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Διαδικηςακή αζθάλεια: Ο οπγανιζμόρ ηηρ ΕΕ για ηην
κςβεπνοαζθάλεια, ENISA, επιζημαίνει ηιρ επιδιοπθώζειρ αζθαλείαρ
για ηα νέα ππόηςπα διαδικηύος
Σε μια κπίζιμη ζηιγμή ηηρ ανάπηςξηρ ηος HTML5, ηος νέος βαζικού πποηύπος για ηο
διαδίκηςο, ο ENISA πποηείνει ζήμεπα ζημανηικέρ επιδιοπθώζειρ αζθαλείαρ για 13
επικείμενα ππόηςπα ηος διαδικηύος. Ο ENISA έσει ενηοπίζει 50 απειλέρ για ηην
αζθάλεια και ππόηεινε ηον ηπόπο ανηιμεηώπιζήρ ηοςρ.
Τξαπεδηθή, θνηλσληθή δηθηύσζε, αγνξέο, πινήγεζε, πιεξσκέο θαξηώλ, αθόκε θαη
δηαρείξηζε ππνδνκώλ δσηηθήο ζεκαζίαο όπσο ηα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – ζρεδόλ θάζε
δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα κέζα από έλα παξάζπξν πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο
ηνπ δηαδηθηύνπ.
«Τν πξόγξακκα πεξηήγεζεο δηαδηθηύνπ απνηειεί πιένλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα από ηελ
άπνςε ηεο αζθάιεηαο ζηνηρεία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ππνδνκώλ καο – έλαο νινέλα θαη πην
επηθεξδήο ζηόρνο γηα ηνπο δξάζηεο ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ», παξαηεξεί ν θαζεγεηήο Udo
Helmbrecht, εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο ηνπ ENISA.
Με ζθνπό ηε ζπκπεξίιεςε θαηλνηνκηώλ ζηηο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο θαη ζηα
επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη ηε δπλαηόηεηα ζε πεξηζζόηεξνπο
αλζξώπνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν, ε W3C (ε θνηλνπξαμία παγθόζκηνπ ηζηνύ)
πξαγκαηνπνηεί επί ηνπ παξόληνο κείδνλεο αλαζεσξήζεηο επί ησλ βαζηθώλ πξνηύπσλ ηεο.
Ο ENISA άδξαμε ηελ επθαηξία γηα λα επαλεμεηάζεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα πξνηείλεη
βειηηώζεηο κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο δηαδηθηύνπ
γηα όινπο ηνπο ρξήζηεο. «Πνιιέο από απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο θζάλνπλ ζε ζεκείν κε
αλαζηξέςηκν. Έρνπκε, επηηέινπο, ηελ επθαηξία λα ζθεθζνύκε εηο βάζνο ην ζέκα ηεο
αζθάιεηαο, πξηλ παγησζεί ην πξόηππν, αληί λα πξνζπαζνύκε λα ην κπαιώζνπκε εθ ησλ
πζηέξσλ. Πξόθεηηαη γηα κνλαδηθή επθαηξία λα ελζσκαηώζνπκε ηελ αζθάιεηα κέζσ ηνπ
ζρεδηαζκνύ», δειώλεη ν Giles Hogben, ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε ζηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο.
«Χαηξεηίδνπκε απηή ηελ ηδηαίηεξα επίθαηξε αλαζεώξεζε αζθαιείαο από ηνλ ENISA. Έρνπκε
ελζαξξύλεη ηνλ ENISA λα αλαθέξεη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδεη ζηηο αξκόδηεο νκάδεο
εξγαζίαο ηεο W3C», δειώλεη ν Thomas Roessler, επηθεθαιήο αζθαιείαο ηεο W3C.
Η αλάιπζε ηνπ ENISA αποκαλύπηει 50 απειλέρ για ηην αζθάλεια θαη ζρεηηθά δεηήκαηα,
κεηαμύ ησλ νπνίσλ:

ENISA is a Centre of Expertise in Network and Information Security in Europe

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01/08/2011
www.enisa.europa.eu







Με πξνζηαηεπκέλε πξόζβαζε ζε επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο
Νένη ηξόπνη ελεξγνπνίεζεο ππνβνιήο εληύπσλ γηα ηνπο δξάζηεο θπβεξλνεπηζέζεσλ
Πξνβιήκαηα ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ γηα ηελ αζθάιεηα
Δπλεηηθέο αλαληηζηνηρίεο κε ηε δηαρείξηζε αδεηώλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ
Αλεπαξθώο πξνζδηνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο, κε πηζαλή ζπλέπεηα αζύκβαηεο ή
επηζθαιείο εθαξκνγέο
Νένη ηξόπνη απνθπγήο ησλ κεραληζκώλ ειέγρνπ πξόζβαζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο από
ην «click-jacking» (ε παξαπιάλεζε ηνπ ρξήζηε κε ζθνπό απηόο λα θάλεη θιηθ ζε
επηθίλδπλνπο ζπλδέζκνπο θαη θνπκπηά)

«Έλα ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα απηήο ηεο κειέηεο είλαη όηη εληνπίζηεθαλ πνιύ ιηγόηεξα
πξνβιήκαηα αζθαιείαο ζηηο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθή
επαλεμέηαζε ηεο αζθάιεηαο. Απηό θαηαδεηθλύεη ηελ αμία ηεο εηο βάζνο επαλεμέηαζεο ηεο
αζθάιεηαο ησλ επεξρόκελσλ πξνδηαγξαθώλ», δειώλεη ν Marnix Dekker, ν νπνίνο
ζπλεξγάζηεθε ζηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο.
Ιζηοπικό: Ψεθηαθό ζεκαηνιόγην γηα ηελ Επξώπε, (2.3, Εκπηζηνζύλε θαη αζθάιεηα).
Για ηην πλήπη επγαζία
Για ζςνενηεύξειρ ή πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: Ulf Bergstrom, Εθπξόζσπνο ηύπνπ,
ENISA, press@enisa.europa.eu , Κηλεηό: + 30-6948-460-143, ή Dr Giles Hogben,
Εκπεηξνγλώκσλ, ENISA, giles.hogbenQ enisa.europa.eu

«Η αγγιηθή κεηάθξαζε ηνπ παξόληνο δειηίνπ ηύπνπ είλαη ε κόλε έγθπξε έθδνζε».
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