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Επραξηζηίεο

Ννηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θ. Γεψξγην Μεηαθίδε ν
νπνίνο επέβιεςε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Με θαζνδήγεζε κε
κεζνδηθφηεηα, ππνκνλή θαη ζηνρεπκέλεο ζπκβνπιέο. Με ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ
μεπεξάζηεθαλ νη φπνηεο δπζθνιίεο πξνέθπςαλ θαη θαηάθεξα λα πεηχρσ ηνλ ζηφρν
κνπ. Ώπνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα κέλα πνπ κνπ εκπηζηεχηεθε ην ζέκα πνπ
πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία θαζψο θαη πνπ ππήξμα θνηηήηξηά ηνπ. Βπίζεο ζα ήζεια λα
ηνλ επραξηζηήζσ γηα ηηο πνιχ ελδηαθέξνπζεο ζπδεηήζεηο καο φπσο επίζεο θαη γηα
φια φζα κνπ δίδαμε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.
Παξάιιεια απφ ηελ ζέζε απηή ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Βπίθνπξν Καζεγεηή θ.
Εσάλλε ηακαηίνπ γηα ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ. Τπήξμε ζχκβνπινο, ζπλεξγάηεο
θαη ππνζηεξηθηήο ηεο πξνζπάζεηάο κνπ ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν,
γη’ απηφ θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά.
Βπηπιένλ, ζα επηζπκνχζα λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ Βπίθνπξν
Καζεγεηή θ. Αεκήηξην Καββαδία ν νπνίνο κνπ έθαλε ηε ηηκή λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ.
Σέινο, κέζα απφ ηελ θαξδία κνπ επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, εηδηθφηεξα ζηελ
κεηέξα κνπ γηα ηελ ππνκνλή πνπ έδεημε ζηεξίδνληάο κε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ
ζπνπδψλ κνπ θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ράξε ζηελ νπνία θαηάθεξα λα
αληηκεησπίζσ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλάληεζα.
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Πεξίιεςε

Δ ηδησηηθόηεηα (privacy) είλαη κηα ιέμε πνπ αθνχκε πνιχ ζπρλά ζηηο κέξεο καο.
Παξφια απηά δελ είλαη εχθνιν λα δηαηππψζεη θαλείο έλαλ απζηεξφ νξηζκφ. Γεληθά,
είλαη ε κέξηκλα ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ λα πξνζηαηεχνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθέο κε απηνχο θαη φζεο απηνί ζέινπλ ή φζεο επηβάιινληαη απφ ηελ θνηλσλία ή
θαη ηελ πνιηηεία, θαη έηζη λα «απνθαιχπηνληαη» επηιεθηηθά. Σα φξηα θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ ηη ζεσξείηαη ηδησηηθφ δηαθέξεη κεηαμχ πνιηηηζκψλ, ρσξψλ θαη
δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, αιιά κνηξάδεηαη βαζηθά θνηλά ζέκαηα. ζν αθνξά ηνλ ρψξν
ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηδησηηθόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο (information privacy) ή
ηδησηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ (data privacy) είλαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζπιινγή
θαη δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ πξνζδνθία ηεο θνηλσλίαο γηα
ηδησηηθφηεηα θαη ζηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ φια απηά.
Δ ηδησηηθφηεηα απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ζηνλ Παγθφζκην Εζηφ (Web). Σέκλεη ζέκαηα
φπσο αζθάιεηα (security), ηαπηνπνίεζε (identification) θαη απζεληηθνπνίεζε
(authentication). Μεξηθέο θνξέο νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο θαη απνηειεί κνλφδξνκνο ε
εχξεζε ηζνξξνπηψλ. Σα πξνβιήκαηα ηδησηηθφηεηαο επηδεηλψλνληαη ξαγδαία θαζψο νη
εθαξκνγέο «λέθνπο» απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ
Αηαδηθηχνπ θαη φρη απιά κηα κειινληηθή ηερλνινγηθή εμέιημε.
ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα δψζνπκε κηα ηειεπηαία εηθφλα
ησλ εμειίμεσλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ππνινγηζηηθνύ λέθνπο (cloud computing) κε
έκθαζε ζηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηδησηηθφηεηα. Σν «λέθνο» αθνξά ζηελ
παξνρή ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαηά δήηεζε (on demand) κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ απφ
εηαηξείεο παξφρνπο ηέηνησλ ππεξεζηψλ. Δ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηηθνχο πφξνπο
γίλεηαη απφ νπνπδήπνηε αξθεί λα ππάξρεη ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν. Σα πιενλεθηήκαηα
γηα εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο είλαη πνιιά θαζψο κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο
έμνδα. Παξφια απηά εθθξεκεί ε επίιπζε δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ έιιεηςε
πξνηχπσλ αγνξάο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ
«λέθνπο». χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ζε ζηειέρε πιεξνθνξηθήο πξνθχπηεη πσο
ην «λέθνο» ζα απνηειέζεη ηoλ ζεκαληηθφηεξν κνριφ αχμεζεο ησλ εζφδσλ ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηα επφκελα 3 ρξφληα.
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Σν ζέκα ησλ ειεθηξνληθώλ ηαπηνηήησλ (electronic identity card) απνθηά ηδηαίηεξε
ζεκαζία ζην επεξρφκελν πιαίζην ζρεηηθά πάληνηε κε ηελ ηδησηηθφηεηα. ηελ
ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηηο
ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο. Οη λένπ ηχπνπ ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο δελ απνηεινχλ
απιά πξντφλ ςεθηνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηαπηνηήησλ, αιιά κία πην «έμππλε»
κνξθή ηνπο. Βλζσκαηψλνπλ δπλαηφηεηεο γηα online ηαπηνπνίεζε αιιά θαη γηα
ππνγξαθή ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κέζσ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. Με ηελ δηάδνζή
ηνπο επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
Πξνθχπηεη ινηπφλ πσο ηα θιαζζηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο
γηα λα πηζηνπνηήζεη θάπνηνο ρξήζηεο ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ειεθηξνληθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ, δελ πξνζηαηεχνπλ πιήξσο ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ.
Καηά θαλφλα απνθαιχπηεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηαπηζηεπηεξίνπ, παξφιν
πνπ ζπρλά απαηηείηαη ιηγφηεξε πιεξνθνξία. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ελνηθηάζεη θαλείο
έλα απηνθίλεην αξθεί ε επηβεβαίσζε πσο είλαη ελήιηθαο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα
γίλεη γλσζηή ε αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Ώληηζέησο, ηα δηαπηζηεπηήξηα πνπ
βαζίδνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά (Attribute Based Credentials) επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρν
ηνπ δηαπηζηεπηεξίνπ λα απνθαιχςεη κφλν ηελ ειάρηζηε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη,
ρσξίο λα απνθαιχπηεη ηελ πιήξε ηαπηφηεηά ηνπ. Ώπηφ νλνκάδεηαη ειάρηζηε
απνθάιπςε (minimal disclosure).
Λέμεηο θιεηδηά: ππνινγηζηηθφ λέθνο, ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο, ηδησηηθφηεηα
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Abstract

Privacy is a word we hear quite often nowadays. However it is not easy to give a strict
definition. Generally, it is the concern of a person or group of individuals to protect
information about them and those they want or those imposed by society or the state,
and thus 'revealed' selective. The boundaries and content of what is considered private
differs between cultures, countries and different people, but shares basic common
themes. As regards the field of Informatics, privacy of information or privacy of data
is the correlation between the collection and dissemination of data, technology,
society's expectations of privacy and legal issues surrounding all.
The privacy is central to the Web. It intersects issues such as security, identification
and authentication. Sometimes it leads to conflict and is one way to find balance. The
privacy issues are rapidly deteriorating as the applications of "cloud" becoming part
of everyday Internet users and not just a future technology development.
As part of this thesis will give an overview of recent developments in applications of
cloud computing, with emphasis on the potential impact on privacy. The "cloud"
refers to the provision of computing resources on demand over the Internet from
companies providing such services. To have access to computing resources from
anywhere is enough to have an Internet connection. The advantages for companies
and businesses are many as they reduce their operating costs. Nevertheless, is pending
the resolution of issues relating to lack of market standards, security and user’s
privacy of "cloud" services. According to a recent survey the "cloud" will be the main
driver of revenue growth in the Informatics over the next 3 years.
The issue of electronic identity cards is of particular importance in the upcoming
framework of privacy. In continuing, the work will present some recent developments
in electronic identity cards. The new type of electronic identity cards is not just
digitize conventional identities, but are a more intuitive form. Integrate opportunities
for online identification and signature for electronic documents through digital
signatures. With the proliferation redefined the issue of protection of personal data.
The classical credentials which are typically used to certify a user’s identity during an
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electronic transaction are not fully protect their privacy. Normally reveal the identity
of the holder of credentials, although frequently less information is needed. For
example, for someone to rent a car is sufficient to confirm that it is an adult and is not
necessary to know the exact date of birth. However, the attribute based credentials
allow the holder of credentials to disclose only the minimum information required
(minimal disclosure), without disclosing their full identity.
Keywords: cloud computing, electronic id, privacy
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1 Εηζαγσγή
Δ έλλνηα ηεο ηδησηηθόηεηαο (privacy) ζε ζρέζε κε ηελ απμαλφκελε ελζσκάησζε ησλ
ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ δσή καο είλαη αλακθηζβήηεηα ζηελ επηθαηξφηεηα. Σα
φξηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηη ζεσξείηαη ηδησηηθφ δηαθέξεη κεηαμχ πνιηηηζκψλ,
αηφκσλ, ειηθηψλ θαη ιαψλ ελψ αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ αιιά κνηξάδεηαη
νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο. Έρεη ακθίπιεπξε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα (security) θαζψο
κεξηθέο θνξέο νη δχν έλλνηεο ζπκβαδίδνπλ ελψ άιιεο ζπγθξνχνληαη.
ηνλ ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο Ιδησηηθόηεηα ηεο Πιεξνθνξίαο (information privacy) ή
Ιδησηηθόηεηα ησλ Δεδνκέλσλ (data privacy) είλαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ ζπιινγή
θαη δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ πξνζδνθία ηεο θνηλσλίαο γηα
ηδησηηθφηεηα θαη ζηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ φια απηά. Σα ηειεπηαία
ρξφληα κε ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ Παγθφζκηνπ Εζηνχ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ε
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο δεκηνπξγεί δηαξθψο λέεο πξνθιήζεηο. Δ δπλαηφηεηα λα
ειέγρεη θάπνηνο πνηέο πιεξνθνξίεο απνθαιχπηνληαη γηα ηνλ ίδηνλ κέζσ ηνπ
Αηαδηθηχνπ, θαη πνηνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, απνηειεί
έλα δήηεκα απμαλφκελεο αλεζπρίαο. ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα αλήθεη θάζε δεδνκέλν
πνπ κπνξεί πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκν ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεγέο γηα
λα ηαπηνπνηήζεη κνλαδηθά, λα ζρεηίζεη ή λα εληνπίζεη έλα κφλν άηνκν.
Παξάδεηγκα ζεκαληηθήο απεηιήο ηεο ηδησηηθφηεηαο απνηεινχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα,
ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα γλσξίδνπλ κεγάιε αλάπηπμε. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο
ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη θαη ην Facebook. χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ
παξνπζίαζε ε ειιεληθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Ν.Β.Ο.Ε., θαηά ην 2010 δέρηεθε
218 θαηαγγειίεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 72% αθνξνχζε παξαβηάζεηο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζην Facebook, ην 16% πνξλνγξαθηθά κελχκαηα ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ην 2% ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζε
πξνζσπηθφ ηζηνιφγην ή ηζηνζειίδα, ελψ έγηλαλ 6 αλαθνξέο γνλέσλ γηα εζηζκφ ησλ
παηδηψλ ηνπο κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη απμεκέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη άιιεο
πνπ αθνξνχζαλ νηθνλνκηθέο απάηεο.[1] Βλδεηθηηθφ ηεο έθηαζεο θαη ηεο ζνβαξφηεηαο
ηεο θαηάζηαζεο είλαη ην γεγνλφο πσο ε επίηξνπνο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο γηα
ζέκαηα δηθαηνζχλεο πξνεηδνπνίεζε εηαηξείεο φπσο ην Facebook φηη «κία εηαηξεία
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θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ εδξεύεη ζηηο ΗΠΑ ε νπνία έρεη εθαηνκκύξηα ελεξγώλ
ρξεζηώλ ζηελ Επξώπε πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλόλεο ηεο Ε.Ε.». Σν
ζπλνιηθφ «παθέην» ησλ πξνηάζεσλ ζα αλαθνηλσζεί ην θαινθαίξη. Δ επίηξνπνο
δήισζε πσο ζθνπεχεη λα αλαγθάζεη ην Facebook θαη ηα άιια παξεκθεξή sites λα
θαζηεξψζνπλ πςειά ζηάληαξ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη λα δψζνπλ ζην
ρξήζηε πιήξε έιεγρν ζρεηηθά κε ην πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη online.[2]
Πέξαλ φκσο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ππάξρνπλ θαη άιιεο εθαξκνγέο ηνπ Αηαδηθηχνπ
πνπ πηζαλψο λα κελ εμαζθαιίδνπλ ζηνλ κέγηζην βαζκφ ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Μηα απφ απηέο είλαη θαη ην επεξρφκελν Υπνινγηζηηθό
Νέθνο ή Νέθνο (cloud computing) ην νπνίν πιένλ είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο
πνιιψλ κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ αιιά θαη επηρεηξήζεσλ. Σν «λέθνο» αθνξά ζηελ
παξνρή ππνινγηζηηθψλ πφξσλ φπσο εθαξκνγέο, βάζεηο δεδνκέλσλ, ππεξεζίεο
αξρείσλ, απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ππνινγηζηηθήο ηζρχνο, e-mail θ.α., θαη’ αίηεζε (on
demand) κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. Ο ξφινο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κνηάδεη πνιχ κε
εθείλνλ ελφο ηεξκαηηθνχ ζ’ έλα απνκαθξπζκέλν δίθηπν θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα
πεξηέρεη δεδνκέλα ή εθαξκνγέο, ηα νπνία θαη βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε θέληξα
δεδνκέλσλ θάπνπ ζην Αηαδίθηπν ρσξίο ν ρξήζηεο λα γλσξίδεη πνχ (γη’ απηφ
ζπλεζίδεηαη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε παξερφκελεο ππεξεζίεο cloud computing λα
ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν «λέθνο»). Σα πιενλεθηήκαηα είλαη αξθεηά. Οη ρξήζηεο
ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ παξφρνπο ππεξεζηψλ φπσο νη εηαηξείεο
Google θαη Amazon θαη πιεξψλνπλ γηα φζν ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ππεξεζίεο.
Βπηπιένλ

κπνξνχλ

λα απμήζνπλ

ή

λα

κεηψζνπλ ην

επίπεδν

ρξήζεο

ησλ

ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ επέιηθηα θαη εχθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη
λα γλσξίδνπλ ή λα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ππνθείκελε ηερλνινγία. Δ δηαρείξηζε
γίλεηαη απφ ηνπο παξφρνπο ελψ ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο είλαη
πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν.
Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζέηεη ην «λέθνο» είλαη ε ηδησηηθφηεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ. Σα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ βξίζθνληαη θάπνπ ζην «λέθνο». Θα
πξέπεη ινηπφλ λα εμαζθαιηζηεί πσο ηα δεδνκέλα απηά δελ ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ
κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Βπηπιένλ, ε κεηάβαζε ζε ζπγθεληξσηηθέο ππεξεζίεο
ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηηο αιιειεπηδξάζεηο
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ώπεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ
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δηάξθεηα εθηέιεζεο θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγψλ. Βπηπξφζζεηα, είλαη πηζαλφ λα
πξνθχςνπλ

θαη

λέεο

απεηιέο.

Σαπηφρξνλα

ζα

πξέπεη

λα

εληζρπζεί

ε

δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Γεηνχκελν,
έζησ νπηνπηθά, ζα ήηαλ πσο ε επξχηεξε δηάδνζε ηνπ «λέθνπο» ζα πξαγκαηνπνηεζεί
κφλν φηαλ νη ρξήζηεο λνηψζνπλ ζίγνπξνη πσο ε ηδησηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο
πξνζηαηεχεηαη επαξθψο. Δ αλάπηπμε ηνπ «λέθνπο» παξαηίζεληαη ζε επφκελν
θεθάιαην.
εκαληηθφ φπιν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ γεληθφηεξα, θαη
ησλ ππεξεζηψλ «λέθνπο» εηδηθφηεξα απνηειεί ε απζεληηθνπνίεζε (authentication).
Ώλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα επίηεπμε ηεο
απζεληηθνπνίεζεο είλαη θαη νη ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο. Οη ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο
δελ είλαη απιά απνηέιεζκα ςεθηνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηαπηνηήησλ. Πξνζθέξνπλ
πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο φπσο online ηαπηνπνίεζε αιιά θαη ππνγξαθή
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ κέζσ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. Τπάξρνπλ ήδε ρψξεο φπσο ε
Εηαιία θαη ε Γεξκαλία πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ηηο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο ελψ αξθεηέο
δηαηίζεληαη λα ηηο πηνζεηήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ.
Γεληθά, νη παξαδνζηαθέο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνπ είδνπο
θιαζζηθφ δηαπηζηεπηήξην, φπσο ην X.509 ή ειεθηξνληθά πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία
φκσο δελ πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη εθζέηνπλ
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ζην κέξνο πνπ δεηά ηελ απζεληηθνπνίεζε. Τπάξρνπλ
πνιιά ζελάξηα φπνπ ε ρξήζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθψλ απνθαιχπηεη φια ηα ζηνηρεία
ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην. Π.ρ. ππάξρνπλ ζελάξηα φπνπ
ε παξνρή κηαο ππεξεζίαο ρξεηάδεηαη κφλν λα εμαθξηβψζεη ηελ ειηθία ελφο ρξήζηε θαη
φρη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ/ηεο ηαπηφηεηα. Δ απνθάιπςε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ
απφ ηηο απαξαίηεηεο φρη κφλν πξνζβάιιεη δπλεηηθά ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ
αιιά απμάλεη θαη ην ξίζθν θαθήο ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, φπσο θινπή
ηαπηφηεηαο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο πέζνπλ ζε ιάζνο ρέξηα. Σα δηαπηζηεπηήξηα πνπ
βαζίδνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά (Attribute Based Credentials-ABCs) επηηξέπνπλ ζηνλ
θάηνρφ ηνπο λα απνθαιχπηεη ηελ ειάρηζηε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ
δηάξθεηα κηαο ζπλαιιαγήο ρσξίο λα απνθαιχπηεηαη πιήξσο ε ηαπηφηεηα ηνπ. Ο
ρξήζηεο ινηπφλ κπνξεί λα απνδείμεη ζ’ έλα “ηξίην κέξνο” φηη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ
έλα δηαπηζηεπηήξην πνπ πεξηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή ξφιν ρσξίο λα
απνθαιχπηεη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε απηφ. Σα ABCs
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ππφζρνληαη λα είλαη έλαο αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο
ηνπ ρξήζηε ζ’ έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο θαη ηα ABCs παξαηίζεληαη ζε επφκελν θεθάιαην.
ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πεξηγξάθνληαη παξαδείγκαηα παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο
ζηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν. Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην «λέθνο». πγθεθξηκέλα
παξαηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ NIST, γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη πεξηγξάθνληαη
ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ «λέθνπο» ζηελ εθπαίδεπζε. Βπηπξφζζεηα
αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη πεξηγξάθνληαη νη ππεξεζίεο
Google Apps θαη Pithos θαζψο θαη ην λέν laptop Chromebook. Βπηπιένλ αλαιχνληαη
πηζαλά νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην «λέθνο» αιιά θαη ζέκαηα πνπ επηδεηνχλ επίιπζε.
ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην έξγν ABC4Trust, νη ζηφρνη ηνπ
έξγνπ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζην state of the art. Σν επφκελν θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν
ζηηο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο. πγθεθξηκέλα παξαηίζεληαη νη λφκνη ηεο ηαπηφηεηαο
θαη πεξηγξάθνληαη ελ ζπληνκία ε ηηαιηθή θαη ε γεξκαληθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα.
Πεξηγξάθνληαη επίζεο 4 πηζαλά ζελάξηα, πνπ γηα λα πινπνηεζνχλ απαηηείηαη ε
αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε πιήξε
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην «λέθνο». ην ηειεπηαίν θεθάιαην
αλαθέξνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα ηεο
εξγαζίαο.
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2 Θδησηηθόηεηα

2.1 Ση είλαη ηδησηηθόηεηα;
Αελ είλαη εχθνιν λα δψζεη θαλείο κνλνζήκαληα ηνλ νξηζκφ ηνπ ηη είλαη ηδησηηθόηεηα
(privacy) θαη είλαη απηφ έλα ζέκα κε θνηλσληνινγηθή θαη φρη κφλν ηερλνινγηθή
δηάζηαζε. Γεληθά, είλαη ε κέξηκλα ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο αηφκσλ λα
πξνζηαηεχνπλ φζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε απηνχο ζέινπλ ή φζεο επηβάιινληαη απφ
ηελ θνηλσλία ή/θαη ηελ πνιηηεία θαη λα «απνθαιχπηνληαη» επηιεθηηθά. Σα φξηα θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ ηη ζεσξείηαη ηδησηηθφ δηαθέξεη κεηαμχ πνιηηηζκψλ, αηφκσλ, ειηθηψλ
θαη επνρψλ, αιιά κνηξάδεηαη βαζηθά θνηλά ζέκαηα. Δ ηδησηηθφηεηα έρεη ζηελή ζρέζε
κε ηελ αζθάιεηα (security), πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο «θαηάιιειεο» ρξήζεο θαη
πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ελψ ζπρλά ζπκπίπηεη κε ηελ αζθάιεηα, άιιεο
θνξέο ζπγθξνχεηαη.

2.2 Πξνζσπηθά δεδνκέλα
ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (κεξηθέο θνξέο νλνκάδνληαη θαη πξνζσπηθά
ζηνηρεία) πεξηιακβάλεηαη θάζε δεδνκέλν πνπ κπνξεί πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηεζεί
απηφλνκν ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεγέο, γηα λα ηαπηνπνηήζεη κνλαδηθά, λα ζρεηίζεη
ή λα εληνπίζεη έλα κφλν πξφζσπν. Παξαδείγκαηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη:
Πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο (φλνκα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,
ηειέθσλν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε)
Μνξθέο ηαπηνπνίεζεο (ηαπηφηεηα, δίπισκα νδήγεζεο, δηαβαηήξην, δαρηπιηθά
απνηππψκαηα)
Αεκνγξαθηθέο

πιεξνθνξίεο

(ειηθία, θχιν, εζληθφηεηα, ζξεζθεπηηθέο

πεπνηζήζεηο, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, πνηληθφ κεηξψν)
Βπαγγεικαηηθέο πιεξνθνξίεο (ζέζε, φλνκα εηαηξείαο)
Πιεξνθνξίεο

πγεηνλνκηθήο

πεξίζαιςεο

αζθάιηζε, γελεηηθέο πιεξνθνξίεο)

(θαηάζηαζε

πγείαο,

πάξνρνη,
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Υξεκαηννηθνλνκηθέο

πιεξνθνξίεο

(ηξαπεδηθνχο

θαη

πηζησηηθνχο/

ρξεσζηηθνχο αξηζκνχο ινγαξηαζκψλ, ηζηνξηθφ αγνξψλ)
Online

δξαζηεξηφηεηα

(δηεχζπλζε

IP,

αγνξέο,

επαθέο,

επηζθέςεηο,

ειεθηξνληθνί θίινη…)
Έλα ππνζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη σο επαίζζεηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα θαη απαηηεί έλα κεγαιχηεξν επίπεδν ειέγρνπ φζν αθνξά ηελ ζπιινγή,
ρξήζε, γλσζηνπνίεζε θαη πξνζηαζία. Παξαδείγκαηα πιεξνθνξηψλ πνπ απνηεινχλ
επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη: 1) ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 2) πνιηηηθέο ηδέεο
θαη 3) πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία. Σα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
πεξηιακβάλνπλ θαη θάπνηεο κνξθέο ηαπηνπνίεζεο, φπσο ν αξηζκφο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, νξηζκέλα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα, θαη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο πξφζβαζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο
ινγαξηαζκνχο, φπσο αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη αξηζκνί ινγαξηαζκψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε νπνηνλδήπνηε απαηηνχκελν θσδηθφ αζθαιείαο ή θσδηθφ πξφζβαζεο.

2.3 Θδησηηθόηεηα θαη λνκνζεζία
Ώπφ κηα πην λνκηθή ζθνπηά, «ε ηδησηηθόηεηα είλαη ζεκείν ξήμεο αλάκεζα ζηελ
ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα, ιόγσ ηεο αλαζθάιεηαο πνπ θαιιηεξγείηαη κε αθνξκή ηελ
ηξνκνθξαηία θαη ηελ εγθιεκαηηθόηεηα, σζώληαο ζε κέηξα πνπ ζπξξηθλώλνπλ ηα
αηνκηθά δηθαηώκαηα γεληθά θαη ηελ ηδησηηθόηεηα εηδηθόηεξα». [3]
ηελ Βιιάδα, ε λνκνζεζία δηαρσξίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θαζέλα απφ εκάο
ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ζε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε ηα δεχηεξα λα
πξνζηαηεχνληαη κε πνηνλ απζηεξφ ηξφπν απφ ηνλ λφκν. Ώμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην
2007 ε ρψξα καο θέξδηζε κηα πξσηηά πνπ δελ πήξε ηε δεκνζηφηεηα πνπ ηεο αμίδεη:
ζηε «Αηεζλή Καηάηαμε Εδησηηθφηεηαο γηα ην 2007» (θαηαξηίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην
ακεξηθαληθφ Βlectronic Ρrivacy Εnformation Center θαη ην αγγιηθφ Ρrivacy
Εnternational, βι. http://www.privacyinternational.org. θαη «Βιεπζεξνηππία» ζηηο
2.1.2008) ε Βιιάδα είλαη πξψηε ζηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηηο 27 ρψξεο ηεο ΒΒ θαη ζε άιιεο 20 ρψξεο. [4]
Πνιιέο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ
αηφκσλ, φπσο ν Personal Information Protection and Electronic Documents Act
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(PIPEDA) ζηνλ Καλαδά, ε νδεγία ηεο Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο ζρεηηθά κε ην
απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ θαη

ν Swiss Federal Data Protection Ordinance. ηηο

Δλσκέλεο Πνιηηείεο Ώκεξηθήο ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ γηα ηδησηηθφηεηα
πξνζηαηεχεηαη θαη απφ ξπζκηζηηθέο αμηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
φπσο ε Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), ε The GrammLeach- Bliley Act (GLBA), θαη ε FCC Customer Proprietary Network Information
(CPNI).

