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Στόχοι & Σκοποί
• Περιγραφή των βασικών ηλεκτρονικών εργαλείων
ασφάλειας
• Περιγραφή των τυπικών εμποδίων στην ψηφιοποίηση
• Ανάλυση διαφόρων τύπων υπηρεσιών της ηλεκτρονικής
υγείας

Μαθησιακά αποτελέσματα
• Κατανομάστε τουλάχιστον 3 τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας

• Καταγράψτε τουλάχιστον 3 εμπόδια στην ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης
• Αναφέρετε τα 4 βασικά ηλεκτρονικά εργαλεία ασφάλειας
• Περιγράψτε τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών εργαλείων ασφάλειας
• Αναλύστε τα εμπόδια που εμποδίζουν την ψηφιοποίηση του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Όροι και Λέξεις- κλειδιά
- Εργαλεία ηλεκτρονικής ασφαλείας
-Ηλεκτρονική υγειονομική περίθαλψη
- Ψηφιοποίηση
-Κίνδυνος
-Κυβερνασφάλεια
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Κίνδυνοι
1. «Μια απειλή είναι μια πιθανή αιτία ενός συμβάντος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των
συστημάτων και της οργάνωσης».
2. Μια απειλή έχει τη δυνατότητα να βλάψει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες, διαδικασίες και
συστήματα και συνεπώς οργανισμούς. Οι απειλές μπορεί να είναι φυσικής ή ανθρώπινης
προέλευσης και μπορεί να είναι τυχαίες ή σκόπιμες. Μια απειλή μπορεί να προκύψει από εντός ή
εκτός του οργανισμού.
3. Οι απειλές μπορεί να είναι σκόπιμες, τυχαίες ή περιβαλλοντικές (φυσικές) και μπορεί να έχουν ως
αποτέλεσμα, για παράδειγμα, ζημία ή απώλεια βασικών υπηρεσιών, πληροφοριών και άλλων. Οι
απειλές μπορούν να χωριστούν σε τύπους π.χ. Φυσική ζημιά, φυσικά γεγονότα, απώλεια βασικών
υπηρεσιών και άλλα. Αυτή η ομαδοποίηση απειλών μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς κατά
την αναγνώριση κινδύνου (έλεγχος πληρότητας).

Κίνδυνοι

Malware
«Λογισμικό ή υλικολογισμικό που εκτελεί μη
εξουσιοδοτημένη διαδικασία που θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην εμπιστευτικότητα,
την ακεραιότητα ή τη διαθεσιμότητα ενός
συστήματος πληροφοριών. Ένας ιός, ο
οποίος βάσει κώδικα μολύνει τον κεντρικό
υπολογιστή.
Οι
μορφές
τύπου
“ spyware “ και ορισμένες μορφές “adware”
είναι επίσης παραδείγματα κακόβουλου
λογισμικού. "

Παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο
1. H «παραβίαση» ορίζεται ως διαδικτυακό έγκλημα στο οποίο οι χάκερ
κρατούν τα δεδομένα των χρηστών, τον ιστότοπο, τη διαδικτυακή σας
διεύθυνση ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες με στόχο να
2. Ένα παράδειγμα είναι το ransomware που είναι ένας τύπος κακόβουλου
λογισμικού και όταν ο εισβολέας αποκτήσει πρόσβαση σε μια συσκευή ή ένα
σύστημα, το κακόβουλο λογισμικό κλειδώνει την οθόνη ή κρυπτογραφεί τα
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο δίσκο. Στη συνέχεια παρουσιάζει μια
απαίτηση πληρωμής λύτρων με λεπτομερείς λεπτομέρειες πληρωμής.
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Όταν έχει μολυνθεί η συσκευή με
λυτρισμικό…
Οι δείκτες που επιβεβαιώνουν ότι μια συσκευή έχει μολυνθεί είναι:
-Όταν ο χρήστης αντιληφθεί ότι ένας σύνδεσμος στον οποίο έγινε κλικ, άνοιξε
ένα συνημμένο αρχείο ή ένας ιστότοπος που επισκέφθηκε ενδέχεται να ήταν
κακόβουλος
-Όταν υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση της δραστηριότητας στην κεντρική μονάδα
επεξεργασίας (CPU) ενός υπολογιστή και δραστηριότητας δίσκου χωρίς προφανή
λόγο
-Όταν υπάρχει δυσκολία ή μη διαθεσιμότητα για πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία
καθώς το λυτρισμικό κρυπτογραφεί, διαγράφει και επανοματίζει ή / και
μετεγκαθιστά δεδομένα. και
- Όταν κάποιος μπορεί να εντοπίσει πιθανές ύποπτες επικοινωνίες δικτύου
μεταξύ του λυτρισμικού και της εντολής των εισβολέων
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Εργαλεία ασφάλειας πληροφορικής
SIEM

