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Δίπλα στη Διεύθυνση Πληροφορική̋
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ι Διευθύνσει̋ Πληροφορική̋ βρίσκονται σε συνεχή πίεση να
µειώνουν, ή τουλάχιστον να ελέγχουν αυστηρά, τα λειτουργικά του̋ κόστη. O βασικότερο̋ ίσω̋ παράγοντα̋ που µπορεί να βοηθήσει για να το πετύχουν είναι η επίτευξη τη̋ πλήρου̋
αξιοποίηση̋ και βέλτιστη̋ αποδοτικότητα̋ κατά τη λειτουργία των
εφαρµογών και των υποδοµών του̋. Συγχρόνω̋, όµω̋, οι Διευθύνσει̋ Πληροφορική̋ καλούνται:
• να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εχεµύθεια, την ασφάλεια
και τη διαθεσιµότητα του πολυτιµότερου περιουσιακού στοιχείου
του οργανισµού, δηλαδή των επιχειρησιακών δεδοµένων του,
• να ακολουθούν τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη του χώρου, που
δηµιουργεί µια συνεχή αύξηση τη̋ πολυπλοκότητα̋ στι̋ λειτουργίε̋ και, βέβαια,
• να εξυπηρετούν τι̋ συνεχεί̋ απαιτήσει̋ των επιχειρησιακών
χρηστών.
Η ισορροπία στην εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών αποτελεί µια
πραγµατική πρόκληση και προϋποθέτει βαθιά επαγγελµατική γνώση και εµπειρία σε συνδυασµό µε τη χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων, βοηθηµάτων, αυτοµατοποιηµένων µεθόδων
και βέλτιστων πρακτικών. Η SYNTAX Πληροφορική, για περισσότερα
από 15 χρόνια, στέκεται δίπλα στι̋ Διευθύνσει̋ Πληροφορική̋ και
µε συνεχή προσεκτική παρακολούθηση τη̋ εξέλιξη̋ των τεχνολογιών τη̋ Πληροφορική̋ και µελέτη των λύσεων τη̋ διεθνού̋ αγορά̋
επιλέγει, διαθέτει και υλοποιεί τι̋ καλύτερε̋, για κάθε οργανισµό
- πελάτη τη̋, λύσει̋. Συγχρόνω̋ έχει δηµιουργήσει µια εξαιρετι-

κή οµάδα συµβούλων µε άριστε̋ θεωρητικέ̋ γνώσει̋ και αποδεδειγµένη εµπειρία, οι οποίοι εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο διοίκηση̋, σε επίπεδο
Πληροφορική̋ καθώ̋ και σε επίπεδο αποτελεσµατική̋ υλοποίηση̋ τεχνολογικών λύσεων. Μεταξύ των κατηγοριών λύσεων που η
εταιρεία µα̋ διαθέτει, επιλέγω και αναφέρω ορισµένε̋, που θεωρώ
απαραίτητε̋ για κάθε κέντρο Πληροφορική̋ µια̋ σύγχρονη̋ επιχείρηση̋ ή οργανισµού, τοποθετώντα̋ τι̋ σε τρει̋ τίτλου̋, µε του̋ δύο
πρώτου̋ να αναφέρονται σε λύσει̋ τεχνολογικέ̋ και τον τρίτο σε
λύσει̋ υπηρεσιών.

1. Διαχείριση και Απόδοση λειτουργία̋
• Παρακολούθηση, σε πραγµατικό χρόνο, τη̋ απόδοση̋ και διαθεσιµότητα̋ των εφαρµογών και των υποδοµών, όπω̋ τη βιώνουν
οι χρήστε̋. Δυνατότητα αυτόµατη̋ διορθωτική̋ παρέµβαση̋, βάσει κανόνων που έχουν προδιαγραφεί από του̋ υπεύθυνου̋ διαχειριστέ̋.
• Κεντρική αυτοµατοποιηµένη διαχείριση τη̋ αρχειοθέτηση̋ του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των λοιπών αρχείων του οργανισµού. Αυξηµένε̋ δυνατότητε̋ αναζήτηση̋ και άµεση̋ διαφανού̋
πρόσβαση̋ των χρηστών στα αρχειοθετηµένα.
• Αυτόµατο σύστηµα προγραµµατισµού, παρακολούθηση̋ και διαχείριση̋ των batch εργασιών και του φόρτου των συστηµάτων,
µε δυνατότητα προγραµµατισµένη̋ αντίδραση̋ σε κάθε συµβάν ή
πρόβληµα.

