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ημαντικά και ενδιαφέροντα είναι τα
αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της PricewaterhouseCoopers σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων
στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σύμφωνα
με την Παγκόσμια Μελέτη Ασφάλειας
Δεδομένων 2008 (2008 Global State of
Information Security Study) - σε πάνω
από 7.000 επαγγελματίες της πληροφορικής και της ασφάλειας δεδομένων σε
συνεργασία με περιοδικά CIO και CSO το 71% των ερωτηθέντων απάντησε, ότι
οι επιχειρήσεις τους δε διατηρούν ακριβή κατάλογο των σημείων αποθήκευσης
των υψίστης σημασίας δεδομένων. Μόνο
οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν
ότι οι πολιτικές ασφάλειας της εταιρίας
τους αντιμετωπίζουν ζητήματα προστασίας, ανακάλυψης και καταστροφής δεδομένων. Και ενώ τα αποτελέσματα της
έρευνας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των
εταιριών σε όλο τον κόσμο κρυπτογραφεί δεδομένα κατά τη μετάδοση τους,
πολύ λιγότερες κρυπτογραφούν πληροφορίες που διατηρούν σε βάσεις δεδομένων τους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κοινά αρχεία, αρχεία backup και
φορητές συσκευές.
Η μελέτη της PricewaterhouseCoopers
έδειξε, επίσης, ότι από τους ερωτηθέντες
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περίπου $50 δις
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που είχαν την αρνητική εμπειρία ενός περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας:
• 4 στους 10 ανέφεραν οικονομική
ζημία
• Σχεδόν το 1/3 κατέταξε το συμβάν ως
κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας
• Πάνω από το 1/4 δήλωσε, ότι το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα ζημιά στο
όνομα και στη φήμη της εταιρίας.
Η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Εμπορίου εκτιμά ότι οι ετήσιες απώλειες
των επιχειρήσεων από κλοπή δεδομένων και ταυτότητας ανέρχονται σε περίπου $50 δις.

των τεστ επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πολύ
ευαίσθητα δεδομένα. Αναλυτικότερα:

Έκρηξη κλοπής και απάτης

Χρησιμοποιώντας το Internet αποκτήθηκε πρόσβαση σε μη δημοσιευμένο
περιεχόμενο, καθώς και σε μισθούς,
αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και στοιχεία επικοινωνίας διαφόρων υπαλλήλων.

Η εμπειρία των μελετητών της PricewaterhouseCoopers από τη διεξαγωγή εκτιμήσεων ασφάλειας για τους πελάτες της, έχει αποδείξει ότι σε όλους
τους κλάδους, ακόμη και αυτοί που ακολουθούν τα πρότυπα συμμόρφωσης ή
έχουν στρατηγικές προστασίας δεδομένων, διατρέχουν ακόμη τον κίνδυνο κλοπής δεδομένων και ταυτότητας. Ενδεικτικά είναι μερικά από τα αποτελέσματα
ερευνών που διενεργήθηκαν για λογαριασμό των πελατών μας, τα οποία αποκαλούνται “ethical hacking tests”. Αξίζει
να σημειωθεί ότι περίπου το 90% αυτών

Τηλεπικοινωνίες
Αποκτήθηκε πρόσβαση σε περίπου
250.000 αρχεία πελατών που αφορούσαν παραγγελίες από το Internet, στα
οποία περιλαμβάνονται ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, αριθμοί
δελτίου ταυτότητας και αριθμοί άδειας
οδήγησης.

Διασκέδαση

Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες
Μόνο με πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
έγινε εφικτή η ανεύρεση δεδομένων
πελατών από ένα αρχείο προσβάσιμο
από διάφορα τμήματα. Ενώ τα δεδομένα ήταν προστατευμένα μέσα στην κεντρική πλατφόρμα/ σύστημα, είχε γίνει

πτέρνα των σύγχρονων επιχειρήσεων
αντίγραφο από το τμήμα marketing, στο
οποίο και τα βρήκαν οι μελετητές της
PricewaterhouseCoopers.

