για αναδόµηση διαδικασιών θα
πρέπει να εφαρµοστεί για να ελέγχει συνεχώς την επάρκεια διαδικασίας, τις
ενδοεταιρικές πρακτικές συνεργασίας καθώς και άλλα.
Το κύριο πρόβληµα είναι ότι οι διαδικασίες που διασταυρώνονται µε
αναγνωρισµένα δεδοµένα δεν µπορούν να εφαρµοσθούν χωρίς µία
συγκεκριµένη συµφωνία να δίνεται από κάποια επιτροπή κανόνων. Γι’ αυτό
προτείνουµε µία πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική που διαχωρίζει την σχεδιασµένη
ροή

εργασίας

από

τα

συστήµατα

αναφοράς

χάριν

στην

υπηρεσία

πιστοποίησης :
¾ ∆ιαχείριση των Επιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών : Σε αυτό το ιδεατό
επίπεδο, τα BPs ορίζονται επαναληπτικά, ώστε οι προσεγγίσεις
«άσπρου κουτιού» ή «µαύρου κουτιού» να µπορούν να αναµιχθούν
χωρίς να χάσουν την παγκόσµια συνοχή. Εξαιτίας των σηµαντικών
διαδικασιών, που ενεπνεύστηκαν από την XML του ηλεκτρονικού
εµπορίου κύρια συστατικά, η επαναχρησιµοποίηση δυνατοτήτων
βελτιώνονται και οι συνεργατικές επιχειρηµατικές διαδικασίες ορίζονται
µε βάση διαδικασίας που βασίζεται σε διεπαφή. Στο σηµείο αυτό, οι
αναφορές περιορίζονται σε ανώνυµες διαδικασίες.
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¾ Οργανωτικοί Έλεγχοι : Τα BPs απευθύνονται σε «οργανωτικές
διαδικασίες». Γι αυτό και κάθε ιδεατή διαδικασία διασπάται σε
συνεργασίες που περιγράφονται από απλές µονάδες που ονοµάζονται
συναλλαγές. Κάθε συναλλαγή σχετίζεται είτε µε ένα µέρος της ιδεατής
διαδικασίας, είτε µε διαδικασίες συναλλαγής σύµφωνα µε το πλαίσιο
εργασίας της συνεργασίας. Ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται η
συνεργασία ορίζεται ιδεατά εξαιτίας στην «διαχείριση των BPs».
«∆ράστες» (ή οµάδες) διαχειρίζονται απευθείας για την διαδικασία
σχεδιασµού, ενώ το σύστηµα αναφοράς συσχετίζει µόνο καθήκοντα και
εκτελεί πράξεις εξουσιοδοτηµένων χρηστών.
¾ Υπηρεσία Πιστοποίησης : Το επίπεδο αυτό, εφαρµόζει την BP
συνεργασία µε τους «δράστες» που την λειτούργησαν. Κάθε
συναλλαγή σχετίζεται µε διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης και προφίλ
συνεργασίας, ώστε να πιστοποιούνται οι «δράστες». Μετά µόνο αυτές
οι ταυτότητες των «εξουσιοδοτηµένων χρηστών» µεταδίδονται στο BP
σύστηµα αναφοράς. Επειδή κάθε ταυτότητα εξουσιοδότησης δίνεται
χωριστά, τα διαφορετικά καθήκοντα που σχετίζονται µε τον ίδιο
«δράστη» δεν θα συσχετίζονται απευθείας µε το BP σύστηµα
αναφοράς. Σε ένα τεχνικό επίπεδο, οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες
δηµιουργούνται και συνδέονται οι λογαριασµοί τους µε πραγµατικό
λογαριασµό «δράστη».
¾ Επίπεδο Επικοινωνίας : Το επίπεδο αυτό, είναι το λειτουργικό της
αρχιτεκτονικής

µας.

Αποτελείται

από

διαχείριση

υποδοµής

επικοινωνίας και / ή από δεδοµένα διαµόρφωσης. Η συλλογή των
προσωπικών δεδοµένων και διαδικασιών συνδέονται απευθείας µε την
χρήση της υποδοµής και όχι µε την διαδικασία που εµπεριέχει την
χρήση αυτή. Συνεπώς, δεν υπάρχει δικτυακός έλεγχος στις διανοητικές
διαδικασίες των δραστών.
Τέτοια αρχιτεκτονική ταιριάζει παγκοσµίως µε τις δίκαιες πρακτικές και
µπορεί να υποστηρίξει διασταυρωµένους ελέγχους (µε το ταίριασµα
διαφορετικών αρχείων) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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2.8.2

Ανάπτυξη µοντέλου ελέγχου πρόσβασης και

αρχιτεκτονικής συστήµατος για τo διαµοιρασµό πόρων στην
VE

Χάρη

στα

αποκεντρωµένα

και

δυναµικά

χαρακτηριστικά

των

περιβαλλόντων της VE, η επιτυχία της βασίζεται στην πλήρη διαπερατότητα
πληροφορίας και στον σωστό διαµοιρασµό

πόρων, περιλαµβάνοντας την

πληροφορία, τα συστήµατα εφαρµογών και την γνώση κατά την διάρκεια του
κύκλου ζωής της. Παρόλο που ο διαµοιρασµός πόρων οδηγεί σε προβλήµατα
ασφάλειας και διαχείρισης εξουσίας (Chen, 2006), τα θέµατα όπως
καθυστέρησης,

προώθησης

και

διαπερατότητας

πληροφορίας

ακόµη

επιζητούν επίλυση από τους επιχειρηµατικούς συνεργάτες. Τα επίπεδα
διαµοιρασµού εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της VE, όπως από τις
σχέσεις µεταξύ των συνεργατών, το βάθος της εµπιστοσύνης, τα λειτουργικά
καθήκοντα και τις συµφωνίες που υπάρχουν στα συµβόλαια. Ο έλεγχος
πρόσβασης, καθώς και ο διαµοιρασµός των πόρων είναι πολύ περίπλοκα
στην VE. Πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα ασφάλειας προκειµένου να
σιγουρευτεί ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται νόµιµα για το σκοπό που είχε
πρόθεση η VE.
Ο έλεγχος πρόσβασης είναι περίπλοκος στην VE, διότι :
¾ Τα µέλη της αλλάζουν συχνά.
¾ Τα µέλη της έχουν µεταξύ τους περίπλοκες σχέσεις.
¾ Οι VEs µπορεί να συγχωνευτούν ή και να διαµοιραστούν.
¾ Οι VEs, χαρακτηρίζονται από ετερογένεια, διότι βασίζονται στο
∆ιαδίκτυο.
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Προκειµένου λοιπόν να λύσουµε το πρόβληµα της διαχείρισης εξουσίας και
ασφάλειας ελέγχου µεταξύ των συνεργαζόµενων εταιριών στην VE,
προτείνουµε το µοντέλο VEAC (Virtual Enterprise Access Control). Το
προτεινόµενο µοντέλο αποτελείται από ένα µοντέλο PBAC (Project Based
Access Control) που χρησιµοποιείται για την διαχείριση των δηµόσιων πόρων
στην VE, και από ένα µοντέλο RBAC (Role Based Access Control) που
εφαρµόζεται για την διαχείριση και των διαµοιρασµό ιδιωτικών πόρων µιας
εταιρίας µεταξύ των εταιριών που συνεργάζονται στην VE. Η αρχιτεκτονική
του συστήµατος που βασίζεται το µοντέλο VEAC, αναπτύσσεται σε τρεις
βασικούς µηχανισµούς. Βασιζόµενοι στην αρχιτεκτονική του συστήµατος,
προτείνουµε την πιστοποίηση, την εξουσιοδότηση χρήστη καθώς και
προσεγγίσεις ελέγχου πρόσβασης για ενηµέρωση και αναζήτηση της λίστας
δικαιοδοσίας των χρηστών. Εκτός από το να λύνει θέµατα διαµοιρασµού
πόρων στις οργανώσεις, οι ακόλουθες ιδιότητες του προτεινόµενου µοντέλου
το τρέπουν πιο ευέλικτο, εύκολα υιοθετήσιµο, εκτεταµένο, στιγµιαίο και στο
ελάχιστο διαχειριστικό κόστος :
1. Παρέχει διαχείριση και διαµοιρασµό πόρων µεταξύ των
συνεργατών.
2. Προκαλεί την αλλαγή των δικαιωµάτων πρόσβασης.
3. Αποτρέπει την αποκάλυψη επιχειρηµατικών µυστικών στην VE.
4. Επεκτείνει την εξουσιοδότηση πρόσβασης και σε συνεργάτες
των µελών της VE.
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2.8.2.1

Ανάλυση απαίτησης για έλεγχο πρόσβασης στην VE

Τα χαρακτηριστικά της VE που αναγνωρίζονται από την ανάλυση του
κύκλου ζωής και των αλληλεπιδράσεων των µελών της είναι :
¾ Μπορεί να αποτελείται από πολλές διαµοιρασµένες VEs ή Εταιρίες.
¾ Τα συµµετέχοντα µέλη της, καθώς και επιχειρηµατικές διαδικασίες
διαφοροποιούνται κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής της.
¾ ∆ίνει