Εξοικονοµήστε πόρου̋ από τα IT Συστήµατά σα̋
Του Νίκου Αναγνωστόπουλου, Διευθυντή Ανάπτυξη̋ Τοµέα Διαχείριση̋ & Ασφάλεια̋ Συστηµάτων Πληροφορική̋, SΥΝΤΑΧ Πληροφορική α.β.ε.ε.

Νίκο̋ Αναγνωστόπουλο̋
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Ένα από τα σηµαντικά θέµατα που απασχολούν τι̋ µεγάλε̋ επιχειρήσει̋ και οργανισµού̋ είναι η εξοικονόµηση πόρων
των πληροφοριακών του̋ συστηµάτων. Η
οικονοµική κρίση ανέβασε στην κορυφή
των προτεραιοτήτων τη βελτιστοποίηση τη̋
αξιοποίηση̋ του χρόνου των ανθρώπινων
πόρων και την αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση τη̋ λειτουργία̋ των συστηµάτων,
στην εξοικονόµηση ενέργεια̋ και αποθηκευτικών µέσων, καθώ̋ και στην αρχειοθέτηση και ανάκτηση των ηλεκτρονικών
εγγράφων. Τέλο̋ το “deduplication”, έχει
γίνει ένα̋ από του̋ βασικού̋ παράγοντε̋
στην κατεύθυνση τη̋ «πράσινη̋» πληροφοριακή̋ υποδοµή̋ και τη̋ βελτίωση̋ των
λειτουργικών τη̋ απαιτήσεων.
Η Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. ω̋ Platinum Partner τη̋ Symantec προσφέρει τι̋
κορυφαίε̋ τη̋ λύσει̋ στην Ελληνική αγορά
και ω̋ η µοναδική Symantec Consulting

Partner παρέχει συµβουλευτικέ̋ υπηρεσίε̋ και υπηρεσίε̋ υλοποίηση̋, εκπαίδευση̋ και υποστήριξη̋. Πιο συγκεκριµένα
από τι̋ λύσει̋ αρχειοθέτηση̋ και αποθήκευση̋ εστιάζουµε στι̋ παρακάτω:

1. Archiving
Για την αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών
µηνυµάτων (email) και των ηλεκτρονικών
εγγράφων, προσφέρεται η λύση Symantec
Enterprise Vault.
Καθώ̋ αυξάνονται τα εταιρικά δεδοµένα, καταναλώνουν µεγάλο όγκο ακριβού
αποθηκευτικού χώρου. Τα αποθηκευτικά
συστήµατα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για παλαιά ή σπάνια προσπελάσιµα
δεδοµένα δεν δαπανούν απλά πολύτιµο
χώρο, αλλά κοστίζουν σε χρόνο και χρήµα
µε τη διαχείριση, συντήρηση και το backup
του̋. Το Symantec Enterprise Vault αντιµετωπίζει τα θέµατα κόστου̋ και πόρων
netweek I 26 Οκτωβρίου 2009

κάθε οργανισµού
• Σύστηµα αυτόµατη̋ καταγραφή̋ και διαχείριση̋ των εφαρµογών και
των δοµών των βάσεων δεδοµένων του οργανισµού. Αναγνώριση
τη̋ χρήση̋, τη̋ συχνότητα̋ αλλαγών, καθώ̋ και των µη χρησιµοποιούµενων εφαρµογών και αρχείων.