Υγεία
Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του “εξωτερικού συνεργάτη” απέκτησαν πρόσβαση σε 81 εκατ. αρχεία με ασφαλιστικά αιτήματα, ονόματα πελατών και αριθμούς
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω
αδύναμων κωδικών.

Λιανική
Εμφανιζόμενοι ως μέλη της ομάδας διαχείρισης αρχείων της εταιρίας, ζητήθηκε
και δόθηκαν γνήσια αντίγραφα αιτήσεων
για εργασία, τα οποία και περιελάμβαναν τους αριθμούς Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, ημερομηνίες γέννησης
και άλλα.
Οι λόγοι για τους οποίους η κλοπή δεδομένων και ταυτότητας είναι ένα πρόβλημα που συνεχώς επιδεινώνεται.
1. Η κλοπή δεδομένων και ταυτότητας γίνεται από οργανωμένες ομάδες, που
διαθέτουν εξελιγμένη τεχνογνωσία, με
κύριο κίνητρο το οικονομικό όφελος
2. Τα σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα
βασίζονται σε παγκόσμια δίκτυα συνεργασίας που μοιράζονται ευαίσθητα δεδομένα με πολλές μεθόδους και
το γεγονός αυτό πιθανόν αυξάνει τους
κινδύνους
3. Τα μεγάλα κέρδη και οι πολύπλοκες
τεχνικές κάνουν την κλοπή δεδομένων και ταυτότητας ακόμη πιο προσοδοφόρα, ευκολότερη στην υλοποίηση και δυσκολότερη στην ανίχνευση.
Επιπλέον, οι αδύναμοι διεθνείς νόμοι/
νομοθεσία δυσχεραίνουν την ποινική
δίωξη των hackers
4. Η κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας
έχει συχνά αποτέλεσμα την παραποίηση των προϊόντων, η οποία αποτελεί
επιπλέον πηγή εσόδων
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008

5. Τα σύγχρονα μέτρα προστασίας εταιρικών δεδομένων είναι συχνά ανεπαρκή ως προς την ανίχνευση ή παρεμπόδιση δραστηριοτήτων hacking
ή ηλεκτρονικής κατασκοπείας. Η προστασία των δεδομένων μοιάζει με κινούμενο στόχο: όσο εξελίσσεται η
τεχνολογία τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες προστασίας, αλλά και οι μέθοδοι κλοπής δεδομένων
6. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα του
κλάδου (π.χ. του PCI - κλάδου καρτών πληρωμής) ή με τα κανονιστικά
πρότυπα (π.χ. Νόμοι περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Πράξη Διοικητή Τράπεζας της
Ελλάδος 2577/ 9.3.2006, Sarbanes
Oxley) μπορούν να δημιουργήσουν
εσφαλμένη αίσθηση της ασφάλειας.
Τα κανονιστικά πρότυπα έχουν πολύ
συγκεκριμένα όρια και τα πιο ευαίσθητα δεδομένα μίας εταιρίας μπορεί
να μην καλύπτονται από ένα συνηθισμένο πρότυπο.
Η φύση του εγκλήματος κάνει δύσκολη τη δίωξη. Η ανωνυμία της κλοπής
δεδομένων και ταυτότητας, καθιστά το
αδίκημα ελκυστικό, καθώς αυτός που
διαπράττει το αδίκημα μπορεί να βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά, σε άλλη χώρα,
ή ακόμα και σε άλλη ήπειρο. Το μόνο
που χρειάζεται είναι να έχει πρόσβαση
σε έναν υπολογιστή. Η προστασία από

κλοπή ταυτότητας διαφέρει από χώρα
σε χώρα και η κατοχυρωμένη διεθνώς
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
είναι ελλιπής, και πολλές φορές μη αποτελεσματική. Το γεγονός αυτό προκαλεί
έκρηξη κλοπής και απάτης, από τη στιγμή που οι κακοποιοί λαμβάνουν μεγάλη
αμοιβή χωρίς σημαντικό ρίσκο να συλληφθούν και να διωχθούν ποινικά.