ANTIVIRUS

Ασφάλεια

DLP

FIREWALL

Hλεκτρονικό εργαλείο 1: SIEM
1. Η ασφάλεια πληροφοριών και η διαχείριση συμβάντων (SIEM) λειτουργούν ως σύστημα
παρακολούθησης, καταγραφής, καθώς και ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο όλων των δεδομένων
σε μια υποδομή πληροφορικής, επιτρέποντας τη σύνδεση και τη δημιουργία αναφορών σχετικά
με τις κρίσιμες λειτουργίες των συστημάτων υποδομής.
2. Η ακόλουθη εικόνα από το Esecurityplanet, απεικονίζει μια σύγκριση μεταξύ διαφόρων
προμηθευτών SIEM σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. αποκλεισμένες απειλές,
απορροφούμενες πηγές, αξία, απόδοση, διαχείριση, υλοποίηση και άλλα).

Ηλεκτρονικό εργαλείο1: Τα
πλεονεκτήματα του SIEM

Συγκέντρωση
και ομαλότητα
δεδομένων

Συμμόρφωση

Αναγνώριση
κινδύνων

Τα πλεονεκτήματα του SIEM: Όροι

Η διαχείριση καταγραφής
συγκεντρώνει δεδομένα από μια
ποικιλία πόρων. Επιπλέον, το
SIEM είναι σε θέση να παρέχει
ενοποίηση των δεδομένων που
παρακολουθούνται

Το SIEM μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή
δεδομένων συμμόρφωσης και την
παραγωγή αναφορών που
προσαρμόζουν τις διαδικασίες
ασφάλειας και ελέγχου

Το SIEM έχει τη δυνατότητα
αναζήτησης σε αρχεία
καταγραφής, καθώς και αυτόματη
ανάλυση σχετικά με
συσχετισμένα συμβάντα

Ηλεκτρονικό εργαλείο 2: Antivirus
Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τεχνικός έλεγχος για τον
μετριασμό των απειλών από κακόβουλα προγράμματα. Υπάρχουν πολλές μάρκες λογισμικού προστασίας
από ιούς, με τις περισσότερες να παρέχουν παρόμοια προστασία μέσω των ακόλουθων προτεινόμενων
δυνατοτήτων:
• Σάρωση κρίσιμων στοιχείων του κεντρικού υπολογιστή
• Επισκόπηση ύποπτης δραστηριότητας.
• Παρακολούθηση της συμπεριφοράς κοινών εφαρμογών, όπως προγράμματα-πελάτες email,
προγράμματα περιήγησης στο Web και λογισμικό ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.
• Προσδιορισμός κοινών τύπων κακόβουλου λογισμικού καθώς και εργαλείων εισβολής
• Καθαρισμός αρχείων, ο οποίος αναφέρεται στην αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού από ένα αρχείο.