2. Ασφάλεια και Συµµόρφωση

παρέχοντα̋ µια κεντρική, ολοκληρωµένη λύση αρχειοθέτηση̋ που λαµβάνει
εταιρικά δεδοµένα από πολλέ̋ πηγέ̋.
Παρέχει αυτοµατοποιηµένη -βάσει κανόνων- διαχείριση και άµεση αναζήτηση και
πρόσβαση των αρχειοθετηµένων από του̋
χρήστε̋. Έτσι η λειτουργία τη̋ αρχειοθέτηση̋ είναι απολύτω̋ διαφανή̋ για του̋
χρήστε̋, οι οποίοι έχουν την πληροφορία,
είτε πρόκειται για email είτε πρόκειται για
οποιοδήποτε αρχείο, άµεσα διαθέσιµη.
Συγχρόνω̋, η χρήση τη̋ λύση̋ αυτή̋, εξασφαλίζει σηµαντικότατη µείωση του όγκου
του αρχειοθετούµενου email, γιατί για κάθε
µήνυµα και τα επισυναπτόµενά του, που τυχόν απευθύνεται σε πολλού̋ παραλήπτε̋
εντό̋ του οργανισµού, φυλάσσεται ένα µοναδικό αντίγραφο και απλώ̋ συνδέεται µε
του̋ παραλήπτε̋ του.

2. Backup
Για την αυτοµατοποίηση και την µεθοδική
οργάνωση των διαδικασιών του backup
των εταιρικών δεδοµένων από διαφορετικά
netweek I 26 Οκτωβρίου 2009

Ιωάννη̋ Χαλά̋

τη̋ Πολιτική̋ Ασφάλεια̋ του οργανισµού. Δυνατότητα συνεχού̋
αναζήτηση̋ ευπαθειών στι̋ εφαρµογέ̋ ή στι̋ διαδικασίε̋, ώστε να
προλαµβάνεται η εκµετάλλευσή του̋ από κακόβουλου̋ τρίτου̋.

3. Υπηρεσίε̋ Συµβούλων
• Δηµιουργία Πολιτική̋ Ασφάλεια̋ του οργανισµού και περιοδικό̋
έλεγχο̋ τήρησή̋ τη̋.
• Μελέτη µέτρηση̋ και εκτίµηση̋ του κινδύνου καθώ̋ και τη̋ τρωτότητα̋ των συστηµάτων, των εφαρµογών και των διαδικασιών του
οργανισµού.
• Δοκιµέ̋ διείσδυση̋ σε συστήµατα και εφαρµογέ̋ καθώ̋ και αντιµετώπιση των ευπαθειών που επισηµαίνονται.
• Μελέτη ελέγχου τη̋ συµµόρφωση̋ µε διεθνεί̋ και εθνικού̋ κανόνε̋ και διατάξει̋ καθώ̋ και αντιµετώπιση των παρεκκλίσεων.
Εκτενέστερη αναφορά σε ορισµένε̋ από τι̋ παραπάνω λύσει̋ γίνεται
στι̋ αµέσω̋ επόµενε̋ σελίδε̋.

συστήµατα, προσφέρεται η λύση Symantec
Backup Exec.
Το Symantec Backup Exec αποτελεί το
χρυσό πρότυπο στην προστασία δεδοµένων για φυσικά και εικονικά συστήµατα,
παρέχοντα̋ πλήρη δηµιουργία αντιγράφων ασφαλεία̋ σε µαγνητικά µέσα, καθώ̋
και υποστήριξη αυτόµατη̋ επαναφορά̋ για
περιβάλλοντα Windows. Η συνεχή̋ προστασία δεδοµένων και η τεχνολογία GRT
(Granular Recovery Technology) για ζωτική̋ σηµασία̋ συστήµατα και δεδοµένα,
διασφαλίζουν ότι τα κρίσιµα αυτά επιχειρηµατικά δεδοµένα είναι πάντα προστατευµένα και επαναφέρονται αποτελεσµατικά
µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα.