Συνέπειες
Οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της κλοπής δεδομένων και ταυτότητας είναι τεράστιες. Σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, οι εταιρίες πρέπει να περιμένουν άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά
στοιχεία τους, ως αποτέλεσμα των ερευνών, των νομικών εξόδων, των υπηρεσιών παρακολούθησης της πίστωσης των
θυμάτων, της χορήγησης εκ νέου των πιστωτικών καρτών, των κυβερνητικών προστίμων και των ρυθμιστικών ποινών. Οι
εταιρίες μπορεί, επίσης, να αντιμετωπίσουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη
φήμη τους, αρνητική δημοσιότητα, απώλεια πελατών, εσόδων, καθώς και της
εμπιστοσύνης των πελατών τους. Όταν η
κλοπή δεδομένων και ταυτότητας αφορά
δεδομένα πελατών, η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
μπορεί να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις
στον καταγγελλόμενο, εφόσον κρίνει, ότι
αυτό απαιτείται ή να παραπέμψει την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η προστασία από κλοπή ταυτότητας διαφέρει από
χώρα σε χώρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί έκρηξη
κλοπής και απάτης, από τη στιγμή που οι κακοποιοί
λαμβάνουν μεγάλη αμοιβή χωρίς σημαντικό ρίσκο
να συλληφθούν και να διωχθούν ποινικά.
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εμπιστοσύνης των πελατών τους.
Από την άλλη, ο άμεσα θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια αιτούμενος αποζημίωση. Πολλοί ερωτηθέντες συμφώνησαν, ότι οι
δαπάνες για την ασφάλεια δεδομένων
θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Το ερώτημα είναι πού θα πρέπει η εταιρία να
δώσει έμφαση στον προϋπολογισμό για
την ασφάλειά της, έτσι ώστε να μειώσει
τον κίνδυνο κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Αυτό προϋποθέτει να γνωρίζει
κανείς, συχνά κάτω από σταθερά μεταβαλλόμενες συνθήκες, ακριβώς πού
υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα
δεδομένα - τόσο μέσα στην εταιρία όσο
και στο δίκτυο συνεργατών της - και να
επικεντρώσει τις δαπάνες της σε αυτούς
τους τομείς.
Παρ’ όλα αυτά, για πολλές εταιρίες δεν
αποτελεί προτεραιότητα να προσδιορίσουν αυτούς τους κινδύνους. Μόνο
το 44% των ερωτηθέντων στην έρευνα δήλωσαν, ότι η εταιρία τους διεξάγει περιοδικά μία εκτίμηση επιχειρηματικού κινδύνου. Το 24% δήλωσε, ότι
θέτει προτεραιότητα στα δεδομένα και
στις πληροφορίες, σύμφωνα με το επίπεδου κινδύνου, σε σταθερή βάση. Το
30% επίσης παραδέχθηκε, ότι δεν ταξινομεί δεδομένα και πληροφορίες καθόλου. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι
μόνο το 25% ανέφερε, ότι οι δαπάνες
44

για την ασφάλεια εναρμονίζονται απόλυτα με τους επιχειρηματικούς στόχους
της εταιρίας.
Στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου δρουν και συναλλάσσονται
οι σύγχρονες επιχειρήσεις, η προσβασιμότητα σε δεδομένα και η δυνατότητα
μεταφορά τους έχουν ζωτική σημασία,
καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα να καταλήξουν σε λάθος αποδέκτη.
Κάθε περίπτωση απώλειας, λανθασμένης χρήσης, ή ακόμα και έκθεσης σε κίνδυνο ευαίσθητων δεδομένων και δεδομένων που διέπονται από κανονιστικά
πλαίσια, κατατάσσεται στην κατηγορία
κλοπής δεδομένων και ταυτότητας. Για
παράδειγμα, ευαίσθητα δεδομένα ή δεδομένα που διέπονται από κανονιστικά
πλαίσια αποτελούν η πνευματική ιδιοκτησία, τα προσωπικά δεδομένα (όπως
ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση), εμπορικά
μυστικά, στοιχεία υπαλλήλων και πελατών, καθώς και τα δεδομένα πληρωμών με κάρτα.
Η απώλεια δεδομένων μπορεί να αποβεί καταστροφική. Εκτός από τα πιθανά
πρόστιμα και τις αγωγές, η παραβίαση
της ασφάλειας μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στη φήμη της εταιρίας. Αντίθετα, η ισχυρή ασφάλεια των

δεδομένων εξασφαλίζει τη φήμη, την
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική
ευημερία μίας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός των ευαίσθητων
δεδομένων και η ολοκληρωμένη διασφάλισή τους πρέπει να αποτελούν τη
βάση ενός ισχυρού προγράμματος προστασίας δεδομένων.

