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ENISA, ο Εςπυπαφκψρ Οπγανιζμψρ για ηην αζθάλεια ζηον
κςβεπνοσϊπο' δημοζίεςζε μία νέα έκθεζη για ηην Αζθάλεια ηηρ
κςβεπνηηικήρ νεθοχπολογιζηικήρ (cloud computing)
Η έκθεζη απεςθωνεηαι ζε ςτηλψβαθμοςρ διεςθςνηέρ δημοζίυν οπγανιζμϊν πος
καλοωνηαι να αποθαζίζοςν ζσεηικά με ηην ανθεκηικψηηηα και ηην αζθάλεια ηηρ
μεηάβαζηρ ηοςρ ζηη «νεθοχπολογιζηική», και αν ππέπει να γίνει. Ο ζκοπψρ ηηρ έκθεζηρ
είναι να ςποζηηπίξει ηοςρ κςβεπνηηικοωρ οπγανιζμοωρ ζηη λήτη αποθάζευν
παπέσονηαρ ηεκμηπιυμένη γνϊζη ηος κινδωνος ζσεηικά με ηην αζθάλεια ηυν
δεδομένυν, ηην ανθεκηικψηηηα ηηρ ςπηπεζίαρ και ηη νομική ζςμμψπθυζη ζηη
διαδικαζία μεηάβαζηρ ηοςρ ππορ ηη νεθοχπολογιζηική. Δίνει έμθαζη επίζηρ ζηα
πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηηρ αζθάλειαρ και ηηρ ανθεκηικψηηηαρ ηυν
κοινψσπηζηυν, ιδιυηικϊν και δημψζιυν ςπηπεζιϊν νεθοχπολογιζηικήρ για ηοςρ
δημψζιοςρ οπγανιζμοωρ.
«Η λέα έθζεζε παξνπζηάδεη έλα κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλώηεξε δηνίθεζε
πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηελ θαιύηεξε ιύζε λεθνϋπνινγηζηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ αλζεθηηθόηεηα» δήισζε ε θ. Daniele Catteddu, ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο. Η έθζεζε
αλαθέξεηαη ιεπηνκεξώο θαη εμεγεί ηα δηάθνξα βήκαηα ηνπ κνληέινπ ιήςεο απνθάζεσλ, θαη
εθαξκόδεη ην κνληέιν ζε ηέζζεξηο ππεξεζίεο δεηγκαηνιεπηηθά (ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο, ζην ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν, θαη ζηηο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ). Η αλάιπζε θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα βαζίδνληαη θπξίσο ζε ηξία ζελάξηα, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηε κεηάβαζε ζηε
λεθνϋπνινγηζηηθή κίαο Αξρήο παξνρήο πγεηνλνκηθώλ ππεξεζηώλ, κίαο δεκνηηθήο δηνηθεηηθήο
ππεξεζίαο θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα ηελ θπβεξλεηηθή λεθνϋπνινγηζηηθή.
Ο Οξγαληζκόο θαηαιήγεη όηη ε ηδησηηθή θαη ε θνηλνηηθή λεθνϋπνινγηζηηθή θαίλεηαη λα
απνηεινύλ ηηο ιύζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ώζηε
λα επηηεπρζεί ν κέγηζηνο βαζκόο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ. Εάλ ε ηδησηηθή ή ε θνηλνηηθή
ππνδνκή λεθνϋπνινγηζηηθήο δελ θζάζεη ζηελ απαξαίηεηε θξίζηκε κάδα, ε πιεηνςεθία ησλ
πιενλεθηεκάησλ ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ κνληέινπ λεθνϋπνινγηζηηθήο
δελ ζα επηηεπρζνύλ.
Ο θαζεγεηήο Δξ. Udo Helmbrecht, Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο, ζρνιηάδεη: «Η δεκόζηα
λεθνϋπνινγηζηηθή πξνζθέξεη πνιύ πςειό επίπεδν δηαζεζηκόηεηαο ππεξεζηώλ, θαη είλαη ε πην
απνδνηηθή από πιεπξάο θόζηνπο. Παξά ηαύηα, πξνο ην παξόλ ε πηνζέηεζή ηεο πξέπεη λα
πεξηνξίδεηαη ζε εθαξκνγέο πνπ δελ είλαη επαίζζεηεο θαη θξίζηκεο ζεκαζίαο, ζηα πιαίζηα
κίαο ζσζηά πξνζδηνξηζκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνζαξκνγήο ζηε λεθνϋπνινγηζηηθή κε μεθάζαξε
ζηξαηεγηθή εμόδνπ.»
Η έθζεζε πεξηέρεη αξθεηέο ζπζηάζεηο γηα ηνπο θπβεξλεηηθνύο θαη δεκόζηνπο νξγαληζκνύο,
αλάκεζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη:
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Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη νη νξγαληζκνί ηεο ΕΕ νθείινπλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ έλλνηα
ελόο θπβεξλεηηθνύ λέθνπο ππνινγηζηηθήο ζηελ ΕΕ.
Η λεθνϋπνινγηζηηθή ζύληνκα ζα εμππεξεηεί έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ πνιηηώλ ηεο
ΕΕ, ηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο θαη ηε δεκόζηα δηνίθεζε. Οη εζληθέο
θπβεξλήζεηο νθείινπλ θαηά ζπλέπεηα λα πξνεηνηκάζνπλ κηα ζηξαηεγηθή
λεθνϋπνινγηζηηθήο θαη λα κειεηήζνπλ ην ξόιν πνπ ζα παίμεη ε λεθνϋπνινγηζηηθή ζηελ
πξνζηαζία ησλ ππνδνκώλ θξίζηκσλ πιεξνθνξηώλ (CIIP).
Μία εζληθή ζηξαηεγηθή λεθνϋπνινγηζηηθήο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ
εζληθώλ/ππεξεζληθώλ αιιειεμαξηήζεσλ θαη δηαιεηηνπξγηθνηήησλ, αιιειεμαξηώκελσλ
βιαβώλ, θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο παξόρνπο λεθνϋπνινγηζηηθήο ζηα ζρήκαηα
αλαθνξώλ ησλ άξζξσλ 4 θαη 13 ηεο λέαο Οδεγίαο-Πιαίζην γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο.

Δηαβάζηε ηελ πλήπη έκθεζη θαη όιεο ηηο ζπζηάζεηο:
http://www.enisa.europa.eu/act/rm/emerging-and-future-risk/deliverables/security-andresilience-in-governmental-clouds/
Για ζςνενηεωξειρ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Ulf Bergstrom, Εθπξόζσπνο, ENISA,
press@enisa.europa.eu, Κηλεηό ηει.: +30-6948-460143, ή γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Daniele Catteddu, Εηδηθή,
daniele.catteddu@enisa.europa.eu
Μεηάθξαζε. Τν αγγιηθό πξσηόηππν είλαη ε κόλε έγθπξε εθδνρή.
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