3. Storage Efficiency
Για τη δηµιουργία πολιτικών απάλειψη̋
των διπλών εγγραφών (duplicates) κατά
τι̋ διαδικασίε̋ του back up, προσφέρεται η
λύση Symantec Net Backup Pure Disk.
To Symantec Net Backup Pure Disk παρέχει µια «έξυπνη» µηχανή αναζήτηση̋ των

duplicates και µε αυτοµατοποιηµένε̋ διαδικασίε̋ µειώνει τον χώρο που χρειάζεται
για την αποθήκευση του̋ µέχρι και 50%.
Επίση̋ προσφέρεται η δυνατότητα in-line
and post-process deduplication χρησιµοποιώντα̋ πολιτικέ̋ διαχείριση̋ του κύκλου
αποθήκευση̋ των δεδοµένων. Ταυτόχρονα,
η µηχανή του Symantec Net Backup Pure
Disk, βοηθάει στην δηµιουργία ενό̋ virtual
full backup του storage, προσφέροντα̋ µεθοδικότερη χρήση του storage, µειώνοντα̋
δραστικά το backup server I/O.
Στη Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. πιστεύουµε ότι η αποτελεσµατική αξιοποίηση
κορυφαίων τεχνολογιών, όπω̋ αυτέ̋ που
περιγράφηκαν, εξαρτάται και βασίζεται στη
σωστή και ανάλογα µε τι̋ ιδιαίτερε̋ ανάγκε̋ κάθε οργανισµού, υλοποίησή του̋.
Έτσι, έχουµε συστήσει την καλύτερη οµάδα
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υλοποίηση̋, και µε την συνεργασία των
SYMANTEC Group Services εγγυώµεθα τη
βέλτιστη επιλογή και υλοποίηση σε κάθε
περίπτωση.
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• Κεντρική ασφαλή̋ διαχείριση τη̋ «ταυτότητα̋» των χρηστών και
των δικαιωµάτων πρόσβαση̋, που αυτοί έχουν, σε Εφαρµογέ̋ και
Αρχεία. Δυνατότητα σε κάθε χρήστη, να έχει πρόσβαση σε όλε̋ τι̋
εφαρµογέ̋ και συστήµατα που δικαιούται, µε ένα και µοναδικό κωδικό (single sign-on).
• Αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση, συσχετισµοί και διαχείριση των
συµβάντων παραβίαση̋ ασφάλεια̋ και των σχετικών µηνυµάτων,
που δηµιουργούνται και καταγράφονται σε όλου̋ του̋ servers και τα
συστήµατα ελέγχου του οργανισµού.
• Αυτοµατοποιηµένο σύστηµα προστασία̋ και παρακολούθηση̋ τη̋
χρήση̋ των Δεδοµένων και Αρχείων του οργανισµού. Προστασία από
εξωτερική επέµβαση, καθώ̋ και από εσωτερική κακή χρήση ή διαρροή µέσω αντιγραφή̋ ή τηλε-µετάδοση̋ ή εκτύπωση̋ κτλ.
• Ολοκληρωµένο σύστηµα προστασία̋ του περιβάλλοντο̋ εργασία̋
του χρήστη από εξωτερικέ̋ κακόβουλε̋ επιθέσει̋, από ιού̋, από
κακόβουλα ή ενοχλητικά µηνύµατα, ακόµα και από κίνδυνο διαρροή̋ πληροφοριών σε περίπτωση απώλεια̋ ή κλοπή̋ φορητών υπολογιστών κτλ.
• Κεντρικό σύστηµα καθορισµού, διαχείριση̋ και ελέγχου τήρηση̋

Ασφάλεια Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδοµένων
κατά την ανάπτυξη εφαρµογών

cover story

Του Πάνου Ζώτου, Διευθυντή Τεχνολογιών Πληροφορική̋, SΥΝΤΑΧ Πληροφορική α.β.ε.ε.

Πάνο̋ Ζώτο̋

Μια απειλή την οποία συχνά δεν εξετάζουµε όσο πρέπει, είναι
η ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών ή εµπιστευτικών δεδοµένων µια̋ επιχείρηση̋ κατά την ανάπτυξη εφαρµογών. Οι
επιχειρήσει̋ µπορεί να πιστεύουν ότι τα δεδοµένα αυτά είναι
ασφαλή επειδή η ανάπτυξη εφαρµογών γίνεται σε περιβάλλοντα

