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Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων
Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο
κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη δξάζεηο ηνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
πξνψζεζε πςειψλ θξηηεξίσλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο
αλαγλσξίδνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή πξφνδν. Η CEPIS, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 36 ελψζεηο
Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Τειεπηθνηλσληψλ απφ 33 Δπξσπατθέο
ρψξεο ζπκθψλεζε ζηελ παξαθάησ έθζεζε.

1.Ιζηορικό
Τν cloud computing δελ είλαη θαη ηφζν λέα έλλνηα ή θαηλνηνκία ζηελ
Πιεξνθνξηθή, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πην πξνρσξεκέλε έθδνζε
ησλ Υπεξεζηψλ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Processing Service
Βureaus) ηηο νπνίεο ζπλαληήζακε πξηλ 40 ρξφληα. Ωζηφζν, νη δεκνθηιέζηεξεο
εηαηξείεο Πιεξνθνξηθήο παξέρνπλ, ή ζα παξερνπλ ππεξεζίεο Cloud ζε κηα
κεγάιε γθάκα πειαηψλ απφ κεκνλσκέλνπο πειάηεο έσο εηαηξείεο
νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. Οη κεγαιχηεξνη θαη δεκνθηιέζηεξνη πάξνρνη
λεθνυπνινγηζηηθήο (Cloud Computing) πεξηιακβάλνπλ ηνπο Amazon κε ην
EC2 [5], ηελ Microsoft κε ην Azure [6] θαη ηελ Google κε ηηο εθαξκνγέο ηεο
(Gmail, Google Docs, Google Calendar) [7]. To κνληέιν ηνπ Νέθνπο (Cloud)
κπνξεί λα αλαιπζεί κε απινχο φξνπο σο ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζίσλ πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο θηινμελνχληαη ζην Γηαδίθηπν (Internet),
απφ ηηο νπνίεο νη πην γλσζηέο είλαη ε ρξήζε κηαο Πιαηθφξκαο, κηαο
Υπνδνκήο ή ελφο Λνγηζκηθνχ σο Υπεξεζία – πην ζπγθεθξηκέλα νη ππεξεζίεο:
Platform as a Service (Paas), Infrastructure as a Service (Iaas) θαη Software
as a Service (Saas).
To Cloud Computing ζπρλά δηαθεκίδεηαη/ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά σο κηα θζελή
θαη απνηειεζκαηηθή ιχζε ε νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ην κνληέιν ηνπ
ππνινγηζηή δηαθνκηζηή-εμππεξεηεηή (client/server). Η αιιαγή ηνπ κνληέινπ

πξνο ην λέθνο (Cloud) επηθέξεη ηελ απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη
ηελ αλάδεημε λέσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ.
Γηα απηφλ ην ιφγν νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ιχζεηο Cloud
Computing πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελήκεξεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο.
Τν πξψην κεγάιν ζέκα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα
δεδνκέλσλ πξνέθπςε ζηα ηέιε ηνπ 1960, φηαλ κηα Σνπεδηθή εηαηξεία αλέζεζε
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε έλα γξαθείν παξνρήο ππεξεζηψλ
ζηελ Γεξκαλία ελψ ε λνκνζεζία πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζηηο δχν απηέο ρψξεο
ήηαλ δηαθνξεηηθή.
Με ηo Cloud Computing λα θεξδίδεη δεκνηηθφηεηα κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ν
εληνπηζκφο ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο.
Δπηπξφζζεηα, ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ πξηλ ε λεθνυπνινγηζηηθή θαηαιάβεη έλα
κεγάιν κεξίδην ηεο αγνξάο. Πνιινί νξγαληζκνί Πιεξνθνξηθήο θαζψο θαη
αξθεηά εξεπλεηηθά θέληξα είλαη ελήκεξνη απηψλ ησλ θηλδχλσλ, έρνληαο γξάςεη
αξθεηέο πξνηάζεηο γηα ηελ δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο [1], [2], [3], [4].