έµφαση

στην

επαγγελµατική

διαίρεση

και

την

δυναµική

συνεργασία µεταξύ συνεργατών µε µεγάλη ετερογένεια.
¾ Συλλαµβάνει

επιχειρηµατικές

διαδικασίες,

καθώς

οι

εταιρίες

διαχωρίζονται σε διαφορετικές φάσεις, όπου καθεµία έχει τους δικούς
της συµµετέχοντες, πόρους και στόχους.
¾ Μοιράζονται ποικίλοι πόροι στις συνεργαζόµενες εταιρίες αυτής, που
χρησιµοποιούνται από τους υπαλλήλους τους.
¾ Καθορίζει παγκοσµίως τις υποχρεώσεις, υπευθυνότητες και ρόλους
των µελών της.
¾ Μία αλλαγή στον ρόλο µέλους της σε µία διαδικασία, δεν επηρεάζει τα
καθήκοντα και τις υπευθυνότητες σε κάθε άλλο ρόλο που του
ανατίθεται.
¾ Οι κανονισµοί δεν περιορίζουν την επιλογή µελών, ως εταιρικούς
συνεργάτες.
¾ Κάθε µέλος της, µπορεί να κατέχει την πολιτική διαχείρισης των πόρων
και το µοντέλο ελέγχου πρόσβασης.
¾ Οι µοιρασµένοι πόροι της περιλαµβάνουν ιδιωτικούς, που ανήκουν σε
κάθε συµµετέχουσα εταιρία της VE.
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Βασιζόµενοι στις γενικές απαιτήσεις στον έλεγχο πρόσβασης, οι απαιτήσεις
για την σχεδίαση του µοντέλου ελέγχου πρόσβασης είναι :
1. Μόνο ο διαχειριστής ασφάλειας, επιτρέπεται να αλλάξει ιδιότητες
ασφάλειας.
2. Οι ρόλοι µπορεί να κληρονοµούν εξουσία είτε µερική, είτε ολική.
3. Το µοντέλο υποστηρίζει ενεργό ή παθητικό έλεγχο πρόσβασης.
4. Οι σωστά βαθµολογήσιµες απαιτήσεις εξουσίας εκπληρώνονται.
5. Η εξουσία πρόσβασης µπορεί να ποικίλει από καθήκοντα σε
καθήκοντα ή από ρόλους σε ρόλους.
6. Το µοντέλο µπορεί αν διαχειριστεί όλους τους χρήστες και τους πόρους
σε µία εταιρία.

Πέρα από τις παραπάνω απαιτήσεις, βασιζόµενοι στα προαναφερθέντα
χαρακτηριστικά της VE, επιπρόσθετες απαιτήσεις θα πρέπει να ληφθούν
υπόψιν όταν αναπτύσσουµε ένα µοντέλο VEAC, όπως οι ακόλουθες :
1. Μιας και η οργανωσιακή δοµή της VE είναι δυναµική, τα δικαιώµατα
πρόσβασης και οι πόροι µπορεί να αλλάξουν σε πραγµατικό χρόνο.
2. Το µοντέλο λαµβάνει υπόψιν τα δικαιώµατα πρόσβασης όλων των
χρηστών, διότι οι διαχειριστές πόρων δεν µπορούν να προβλέψουν
ποιος θα έχει πρόσβαση και σε ποιόν πόρο στην VE.
3. Καθώς η VE µορφοποιείται για να πετύχει έναν συγκεκριµένο στόχο σε
περιορισµένο χρονικό πλαίσιο, κάθε VE έχει ένα διαφορετικό στόχο και
επιχειρηµατικές διαδικασίες. Μία VE πάντα θεωρείται ως έργο. Γι’ αυτό
και ένα έργο είναι µία σηµαντική µονάδα για έλεγχο πρόσβασης.
4. Επειδή κάθε εταιρία έχει το δικό της παραδοσιακό σύστηµα ελέγχου
πρόσβασης, το VEAC εύκολα συγχωνεύεται από ποικίλα άλλα µοντέλα
ελέγχου πρόσβασης ή πολιτικές.
5. Η VE διαχειρίζεται και διαµοιράζει πόρους συνεργατικά.
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6. Προκειµένου να υπάρχει εµπιστοσύνη µεταξύ των εταιριών, η πολιτική
πρόσβασης σε µία VE, σχεδιάζεται και διαχειρίζεται συνολικά από τους
διαχειριστές όλων των συνεργαζόµενων εταιριών.
7. Η VE µπορεί να διατηρήσει την συνάφεια των πολιτικών και να
διαχειριστεί τις συγκρούσεις µεταξύ της πολιτικής πρόσβασης που την
διέπει µε αυτές που επικρατούν στα µέλη της.
Επειδή η VE δίνει έµφαση στις εφαρµογές της Πληροφορικής Τεχνολογίας
και ∆ικτύου µέχρι και τα σύνορα των εταιριών, οι ακόλουθοι παράγοντες που
σχετίζονται µε το σύστηµα λαµβάνονται υπόψιν όταν αναπτύσσουµε ένα
σύστηµα που βασίζεται στο VEAC :
1. Το σύστηµα πρέπει να παρέχει µία θύρα διαφυγής για πρόσβαση σε
πόρους που είναι σε διαµοιρασµένες ετερογενείς πλατφόρµες που
πρέπει να προσφέρονται.
2. Για υψηλή επάρκεια χρόνου, το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης πρέπει
να είναι ικανό να αλληλεπιδρά απευθείας µε άλλες εφαρµογές ή
πράκτορες.
3. Η ταυτότητα χρήστη θα πρέπει να πιστοποιείται µέσω µιας τρίτης
οντότητας που καλείται κέντρο πιστοποίησης εξουσίας CA (Certificate
Authority) µε βάση θέµατα πιστοποίησης.
4. Στην ανταλλαγή πληροφοριών, προκειµένου να υποστηρίξουµε την
ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα, απαιτείται η υποδοµή δηµοσίου
κλειδιού PKI.
5. Ένα ευέλικτο ασφαλές σύστηµα, έχει ανάγκη από ένα συστατικό
κλειδιού (Συνέδεσε-Παίξε), προκειµένου να διαµεσολαβεί µεταξύ του
µοντέλου VEAC και των άλλων µοντέλων RBAC.
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2.8.2.2

Το µοντέλο VEAC (Virtual Enterprise Access Control)

Κάθε συµµετέχουσα εταιρία µπορεί να υιοθετήσει ένα µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης (Wang, 2006), πριν συµµετάσχει στην VE. Γι’ αυτό και το µοντέλο
VEAC πρέπει να είναι ικανό να συγχωνεύει και άλλα µοντέλα ελέγχου
πρόσβασης. Καθώς το RBAC είναι το πιο δηµοφιλές µοντέλο ελέγχου
πρόσβασης, το προτεινόµενο µοντέλο VEAC αποτελείται από ένα υποµοντέλο PBAC που µπορεί να συγχωνευτεί σε ποικίλα υπο-µοντέλα RBAC.
Η περίληψη του σκεπτικού όσον αφορά το προτεινόµενο µοντέλο είναι η
εξής :
Οι ενέργειες της VE µπορεί να χρησιµοποιήσουν τους δηµόσιους πόρους
της, καθώς και τους διαµοιρασµένους ιδιωτικούς των συµµετέχουσων
εταιριών. Η εικόνα 23, παρουσιάζει την ιδέα όσον αφορά το πλαίσιο εργασίας
του µοντέλου VEAC, στο οποίο σχεδιάζεται το υπο-µοντέλο PBAC για να
διαχειρίζεται τους δηµόσιους πόρους της VE, ενώ το υπο-µοντέλο RBAC
διαχειρίζεται τους ιδιωτικούς των συµµετέχουσων εταιριών.
Το πλαίσιο εργασίας του µοντέλου VEAC τονίζει τις παρακάτω ιδιότητες,
που βοηθούν στην επίλυση προβληµάτων ελέγχου πρόσβασης στις εταιρίες :
¾ Τα µοντέλα ελέγχου πρόσβασης των συµµετέχουσων εταιριών,
µπορούν να εφαρµοστούν ή να αποσπαστούν οποιαδήποτε στιγµή
χωρίς να επηρεάσουν την λειτουργία παρόµοιων µοντέλων των
υπόλοιπων συµµετέχουσων εταιριών.
¾ Το µοντέλο µπορεί ταυτόχρονα να διαχειριστεί δηµόσιους και
ιδιωτικούς πόρους.
¾ Η βασική πληροφόρηση των µοντέλων µπορεί να ενηµερώνεται από
τις αλλαγές στο περιβάλλον, προκειµένου να εξουσιοδοτούνται νέοι
χρήστες.
¾ Η πολυεπίπεδη µέθοδος διαχείρισης, χρησιµοποιείται για να αυξήσει
την ασφάλεια των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων.
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Εικόνα 23 : Το πλαίσιο εργασίας του µοντέλου
VEAC
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2.8.2.2.1 Το υποµοντέλο RBAC (Role Based Access Control)

Προσαρµόζουµε το υποµοντέλο RBAC, ώστε να το συγχωνεύσουµε µε
το µοντέλο PBAC. Σε αυτό, τα στοιχεία και οι ανατεθείσες εργασίες
περιγράφονται απλοϊκά ακολούθως :
► Χρήστες (U) : Αναπαριστούν ανθρώπους ή πράκτορες σε µία οργάνωση
που περικλείει άµεσους, έµµεσους καθώς και χρήστες που δεν είναι µέλη.
► Ρόλοι (R) : Αναπαριστούν λειτουργικές εργασίες ή υπευθυνότητες.
► Ιδιωτικά Αντικείµενα (PrivateO) : Αντιπροσωπεύουν

πόρους σε µία

εταιρία που σχετίζονται µε ιδιωτικά δικαιώµατα. Συνήθως τα PrivateO
κατηγοριοποιούνται σε τρία επίπεδα περιλαµβάνοντας το δηµόσιο, το ιδιωτικό
και την προστασία. Η δηµόσια κατηγοριοποίηση παρέχεται στους συνεργάτες
στην VE.
► Ιδιωτικές Άδειες (PrivateP) : Είναι εγκρίσεις µίας συγκεκριµένης φάσης
πρόσβασης σε ένα ή περισσότερα ιδιωτικά αντικείµενα.
► Συνεδρίες (S) : Απεικονίζουν κάθε συνεδρία, µέσω της οποίας οι χρήστες
υιοθετούν έναν ή περισσότερους ρόλους.
► U-R-A c U x R : Είναι µία σχέση πολλά προς πολλά, χρηστών και
ανάθεσης ρόλων σε αυτούς.
► R-PrivateP-A c R x PrivateP : Είναι µία σχέση πολλά προς πολλά, ρόλων
και ανάθεσης ιδιωτικών αδειών.
► PrivateP- PrivateO-A c PrivateP x PrivateO : Είναι µία σχέση ανάθεσης
πολλά προς πολλά, ιδιωτικών αρµοδιοτήτων σε ιδιωτικά αντικείµενα.