εκτό̋ παραγωγή̋. Παρόλα αυτά, τα δοκιµαστικά περιβάλλοντα
είναι ελάχιστα ασφαλή, επειδή τα δεδοµένα εκτίθενται σε πολλού̋, συµπεριλαµβανοµένων των εργαζόµενων τη̋ εταιρεία̋,
εξωτερικού̋ συµβούλου̋ και συνεργάτε̋, οι οποίοι µπορεί να
βρίσκονται και σε γεωγραφικά αποµακρυσµένε̋ περιοχέ̋.
Σύµφωνα µε όλε̋ τι̋ µελέτε̋ Διαχείριση̋ Κινδύνων, οι κίνδυνοι
προέρχονται κυρίω̋ από εσωτερικέ̋ απειλέ̋ τόσο λόγω αµέλεια̋ όσο και σκόπιµων προσπαθειών κλοπή̋ του̋. Για παράδειγµα, η HSBC δέχτηκε πρόστιµο 3εκ. λιρών από την βρετανική
Financial Services Authority για την αδυναµία να προστατέψει τα
προσωπικά δεδοµένα των πελατών τη̋. Παροµοίω̋, µια δηµόσια
βρετανική υπηρεσία αποκάλυψε από λάθο̋ τα προσωπικά δεδοµένα 25εκ. βρετανών πολιτών.
Η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων των πελατών είναι
βασική προϋπόθεση για του̋ περισσότερου̋ οργανισµού̋ και
το κόστο̋ τη̋ αποτυχία̋ προστασία̋ των ευαίσθητων δεδοµένων των πελατών είναι πολύ υψηλό. Η χρήση των πραγµατικών
«αναλλοίωτων» δεδοµένων από την παραγωγή στη διαδικασία
δοκιµή̋ παρουσιάζει σοβαρού̋ κινδύνου̋:
• Το περιβάλλον δοκιµή̋ δεν είναι τόσο ασφαλέ̋ όσο τα συστήµατα παραγωγή̋. Τα ευαίσθητα δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν σε φορητού̋ υπολογιστέ̋ ή µαγνητικά µέσα και ακολούθω̋ να κλαπούν.

Ολοκληρώστε τη στρατηγική διαχείριση̋ κινδύνων ΙΤ
Του Δρ. Κωνσταντίνου Παπαπαναγιώτου, Διευθυντή Υπηρεσιών Διαχείριση̋ Κινδύνων, SΥΝΤΑΧ Πληροφορική α.β.ε.ε.

Οι σύγχρονοι οργανισµοί βασίζουν σε µεγάλο
βαθµό τη λειτουργία του̋ στι̋ υποδοµέ̋ IT.
Απαραίτητο στοιχείο για την εύρυθµη διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών του̋
αποτελεί συνεπώ̋ η ασφάλεια και η διαθεσιµότητα των υποδοµών αυτών. Η διασφάλιση
τη̋ επιχειρησιακή̋ συνέχεια̋ και η ανάκαµψη
από καταστροφέ̋ αποτελούν µία µόνο πλευρά
τη̋ στρατηγική̋ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ρίσκου σε έναν οργανισµό. Διεθνή
πρότυπα και βέλτιστε̋ πρακτικέ̋ υποδεικνύουν το σωστό δρόµο για τη διασφάλιση των
υποδοµών ΙΤ από κάθε κίνδυνο. Η πρόκληση
όµω̋ σήµερα δεν είναι µόνο η διασφάλιση
των πληροφοριών και η συµµόρφωση ενό̋
οργανισµού µε νοµικά πλαίσια και πρότυπα
ασφάλεια̋, αλλά η πραγµατοποίηση όλων
αυτών µε µειωµένο διαχειριστικό κόστο̋ και
ταυτόχρονα αυξηµένη απόδοση, λειτουργικό-
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τητα και ποιότητα υπηρεσιών. H Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο
τη̋ ασφάλεια̋ πληροφοριών και διαχείριση̋
ρίσκου εδώ και 15 χρόνια, µε υπηρεσίε̋ και
προϊόντα για την αξιολόγηση, το σχεδιασµό,
την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη µια̋ ολοκληρωµένη̋ στρατηγική̋ για
την ασφάλεια σε έναν οργανισµό.