Ηλεκτρονικό εργαλείο 2: Antivirus

Ηλεκτρονικό εργαλείο 3: DLP
Οι λύσεις πρόληψης απώλειας δεδομένων (DLP) καλύπτουν τρεις κύριες καταστάσεις πληροφοριών:
• Οι λύσεις DLP πρέπει να μπορούν να καταγράφουν όπου αποθηκεύονται διάφοροι τύποι αρχείων.

• Τα δεδομένα υπό διαμετακόμιση αναφέρονται σε δεδομένα που ταξιδεύουν μέσω του δικτύου. Η εις
βάθος επιθεώρηση (DPI) χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων για ευαίσθητο περιεχόμενο.
• Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στην κίνηση δεδομένων σε επίπεδο σταθμού εργασίας
του χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που αποστέλλονται σε εκτυπωτές, μονάδες αντίχειρα και το
πρόχειρο αντιγραφής και επικόλλησης.
• Τα προϊόντα λογισμικού DLP χρησιμοποιούν επιχειρηματικούς κανόνες για την ταξινόμηση και την
προστασία εμπιστευτικών και κρίσιμων πληροφοριών, έτσι ώστε οι μη εξουσιοδοτημένοι τελικοί χρήστες
να μην μπορούν να μοιράζονται τυχαία ή κακόβουλα δεδομένα των οποίων η αποκάλυψη θα μπορούσε να
θέσει τον οργανισμό σε κίνδυνο. Για παράδειγμα, εάν ένας υπάλληλος προσπαθούσε να προωθήσει ένα
επιχειρηματικό email εκτός του εταιρικού τομέα ή να ανεβάσει ένα εταιρικό αρχείο σε μια υπηρεσία
αποθήκευσης cloud καταναλωτή όπως το Dropbox, ο υπάλληλος θα στερούταν την άδεια.

Ηλεκτρονικό εργαλείο 4: Firewall
Ένα λογισμικό firewall παρακολουθεί την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση του δικτύου και
αποφασίζει εάν πρέπει να επιτραπεί ή να αποκλειστεί συγκεκριμένη κυκλοφορία βάσει ενός
καθορισμένου συνόλου κανόνων ασφαλείας που εφαρμόζει κάθε οργανισμός σύμφωνα με το
επίπεδο ασφαλείας του.
Τύποι δικτύων:
• WAN: Η διεπαφή που συνδέει το εσωτερικό δίκτυο με το Διαδίκτυο
• LAN: Είναι το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που
περιλαμβάνουν υπολογιστές, εκτυπωτές, σημεία πρόσβασης, διακομιστές κ.λπ. αποτελούν
μέρος του LAN
• DMZ: Διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο από άλλα μη αξιόπιστα δίκτυα. Συνήθως
χρησιμοποιείται για διακομιστές Web, DNS, FTP.

Ηλεκτρονικό εργαλείο 4: Firewall
• Τα χαρακτηριστικά του Firewall
Τα περισσότερα firewalls περιλαμβάνουν επιπλέον δυνατότητες όπως AV, IPS, Antispam, φίλτρο
περιεχομένου κ.λπ.
-IDPS: Το σύστημα πρόληψης ανίχνευσης εισβολής λειτουργεί ως τεχνολογία που εντοπίζει ύποπτες
δραστηριότητες που εντοπίζει και επίσης αποτρέπει από ανεπιθύμητα αιτήματα στο εσωτερικό δίκτυο.
- Φίλτρο περιεχομένου: Η διαδικασία παρακολούθησης επικοινωνιών, όπως email και ιστοσελίδων,
ανάλυσή τους για ύποπτο περιεχόμενο και εντοπισμός παράδοσης ύποπτου περιεχομένου στους
χρήστες

Hλεκτρονική υγεία
Είδη:
• Ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο: Λειτουργεί ως ηλεκτρονική αντικατάσταση εγγράφων υγείας
και μπορεί να θεωρηθεί ως το βασικό σύστημα πληροφορικής για την υγειονομική
περίθαλψη. Περιέχει:
1. ιστορικό του ασθενούς
2. Στέλνει ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν
(δηλαδή εξετάσεις, διαλογές, ιατρικές επισκέψεις κ.λπ.)
• Hλεκτρονικό αρχείο υγείας: Είναι ένα πιο καθορισμένο εργαλείο, καθώς επιτρέπει την
αναθεώρηση του ιστορικού του ασθενούς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των
εξετάσεων.