140

2.8.2.2.2 Το υποµοντέλο PBAC (Project Based Access
Control)
Ακολούθως αναπτύσσουµε διεξοδικά το µοντέλο PBAC, ορίζουµε δηλαδή
τα στοιχεία του, τις ανατεθείσες εργασίες στα στοιχεία του καθώς και µεταξύ
των µοντέλων του.
Η περίληψη του σκεπτικού όσον αφορά το µοντέλο PBAC είναι η εξής :
Μία VE µπορεί να εκτελέσει διάφορα έργα, αλλά ένα έργο µπορεί να
εκτελεστεί από µία και µόνο VE. ∆ιαφορετικές σχέσεις έργων PR (Project
Relations), όπως το υποσέτ, ο αποκλεισµός και η αναφορά, υπάρχουν µεταξύ
των έργων. Οι ενέργειες σε ένα έργο, µπορούν να διαχωριστούν σε διάφορα
λειτουργικά καθήκοντα FT (Functional Tasks), καθένα από τα οποία έχει
πρόσβαση σε συγκεκριµένους δηµόσιους πόρους, γεγονός που αποτελεί τις
δικές του δηµόσιες άδειες PubicP (Public Permissions). Κάθε έργο περικλείει
κάποιους ρόλους VE (VER) για την εκτέλεση των FT.
Μία VE αποτελείται από διάφορα πραγµατικά µέλη εταιριών EM (Enterprise
Members) καθένα από τα οποία µπορεί να συµµετάσχει σε πάνω από µίαVE.
Μη εταιρικά µέλη NEM (Non-Enterprise Members), είναι εταιρίες που δεν
συµµετέχουν άµεσα στις ενέργειες της VE, αλλά συµµετέχουν στις ενέργειες
κάποιων εταιριών που είναι µέλη της VE. Όλοι οι συµµετέχοντες στην VE,
περιλαµβάνοντας και τους τρεις τύπους χρηστών, καλούνται χρήστες U, που
µπορεί να έχουν διαφορετικό ρόλο R σε διαφορετική συνεδρία. Κάθε ρόλο
έχει πρόσβαση σε ιδιωτικούς πόρους και το γεγονός αυτό καλείται ιδιωτική
άδεια PrivateP (Private Permission). Ένας ανώτερος ρόλος µπορεί να
κληρονοµήσει τις αρµοδιότητες ενός κατώτερου ρόλου εξαιτίας της ιεραρχίας
των ρόλων RH (Role Hierarchy). Η εταιρία µέλος υιοθετεί έναν ρόλο µέσω
ενός χρήστη ή ενός ρόλου για να προσεγγίσει το δικαίωµα να µοιράζεται
δηµόσιους πόρους στην VE και να φέρει σε πέρας πρακτικά υποχρεώσεις
δοθέντος ρόλου VE και στην υλοποίηση των στόχων της.

141

Η πολιτική ελέγχου πρόσβασης του έργου PACP (Project Access Control
Policy), σχεδιάζεται για να αναγνωρίζει τους όρους διαµοιρασµού πόρων σε
ένα έργο. Μέσω της δηµιουργίας σχέσεων µεταξύ έργων και µιας πολιτικής
ελέγχου πρόσβασης έργου , οι χρήστες µπορούν να µοιραστούν τους πόρους
µεταξύ των έργων. Οι όροι για τον διαµοιρασµό µπορούν να τροποποιηθούν
οποιαδήποτε στιγµή (Βλέπε την εικόνα 24) .

Εικόνα 24 : Το µοντέλο VEAC
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2.8.2.2.2.1 Τα Θεµελιώδη στοιχεία του µοντέλου PBAC

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα ορίσουµε όλα τα στοιχεία του µοντέλου PBAC,
ως εξής :
► Εικονική Εταιρία (VE) : Η VE είναι µία δυναµική διαδικτυακή οργάνωση,
που αποτελείται από εταιρίες µέλη, για να επιτεύξουν έναν επιχειρηµατικό
στόχο.
► Εταιρίες Μέλη (EM) : Μία EM µπορεί να είναι µία ουσιαστική εταιρία, VE ή
άτοµο και είναι ένα µέλος της VE, µε τουλάχιστον έναν υπάλληλο που
συµµετάσχει άµεσα στις ενέργειες της VE και υπεύθυνος στο να υιοθετήσει
ένα ρόλο της.
► Εταιρίες που δεν είναι Μέλη (NEM) : Μία NEM είναι µία ουσιαστική
εταιρία, VE ή άτοµο που δεν είναι µέλος της VE και συµµετέχει έµµεσα στις
ενέργειες της. Μία NEM έχει έναν τουλάχιστον υπάλληλο που συµµετέχει
άµεσα στις ενέργειες των εταιριών µελών και οι ενέργειες αυτές έχουν άµεση
σχέση µε τα λειτουργικά καθήκοντα FT της VE.
► Έργο (P) : Ένα έργο είναι µία βασική µονάδα µιας ενέργειας της VE. Ένα
έργο µπορεί να έχει συµµετέχοντες που είναι εταιρίες, τµήµατα ή άτοµα,
γνωστά και ως εταιρίες µέλη. Ακόµη µπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω σε
διάφορα υποέργα µε ποικίλες σχέσεις έργου. Αποτελείται από λειτουργικά
καθήκοντα που έχουν κάποια σειρά και εκτελούνται από εταιρίες µέλη.
► Λειτουργικά καθήκοντα (FT) : Ένα FT είναι ένα σετ ενεργειών της VE,
που έχουν έναν αντικειµενικό στόχο να πετύχουν ένα µέρος των
υπευθυνοτήτων της VE.
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► Ρόλος Εικονικής Εταιρίας (VER) : Οι VERs, είναι εικονικοί ρόλοι που
δηµιουργήθηκαν για να παρέχουν επαγγελµατικές διαιρέσεις σε µία VE,
δηλαδή είναι οι διαιρέσεις των υποχρεώσεων ή ενεργειών σε µία VE, που
ανατίθενται σε εταιρίες µέλη για να τα εκτελέσουν. Τα FT µπορεί να ανατεθούν
σε ένα ή περισσότερα VERs.
► Αντικείµενο (O) : Τα αντικείµενα είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί πόροι που είναι
υπό την κατοχή της VE και των εταιριών µελών. Εδώ επικεντρωνόµαστε στα
πληροφορικά αντικείµενα, που µπορούν να είναι βάσεις δεδοµένων,
οντότητες, ιδιότητες, πεδία, έγγραφα, XML έγγραφα, εφαρµογές, συστατικά
λογισµικού ή γνώσεων.
► ∆ηµόσιο Αντικείµενο (PublicO) : Τα δηµόσια αντικείµενα είναι αυτά που
χρησιµοποιούνται από εταιρίες µέλη και αποθηκεύονται σε µία κοινή αποθήκη
της VE. Ακόµη παρέχονται για την εκτέλεση ή δηµιουργία FT κατά την
ολοκλήρωση της FT.
► Ιδιωτικό Αντικείµενο (PrivateO) : Τα ιδιωτικά αντικείµενα είναι ένα
υποσέτ αντικειµένων που ανήκουν σε ένα µέλος της VE και αποθηκεύονται
στην ιδιωτική αποθήκη του.
► ∆ηµόσια Άδεια (PublicP) : Οι δηµόσιες άδειες υποδεικνύουν επιτρεπτές
φάσεις για πρόσβαση σε δηµόσια αντικείµενα.
► Ιδιωτική Άδεια (PrivateP) : Οι ιδιωτικές άδειες υποδεικνύουν επιτρεπτές
φάσεις για πρόσβαση σε ιδιωτικά αντικείµενα.
► Άδεια : Άδεια = { PublicP U PrivateP }.
► Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης Έργου (PACP) : Το PACP αναγνωρίζει
ποιοι πόροι του σχεδίου προστατεύονται και µοιράζονται σύµφωνα µε τις
σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των έργων και των κανόνων που τους διέπουν
και ποιες ενέργειες απαγορεύονται στην VE. Κάθε έργο περικλείει µία PACP
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που εκτελείται αυτόµατα από το σύστηµα του VEAC. Αυτή µπορεί να
δηµιουργείται δυναµικά, να επιβάλλεται και να προσαρµόζεται στην εκάστοτε
αλλαγή που προκαλείται στο περιβάλλον της VE.

2.8.2.2.2.2

Σχέσεις Έργων

Μία σχέση έργου PR (Project Relations) περιγράφει την αλληλεπίδραση, τις
φάσεις συνεργασίας και την προτεραιότητα όσον αφορά την εκτέλεση των δύο
έργων. ∆ιαφορετικές σχέσεις έργου µπορούν να υπάρχουν µεταξύ δύο έργων
και να αλλάζουν µεταξύ την πάροδο του χρόνου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
διαχείρισης του έργου. Στην πλατφόρµα του VEAC, οι διαχειριστές
δηµιουργούν µία στρατηγική πρόσβασης στους πόρους του έργου στην
PACP, προκειµένου να υποδείξουν το επίπεδο διαµοιρασµού των πόρων
κάθε τύπου σχέσης στο έργο. Στην διάρκεια του κύκλου ζωής του σχεδίου, οι
σχέσεις σε αυτό και το PACP µπορεί να αλλάξει ανά πάσα ώρα και στιγµή, για
να απαντά σε απαιτήσεις διαµοιρασµού πόρων.
1. Υποσέτ Σχέσης (PRsubset) : Περιγράφει την σχέση µεταξύ ενός κύριου
έργου και του υποέργου. Η σχέση αυτή είναι δυαδική. Πολλοί
περιορισµοί εφαρµόζονται για την χρήση της σχέσης αυτής όπως :
► Το κύριο έργο µπορεί να έχει περισσότερα από ένα υποέργα.
► Ένα υποέργο µπορεί α σχετίζεται µε ένα κύριο έργο
► Μία εταιρία µέλος µπορεί να συµµετέχει τόσο στο κύριο, όσο και στα
υποέργα.
► Μία δηµόσια άδεια µπορεί να ανατίθεται σε διαφορετικά έργα µε
υποσέτ σχέσεων.
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Ένα κύριο έργο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στους πόρους των
υποέργων, αλλά ένα διαχειριστής έχει την δυνατότητα να θέσει ή να
αχρηστεύσει την ικανότητα αυτή.