Συµβουλευτικέ̋ υπηρεσίε̋
ασφάλεια̋ και διαχείριση̋ κινδύνων
Οι συµβουλευτικέ̋ υπηρεσίε̋ που παρέχει η
Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του ρίσκου αποτελούν
προϊόν τη̋ αποκλειστική̋ συνεργασία̋ µε το
Symantec Services Group.
Οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι ασφάλεια̋ και
διαχείριση̋ ρίσκου τη̋ Syntax αποτελούν
µέλη τη̋ παγκόσµια̋ οµάδα̋ συµβούλων τη̋

Symantec, που απαριθµεί πάνω από 4000
ειδικού̋ επαγγελµατίε̋ ανά τον κόσµο. Απασχολούνται καθηµερινά σε έργα ασφάλεια̋
που αφορούν την αποτίµηση και διαχείριση
ρίσκου, αξιολογήσει̋ υποδοµών ασφάλεια̋,
δοκιµέ̋ παρείσδυση̋ και τρωτότητα̋, ενώ
έχουν συµµετάσχει σε ανάλογα έργα των
Symantec Services στο εξωτερικό. Παράλληλα, οι σύµβουλοι τη̋ Syntax υλοποιούν
και υποστηρίζουν ολοκληρωµένε̋ λύσει̋
τη̋ Symantec που περιλαµβάνουν µεταξύ
άλλων κορυφαία προϊόντα για Data Loss
Prevention, Endpoint Protection, Network
Access Control και Mail Security.

Identity and Access Management
Βασικό στοιχείο µια̋ ολοκληρωµένη̋ και
αποτελεσµατική̋ στρατηγική̋ για την ασφάλεια σε έναν οργανισµό είναι ο έλεγχο̋ τη̋
netweek I 26 Οκτωβρίου 2009

• Οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτε̋ που εκτελούν τι̋ δοκιµέ̋ µπορούν να χρησιµοποιήσουν µε δόλο τα ευαίσθητα δεδοµένα,
όπω̋ στοιχεία πιστωτικών καρτών, αριθµού̋ και PIN λογαριασµών.
• Στην περίπτωση outsourcing τη̋ ανάπτυξη̋ και δοκιµή̋ των
εφαρµογών, η πιθανότητα υπεξαίρεση̋ και παράνοµη̋ χρήση̋
των πραγµατικών δεδοµένων αποτελεί βέβαιο κίνδυνο.
• Πέραν των προηγουµένων, έστω και αν δεν βεβαιωθεί διάρρευση και παράνοµη χρήση των προσωπικών δεδοµένων,
ακόµα και η αµέλεια προστασία̋ των αποτελεί σοβαρή παραβίαση των κείµενων εθνικών και διεθνών νόµων και των κανονιστικών ρυθµίσεων που επιβάλουν οι ανεξάρτητε̋ ελεγκτικέ̋
αρχέ̋, (Basel II, Sarbanes Oxley etc.) και επισύρουν τεράστια
πρόστιµα.

πρόσβαση̋ στα συστήµατά του. Η αποτελεσµατική διαχείριση των ρόλων και των ταυτοτήτων των χρηστών ενό̋ οργανισµού δεν
απαιτεί µόνο σωστό σχεδιασµό και οργάνωση
αλλά και µία ολοκληρωµένη και εύχρηστη
λύση. Η Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. προτείνει την κορυφαία λύση Novell Identity
and Access Manager που σε συνδυασµό µε
το Novell Secure Login προσφέρουν µια ενοποιηµένη πλατφόρµα διαχείριση̋ ταυτοτήτων
και Single Sign On (SSO).