2.4 Θδησηηθόηεηα θαη Πιεξνθνξηθή
ζν αθνξά ηνλ ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο, Ιδησηηθόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο (information
privacy) ή Ιδησηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ (data privacy) είλαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα
ζηελ ζπιινγή θαη δηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ ηερλνινγία, ζηελ πξνζδνθία ηεο
θνηλσλίαο γηα ηδησηηθφηεηα θαη ζηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ πεξηβάιινπλ φια απηά. [5]
Δ δπλαηφηεηα λα ειέγρεη θάπνηνο πνηέο πιεξνθνξίεο απνθαιχπηνληαη γηα ηνλ ίδηνλ
κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ, θαη πνηνο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο,
απνηειεί έλα δήηεκα απμαλφκελεο αλεζπρίαο. Σα πεδία ηεο αζθάιεηαο δεδνκέλσλ θαη
ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ζρεδηάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη
αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην δήηεκα. ε επφκελε ελφηεηα
αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξα γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζ’ έλα απφ ηα
κεγαιχηεξα θνηλσληθά δίθηπα, ην Facebook.
Δ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Βπηθεληξψλεηαη ζηελ δηαζθάιηζε φηη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ
πξνζηαηεχνληαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε θαη αλάξκνζηε ζπιινγή, ρξήζε θαη
απνθάιπςή ηνπο, θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ζηελ δηαθχιαμε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ
πειαηψλ θαη ηελ παξεκπφδηζε δφιηαο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο θινπή ηαπηφηεηαο θαη
ειεθηξνληθφ «ςάξεκα» (phishing)1.
Οη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ κπνξεί λα είλαη «δεδνκέλα ρξήζηε» ή/θαη «πξνζσπηθά
δεδνκέλα». Σα δεδνκέλα ρξήζηε είλαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνλ πειάηε
θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ:
1

Διεθηξνληθφ «ςάξεκα» είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο πξνζπαζεί λα απνθηήζεη
επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο φπσο usernames, passwords, ή ζηνηρεία γηα πηζησηηθέο θάξηεο, έρνληαο ηελ
ζπκπεξηθνξά ελφο αμηφπηζηνπ πξνζψπνπ, ζηα πιαίζηα κηαο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο.
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Αεδνκέλα

πνπ

ζπιιέγνληαη

απεπζείαο

απφ

θάπνηνλ

πειάηε

(π.ρ.

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πειάηε κέζσ ηεο δηαπεθήο κηαο εθαξκνγήο)
Αεδνκέλα ζρεηηθά κε θάπνηνλ πειάηε πνπ ζπγθεληξψλνληαη έκκεζα (π.ρ.
κεηαδεδνκέλα ζε έγγξαθα)
Αεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ρξήζεο ηνπ πειάηε
Αεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζχζηεκα ηνπ πειάηε (π.ρ δηεχζπλζε IP)
Να ζεκεησζεί πσο ηα δεδνκέλα ρξήζηε κπνξεί λα είλαη θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα.

2.5 Παξαδείγκαηα παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθόηεηαο
Παξάδεηγκα ζεκαληηθήο απεηιήο ηεο ηδησηηθφηεηαο απνηεινχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα,
ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα γλσξίδνπλ κεγάιε δηάδνζε. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο
ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη θαη ην Facebook. ηελ Γεξκαλία ην Facebook
θαηεγνξείηαη φηη παξαβηάδεη ηε γεξκαληθή λνκνζεζία γηα ηελ ηδησηηθφηεηα επεηδή
ζπιιέγεη ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αλζξψπσλ νη νπνίνη δελ
δηαζέηνπλ ινγαξηαζκνχο ζηε δεκνθηιή ππεξεζία θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν
ινγηζκηθφ ηνπ Facebook έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ςάμεη ηνπο ππνινγηζηέο ησλ
ρξεζηψλ ηνπ γηα λα εληνπίδεη θαη λα απνζεθεχεη ηε ιίζηα επαθψλ θαη λα πθαξπάδεη
ηα νλφκαηα θαη ηα e-mail ηνπο. Ο επίηξνπνο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο ζην
Ώκβνχξγν, δήισζε «Θεσξνύκε όηη ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηξίησλ πξνζώπσλ
είλαη αλεπίηξεπηε βάζεη ησλ λόκσλ πεξί ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Θέινπκε λα
απνδείμνπκε όηη ε γεξκαληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηζρύεη θαη
γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ρξήζηεο ζηε Γεξκαλία».[6]
Μηα γλσζηή εηαηξεία πνπ επαλεηιεκκέλσο έρεη δερζεί θαηαγγειίεο γηα παξαβηάζεηο
ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ είλαη ε Google. Πξφζθαηα ε Γαιιία κήλπζε ηελ
Google κε ην πνζφ ησλ €100,000 γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηδησηηθά Wi-Fi
δίθηπα θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγθέληξσζεο εηθφλσλ γηα ηελ Google Street View. Δ
Google Street View είλαη κηα ππεξεζία ησλ Google Maps θαη Google Earth πνπ
πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα απφ δηάθνξεο ζέζεηο θαηά κήθνο πνιιψλ δξφκσλ αλά ηνλ
θφζκν. Ξεθίλεζε ζηηο 25 ΜαΎνπ ηνπ 2007, αξρηθά κφλν ζε θάπνηεο πφιεηο ζηηο
Δλσκέλεο Πνιηηείεο, θαη έθηνηε βαζκηαία επεθηάζεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη
πεξηζζφηεξεο πφιεηο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο απ’ φιν ηνλ θφζκν. Δ Google Street
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View εκθαλίδεη εηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη απφ εηδηθά εμνπιηζκέλα απηνθίλεηα. ε
θάζε έλα απφ απηά ηα απηνθίλεηα ππάξρνπλ 9 εηδηθέο θάκεξεο, GPS θαη
3G/GSM/Wi-Fi θεξαίεο γηα ηελ αλίρλεπζε 3G/GSM θαη Wi-Fi hotspots. Δ Google
Street View ακθηζβεηήζεθε απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ε πνιινχο δελ άξεζε
ην γεγνλφο πσο ε Google κπνξνχζε λα ζπγθεληξψλεη εηθφλεο απφ θηήξηα, πηλαθίδεο
θαη πξφζσπα. Δ εηαηξεία απάληεζε απνθξχπηνληαο επαίζζεηα θνκκάηηα ησλ
εηθφλσλ. κσο ηνλ Μάην ηνπ 2010

απνθαιχθζεθε πσο ηα εηδηθά εμνπιηζκέλα

απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππεξεζία, ζπλέιιεμαλ θαη απνζήθεπζαλ
δεδνκέλα απφ ηδησηηθά θξππηνγξαθεκέλα Wi-Fi δίθηπα. Σν γεγνλφο απνδφζεθε ζε
ιάζνο. Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 2010, ε γαιιηθή αζηπλνκία ζηακάηεζε έλα απφ ηα
απηνθίλεηα ηεο Google Street View χζηεξα απφ εληνιή ηεο Βζληθήο Βπηηξνπήο γηα
ηελ Πιεξνθνξηθή θαη ηηο Ώηνκηθέο Βιεπζεξίεο (National Commission for Computing
and Civil Liberties-CNIL) γηα λα επηζεσξήζεη ην θαηά πφζνλ ε Google εμαθνινπζεί
λα ζπιιέγεη Wi-Fi δεδνκέλα. Δ CNIL δήισζε πσο ε εηαηξεία δεζκεχηεθε λα
δηαγξάςεη ηα δεδνκέλα πνπ είρε ζπιιέμεη, αιιά δηαπίζησζε πσο δελ απέηξεςε ηειηθά
ηελ ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ, ρσξίο φκσο νη ρξήζηεο λα ην γλσξίδνπλ.
Σνλ Ενχιην ηνπ 2010 ε Google είρε δήισζε πσο ηα απηνθίλεηα δελ ζα ζπιιέγνπλ
πιένλ θαζφινπ πιεξνθνξίεο, αιιά νη επηπηψζεηο απφ ην αηχρεκα ππελζπκίδνπλ πφζν
δπζάξεζηεο κπνξεί λα γίλνπλ νη ζπλέπεηεο απφ ηνλ κε ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθφηεηαο
ησλ ρξεζηψλ, εηδηθά γηα εηαηξείεο ηνπ βειελεθνχο ηεο Google. [7]
Έλα απφ ηα πην πξφζθαηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα είλαη ην iPhone4. Αηαηέζεθε ζηελ
αγνξά ζηηο 24 Ενπλίνπ ηνπ 2010. Σνλ Ώπξίιην ηνπ 2011 έγηλε γλσζηφ πσο ε ζπζθεπή
θαηέγξαθε δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ησλ ρξεζηψλ ηεο ρσξίο νη ίδηνη λα ην
γλσξίδνπλ. Δ θαηαγξαθή έγηλε κέζσ ηνπ αξρείνπ κε ηελ νλνκαζία "consolidated.db",
θαη αθνξνχζε ζεκεία αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη θεξαίεο ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζηελ αθηίλα ηνπ θαηφρνπ ηνπ “έμππλνπ” ηειεθψλνπ (φρη ηα αθξηβή
ζεκεία φπνπ βξηζθφηαλ, αθνχ φπσο ππνζηεξίδεη ε Apple κπνξεί λα είλαη πνιχ
καθξηά) επί έλαλ νιφθιεξν ρξφλν. Μάιηζηα ηα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνίεζαλ νη
εξεπλεηέο Alasdair Allan θαη Pete Warden γηα λα αλαπαξάγνπλ δσληαλά ζε ράξηε ηηο
κεηαθηλήζεηο ελφο θαηφρνπ iPhone επί έλα ρξφλν. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία, ε
θαηαγξαθή ήηαλ απνηέιεζκα ιάζνπο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηεο
ζπζηήκαηνο θαη επηθπιάρηεθε λα ην δηνξζψζεη. Πξάγκαηη, κέζα ζε κηα εβδνκάδα
δηαηέζεθε ε ελεκέξσζε 4.3.3 ηνπ iOS γηα iPhone θαη ην iPad 3G (κέζσ ζχλδεζεο ζην
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iTunes). H Apple είρε απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο εληνπηζκνχ
ζέζεσο ελψπηνλ ηνπ ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ. πγθεθξηκέλα, είρε δηθαηνινγήζεη ηελ
θαηαγξαθή ησλ ζεκείσλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη ησλ θεξαηψλ θαζψο ηελ
αμηνπνηνχζε ψζηε νη εθαξκνγέο πινήγεζεο λα αληαπνθξίλνληαη ηαρχηεξα ζηα
αηηήκαηα ηνπ ρξήζηε, ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε δνξπθφξσλ (GPS). Βληνχηνηο, δελ
είρε απαληήζεη ζην εξψηεκα γηαηί θαηέγξαθε ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα θαηά ηελ
νπνία «πέξαζε» ν θάηνρνο ηνπ θηλεηνχ απφ θάζε ζεκείν (εμάιινπ, ε εκβέιεηα ησλ
Wi-Fi δελ είλαη ηφζν κεγάιε). Μεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κε ηελ πξψηε
δηφξζσζε, ηα δεδνκέλα ζα θαηαγξάθνληαη κφλν γηα επηά εκέξεο. Μεηά ηηο
δηακαξηπξίεο αγαλαθηηζκέλσλ ρξεζηψλ, ε Apple είρε ππνζρεζεί φηη δελ ζα
επηηξέπεηαη ε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ηνπ επίκαρνπ αξρείνπ κε ηα δεδνκέλα
ζέζεο ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (πνπ ζεσξνχληαη επηξξεπή ζε θαθφβνπιεο
επηζέζεηο). Μηα άιιε δηφξζσζε είλαη ε θξππηνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ (θαη ζην
iPhone4) θαη ε απελεξγνπνίεζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζεκάησλ ζηα δηαζέζηκα ζεκεία
πξφζβαζεο φηαλ νη ρξήζηεο έρνπλ επηιέμεη λα απελεξγνπνηήζνπλ πιήξσο φιεο ηηο
ππεξεζίεο πνπ ρξεηάδνληαη δεδνκέλα ζέζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε εηαηξεία
ππνζηεξίδεη φηη ηα δεδνκέλα ζέζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ ζε απηή είλαη
αλψλπκα. Βπίζεο, ηα δεδνκέλα ζέζεο κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκα ζε εηαηξείεο πνπ
παξέρνπλ ηνπηθέο ππεξεζίεο κέζσ εθαξκνγψλ γηα ην iPhone4, αλ θαη, γηα λα ζπκβεί
απηφ, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ρξήζηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ
ζηνηρείσλ ζέζεο ζε δηαθεκηδφκελνπο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηεο Apple, iAd. Πάλησο
αλεζπρίεο γηα ην ίδην ζέκα εθθξάδνληαη θαη γηα ηα θηλεηά κε Android, κε ηελ Google
λα παξαδέρεηαη φηη πξάγκαηη απνζεθεχνληαη δεδνκέλα ζέζεο γηα ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο GPS. [8]
Δ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη έλα ζχλζεην πξφβιεκα. Δ “ιχζε” ηνπ ή κάιινλ
ε εχξεζε ζσζηήο ηζνξξνπίαο πξνυπνζέηεη ζπλδπαζκφ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ
θαη πηνζέηεζε θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Σν ξπζκηζηηθφ απηφ πιαίζην
πξέπεη λα κπνξεί λα εμειίζζεηαη δπλακηθά αλαπξνζαξκνδφκελν ζηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο. Καζψο ην Αηαδίθηπν θαη ε ρξήζε ηνπ ελζσκαηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, ηα πξνβιήκαηα ηδησηηθφηεηαο ζα απμάλνληαη πνζνηηθά
αιιά θαη πνηνηηθά, θαζψο ζα πξνθχπηνπλ θαη λέεο είδνπο απεηιέο. ην πιαίζην απηφ
κία απφ απηέο ηηο λέεο απεηιέο απνηειεί θαη ην «λέθνο» ην νπνίν ζα πεξηγξάςνπκε
ζην επφκελν θεθάιαην.
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3. Τπνινγηζηηθό Νέθνο
3.1 Εηζαγσγή ζην «λέθνο»
Σν cloud computing (Υπνινγηζηηθό Νέθνο ή Νέθνο είλαη ε ειιεληθή εξκελεία ηνπ
φξνπ), είλαη πεξηζζφηεξν έλα πιαίζην γηα έλα δηαθνξεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν
παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φρη κηα ηερλνινγία, ην νπνίν θαίλεηαη πσο ζα κνλνπσιήζεη
ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ
(Information Technology) ηα επφκελα ρξφληα. Ώπνηειεί εμέιημε ηεο δηαδεδνκέλεο
πιένλ πηνζέηεζεο ηεο ηερλνινγίαο εηθνληθνπνίεζεο (virtualization) θαη ηνπ κνληέινπ
ππνινγηζκώλ σθέιεηαο (utility computing). Δ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ην «λέθνο» είλαη
φηη όλα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηελ ρξήζε ππνινγηζηή - είηε ζ’ έλαλ πξνζσπηθφ
ππνινγηζηή είηε ζ’ έλα θέληξν δεδνκέλσλ (data center)2 θάπνηαο εηαηξείαο, απφ ηελ
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ

θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ mail κέρξη ζπλεξγαζία ζε

έγγξαθα, κπνξνχλ λα κεηαηνπηζηνχλ ζην «λέθνο». Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
είλαη φηη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνχλ κε ζπζηήκαηα, δεδνκέλα, θαη φηη
άιιν, κ’ έλαλ ηξφπν πνπ “ειαρηζηνπνηεί ηελ απαξαίηεηε αιιειεπίδξαζε κε ηα
ππνθείκελα επίπεδα ηεο ζηνίβαο ηερλνινγηψλ” [9]. χκθσλα κε ην Cloud Computing
Manifesto [10], ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «λέθνπο» είλαη ε δπλαηφηεηα
δπλακηθήο θιηκάθσζεο ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο κ’ έλαλ απνδνηηθφ ηξφπν θαη ε
δπλαηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα έρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηήο ηεο ηζρχνο ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππνθείκελεο ηερλνινγίαο.
Σν «λέθνο» απνηειεί ηεξάζηηα αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη
ππνινγηζηηθνί πφξνη, θαζψο επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ φπνπ θαη αλ είκαζηε, αθφκα θαη ηελ ρξήζε
ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ρσξίο ν ρξήζηεο λα ρξεηάδεηαη λα ηα
αγνξάζεη θαη λα ηα εγθαηαζηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, αιιά κπνξεί πιένλ λα
ρξεζηκνπνηεί απηνχο ηνπο πφξνπο σο ππεξεζίεο. Δ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη
παξφκνηα κε ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην νπνίν ππάξρεη φζν ρξεηαζηνχκε
φπνηε ην ρξεηαζηνχκε θαη πιεξψλνπκε κφλν γηα φζν θαηαλαιψλνπκε. Ο
θαηαλαισηήο αζρνιείηαη κφλν κε ην πνπ βξίζθεηαη ε πξίδα θαη φρη κε ην πψο
2

Κέληξν δεδνκέλσλ είλαη έλαο ρψξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηεγάζεη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ θαη ζπλαθή εμαξηήκαηα, φπσο ηειεπηθνηλσληαθά θαη απνζεθεπηηθά ζπζηήκαηα.
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παξάγεηαη ή πξνζθέξεηαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ήδε ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ
πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο

θαη άιιεο πνπ ην πξνγξακκαηίδνπλ ζην άκεζν

κέιινλ. Παξφια απηά ππάξρεη ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ηη είλαη νη ππεξεζίεο «λέθνπο»,
πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ, πνηα είλαη ηα πηζαλά κεηνλεθηήκαηα θαη
εηδηθφηεξα πφζν αζθαιείο είλαη νη ππεξεζίεο απηέο θαη πφζν πξνζηαηεχεηαη ε
ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ.
Σν «λέθνο» είλαη ζπλέπεηα ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο ζε απνκαθξπζκέλα site ε νπνία
παξέρεηαη κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ. Ώπηφ ζπρλά παίξλεη ηελ κνξθή εξγαιείσλ πνπ
βαζίδνληαη ζην Web (web-based) ή εθαξκνγψλ, ζηα νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
έρνπλ πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα απφ έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο ζην
web (web browser) ζαλ λα ήηαλ έλα πξφγξακκα εγθαηεζηεκέλν ηνπηθά ζηνπο δηθνχο
ηνπο ππνινγηζηέο. Ώληί λα δηαηεξεί ν ρξήζηεο ην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ ινγηζκηθνχ
θαη πιηθνχ, ην «λέθνο» παξέρεη ππνινγηζηηθνχο πφξνπο θαηά δήηεζε (on demand)
κέζσ ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ. Οη ππνινγηζηηθνί πφξνη ινηπφλ κπνξνχλ λα
δηακνξθψλνληαη δπλακηθά, ζεσξεηηθά ρσξίο φξηα, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ρξήζηε θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Οη ρξήζηεο πιεξψλνπλ κφλν γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ηελ ηερλνινγία πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη, θαζψο ν πάξνρνο είλαη εθείλνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ ππεξεζία.
Κάπνηεο θνξέο ν ρξήζηεο είλαη κηα ζπζθεπή εμνπιηζκέλε κ’ έλα ιεηηνπξγηθφ
ζχζηεκα πνπ «ηξέρεη» έλαλ web browser. Αχν είλαη ηα πην ζεκαληηθά κέξε ηεο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ «λέθνπο»: ην θνκκάηη πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ην νπνίν
πεξηιακβάλεη ην δίθηπν ηνπ ρξήζηε (ή ηνλ ππνινγηζηή ηνπ) θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ
ρξεζηκνπνηεί γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην «λέθνο» κέζσ ελφο πεξηβάιινληνο δηεπαθήο,
φπσο έλαο web browser, θαη ην ίδην ην «λέθνο» ην νπνίν πεξηιακβάλεη πνηθίινπο
ππνινγηζηέο, δηαθνκηζηέο (servers) θαη ζπζθεπέο απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ.
Σν «λέθνο» έξρεηαη ζηνλ λνπ φηαλ ζθεθηφκαζηε ηη ρξεηάδεηαη πάληα ε Σερλνινγία
Πιεξνθνξηψλ: έλαλ ηξφπν λα απμήζνπκε ηελ ρσξεηηθφηεηα ή λα πξνζζέζνπκε
δπλαηφηεηεο ρσξίο λα επελδχζνπκε ζε λέεο ππνδνκέο, λα εθπαηδεχζνπκε πξνζσπηθφ
ή λα αγνξάζνπκε λέα πξνγξάκκαηα. Σν «λέθνο» πεξηθιείεη θάζε ππεξεζία ηελ νπνία
πιεξψλνπκε αλάινγα κε ηελ ρξήζε (pay-per–use), ε νπνία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ επεθηείλεη ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο ηεο Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξηψλ. ρεηίδεηαη κε ηελ αλάγθε θιηκάθσζεο ησλ ζπζηεκάησλ on demand,
κε ην πιενλέθηεκα λα κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ απφ
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νπνπδήπνηε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν, κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ λα
αληηθαηαζηήζνπκε ηελ ζπλερή ρξέσζε ππεξεζηψλ κε ρξέσζε αλάινγα κε ην πφζν
ρξεζηκνπνηνχκε κηα ππεξεζία θαη ηέινο κε ηελ επηζπκία ησλ εηαηξεηψλ λα κεηψζνπλ
ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ.
ζν αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ην θαηψηεξν επίπεδν είλαη ην πιηθφ - νη servers ζε
θέληξα δεδνκέλσλ, είηε αλήθνπλ ζε κηα εηαηξεία ή θάπνην παλεπηζηήκην γηα
εζσηεξηθή ρξήζε είηε αλήθνπλ ζηελ Amazon ή ηελ Google γηα δεκφζηα πξφζβαζε.
Σν επφκελν επίπεδν είλαη ε ηερλνινγία εηθνληθνπνηήζεο (virtualization), ε νπνία
επηηξέπεη ζ’ έλαλ server λα «ηξέρεη» πνιινχο αλεμάξηεηνπο εηθνληθνχο server. Δ
απηνκαηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ αλάκεζα ζηνπο
εηθνληθνχο server θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ απφ ηνλ ρξήζηε
(πειάηε) απαηηεί έλα επίπεδν δηαρείξηζεο. Ώπηφ επηηξέπεη αιεζηλή “pay-per-use”
ρξέσζε, θάηη ην νπνίν ειθχεη ηδηαίηεξα ηνπο ρξήζηεο ηνπ «λέθνπο». Σν επίπεδν
δηαρείξηζεο πξνζθέξεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα
εθκεηαιιεχνληαη ηελ επεμεξγαζηηθή θαη απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ «λέθνπο».
Ώιιά ην «λέθνο» δελ ζηακαηά εδψ. Δ παξνρή ινγηζκηθνχ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο κέζσ
ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία (Software as a
Service). Ώπηφ δεκηνπξγεί έλα αθφκα επίπεδν - ην ινγηζκηθφ «ηξέρεη» ζην «λέθνο»
θαη κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ κέζσ ελφο web browser ή κέζσ
ελφο εξγαιείνπ πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην Web.

Εηθόλα 1. Έλα απιφ κνληέιν επηπέδσλ ηνπ «λέθνπο»
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ίγνπξα ην «λέθνο» δίλεη κηα λέα πξννπηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε,
ζπλεξγαδφκαζηε

θαη

ιεηηνπξγνχκε

αλεμαξηήηνπ

πιαηθφξκαο

θαη

ηνπνζεζίαο. Έηζη φζν κπνξεί θάπνηνο λα έρεη πξφζβαζε ζην Web,

θπζηθήο
κπνξεί λα

εξγαζηεί φπνπ θαη φηαλ ζέιεη. Με κηα γξήγνξε θαη αμηφπηζηε ζχλδεζε δελ έρεη
ζεκαζία πνπ βξίζθεηαη ην έγγξαθν, ην email ή ηα δεδνκέλα πνπ ν ρξήζηεο βιέπεη
ζηελ νζφλε ηνπ. Υηίδνληαο πάλσ ζην Web 2.0, πξνρσξνχκε ζηελ επνρή ηεο
“παληαρνχ ππνινγηζηηθφηεηαο” – κε δεδνκέλα, επηθνηλσλία θαη εθαξκνγέο λα
βξίζθνληαη φπνπ ηα ρξεηαζηνχκε αξθεί λα έρνπκε ζπλδεζηκφηεηα. Καη ην Αηαδίθηπν
ζήκεξα βξίζθεηαη παληνχ γχξσ καο. εκεία αζχξκαηεο πξφζβαζεο ππάξρνπλ ζηα
ζπίηηα καο, ζηνλ ρψξν δνπιεηάο, ζε δεκφζηνπο ρψξνπο αθφκα θαη ζε εκπνξηθά
θαηαζηήκαηα [11]. Βπίζεο έρνπκε έλαλ πινχην ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ, απφ
ππνινγηζηέο γξαθείνπ θαη θνξεηνχο ππνινγηζηέο κέρξη ζπζθεπέο ρεηξφο, smart
phones θαη netbooks. Κάζε έλα απφ απηά έρεη έλα πιήζνο απφ δπλαηφηεηεοεθαξκνγέο γηα επηθνηλσλία, θαη πεξηερφκελν. ήκεξα παξφια, απηά γηα πξψηε θνξά
ππάξρεη ε πξννπηηθή ζχλδεζεο απηψλ ησλ πξνεγνπκέλσο αλεμάξηεησλ ζπζθεπψλ.
Με ην «λέθνο», “ε πιεξνθνξία δελ απνκνλψλεηαη ζε πξνζσπηθέο ζπζθεπέο αιιά
ζπλελψλεηαη ζ’ έλα ςεθηαθφ «λέθνο» ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κ’ έλα άγγηγκα ηνπ
δαρηχινπ καο ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο” [12]. χκθσλα κε ην IDC [13], ν
αξηζκφο ησλ ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην Internet παγθνζκίσο, ζα απμεζεί
παξαπάλσ απφ 3 δηζεθαηνκκχξηα κέρξη ην 2012 – δηπιάζηνο αξηζκφο ζε ζρέζε κε ην
2008. Μηζέο απφ απηέο ηηο ζπζθεπέο ζα είλαη θηλεηά, laptops, netbooks, θαη PDAs. Δ
IDC πξνβιέπεη πσο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην Web κέζσ
θηλεηψλ ζπζθεπψλ ζα ηξηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηνπ 2008 θαη
ζα ππεξβεί ην 1.5 δηζεθαηνκκχξην παγθνζκίσο κέρξη ην 2012.