2.Ανηζστίες
Φαίλεηαη λα κελ ππάξρεη θάπνην πεδίν ζηελ Πιεξνθνξηθή ην νπνίν λα κελ
επεξεάδεηαη απφ ην Cloud Computing. Τα δχν πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηεο λεθνυπνινγηζηηθήο
είλαη:
1) Η απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζηα δεδνκέλα θαη
2) Η εμάξηεζε απφ ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ Cloud Computing
Τα παξαπάλσ πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα ζεηξά απφ λνκηθά
πξνβιήκαηα θαζψο θαη δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνκή
(infrastructure), ηελ δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο (identity management), ηνλ έιεγρν
πξφζβαζεο, ηε δηαρείξηζε ξίζθνπ (risk management), ηελ θαλνληζηηθή θαη
λνκνζεηηθή ζπκκφξθσζε ζην λφκν (regulatory and legislative compliance, ηνλ
έιεγρν πξφζβαζεο θαη ηελ θαηαγξαθή (auditing and logging), ηνλ έιεγρν
αθεξαηφηεηαο (integrity control) φπσο επίζεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
εμαξηψληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζεηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο
(Cloud).
Μεξηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ
είλαη:
1) Οη πεξηζζφηεξνη πειάηεο γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξαρψξηζε ηνπ ειέγρνπ θαη απνζήθεπζεο ησλ δεδνκελσλ ηνπο ζ’ έλαλ
πάξνρν ππεξεζηψλ λεθνυνινγηζηηθήο (Cloud Computing Provider).Τα

δεδνκέλα κπνξνχλ θάιιηζηα λα ππνθιαπνχλ απφ ηνλ Cloud Computing
Provider φπσο επίζεο θαη απφ άιιεο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ
ηνλ ίδην πάξνρν. Υπάξρεη κηα έιιεηςε δηαθάλεηαο (πξνο ηνλ πειάηε) φζν
αθνξά ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ
αληηηίζεηαη ζηελ απαίηεζε πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πνπ ζπληζηά νη πειάηεο λα
γλσξίδνπλ ηη ζπκβαίλεη κε ηα δεδνκέλα ηνπο.
2)Τερληθά, πνιινί πάξνρνη ππεξεζηψλ λεθνυνινγηζηηθήο είλαη ηερληθά ηθαλνί
κπνξνχλ λα θάλνπλ εμφξπμε δεδνκέλσλ (data mining) θαη λα επεμεξγαζηνχλ
θαη λα αλαιχζνπλ ηα δεδνκέλα. Δίλαη κηα πνιχ ιεπηή ιεηηνπξγία θαη αθφκα
πεξηζζφηεξν φηαλ νη ρξήζηεο απνζεθεχνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα
απηά κέζσ ππεξεζηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο. Απηφ γίλεηαη πην θαηαλνεηφ κε ηηο
εθαξκνγέο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media) φπνπ νη ρξήζηεο
ελζαξχλνληαη λα δεκνζηεχζνπλ ζηνηρεία ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο, φπσο γηα
παξάδεηγκα πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο1.
3) Οη θνξεηέο ζπζθεπέο (mobile devices) θαη εηδηθφηεξα ν πεξηνξηζκέλνο
απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ, νδεγνχλ ζηελ αλάγθε
ρξεζηκνπνίεζεο ππεξεζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ λεθνυπνινγηζηηθή θαη φρη
ζην ινγηζκηθφ (software) ησλ Η/Υ. Αθφκε θαη φηαλ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ
δεδνκέλα απφ κηα θνξεηή ζπζθεπή ζε κηα άιιε ηνπηθή ζπζθεπή, ζπρλά
ρξεζηκνπνηνχληαη εθαξκνγέο cloud φηαλ ε ζπζθεπή έρεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο
θαη ππεξεζίεο..Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο βάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θίλδπλν
ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αθνχ πηζηεχνπλ φηη ε κεηαθνξά ησλ
δεδνκέλσλ γίλεηαη ηνπηθά.
4) Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην Cloud είλαη κηα ππεξεζία, είλαη πξνζβάζηκε εμ’
απνζηάζεσο. Η ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ παξφρνπ ππεξεζεηψλ λεθνυνινγηζηηθήο
θαη ηνπ πειάηε δελ πξνζηαηεχεηαη πάληα επαξθψο. Πξνθχπηνπλ θίλδπλνη
αζθάιεηαο νη νπνία απεηινχλ ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ θαη κπνξεί λα
πεξηέρνπλ ππνθινπέο, πιαζηνγξάθεζε ηνπ DNS (DNS spoofing), θαζψο θαη
επηζέζεηο Denial-of-Service.
5) H ζηξνθή πξνο ηε λεθνυπνινγηζηηθή (cloud computing) θαζηζηά ηε ρξήζε
ησλ παξαδνζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ δχζθνιε έσο θαη
αδχλαηε. Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ν έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ
κεηαθέξεηαη ζηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ λεθνυνινγηζηηθήο, ε δηαρείξηζε
ησλ θηλδχλσλ φπσο επίζεο θαη ηα ζέκαηα ζπκκφξθσζεο θαηακεξίδνληαη
κεηαμχ ηνπ πειάηε, ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISP) θαη ηνπ
πάξνρνπ ππεξεζηψλ λεθνυνινγηζηηθήο . Δπηπξφζζεηα, ε ζπκκφξθσζε κε ην
λφκν είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ
παξφρνπ ππεξεζηψλ λεθνυνινγηζηηθήο ηελ ψξα πνπ νη πεξηζζφηεξεο
1