Managed Services
Ο συνδυασµό̋ διαφορετικών λύσεων ασφάλεια̋ σε διαφορετικά επίπεδα τη̋ υποδοµή̋
ΙΤ συχνά δηµιουργεί πληθώρα αναφορών
και log files, που εξαιτία̋ τη̋ µορφή̋ και του
όγκου του̋, σπάνια αξιολογούνται σωστά και
µε την απαιτούµενη προσοχή, µε αποτέλεσµα
να παραβλέπονται πολλά κενά ασφάλεια̋. Η
ανάθεση τη̋ παρακολούθηση̋ των υποδοµών ασφάλεια̋ σε εξειδικευµένε̋ εταιρείε̋
αποτελεί µία λύση που όλο και περισσότεροι
οργανισµοί επιλέγουν. Η Syntax Πληροφοριnetweek I 26 Οκτωβρίου 2009

Η απάντηση στο παραπάνω πρόβληµα είναι η χρήση κατάλληλου
λογισµικού, το οποίο µπορεί να εξασφαλίσει την παραγωγή µεταµφιεσµένων δοκιµαστικών δεδοµένων, τα οποία προέρχονται
µεν από τα αντίστοιχα πραγµατικά τη̋ παραγωγή̋, ταυτόχρονα
όµω̋ διασφαλίζουν την εµπιστευτικότητά του̋.
Η λύση που προτείνει η SYNTAX είναι το λογισµικό τη̋ Micro
Focus Data Express. To Data Express είναι ένα προϊόν το οποίο
επιτρέπει την έξυπνη κατασκευή δοκιµαστικών βάσεων δεδοµένων, από υπάρχουσε̋ βάσει̋ παραγωγή̋. Τα πλεονεκτήµατά του
συνοψίζονται στην ιδιότητά του να:
• Μεταµφιέζει (mask/scramble) τα δεδοµένα αυτά κατά τη µεταφορά του̋ από το περιβάλλον λειτουργία̋ στο περιβάλλον
δοκιµή̋, έτσι ώστε τα δεδοµένα να παραµένουν αληθοφανή
και κατάλληλα για διενέργεια δοκιµών, αλλά να µην αποκαλύπτουν ευαίσθητε̋ και εµπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋.
• Περιορίζει δραµατικά το µέγεθο̋ τη̋ δοκιµαστική̋ βάση̋,
φέρνοντα̋ υποσύνολα τη̋ βάση̋ παραγωγή̋, τα οποία όµω̋
υπακούουν σε όλου̋ του̋ κανόνε̋ σχεσιακή̋ ακεραιότητα̋
και συνάφεια̋ µεταξύ του̋.
Με το Data Express, η κατασκευή των δοκιµαστικών δεδοµένων
γίνεται µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία η οποία µπορεί να επαναληφθεί όποτε χρειαστεί, χωρί̋ να απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια
και πόρου̋.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδοµένων
από κινδύνου̋ απώλεια̋ ή κλοπή̋ και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται
η συµµόρφωση µε διεθνή πρότυπα και τη νοµοθεσία, προστατεύοντα̋ τόσο την επιχείρηση όσο και του̋ υπευθύνου̋ προσωπικά
από σοβαρότατου̋ κινδύνου̋.

κή και το Symantec Services Group πρωτοπορούν στον τοµέα αυτό των Managed Services,
αφού διαθέτουν τη µεγαλύτερη υποδοµή παρακολούθηση̋ παγκοσµίω̋, µε τέσσερα Security Operation Centers ανά τον κόσµο. Παράλληλα, η Syntax υποστηρίζει λύσει̋ Event
Log Management and Correlation, όπω̋ η
κορυφαία λύση Security Manager τη̋ NetIQ
– Attachmate.

Στρατηγική για την ασφάλεια
Η αντιµετώπιση των επιχειρησιακών κινδύνων που σχετίζονται µε την Πληροφορική σε
ένα σύγχρονο οργανισµό δεν µπορεί να στηρίζεται στην περιστασιακή εφαρµογή µεµονωµένων λύσεων ασφάλεια̋. Οι σύµβουλοι
διαχείριση̋ κινδύνων τη̋ Syntax Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε. αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν
µια συνολική στρατηγική για την ασφάλεια,
µε βάση τι̋ απαιτήσει̋, τι̋ ανάγκε̋ και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οργανισµού,
η οποία µπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούµενη σιγουριά απέναντι, όχι µόνο στι̋ σηµερινέ̋, αλλά και τι̋ αυριανέ̋ απειλέ̋. nw
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