3.2 Ο νξηζκόο ηνπ NIST
ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ National Institute of Standards and
Technology (NIST) γηα ην «λέθνο» [14]. Ο νξηζκφο μεθηλά κε δχν ζεκεηψζεηο:
εκείσζε 1: Σν «λέθνο» εμειίζζεηαη δηαξθψο. Οξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ,
πεξηπηψζεηο ρξήζεηο, ππνθείκελεο ηερλνινγίεο, θίλδπλνη θαη νθέιε ζα ηειεηνπνηεζνχλ
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κέζα απφ δηάινγν κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο. Ώπηνί νη νξηζκνί θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ζα αιιάδνπλ θαη ζα εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
εκείσζε 2: Δ βηνκεραλία ηνπ «λέθνπο» αληηπξνζσπεχεη έλα κεγάιν ζχζηεκα απφ
πνιιά κνληέια, πσιεηέο - θαηαζθεπαζηέο θαη εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα αγνξάο. Ο
παξψλ νξηζκφο πξνζπαζεί λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο ηνπ «λέθνπο».
Οξηζκφο: Σν «λέθνο» είλαη έλα κνληέιν πνπ επηηξέπεη on-demand πξφζβαζε κέζσ
δηθηχνπ ζε κηα θνηλφρξεζηε δεμακελή3 δηακνξθψζηκσλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ
(δίθηπα, servers, κλήκε, εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο) πνπ κπνξνχλ λα πξνζθεξζνχλ κε
ειάρηζηε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο.
Ώπηφ ην κνληέιν πξνσζεί ηελ δηαζεζηκφηεηα, θαη απνηειείηαη απφ πέληε απαξαίηεηα
ραξαθηεξηζηηθά, ηξία κνληέια ππεξεζηψλ θαη ηέζζεξα κνληέια αλάπηπμεο.
Ώπαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά
On-demand self-service: παξέρνληαη κνλνκεξψο ζηνπο θαηαλαισηέο ππνινγηζηηθέο
δπλαηφηεηεο, φπσο ρξφλνο ελφο server θαη δηθηπαθή απνζήθεπζε, απηφκαηα γηα φζν
ηηο ρξεηάδνληαη ρσξίο λα απαηηείηαη αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πάξνρν θάζε
ππεξεζίαο.
Επξεία δηθηπαθή πξόζβαζε: νη δπλαηφηεηεο ηνπ «λέθνπο» είλαη δηαζέζηκεο κέζσ
δηθηχνπ θαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηππνπνηεκέλσλ κεραληζκψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ
ρξήζε ηνπο απφ εηεξνγελείο πιαηθφξκεο πειαηψλ (π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα, laptops,
PDAs).
Δηάζεζε ησλ πόξσλ: νη ππνινγηζηηθνί πφξνη ησλ παξφρσλ ζπγθεληξψλνληαη γηα λα
εμππεξεηήζνπλ πνιιαπινχο πειάηεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν multi-tenant4, κε
δηαθνξεηηθνχο εηθνληθνχο θαη θπζηθνχο πφξνπο λα παξαρσξνχληαη δπλακηθά αλάινγα
κε ηελ δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Τπάξρεη κηα αίζζεζε αλεμαξηεζίαο φζν αθνξά ηελ
3

Αεμακελή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη έλα ζχλνιν αξρηθνπνηεκέλσλ πφξσλ πνπ
θπιάζζνληαη έηνηκνη γηα ρξήζε, αληί λα θαηαλέκνληαη θαη λα θαηαζηξέθνληαη on demand. Έλαο
πειάηεο ζα δεηήζεη έλα αληηθείκελν θαη ζα εθηειέζεη εξγαζίεο ζην επηζηξεθφκελν αληηθείκελν. ηαλ ν
πειάηεο ηειεηψζεη κε ην αληηθείκελν (ή ηνλ πφξν), ην επηζηξέθεη ζηελ δεμακελή, αληί λα ηνλ
θαηαζηξέςεη.
4 Ώλαθέξεηαη ζε κηα αξρή ζηελ αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα ινγηζκηθφ
εθηειείηαη ζηνλ server, εμππεξεηψληαο πνιιαπινχο νξγαληζκνχο πειαηψλ (tenants). Με κηα multitenant αξρηηεθηνληθή, κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηαρσξίζεη εηθνληθά ηα
δεδνκέλα θαη ηηο ξπζκίζεηο ηεο, θαη θάζε νξγαληζκφο-πειάηεο εξγάδεηαη κε έλα πξνζαξκνζκέλν
εηθνληθφ ζηηγκηφηππν ηεο εθαξκνγήο. Αειαδή δελ ππάξρεη μερσξηζηή εγθαηάζηαζε γηα θάζε πειάηε.
Οπζηαζηηθά, φινη νη πειάηεο ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη ιεηηνπξγνχλ ην ίδην ινγηζκηθφ, αιιά ν
θαζέλαο αγλνεί ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ.
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θπζηθή ηνπνζεζία, θαζψο ν θαηαλαισηήο δελ ειέγρεη ή δελ γλσξίδεη ηελ αθξηβή
ηνπνζεζία ησλ παξερφκελσλ πφξσλ, αιιά ίζσο λα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ
ηνπνζεζία ζ’ έλα πςειφηεξν επίπεδν αθαίξεζεο (π.ρ. ρψξα, θξάηνο ή θέληξν
δεδνκέλσλ). Παξαδείγκαηα παξερνκέλσλ πφξσλ πεξηιακβάλνπλ

επεμεξγαζία,

κλήκε, εχξνο δηθηχνπ θαη εηθνληθέο κεραλέο.
Γξήγνξε πξνζαξκνζηηθόηεηα: νη δπλαηφηεηεο ηνπ «λέθνπο» κπνξνχλ λα παξέρνληαη
γξήγνξα θαη κε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφκαηα.
ηνπο θαηαλαισηέο νη δπλαηφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη, ζπρλά θαίλνληαη λα είλαη
απεξηφξηζηεο θαη κπνξνχλ λα ηηο αγνξάζνπλ ζε νπνηαδήπνηε πνζφηεηα, νπνηαδήπνηε
ρξνληθή ζηηγκή.
Μεηξνύκελε

ππεξεζία:

ηα

ζπζηήκαηα

«λέθνπο»

ειέγρνπλ

απηφκαηα

θαη

βειηηζηνπνηνχλ ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ ρξεζηκνπνηψληαο δπλαηφηεηεο κέηξεζεο ζε
έλα επίπεδν αθαίξεζεο θαηάιιειν γηα ην ηχπν ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. κλήκε,
επεμεξγαζία, εχξνο θαη ελεξγνί ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ). Δ ρξήζε ησλ πφξσλ κπνξεί
λα παξαθνινπζεζεί. λα ειεγζεί θαη λα θαηαγξαθεί παξέρνληαο δηαθάλεηα γηα ηνλ
θαηαλαισηή θαη ηνλ πάξνρν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ππεξεζίαο.

Μνληέια ππεξεζηψλ
Λνγηζκηθό σο ππεξεζία (Software as a Service-SaaS): πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή
ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηηο εθαξκνγέο ηνπ παξφρνπ πνπ «ηξέρνπλ» ζε κηα
ππνδνκή ηνπ «λέθνπο». Οη εθαξκνγέο είλαη πξνζβάζηκεο κέζα απφ ηηο πνηθίιεο
ζπζθεπέο ησλ πειαηψλ, φπσο έλαο web browser (π.ρ. web-based email). Ο
θαηαλαισηήο

δελ

δηαρεηξίδεηαη

ή

ειέγρεη

ηελ

ππνθείκελε

ππνδνκή,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθηχνπ, ησλ servers, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ηεο κλήκεο, κε πηζαλή εμαίξεζε ηηο ξπζκίζεηο δηακφξθσζεο πεξηνξηζκέλσλ
εθαξκνγψλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο.
Πιαηθόξκα σο ππεξεζία (Platform as a Service-PaaS): πξνζθέξεηαη ζηνλ
θαηαλαισηή ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη πάλσ ζηελ ππνδνκή ηνπ «λέθνπο»,
εθαξκνγέο ή απνθηεζείζεο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ
θαη εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ πάξνρν. Ο θαηαλαισηήο δελ δηαρεηξίδεηαη
ή ειέγρεη ηελ ππνθείκελε ππνδνκή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθηχνπ, ησλ servers,
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ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο κλήκεο αιιά έρεη ηνλ έιεγρν ζηηο
αλαπηπζζφκελεο εθαξκνγέο θαη πηζαλψο ζε εθαξκνγέο πνπ θηινμελνχλ δηακνξθψζεηο
πεξηβάιινληνο.
Υπνδνκή σο ππεξεζία (Infrastructure as a Service-Iaas): πξνζθέξεηαη ζηνλ
θαηαλαισηή ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη θαη λα «ηξέμεη» απζαίξεην ινγηζκηθφ, πνπ
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηψληαο
βαζηθνχο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο φπσο επεμεξγαζία, κλήκε θαη δίθηπα.

Ο

θαηαλαισηήο δελ δηαρεηξίδεηαη ή ειέγρεη ηελ ππνθείκελε ππνδνκή, αιιά έρεη ηνλ
έιεγρν ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, κλήκε, αλαπηπζζφκελεο εθαξκνγέο, θαη πηζαλψο
πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζε επηιεγκέλα κέξε ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. host firewalls).

Εηθόλα 2. Μνληέια ππεξεζηψλ ηνπ «λέθνπο»

Μνληέια αλάπηπμεο
Ιδησηηθό «λέθνο» (Private cloud): ε ππνδνκή ηνπ «λέθνπο» ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά
γηα έλαλ νξγαληζκφ. Μπνξεί λα ηελ δηαρεηξίδεηαη έλαο νξγαληζκφο ή έλα ηξίην κέξνο
θαη κπνξεί λα ππάξρεη εληφο ρψξνπ ή εθηφο ρψξνπ.
Κνηλνηηθό «λέθνο» (Community cloud): ε ππνδνκή ηνπ «λέθνπο» κνηξάδεηαη ζε
δηάθνξνπο νξγαληζκνχο θαη ππνζηεξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλφηεηα πνπ έρεη θνηλά
ελδηαθέξνληα (π.ρ. απνζηνιή, απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πνιηηηθή). Μπνξεί λα ηελ
δηαρεηξίδνληαη νξγαληζκνί ή έλα ηξίην πξφζσπν θαη κπνξεί λα ππάξρεη εληφο ρψξνπ ή
εθηφο ρψξνπ.
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Δεκόζην «λέθνο» (Public cloud): Δ ππνδνκή ηνπ «λέθνπο» δηαηίζεηαη ζην επξχ θνηλφ
ή κηα κεγάιε νκάδα ηεο βηνκεραλίαο θαη αλήθεη ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ πνπιά ηηο
ππεξεζίεο.
Υβξηδηθό «λέθνο» (Hybrid cloud): ε ππνδνκή ηνπ «λέθνπο» είλαη κηα ζχλζεζε δχν ή
πεξηζζφηεξσλ «λεθψλ», (ηδησηηθφ, θνηλνηηθφ ή δεκφζην) πνπ παξακέλνπλ κνλαδηθέο
νληφηεηεο αιιά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηππνπνηεκέλε ή ηδηφθηεηε ηερλνινγία πνπ
επηηξέπεη θνξεηφηεηα ζε δεδνκέλα θαη εθαξκνγέο.

3.3 Θζηνξηθή αλαδξνκή
Δ πξσηαξρηθή ηδέα ηεο δηαλνκήο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ κέζσ ελφο παγθφζκηνπ
δηθηχνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1960. ρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «λέθνπο», ε ζχγθξηζή ηνπ κε ηελ βηνκεραλία ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, θαη νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ είραλ δηεξεπλεζεί ζην βηβιίν ηνπ Douglas
Parkhill's, The Challenge of the Computer Utility ην 1966.
Ο φξνο «λέθνο» πξνέξρεηαη απφ ηελ ηειεθσλία φπνπ νη ηειεπηθνηλσληαθέο εηαηξείεο,
πνπ κέρξη ην 1990 πξνζέθεξαλ θπξίσο απνθιεηζηηθά point-to-point θπθιψκαηα,
άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο Βηθνληθψλ Εδησηηθψλ Αηθηχσλ (Virtual Private
Network-VPN)5 κε ζπγθξίζηκε πνηφηεηα ππεξεζίαο αιιά κε ρακειφηεξν θφζηνο. Σν
ζχκβνιν ηνπ λέθνπο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ππνδειψζεη ην ζεκείν νξηνζέηεζεο
αλάκεζα ζε απηφ πνπ είλαη επζχλε ηνπ παξφρνπ θαη απηφ πνπ είλαη επζχλε ηνπ
ρξήζηε. Σν «λέθνο» επεθηείλεη απηφ ην φξην γηα λα θαιχςεη servers θαζψο θαη
ππνδνκή δηθηχνπ. Δ πξψηε επηζηεκνληθή ρξήζε ηνπ φξνπ «cloud computing» έγηλε
ζε κηα δηάιεμε ην 1997 απφ ηνλ Ramnath Chellappa.
Δ ηδέα ελφο "παγθφζκηνπ δηθηπνχ ππνινγηζηψλ" εκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1960
απφ ηνλ JCR Licklider, ν νπνίνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ARPANET
(Advanced Research Projects Agency Network). Σν φξακα ηνπ ήηαλ λα κπνξνχλ φινη
ζηνλ πιαλήηε λα δηαζπλδεζνχλ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα θαη
5

Έλα εηθνληθφ ηδησηηθφ δίθηπν (Virtual Private Network – VPN) είλαη έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηελ δεκφζηα ππνδνκή ηειεπηθνηλσληψλ, φπσο θάλεη θαη ην Αηαδίθηπν, γηα λα παξέρεη ζε
απνκαθξπζκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο αζθαιή πξφζβαζε ζην δίθηπν ελφο
νξγαληζκνχ. ηφρνο ηνπ είλαη λα απνθεπρζεί έλα αθξηβφ ζχζηεκα ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ γξακκψλ
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ έλα κφλν νξγαληζκφ.
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δεδνκέλα, ζε θάζε δηθηπαθφ ηφπν, απφ νπνπδήπνηε. Βίλαη έλα φξακα πνπ κνηάδεη
πνιχ κε απηφ πνπ νλνκάδνπκε «λέθνο». Άιινη εηδηθνί απνδίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ
«λέθνπο» ζηνλ John McCarthy ν νπνίνο πξφηεηλε ηελ ηδέα ε ππνινγηζηηθφηεηα λα
κπνξεί λα δηαλέκεηαη ζαλ ππεξεζία θνηλήο σθέιεηαο.
Ώπφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, ην «λέθνο» έρεη αλαπηπρζεί ζε πνιιά επίπεδα. Παξφια
απηά, είρε αξγή αλάπηπμε γηα ην θνηλφ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 πνπ ην Αηαδίθηπν
άξρηζε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθφ εχξνο δψλεο,.
Έλα απφ ηα πξψηα νξφζεκα ζηελ εμέιημε ηνπ «λέθνπο» ήηαλ ε άθημε ηνπ
Salesforce.com ην 1999, πνπ πξσηνπφξεζε ηελ ηδέα ηεο παξνρήο εθαξκνγψλ ζε
επηρεηξήζεηο κέζσ ελφο απινχ website. Δ εηαηξεία άλνημε ηνλ δξφκν ζε
εμεηδηθεπκέλεο θαη κε εηαηξείεο λα παξέρνπλ εθαξκνγέο κέζσ ηνπ Αηαδηθηχνπ.
Δ Amazon έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ «λέθνπο» εθζπγρξνλίδνληαο ηα
θέληξα δεδνκέλσλ, ηα νπνία φπσο ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα ππνινγηζηψλ,
ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 10% ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπο θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Ώθνχ
δηαπηζηψζεθε φηη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ «λέθνπο» νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο
ζηελ απφδνζε, ε Amazon μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ γηα
παξνρή ππεξεζηψλ ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη εηζήγαγε ην Amazon Web Service
(AWS) ην 2006.[15] ηελ ζπλέρεηα ην 2006, ιάλζαξε ην Elastic Compute cloud
(EC2) σο εκπνξηθή ππεξεζία Εζηνχ πνπ επέηξεπε ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο
λα λνηθηάζνπλ ππνινγηζηέο γηα λα «ηξέρνπλ» ηηο δηθέο ηνπο εθαξκνγέο.
Σν 2007, ε Google, ε IBM θαη θάπνηα παλεπηζηήκηα μεθίλεζαλ έλα εξεπλεηηθφ έξγν
κεγάιεο θιίκαθαο γηα ην «λέθνο». [16] ηηο αξρέο ηνπ 2008, ην Eucalyptus έγηλε ε
πξψηε AWS API πιαηθφξκα αλνηρηνχ θψδηθα γηα ηελ αλάπηπμε ηδησηηθψλ «λεθψλ».
Έλα άιιν κεγάιν βήκα έγηλε ην 2009, θαζψο ην Web 2.0 έθηαζε ζην απφγεην ηνπ,
ελψ ε Google θαη άιιεο εηαηξείεο άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ browser-based
επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, φπσο ην Google Apps.
Σνλ Μάξηην ηνπ 2010, ν Steve Ballmer ηεο Microsoft, δήισζε γηα ην κέιινλ ηεο
εηαηξείαο: “Σν 75 % ησλ αλζξψπσλ καο ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά εμ’ νινθιήξνπ
ην «λέθνο», ζ’ έλα ρξφλν απφ ηψξα ην πνζνζηφ απηφ ζα είλαη 90 %”. [17]
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3.4 Οξηζκνί
ηελ παξνχζα ελφηεηα εμεγνχληαη φξνη πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην «λέθνο» ψζηε λα
γίλεη πην θαηαλνεηή ε έλλνηα.
Καηά δήηεζε (On-demand): Δ βαζηθή πξνυπφζεζε πνπ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ «λέθνπο» είλαη λα κπνξεί λα δηαλέκεη ππνινγηζηηθνχο πφξνπο
φηαλ ν πειάηεο ηνπο ρξεηάδεηαη. Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, νη δηαζέζηκνη
ππνινγηζηηθνί πφξνη πξέπεη είλαη ζρεδφλ άπεηξνη (π.ρ. ν πειάηεο δελ πεξηνξίδεηαη απφ
ην ζχλνιν ησλ server θαη είλαη επζχλε ηνπ παξφρνπ λα έρεη αξθεηνχο πφξνπο ψζηε λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ πειαηψλ). Σν λα αμηνπνηνχληαη νη
ππνινγηζηηθνί πφξνη on-demand, είλαη κηα απφ ηηο πην επηζπκεηέο δπλαηφηεηεο γηα
έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, γηαηί εμαιείθεη ηελ αλάγθε πξνγξακκαηηζκνχ,
αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο πφξσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ζην
κέιινλ. Ώπηφ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε-επηρείξεζε λα απνθεχγεη κηα πεξηηηή επέλδπζε
ζε πφξνπο. Βπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ην «λέθνο» κε ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ λα
έρεη κηα επηρείξεζε δηθνχο ηεο πφξνπο (π.ρ. server), ην «λέθνο» κεηψλεη ην θφζηνο
πνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ έρνπκε πφξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιήξσο. πλέπεηα
απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ on-demand ππνινγηζηηθψλ πφξσλ είλαη ην γεγνλφο
πσο νη πξνκεζεπηέο ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο ρσξίο λα πξέπεη
εθ ησλ πξνηέξσλ λα πξνβιέπνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πειαηψλ. [18]
Πιεξσκή αλάινγα κε ηελ ρξήζε (Pay-per-use): Βίλαη κηα άιιε πηπρή ηνπ «λέθνπο»
πνπ βαζίδεηαη ζ’ έλα κνληέιν ρξέσζεο. Ο πειάηεο πιεξψλεη κφλν γηα
βξαρππξφζεζκε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη απηή ε ρξήζε κπνξεί λα κεηξεζεί, γηα
παξάδεηγκα αλά ψξεο ή κέξεο, κεηαηξέπνληαο απηφ πνπ ζα έπξεπε λα είλαη
θεθαιαηαθέο

δαπάλεο

(capital

expenses-CAPEX)

ζε

ιεηηνπξγηθέο

δαπάλεο

(operational expenses-OPEX)6. Δ έλλνηα ηνπ «λέθνπο» είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε
ηελ ηδέα ηνπ utility computing. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, νη ππνινγηζηηθνί πφξνη
πξνζθέξνληαη on-demand, φπσο ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην λεξφ θαη ην θπζηθφ αέξην
6

Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο είλαη έλα ζπλερηδφκελν θφζηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο πξντφληνο, επηρείξεζεο
ή ζπζηήκαηνο. Κεθαιαηαθέο δαπάλεο, είλαη ην θφζηνο ηεο αλάπηπμεο ή παξνρήο κε αλαιψζηκσλ
κεξψλ γηα έλα πξντφλ ή ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ε αγνξά ελφο θσηνηππηθνχ απνηειεί θεθαιαηαθέο
δαπάλεο, θαη ην θφζηνο κηαο ρξνληάο γηα ην ραξηί, κειάλη, ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ζπληήξεζε ηνπ
θσηνηππηθνχ απνηεινχλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.
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παξέρνληαη απφ κηα επηρείξεζε θνηλήο σθέιεηαο, αιιά ζηελ πεξίπησζε ησλ
ππνινγηζηηθψλ πφξσλ ν θαηαλαισηήο νπζηαζηηθά ηνπο λνηθηάδεη. Παξφια απηά, ζε
αληίζεζε κε κηα παξαδνζηαθή ζπκθσλία κίζζσζεο φπνπ νη πφξνη ζα βξίζθνληαλ ζηνλ
θπζηθφ ρψξν ηνπ πειάηε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ «λέθνπο» νη πφξνη βξίζθνληαη απιά
θάπνπ κέζα ζην «λέθνο»- θαη φρη ζε κηα θαζνξηζκέλε θπζηθή ηνπνζεζία. Βπηπιένλ
λα ζεκεησζεί φηη ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ,
ηα νπνία φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δηαζέζηκα γηα κεηέπεηηα ρξήζε - ην λα κελ
ρξεζηκνπνηείηαη ε επεμεξγαζηηθή ηζρχο απηή ε ηζρχο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
ζπαηαιάηε - αθνχ δελ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα κεηέπεηηα ρξήζε. Βπνκέλσο είλαη
ζπκθέξνλ γηα ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ «λέθνπο» λα δερηεί ε επηρείξεζε-πειάηεο
λα αμηνπνηήζεη φιε (ή ζρεδφλ φιε) απηή ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ. [19]
Βηθνληθνπνίεζε (Virtualization): Βίλαη κηα κέζνδνο γηα λα «ηξέρνπλ» πνιιά
αλεμάξηεηα εηθνληθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζ’ έλαλ κφλν ππνινγηζηή. Ώπηή ε
πξνζέγγηζε κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο απφ ηελ επέλδπζε γηα ηνλ ππνινγηζηή. Ο φξνο
επηλνήζεθε ηελ δεθαεηία ηνπ 1690 αλαθνξηθά κε ηελ εηθνληθή κεραλή (virtual
machine). Δ δεκηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε εηθνληθψλ κεραλψλ ζπρλά απνθαιείηαη
πιαηθφξκα virtualization (platform virtualization). H πιαηθφξκα virtualization
εθηειείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή απφ ην ινγηζκηθφ πνπ νλνκάδεηαη
πξόγξακκα ειέγρνπ (control program). Σν πξφγξακκα ειέγρνπ