2. Σχέση µεταξύ των εκδόσεων (PRversion) : Περιγράφει την επόµενη
έκδοση ενός έργου, που εκτείνεται από την προηγούµενη έκδοση και
σχεδιάζεται µε αναφορά σε αυτήν. Γι’ αυτό και οι δύο εκδόσεις έχουν
παρόµοιους στόχους, λειτουργικά καθήκοντα FT και συµµετέχοντες. Η
σχέση λοιπόν αυτή µεταξύ δύο σχεδίων, θα προκαλέσει την αντιστοιχία
µεταξύ των FT και των δύο έργων.
3. Σχέση Αναφοράς (PRreference) : Περιγράφει ένα εργασία αναφοράς,
που υποδεικνύει τους πόρους άλλων αναφερθέντων εργασιών. Εάν
υπάρχει η σχέση αυτή µεταξύ δύο εργασιών, οι πόροι της
αναφερθείσας εργασίας µπορεί να αναφερθούν από τους χρήστες
αυτού. Οι ακόλουθοι περιορισµοί εφαρµόζονται όταν χρησιµοποιείται η
σχέση αναφοράς :
► Μία εργασία µπορεί αν θέσει περισσότερες από µία σχέσεις
αναφοράς µε άλλες εργασίες για µοίρασµα πόρων.
► Μία εργασίας µπορεί να αναφερθεί σε ποικίλες εργασίες
ταυτόχρονα.
4. Σχέση ∆ιαδικασίας (PRprocess) : Περιγράφει την ακολουθία εκτέλεσης
δύο υποέργων από άποψη χρόνου. Ορίζει τον χρόνο διαµοιρασµού
των πόρων στο έργο. Όταν ένα έργο διαιρείται σε διάφορα υποέργα, η
σχέση αυτή χρησιµοποιείται για να ορίσει την σειρά εκτέλεσης όλων
των υποέργων. Η σχέση αυτή µεταξύ δύο έργων είναι δυαδική. Ενώ η
σχέση αυτή δηµιουργείται µεταξύ δύο έργων, ο διαχειριστής πρέπει να
ορίσει την ακολουθία των σχετικών FT στα όρια του έργου. Οι
περιορισµοί που ορίζονται από την σχέση αυτή είναι :
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► Η σχέση αυτή που υπάρχει µεταξύ δύο έργων πρέπει να έχει την
σχέση υποσέτ.
► Ένα έργο γεγονότος µπορεί να προκαλέσει περισσότερα από µία
ενέργειες έργου ταυτόχρονα.
► Ένα FT γεγονότος προκαλεί περισσότερες από µία ενέργειες FT
ταυτόχρονα.
► Μία ενέργεια έργου προκαλείται εάν όλα τα έργα γεγονότος έχουν
επιτευχθεί.

5. Αποκλειστική Σχέση (PRexclusive) : Αναγνωρίζει την αµοιβαία διαµάχη
µεταξύ έργων, έτσι ώστε οι πόροι των δύο έργων να µην αναφέρονται
µεταξύ τους. Η σχέση αυτή είναι από ορισµού. Γι’ αυτό, αν δεν υπάρχει
άλλη σχέση µεταξύ δύο έργων, τότε αυτά είναι από πριν ορισµένα σαν
η αποκλειστική σχέση. Η σχέση αυτή είναι δυαδική. Έστω ότι δύο έργα
είναι αποκλειστικά, τότε όλοι οι FT σε ένα έργο είναι αποκλειστικοί µε
το άλλο έργο. Οι ακόλουθοι περιορισµοί πρέπει να τηρούνται όταν
χρησιµοποιούµε την σχέση αυτή :
► Ένα έργο µπορεί να έρχεται σε σύγκρουση µε περισσότερα του
ενός έργα.
► Μία δηµόσια άδεια δεν θα πρέπει να ανατίθεται σε δύο αποκλειστικά
έργα.
► Σε µία εταιρία µέλος δεν επιτρέπεται να της ανατίθενται δύο αµοιβαία
αποκλειστικά έργα.

147

2.8.2.2.2.3

Στάδια Συνεργασίας

Παρουσιάζουµε λοιπόν, τρία στάδια συνεργασίας µεταξύ των ρόλων της
VE,

σύµφωνα

µε

τις

απαιτήσεις

διαµοιρασµού

πόρων

λειτουργιών

συνεργασίας στην VE.
Στάδιο Συνεργασίας CM (Cooperation Mode) : Περιγράφει την µέθοδο
αλληλεπίδρασης µεταξύ των ρόλων στην VE, σύµφωνα µε την εξάρτηση των
καθηκόντων. Η χρήση των σταδίων συνεργασία περιορίζεται από τους
ακόλουθους κανόνες :
¾ Σε ένα ρόλο στην VE, επιτρέπεται να έχει διαφορετικές φάσεις
συνεργασίας µε άλλους ρόλους εκεί.
¾ Μόνο µία φάση συνεργασίας επιτρέπεται µεταξύ δύο ρόλων στην
VE.
¾ Κατά την χρήση των φάσεων συνεργασίας µεταξύ των ρόλων στην
VE, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψιν τα προβλήµατα σύγκρουσης
εξουσίας που προκαλούνται από αντανακλαστικές, συµµετρικές και
µεταβατικές ιδιότητες, καθώς και από προβλήµατα ασφάλειας που
προκαλούνται από απεριόριστη πρόσβαση.
Σύµφωνα

µε

τις

απαιτήσεις

συντονισµού,

υπάρχουν

τρία

στάδια

συνεργασίας :
¾ Εξαρτηµένη φάση ενός καθήκοντος : Όταν διάφοροι ρόλοι στην VE,
συνεργάζονται για την εκτέλεση ενός FT, όλοι έχουν το ίδιο δικαίωµα
πρόσβασης σε όλες τις πηγές.
¾ Εξαρτηµένη φάση πολλών καθηκόντων : Οι VE ρόλοι εκτελούν
σχετιζόµενα FT ξεχωριστά. Τα αποτελέσµατα των FT αναφέρονται
µεταξύ τους.
¾ Ανεξάρτητη φάση : Οι VE ρόλοι εκτελούν ανεξάρτητα FT ξεχωριστά,
χωρίς να λαµβάνουν υπόψιν τα αποτελέσµατά τους. Εάν δύο ρόλοι

148

λειτουργούν σε ανεξάρτητο στάδιο, τότε µπορεί να µην έχουν τα
δικαιώµατα πρόσβασης ο ένας του άλλου, για FT που εκτελεί ο
καθένας.

2.8.2.2.2.4

Θεµελιώδεις Αναθέσεις

Εδώ ορίζουµε ποικίλες σχέσεις αναθέσεων µεταξύ των στοιχείων της VE,
όπως ακολούθως :
¾ Λειτουργικό Καθήκον – Στάδιο – ∆ηµόσια Άδεια – Ανάθεση
(FT-S-PublicP-A) : Μία τριπλή σχέση ανάθεσης µεταξύ τριών
στοιχείων : Λειτουργικού Καθήκοντος, Στάδιο και ∆ηµόσια Άδεια. Οι
δηµόσιες άδειες ανατίθενται στα λειτουργικά καθήκοντα σε στάδια.
Η σχέση µεταξύ τους είναι : FT x Stage x PublicP .
¾ Έργο – Ρόλος στην VE – Ανάθεση (P-VER-A) : Η σχέση αυτή
καταγράφει την σχέση ανάθεσης µεταξύ των έργων και των ρόλων
στην VE και περιγράφει ποιοι ρόλοι περιλαµβάνονται σε ένα έργο.
¾ Ρόλος στην VE – Λειτουργικό Καθήκον – Ανάθεση (VER- FT- A)
: Η σχέση αυτή καταγράφει την σχέση ανάθεσης µεταξύ του ρόλου
στην VE και του λειτουργικού καθήκοντος και περιγράφει ποια FTs
εκτελούνται από ποιους ρόλους.
¾ VE – Εταιρία Μέλος – Ανάθεση (VE-EM-A) : Η σχέση αυτή
καταγράφει την σχέση ανάθεσης µεταξύ µιας VE και των εταιριών
µελών της.
¾ VE – Έργο – Ανάθεση (VE-P-A) : Η σχέση αυτή καταγράφει την
σχέση ανάθεσης µεταξύ µιας VE και των έργων της, περιγράφει
ακόµη ποιο έργο εκτελείται από µία VE.
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2.8.2.2.2.5

Αναθέσεις στα διάφορα µοντέλα

Ακολούθως ορίζουµε τις σχέσεις αναθέσεων στα διάφορα µοντέλα,
προκειµένου να καθιερώσουµε τον συνδυασµό σχέσεων συσχετιζόµενων
στοιχείων µεταξύ δύο µοντέλων ελέγχου πρόσβασης. Αυτές είναι :

¾ Εταιρία Μέλος– Χρήστης – Ανάθεση (EM-U-A) : Η σχέση αυτή
καταγράφει τις σχέσεις ανάθεσης µεταξύ χρηστών και εταιριών
µέλη.
¾ Εταιρία που δεν είναι Μέλος– Χρήστης – Ανάθεση (EM-U-A) : Η
σχέση αυτή καταγράφει τις εταιρίες που δεν είναι µέλη, για τις
οποίες ο χρήστης εργάζεται.
¾ Ρόλος – VE Ρόλος – Ανάθεση (EM-U-A) : Η σχέση αυτή
καταγράφει τις σχέσεις ανάθεσης µεταξύ των ρόλων και των VE
ρόλων.