Οι απόψεις και σχόλια του
παρελθόντος
• “Αυτό δεν θα συμβεί σε εμάς”
• Ερασιτέχνες hackers, χωρίς σύστημα
και οργάνωση, ασχολούνται με την
κλοπή δεδομένων περισσότερο για
να διασκεδάσουν παρά για να κερδίσουν χρήματα
• “Είναι θέμα της πληροφορικής”
• Αμελητέος αντίκτυπος σε πελάτες,
υπαλλήλους και στις δαπάνες των
εταιριών
• “Εμπιστευόμαστε τους υπαλλήλους
μας, ότι θα διασφαλίσουν τις πληροφορίες μας”
• Η έκθεση σε κίνδυνο είναι αμελητέα
και μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί.
• “Περάσαμε από έλεγχο, έτσι είμαστε
ασφαλείς”.

Οι σύγχρονες απόψεις
• Εταιρίες όλων των μεγεθών και σε
όλους τους κλάδους αντιμετωπίζουν
έναν πραγματικό, αυξανόμενο και
στρατηγικής σημασίας κίνδυνο από την
κλοπή δεδομένων και ταυτότητας
• Η κλοπή δεδομένων είναι μία προσοδοφόρος επιχείρηση για το σύγχρονο, οργανωμένο έγκλημα σε όλο τον κόσμο
• Η απώλεια δεδομένων οφείλεται συνήθως σε φυσική απώλειας, ανταλλαγή δεδομένων, απάτη και ανθρώπινο
λάθος και όχι μόνο σε αδυναμία της
ασφάλειας της πληροφορικής
• Η απώλεια προσωπικών δεδομένων
δημιουργεί στους πελάτες και στους
υπαλλήλους τον κίνδυνο της απάτης,
η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια

χρηματικές απώλειες ή ακόμα και ηθικές βλάβες
• Οι υπάλληλοι και τα δίκτυα συνεργασίας είναι οι πιο συνηθισμένες πηγές
διαρροής δεδομένων
• Οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και σημαντικοί και σε αυτούς περιλαμβάνονται η έκθεση σε κίνδυνο των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής, οι
αγωγές πελατών, η απώλεια της αξιοπιστίας στην εταιρία και πελατών, τα
πρόστιμα, καθώς και η επιβολή νέων
ρυθμιστικών πλαισίων
• Η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων
αποτελεί ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την επιχείρηση και όχι μόνο την πληροφορική και πρέπει να αντιμετωπίζεται
σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου.

Λύσεις
Η παγκόσμια δραστηριοποίηση έχει κάνει τις εταιρίες πιο ευάλωτες σε κλοπή
δεδομένων και ταυτότητας, καθώς ο διαμοιρασμός δεδομένων με συνεργάτες
έχει αυξήσει τις πιθανότητες για απώλεια, εσφαλμένη χρήση ή έκθεση σε κίνδυνο. Η παραδοσιακή άποψη είναι, ότι
τα δεδομένα είναι περιορισμένα εντός
της επιχείρησης και ότι εξασφαλίζοντας
το κατάλληλο firewall (τείχος προστασίας) και προστατεύοντας την περίμετρο,
μπορεί κανείς να έχει όλη την απαραίτητη προστασία. Τα πράγματα όμως έχουν
αλλάξει. Τα δεδομένα μπορούν εύκολα να μεταφερθούν και να αντιγραφούν.
Αν και o χώρος φύλαξης (Data Center)
και οι servers μπορούν να προσφέρουν
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας δεδομένων, η επικράτηση των φορητών συσκευών - όπως φορητοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, PDAs και plug-in drives είναι λιγότερο ασφαλή και αυξάνουν τον
κίνδυνο κλοπής.
Μόλις τα δεδομένα διαμοιραστούν, όλες
οι συσκευές που έχουν πρόσβαση σε
αυτά είναι πιθανές πηγές απώλειας ασφάλειας. Επίσης, μέσω των συνεργασιών με
τρίτους, οι οποίες απαιτούν την ανταλλαΟκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2008