δεκηνπξγεί έλα

πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο, έλαλ εηθνληθφ ππνινγηζηή, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηε
ζπζθεπή λα ρξεζηκνπνηεί εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζπρλά
νλνκάδεηαη θηινμελνχκελν ινγηζκηθφ (guest software).
Δ κέζνδνο virtualization ζε ππνινγηζηέο ή ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θξχβεη απφ ηνπο
ρξήζηεο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο ππνινγηζηηθήο πιαηθφξκαο, αληί απηνχ
δείρλεη κηα αθεξεκέλε ππνινγηζηηθή πιαηθφξκα. Έλαο «επφπηεο» (hypervisor) είλαη
έλα ηκήκα ηνπ ινγηζκηθνχ virtualization πνπ επηηξέπεη ζε πνιιαπιά ιεηηνπξγηθά
ζπζηήκαηα λα εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα ζ’ έλαλ ππνινγηζηή. Παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ
πνπ παξέρνπλ ηέηνηα πεξηβάιινληα είλαη νη VMware, Microsoft, θαη Citrix Systems.
Δ κέζνδνο virtualization απνηειεί κηα ζηαζεξή βάζε γηα φιεο ηηο αξρηηεθηνληθέο
«λέθνπο». Βπηηξέπεη ηελ γελίθεπζε θαη ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ ησλ θέληξσλ
δεδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ πφξν πνπ κπνξεί κνηξαζηεί ζε φιεο ηηο
εθαξκνγέο. Με ηελ απνζχλδεζε ηεο θπζηθήο ππνδνκήο απφ ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο
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ππεξεζίεο πνπ θηινμελνχληαη, ε κέζνδνο virtualization επηηξέπεη κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη επειημία, ρσξίο θακηά επίπησζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, ή ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. Με ηνλ
δηαρσξηζκφ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο απφ ην ππνθείκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη πιηθφ,
ε κέζνδνο virtualization επηηξέπεη κεγάιε κεηαθεξζηκφηεηα. ηαλ επεθηείλεηαη ζε
θάζε ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο π.ρ. επηθάλεηα εξγαζίαο, δίθηπν, κλήκε θαη server,
επηηξέπεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, φρη κφλν ζε server
θαη κλήκε αιιά θαη ζε θέληξα δεδνκέλσλ θαη δίθηπα. Παξφιν πνπ πνιινί νξγαληζκνί
ζηξέθνληαη ζηελ κέζνδν virtualization γηα λα κεηψζνπλ ηηο θεθαιαηαθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπο, ν απψηεξνο ζηφρνο ζην «λέθνο» είλαη ν δηαρσξηζκφο
αλάκεζα ζε εθαξκνγέο θαη ππνδνκή. [20]
Τπνινγηζκνί σθέιεηαο (Utility computing): Βίλαη ν ζπλδπαζκφο ππνινγηζηηθψλ
πφξσλ σο κηα κεηξνχκελε ππεξεζία παξφκνηα κε ηηο ππεξεζίαο θνηλήο
σθέιεηαο (φπσο ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ, θπζηθφ αέξην θαη ηειέθσλν). Ώπηφ ην
κνληέιν έρεη ην πιενλέθηεκα φηη ην αξρηθφ θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ππνινγηζηηθψλ
πφξσλ είλαη ρακειφ ή κεδεληθφ. Ώληί απηνχ, νη ππνινγηζηηθνί πφξνη ζηελ νπζία
ελνηθηάδνληαη, κεηαηξέπνληαο ηελ αλάγθε γηα αγνξά πξντφλησλ (πιηθφ, ινγηζκηθφ θαη
εχξνο δψλεο δηθηχνπ) ζε ππεξεζίεο. Ξεθηλψληαο ην 2002 έγηλε ην ζεκέιην γηα ην
κνληέιν ηνπ «λέθνπο ην νπνίν δηέδσζε πεξεηαίξσ ηελ ηδέα ηεο ρξήζεο ππνινγηζηψλ,
εθαξκνγψλ θαη δηθηχσλ σο ππεξεζία. Ώξρηθά ππήξμε θάπνηνο ζθεπηηθηζκφο γη’ απηή
ηελ ηφζν κεγάιε αιιαγή. Παξφια απηά, ην λέν απηφ κνληέιν έγηλε ε θπξίαξρε ηάζε
κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ “The Big Switch” ηνπ Nick Carr. Οη εηαηξείεο IBM,
HP θαη Microsoft ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εγέηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ utility computing
κε εξεπλεηέο λα εξγάδνληαη ζηηο πξνθιήζεηο αξρηηεθηνληθήο θαη αλάπηπμεο απηνχ
ηνπ λένπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ. Οη εηαηξείεο Google, Amazon θαζψο θαη άιιεο
άξρηζαλ λα έρνπλ ην πξνβάδηζκα ην 2008, θαζψο θαζηέξσζαλ ηηο δηθέο ηνπο utility
ππεξεζίεο γηα εθαξκνγέο.
Σν utility computing εκπεξηέρεη θάπνηα κνξθή ηεο ηερλνινγίαο virtualization ψζηε ε
πνζφηεηα ηεο κλήκεο θαη ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο πνπ είλαη δηαζέζηκε λα είλαη
ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ απηή ελφο κφλν ππνινγηζηή κε δηακνηξαζκφ ρξφλνπ
(time-sharing). Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξαζθήλην
πνιιαπινί servers. Ώπηνί κπνξεί λα είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε ζπζηνηρία ππνινγηζηψλ
πνπ θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εθκίζζσζεο, ή αθφκα θαη έλαο
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ππνρξεζηκνπνηνχκελνο ππεξππνινγηζηήο (supercomputer). Δ ηερληθή γηα ηελ
εθηέιεζε απιψλ

ππνινγηζκψλ ζε πνιιαπινχο ππνινγηζηέο είλαη γλσζηή σο

Καηαλεκεκέλε Πιεξνθνξηθή (Distributed Computing)7[21]

3.5 «Νέθνο» θαη εθπαίδεπζε
Οη ππεξεζίεο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην «λέθνο» ζα κπνξνχζαλ πηζαλψο
λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηελ εθπαίδεπζεο. Σν «λέθνο» κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε
δηείζδπζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΒ ζηελ εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγάιν πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ, ηα νπνία είλαη αλά
πάζα ζηηγκή δηαζέζηκα απφ νπνηνδήπνηε Δ/Τ κε πξφζβαζε ζην Αηαδίθηπν. Οη
καζεηέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα
βηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο αιιειεπίδξαζεο κε κηα πιεζψξα ινγηζκηθψλ, ελψ ηνπο
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη λα
ζπλεξγάδνληαη κε νκάδεο καζεηψλ απφ άιια ζρνιεία. ινη έρνπλ πξφζβαζε ζε
αλεμάληιεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη αλεμάληιεηε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Άιια
πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ «λέθνπο» είλαη θαη ηα εμήο:
Μείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ζρνιηθψλ
εξγαζηεξίσλ Δ/Τ γηα εγθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε, θαη ελεκέξσζε ησλ
ινγηζκηθψλ. Σα ινγηζκηθά πιένλ ζα δηαηίζεληαη απφ ην «λέθνο»
Βμάιεηςε ηεο δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο πςειήο ηερλνινγίαο ζε ηνπηθφ
επίπεδν (π.ρ. εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, λένη επεμεξγαζηέο,
κεγαιχηεξεο κλήκεο, θιπ)
Σν «λέθνο» δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο εθαξκνγψλ θαη πφξσλ πνπ δε
δηαζέηνπκε ηνπηθά θαη έηζη κπνξνχκε πιένλ λα αμηνπνηνχκε Δ/Τ κε
ππνηππψδεηο δπλαηφηεηεο θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζα κείσζε ησλ δαπαλψλ
γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ησλ εξγαζηεξίσλ
Δ/Τ (π.ρ., κεηξηθέο, ζθιεξνί δίζθνη, κλήκεο θιπ).
Αηαζεζηκφηεηα ινγηζκηθνχ θαη δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί νπνηεδήπνηε θαη απφ νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή κε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Αηαδίθηπν, ελψ εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη
7

Δ Καηαλεκεκέλε Πιεξνθνξηθή είλαη έλαο ηνκέαο ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο πνπ κειεηά ηα
θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα
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έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπο (ζεκεηψζεηο, εξγαζίεο,
θσηνγξαθίεο, βίληεν), ρσξίο λα κεξηκλνχλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κε ζπζθεπέο
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο (CD’s, DVD’s, USB flash κλήκεο θ.ιπ.). [22]
Ώλακθηζβήηεηα ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ ρξήζε ηνπ «λέθνπο» ζηελ εθπαίδεπζε
είλαη πνιιά. Παξφια απηά πνιινί απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ «λέθνπο» πνπ αλαθέξνληαη
ζε επφκελε ελφηεηα πθίζηαληαη θαη γηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Ο Katz [23]
πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν πξνβιεκαηηζκψλ πνπ αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ ην «λέθνο» ζα επηθέξεη
ζην πεξηβάιινλ ηεο Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά θνηηεηψλ θαη πξνζσπηθνχ. Τπάξρνπλ πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη
λα αληηκεησπηζηνχλ - γηα παξάδεηγκα, πσο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί φηη νη
πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη κπνξνχλ λα ειέγρνληαη ζην «λέθνο»- θαη θηινζνθηθά
δεηήκαηα- φπσο ε κνξθή ηεο ππνηξνθίαο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν. Σα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ πσο νη αιιαγέο ζηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ
πνπ ζπλεπάγεηαη ην «λέθνο», ζα επεξεάζνπλ αλαπφθεπθηα φινπο, αλ θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ απηφ ζα ιάβεη ρψξα πνηθίιεη. Σέινο φπσο ν Goldstein δειψλεη [24] “ην
«λέθνο» κπνξεί λα κεηώζεη ην ζύλνιν ησλ παξαδνζηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη
έλα παλεπηζηεκηαθό ίδξπκα, παξόια απηά έρεη λα ζηαζκίζεη έλα πην πνιπζύλζεην
ζύλνιν επηινγώλ”.

3.6 Έξεπλεο ζρεηηθά κε ην «λέθνο»
ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ην «λέθνο».[25] Να ζεκεησζεί πσο νη έξεπλεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2010.
Δ εηαηξεία εξεπλψλ Gartner πξφζθαηα αλαθνίλσζε πσο ε παγθφζκηα αγνξά
ππεξεζηψλ «λέθνπο» κέρξη ην 2014 ζα έρεη θηάζεη ηα 148,8 δηο ελψ ην 2010 ήηαλ 68
δηο $. Ο Ben Pring, αληηπξφεδξνο ηεο Gartner δήισζε: “Παξαηεξνύκε κηα επηηάρπλζε
ζηελ πηνζέηεζε ηνπ «λέθνπο» θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ από ηηο επηρεηξήζεηο, θαη κηα
έθξεμε δξαζηεξηόηεηαο θαζώο πάξνρνη ηερλνινγηώλ εθκεηαιιεύνληαη ηελ απμαλόκελε
εκπνξηθή επθαηξία”. Δ εηαηξεία εθηηκά πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 5 εηψλ,
νη επηρεηξήζεηο ζα δαπαλήζνπλ ζπλνιηθά 112 δηο $ ζηα κνληέια ππεξεζηψλ
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Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία (SaaS), Πιαηθφξκα σο Τπεξεζία (PaaS) θαη Τπνδνκή σο
Τπεξεζία (IaaS). χκθσλα κε ηελ Gartner, ην κεξίδην ησλ Δ.Π.Ώ. ζηελ παγθφζκηα
αγνξά ππεξεζηψλ «λέθνπο» ην 2009 ήηαλ 60% θαη 58% ην 2010. Μέρξη ην 2014 ζα
κεησζεί ζην 50% δείρλνληαο έηζη ηελ παγθφζκηα ψζεζε.
Δ ειεγθηηθή εηαηξεία KPMG δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζηειέρε πιεξνθνξηθήο ηελ άλνημε ηνπ 2010, θαη ε νπνία
επηζεκαίλεη πσο ην «λέθνο» ζα είλαη ν θχξηνο κνριφο αχμεζεο ησλ εζφδσλ ηα
επφκελα 3 ρξφληα. Σν 54% ησλ ζηειερψλ θαηνλφκαζε ην «λέθνο» σο βαζηθφ
παξάγνληα γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ, ελψ ζηελ
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ κε 51% νη εθαξκνγέο γηα θηλεηά, θαη κε 43% ην client
computing θαη virtualization. Οη επελδχζεηο ζην «λέθνο» θαζψο θαη ζηηο εθαξκνγέο
γηα θηλεηά κπνξεί λα απμεζεί θαηά πεξηζζφηεξν απφ 10% θάζε ρξφλν, επηζεκαίλεη ε
KPMG.
Μηα άιιε ζεκαληηθή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Pew Internet & American
Life Project, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε πσο ην 71% ησλ εγεηψλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζκνπ πηζηεχνπλ πσο κέρξη ην 2020 δελ ζα ρξεζηκνπνηνχκε πηα έλαλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή γεληθνχ ζθνπνχ σο ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν πιεξνθνξηθήο. Ώληί απηνχ
ζα ρξεζηκνπνηνχκε λένπο ηχπνπο εθαξκνγψλ «λέθνπο» θαη εθαξκνγέο Αηαδηθηχνπ
πνπ ζα «ηξέρνπλ» ζηα smartphones. Σν πην θαηλνηφκν ινγηζκηθφ ζα ππάξρεη ζε
smartphones, θαη νη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο ζα εξγάδνληαη ζε εθαξκνγέο web.
Ο ζεκεξηλφο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη κέρξη ην 2020,
ζχκθσλα κε ην 71% ησλ εξσηεζέλησλ. Ώιιά ζα βξεη λένπο ξφινπο κεηαηξέπνληάο ην
ζε έλα εξγαιείν πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο ςεθηαθφο θφκβνο. To 27% ησλ
εξσηεζέλησλ δήισζε πσο ην «λέθνο» ζα αλαπηπρζεί θαη ζα κπεη ζηελ δσή καο, αιιά
ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζα εμαθνινπζεί λα είλαη ε θχξηα ζπζθεπή πνπ ζα
ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο καο. Δ έξεπλα αλαθέξεη ηελ θξάζε
“Δηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (internet of things)”, ην νπνίν ζα ζπλδέεη ζπζθεπέο πνπ
ζα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο δηεχζπλζε IP. Βίηε πξφθεηηαη γηα ζπζθεπέο ειέγρνπ είηε γηα
ην ηειερεηξηζηήξην ηεο ηειεφξαζεο, ζα παξέρνληαη κέζσ ηνπ «λέθνπο» «έμππλα»
ραξαθηεξηζηηθά: γηα παξάδεηγκα, εάλ ράζεηο ην ηειερεηξηζηήξην ηεο ηειεφξαζεο,
κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην smartphone γηα λα ην βξεηο, κέζσ κηαο εθαξκνγήο.
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Σν «λέθνο» θαη ε ππνθείκελε ηερλνινγία σξηκάδνπλ γξήγνξα. Τπάξρεη κηα αίζζεζε
πσο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα εξεπλήζεη ε βηνκεραλία ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ην «λέθνο». Βίλαη θαηξφο ινηπφλ νη εηαηξείεο λα αζρνιεζνχλ
ζνβαξά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην «λέθνο».
Βάλ ην 2010 είλαη ε ρξνληά πνπ ην «λέθνο» είδε κηα ηεξάζηηα αχμεζε ελδηαθέξνληνο
ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, δελ είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθηεί πσο ην 2011 ζα θέξεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα
θαηαζθεπάζνπλ ηηο ππνδνκέο πιεξνθνξηθήο ηνπο.

3.7 Πάξνρνη ππεξεζηώλ «λέθνπο»
ήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ππεξεζίεο
«λέθνπο». Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη νη Amazon, Rackspace Cloud, Salesforce,
Skytap, Microsoft, Google. Κάπνηεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο Πιεξνθνξηθήο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην «λέθνο» είλαη νη Huawei, Cisco, Fujitsu, DC Wirenet,
Dell, Red Hat, Hewlett Packard, IBM, VMware, Hitachi θαη NetApp. Ώθνινπζεί
έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ «λέθνπο».
Cloud computing
Amazon

Cloud storage
Amazon S3

Microsoft
Flexiant
Google
OneNet
Joyent
Rackspase Cloud
Salesforce
Skytap
Jitscale
Tata IAAS
DedicatedNow

Intermap XIPCloud Storage
Nirvanix
Windows Azure
PhoneKlone
Dropbox
Box.net

Πίλαθαο 1. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο παξφρσλ ππεξεζηψλ «λέθνπο»
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3.7.1 Τπεξεζίεο «λέθνπο» ηεο Google
ηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε ελδεηθηηθά ηηο ππεξεζίεο «λέθνπο» πνπ πξνζθέξεη ε
Google. H εηαηξεία Google είλαη απφ ηνπο πξψηεο εηαηξείεο πνπ πξνζέθεξαλ
ππεξεζίεο «λέθνπο», γη’ απηφ άιισζηε έρεη πιένλ θαζηεξσζεί ζηνλ ρψξν. Οη
ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη είλαη ε Google Apps8, θαη ε Google App Engine9.
Δ Google Apps είλαη κηα ζνπίηα πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο ππεξεζίεο φπσο ην Gmail,
Google Docs, Google Calendar, Google Groups, Google Sites, θαη Google Video. Σν
Gmail πξνζθέξεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ην Google Calendar
πξνζθέξεη έλα εκεξνιφγην κε ξαληεβνχ παξφκνην κε εθείλν ηνπ Outlook. Τπάξρεη
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Με ην Google Groups έλαο
ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη νκάδεο. Βπηπιένλ κπνξεί λα
ειέγρεη πνηνο έρεη πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν, ελψ ηα κέιε κηαο νκάδαο κπνξνχλ λα
ιακβάλνπλ κέξνο ζε κεηαμχ ηνπο ζπδεηήζεηο. Μηα ηέηνηα ππεξεζία ζα κπνξνχζε
πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θάπνηαο επηρείξεζεο, θαζψο δίλεη
ηελ δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ έγγξαθσλ, εκεξνιφγησλ, θαη θνηλφρξεζησλ θαθέισλ
κεηαμχ κηαο νκάδαο ρξεζηψλ αληί κεηαμχ κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ.
Σν Google Docs είλαη κηα δσξεάλ ππεξεζία πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
δεκηνπξγνχλ, λα δηακνηξάδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζε έγγξαθα, ππνινγηζηηθά
θχιια θαη παξνπζηάζεηο. Βπηπιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θφξκεο
HTML. Ο ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο έρεη πξφζβαζε ζην Google Docs κέζσ ελφο web
browser, δελ απαηηεί ειεθηξνληθά ίρλε θαη ε ππεξεζία είλαη έηνηκε γηα ρξήζε.
Κάπνηεο κηθξέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην Google Docs σο ελαιιαθηηθή ιχζε
γηα ην Office. Ώλ θαη δελ έρεη ηφζν πιήξεηο δπλαηφηεηεο, φπσο ην Office, ην
Google Docs παξέρεη βαζηθέο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη ινγηζηηθψλ
θχιισλ. Βπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ κνξθψλ εγγξάθσλ ηνπ Office
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ .doc, .docx, .xls, and .xlsx. Πξφζθαηεο βειηηψζεηο
επηηξέπνπλ επίζεο ηελ επεμεξγαζία ηνπ εγγξάθνπ θαη offline.
Σν Google Sites είλαη έλαο ηξφπνο λα δεκηνπξγήζεη θάπνηνο εχθνια αζθαιείο
ηζηνζειίδεο γηα intranet θαη νκαδηθά έξγα. Αελ απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο νχηε
8

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε
www.google.com/apps/intl/en/business/index.html
9
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε code.google.com/intl/el-GR/appengine/
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γλψζεηο HTM θαζψο πξνζθέξεη έηνηκα πξφηππα. Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα
δηαρεηξηζηνχλ ηελ ηζηνζειίδα δίλνληαο δηθαηψκαηα ρξήζεο ζε φιε ηελ επηρείξεζε,
θαη νη ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ θαη λα αλαθαιέζνπλ ηελ πξφζβαζε ζε
αξρεία νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκνχλ.
Με ην Google Video νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ βίληεν κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο

ηνπο

κε

αζθάιεηα

ρσξίο

πιεξνθνξίεο. Ο ρξήζηεο επίζεο κπνξεί

λα

απνθαιχπηνληαη

εκπηζηεπηηθέο

λα αλαξηήζεη, λα αλαπαξάγεη θαη λα

αλαδεηήζεη βίληεν online.
H ππεξεζία Google Apps θνζηίδεη 50 $ ηνλ ρξφλν γηα θάζε ρξήζηε. Τπάξρνπλ
πνιιέο εθδφζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Standard, Premier, Educators, NonProfit, θαη Government.
Δ Google πξνζθέξεη επίζεο κηα ππεξεζία πνπ νλνκάδεηαη Google App Engine πνπ
επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα «ηξέρνπλ» web εθαξκνγέο ζηνπο server ηεο Google.
Τπνζηεξίδεη Java θαη Python εθαξκνγέο. Δ Google App Engine επηηξέπεη ζηνπο
ρξήζηεο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα θηινμελνχλ εθαξκνγέο web ζην ίδην ζχζηεκα πνπ
ππνζηεξίδεη ηηο Google εθαξκνγέο. Πξνζθέξεη γξήγνξε αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε,
απιή δηαρείξηζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα αζρνιεζεί κε ην πιηθφ, ηα
patches10 ή ην back up. Βπίζεο πξνζθέξεη πξνζαξκνζηηθφηεηα ρσξίο ηδηαίηεξε
πξνζπάζεηα απφ ηνλ ρξήζηε.

3.7.2 Η ππεξεζία Pithos
Θα πεξηγξάςνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηελ ππεξεζία Pithos11 πνπ βαζίδεηαη ζην «λέθνο».
Δ ππεξεζία αλήθεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο Αηα ΐίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Δ
δηαρείξηζή ηεο γίλεηαη απφ ηελ ΒΑΒΣ Ώ.Β., ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ηε δηαρείξηζε
ηνπ Βζληθνχ Αηθηχνπ Έξεπλαο & Σερλνινγίαο θαηά ην πξφηππν ησλ αληίζηνηρσλ
Βξεπλεηηθψλ θαη Βθπαηδεπηηθψλ Αηθηχσλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο.

10

Έλα patch είλαη έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα δηνξζψλεη πξνβιήκαηα ή λα
ελεκεξψλεη (update) έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή ή ηα δεδνκέλα πνπ απηφ ππνζηεξίδεη.
11
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε pithos.grnet.gr/description.html
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Δ ππεξεζία Pithos πξνζθέξεη ζε θάζε ρξήζηε 50 GBytes απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ
online, πξνζβάζηκα απφ παληνχ, πάληνηε, κε αζθάιεηα. Δ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο είλαη
ειεχζεξε θαη δσξεάλ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη φια ηα άιια κέιε ηεο ειιεληθήο
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ κε αζθάιεηα ηα
αξρεία ηνπο θαη λα ηα κνηξαζηνχλ κε άιινπο ρξήζηεο. Βπηπιένλ, ε ππεξεζία
πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αλαδήηεζεο, θαη αξρεηνζέηεζεο (versioning). πγθεθξηκέλα
ππνζηεξίδεηαη ε εμήο ιεηηνπξγίεο:
Ο πξνζσπηθφο ρψξνο απνζήθεπζεο κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε ηεξαξρηθέο δνκέο
θαηαιφγσλ – ππνθαηαιφγσλ
Πέξαλ ηεο θπζηθήο νξγάλσζεο ζε θαηαιφγνπο, θάζε αξρείν κπνξεί λα
ζπζρεηηζηεί κε έλα ή πεξηζζφηεξα tags γηα ιφγνπο θαιχηεξεο αξρεηνζέηεζεο
θαη επθνιφηεξεο αλαδήηεζεο
Τπνζηεξίδεηαη αλαδήηεζε πιήξνπο θεηκέλνπ ζηα νλφκαηα, ην πεξηερφκελν
θαη ζηα tags ησλ αξρείσλ
Τπνζηεξίδεηαη “θαιάζη αρξήζησλ” (trash bin) κε δπλαηφηεηα επαλαθνξάο
ζβεζκέλσλ αξρείσλ
Βπηιεθηηθά γηα έλα αξρείν ην ζχζηεκα κπνξεί λα δηαηεξεί ηζηνξηθφ αιιαγψλ
(versions) – ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην κέγεζνο φισλ ησλ αξρείσλ
ππνινγίδεηαη ζην φξην απνζήθεπζεο ηνπ ρξήζηε
Έλα αξρείν ή έλαο θαηάινγνο κπνξεί λα γίλεη δηαζέζηκν ζε άιινπο ρξήζηεο
ηεο ππεξεζίαο, κε δηθαίσκα αλάγλσζεο κφλν, ηξνπνπνίεζεο ή αθφκε θαη
ηξνπνπνίεζεο δηθαησκάησλ. Βπίζεο, έλα αξρείν κπνξεί λα γίλεη δηαζέζηκν γηα
αλάθηεζε εθηφο ζπζηήκαηνο (unauthenticated download).
Γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία Pithos ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο
είλαη λα έρνπλ ινγαξηαζκφ (account) ζε Παλεπηζηήκην, Πνιπηερλείν ή ΏΣΒΕ. Μπνξεί
ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία κε ηξεηο ηξφπνπο:
Μέζσ ελφο θπιινκεηξεηή (browser).
Μέζσ αλεμάξηεηεο εθαξκνγήο (standalone rich client)
Μέζσ Firefox plugin
Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ Εδξχκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ν ρξήζηεο, ε κφλε απαίηεζε είλαη
λα είλαη ζπλδεκέλν κε ηελ ππνδνκή Shibboleth ηνπ Βζληθνχ Αηθηχνπ Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο. Δ ππεξεζία Pithos βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζε θάζε δνθηκψλ (beta
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testing), είλαη ζηαζεξή θαη δηαζέζηκε ζηνπο ρξήζηεο ηεο. Παξέρεηαη online εγρεηξίδην
ρξήζεο, θαη ιεηηνπξγεί forum θαη ππεξεζία support γηα επίιπζε απνξηψλ θαη ηερληθή
ππνζηήξημε. Βπίζεο παξέρεηαη θφξκα φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθέξεη θάζε
πηζαλή παξαβίαζε ησλ φξσλ ρξήζεο. Σέινο έρεη πινπνηεζεί κε ην ινγηζκηθφ GRNET
Storage Service (GSS), ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κε άδεηα αλνηρηνχ θψδηθα.