¾ Χρήστης – VE Ρόλος – Ανάθεση (EM-U-A) : Η σχέση αυτή
καταγράφει ποιον VE ρόλο ένας χρήστης µπορεί να υιοθετήσει.
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2.8.2.3

Κατηγοριοποίηση των δικαιοδοσιών του χρήστη

Αρχικά, σύµφωνα µε τις πηγές των δικαιοδοσιών του χρήστη, αυτές
κατηγοριοποιούνται σε δύο µέρη, όπως διαφαίνεται και από την εικόνα 25 :
1. ∆ηµόσια Εξουσία : Η εξουσία των δηµόσιων πόρων, επιτυγχάνεται
από VE ρόλους , που εκτελούνται από ρόλους χρηστών. Αυτή µπορεί
να υποδιαιρεθεί σε εξουσία που υπάρχει στον χρήστη και σε αυτή που
υπάρχει στον ρόλο. Επειδή οι αλγόριθµοι για δηµιουργία δικαιοδοσίας
των χρηστών, περιλαµβάνονται σε εκείνους που υπάρχουν για
δηµιουργία δικαιοδοσίας στους ρόλους, γι’ αυτό και θα ασχοληθούµε µε
την δικαιοδοσία των ρόλων. Οι πηγές του µπορούν να υποδιαιρεθούν
σε τρεις τύπους :
¾ ∆ηµόσια Εξουσία από VER : Η δικαιοδοσία πρόσβασης
προέρχεται από VE ρόλους που υιοθετούν οι ρόλοι του χρήστη
σε µία εταιρία µέλος. Μιας και οι ρόλοι του χρήστη µπορούν να
υιοθετούν διαφορετικούς VE ρόλους, αυτές οι εξουσίες µπορεί
να προέρχονται από διαφορετικά έργα.
¾ ∆ηµόσια Εξουσία από συνεργασία µεταξύ των VER : Η
δικαιοδοσία πρόσβασης προέρχεται από VE ρόλους που δεν
µπορούν να υιοθετήσουν οι ρόλοι του χρήστη. Οι εξουσίες αυτές
επιτυγχάνονται µέσω φάσεων συνεργασίας µεταξύ των VE
ρόλων που υιοθετούνται από τους ρόλους του χρήστη, καθώς
και από άλλους VE ρόλους που οδηγούν τον διαµοιρασµό
πόρων.
¾ ∆ηµόσια Εξουσία από PRs : Η δικαιοδοσία πρόσβασης
προέρχεται από τον διαµοιρασµό πόρων µεταξύ των έργων.
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2. Ιδιωτική Εξουσία : Είναι η εξουσία των ιδιωτικών πόρων που
υπάρχουν στις εταιρίες µέλη και επιτυγχάνονται µέσω των ρόλων
χρήστη. Η εξουσία αυτή µπορεί να υποδιαιρεθεί σε πέντε τύπους :
¾ Ιδιωτική Εξουσία από τους ρόλους : Η δικαιοδοσία πρόσβασης
προέρχεται από τους ρόλους χρήστη.
¾ Ιδιωτική Εξουσία από τα RHs : Η δικαιοδοσία πρόσβασης
προέρχεται από τις σχέσεις ιεραρχίας µεταξύ των εισερχόµενων
ρόλων που υιοθετεί ο χρήστης και των ρόλων που δεν υιοθετεί.
Αυτοί κληρονοµούν µερικώς εξουσία άλλων ρόλων µε τους οποίους
έχουν ιεραρχικές σχέσεις.
¾ Ιδιωτική Εξουσία από τα VERs : Ένας VE ρόλος µπορεί να
υιοθετηθεί

συνεργατικά

από

πολλούς

ρόλους.

Για

να

προσεγγίσουµε τον κοινό στόχο για εκτέλεση VE ρόλων, οι ρόλοι
µπορεί να µοιράζονται µέρος των εξουσιών τους µε άλλους
συνεργατικούς ρόλους. Γι’ αυτό και η δικαιοδοσία πρόσβασης
προέρχεται µερικώς από εξουσίες άλλων ρόλων, µε τους οποίους
συνεργάζεται προκειµένου να υιοθετήσει VE ρόλο.
¾ Ιδιωτική Εξουσία από συνεργασία µεταξύ των VERs : Η εξουσία
αυτή χρησιµοποιεί δικαιοδοσίες άλλων ρόλων, που υπάρχουν
στους ιδιωτικούς πόρους της εταιρίας και επιτυγχάνονται µέσω του
συνεργατικού µοντέλου εύκολα υιοθετήσιµων VE ρόλων και άλλων
VE ρόλων.
¾ Ιδιωτική Εξουσία από PRs: Η εξουσία αυτή χρησιµοποιεί
δικαιοδοσίες που υπάρχουν στους ιδιωτικούς πόρους άλλων
εταιριών και επιτυγχάνονται µέσω των σχέσεων έργου.
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Εικόνα 25 : Κατηγοριοποίηση ∆ικαιοδοσιών
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2.8.2.4

Αρχιτεκτονική συστήµατος και προσεγγίσεις σχεδίου

Προκειµένου να υποστηριχθεί η διαχείριση και ο έλεγχος ασφάλειας στην
VE, αναπτύχθηκε ένα σύστηµα που βασίστηκε στο προτεινόµενο µοντέλο
VEAC.
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
για διαχείριση πόρων και χαρακτηριστικών στην VE.
Στην εικόνα 26, προβάλλεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος του VEAC, η
οποία περιλαµβάνει ένα κέντρο ελέγχου πρόσβασης της VE, VEACC (Virtual
Enterprise Control Center), που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση ελέγχου
ασφάλειας και αναπτύσσεται στην εταιρία οδηγό. Κάθε εταιρία µέλος που
ανήκει στην VE, πρέπει να εγκαταστήσει έναν φύλακα ασφάλειας πύλης SG
(Security Gatekeeper) για να προστατεύει τους δικούς της πόρους. Για να
πιστοποιηθεί η ταυτότητα χρήστη στο ∆ιαδίκτυο, το VEACC στέλνει την
είσοδο του χρήστη στον Παγκόσµιο Κέντρο Πιστοποίησης Εξουσίας GCAC
(Global Certificate Authority Center).

Εικόνα 26 : Η αρχιτεκτονική του συστήµατος
VEAC
Οι κύριοι µηχανισµοί στην αρχιτεκτονική του συστήµατος VEAC εισάγονται
παρακάτω :
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¾ Κέντρο Ελέγχου Πρόσβασης Εικονικής Εταιρίας (VEACC) : Οι
στόχοι αυτού περιλαµβάνουν, τα ακόλουθα :
1. Να τρέπουν ικανό τον διαχειριστή να δηµιουργεί και να διατηρεί
συστήµατα.
2. Να παρέχουν µία αλληλεπιδραστική διεπαφή µε άλλους
µηχανισµούς κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης για
ασφαλή επικοινωνία.
3. Να δηµιουργούν λίστες δικαιοδοσίας χρηστών σύµφωνα µε το
µοντέλο VEAC.
4. Να πιστοποιούν τον χρήστη.
5. Να ζητούν υπηρεσίες πόρων στην VE.
Βασιζόµενοι στους στόχους και στις λειτουργικές απαιτήσεις του ελέγχου
πρόσβασης της VE, το λειτουργικό πλαίσιο εργασίας του VEACC σχεδιάζεται
όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 27, όπου και προβάλλονται τα βασικά
τµήµατα.

Εικόνα 27 : Λειτουργικό πλαίσιο εργασίας του
VEACC
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Το λειτουργικό πλαίσιο εργασίας του VEACC αποτελείται από τα παρακάτω
µέρη:
1. Το γραφικό περιβάλλον GUI χρήστη και η διεπαφή διαχειριστή,
περικλείει την απαιτούµενη διεπαφή χρήστη, διαχειριστή οµάδας,
διαχειριστή εταιρίας και διαχειριστή πλατφόρµας.
2. Το µοντέλο και το τµήµα συγχώνευσης πολιτικής, περικλείει τόσο
την µονάδα συγχώνευσης, όσο και την µονάδα µετάφρασης πολιτικής.

3. Το τµήµα πιστοποίησης και ελέγχου πρόσβασης, περιλαµβάνει τις
µονάδες ταυτοποίησης, πιστοποίησης και της διαχείρισης πολιτικής,
συνεδρίων, ελέγχου πρόσβασης και εξουσιοδότησης.
4. Το µηχανισµό συγχώνευσης πληροφορίας, που είναι ικανός να
µετατρέψει ποικίλες πληροφορίες σε κατανοητή µορφή για τους
χρήστες.

5. Την πύλη διαφυγής πόρων, που είναι µία αλληλεπιδραστική διεπαφή
για να συνδέει δηµόσιους πόρους και κάθε φύλακα ασφάλειας πύλης
εταιρίας µέλους για πρόσβαση ιδιωτικών πόρων µέσω τείχος
προστασίας.