Hλεκτρονική υγεία
Βάσει του “ISO TR 205149” υπάρχουν δύο βασικοί όροι:
• Ηλεκτρονικό αρχείο υγείας: «Ένα αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της
υγείας ενός ατόμου που χρήζει φροντίδας, σε επεξεργάσιμη μορφή υπολογιστή. Ένα τέτοιο
αρχείο παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία των ασθενών μεταξύ
εξουσιοδοτημένων χρηστών του και ο πρωταρχικός ρόλος του είναι η υποστήριξη της συνεχούς,
αποτελεσματικής και ποιοτικής ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης. “
• Σύστημα ηλεκτρονικού αρχείου υγείας: «Το σύνολο των συστατικών που αποτελούν τον
μηχανισμό με τον οποίο δημιουργούνται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και ανακτώνται
ηλεκτρονικά αρχεία υγείας. Περιλαμβάνει άτομα, δεδομένα, κανόνες και διαδικασίες, συσκευές
επεξεργασίας και αποθήκευσης, καθώς και εγκαταστάσεις επικοινωνίας και υποστήριξης»
Επίσης…:
• Αρχείο υγείας του ασθενούς: Λειτουργεί ως η διεπαφή μεταξύ του Ηλεκτρονικού ιατρικού
αρχείου και του Ηλεκτρονικού αρχείου υγείας καθώς και του ασθενούς. Επιτρέπει την
προσβασιμότητα δεδομένων όχι μόνο από το νοσοκομείο / κλινική / γιατρό, αλλά και από τον
ασθενή.
• Συστήματα προγραμματισμού: Αυτά λειτουργούν ως ηλεκτρονικές πλατφόρμες για κράτηση
ραντεβού με γιατρούς, για εξετάσεις ή για απλές ιατρικές διαδικασίες.

Ηλεκτρονική υγεία
• Ηλεκτρονική συνταγή: Αυτό το σύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασθενούς με τη
συνταγή του φαρμάκου και βελτιστοποιεί τη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι ο
ασθενής που επισκέπτεται έναν γιατρό και το δεύτερο είναι ο ασθενής που
επισκέπτεται ένα φαρμακείο, το οποίο του παρέχει το φάρμακο.
• Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία - HIS: Αυτό είναι το βασικό σύστημα
πληροφορικής κάθε κλινικής ή νοσοκομείου, που επιτρέπει τη διαχείριση
καθημερινών λειτουργιών. Αποτελεί επίσης τη σύνδεση με άλλα συστήματα
πληροφορικής στα νοσοκομεία.
• Internet Medical of Things: Περιλαμβάνει την έξυπνη υποδομή και διάφορες
ιατρικές συσκευές που συνδέονται μέσω του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, οι τύποι
του είναι:
❑έξυπνες φορητές συσκευές, οι οποίες, για παράδειγμα, παρακολουθούν τον
καρδιακό ρυθμό,
❑οικιακές ιατρικές συσκευές, οι οποίες για παράδειγμα είναι μετρητές πίεσης του
αίματος
❑εμφυτεύσιμες συσκευές, οι οποίες για παράδειγμα είναι βηματοδότες καρδιάς

Ηλεκτρονική υγεία
❑τεστ φροντίδας, όπως διαγνωστικά τεστ
❑Κιόσκι, το οποίο δύναται να παρέχει στους πελάτες ιατρικά προϊόντα
(βλ. Ηλεκτρονικές συνταγές)
❑αισθητήρες που προσφέρονται μέσω φαρμακευτικών συσκευασιών
❑κινητές εφαρμογές για υγειονομική περίθαλψη
❑ συστήματα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
❑εικονικοί βοηθοί οικίας, όπως εργαλεία επισκόπησης της τήρησης
συνταγών
Η αγοραία αξία του είναι πολύ σημαντική, καθώς θα φτάσει τα 140
δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2022, όπως ανέφερε μια μελέτη της
Deloitte.