3.8 Οθέιε θαη δεηήκαηα πξνο επίιπζε
ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ ελ ζπληνκία
πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη πηζαλά νθέιε αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα, πξνθιήζεηο θαη
πηζαλνί θίλδπλνη απφ ηελ ρξήζε ηνπ «λέθνπο» ζε εηαηξηθά πεξηβάιινληα αιιά θαη
απφ ηδηψηεο. αθψο ηα παξαθάησ δελ είλαη ηα κνλαδηθά, δηφηη ην «λέθνο» είλαη έλα
λέν αληηθείκελν ζηνλ ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο ην νπνίν εμειίζζεηαη ξαγδαία κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαη πξνθχπηνπλ θαηλνχξηα δεδνκέλα ζπλερψο.
Θα μεθηλήζνπκε κε ηα νθέιε [26]:
Σηκνιόγεζε ππεξεζίαο: Οη ρξήζηεο ηεο πιαηθφξκαο θαηαλαιψλνπλ
ππνινγηζηηθέο θαη απνζεθεπηηθέο ππεξεζίεο on-demand. Πιεξψλνπλ γηα φζν
ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπγθεθξηκέλα φζν αθνξά εηαηξείεο, κε ρξήκαηα απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (OPEX), αληί λα πιεξψλνπλ
εμ αξρήο γηα πφξνπο πνπ ζα άλεθαλ ζηηο θεθαιαηαθέο δαπάλεο (CAPEX ). Γηα
πνιιέο λέεο επηρεηξήζεηο ην «λέθνο» πξνζθέξεη ππνινγηζηηθνχο πφξνπο πνπ
δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ δχζθνιν λα έρνπλ.

Σν κεηξνχκελν θφζηνο θαη ε

πξνζέγγηζε pay-per-use πξνζειθχεη πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Δ δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε ηεο ππνδνκήο γίλεηαη εμ απνζηάζεσο, ζπλήζσο
κε κηα κεληαία ρξέσζε. Βπηηξέπνληαο λα αγνξάζνπλ κφλν ππεξεζίεο πνπ
ρξεηάδνληαη, αληί λα επελδχνπλ ζε πνιχπινθεο θαη δαπαλεξέο ππνδνκέο, νη
εηαηξείεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα θφζηε γηα ηελ αλάπηπμε, δνθηκή θαη
ζπληήξεζε λέσλ θαη ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ.
Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ «λέθνπο» είλαη ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα: ε δπλαηφηεηα δειαδή λα πξνζζέηνπκε ρσξεηηθφηεηα ή
εθαξκνγέο ζρεδφλ ζηηγκηαία. Οη εηαηξείεο αγνξάδνπλ αθξηβψο ην πνζφ ηεο
κλήκεο θαη ππνινγηζηηθήο ηζρχνο πνπ ρξεηάδνληαη θαη κπνξνχλ λα
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πιεξψζνπλ, ζε επίπεδν ππεξεζίαο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηήπσιεηή, κε δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ θαηά
βνχιεζε. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ή λα κεηψζνπλ ην επίπεδν
ρξήζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ πφξσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ επέιηθηα θαη εχθνια.
Σν «λέθνο» δηαθέξεη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαηαλεκεκέλσλ
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θιηκαθψλεη “πξνο ηα
θάησ” ή “πξνο ηα πάλσ” ηνπο ππνινγηζηηθνχο θαη απνζεθεπηηθνχο πφξνπο. Οη
ρξήζηεο αληί λα εθκεηαιιεχνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν πφξσλ, κπνξνχλ
λα πξνζζέηνπλ ή λα αθαηξνχλ ρσξεηηθφηεηα θαηά βνχιεζε, ζρεδφλ ζηηγκηαία,
θαη πιεξψλνπλ κφλν γη’ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηνχλ.
Θδεαηνί πόξνη: To «λέθνο» δελ ζα ήηαλ εθηθηφ ρσξίο ηελ κέζνδν
virtualization, φρη γηα ηερληθνχο ιφγνπο, αιιά εμαηηίαο ηεο πξνθαλήο
απαίηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ: ηελ αλάγθε γηα multi-tenancy. Σν «λέθνο»
ζηεξίδεηαη ζηνλ δηακνηξαζκφ κηαο θνηλήο ππνδνκήο απφ πνιιαπιέο νκάδεο
ρξεζηψλ πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο κηζζσηέο (tenants). H αξρηηεθηνληθή
multi-tenancy κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ελφο είδνπο virtualization, είηε
ζε επίπεδν βάζεο δεδνκέλσλ (Salesforce.com), είηε ζε επίπεδν CPU (Amazon
EC2), είηε ζε επίπεδν ππξήλα ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (Red Hat), είηε ηέινο
ζε επίπεδν server εθαξκνγψλ (application server). ε αληίζεζε κε ην grid
computing, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη ζπλαζξνίδνληαη θαηαλεκεκέλνη
ππνινγηζηηθνί πφξνη γηα ηνλ ρεηξηζκφ πνιχ κεγάισλ εξγαζηψλ πνπ ζα
θαηαλάισλαλ πάξα πνιχ ρξφλν θαη ρψξν γηα λα νινθιεξσζνχλ ζ’ έλαλ κφλν
server, ην «λέθνο» δεκηνπξγεί εηθνληθά θνκκάηηα ησλ πφξσλ απφ ζπζηνηρίεο
server θαη απνζεθεπηηθέο ζπζθεπέο, κε ηδαληθφ κέγεζνο ψζηε λα θαιχπηνπλ
ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ώπηνί νη εηθνληθνί πφξνη κπνξεί λα είλαη ιίγνη ή
πνιινί, θαη λα θιηκαθψλνληαη θαζψο αιιάδνπλ νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.
Απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο: Οη πιαηθφξκεο «λέθνπο» δηαθέξνπλ απφ
ηα παξαδνζηαθά θέληξα δεδνκέλσλ εηαηξεηψλ ζ’ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν: ηελ
ηππνπνίεζε. Βλψ έλα ηππηθφ θέληξν δεδνκέλσλ ζπλήζσο θηινμελεί θάζε
έθδνζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, δεκηνπξγψληαο
έηζη ηεξάζηηα έμνδα δηαρείξηζεο, νη πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο «λέθνπο»
ηππνπνηνχλ έλα κφλν είδνο CPU, έλαλ hypervisor (VMware, Xen, θιπ. ), έλα

38

κφλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (θάπνηα έθδνζε ηνπ Linux ζπλήζσο), θαη κία κφλν
βάζε δεδνκέλσλ (ζπλήζσο SQL). Δ ηππνπνίεζε απηή έρεη έλα πξνθαλέο
φθεινο γηα ηηο επηρεηξήζεηο: δξακαηηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Self-service παξνρή ππεξεζηώλ: To «λέθνο» θαη ην Λνγηζκηθφ σο Τπεξεζία
(Software as a Service) ζπρλά ζπγθξίλνληαη κε ην κνληέιν Application
Service Provider (ASP)12 πνπ ήηαλ δεκνθηιέο γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. κσο έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηα
δηαθνξνπνηεί ζεκειησδψο: ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ρσξίο
βνήζεηα. Με ην κνληέιν ASP έπξεπε λα παξέρνληαη ζε θάζε πειάηε
εμεηδηθεπκέλνη servers13, θάηη ην νπνίν ζήκαηλε πσο ζα έπξεπε λα
πεξηιακβάλνληαη ηερληθνί πφξνη θάζε θνξά πνπ ζα εγγξαθφηαλ έλαο λένο
πειάηεο. Ο ινγαξηαζκφο ζα απμαλφηαλ απφ ηα κεγάια ηέιε εγθαηάζηαζεο
ελψ ε ππεξεζία ζα γηλφηαλ δηαζέζηκε γηα ιεηηνπξγία ζηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε κέζα ζε ιίγεο κέξεο. Με ην «λέθνο» νη επηρεηξήζεηο θαη νη ηειηθνί
ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ εθαξκνγέο θαη ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ κε κφλν
κεξηθά θιηθ ηνπ πνληηθηνχ, θαη φια απηά γίλνληαη ακέζσο δηαζέζηκα.
Θδηνθηεζηαθό θαζεζηώο από ηξίηνπο: Σν «λέθνο» είλαη κηα λέα κνξθή
outsourcing14. Οη πειάηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα επηθεληξψζνπλ ηελ θαηαλνκή
ησλ πεξηνξηζκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπο ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο,
ζχληνκα αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε απνκάθξπλζεο ηεο ΕΣ ππνδνκήο εθηφο
ηζνινγηζκνχ ηνπο. Βπηπιένλ, θαζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θαη νη πάξνρνη
ππεξεζηψλ αλαπηχζζνπλ φιν θαη κεγαιχηεξα θέληξα δεδνκέλσλ, ε απφθηεζε
θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεδνκέλσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο έρεη φιν θαη
ιηγφηεξν

λφεκα

απφ

νηθνλνκηθήο

άπνςεο

γηα ηνπο

πεξηζζφηεξνπο

νξγαληζκνχο. Σν «λέθνο» ζρεηίδεηαη κε ηελ κεηαβίβαζε ηεο ηδηνθηεζίαο
ηέηνησλ πφξσλ ζε ηξίηνπο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ δηαρείξηζή ηνπο.

12

Έλαο πάξνρνο ππεξεζηψλ εθαξκνγψλ (Application Service Provider -ASP) είλαη κηα επηρείξεζε πνπ
παξέρεη ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζε ππνινγηζηή κέζσ ελφο δηθηχνπ. Σν ινγηζκηθφ πνπ παξέρεηαη
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ASP κνληέιν κεξηθέο θνξέο θαιείηαη on-demand ινγηζκηθφ ή Λνγηζκηθφ σο
Τπεξεζία (SaaS). Σέηνηεο επηρεηξήζεηο πεξηνξίδνληαη ζην λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα
πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν, φπσο ην HTTP.
13
Βίλαη κηα κνξθή Internet hosting φπνπ ν πειάηεο κηζζψλεη έλαλ server ρσξίο λα ηνλ κνηξάδεηαη κε
θαλέλαλ άιινλ.
14
Σν outsourcing ζπρλά αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ κε ηξίηνπο. Πεξηιακβάλεη
ζπλήζσο ηελ αλάζεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο – πνπ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζην
εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο- ζε έλαλ εμσηεξηθφ πάξνρν.
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Δηαρεηξίζηκεο ιεηηνπξγίεο: Σν «λέθνο» ζπλεγνξεί ππέξ ελφο κνληέινπ
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ππνδνκή ΕΣ δελ αλήθεη κφλν ζε έλαλ ηξίην, αιιά ηελ
δηαρεηξίδεηαη θηφιαο. Βλεκεξψζεηο ινγηζκηθνχ, δεκηνπξγία αληηγξάθσλ
αζθαιείαο θαη ακέηξεηεο άιιεο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε
ησλ θξίζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε θαζεκεξηλή βάζε γίλεηαη
επζχλε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο, ζχκθσλα κε ηηο Σπκθσλίεο Επηπέδνπ Υπεξεζηώλ
(Service Level Agreements).
Πξόζβαζε:

Σν

«λέθνο»

ππφζρεηαη

πξφζβαζε

ζε

πςειήο

ηζρχνο

ππνινγηζηηθνχο θαη απνζεθεπηηθνχο πφξνπο ζε νπνηνλδήπνηε δηαζέηεη κηα
ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Παξέρνληαο ηέηνηεο δπλαηφηεηεο βνεζά
ηελ δηεπθφιπλζε πξσηνβνπιηψλ ηειεξγαζίαο.
πλεξγαζία: Σν «λέθνο» πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ φπνπ νη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο βαζηζκέλεο ζην ινγηζκηθφ, ην νπνίν
πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία θαη πξνσζεί επξχηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, φρη
κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη κεηαμχ ηδησηψλ θαη
θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ.
Απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρύο: ηαλ θάπνηνο ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο
ζην ζχζηεκα ηνπ «λέθνπο», έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ
νιφθιεξνπ ηνπ «λέθνπο». Αελ είλαη πιένλ πεξηνξηζκέλνο κφλν ζε φηη κπνξεί
λα θάλεη κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, αιιά κπνξεί λα εθηειέζεη εξγαζίεο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνινγηζηηθή ηζρχ ρηιηάδσλ ππνινγηζηψλ θαη server.
Με άιια ιφγηα ζην «λέθνο» κπνξεί λα επηρεηξήζεη κεγαιχηεξεο θαη
δπζθνιφηεξεο εξγαζίεο απ’ φηη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ.
Απεξηόξηζηε απνζεθεπηηθή ρσξεηηθόηεηα: Σν «λέθνο» πξνζθέξεη ζρεδφλ
απεξηφξηζηε απνζεθεπηηθή ρσξεηηθφηεηα. Ώο ζθεθηνχκε φηαλ εμαληιείηαη ν
απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηνπ ππνινγηζηή γξαθείνπ ή ηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή.
Σα 250GB ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ ηνπ ππνινγηζηή καο κνηάδνπλ ειάρηζηα ζε
ζρέζε κε ηα εθαηνληάδεο petabytes (έλα εθαηνκκχξην gigabytes) πνπ
δηαηίζεληαη ζην «λέθνο». Μπνξεί θάπνηνο λα απνζεθεχζεη νηηδήπνηε ζειήζεη.
Απνδέζκεπζε από ζπγθεθξηκέλεο ζπζθεπέο: ηαλ θάπνηνο βξίζθεηαη ζην
«λέθνο», δελ είλαη πιένλ δεζκεπκέλνο κ’ έλαλ κφλν ππνινγηζηή ή δίθηπν. Αελ
ρξεηάδεηαη λα αγνξάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα
θάπνηα ζπζθεπή ή λα απνζεθεχζεη θάπνην έγγξαθν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
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κνξθή ψζηε λα είλαη ζπκβαηφ κε κηα ζπζθεπή. Πξνγξάκκαηα θαη αξρεία πνπ
δεκηνπξγεί θάπνηνο κε απηά, παξακέλνπλ ίδηα αλεμάξηεηα απφ πνηφλ
ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηεί.
Δηαζεζηκόηεηα: Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ «λέθνπο» έρνπλ ηελ ππνδνκή θαη ην
εχξνο δψλεο λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πξφζβαζε
πςειήο ηαρχηεηαο, κλήκε θαη εθαξκνγέο. Αεδνκέλνπ φηη απηνί νη πάξνρνη
έρνπλ άθζνλα κνλνπάηηα (paths), ε δπλαηφηεηα γηα εμηζνξξφπεζε θνξηίνπ
εμαζθαιίδεη πσο ηα ζπζηήκαηα δελ ζα ππεξθνξησζνχλ θαη νη ππεξεζίεο δελ
ζα θαζπζηεξνχλ.
Εηδίθεπζε: Βίλαη πνιιέο νη εηδηθέο γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηνο γηα
λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπζηήκαηα ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ
αζθάιεηα, δπλαηφηεηα θιηκάθσζεο, ζπληήξεζε ηεο πιαηθφξκαο, backup
δεδνκέλσλ θαη άιια. ’ έλα παξαδνζηαθφ κνληέιν, θάζε αλαπηπμηαθή
πξνζπάζεηα ζα έπξεπε λα ελζσκαηψλεη απηή ηελ εηδηθεπκέλε γλψζε ζην
πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Σν «λέθνο» επηηξέπεη απηέο νη
δπλαηφηεηεο λα επαλδξσζνχλ απφ εηδηθνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα
δηακνηξάδνληαη κεηαμχ πνιιψλ πειαηψλ. Ώληί λα πξνζιακβάλεηαη έλα
πξφζσπν πνπ θάλεη αμηνπξεπή δνπιεηά ζε φια απηά ηα αληηθείκελα, νη
πάξνρνη ησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ άηνκα κε κεγάιε εηδίθεπζε
ζε θάζε αληηθείκελν, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα απνζβέζνπλ ην θφζηνο
θαηαλέκνληάο ην ζ’ έλα κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ.

Οθέιε
Σηκνιόγεζε ππεξεζίαο
Πξνζαξκνζηηθόηεηα

Virtualized πόξνη
Απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο
Self-service παξνρή ππεξεζηώλ
Θδηνθηεζηαθό θαζεζηώο από ηξίηνπο

Πεξηγξαθή
Οη ρξήζηεο πιεξώλνπλ κόλν γηα όζν
ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ππεξεζίεο
Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ή λα
κεηώζνπλ ην επίπεδν ρξήζεο ησλ
ππνινγηζηηθώλ πόξσλ & ησλ
ππεξεζηώλ επέιηθηα & εύθνια
Εμαηηίαο ηεο αλάγθεο γηα multitenancy ηo «λέθνο» δελ ζα ήηαλ εθηθηό
ρσξίο ηελ κέζνδν virtualization
Οη πιαηθόξκεο «λέθνπο» δηαθέξνπλ
από ηα παξαδνζηαθά θέληξα
δεδνκέλσλ ζηελ ύπαξμε ηππνπνίεζεο
Δπλαηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ρσξίο
βνήζεηα
Μεηαβίβαζε ηεο ηδηνθηεζίαο πόξσλ ζε
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Δηαρεηξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
Πξόζβαζε
πλεξγαζία
Απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρύο

Απεξηόξηζηε απνζεθεπηηθή
ρσξεηηθόηεηα
Απνδέζκεπζε από ζπγθεθξηκέλεο
ζπζθεπέο

Δηαζεζηκόηεηα

Εηδίθεπζε

ηξίηνπο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ
δηαρείξηζή ηνπο
Η δηαρείξηζε ηεο ππνδνκήο γίλεηαη από
“ηξίηα κέξε”
Πξόζβαζε ζε πόξνπο γηα νπνηνλδήπνηε
δηαζέηεη κηα ζπζθεπή κε πξόζβαζε ζην
Δηαδίθηπν
Πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία & πξνσζεί
ηελ επξύηεξε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εθηειέζεη
δπζθνιόηεξεο ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ππνινγηζηηθή
ηζρύ ρηιηάδσλ ππνινγηζηώλ & server
Σν «λέθνο» πξνζθέξεη ζρεδόλ
απεξηόξηζηε απνζεθεπηηθή
ρσξεηηθόηεηα
Απνδέζκεπζε από έλαλ κόλν
ππνινγηζηή ή δίθηπν, από
ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ελόο
πξνγξάκκαηνο γηα θάπνηα ζπζθεπή ή
απνζήθεπζε θάπνηνπ έγγξαθν ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε κνξθή ώζηε λα είλαη
ζπκβαηό κε κηα ζπζθεπή
Οη πάξνρνη έρνπλ ηελ ππνδνκή & ην
εύξνο δώλεο λα θαιύςνπλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ γηα πξόζβαζε
πςειήο ηαρύηεηαο, κλήκε &
εθαξκνγέο
Γλώζεηο εηδηθεπκέλσλ δηακνηξάδνληαη
κεηαμύ πνιιώλ πειαηώλ

Πίλαθαο 2. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο νθειψλ ηνπ «λέθνπο»

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα δεηήκαηα πξνο επίιπζε:
Έιιεηςε πξνηύπσλ αγνξάο: Σν «λέθνο» βξίζθεηαη ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο
αλάπηπμήο ηνπ θαη ζπλέπεηα απηνχ είλαη ε έιιεηςε νξηζηηθψλ πξνηχπσλ
αγνξάο. Βπίζεο ππάξρεη έλα ξεχκα λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ βηνκεραλία, θαη
θάζε έλαο απφ απηνχο πξνζπαζεί λα θεξδίζεη κεξίδην αγνξάο. Βλψ ε αγνξά
βξίζθεηαη ζε ξεπζηφηεηα, ηπρφλ απνθάζεηο γηα δέζκεπζε κ’ έλαλ
ζπγθεθξηκέλν πάξνρν, ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαζψο ε αγνξά
σξηκάδεη. ινη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά πξφηππα
θαη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο (π.ρ. ε κεραλή απνζήθεπζεο ηεο Azure δελ
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ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, ε ππνδνκή
απνζήθεπζεο ηεο Amazon είλαη δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ελφο ηππηθνχ θέληξνπ
δεδνκέλσλ). Έηζη δελ κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε εθαξκνγέο ζην «λέθνο» θαη
απιά λα πεξηκέλνπκε λα εθηειεζηνχλ. Βπηπιένλ είλαη ζρεδφλ απίζαλν ηα
«λέθε» δηαθνξεηηθψλ παξφρσλ λα είλαη δηαιεηηνπξγηθά. Σν Open Grid Forum
αλαπηχζζεη έλα Open Cloud Computing Interface γηα λα επηιπζεί ην
ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαη ην Open Cloud Consortium εξγάδεηαη πάλσ ζηα
standard. Σα επξήκαηα απηψλ ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα σξηκάζνπλ, αιιά δελ
είλαη γλσζηφ αλ ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ηηο ππεξεζίεο απηέο αιιά θαη ηηο δηεπαθέο πνπ απηέο νη ππεξεζίαο
ρξεηάδνληαη.
Πνηόηεηα ππεξεζηώλ (Quality of Service- QoS): ηα παξαθάησ δεηήκαηα
αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ «λέθνπο». Καηαξρήλ ην «λέθνο» είλαη απιά
αδχλαην ρσξίο ζχλδεζε ζην Αηαδίθηπν. Βάλ δελ έρεηο ζχλδεζε δελ κπνξείο λα
έρεηο πξφζβαζε ζε ηίπνηα, αθφκα θαη ζηα έγγξαθά ζνπ. Οκνίσο ην «λέθνο»
δελ ιεηηνπξγεί θαιά κε ρακειέο ή επξπδσληθέο ηαρχηεηεο. Οπφηε πξνθχπηνπλ
δεηήκαηα απφδνζεο. Ώθφκα φκσο θαη κε κηα γξήγνξε ζχλδεζε, web-based
εθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη πην αξγέο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ππνινγηζηή καο.
Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα πάληα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, απφ ην interface
κέρξη ην έγγξαθν ζην νπνίν εξγαδφκαζηε, ζα πξέπεη λα ζηαινχλ θαη λα
επηζηξέςνπλ απφ ηνλ ππνινγηζηή καο ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ «λέθνπο» θαη
αληίζηξνθα. Βάλ ην δίθηπν είλαη αξγφ εθείλε ηελ ζηηγκή, δελ ζα έρνπκε
ζηηγκηαία πξφζβαζε φπσο έρνπκε ζπλεζίζεη κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ ππνινγηζηή
καο. Βπηπξφζζεηα, ην πιηθφ ειέγρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο, θαη φρη
απφ θάπνηνλ επηζηήκνλα, νπφηε ε θαηαλνκή θαη αλαθαηαλνκή ησλ
ππνινγηζηψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο. Σν λα δεζκεχεηαη
θάπνηνο πειάηεο κ’ έλα ζπγθεθξηκέλν πάξνρν δεκηνπξγεί ζέκαηα αμηνπηζηίαο.
Έρνπλ ππάξμεη πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζην «λέθνο» απφ κεγάιεο εηαηξείεο,
φπσο ε Google θαη ε Amazon, αλ θαη ζπλήζσο είλαη πξνζσξηλά γηα κεξηθέο
ψξεο. Χζηφζν ζα πξέπεη λα είλαη πιενλέθηεκα ηνπ «λέθνπο» λα κελ
αλεζπρνχλ νη ρξήζηεο ηνπ γηα ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, αλ θαη απηφ δελ
είλαη εθηθηφ αθφκα Σέινο, κπνξεί λα κελ είλαη εχθνιν λα πξνζαξκνζηνχλ νη
πκθσλίεο Βπηπέδνπ Τπεξεζηψλ κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο. Δ
απνδεκίσζε γηα λεθξνχο ρξφλνπο κπνξεί λα είλαη αλεπαξθήο θαη νη
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πκθσλίεο Βπηπέδνπ Τπεξεζηψλ είλαη απίζαλν λα θαιχςνπλ ηηο επαθφινπζεο
δεκίεο. Σέινο, φζν αθνξά ηνπο παξφρνπο θαη ηηο επηρεηξήζεηο-πειάηεο ε
ππάξρνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ην «λέθνο» είλαη ειιηπήο. Δ ζπκκφξθσζε
κε ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηνπο λφκνπο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
κπνξεί λα είλαη κηα πξφθιεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Πξνο ην παξφλ ππάξρεη
ειάρηζηε λνκηθή θάιπςε ζρεηηθά κε ην πνηνο έρεη ηελ επζχλε ζην «λέθνο».
Βίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιηζηεί κέζα απφ ην ζπκβφιαην κε ηνλ πάξνρν
πνηεο είλαη νη πεξηνρέο πνπ είλαη ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα φια ηα ζέκαηα
πνπ πηζαλψο ζα πξνθχςνπλ.
Αζθάιεηα-Θδησηηθόηεηα: Ίζσο δχν απφ ηα πην θαπηά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ην «λέθνο» ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζήθεπζε θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ
θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ «λέθνπο» απφ ηνλ πάξνρν.
Ώπηά ηα ζέκαηα επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ. Γηα λα
πηνζεηεζεί επξέσο ην «λέθνο» ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εγγπήζεηο πσο ηα
δεδνκέλα δελ είλαη κφλν πάληα πξνζβάζηκα, αιιά θαη απφιπηα αζθαιή. Κάζε
ζεκαληηθή παξαβίαζε ζε δεδνκέλα ζα επηδεηλψζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο
αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην αλ ηα δεδνκέλα ζην «λέθνο» είλαη πξνζηαηεπκέλα.
ην «λέθνο», έλα θέληξν δεδνκέλσλ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ηειηθνί
ρξήζηεο ζα είραλ παξαδνζηαθά απνζεθεχζεη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπο. Ώπηφ
πξνθαιεί αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο δηφηη νη
ρξήζηεο πξέπεη λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο ηα δεδνκέλα ηνπο. Ώιιά πφζν
αζθαιέο είλαη απηφ; Μπνξνχλ κε εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζε απφξξεηα δεδνκέλα; Βπηπιένλ, ε κεηάβαζε ζε ζπγθεληξσηηθέο
ππεξεζίεο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηηο
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ώπεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα κπνξεί λα
ζπκβνχλ

θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο θαηαλεκεκέλσλ εθαξκνγψλ.