¾ Ο φύλακας ασφάλειας πύλης (SG) : Κάθε εταιρία που συµµετέχει
στην VE πρέπει να εγκαταστήσει το συστατικό αυτό για να έχει την
δυνατότητα :
1. Να προστατεύει τους δικούς της πόρους.
2. Να λειτουργεί σαν διεπαφή για επικοινωνία µε το VEACC.
3. Να ζητά υπηρεσίες πόρων στις εταιρίες.
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Το λειτουργικό πλαίσιο εργασίας του φύλακα ασφάλειας πύλης, σχεδιάζεται
όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 28 και αποτελείται από τρία λειτουργικά
τµήµατα :
1. Το τµήµα του τοπικού ελέγχου πρόσβασης στην VE, που
συµβιβάζει τον τοπικό διαχειριστή εξουσίας των χρηστών, τον
ελεγκτή εξουσίας χρήστη, τα συστατικά κρυπτογράφησης και
αποκρυπτογράφησης µε αυτόν που ζητά και παραλαµβάνει την
υπηρεσία.
2. Το τµήµα

ελέγχου πρόσβασης µοντέλου και πολιτικής

συγχώνευσης.
3. Την πύλη διαφυγής πόρων.
4. Το Παγκόσµιο Κέντρο Πιστοποίησης Εξουσίας (GCAC) : Κάθε
χρήστης ή εταιρία πρέπει να έχει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό για να
τους ταυτοποιεί όταν βρίσκονται στο ∆ιαδίκτυο. Το GCAC, είναι µία
τρίτη οντότητα, που είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση της
ταυτοποίησης και για την ενηµέρωση του VEACC σχετικά µε τα
αποτελέσµατα.

Εικόνα 28 : Λειτουργικό πλαίσιο εργασίας του
φύλακα ασφάλειας πύλης
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2.8.2.4.1

Πιστοποιηµένη ταυτοποίηση, εξουσία και
προσεγγίσεις ελέγχου πρόσβασης

Στον έλεγχο πρόσβασης της VE, η ταυτοποίηση του χρήστη είναι ένα πολύ
σηµαντικό βήµα πριν την εξουσιοδότησή του για οποιαδήποτε προστατευµένη
λειτουργία. Μιας και τα µέλη της VE συχνά αλλάζουν, η δικαιοδοσία του
χρήστη στην VE θα πρέπει να ενηµερώνεται συχνά για να προστατεύονται οι
πόροι της. Γι’ αυτό και το πιστοποιητικό, η εξουσιοδότηση και η διαχείριση
ελέγχου είναι πολύ σηµαντικά για την VE. Αναλύοντας την απαίτηση
πρόσβασης στους πόρους της VE, χωρίς να έχει σηµασία αν πρόκειται για
δηµόσιους ή ιδιωτικούς, περιλαµβάνουν δύο φάσεις πρόσβασης µε ή χωρίς
συγχώνευση.
¾ Προσέγγιση για ενηµέρωση λίστας δικαιοδοσίας χρηστών : Όταν
ο χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα του VEAC, αυτό θα πρέπει να
δηµιουργήσει µία λίστα δικαιοδοσιών χρήστη και να ενηµερώσει την
τοπική λίστα δικαιοδοσίας του κάθε SG και την παγκόσµια λίστα
δικαιοδοσία του VEACC. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζεται στην
εικόνα 29 και αναλύεται ως εξής :
1. Ο χρήστης εισέρχεται στο VEACC και εισάγει τα προσωπικά του
δεδοµένα όπως όνοµα, πληροφορίας δηµοσίου κλειδιού και
υπογεγραµµένο πιστοποιητικό από πιστοποιηµένα δεδοµένα.
2. Το VEACC πιστοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα του χρήστη. Σε
περίπτωση που τα προσωπικά δεδοµένα είναι λάθος, τότε το
VEACC απορρίπτει τον χρήστη.
3. Αν τα δεδοµένα του χρήστη είναι ορθά, τότε το VEACC στέλνει τα
προσωπικά δεδοµένα του χρήστη στο GCAC για ταυτοποίηση του
ψηφιακού πιστοποιητικού.
4. Το GCAC αποστέλλει επαληθευµένα αποτελέσµατα στο VEACC.
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5. Εάν το ψηφιακό πιστοποιητικό του χρήστη είναι ορθό, τότε το
VEACC δηµιουργεί τις εξουσίες του χρήστη και τις προσθέτει στην
παγκόσµια λίστα δικαιοδοσιών του χρήστη.
6. Το VEACC αποσυνθέτει τις δικαιοδοσίες του χρήστη σύµφωνα µε
το που ανήκει κάθε πόρος της εταιρίας και δηµιουργεί την τοπική
λίστα δικαιοδοσίας χρήστη για κάθε εταιρία.
7. Το VEACC αποστέλλει την τοπική λίστα δικαιοδοσίας χρήστη για
κάθε εταιρία στον SG της καθεµίας.
8. Κάθε SG ενηµερώνει την τοπική λίστα δικαιοδοσίας χρήστη.
9. Ο SG ενηµερώνει το VEACC, ότι αυτός ολοκλήρωσε την διαδικασία
ενηµέρωσης.
10. Το VEACC ενηµερώνει τον χρήστη ότι µπορεί να έχει πρόσβαση
στους πόρους της VE.

Εικόνα 29 : Προσέγγιση για ενηµέρωση της
λίστας δικαιοδοσίας του χρήστη
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¾ Προσεγγίσεις για πρόσβαση στους δηµόσιους πόρους : Μία
ποικιλία δηµοσίων πόρων στην VE µοιράζονται, κάποιοι από αυτούς
θα χρειαστεί να συγχωνευτούν. Το VEACC παρέχει δύο προσεγγίσεις
για πρόσβαση στους δηµόσιους πόρους, µε ή χωρίς συγχώνευση
πληροφορίας, γεγονός που παρουσιάζεται από τις εικόνες 30,31,
αντίστοιχα.

Ο

µηχανισµός

συγχώνευσης

της

πληροφορίας

IM

(Integration Mechanism) υποστηρίζει την µορφοποίηση πληροφορίας
µεταξύ των εταιριών.
▪ Προσέγγιση για πρόσβαση στους δηµόσιους πόρους χωρίς
συγχώνευση της πληροφορίας, που εξηγείται ως εξής :
1. Χρήστης / Πράκτορας στην εταιρία Β ζητά πρόσβαση στους
δηµόσιους πόρους.
2. Το VEACC παραλαµβάνει την παραγγελία και αναζητά την
δικαιοδοσία

του

χρήστη

από

την

Παγκόσµια

λίστα

δικαιοδοσίας χρήστη.
3. Εάν η ζητούµενη λειτουργία του χρήστη επιτραπεί, τότε το
VEACC στέλνει µία δήλωση στους δηµόσιους πόρους στην
πλατφόρµα της VE.
4. Οι δηµόσιοι πόροι παρέχουν την ζητούµενη υπηρεσία που
ζήτησε ο χρήστης.
5. Οι δηµόσιοι πόροι απαντούν άµεσα µε τα αποτελέσµατα,
χρησιµοποιώντας

την

κατάλληλη

µορφή

για

να

αναπαραστήσουν την πληροφορία χρήστη.

Εικόνα 30 : Προσέγγιση για πρόσβαση στους
δηµόσιους πόρους χωρίς συγχώνευση πληροφορίας
160

▪ Προσέγγιση για πρόσβαση στους δηµόσιους πόρους µε
συγχώνευση της πληροφορίας, που εξηγείται ως εξής :
1. Χρήστης / Πράκτορας στην εταιρία Β ζητά πρόσβαση στους
δηµόσιους πόρους, όπου υπάρχει ανάγκη για µετατροπή
τους σε άλλη µορφή.
2. Το VEACC παραλαµβάνει την παραγγελία και αναζητά την
δικαιοδοσία

του

χρήστη

από

την

Παγκόσµια

λίστα

δικαιοδοσίας χρήστη.
3. Εάν η ζητούµενη λειτουργία του χρήστη επιτραπεί, τότε το
VEACC στέλνει µία δήλωση στους δηµόσιους πόρους στην
πλατφόρµα της VE.
4. Οι δηµόσιοι πόροι παρέχουν την ζητούµενη υπηρεσία που
ζήτησε ο χρήστης.
5. Οι δηµόσιοι πόροι άµεσα αποκρίνονται µε τα αποτελέσµατα
στον

Μηχανισµό

Συγχώνευσης

Πληροφορίας

IIM

(Information Integration Mechanism).
6. Ο IIM συνεχίζει µε την συγχώνευση πληροφορίας και την
µετατροπή της σύµφωνα µε την απαίτηση πληροφορίας της
εταιρίας Β.
7. Ο IIM απαντά µε τα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας την
µορφοποίηση της εταιρίας Β, για να αναπαραστήσει την
απαντηθείσα πληροφορία.

Εικόνα 31 : Προσέγγιση για πρόσβαση στους
δηµόσιους πόρους µε συγχώνευση πληροφορίας
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¾ Προσεγγίσεις για πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους : Μία
ποικιλία ιδιωτικών πόρων στην VE µοιράζονται, κάποιοι από αυτούς θα
χρειαστεί να συγχωνευτούν. Το VEACC παρέχει δύο προσεγγίσεις για
πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους, µε ή χωρίς συγχώνευση
πληροφορίας, γεγονός που παρουσιάζεται από τις εικόνες 32,33,
αντίστοιχα.
▪ Προσέγγιση για πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους χωρίς
συγχώνευση της πληροφορίας, που εξηγείται ως εξής :
1. Χρήστης / Πράκτορας στην εταιρία Β ζητά πρόσβαση στους
ιδιωτικούς πόρους.
2. Το VEACC παραλαµβάνει την παραγγελία και αναζητά την
δικαιοδοσία

του

χρήστη

από

την

Παγκόσµια

λίστα

δικαιοδοσίας χρήστη. Εάν επιτραπεί στον χρήστη να έχει
πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους, τότε το VEACC
δηµιουργεί ζεύγος κλειδιών συνεδρίας.
3. Το VEACC απαντά µε ένα κλειδί συνεδρίας. Ταυτόχρονα,
στέλνει στο SG το άλλο κλειδί συνεδρίας και την απαίτηση
του Χρήστη / Πράκτορα.
4. Το SG επαληθεύει ξανά την δικαιοδοσία του Χρήστη/
Πράκτορα για την απαίτηση.
5. Αν η απαίτηση είναι αληθής, τότε το SG µε την πύλη
διαφυγής καλεί τους απαιτούµενους ιδιωτικούς πόρους.
6. Οι ιδιωτικοί πόροι της εταιρίας Α, εκτελούν την υπηρεσία που
ζήτησε ο Χρήστης στην εταιρία Β.
7. Η

υπηρεσία

απαντά

άµεσα

µε

τα

αποτελέσµατα

χρησιµοποιώντας την κατάλληλη µορφή πληροφορίας και
την κρυπτογραφεί χρησιµοποιώντας το κλειδί συνεδρίας.
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Εικόνα 32 : Προσέγγιση για πρόσβαση στους
ιδιωτικούς πόρους χωρίς συγχώνευση πληροφορίας

▪ Προσέγγιση για πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους µε
συγχώνευση της πληροφορίας, που εξηγείται ως εξής :
1.