Προδιαγραφές για τον τομέα της υγείας
Όταν αναφέρεται σε πρότυπα ασφάλειας που σχετίζονται με τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, είναι
σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν είναι μια ολιστική εποχή. Οι ακόλουθες εργασίες εκτελούνται από τους
φορείς που αναγνωρίζονται από τον κανονισμό 1025/2012 για την ευρωπαϊκή τυποποίηση:
• Διεθνής οργανισμός τυποποίησεων-ISO: Το ISO έχει δημιουργήσει μια τεχνική επιτροπή TC 215 - Πληροφορική
για την υγεία. Συνδέεται με την τυποποίηση στον τομέα της πληροφορικής για την υγεία, για τη διευκόλυνση της
σύλληψης, ανταλλαγής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία.
• CEN-CENELEC: Υπάρχουν διάφορες τεχνικές επιτροπές που σχετίζονται με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κυρίως
από την άποψη της ασφάλειας (καλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, που κυμαίνονται από ηλεκτρικό
ιατρικό εξοπλισμό, σύριγγες και οφθαλμικά οπτικά). Έχει συσταθεί τεχνική επιτροπή στη CEN για την ανάπτυξη
ευρωπαϊκών προτύπων σύμφωνα με το υφιστάμενο διεθνές πλαίσιο - TC 251, «Πληροφορική για την υγεία».
Περιλαμβάνει αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Εγγραφών Υγείας και Αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Πληροφορικής Υγείας,
καθώς και Λεπτομερή Κλινική Μοντελοποίηση
• Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών– ITU: Σχετίζεται με διάφορα στοιχεία σε σχέση με τις εφαρμογές ηλεκτρονικής
υγείας που σχετίζονται με τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών(ιδίως για την τηλεϊατρική, οδικός
χάρτης για τα πρότυπα ηλεκτρονικής υγείας).

Αντιμετώπιση των εμποδίων του ψηφιακού
μετασχηματισμού
• Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές:
1. Με τη μεταρρύθμιση και της αρχικής εκπαίδευσης
2. Προσφέροντας συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και υποστηρίζοντας τους εργαζομένους
στον τομέα της υγείας στην απόκτηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων.
3. Διευκολύνοντας την ένταξη νέων επαγγελμάτων και ρόλων σε συστήματα υγείας που
σχετίζονται με τον τομέα της πληροφορικής
• Ανανέωση ηθικών πλαισίων: Στη νέα ψηφιακή εποχή, ένας αυξανόμενος αριθμός
δραστηριοτήτων υγειονομικής περίθαλψης θα εκτελούνται από ανθρώπους και ρομπότ.
Πώς μπορούν οι επαγγελματίες υγείας να συνεργαστούν με στο πλαίσιο της Τεχνητής
Νοημοσύνης;
1. Αρχές για μια σωστή και δίκαιη Τεχνητή νοημοσύνη(i.e συμμετοχή, βιωσιμότητα και
ανθρώπινες-κεντρικές αξίες)