Βπηπιένλ, είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη λέεο απεηιέο. Γηα παξάδεηγκα,
hackers κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ virtualized ππνδνκή σο νξκεηήξην
γηα λέεο επηζέζεηο. Οη ππεξεζίεο «λέθνπο» πξέπεη λα δηαθπιάμνπλ ηελ
αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. Σαπηφρξνλα ζα
πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο
παξφρνπο ππεξεζηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ λένη
κεραληζκνί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα δηαζθαιηζηεί ε ηδησηηθφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ, ε αζθάιεηα ησλ πφξσλ θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ
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πεξηερνκέλνπ. Παξαδείγκαηα απεηιψλ αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο είλαη ηα
εμήο: 1) νη πεξηζζφηεξνη πάξνρνη IaaS δίλνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηελ
δπλαηφηεηα κε κηα έγθπξε πηζησηηθή θάξηα λα εγγξαθνχλ θαη λα αξρίζνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία ακέζσο. Βθκεηαιιεπφκελνη ηε ζρεηηθή
αλσλπκία πίζσ απφ ηα απηά ηα κνληέια ρξήζεο θαη εγγξαθήο, νη spammers,
νη ζπγγξαθείο θαθφβνπινπ θψδηθα θαη άιινη εγθιεκαηίεο κπνξνχλ λα δξνπλ
κε ζρεηηθή αηηκσξεζία 2) νη πάξνρνη ππεξεζηψλ εθζέηνπλ έλα ζχλνιν
δηεπαθψλ ινγηζκηθνχ ή API15 πνπ νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ «λέθνπο». Δ αζθάιεηα θαη ε
δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ
βαζηθψλ API. Ώπφ πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο θαη έιεγρν πξφζβαζεο κέρξη
θσδηθνπνίεζε, απηέο νη δηεπαθέο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα
παξέρνπλ πξνζηαζία ζε αθνχζηεο ή θαθφβνπιεο πξνζπάζεηεο γηα παξάθακςε
ηεο πνιηηηθήο 3) έλα άιιν πξφβιεκα αθνξά ηελ απψιεηα ή δηαξξνή
δεδνκέλσλ. Ση γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ραζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
βξίζθνληαη ζην «λέθνο» θαη δελ ππάξρνπλ ηνπηθά αληίγξαθα (εθηφο αλ
θάπνηνο κεζνδηθά απνζεθεχεη φια ηνπ ηα έγγξαθα θαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπθάηη πνπ ιίγνη ρξήζηεο θάλνπλ); Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ηεζνχλ ζε
θίλδπλν ηα δεδνκέλα. ην «λέθνο» δελ κπνξεί λα έρεη θάπνηνο ρξήζηεο ην
είδνο ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πνπ ρξεηάδεηαη ή ηελ δπλαηφηεηα λα
αιιάμεη ή λα ειέγμεη ηηο δηαδηθαζίεο ή ηηο πνιηηηθέο θάησ απφ ηηο νπνίεο νη
ρξήζηεο πξέπεη λα εξγάδνληαη. Αηάθνξα κέξε κηαο εθαξκνγήο κπνξεί λα
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία κέζα ζην «λέθνο». Τπάξρνπλ εξγαιεία
δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ γηα ην «λέθνο» αιιά δελ είλαη ελνπνηεκέλα κε
ππάξρνληα εξγαιεία δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ, νπφηε πηζαλψο ζα απαηηνχληαη
δπν ζπζηήκαηα. Οη ρξήζηεο κπνξεί λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπο
επεηδή εξγαιεία πνπ «βιέπνπλ» πνηνο ηα ρξεζηκνπνηεί ή πνηνο κπνξεί λα ηα
«δεη» είλαη αλεπαξθή. [25] [26]

15

Έλα Application Programming Interface (API) είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν θαλφλσλ θαη
πξνδηαγξαθψλ πνπ έλα πξφγξακκα ινγηζκηθνχ κπνξεί λα αθνινπζήζεη γηα λα έρεη πξφζβαζε θαη λα
ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ παξέρνληαη απφ έλα άιιν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα
πνπ πινπνηεί ην API.
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Ζεηήκαηα πξνο επίιπζε
Έιιεηςε πξνηύπσλ αγνξάο
Πνηόηεηα ππεξεζηώλ

Αζθάιεηα-Θδησηηθόηεηα

Πεξηγξαθή
Δελ ππάξρνπλ θνηλά πξόηππα αγνξάο
γηα όινπο ηνπ παξόρνπο ππεξεζηώλ, ηα
«λέθε» δελ είλαη δηαιεηηνπξγηθά
Κάπνηα από ηα δεηεκάησλ είλαη: α)
εμαξηάηαη πιήξσο από ηελ ζύλδεζε
πνπ δηαζέηνπκε β) ε δέζκεπζε κ’ έλαλ
πάξνρν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη
ζέκαηα αμηνπηζηίαο γ) ειιηπήο
λνκνζεζία
Δπν από ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα

Πίλαθαο 3. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο δεηεκάησλ πξνο επίιπζε ηνπ «λέθνπο»

3.9 Chromebook
Σν Cromebook απνηειεί κηα αθφκα απφδεημε πσο ην «λέθνο» είλαη εδψ. Βίλαη
θνξεηφο ππνινγηζηήο πνπ “ηξέρεη” ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Chrome OS ηεο Google
θαη ππφζρεηαη ηαρχηεηα, αζθάιεηα θαη πςειή απηνλνκία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν
ππνινγηζηήο πξνσζεί ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ θηινζνθία ηεο Google θαη εηδηθά ηηο
ππεξεζίεο «λέθνπο». Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη πσο ακέζσο κεηά ηελ
εθθίλεζε ζπλδέεηαη κε αζχξκαην δίθηπν, νη εθαξκνγέο, ηα έγγξαθα θαη νη ξπζκίζεηο
ηνπ ρξήζηε είλαη απνζεθεπκέλα ζην «λέθνο» νπφηε εάλ ν ρξήζηεο ράζεη ηνλ
ππνινγηζηή ηνπ ή ραιάζεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνην άιιν Cromebook γηα λα
έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ, “ηξέρεη” εθαηνκκχξηα εθαξκνγέο πνιιέο απφ ηηο
νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη αθφκα θαη αλ δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη
ηέινο νη ελεκεξψζεηο γίλνληαη απηφκαηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Βπίζεο
ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Cromebook θαη
άιινη ρξήζηεο πέξαλ ηνπ ηδηνθηήηε ρσξίο φκσο λα έρνπλ πξφζβαζε ζην email ή ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ (Guest Mode). ζν αθνξά ηελ αζθάιεηα ε εηαηξεία
ππνζηεξίδεη πσο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα ακχλεηαη ζε
ζπλερηδφκελεο απεηιέο απφ malware θαη ηνχο, ελψ ππνζηεξίδεη πνιιαπιά επίπεδα
πξνζηαζίαο ρξεζηκνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ θαη
επαιήζεπζε θαηά ηελ εθθίλεζε. Βπηπιένλ ην Chromebook έρεη θαη νξηζκέλα πνιχ
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ελδηαθέξνληα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο γηα παξάδεηγκα, φηη είλαη έηνηκν γηα
ρξήζε κφιηο 8 δεπηεξφιεπηα κεηά ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ έλαξμεο ιεηηνπξγίαο θαη
ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη ηα netbooks πνπ έρνπλ
απηνλνκία γχξσ ζηηο 3-4 ψξεο ην Chromebook ππφζρεηαη απηνλνκία 6-8.5 σξψλ.[27]
Δ πνιηηηθή απνξξήηνπ ηνπ Chromebook βαζίδεηαη ζηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ πνπ έρεη
θαζηεξψζεη ε εηαηξεία γηα ην Google Chrome (κηαο θαη ην Chrome OS είλαη ρηηζκέλν
γχξσ απφ ην Google Chrome). ηελ ζρεηηθή ζειίδα αλαθέξεηαη πσο ην Chrome OS
απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θπιινκεηξεηή (φπσο δεδνκέλα γηα
ηνπο ζειηδνδείθηεο) ζηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Google πάληνηε ζε ζρέζε κε ηνλ
ινγαξηαζκφ Google ηνπ ρξήζηε. Ώλαθέξεηαη πσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ
ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ Google ηνπ ρξήζηε πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ
πνιηηηθή απνξξήηνπ ηεο Google. Βπηπιένλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζα ζπγθεληξψλεη
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο θαη αλαθνξέο ζθαικάησλ (εθηφο αλ ν ρξήζηεο
απελεξγνπνηήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή) ηα νπνία φπσο αλαθέξεη ε εηαηξεία είλαη
κε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (φπσο π.ρ. πφζν ζπρλά ζπκβαίλνπλ νξηζκέλα είδε
ζθαικάησλ) ηηο νπνίεο κπνξεί λα κνηξάδεηαη κε ηξίηα κέξε. Σν Chrome OS
απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθφ πεξηήγεζεο ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή
ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαγξάςεη. Σέινο ν ρξήζηεο κε ηελ ιεηηνπξγία Guest
Mode κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Chrome OS κε έλα ηξφπν ψζηε λα κελ
ζηέιλνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ Google.[28]
Σν «λέθνο» είλαη πξαγκαηηθφηεηα. Με πνιχ γξήγνξν ξπζκφ νη ππεξεζίεο ηνπ
δηεπξχλνληαη θαη βξίζθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
καο. κσο ηα δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απνηεινχλ κεγάιν αγθάζη ζε
απηή ηελ εμάπισζε. Μφλν φηαλ νη ρξήζηεο λνηψζνπλ πσο ηα δεδνκέλα ηνπο είλαη
αζθαιή θαη πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθφηεηα ηνπο ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζα
αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ην «λέθνο» πξνζθέξεη. Μηα ιχζε γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ ε
κέζνδνο opt-in-opt-out (π.ρ. ζην Facebook λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη ρξήζηεο λα
επηιέγνπλ εάλ ζέινπλ ηα δεδνκέλα ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζηαηηζηηθέο έξεπλεο
θαη φρη λα απνηειεί πξνεπηινγή απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ). Μηα
άιιε ιχζε είλαη νη ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο
ρξήζηεο λα απνθαιχπηνπλ κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
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πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ζπλαιιαγήο ή ηελ ρξήζε θάπνηαο ππεξεζίαο, λα ιακβάλεη
ρψξα δειαδή απηφ πνπ νλνκάδνπκε ειάρηζηε απνθάιπςε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ
θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ελνηθηάζεη έλα απηνθίλεην, ζηελ εηαηξεία ελνηθίαζεο
αξθεί λα επηθπξψζεη ην γεγνλφο πσο ν ρξήζηεο είλαη ελήιηθνο θαη έρεη δίπισκα
νδήγεζεο. Βπηπιένλ πιεξνθνξίεο φπσο ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ ρξήζηε ή ν
αξηζκφο δηπιψκαηνο νδήγεζεο, δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθαιπθζνχλ. αθψο, ζε
πεξίπησζε πνπ απηφ είλαη απαξαίηεην π.ρ. ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ε απνθάιπςε
πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ησλ ρξήζηε είλαη αλαπφθεπθηε. Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί
πσο νη ιχζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν ηερλνινγηθήο θχζεσο.
Ώπαηηείηαη ζχλζεηε αληηκεηψπηζε κε ζπλδπαζκφ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη
πηνζέηεζε θαηάιιεινπ λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ.
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4 ABC4Trust
Με ηελ εμάπισζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ λέθνπο κεγαιψλνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα
ηδησηηθφηεηαο. Δ ζεκαζία ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ είλαη αλάινγε ηεο ζεκαζίαο ησλ
εθαξκνγψλ «λέθνπο» γηα ηνπο ρξήζηεο. Έλα ζεκαληηθφ φπιν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο απνηεινχλ νη λέεο κνξθέο ησλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ δηφηη αλ δελ
ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα ην γεγνλφο πσο έλαο ρξήζηεο έρεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζε
κηα θάξηα ίζσο λα είλαη επηθίλδπλν. Έρνπλ γίλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα λα
πινπνηεζεί ε πξνζέγγηζε ηεο «ειάρηζηεο απνθάιπςεο». Πξηλ ιίγνπο κήλεο άξρηζε ζε
εξεπλεηηθφ επίπεδν ην έξγν ABC4Trust16. Πξηλ φκσο αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα
ζην ABC4Trust ζα πεξηγξάςνπκε ηα Δηαπηζηεπηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζηα
ραξαθηεξηζηηθά (Attribute Based Credentials – ABCs).

4.1 Attribute Based Δηαπηζηεπηήξηα
Ο αξηζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχκε θαζεκεξηλά
απμάλεηαη δηαξθψο. Ώπφ ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη e-banking κέρξη δνζνιεςίεο κε
θπβεξλεηηθνχο θνξείο. ρεδφλ φιεο νη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζε
ζπζηήκαηα

ειεθηξνληθψλ

ππνινγηζηψλ

απαηηνχλ

θάπνηα

απζεληηθνπνίεζε

(authentication) γηα ηελ δεκηνπξγία έκπηζησλ ζρέζεσλ, είηε κφλν γηα ην έλα άθξν ηεο
επηθνηλσλίαο είηε θαη γηα ηα δχν. Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ήδε ζεζπίζεη ή πξφθεηηαη λα
ζεζπίζνπλ ηηο ειεθηξνληθέο ηαπηόηεηεο (electronic Identity). Διεθηξνληθά εηζηηήξηα
θαη ζπζηήκαηα δηνδίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε φιν ηνλ θφζκν. Καζψο νη
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο πνπ απαηηνχλ ηαπηνπνίεζε θαη απζεληηθνπνίεζε έρνπλ
εμαπισζεί επξέσο ζε έλα επξχ ράζκα ζελαξίσλ, ε ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε ζα
απεηιείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ κειινληηθή θνηλσλία ηνπ Αηαδηθηχνπ.
Πνηα φκσο είλαη ηα κέζα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ; Σα
ειεθηξνληθά δηαθξηηηθά ειέγρνπ ηαπηφηεηαο (authentication tokens)17 θαζψο θαη νη
16

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε https://abc4trust.eu/
Έλα δηαθξηηηθφ αζθαιείαο (security token) κπνξεί λα είλαη κηα θπζηθή ζπζθεπή πνπ δίλεηαη ζ’ έλαλ
εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ απζεληηθνπνίεζε. Σα δηαθξηηηθά αζθαιείαο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδείμνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα θάπνηνπ (φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο
πειάηε πνπ πξνζπαζεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο ηνπ). Σν δηαθξηηηθφ
ρξεζηκνπνηείηαη είηε ζπκπιεξσκαηηθά είηε ζε αληηθαηάζηαζε ελφο θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα λα
17

49

κεραληζκνί πνπ παξέρνπλ είλαη πνιχ γλσζηά επεηδή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζην
Αηαδίθηπν αιιά θαη αιινχ. Πξάγκαηη, νη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ειεθηξνληθέο
ηαπηφηεηεο, ε απζεληηθνπνίεζε απφ θηλεηά ηειέθσλα θαη ηα RFID δηαθξηηηθά18
εμαπιψλνληαη γξήγνξα. Ώπηνί νη κεραληζκνί απζεληηθνπνίεζεο δπζηπρψο έρνπλ ηελ
αδπλακία πσο ρξεζηκνπνηνχλ κνλαδηθά αλαγλσξηζηηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηνλ
θίλδπλν φηη κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε, κε
απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ζνβαξά ε ηδησηηθφηεηα ηνπ. Έλαο άιινο δηαδεδνκέλνο
κεραληζκφο είλαη ε απζεληηθνπνίεζε κε ηελ ρξήζε θσδηθψλ πξφζβαζεο πνπ φκσο
παξνπζηάδεη πνιιέο αδπλακίεο. Σα θξππηνγξαθηθά πηζηνπνηεηηθά (cryptographic
certificates) παξφιν πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ επαξθή αζθάιεηα γηα αξθεηνχο
ζθνπνχο, δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ηδησηηθφηεηαο γηαηί ζπλδένληαη κ’ έλα
ππαξθηφ πξφζσπν. Οπνηαδήπνηε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εθζέηεη ηελ
ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ζην κέξνο πνπ δεηά ηελ απζεληηθνπνίεζε. Τπάξρνπλ πνιιά
ζελάξηα φπνπ ε ρξήζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθψλ απνθαιχπηεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
θαηφρνπ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην, γηα παξάδεηγκα ζελάξηα φπνπ ε ππεξεζία
ρξεηάδεηαη κφλν λα εμαθξηβψζεη ηελ ειηθία ελφο ρξήζηε θαη φρη ηελ πξαγκαηηθή
ηνπ/ηεο ηαπηφηεηα. Δ απνθάιπςε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο απαξαίηεηεο
φρη κφλν δεκηψλεη ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ αιιά απμάλεη θαη ην ξίζθν θαθήο
ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ, φπσο θινπή ηαπηφηεηαο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο πέζνπλ
ζε ιάζνο ρέξηα.
Σα θιαζζηθά δηαπηζηεπηήξηα ινηπφλ δελ πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα. Καηά
θαλφλα απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπ δηαπηζηεπηεξίνπ, παξφιν πνπ
ζπρλά ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο απαηηεί ιηγφηεξε πιεξνθνξία, γηα παξάδεηγκα κφλν
ηελ επηβεβαίσζε φηη ν θάηνρνο είλαη έθεβνο ή δηθαηνχηαη θνηλσληθέο παξνρέο. Βλ
αληηζέζεη, ηα ABCs επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρν λα απνθαιχςεη κφλν ηελ ειάρηζηε
πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή, ρσξίο λα απνθαιχπηνπλ κηα πιήξε
ηαπηφηεηα. Ώπηά ηα δηαπηζηεπηήξηα δηεπθνιχλνπλ έηζη ηελ πινπνίεζε κηαο
αμηφπηζηεο ςεθηαθήο θνηλσλίαο πνπ ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθφηεηα. Σα
ηειεπηαία 25 ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί κηα ζεηξά απφ ηερλνινγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή
ABC ζπζηεκάησλ κε έλαλ ηξφπν ψζηε λα είλαη έκπηζηα, φπσο ηα θξππηνγξαθηθά
απνδείμεη πσο ν πειάηεο είλαη πξαγκαηηθά απηφο πνπ ηζρπξίδεηαη. Σν δηαθξηηηθφ ιεηηνπξγεί ζαλ έλα
ειεθηξνληθφ θιεηδί γηα λα έρνπκε πξφζβαζε ζε θάηη.
18
Σν RFID είλαη έλα ζχζηεκα αζχξκαηεο αλαγλψξηζεο αληηθεηκέλσλ θαη ήξζε λα αληηθαηαζηήζεη ην
Bar Code.
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πηζηνπνηεηηθά, ελψ ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηνπο.
Σέηνηα ABCs εθδίδνληαη φπσο ηα θξππηνγξαθηθά δηαπηζηεπηήξηα (π.ρ. ηα Υ.509
δηαπηζηεπηήξηα) ρξεζηκνπνηψληαο έλα ςεθηαθφ (κπζηηθφ) θιεηδί ππνγξαθήο
(signature key). Έλα ABC επηηξέπεη ζηνλ θάηνρφ ηνπ λα ην κεηαηξέςεη ζ’ έλα λέν
δηαπηζηεπηήξην πνπ πεξηέρεη κφλν έλα ππνζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ (attributes)
πνπ πεξηέρνληαη ζην αξρηθφ δηαπηζηεπηήξην. Ώπηά ηα δηαπηζηεπηήξηα κπνξνχλ λα
επαιεζεπηνχλ φπσο ηα θνηλά θξππηνγξαθηθά δηαπηζηεπηήξηα (ρξεζηκνπνηψληαο ην
δεκφζην θιεηδί επαιήζεπζεο ηνπ εθδφηε) θαη πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα αζθάιεηα (βιέπε
Βηθφλα 3 παξαθάησ). Οη ηερλνινγίεο ABC, πνπ ζπρλά νλνκάδνληαη ζηελ
βηβιηνγξαθία αλώλπκα ζπζηήκαηα δηαπηζηεπηεξίσλ, επηηξέπνπλ ζ’ έλαλ πάξνρν
ππεξεζηψλ ηαπηφηεηαο (identity service provider ) λα εθδψζεη έλα δηαπηζηεπηήξην (ή
πηζηνπνηεηηθφ) ζ’ έλαλ ρξήζηε. Ώπηφ ην δηαπηζηεπηήξην πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ρξήζηε φπσο δηεχζπλζε ή εκεξνκελία γέλλεζεο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ρξήζηε
ή ξφινπο ηνπ σο ραξαθηεξηζηηθά. Υξεζηκνπνηψληαο ην δηαπηζηεπηήξην, ν ρξήζηεο
κπνξεί λα απνδείμεη ζ’ έλα ηξίην κέξνο φηη έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα δηαπηζηεπηήξην
πνπ πεξηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή ξφιν ρσξίο λα απνθαιχπηεη άιιεο
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζην δηαπηζηεπηήξην. Γηα παξάδεηγκα, ν
ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα αλψλπκν ID δηαπηζηεπηήξην πνπ έρεη εθδνζεί
απφ ηελ θπβέξλεζε γηα λα απνδείμεη πσο είλαη ελήιηθαο, δειαδή πσο έρεη έλα
δηαπηζηεπηήξην πνπ πεξηέρεη κηα εκεξνκελία γέλλεζεο πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 18
ρξφληα πξηλ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα αλψλπκα δηαπηζηεπηήξηα (anonymous credentials)
ππφζρνληαη λα είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ
ρξήζηε ζ’ έλα ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ.

Εηθόλα 3. Βπαιήζεπζε ελφο attribute-based δηαπηζηεπηεξίνπ
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4.2 Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ABC4Trust
πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζρεδφλ φιεο νη εθαξκνγέο θαη νη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη
ζε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ απαηηνχλ θάπνηα απζεληηθνπνίεζε γηα ηελ
δεκηνπξγία έκπηζησλ ζρέζεσλ. Παξφια απηά, ηα παξαδνζηαθά δηαπηζηεπηήξηα δελ
πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. Δ ιχζε θαίλεηαη πσο είλαη ηα ABCs.
Τπάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία πνιιέο πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί έλα
ABC ζχζηεκα. Ώμηνζεκείσηε είλαη ε εκθάληζε δπν ηερλνινγηψλ, ε Identity Mixer
ηεο IBM θαη ε U-Prove ηεο Microsoft.
Δ ηερλνινγία Identity Mixer είλαη έλα αλψλπκν ζχζηεκα δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ
αλαπηχρζεθε απφ ηελ IBM Research ην νπνίν παξέρεη ηζρπξή απζεληηθνπνίεζε θαη
ηδησηηθφηεηα ηαπηφρξνλα. Με ηελ Identity Mixer νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
πξνκεζεπηνχλ απφ ηνλ εθδφηε έλα δηαπηζηεπηήξην πνπ λα πεξηέρεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ν εθδφηεο κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη γη’ απηνχο. ηαλ αξγφηεξα έλαο
ρξήζηεο ζέιεη λα απνδείμεη ζ’ έλαλ πάξνρν ππεξεζηψλ έλαλ ηζρπξηζκφ (claim) γηα
ηνλ ίδην, ρξεζηκνπνηεί ηελ Identity Mixer γηα λα κεηαζρεκαηίζεη κε αζθάιεηα ην
εθδνζέλ δηαπηζηεπηήξην. Σν κεηαζρεκαηηζκέλν δηαπηζηεπηήξην ζα πεξηέρεη κφλν έλα
ππνζχλνιν ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ν ρξήζηεο είλαη πξφζπκνο λα
απνθαιχςεη. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη απηφλ ην κεηαζρεκαηηζκφ φζεο
θνξέο ζειήζεη ρσξίο ηα δηαπηζηεπηήξηα λα κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο.
[29]
Δ U-Prove είλαη κηα πξνεγκέλε ηερλνινγία θξππηνγξάθεζεο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο ππάξρνπζεο ιχζεηο ηαπηνπνίεζεο πνπ βαζίδνληαη ζε πξφηππα, μεπεξλά ην
καθξνρξφλην δίιεκκα αλάκεζα ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ
ηδησηηθφηεηα. Ώπηφ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε πνιιψλ ζελαξίσλ πνπ ζην παξειζφλ δελ
κπνξνχζαλ

λα

πξαγκαηνπνηεζνχλ

θαη

απαηηνχζαλ

επαιεζεπκέλα

ζηνηρεία

ηαπηφηεηαο θαη ηδησηηθφηεηα. [30]
Αεδνκέλνπ φηη απηέο νη ηερλνινγίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο δχν θνξπθαίεο εηαηξείεο
ζηνλ ρψξν, είλαη κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ ππνςεθίσλ γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
δηαδηθαζία ηππνπνίεζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Χζηφζν ε πνιππινθφηεηα ησλ ABC
ηερλνινγηψλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο client-server πνπ ζπλεπάγνληαη, έρνπλ κέρξη
ηψξα απνζαξξχλεη πηζαλνχο ρξήζηεο θαη θαηά ζπλέπεηα παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμή
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ηνπο ζε κεγάιε θιίκαθα. Σν λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα εκπφδηα απαηηεί κία εηο βάζνο
ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ABC ηερλνινγηψλ θαη
αλάιπζε ηεο αζθάιεηάο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο ψζηε λα πξνθχςεη κηα θνηλή
αληίιεςε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πνηθίια πεδία εθαξκνγήο θαη ζελάξηα.
Με κηα ζπγθξηηηθή αληίιεςε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ζα είλαη επθνιφηεξν γηα
δηαθνξεηηθέο θνηλφηεηεο ρξεζηψλ λα απνθαζίζνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην
εθαξκνγήο πνηα ηερλνινγία ηνπο εμππεξεηεί θαιχηεξα. Θα είλαη επίζεο επθνιφηεξν
λα κεηαβνχλ ζε λεφηεξεο ABC ηερλνινγίεο πνπ ζίγνπξα ζα πξνθχςνπλ κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Βπηπιένλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο κπνξεί λα ζέινπλ λα έρνπλ
πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ABC ηερλνινγίεο, θαη νη ίδηεο νη
εθαξκνγέο κπνξεί λα ζέινπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο θνηλνηήησλ ρξεζηψλ πνπ
πξνηηκνχλ δηαθνξεηηθέο ABC ηερλνινγίεο. Χο εθ ηνχηνπ είλαη απαξαίηεην
δηαθνξεηηθέο ABC ηερλνινγίεο λα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ή λα ελαιιάζζνληαη ζε
ζελάξηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο ρξήζηεο θαη πιαηθφξκεο εθαξκνγψλ. Αελ ππάξρνπλ
θνηλψο ζπκθσλεκέλα ζχλνια ιεηηνπξγηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ κέηξεζε θαη
ζχγθξηζε ησλ ABC ηερλνινγηψλ, έηζη είλαη δχζθνιν λα θξίλνπκε ηα αληίζηνηρα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο.