Χρήστης / Πράκτορας στην εταιρία Β ζητά πρόσβαση
στους ιδιωτικούς πόρους, που χρειάζονται συγχώνευση
και µετατροπή.

2.

Το VEACC παραλαµβάνει την παραγγελία και αναζητά
την δικαιοδοσία του χρήστη από την Παγκόσµια λίστα
δικαιοδοσίας χρήστη. Εάν επιτραπεί στον χρήστη να έχει
πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους, τότε το VEACC
δηµιουργεί ζεύγος κλειδιών συνεδρίας.

3.

Το VEACC απαντά µε ένα κλειδί συνεδρίας. Ταυτόχρονα,
στέλνει στο SG το άλλο κλειδί συνεδρίας και την
απαίτηση του Χρήστη / Πράκτορα.

4.

Το SG επαληθεύει ξανά την δικαιοδοσία του Χρήστη/
Πράκτορα για την απαίτηση.

5.

Αν η απαίτηση είναι αληθής, τότε το SG µε την πύλη
διαφυγής καλεί τους απαιτούµενους ιδιωτικούς πόρους.

6.

Οι ιδιωτικοί πόροι της εταιρίας Α, εκτελούν την υπηρεσία
που ζήτησε ο Χρήστης στην εταιρία Β.
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7.

Η

υπηρεσία

απαντά

άµεσα

µε

τα

αποτελέσµατα

χρησιµοποιώντας την κατάλληλη µορφή πληροφορίας
στο SG.
8.

To SG κρυπτογραφεί τα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας
ενός κλειδιού συνεδρίας και το στέλνει στο IIM.

9.

Ο IIM συνεχίζει µε την συγχώνευση πληροφορίας και την
µετατροπή της σύµφωνα µε την απαίτηση πληροφορίας
της εταιρίας Β.

10. Ο IIM απαντά µε αποτελέσµατα όσον αφορά την
απαίτηση του Χρήστη της εταιρίας Β.

Εικόνα 33 : Προσέγγιση για πρόσβαση στους
ιδιωτικούς πόρους µε συγχώνευση πληροφορίας
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Κεφάλαιο ΙII – Επίλογος και Τελικά
Συµπεράσµατα

Α’ Μέρος

Συµπερασµατικά, από την µελέτη που επιτελέσαµε όσον αφορά το πρώτο
µέρος της εργασίας µας, δηλαδή την Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών και γενικότερα του ∆ιαδικτύου, είδαµε ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι
που µας ωθούν στο να αισθανόµαστε ανασφάλεια στο ∆ιαδίκτυο. Οι λόγοι
αυτοί αναπτύσσονται επιγραµµατικά ακολούθως και είναι οι εξής :

¾ Η ετερογένεια των δικτύων.
¾ Η εύκολη και απεριόριστη πρόσβαση.
¾ Η απουσία συνολικής πολιτικής ελέγχου προσπέλασης.
¾ Η αυξηµένη πολυπλοκότητα διαδικασιών.
¾ Η αύξηση στον αριθµό διαύλων επικοινωνίας.
¾ Η ασάφεια στα όρια των δικτύων.
¾ Η δυνατότητα ανωνυµίας χρήστη.
¾ Η αδυναµία ελέγχου δροµολόγησης δεδοµένων.
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Όµως, εµείς οφείλουµε να έχουµε κάποιες γενικές απαιτήσεις ασφάλειας
προκειµένου να βοηθήσουµε στην προστασία του δικτύου µας ή του
συστήµατος πληροφοριών κατά την σύνδεσή του µε το ∆ιαδίκτυο και αυτές
περιορίζονται στα εξής τέσσερα, αλληλένδετα χαρακτηριστικά :

¾ ∆ιαθεσιµότητα.
¾ Επαλήθευση ταυτότητας.
¾ Ακεραιότητα.
¾ Τήρηση του απορρήτου.

Παρά τις απαιτήσεις ασφάλειας, δεν παύουν να υφίστανται κάποιοι κίνδυνοι
που δρουν αποτρεπτικά - ανασταλτικά όσον αφορά την χρησιµοποίηση του
∆ιαδικτύου για ηλεκτρονικές συναλλαγές, αυτοί είναι οι εξής :

¾ Η υποκλοπή δεδοµένων.
¾ Η καταστροφή – µαζική αλλοίωση δεδοµένων.
¾ Οι απάτες – ψεύτικες συναλλαγές.
¾ Η άρνηση εξυπηρέτησης.
¾ Η µεταµφίεση.
¾ Η κατάχρηση των πληροφοριακών αγαθών.
¾ Η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
σε δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
¾ Τα προγράµµατα Spyware.
¾ Τα προγράµµατα Dialers.
¾ Τα προγράµµατα Phising.
¾ Τα αυτόνοµα κακόβουλα προγράµµατα, όπως Ιοί, ∆ούρειοι Ίπποι και
Σκουλήκια.
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Βέβαια, δεν µπορούµε ολωσδιόλου να αποτρέψουµε από το να υφίστανται
οι κίνδυνοι, το µόνο που µπορούµε να κάνουµε είναι να τους περιορίσουµε
σηµαντικά και να διασφαλίσουµε µε τον τρόπο αυτόν τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές µας. Το γεγονός αυτό, θα το επιτεύξουµε µε την εφαρµογή των
ακόλουθων λύσεων :

¾ Κρυπτογράφηση (Συµµετρική – Ασύµµετρη - PKI).
¾ Αναγνώριση και Πιστοποίηση.
¾ Έλεγχος Προσπέλασης και Εξουσιοδότησης.
¾ Επίβλεψη και Υπευθυνότητα.
¾ Έλεγχος αποδοτικότητας του δικτύου.
¾ Antivirus (Λογισµικό κατά των ιών).
¾ Εφαρµογή των πρωτοκόλλων SSL, SET, IPsec.
¾ Εφαρµογή συστήµατος Kerberos.
¾ Εφαρµογή τειχών προστασίας (firewalls).
¾ Με χρήση πρότυπων συστηµάτων ηλεκτρονικής πληρωµής (όπως
CyberCash, NetCash, Milicent, CyberCoin, CheckFee).

Στο σηµείο αυτό, έχοντας αναπτύξει διεξοδικά όλα τα προαναφερθέντα,
είµαστε σε θέση να δώσουµε απάντηση στο µεγαλεπήβολο ερώτηµα : «Πόσο
ασφαλείς είµαστε τελικά, µε την είσοδο µας στο ∆ιαδίκτυο;». Η απάντηση
στο ερώτηµα αυτό δεν είναι παρά η έξης : ∆εν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια.
Ακόµη και τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα ασφαλείας δεν µπορούν να µας
εγγυηθούν απόλυτη ασφάλεια. Όσα περισσότερα χρήµατα επενδύσει
κάποιος, τόσο περισσότερο είναι προστατευµένος από τις σύγχρονες απειλές.
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Β’ Μέρος

Σχετικά µε την µελέτη του δευτέρου µέρους της εργασίας µας, δηλαδή όσον
αφορά την περίπτωση των Εικονικών Εταιριών (VE), αναλύσαµε αρχικά τι
είναι η VE αναφέροντας αρκετούς ορισµούς που έχουν διατυπωθεί γι’ αυτή.
Συνοψίζοντας από όλους τους ορισµούς που έχουν διατυπωθεί, τα
αντιπροσωπευτικά της σηµεία είναι τα ακόλουθα :

¾ Συνεργασία και συµπληρωµατικότητα.
¾ ∆ικτυωµένη ή διαµοιρασµένη οργάνωση.
¾ Προσωρινή οργάνωση.
¾ Υποδοµή που υποστηρίζει την διαλειτουργικότητα.

Στην συνέχεια αναφερθήκαµε στον κύκλο ζωής της, που χαρακτηρίζεται
από τα εξής έξι στάδια :

¾ Επιχειρηµατική Ευκαιρία.
¾ Αναγνώριση Συνεργατών.
¾ Εταιρική ∆ιαµόρφωση.
¾ Εταιρική Λειτουργία.
¾ Εταιρική Εξέλιξη.
¾ Εταιρική ∆ιάλυση.

168

Επιπρόσθετα, αναλύσαµε διεξοδικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
εκάστοτε VE, που είναι τα ακόλουθα :

¾ Η Συγχώνευση, την οποία υπόκειται.
¾ Η Νοµοθεσία, που πρέπει να την διέπει για την ορθότερη λειτουργία
της.
¾ Η Εµπιστευτικότητα – Ασφάλεια.