Αντιμετώπιση των εμποδίων του ψηφιακού
μετασχηματισμού
2. Πρόκληση του ποιος κατέχει τα δεδομένα:
- 1ο: Η πώληση δεδομένων υγείας, με οντότητες που αποκτούν και πωλούν προσωπικά δεδομένα
για εμπορικούς σκοπούς. Παρόλο που αυτά τα δεδομένα είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, αποπροσδιορίζονται, αυτό θα πρέπει να εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ιδιοκτησία δεδομένων
των ατόμων και για το ποιος θα πρέπει να κερδίσει από αυτά. Από την άλλη πλευρά, με τον
αποκλεισμό εταιρειών με την εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους από τη χρήση δεδομένων
υγείας για την ανάπτυξη βελτιωμένων διαγνωστικών εργαλείων, μπορεί να θέσει εμπόδιο στις
πιθανές εξελίξεις στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
- 2ο: Τα άτομα είναι οι «κάτοχοι» των δεδομένων τους, γεγονός που ανοίγει το χώρο για
συζήτηση. Οι τιμές ιδιοκτησίας μπορούν να συζητηθούν με βάση το ποιος πληρώνει για τις
δραστηριότητες. Εάν πληρώνονται από τρίτους (συνήθως ο φορολογούμενος) τα δεδομένα
ενδέχεται να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου αγαθού.
• Κανείς να μη μείνει πίσω: Βάσει του ΟΟΣΑ, το 2017, 3.7 δισεκατομμύρια εφαρμογές έξυπνων
τηλεφώνων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υγεία εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως στα κινητά
τηλέφωνα, από 1,7 δισεκατομμύρια το 2013. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να θεωρηθεί
υπόσχεση για «εκδημοκρατισμό» της υγείας.

Αντιμετώπιση των εμποδίων του ψηφιακού
μετασχηματισμού
Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχετικές δράσεις πρέπει να πραγματοποιούνται ώστε να:
- Βοηθούν τους ασθενείς να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα
δικά τους ιατρικά αρχεία
- Βελτιώνεται ο ψηφιακός αλφαβητισμός
- Προσφέρονται οφέλη σε όσους μπορεί να μείνουν πίσω
• Άνοιγμα δεδομένων:
Βελτίωση της ετοιμότητας για δεδομένα ιατρικού αρχείου που θα χρησιμοποιηθούν για
έρευνα. Θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
o Ένα εθνικό σχέδιο που υπογραμμίζει τις δευτερεύουσες χρήσεις αυτών των δεδομένων.
o Ένα νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων με ασφάλει
o Δημιουργία ανάλυσης χωρητικότητας για δεδομένα για τη εξασφάλιση σημαντικών
πληροφοριών
o Εξασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών δεδομένων και κοινών προτύπων ορολογίας
δεδομένων

Σύνοψη
Σε αυτήν την ενότητα, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να πάρει πληροφορίες σχετικά με τα βασικά
εργαλεία πληροφορικής της προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, ο μαθητής θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη
σημασία της αντιμετώπισης των εμποδίων που αναστέλλουν την ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης.
Με βάση αυτά, πρέπει να θυμάστε ότι:
• Μια απειλή είναι μια πιθανή αιτία ενός συμβάντος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των συστημάτων
και της οργάνωσης.
• Οι παραβιάσεις στον κυβερνοχώρο ορίζονται ως το διαδικτυακό έγκλημα στο οποίο οι χάκερ κρατούν
δεδομένα, τον ιστότοπό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες έως ότου
ικανοποιήσετε αιτήματα πληρωμής τους.
• Οι λύσεις πρόληψης απώλειας δεδομένων καλύπτουν τρεις κύριες καταστάσεις πληροφοριών:
-Οι λύσεις DLP πρέπει να μπορούν να καταγράφουν όπου αποθηκεύονται διάφοροι τύποι αρχείων.
-Τα δεδομένα κατά τη μεταφορά αναφέρονται σε δεδομένα που ταξιδεύουν μέσω του δικτύου. Η βαθιά
επιθεώρηση πακέτων (DPI) χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων για ευαίσθητο περιεχόμενο.
-Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αναφέρονται στην κίνηση δεδομένων σε επίπεδο σταθμού εργασίας του
χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που αποστέλλονται σε εκτυπωτές, μονάδες αντίχειρα και το
πρόχειρο αντιγραφής και επικόλλησης.
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