δομένων θέτει τα δεδομένα σε κίνδυνο
• Αν οι υπάλληλοι, πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησης κατανοούν το
ρόλο τους, όσον αφορά στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων
• Αν τα μέτρα που έχουν λάβει παρέχουν
ολοκληρωμένη προστασία στα δεδομένα, ακόμη και στις φορητές συσκευές.

γή δεδομένων, αναγκαστικά βασιζόμαστε στα δικά τους πρότυπα προστασίας
δεδομένων, που πολλές φορές δεν είναι επαρκή, εκθέτοντας έτσι τα δεδομένα
σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ένα δυσάρεστο
γεγονός είναι ότι τα περισσότερα εταιρικά μέτρα προστασίας δεδομένων εστιάζουν στη συμμόρφωση και είναι ανεπαρκή σε σύγκριση με τις σύγχρονες έξυπνες
- πολύπλοκες απειλές. Με λίγα λόγια, η
συμμόρφωση είναι απλά το ελάχιστο επίπεδο προστασίας δεδομένων που απαιτείται. Παρόλο που προσφέρει ένα “δίχτυ
ασφαλείας”, μια διασφάλιση, στην ουσία
παραμένει ένα δίχτυ με τις αναμενόμενες
απώλειες. Εστιάζοντας στους κινδύνους
και στην έκθεση των κινδύνων παρά αποκλειστικά στη συμμόρφωση, οι εταιρίες
μπορούν να αυξήσουν το επίπεδο προστασίας δεδομένων τους στο σημείο που
είναι αναγκαίο.
Τι πρέπει να λάβουν υπόψη οι διοικήσεις
των εταιριών για την προστασία των δεδομένων τους
• Πού βρίσκονται τα πιο ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησης και ποιοι έχει
πρόσβαση σε αυτά
• Ποιοι κανονισμοί και πρότυπα αρμόζουν στα δεδομένα τους
• Αν έχουν αποτελέσει στο παρελθόν στόχο κλοπής δεδομένων και ταυτότητας.
• Αν η επικοινωνία και η ανταλλαγή δε-

Μία αποτελεσματική προσέγγιση για
την καταπολέμηση και τον περιορισμό
του ρίσκου λόγω κλοπής δεδομένων
και ταυτότητας πρέπει να περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
• Ανάπτυξη και υλοποίηση ενός λεπτομερούς σχεδίου προστασίας δεδομένων
• Προσδιορισμός και ταξινόμηση δεδομένων ανάλογα με το πόσο σημαντικά είναι και τον κίνδυνο σε περίπτωση
περιστατικού ασφαλείας. Να γνωρίζει
κανείς που αποθηκεύονται και πού μεταφέρονται
• Κατανόηση των απειλών που διατρέχουν τα δεδομένα και η επιχείρηση
• Υλοποίηση των δυνατοτήτων ολοκληρωμένης προστασίας, που αφορούν τα
ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησης
• Δοκιμή και έλεγχος των δυνατοτήτων
προστασίας. Συχνή παρακολούθηση
και ενημέρωση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
• Διαδικασίας αντιμετώπισης συμβάντος, όπως π.χ. σε περίπτωση κλοπής
ή απώλειας δεδομένων.
Η ισχυρή προστασία δεδομένων προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία για την
εκμετάλλευση των ευκαιριών
Η κατάλληλη στρατηγική προστασίας δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης,
καθώς και να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, τόσο όσον αφορά στα οικονομικά, όσο και στη φήμη
της. Το πιο σημαντικό όμως είναι, ότι οι
επιχειρηματίες που έχουν εμπιστοσύνη
στην προστασία των δεδομένων τους,
έχουν την ελευθερία να επικεντρωθούν
στην ενίσχυση των επιχειρηματικών τους
δραστηριοτήτων.
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