Παράλληλα µε την ανάπτυξη των προβληµάτων, αναφερθήκαµε σε λύσεις
που βοηθούν και προάγουν την συνεργασία που υφίσταται µεταξύ των
εταιριών που απαρτίζουν µία VE. Επιγραµµατικά, οι λύσεις που προβάλλονται
είναι οι εξής :

1. Η εφαρµογή αλληλεπιδραστικών µοντέλων, που ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις της συγχώνευσης.
2. Η εφαρµογή κάποιων κανόνων του Πορτογαλικού Νόµου, βοηθά στην
καλύτερη λειτουργία της VE.
3. Η εφαρµογή µοντέλου επιχειρηµατικών διαδικασιών BP και του
µοντέλου

VEAC, προάγουν την ασφάλεια και γενικότερα την

εµπιστευτικότητα στην VE.

169

Βέβαια στην

παρούσα φάση, έχοντας µελετήσει σφαιρικά τις Εικονικές

Εταιρίες, τίθεται το ερώτηµα : «Τελικά επωφελείται µία εταιρία από την
σύµπραξη της σε µία VE;». Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δίνεται αν
επικεντρώσουµε την προσοχή µας τόσο στο τι αποκοµίζει µία εταιρία από την
σύµπραξή της σε µία VE, όσο και στην αποτελεσµατικότητα που έχουν οι
λύσεις που παρέχονται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
αντιµετωπίζει η εκάστοτε VE.
Συνοπτικά, τα θετικά που αποκοµίζει µία εταιρία από την συµµετοχή της σε
µία VE,

δηλαδή η υπάρχουσα συνεργασία βοηθά στην επίτευξη των

παρακάτω :

¾ Να αυξήσουν τον ανταγωνισµό, την χρηστικότητα των πηγών, την
κλίµακα των επιχειρήσεων και για να διαµοιράσουν τα θετικά των
δυνατοτήτων των επιχειρηµατικών συνεργατών.

¾ Να µειώσουν το κόστος παραγωγής, να βελτιώσουν την ποιότητα και
να µειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την µεταφορά των
προ’ι’όντων από την παραγωγή στην αγορά.

¾ Να αντεπεξέρχονται άµεσα σε µία επιχειρηµατική ευκαιρία - ανάγκη
της αγοράς, αναπτύσσοντας εργασιακό περιβάλλον και διαχειρίζοντας
την ποικιλία των πηγών που προέρχονται από τις συνεργαζόµενες
οργανώσεις.
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Επιπλέον, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των λύσεων στα
προβλήµατα

που

ανακύπτουν

στην

εκάστοτε

VE,

συγκεντρωτικά

η

συνεισφορά τους είναι η εξής :
1. Τα αλληλεπιδραστικά µοντέλα, επιτρέπουν στις εταιρίες να ελέγχουν
και

να

δηµιουργούν

επικοινωνιακής

τις

τεχνολογίας

υποδοµές
ICT

της

πληροφορικής

(Information

&

και

Communication

Technology), µέσω οπτικού προσχεδιασµού. Σε ένα συγχωνευµένο
πλαίσιο εργασίας διαχείρισης γνώσης, υπάρχει σύνδεση του τυχαίου
µετασχεδιασµού, προσχεδιασµού, της διαχείρισης και λειτουργίας
εργασίας, διότι το καθένα από αυτά υποστηρίζει τόσο την σχεδιασµένη,
όσο και την έκτατη εργασία. Η υποδοµή EXTERNAL χρησιµοποιείται
σε διάφορες περιπτώσεις µελέτης και ένα µέρος σε εµπορικά σχέδια.
Έχει αποδειχθεί ότι είναι επαρκής τόσο για την δηµιουργία πολλαπλών
µοντέλων VEs, όσο και για την υποστήριξη µεγάλου εύρους
καθηκόντων.
2. Ακόµα και αν δεν έχει προβλεφτεί από τον Πορτογαλικό Νόµο, εµείς
πιστεύουµε ότι οι VEs θα µπορούσαν να έχουν νοµική υπόσταση στην
Πορτογαλία. Ο βαθµωτός νόµος (Degree Law 231/81 στις 28 Ιουλίου,
άρθρο

10),

εισήγαγε

την

«Συµφωνία

Συνεργασίας

Εταιριών»

(Consortium Agreement), που χρησιµοποιείται για να σιγουρέψει την
νοµική

υπόσταση

µίας

VE.

Προκειµένου

να

επιτύχουµε

την

µορφοποίηση της VE, λαµβάνουµε υπόψιν την ύπαρξη Αγοράς
Παροχής Υπηρεσιών MSP (Market Service Provider), όπου όλοι οι
πιθανοί συνεργάτες στην VE, έχουν εγγραφεί ως µέλη. Για να
συµµετέχει κανείς στο MSP, όλα τα µέλη οφείλουν να συµφωνήσουν
στην χρήση

από πριν ορισµένων «Συµφωνιών Συνεργασίας

Εταιριών», που θα χρησιµοποιηθούν όταν η VE δηµιουργηθεί. Με τον
τρόπο αυτό, όταν εντοπιστεί η επιχειρηµατική ευκαιρία, η αρχική
οντότητα SE (Starter Entity), θα αναζητήσει συνεργάτες από το MSP,
γνωρίζοντας ότι όταν όλοι οι συνεργάτες ορισθούν, οι νοµικές απόψεις
θα τακτοποιηθούν.
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3. Προκειµένου να ταυτίσουµε στις απαιτήσεις της ιδιωτικότητας των
προσωπικών

δεδοµένων,

καθώς

και

να

συγχωνεύσουµε

τις

ενδοεταιρικές πολιτικές ασφάλειας, προτείνουµε την σύνδεση µίας
υπηρεσίας πιστοποίησης µε το µοντέλο επιχειρηµατικών διαδικασιών
BP (Business Processes) και των συστηµάτων αναφοράς υποδοµής.
Με αυτόν τον τρόπο, οι περιορισµοί των συµβολαίων συνεργασίας
µπορούν να συγχωνευτούν στον ορισµό του µοντέλου BP και επιπλέον
οι περιορισµοί ασφάλειας εκπληρώνονται χωρίς την συγχώνευση των
προσωπικών δεδοµένων στην διαδικασία εργασίας των συστηµάτων
αναφοράς. Εξαιτίας της αρχιτεκτονικής αυτής, δηλαδή των πολλαπλών
επιπέδων, ο δικτυακός έλεγχος περιορίζεται στο ελάχιστο.
4. Το µοντέλο VEAC, µπορεί σηµαντικά να απλοποιήσει την διαχείριση
ελέγχου πρόσβασης στην VE, µε το να καθορίζει τις ποικίλες σχέσεις
µεταξύ των στοιχείων, ενώ η µέθοδος αξιολόγησης εµπιστοσύνης
παρέχει µηχανισµό ασφάλειας για υποστήριξη αναγκών τόσο σε
ασφάλεια, όσο και σε ευελιξία του µοντέλου VEAC. Το πλαίσιο
εργασίας του µοντέλου VEAC τονίζει τις παρακάτω ιδιότητες, που
βοηθούν στην επίλυση προβληµάτων ελέγχου πρόσβασης στις εταιρίες
:
¾ Τα µοντέλα ελέγχου πρόσβασης των συµµετέχουσων εταιριών,
µπορούν να εφαρµοστούν ή να αποσπαστούν οποιαδήποτε στιγµή
χωρίς να επηρεάσουν την λειτουργία παρόµοιων µοντέλων των
υπόλοιπων συµµετέχουσων εταιριών.
¾ Το µοντέλο µπορεί ταυτόχρονα να διαχειριστεί δηµόσιους και
ιδιωτικούς πόρους.
¾ Η βασική πληροφόρηση των µοντέλων µπορεί να ενηµερώνεται από
τις αλλαγές στο περιβάλλον, προκειµένου να εξουσιοδοτούνται νέοι
χρήστες.
¾ Η πολυεπίπεδη µέθοδος διαχείρισης, χρησιµοποιείται για να αυξήσει
την ασφάλεια των δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων.
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Συµπερασµατικά

λοιπόν,

από

την

σύντοµη

αναφορά

στα

πλεονεκτήµατα που αποκτά κάθε εταιρία, από την συµµετοχή της σε
µία VE, αντιλαµβανόµαστε ότι αντλεί πολλά σηµαντικά πράγµατα τα
οποία είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει, αν είναι από µόνη της στην
αγορά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την σωστή εφαρµογή των
προαναφερθέντων

λύσεων,

όσον

αφορά

τα

προβλήµατα

που

αντιµετωπίζουν οι VEs, µας ωθεί στο συµπέρασµα ότι µία εταιρία
µάλλον επωφελείται από την σύµπραξη της σε κάποια VE και ότι
κερδίζει πολλά χαρακτηριστικά που την τροποποιούν, την εξοπλίζουν
και την εξελίσσουν σαν εταιρία. Τα χαρακτηριστικά αυτά, αποκοµίζονται
από τις άλλες συµµετέχουσες εταιρίες, πράγµα αναµενόµενο µιας και
για

κάποιο

συγκεκριµένο

χρονικό

διάστηµα

καλούνται

να

λειτουργήσουν µαζί, επηρεάζοντας η µια την άλλη, όχι µόνο σε θέµατα
πολιτικής αλλά γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας τους. Βέβαια
υπάρχοντας σε µία VE, είναι πολύ πιθανό, αν το επιτρέπει η νέα
επιχειρηµατική ευκαιρία, να κληθούν και για συµµετοχή σε νέα VE,
αφού λήξει η προηγούµενη σύµπραξη. Από αυτό συµπεραίνουµε ότι
µία εταιρία από την συµµετοχή της, δεν αποκοµίζει µόνο κάποια
χαρακτηριστικά, αλλά πιθανόν να εξασφαλίζει συνεχή εργασία µιας και
η προηγούµενη συνεργασία, αν ήταν αποτελεσµατική, λειτουργεί κατά
κάποιον τρόπο ως διαφήµιση της εταιρίας στις υπόλοιπες.
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