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςε θέματα ςχετικά με τισ εφαρμογέσ των social media μπορείτε να βρείτε ςτο
CEPIS statement για τα Social Networks-Problems of Security and Data Privacy[8].

ξπζκηζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο ζπκθσλίεο είλαη ζπλήζσο πξνβιεκαηηθέο. Τα
data centres ησλ ππεξεζηψλ cloud κπνξνχλ λα εμαπισζνχλ γεσγξαθηθά.
Δπνκέλσο ε λνκνζεηηθή δηθιείδα δελ έρεη αθφκα απνζαθεληζηεί.
6) Αθνχ φινο ν ηερληθφο έιεγρνο αλαηίζεηαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
λεθνυνινγηζηηθή , νη πειάηεο ζπρλά ζέινπλ λα γίλεηαη εμσηεξηθφο έιεγρνο ηνπ
παξφρνπ απηνχ. Δπνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν
πξφζβαζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ζα πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ θαη λα
πξνζηαηεπηνχλ κε απψηεξν ζθνπφ λα επαιεζεπηνχλ. Η θαηάιιειε
θαηαγξαθή κπνξεί λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα επηζηεκνληθή εμεξεχλεζε
ζε πεξίπησζε θάπνηνπ απξφνπηνπ.
7) Yπάξρνπλ αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ
θαζψοείλαη δχζθνιν λα δηαγξάςεηο φια ηα ειεθηξνληθά αληίγξαθα κηαο
πιεξνθνξίαο/ελφο δεδνκέλνπ αθνχ δε κπνξείο λα ηα βξεηο φια. Δίλαη
αδχλαηνλ λα εγγπεζείο ηελ πιήξε δηαγξαθή φισλ ησλ δεδνκέλσλ. Ώο
απνηέιεζκα, είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηβάιιεηο ηελ ππνρξεσηηθή δηαγξαθή
ησλ δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, ε ππνρξεσηηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζεί
ζηνλ
πξνθείκελν
θαλνληζκφ
ησλ
ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο, αιιά αθφκα δελ κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε ζε απηφλ: αλ
ππήξμε πνηέ επνρή κε "Δγγπεκέλε ζπλνιηθή δηαγξαθή δεδνκέλσλ", έρεη πηα
πεξάζεη. Απηε ε παξάκεηξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πνιχ ζνβαξά,
φηαλ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη απνζεθεχνληαη.
8. Η πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ε λνκνζεζία πεξη ηδησηηθφηεηαο δελ είλαη
παξφκνηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ελψ ε λεθνυπνινγηζηηθή
είλαη ε παγθφζκηα ππεξεζία ηνπ κέιινληνο. Σπλεπψο πξνβιήκαηα θαη
θίλδπλνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε φηαλ νη πιαηθφξκεο ησλ ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο βξίζθνληαη ζε δηαθνκηζηέο (servers) εθηφο ησλ
Δπξσπατθψλ ρσξψλ.
9. Η λεθνυπνινγηζηηθή εμαξηάηαη απφ ηελ έκπηζηε θαη αζθαιή ρξήζε ηνπ
ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ην νπνίν δηαζθαιίδεη θαη εγγπάηαη ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ ηεξκαηηθψλ ρξεζηψλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ
cloud απφ ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ cloud. Οη ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη
ζπρλά δηαθέξνπλ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ cloud.
Τππηθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο ζπκπεξηιακβάλνπλ:
1)
Μηα κεγάιε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ
παξφρνπ
ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο
είλαη
ε
δηαζεζηκφηεηα. Αλ ν πάξνρνο νδεχεη πξνο ηελ «ρξεσθνπία» θαη ζηακαηήζεη
λα παξέρεη ππεξεζίεο, ν πειάηεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα

πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
2) Μεξηθέο δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο λεθνυπνινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ (φπσο
ην Google Docs) δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ θάπνην ζπκθσλεηηθφ, ή ζχκβαζε
αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ πάξνρν. Ωο απνηέιεζκα ν πειάηεο δελ έρεη
θαλέλα απνδεηθηηθφ ζηελ πεξίπησζε πηζαλνχ πξνβιήκαηνο.
3) Οη ππεξεζίεο λεθνυπνινγηζηηθήο είλαη ππεξεζίεο παξφκνηεο κε άιιεο
παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο (π.ρ ηειεπηθνηλσλίεο,ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ θ.ι.π). Καη νη παξαδνζηαθέο αιιά θαη νη
ππεξεζίεο λεθνυπνινγηζηηθήο είλαη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ
κεγάινπο πάξνρνπο θαη «θηινμελνχλ» κηθξνχο πειάηεο. Δπνκέλσο νη πειάηεο
εμαξηψληαη ζπρλά απφ ηνπ παξφρνπο επεηδή είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ
πάξνρν εάλ ε αιιαγή απηή είλαη εθηθηή. Ωο ζπλέπεηα νη παξαδνζηαθέο
ππεξεζίεο ξπζκίδνληαη ζπρλά αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ
φπσο ε ηηκνιφγεζε, ε αμηνπηζηία ηνπ πάξνρνπ θ.ι.π
Τν Cloud εληζρχεη ηελ ηάζε φηη ε αζθάιεηα ζηελ Πιεξνθνξηθή δελ είλαη έλα
θαζαξά ηερληθφ δήηεκα αιιά έλα δήηεκα κεηαμχ αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ θαη
γηα απηφ ηνλ ιφγν πεξηιακβάλεη πνιιέο αλζξψπηλεο θαη νξγαλσηηθέο
πξννπηηθέο φπσο ηε δηαρείξηζε, ηα ζπκθσλεηηθά θαη ηε λνκηθή πξνζηαζία.

3.Προηάζεις/σζηάζεις
Σπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα παξαθάησ ζεκεία:
1)
Η δηαρείξηζε ηνπ ξίζθνπ θαη νη λνκηθέο δηθιείδεο πξέπεη λα
απνζαθεληζηνχλ μεθάζαξα κεηαμχ ηνπ παξφρνπ θαη ηνπ πειάηε κε ηξφπν
δηαθαλή θαη ζε ζρέζε κε ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ
(πρ. ε θπζηθή ζέζε απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ). Με απηφ ηνλ ηξφπν
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.
2) Η παξερφκελε ππεξεζία πξέπεη λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ θαλνληζηηθή
ξχζκηζε θαη ηελ λνκνζεζία πνπ ν πειάηεο ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη ελψ
επίζεο θαη ν πειάηεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκνξθψλεηαη κε
απηήλ.
3. Τα πξνβιήκαηα θαη νη θίλδπλνη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ
δεδνκέλσλ ζηελ Δπξψπε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαηάιιεια φηαλ
ν πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο βξίζθεηαη εθηφο Δπξψπεο.
4. Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ πάξνρνπ πξέπεη λα
πξνζηαηεχεηαη θαηάιιεια θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ
αθεξαηφηεηα, ηνλ πηζηνπνηεκέλν έιεγρν θαη λα ειαρηζηνπνηεί ην ξίζθν ησλ
επηζέζσλ denial-of-service. Έλαο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ κέηξσλ πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεην λα

πηνζεηείηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη λα βαζίδεηαη ζε αλνηρηά θαη δηαθαλή πξφηππα
(standards) θαη ηερλνινγίεο.
5) Οη πάξνρνη ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
6) Η ππνρξεσηηθή δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
επηθείκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο λεθνυπνινγηζηηθήο
αιιά δελ πξέπεη λα βαζηδφκαζηε ζ’ απηήλ ζε κεγάιν βαζκφ.
7) To γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη θάπνηα εγγπεκέλε δηαγξαθή δεδνκέλσλ πξέπεη
λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη
απνζεθεχνληαη.
8) Με ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, νη πειάηεο
πξέπεη λα θξαηνχλ ηνπηθά αληίγξαθα αζθαιείαο.
9) Πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ε αλάπηπμε θαη ε θαιχηεξε πξνψζεζε ηνπ
ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπηθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ζπζθεπψλ.
10) Τν ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο ππεξεζίεο
λεθνυπνινγηζηηθήο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ελάληηα ζε ηνχο θαη ζε επηζέζεηο
DνS (Denial of Service).
11) Πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε θαηαγξαθή θαη έιεγρνο πξφζβαζεο ησλ
δεδνκέλσλ. Έλαο εμσηεξηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθφο γηα ηελ
θήκε ησλ παξφρσλ λεθνυπνινγηζηηθήο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηεο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ πειάηε.
12) Οη απινί ρξήζηεο πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη κε βάζε ην λέν κνληέιν. Η
εθπαίδεπζε πξέπεη λα ηνπο πξνεηνηκάδεη λα παίξλνπλ πην αξκφδηεο
απνθάζεηο ζην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο λεθνυπνινγηζηηθήο
θαζψο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην Νέθνο θαη θάησ
απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.
13) Οη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηε
δηαρείξηζε λέσλ εηδψλ θηλδχλσλ.
14) Με ηε ινγηθή φηη θάπνηνο θαλνληζκφο ζα ρξεηαζηεί ζην κέιινλ, π.ρ ε
εμηζνξξφπεζε ηεο δχλακεο κεηαμχ πειαηψλ θαη παξφρσλ ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο,ζα ήηαλ ζπλεηφ λα αλαινγηζηνχκε ηηο αδπλακίεο θαη ηα
ζέκαηα πξηλ ε λεθνυπνινγηζηηθή γίλεη κηα θξίζηκε ππεξεζία ή ππνδνκή.
Φξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί πνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ
ξπζκηζηηθψλ πξννπηηθψλ είλαη ζρεηηθέο (γηα παξάδεηγκα ε εγγχεζε θαη ε
αμηνπηζηία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπηζηεχηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ).
Πην
ζπγθεθξηκέλα
φηαλ
ν
πάξνρνο
ππεξεζηψλ
λεθνυπνινγηζηηθήο απνηειεί ηκήκα κηαο ζεκαληηθήο ππνδνκήο πιεξνθνξηψλ

θξίλνληαη απαξαίηεηνη κεξηθνί θαλνληζκνί ή πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή
εμαγνξά ηνπ απφ θάπνηνλ ηξίην ή αληαγσληζηή.
15) Η έξεπλα ζε βαζηθέο αξρέο ζηελ Πιεξνθνξηθή, ζηελ αζθάιεηα, ζηελ
ηδησηηθφηεηα θαη ζηηο ζπλέπεηεο ζρεηηθά κε ηε λεθνυπνινγηζηηθή πξέπεη λα
ελζαξχλλεηαη. Δπίζεο δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πηζαλφ απνηέιεζκα ησλ
ππεξεζηψλ λεθνυπνινγηζηηθήο ζηελ επαιήζεπζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ
εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο πξέπεη λα δηεπξελεζνχλ
πεξαηηέξσ.
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