Αελ ππάξρεη επίζεο πξνο ην παξφλ

θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ή πξφηππα πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ελαιιαμηκφηεηα θαη ηελ
ελνπνίεζε ησλ ABC ηερλνινγηψλ.
ηφρνο ηνπ έξγνπ ABC4Trust είλαη ε θαηαλφεζε εηο βάζνο ησλ ABC ηερλνινγηψλ, ε
απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αλάπηπμή ηνπο ζηελ πξάμε, θαη ε ελνπνίεζε ηνπο ζε
δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην έξγν ζα:
Αεκηνπξγήζεη έλα αξρηηεθηνληθφ πιαίζην γηα ηηο ABC ηερλνινγίεο πνπ ζα
επηηξέπεη ζε δηαθνξεηηθέο πξαγκαηνπνηήζεηο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ λα
ζπλππάξρνπλ, λα ελαιιάζζνληαη θαη λα ελνπνηνχληαη, δειαδή ζα
o Ώλαγλσξίζεη θαη πεξηγξάςεη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο ζπληζηψζεο
ησλ ABC

ηερλνινγηψλ π.ρ. γηα αίηεζε θαη έθδνζε ησλ

δηαπηζηεπηεξίσλ (βιέπε εηθφλα 4)
o Αεκηνπξγήζεη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο κνξθέο δεδνκέλσλ, δηεπαθέο θαη
κνξθέο πξσηφθνιισλ γη’ απηφ ην πιαίζην
Οξίζεη θξηηήξηα γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ
απηψλ ησλ ζπληζησζψλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο
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Παξέρεη ζρεηηθέο πινπνηήζεηο γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο ζπληζηψζεο

Εηθόλα 4. Ώίηεζε θαη έθδνζε δηαπηζηεπηεξίσλ

Ώπηά ηα ηξία απνηειέζκαηα ζα επηηξέςνπλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα θαηαλνήζνπλ
θαιχηεξα ηηο ABC ηερλνινγίεο, λα ζπγθξίλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ
ηερλνινγηψλ ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα, λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα, θαη έηζη λα αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθά
απηέο ηηο ηερλνινγίεο κε ηελ πεπνίζεζε πσο ππάξρεη έλαο δξφκνο πξνο ηελ εμέιημε
θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.

4.2.1 ηόρνη ηνπ έξγνπ
Σν έξγν έρεη έμη ζηφρνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: [31]
1. Να πξνηείλεη έλα πιαίζην γηα ηηο αξρηηεθηνληθέο δηεπαθέο πνπ είλαη
αλεμάξηεηεο ηερλνινγίαο, γηα ηα πξσηφθνιια θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ABC
ηερλνινγηψλ,

έηζη

ψζηε

δηαθνξεηηθέο

ηερλνινγίεο

λα

κπνξνχλ

λα

ζπλππάξμνπλ γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ
εθαξκνγψλ, λα ελαιιάζζνληαη θαη λα ελνπνηνχληαη θαζψο νη ηερλνινγίεο
απηέο εμειίζζνληαη
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2. Να αλαιχζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηηο αλαδπφκελεο ABC ηερλνινγίεο ζε ζρέζε κε
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ, ηελ αζθάιεηα, ηελ επίδνζε
θαη άιια πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζε δηάθνξα ζελάξηα εθαξκνγήο
3. Να αλαπηχμεη ζρεηηθέο πινπνηήζεηο απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ λα κπνξνχλ
λα κεηαθεξζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο ή ζπλδπαζκνχο πιαηθνξκψλ
4. Να πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο εθαξκνγψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ
εηνηκαζία πηινηηθψλ εθαξκνγψλ γηα θάπνηεο απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο
5. Να αλαπηχμεη πηινηηθέο εθαξκνγέο γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ηεο παξαπάλσ
αξρηηεθηνληθήο πξφηαζεο, λα εμεξεπλήζεη ηηο ABC αξρηηεθηνληθέο ζηελ
πξάμε, θαη λα αμηνινγήζεη ηελ ρξεζηηθφηεηά ηνπο ζε πξαγκαηηθά ζελάξηα
εθαξκνγψλ θαη επηρεηξήζεσλ
6. Να απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ ψζηε νη θνξπθαίεο εηαηξείεο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην έξγν λα ζηνρεχζνπλ ζηελ ηππνπνίεζε, θαη λα γίλνπλ
επξέσο γλσζηά ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ, εθηφο ησλ άιισλ εθδίδνληαο έλα
βηβιίν πνπ ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην επξχ θνηλφ λα έρεη πξφζβαζε ζηελ
γλψζε γηα ηελ ABC ηερλνινγία θαη ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο.

Σν έξγν πεξηιακβάλεη δχν πηινηηθέο εθαξκνγέο: [31]
1. Δ πξψηε πηινηηθή εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζ’ έλα ζρνιείν ηεο
νπεδίαο, ζα πεξηιακβάλεη πξφζβαζε ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ
ρξήζε ςεπδψλπκσλ θαη θνηλσληθή δηθηχσζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.
πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα δεηνχλ ζπκβνπιέο θαη λα θάλνπλ
πνιχ πξνζσπηθέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θπζηθή, ςπρνινγηθή,
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θιπ. θαηάζηαζή

ηνπο,

απφ γηαηξνχο, λνζνθφκεο,

ςπρνιφγνπο θιπ. ρσξίο θαη’ αλάγθε λα απνθαιχπηνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο
ηαπηφηεηα. Ώπηή ε πηινηηθή εθαξκνγή ζα αληηκεησπίζεη ηηο εηδηθέο
πξνθιήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο ηνπ Αηαδηθηχνπ είλαη
φιν θαη κηθξφηεξεο ειηθίαο θαη κεξηθέο θνξέο είλαη αλήιηθνη. ήκεξα ηα
ζρνιεία ζηελ νπεδία ρξεζηκνπνηνχλ ην Αηαδίθηπν θπξίσο γηα ηελ
επηθνηλσλία αλάκεζα ζε καζεηέο, θαζεγεηέο θαη γνλείο. Υξεζηκνπνηνχλ
δηαθνξεηηθέο πχιεο θαη ηδησηηθέο θνηλφηεηεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηήλ
ηελ επηθνηλσλία. Μηα κεγάιε απεηιή γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ καζεηψλ είλαη
ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο,
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φπσο βαζκνί θαη απνηειέζκαηα δηαγσληζκάησλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη άιιεο
πιεξνθνξίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηεο πχιεο ηνπ
ζρνιείνπ. Πνιιέο εθαξκνγέο, φπσο ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη παξνρή
ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ ζα επσθειεζνχλ απφ ην έξγν ABC4Trust, θαζψο
επηηξέπεη ηνλ ζπλδπαζκφ ηζρπξήο απζεληηθνπνίεζεο θαη πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθφηεηαο ζε κία κφλν ιχζε. Δ πξνηεηλφκελε θνηλφηεηα ζα πξνζηαηεχζεη
ηελ ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ ελάληηα ζηελ θινπή πιεξνθνξηψλ, φπσο επίζεο
ζα πξνζηαηεχζεη θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο. Ώπφ ηελ κηα κεξηά, νη καζεηέο ζα
κπνξνχλ λα βεβαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε chat
rooms θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα κπνξνχλ λα
κέλνπλ αλψλπκνη φηαλ εξσηνχληαη πξνζσπηθέο θαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ελψ παξάιιεια ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ
ζα δηαζθαιίδεη πσο επηθνηλσλεί κε εμνπζηνδνηεκέλνπο καζεηέο ηνπ
αληίζηνηρνπ ζρνιείνπ ή ηάμεο. Δ πηινηηθή εθαξκνγή ζα βνεζήζεη ψζηε λα
ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ ABC
ζπζηήκαηνο θάησ απφ ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ, κηαο θαη νη
ρξήζηεο ηνπ ζα είλαη παηδηά.
2. Δ δεχηεξε πηινηηθή εθαξκνγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Βιιάδα ζην
Παλεπηζηήκην Παηξψλ, θαη ζα πεξηιακβάλεη δεκνζθφπεζε, θαη εηδηθφηεξα
αλψλπκε ζπιινγή αλαηξνθνδφηεζεο απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο θνηηεηέο
ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ ηνπο
δίδαμαλ ηα καζήκαηα απηά. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα εθδνζνχλ
δηαπηζηεπηήξηα ζε θνηηεηέο πνπ ζα πηζηνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα γηα
απηνχο (έηνο ζπνπδψλ, πνζνζηφ θπζηθήο παξνπζίαο ζ’ έλα κάζεκα θιπ.),
επηηξέπνληαο ζε θνηηεηέο κε ηα θαηάιιεια δηαπηζηεπηήξηα λα παξέρνπλ
αλψλπκα αλαηξνθνδφηεζε γηα ηα καζήκαηα θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ είραλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ εμακήλνπ ή έηνπο. Γηα λα κπνξεί θάπνηνο
θνηηεηήο λα ζπκκεηάζρεη, ζα πξέπεη ηα δηαπηζηεπηήξηά ηνπ λα απνδεηθλχνπλ
θάπνηα γεγνλφηα γη’ απηφλ, δειαδή αλ έρεη επηιέμεη ην κάζεκα, ην έηνο
εγγξαθήο ηνπ ζην παλεπηζηήκην, θαη ηελ αλαινγία θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ
ζηελ ηάμε. Σν γεγνλφο εάλ ε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζηελ ηάμε είλαη επαξθήο
δελ ζα απνδεηρηεί απνθαιχπηνληαο ην αθξηβέο πνζνζηφ παξνπζηψλ (θαζψο
απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθαιπθζεί ν θνηηεηήο), αιιά
δείρλνληαο φηη είλαη πάλσ απφ ην πξνθαζνξηζκέλν φξην πνπ επηηξέπεη ζηνλ
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θνηηεηή λα ιάβεη κέξνο ζηελ αμηνιφγεζε. Ώπηή ε πηινηηθή εθαξκνγή ζα
αληηκεησπίζεη ηελ ηδηαίηεξε πξφθιεζε φηη γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα κηαο
δεκνζθφπεζεο νξζά θαη αμηφπηζηα ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ηδησηηθφηεηα
ησλ αηφκσλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ γλψκε ηνπο. Δ αμηνιφγεζε καζεκάησλ έρεη
γίλεη ζπλήζε πξαθηηθή ζηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα ηνπ ζχγρξνλνπ
βηνκεραληθνχ θφζκνπ. Παξφια απηά, ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα λα πξνζηαηεπηεί ε ηδησηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ.
Βάλ δηεμάγνληαλ κέζσ ππνινγηζηψλ, νη ππνινγηζηέο ζα έπξεπε λα
ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην πξίζκα ελφο νπδέηεξνπ αμηφπηζηνπ νξγαληζκνχ,
αλεμάξηεηνπ απφ ην παλεπηζηήκην πνπ θάλεη ηελ αμηνιφγεζε, δηαθνξεηηθά νη
θνηηεηέο ζα έπξεπε λα είραλ ηεξάζηηα εκπηζηνζχλε ζηηο πξαθηηθέο
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ην εθάζηνηε παλεπηζηήκην. Οη
ABC ηερλνινγίεο ζα επηηξέπνπλ ζε θάζε παλεπηζηήκην λα εθδίδεη ηα δηθά ηνπ
ειεθηξνληθά θνηηεηηθά δειηία ηαπηφηεηαο ηα νπνία ζα πεξηέρνπλ ιίζηεο κε ηα
καζήκαηα πνπ θάζε θνηηεηήο δήισζε. ηελ ζπλέρεηα, ην παλεπηζηήκην ζα
κπνξεί λα ηξέρεη ην δηθφ ηνπ ειεθηξνληθφ ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θνηηεηψλ, γηαηί νη ABC
ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηα δειηία ηαπηφηεηαο ζα απνθφπηνπλ φινπο
ηνπο ζπλδέζκνπο αλάκεζα ζηελ εηζεξρφκελε ειεθηξνληθή αλαηξνθνδφηεζε
θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θνηηεηή πνπ ηελ ππέβαιιε, εμαζθαιίδνληαο
παξάιιεια πσο ε αλαηξνθνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ δηαπηζηεπκέλνπο
θνηηεηέο. Δ πηινηηθή εθαξκνγή ζα βνεζήζεη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ
πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληηδξάζεηο κηαο θαηεμνρήλ θξίζηκεο νκάδαο ρξεζηψλ.

4.2.2 Εμειίμεηο πέξα από ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο
Σν ABC4Trust ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηεο ηειεπηαίαο ιέμεο ηεο
ηερλνινγίαο ηνπιάρηζηνλ ζε επηά πεξηνρέο: [31]
1. Έλα πιαίζην γηα ηελ ελνπνίεζε θαη ελαιιαμηκόηεηα ησλ ABC
ζπζηεκάησλ
Τπάξρεη πιήζνο πξνηχπσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελνπνίεζε θαη
ελαιιαμηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεραληζκψλ ηαπηνπνίεζεο. Π.ρ. Liberty
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Alliance, OpenID, OASIS Information Cards θιπ. Χζηφζν ηέηνηα εληαία πξφηππα θαη
αξρηηεθηνληθέο δελ ππάξρνπλ γηα ηα ABC ζπζηήκαηα. Μηα πξψηε ζπκβνιή απηνχ ηνπ
έξγνπ ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα είλαη ν νξηζκφο κηαο ηέηνηαο θνηλήο
ελνπνηεκέλεο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ ελνπνίεζε θαη ελαιιαμηκφηεηα δηαθνξεηηθψλ
ABC ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε:
Οη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα απνθηνχλ δηαπηζηεπηήξηα γηα πνιιέο ABC
ηερλνινγίεο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο ίδηεο
πιαηθφξκεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ
Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ λα κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ νπνηαδήπνηε ABC
ηερλνινγία ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηηο αλάγθεο ηνπο
Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ ηαπηνπνίεζεο (identity service providers) λα είλαη ζε
ζέζε λα δέρνληαη δηαπηζηεπηήξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ABC ηερλνινγίαο θαη
λα εθδίδνπλ αληίζηνηρα δηαπηζηεπηήξηα κηαο άιιεο ABC ηερλνινγίαο,
ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηηο ίδηεο πιαηθφξκεο πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ.

2.

Αθξηβείο θαη πιήξεηο κεηξηθέο γηα ηελ ζύγθξηζε ππαξρόλησλ ABC
ζπζηεκάησλ

Σα δηαπηζηεπηήξηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηαπηφηεηα (Identity Based Credentials)
ππάξρνπλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη ππάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα θαη πινπνηήζεηο
απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ (X509, EMV, DANID, ESTID). Σα ABCs πνπ επηηξέπνπλ
ζηνπο ρξήζηεο λα απνδεηθλχνπλ ηδηφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνπο ίδηνπο ρσξίο λα
απνθαιχπηνπλ ηελ αθξηβή ηνπο ηαπηφηεηα, είλαη κηα πην πξφζθαηε ηδέα. Μφλν νη
ηερλνινγίεο Identity Mixer ηεο IBM θαη U-Prove ηεο Microsoft έρνπλ πξνηαζεί έσο
ηψξα.
Αελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ εκπεηξία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, ηελ αλάπηπμή, θαη ηελ
ρξήζε ηνπο ζηελ πξάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη ηερλνινγίεο βξίζθνληαη ζε
δηαθνξεηηθά ζηάδηα σξίκαλζεο θαη πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο γηα
επεθηάζεηο θαη γεληθεχζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε Identity Mixer είλαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κηα νηθνγέλεηα πξσηνθφιισλ, ελψ ε U-Prove είλαη κηα πξνδηαγξαθή
ηνπ ππξήλα ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο επξχηεξνπ ζπλφινπ πξσηνθφιισλ. Αελ ππάξρεη
ινηπφλ έλαο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα λα αλαιπζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ απηέο νη
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ηερλνινγίεο. Σν έξγν ABC4Trust ζα πξνζθέξεη έλα πιαίζην γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί
απηφ κε απζηεξφηεηα.
Σν έξγν ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, παξέρνληαο έλα πιαίζην κε
κεηξηθέο γηα ηελ ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ABC ζπζηεκάησλ θαηά κήθνο ηεζζάξσλ
δηαζηάζεσλ: ιεηηνπξγηθή θάιπςε, ηδηφηεηεο αζθάιεηαο, απφδνζε θαη αλαγθαία
ππνζηήξημε πιηθνχ γηα ιφγνπο απφδνζεο ή αζθάιεηαο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
Μηα ζπζηεκαηηθή θαη ιεηηνπξγηθή επηζθφπεζε θαη ζχγθξηζε ησλ ηδηνηήησλ
ησλ δηαθφξσλ ABC ζπζηεκάησλ – ππάξρνπλ κφλν ad-hoc19 επηζθνπήζεηο νη
νπνίεο δελ παξέρνπλ κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ηδηνηήησλ
Μηα ζπζηεκαηηθή ζχγθξηζε ηεο ζρεηηθήο απφδνζεο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα
πεξηκέλεη γηα δηαθνξεηηθά ABC ζπζηήκαηα
Μηα ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ηνπ ηη είδνπο ππνζηήξημε πιηθνχ ρξεηάδεηαη ή
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάζε ABC ζχζηεκα, γηα ζθνπνχο απμεκέλεο
αζθάιεηαο ή απφδνζεο
Μεηξηθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ABC ζπζηεκάησλ θαηά κήθνο ησλ
παξαπάλσ δηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηαο, επίδνζεο θαη ππνζηήξημεο
πιηθνχ.

3. Μηα ζρεηηθή πινπνίεζε γηα επηιεγκέλα ABC ζπζηήκαηα
Σν έξγν ζα παξέρεη ζρεηηθή πινπνίεζε γηα ηηο ζπληζηψζεο πνπ νξίδνπλ έλα ABC
ζχζηεκα θαη γηα θάπνηεο απφ ηηο ζπληζηψζεο ζα πινπνηεζνχλ πεξηζζφηεξνη
θξππηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη. Ώπηή ε δηαδηθαζία ζα δείμεη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία
δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ABC ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα είλαη δηαιεηηνπξγηθέο θαη
είλαη θξίζηκε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ έξγνπ.
Τπάξρνπλ ήδε πινπνηήζεηο ησλ ABC ζπζηεκάησλ γηα ηα ζπζηήκαηα Identity Mixer
ηεο IBM θαη U-Prove ηεο Microsoft. Παξφια απηά, απηέο νη πινπνηήζεηο αθνινπζνχλ
δηαθνξεηηθέο

αξρηηεθηνληθέο.

Αελ

ππάξρνπλ

θνηλψο

ζπκθσλεκέλα

ζχλνια

ιεηηνπξγηψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξσηνθφιισλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ ελνπνίεζε ή
19

Αειψλεη γεληθά κηα ιχζε ζρεδηαζκέλε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, κε γεληθεπκέλε, ε νπνία
δελ πξννξίδεηαη λα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί γηα άιινπο ζθνπνχο
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ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, πφζν κάιινλ ηελ ζπλεξγαζία ζ’ έλα θνηλφ ζελάξην. Μηα
ζρεηηθή πινπνίεζε ζχκθσλε κε ην αξρηηεθηνληθφ πιαίζην ζα πξνζθέξεη ηέηνηεο
βειηηψζεηο. Θα κπνξεί αθφκα λα επηηξέςεη ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ
δηαπηζηεπηεξίσλ γηα θάζε ζχζηεκα ζ’ έλαλ θνηλφ ρψξν απνζήθεπζεο, ελδερνκέλσο
ζε έμππλεο θάξηεο.

4. Απόθηεζε εκπεηξίαο από ηηο πηινηηθέο εθαξκνγέο
Δ θνηλνπξαμία ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πξψηε πινπνίεζε ησλ ABC
ζπζηεκάησλ ζε πεξηβάιινληα παξαγσγήο. Έηζη ζα είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε έξεπλα
ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία, ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απνδνρή ησλ ρξεζηψλ θαη
νχησ θάζε εμήο κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν ABC4Trust ζα
ζπγθεληξψζεη απηή ηελ εκπεηξία απφ δχν ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα. Έρνληαο
απηέο ηηο δχν πηινηηθέο εθαξκνγέο κπνξεί λα ειεγζεί ε ρξήζε θαη ε απφδνζε ησλ
δηαπηζηεπηεξίσλ κε δχν νκάδεο ρξεζηψλ δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαγθψλ. Δ
κηα νκάδα ρξεζηψλ ζα είλαη παηδηά ζ’ έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ην άιιν ζα είλαη
θνηηεηέο ζ’ έλα παλεπηζηήκην. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζηηο νπνίεο ην έξγν ζηνρεχεη
είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο, έηζη ψζηε λα θαιχςνπλ έλα επξχ ράζκα απαηηήζεσλ, θαη
ζπλεπψο δηαπηζηεπηεξίσλ.
Βπηπιένλ, ε θαηεχζπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηίλνο ε
ηδησηηθφηεηα πξνζηαηεχεηαη (ν πάξνρνο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Βιιάδα θαη ν αηηψλ
ηεο πιεξνθνξίαο ή ζπκβνπιήο ζηελ νπεδία), φπσο επίζεο θαη ε δνκή ηεο
αληαιιαγήο

πιεξνθνξηψλ.

Τπφ απηή ηελ

έλλνηα, νη

δπν κειέηεο

είλαη

ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ζα πξνζθέξνπλ αλαηξνθνδφηεζε κνλαδηθήο αμίαο ζηνπο
πξνγξακκαηηζηέο ηεο ζρεηηθήο πινπνίεζεο θαη είλαη ζπλεπψο απαξαίηεηεο σο
πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ έξεπλαο ηνπ έξγνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπιινγή θξηηεξίσλ θαη ηελ ζρεδίαζε/πινπνίεζε ηεο
απαξαίηεηεο ππνδνκήο (πάξνρνο ππεξεζηψλ ηαπηφηεηαο, ππνδνκή γηα ηελ έθδνζε
ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ π.ρ. βαζηζκέλα ζε έμππλεο θάξηεο, βάζεηο δεδνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ), ε αμηνιφγεζε ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ ζα παξέρεη κηα ζαθήο
απφδεημε γηα ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηφζν ηεο ηδέαο ησλ ελνπνηεκέλσλ
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αλψλπκσλ δηαπηζηεπηεξίσλ φζν θαη γηα ηελ ζρεηηθή αξρηηεθηνληθή, παξέρνληαο
παξάιιεια αλαηξνθνδφηεζε γηα πεξαηηέξσ βειηηψζεηο.

5. πλεηζθνξά ζηελ Επξσπατθή Τπνδνκή Δηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθώλ
Σαπηνηήησλ (European Electronic Identity Management Infrastructure)
Δ Βπξψπε ζηνρεχεη ζε κηα ππνδνκή δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ, σο βάζε
γηα αμηφπηζηεο ππεξεζίεο ζηελ ε-δηαθπβέξλεζε θαη ζην ε-εκπφξην ψζηε λα
εμαιεηθζνχλ νη θιεηζηέο ιχζεηο, θαη ε έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ειέγρνπ απφ ηνλ
ρξήζηε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε δεκνζίεπζε ηεο ENISA20 ζρεηηθά κε «Σα ραξαθηεξηζηηθά
ηδησηηθφηεηαο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ επξσπατθψλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ (eID)»
(Privacy Features of European eID Card Specifications) [32] ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα
“ρξήζε κνλαδηθώλ αλαγλσξηζηηθώλ ώζηε λα ζέβνληαη ηελ ηδησηηθόηεηα” ζηηο
αλαδπφκελεο επξσπατθέο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο, θαη αλαθέξεη ξεηά πσο νη ABC
ηερλνινγίεο έρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζε απηφ ηνλ ρψξν. Σν έξγν ABC4Trust
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επηθείκελεο ππνδνκήο
δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ θαξηψλ κε:
Μηα αληίιεςε ησλ ABC ηερλνινγηψλ πνπ λα είλαη αλεμάξηεηε πξσηνθφιισλ,
γεθπξψλνληαο έηζη ην ράζκα αλάκεζα ζην επίπεδν αξρηηεθηνληθνχ πιαηζίνπ
θαη ην επίπεδν θξππηνγξάθεζεο, ην νπνίν επηβξαδχλεη ηελ πηνζέηεζε ησλ
ABC ζπζηεκάησλ
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ ABC ζπζηεκάησλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε
εμάξηεζε απφ κηα κφλν ABC ηερλνινγία, πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα κηα
κνλνπσιηαθή θαηάζηαζε πνπ δελ ζα ήηαλ απνδεθηή γηα κηα ππνδνκή.

6. Ελεκέξσζε ησλ εγεηώλ ηεο ηερλνινγίαο
Σν ABC4Trust ζα ελεκεξψλεη ηαθηηθά ηνπο πξνγξακκαηηζηέο εθαξκνγψλ θαη ηνπο
πξνκεζεπηέο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ABC ζπζηήκαηα.

