
ΙΤ Infrastructures 

Cyber Security Presentation 



Σκοπός Παρουσίασης 

Αρχές ασφαλείας ΙΤ 

Τομείς Ασφαλείας ΙΤ 

Δικηγορικά Γραφεία - Προκλήσεις Ασφαλείας ΙΤ 



Αναγνώριση Εταιρικών Πόρων & Απειλών (Identify assets & cyber 
threats) 

Αναγνώριση Ευπάθειας Συστημάτων/Δικτύου (Identify 
vulnerabilities) 

Ανάπτυξη Στοιχείων Προστασίας (Deploy security controls) 

Εντοπισμός, καταγραφή & παρεμπόδιση απειλών (Cyber Threat 
detection, blocking and logging) 
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Αρχές Ασφαλείας ΙΤ 



Τομέας Δικτύου 

Τομέας Συστημάτων/Υπηρεσιών 

Τομέας Χρηστών 

Τομέας Λειτουργίας  
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Τομείς ασφαλείας ΙΤ 



Προστασία στην περίμετρο του δικτύου (Edge network protection from Wide Area 
Network (WAN) and Internet)  

 Προστασία από εισερχόμενη κίνηση προερχόμενη απο εξωτερικά δίκτυα: Internet, VPNs με
Branch offices & Partners.

 Συσκευή Firewall: Επιθεώρηση εισερχόμενης/εξερχόμενης κίνησης και εφαρμογή πολιτικής.

 Συσκευές Intrusion Detection/Prevention (IDS/IPS) & Malware Protection: Συμπληρωματική
επιθεώρηση εισερχόμενης/εξερχόμενης κίνησης και εφαρμογή πολιτικής με τη χρήση σύνθετων
μεθόδων όπως έλεγχος signatures, reputation, patterns, anomalies etc.

Προστασία στο εσωτερικό δίκτυο 
 Ασφάλεια στο φυσικό επίπεδο: Απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.

 Ασφάλεια στο λογικό επίπεδο: Χρήση λογικών δικτύων (VLANs) για εξασφάλιση ασφάλειας και
αύξηση απόδοσης δικτύου.

 Υλοποίηση πρωτοκόλων για προστασία συστημάτων απο εταιρικούς (εσωτερικούς) χρήστες ή
malware.

Προστασία στο ασύρματο δίκτυο 
 Ασφάλεια πρόσβασης & Μηχανισμός Ταυτοποίησης.

 Διαχωρισμός εταιρικού ενσύρματου και ασύρματου δικτύου (Enterprise/Guest).
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Τομέας Δικτύου 



Ταυτοποίηση / Εξουσιοδότηση (Authentication / Authorization) 
 Κεντρικός έλεγχος (πχ Active Directory ή Samba)

 Ταυτοποίηση πολλαπλών επιπέδων (Two factor Authentication)

 Εξουσιοδότηση και απόδοση δικαιωμάτων με βάση την αρχή “least privilege”

Προστασία Συστημάτων 
 Λογισμικό προστασίας από ιούς-malware

 Ενημερώσεις Ασφαλείας για λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές

 Εφαρμογή ρυθμίσεων ασφαλείας (security hardening policies)

Προστασία Δεδομένων 
 Κρυπτογράφηση Αρχείων

 Προστασία από διαρροή αρχείων (συστήματα DLP, DRM, File Screening)

 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπογραφών για emails

 Αντίγραφα Ασφαλείας (onsite & offsite backup)

Προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Antispam , Antivirus) 
 Προστασία από ενοχλητική αλληλογραφία (Spam- Phishing)

 Έλεγχος για κακόβουλο λογισμικό (Antivirus)
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Τομέας Συστημάτων / Υπηρεσιών 



Πολιτικές Ασφαλείας 
 Ορθής χρήσης εξοπλισμού 

 Αλλαγής password 

 Χρήσης web & e-mail 

 Αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων 

 Αντιμετώπισης συμβάντων  

Εκπαίδευση Χρηστών 
 Βιωματική εκπαίδευση - Ενεργή συμμετοχή 

Προστασία Συσκευών  
 Πρόσβαση με δικαιώματα απλού χρήστη (non-admin) & εφαρμογή της αρχής 

“least privilege”  

 Λογισμικό προστασίας υπολογιστή (Antivirus/Antimalware) 

 Διαχείριση συσκευών (mobile device management) 

 Κρυπτογράφηση Συσκευών (laptop encryption) 
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Τομέας Χρηστών 



Δημιουργία, τήρηση και συνεχής ενημέρωση εγγράφου 
αναλυτικής καταγραφής τοπολογίας δικτύου και συστημάτων. 

Δημιουργία, έλεγχος και ενημέρωση πολιτικών ασφαλείας. 

Περιοδική επανεκτίμηση κινδύνων & προσαρμογή μηχανισμών 
ασφαλείας (Cyber Security Risk Assessment). 

Παρακολούθηση (System Monitoring/Alerting) & 
επισκόπηση/διαχείριση καταγραφών συστημάτων (System Log 
Management). 

Πλάνο για διαχείριση συμβάντων (Incident Response). 
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Τομέας Λειτουργίας & Συντήρηση Πλαισίου Ασφαλείας 



Εμπιστευτικότητα δεδομένων και διαφύλαξη τους από απώλεια ή διαρροή 

 Στοιχεία & Δεδομένα πελατών

 Εταιρικά & προσωπικά στοιχεία (οικονομικά, εμπορικά, ιστορικά)

 Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Ενδεχόμενο εξωτερικών προσβολών & εσωτερικών απειλών (malware ή 
κακόβουλων χρηστών) 

Προσαρμογή σε πρότυπα ασφαλείας (auditing requirements)  

Εξειδίκευση σε ΙΤ security. 

Εκπαίδευση τελικών χρηστών. 

Η αντιμετώπιση των απειλών ασφαλείας και ο περιορισμός του ρίσκου θα πρέπει 
να βασίζεται σε πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας (layers of security) και εκτός των 
τεχνολογικών μέσων θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάζει εφαρμογή πολιτικών 
ασφαλείας και εκπαίδευση-ενημέρωση-επίγνωση χρηστών. 
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Δικηγορικές Εταιρίες - Προκλήσεις 



Πεποίθηση ότι η χρήση firewall, antivirus & τεχνικών μέσων μόνο 
παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. 

Δημιουργία διαδικασιών & πολιτικών ασφαλείας για τυπικούς 
λόγους, χωρίς ουσιαστική εφαρμογή. 

Έμφαση στη πρόληψη & αποτροπή χωρίς την ύπαρξη πλάνου 
αντιμετώπισης σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού. 

Μη παρακολούθηση των αυτοματοποιημένων συστημάτων 
(system monitoring & updating, antivirus κλπ) και των καταγραφών 
ασφαλείας (security logs). 

Κενά ασφαλείας λόγω έλλειψης ενημέρωσης-επίγνωσης χρηστών 
(μη ενδεδειγμένη χρήση email, Web & USB sticks, επιρρέπεια σε 
social engineering κλπ). 
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Συνήθη Σφάλματα στη Διαχείριση της Ασφάλειας 



Be Safe! 

 

Σας Ευχαριστούμε! 
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Be Safe! 