20

Δ ENISA (European Network and Information Security Agency - Βπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ
Ώζθάιεηα Αηθηχσλ θαη Πιεξνθνξηψλ) είλαη έλαο νξγαληζκφο ηεο Βπξσπατθήο έλσζεο πνπ έρεη σο
ζηφρν λα βειηησζεί ε αζθάιεηα δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ Βπξσπατθή έλσζε
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Σν ABC4Trust ζα ζπλεξγαζηεί κε επηιεγκέλνπο θνξείο ηππνπνίεζεο πνπ
αζρνινχληαη κε ABCs θαη επίζεο ζα έξζεη ζε επαθή κε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο
εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε,
ψζηε λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ελζσκαηψζνπλ ηα ABCs. Σα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ
ζα θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δ ηξαηεγηθή Αηάρπζεο ζα ιάβεη ππφςε
ηεο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Θα πεξηέρεη ηξφπνπο γηα ηελ
κεηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη έλα ζρεδηαζκφ γηα ζπλεξγαζία
κε εμσηεξηθνχο θνξείο. Σν έξγν ζα παξέρεη πιηθφ δεκνζίσλ ζρέζεσλ γηα
ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, ψζηε λα γλσξίζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ABCs, θαη λα
θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα πσο ιεηηνπξγνχλ θαη πσο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέξνο ησλ
ζεκεξηλψλ θαη κειινληηθψλ εθαξκνγψλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζα
ζπλνςηζζνχλ ζ’ έλα βηβιίν, πνπ ζα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε πξνγξακκαηηζηέο
εθαξκνγψλ, εξεπλεηέο, πξνκεζεπηέο θαη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο πνπ αλήθνπλ ζηνλ
ρψξν ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Βπηθνηλσληψλ.

7. Αληηκεηώπηζε λνκηθώλ δεηεκάησλ
Μηα θνηλή πξαθηηθή ησλ λνκηθψλ θαη ησλ δηθεγφξσλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ είλαη ε
ζπιινγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ άζθεζε αζηηθήο αγσγήο ή πνηληθήο δίσμεο.
Δ αλάπηπμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηαπηνηήησλ, θαη πφζν κάιινλ ησλ ABC
ηερλνινγηψλ, παξεκπνδίδεηαη απφ ηέηνηεο λνκηθέο πξαθηηθέο. Δ ζπιινγή θαη
αλαγλψξηζε ηέηνησλ εκπνδίσλ ζε δηαθνξεηηθνχο λνκηθνχο ηνκείο ζηνπο λφκνπο ηεο
Βπξσπατθήο Έλσζεο θαη νξηζκέλνπο εζληθνχο λφκνπο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ησλ ABC ηερλνινγηψλ. Δ δηακφξθσζε απαξαίηεησλ
λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηηο ABC ηερλνινγίεο θαη ε εθηίκεζε ηνπ πψο νη ABC
ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα ιχζνπλ απηά ηα πξαθηηθά θαη λνκηθά δεηήκαηα ζα επηθέξεη
εμειίμεηο φζν αθνξά ηελ λνκηθή έξεπλα π.ρ. επηηξέπνληαο online αλψλπκεο
ζπλαιιαγέο παξέρνληαο παξάιιεια κηα κέζνδν γηα λα απαηηήζεη ν ρξήζηεο αμηψζεηο
γηα ηελ άζθεζε αζηηθήο αγσγήο. Σν εξψηεκα πνπ ην έξγν ABC4Trust πξέπεη λα
απαληήζεη είλαη εάλ απηφ πεξηιακβάλεη θαηά αλάγθελ έλαλ γξήγνξν, έκπηζην θαη
αμηφπηζην ηξφπν γηα αλάθιεζε ηεο αλσλπκίαο, φπσο ζα κπνξνχζε λα παξέρεηαη απφ
ηα ABCs, θαη αλ λαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ε αλσλπκία κπνξεί λα αλαθιεζεί γηα
ηελ άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο. Οη πξνζθεξφκελεο ιχζεηο ζα κπνξνχζαλ λα
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πεξηιακβάλνπλ ππνδείμεηο γηα ηελ Βπξσπατθή Έλσζε ή ηελ δηεζλή λνκνζεζία φζν
αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ ABCs ζηηο Βπξσπατθέο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο,
θαζνξίδνληαο ηελ απνδεηθηηθή αμία ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ζε αζηηθέο δίθεο ή
θαλνληζκνχο θαη απνθαζίδνληαο πνην δηθαζηήξην ή φξγαλν είλαη αξκφδην λα
απνθαζίδεη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα λα γίλεη αλάθιεζε ηεο
αλσλπκίαο, φηαλ ν ηφπνο δηακνλήο είλαη άγλσζηνο.
Δ ελζσκάησζε ησλ λνκηθψλ ζε ηερληθά παθέηα εξγαζίαο ζε κηα κνξθή νξηδφληηαο
δξαζηεξηφηεηαο ζα εμαζθαιίζεη πσο νη λνκηθέο απαηηήζεηο ζα είλαη γλσζηέο ζηνπο
εξεπλεηέο ζε πξψηκν ζηάδην θαη ζα θάλεη δπλαηή ηελ δηεπηζηεκνληθή αληαιιαγή.
Ώπηφ ζα ζπλερηζηεί κε ηελ λνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε λνκηθή ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ.
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5 Ηιεθηξνληθέο ηαπηόηεηεο
5.1 Οη λόκνη ηεο ηαπηόηεηαο
Σν ζέκα ησλ ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ είλαη αληηθείκελν γεληθφηεξεο ζπδήηεζεο. ε
απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο λφκνπο ηαπηφηεηαο ηνπ Cameron, ζα
γλσξίζνπκε ηελ ηηαιηθή θαη ηελ γεξκαληθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα θαη ζα
πεξηγξάςνπκε 4 πηζαλά ζελάξηα πνπ γηα λα πινπνηεζνχλ απαηηείηαη ε αλάπηπμε
θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε πιήξε αμηνπνίεζε
ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην «λέθνο».
Μηα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ηδησηηθφηεηα είλαη εθείλε ηεο ηαπηφηεηαο.
Ώιιά ηη νλνκάδνπκε ηαπηφηεηα ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν; χκθσλα κε ην Fidis
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ε

ηαπηόηεηα (identity) είλαη κηα δνκή πνπ αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Βλψ ε
ηαπηνπνίεζε (identification) ζεσξείηαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ γηα έλα άηνκν αιιά θαη ρξήζε απηψλ ησλ
πιεξνθνξηψλ. Κάζε ρψξα έρεη πηνζεηήζεη έλαλ ηξφπν ψζηε λα θαηαγξάθεη θαη λα
δηαρσξίδεη κνλαδηθά θάζε πνιίηε (π.ρ. κε ηηο παξαδνζηαθέο ηαπηφηεηεο) ηελ
πξαγκαηηθφηεηα φκσο έλα άηνκν έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο (π.ρ. σο
πνιίηεο, σο εξγαδφκελνο, σο θαηαλαισηήο, σο πειάηεο, σο αζζελήο, θιπ.).
ηνλ θφζκν ηνπ Αηαδηθηχνπ πνιχ ζπρλά θπζηθά ή εηθνληθά πξφζσπα δεηνχλ
πξφζβαζε ζε δεδνκέλα ή ππεξεζίεο. Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ πξέπεη λα πηζηνπνηήζνπλ
ηελ απζεληηθφηεηά ηνπο ζε θάπνηνλ πειάηε. Γηα λα γίλεη απηφ ηα εκπιεθφκελα κέξε
ζπρλά ρξεηάδεηαη λα απνδείμνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηζρπξηζκνχο γηα ηνπο ίδηνπο ψζηε λα
πείζνπλ ην άιιν κέξνο (πάξνρνο δεδνκέλσλ ή ππεξεζηψλ, εξγαδφκελνο, πειάηεο) λα
ηνπο εκπηζηεπηεί αξθεηά ψζηε λα επηηξέςεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή,
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ή επηθνηλσλία. Σέηνηνη ηζρπξηζκνί κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
γηα παξάδεηγκα: φλνκα, εκεξνκελία γέλλεζεο, ειηθία, αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο,
βηνκεηξηθά ζηνηρεία.
χκθσλα κε ηελ Wikipedia ε ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα είλαη έλα επίζεκν «έγγξαθν»
πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε κηαο ρψξαο γηα online θαη offline ηαπηνπνίεζε.
21
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Βθηφο απφ ηελ online ηαπηνπνίεζε, πνιιέο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ππνγξάθνπλ ειεθηξνληθά έγγξαθα ρξεζηκνπνηψληαο
ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Δ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα έρεη ηελ κνξθή κηαο θνηλήο
ηξαπεδηθήο θάξηαο, κε ηππσκέλα πάλσ ηεο θάπνηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ (φπσο
νλνκαηεπψλπκν θαη θσηνγξαθία) θαη ελζσκαησκέλν κηθξνηζίπ.
Ο Kim Cameron ην 2005 παξνπζίαζε ηνπο λφκνπο ηεο ηαπηφηεηαο [33]. αθψο νη
ηζρπξηζκνί πνπ παξέρνληαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή εμαξηψληαη απφ ηελ
ζπλαιιαγή, ηα εκπιεθφκελα κέξε θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε
ζπλαιιαγή. Δ αλσλπκία (anonymity) αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία ηαπηνπνίεζεο
πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κ’ έλα θπζηθφ πξφζσπν. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ
παξέρνληαη ηζρπξηζκνί πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαπηνπνίεζε, παξφιν πνπ κπνξεί λα είλαη
απαξαίηεηνη άιινη ηζρπξηζκνί. ηελ ςεπδσλπκία (pseudonymity) παξέρνληαη
ζπγθεθξηκέλνη ηζρπξηζκνί (γηα παξάδεηγκα, έλαο αξηζκφο ή έλα login name θαη έλαο
θσδηθφο πξφζβαζεο), αιιά δελ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα γίλεη
άκεζα ηαπηνπνίεζε. Παξφια απηά ην θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί εάλ
θξηζεί απαξαίηεην.
1. Έιεγρνο ρξήζηε θαη ζπγθαηάζεζε: Σα ζπζηήκαηα ηαπηνπνίεζεο πξέπεη λα
απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ηαπηνπνηνχλ έλαλ ρξήζηε κφλν κε ηελ
ζπγθαηάζεζή ηνπ.
2. Ειάρηζηε απνθάιπςε γηα κηα πεξηνξηζκέλε ρξήζε: Δ ιχζε πνπ
απνθαιχπηεη ην ειάρηζην πνζφ πιεξνθνξίαο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θάπνηνπ
αηφκνπ θαη πεξηνξίδεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ρξήζε ηεο είλαη ε πην
κφληκε καθξνπξφζεζκε ιχζε.
3. Αηηηνινγνύκελα κέξε: Σα ςεθηαθά ζπζηήκαηα ηαπηφηεηαο πξέπεη λα είλαη
ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε νη πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο πνπ απνθαιχπηνληαη λα
πεξηνξίδνληαη ζηα κέξε πνπ έρνπλ κηα αλαγθαία θαη αηηηνινγεκέλε ζέζε ζε
κηα δεδνκέλε ζρέζε πνπ απαηηεί ηαπηνπνίεζε. Σν ζχζηεκα ηαπηνηήησλ
πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ην κέξνο ή ηα κέξε κε ηα νπνία
αιιειεπηδξά φηαλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο. Δ απαίηεζε γηα αηηηνιφγεζε
ηζρχεη ηφζν γηα ην κέξνο πνπ απνθαιχπηεη θάπνηα πιεξνθνξία φζν θαη γηα ην
κέξνο πνπ εμαξηάηαη απφ απηήλ.
4. Καηεπζπλόκελε ηαπηόηεηα: Έλα εληαίν ζχζηεκα ηαπηνηήησλ πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη “πνιιαπιψλ θαηεπζχλζεσλ” αλαγλσξηζηηθά γηα ρξήζε απφ
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δεκφζηεο νληφηεηεο θαη “κίαο θαηεχζπλζεο” αλαγλσξηζηηθά γηα ρξήζε απφ
ηδησηηθέο νληφηεηεο.
5. Πινπξαιηζκόο ησλ δηαρεηξηζηώλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ: Έλα εληαίν
ζχζηεκα ηαπηνηήησλ πξέπεη λα δηνρεηεχζεη θαη λα επηηξέςεη ηελ
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηψλ ηαπηφηεηαο πνπ αλήθνπλ ζε
δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο ηαπηνηήησλ.
6. Αλζξώπηλε νινθιήξσζε: Σν εληαίν κεηαζχζηεκα ηαπηνηήησλ πξέπεη λα
νξίζεη ηνλ αλζξψπηλν ρξήζηε σο έλα ζηνηρείν ηνπ θαηαλεκεκέλνπ
ζπζηήκαηνο, ην νπνίν νινθιεξψλεηαη κέζα απφ κε δηθνξνχκελνπο
κεραληζκνχο επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-κεραλήο, πνπ πξνζθέξνπλ πξνζηαζία
απφ επηζέζεηο ηαπηφηεηαο.
7. πλέπεηα ζε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο: Σν ελνπνηεκέλν κεηαζχζηεκα
ηαπηνηήησλ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κηα απιή ζπλεπήο
εκπεηξία, ελψ ζα επηηξέπεη ησλ δηαρσξηζκφ ησλ πεξηβαιιφλησλ κέζσ
πνιιαπιψλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηερλνινγηψλ.

Εηθόλα 5. Οη Νφκνη ηεο Σαπηφηεηαο

5.2 Η ηηαιηθή ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα
Δ Carta d'Identità Elettronica22 (ζηελ Εηαιία ρξεζηκνπνηείηαη ην αθξσλχκην CIE),
απνηειεί έλα πξνζσπηθφ «έγγξαθν» ηαπηνπνίεζεο πνπ αληηθαζηζηά ην έληππν δειηίν
ηαπηφηεηαο. Οη πξψηεο ηηαιηθέο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο εθδφζεθαλ ην 2001. Ώπφ 1ε
Εαλνπαξίνπ 2006 ε ηηαιηθή θπβέξλεζε επέβαιιε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ηαπηνηήησλ κε ειεθηξνληθέο.
Δ ηηαιηθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα πξννξίδεηαη γηα online θαη offline ηαπηνπνίεζε. Χο
εθ ηνχηνπ, εθηφο απφ ηηο ηππσκέλεο πιεξνθνξίεο, απνζεθεχνληαη ζ’ έλα κηθξνηζίπ
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο ειεθηξνληθήο
ηαπηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ην κηθξνηζίπ πεξηέρεη έλα ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα
online απζεληηθνπνίεζε θαη (πξναηξεηηθά) έλα πηζηνπνηεηηθφ γηα ςεθηαθέο
ππνγξαθέο. Δ ηηαιηθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα έρεη ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα λα
22
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πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαη ζα απνηειέζεη
ην πξφηππν γηα πξφζβαζε ζε online ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο Εηαινχο
πνιίηεο απφ δεκφζηεο αξρέο. Δ ηηαιηθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα πεξηέρεη ηα παξαθάησ
πεδία:
1. Αήκνο έθδνζεο
2. Βπψλπκν
3. λνκα
4. Σφπνο γέλλεζεο
5. Δκεξνκελία γέλλεζεο
6. Φχιν
7. Ώξηζκφο πηζηνπνηεηηθνχ γελλήζεσο
8. Όςνο
9. Αήκνο θαηνηθίαο
10. Αηεχζπλζε
11. Δκεξνκελία έθδνζεο
12. Δκεξνκελία ιήμεο
13. Εζαγέλεηα
14. Ώξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ
15. Τπνγξαθή
Δ θάξηα πεξηέρεη επίζεο:
Σν ινγφηππν ηεο Εηαιηθήο Αεκνθξαηίαο
Έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο ηεο θάξηαο
Φσηνγξαθία ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο
Οιφγξακκα αζθάιεηαο
Σαηλία laser
Σν κηθξνηζίπ πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ηππσκέλεο πάλσ ζηελ θάξηα,
ηελ ςεθηαθή εθδνρή ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ θαηφρνπ ηεο θάξηαο θαη ηα ςεθηαθά
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Ώξρή Πηζηνπνίεζεο ηνπ ηηαιηθνχ Τπνπξγείνπ
Βζσηεξηθψλ. ην ηζηπ πεξηέρνληαη πξναηξεηηθά δαρηπιηθά απνηππψκαηα θαη ε
ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ςεθηαθέο ππνγξαθέο. Δ ηηαιηθή ειεθηξνληθή
ηαπηφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν κηα ςεθηνπνίεζε ηεο ζπκβαηηθήο ηαπηφηεηαο, ελψ
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αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ην πξφηππν γηα ηελ επηθείκελε ειιεληθή ειεθηξνληθή
ηαπηφηεηα.

Εηθόλα 6. Δ ηηαιηθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα

5.3 Η γεξκαληθή ειεθηξνληθή ηαπηόηεηα
Ώπφ ην 2010 ε γεξκαληθή ηαπηφηεηα είλαη ειεθηξνληθή23. Δ ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα
(ζηα γεξκαληθά Personalausweis) εθδίδεηαη ζηνπο Γεξκαλνχο πνιίηεο απφ ηα ηνπηθά
εμνπζηνδνηεκέλα γξαθεία. Βίλαη ππνρξεσηηθφ φινη νη Γεξκαλνί πνιίηεο πνπ είλαη 16
εηψλ θαη άλσ λα δηαζέηνπλ ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην αιιά φρη απαξαίηεηα λα ηα έρνπλ
πάληα καδί ηνπο. Δ γεξκαληθή ηαπηφηεηα έρεη ηζρχ 10 ρξφληα. ε αληίζεζε κε άιιεο
ρψξεο δελ ππάξρεη θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ λα πεξηέρεη φινπο ηνπο θαηφρνπο
ειεθηξνληθψλ ηαπηνηήησλ. Σν νλνκαηεπψλπκν, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ε
δηεχζπλζε ηνπ θαηφρνπ ηεο ηαπηφηεηαο απνζεθεχνληαη κφλν ζην ηνπηθφ γξαθείν,
ελψ ε θσηνγξαθία, ηα δαρηπιηθά απνηππψκαηα, ε ππνγξαθή θαη πιεξνθνξίεο γηα ην
ρξψκα ησλ καηηψλ θαη ην χςνο θαηαζηξέθνληαη ακέζσο κεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο
ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο.
Οη ζεκεξηλέο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο ηχπνπ 1 δηαηίζεληαη απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2010. Πεξηέρνπλ έλα ηζηπ RFID (Radio-frequency identification)24 παξφκνην κε απηφ
πνπ ππάξρεη ζηα βηνκεηξηθά δηαβαηήξηα. Σν ηζηπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ ηαπηφηεηα (φπσο φλνκα ή εκεξνκελία γέλλεζεο), ηελ
23

Πεξηζζφηεξα ζηελ δηεχζπλζε www.personalausweisportal.de/DE/Home/home_node.html
Βίλαη κηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ επηθνηλσλία κέζσ ξαδηνθπκάησλ γηα ηελ αληαιιαγή
δεδνκέλσλ αλάκεζα ζ’ έλαλ αλαγλψζηε θαη κηα εηηθέηα πνπ έρεη πξνζαξηεζεί ζ’ έλα αληηθείκελν κε
ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
24
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θσηνγξαθία ηνπ θαηφρνπ (πνπ ζε αληίζεζε κε άιιεο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο πξέπεη
λα είλαη βηνκεηξηθή), θαη επηπιένλ αλ ν ρξήζηεο επηζπκεί, ηα δαρηπιηθά ηνπ/ηεο
απνηππψκαηα. Σν κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο ηαπηφηεηαο πεξηέρεη ηηο παξαθάησ
πιεξνθνξίεο:
1. Φσηνγξαθία (βηνκεηξηθή) ηνπ θαηφρνπ ηεο ηαπηφηεηαο
2. Ώξηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο
3. Κσδηθφο πξφζβαζεο γηα ην RFID ηζηπ
4. Βπίζεην
5. λνκα
6. Δκεξνκελία γέλλεζεο
7. Βζληθφηεηα
8. Σφπνο γέλλεζεο
9. Δκεξνκελία ιήμεο
10. Τπνγξαθή ηνπ θαηφρνπ
Βλψ ζην πίζσ κέξνο αλαγξάθνληαη:
1. Υξψκα καηηψλ
2. Όςνο
3. Δκεξνκελία έθδνζεο
4. Βθδνχζα αξρή
5. Αηεχζπλζε θαηνηθίαο
6. Θξεζθεπηηθφ φλνκα ή ςεπδψλπκν (εάλ ν ρξήζηεο έρεη)
7. Γψλε αλαγλσξίζηκε απφ κεράλεκα (machine-readable zone), δειαδή πεξηνρή
πνπ αλαγξάθεη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα
αλαγλσζζνχλ κφλν κε νπηηθή αλάγλσζε ραξαθηήξσλ (OCR)
Δ λέα

ειεθηξνληθή

ηαπηφηεηα

ρξεζηκνπνηεί

πδαηνγξαθήκαηα

(guillochés),

κηθξνεθηχπσζε25, βαθέο θζνξηζκνχ26, πνιχρξσκεο ίλεο θζνξηζκνχ, θαη άιια
ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έγρξσκα θζνξίδσλ πδαηνγξαθήκαηα, κειάλη
πνπ αιιάδεη ρξψκα αλάινγα απφ πνηα γσλία θνηηά θαλείο ηελ ηαπηφηεηα,
25

Πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε εμαηξεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο θεηκέλνπ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε
επηηαγέο. Σν θείκελν είλαη ηφζν κηθξφ ψζηε λα κελ δηαθξίλεηαη κε γπκλφ κάηη.
26
ΐαθέο θζνξηζκνχ είλαη βαθέο πνπ θζνξίδνπλ θάησ απφ ππεξηψδεο θσο ή αζπλήζηζην θσηηζκφ.
Βκθαλίδνληαη σο ιέμεηο, κνηίβα ή εηθφλεο θαη κπνξεί λα είλαη νξαηά ή φρη ζε θαλνληθφ θσηηζκφ. Σν
ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ζπρλά ελζσκαηψλεηαη ζε ραξηνλνκίζκαηα
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πξνζσπνπνηεκέλν (δειαδή ην φλνκα ηνπ θαηφρνπ θαη ν αξηζκφο ηεο θάξηαο είλαη
ηππσκέλα πάλσ ζε απηφ) λήκα αζθάιεηαο (security thread)27.
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα online απζεληηθνπνίεζε (π.ρ. γηα λα εμαθξηβσζεί αλ
έλαο ρξήζηεο είλαη 18 εηψλ ή γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο). Γηα λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηελ online απζεληηθνπνίεζε ν θάηνρνο ηεο ηαπηφηεηαο, ρξεηάδεηαη
έλα εμαςήθην αξηζκφ PIN. Βάλ ν ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη ιάζνο PIN, πξέπεη ζηελ
ζπλέρεηα λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ εμαςήθην θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ αλαγξάθεηαη
πάλσ ζηε ηαπηφηεηα ψζηε λα απνδείμεη πσο είλαη πξάγκαηη ν θάηνρφο ηεο. Βάλ
εηζαρζεί 3 θνξέο ιάζνο ν αξηζκφο PIN, ηφηε απαηηείηαη ν αξηζκφο PUK. Οη
πιεξνθνξίεο ζην ηζηπ πξνζηαηεχνληαη απφ ΐαζηθφ Έιεγρν Πξφζβαζεο (Basic
Access Control)28 θαη Βθηεηακέλν Έιεγρν Πξφζβαζεο (Extended Access Control)29.
ην ηζηπ κπνξεί επίζεο λα απνζεθεπηεί ςεθηαθή ππνγξαθή πνπ παξέρεηαη απφ
θάπνηα ηδησηηθή εηαηξεία. χκθσλα κε ηελ γεξκαληθή θπβέξλεζε ε λέα ηαπηφηεηα
επηηξέπεη ζηηο γεξκαληθέο αξρέο λα εληνπίδνπλ αλζξψπνπο κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα.
Σέηνηεο αξρέο είλαη ε αζηπλνκία, ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο θαη αξρέο
έθδνζεο δηαβαηεξίσλ.

Εηθόλα 7. Δ γεξκαληθή ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα
27

Έλα λήκα αζθάιεηαο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ ραξηνλνκηζκάησλ γηα πξνζηαζία απφ ηελ
παξαράξαμε, θαη απνηειείηαη απφ κηα ιεπηή ηαηλία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ραξηί ηνπ
ραξηνλνκίζκαηνο
28
ΐαζηθφο Έιεγρνο Πξφζβαζεο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμαζθαιίζεη πσο
κφλν εμνπζηνδνηεκέλα κέξε κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ αζχξκαηα πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ
δηαβαηήξηα ρξεζηκνπνηψληαο έλα RFID ηζηπ.
29
Βθηεηακέλνο Έιεγρνο Πξφζβαζεο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ επηηξέπεη κφλν ζε έλα
εμνπζηνδνηεκέλν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαβαηεξίσλ, λα
δηαβάζεη βηνκεηξηθά δεδνκέλα φπσο δαρηπιηθά απνηππψκαηα.
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Αηαθαίλεηαη πσο ζην κέιινλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο νη ζπκβαηηθέο
ηαπηφηεηεο ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε ηηο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο. Βθηφο απφ ηελ
Εηαιία θαη ηελ Γεξκαλία άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ εθδψζεη ή πξφθεηηαη λα εθδψζνπλ
ζην άκεζν κέιινλ ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο είλαη ην ΐέιγην, ε Ρνπκαλία, ε Οιιαλδία,
ε Φηιαλδία, ε Βζζνλία, ε Ώπζηξία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Εζπαλία. Κάλνληαο κηα
γξήγνξε επηζθφπεζε (δνκή, πεξηερφκελεο πιεξνθνξίεο, δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο)
ηεο ηηαιηθήο θαη ηεο γεξκαληθήο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ,
δηαπηζηψλεη θαλείο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ρψξα ζε ρψξα. Ώπηφ δελ έρεη λα θάλεη κφλν
κε ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κνξθή ηεο ειεθηξνληθήο ηαπηφηεηαο
αιιά θαη κε ηελ άξλεζε ησλ πνιηηψλ νξηζκέλσλ ρσξψλ, φπσο ηνπ Δλσκέλνπ
ΐαζηιείνπ, γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ελψ άιιεο ρψξεο,
φπσο ε Εηαιία, ζα ηηο ραξαθηεξίδακε πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθέο.

5.4 «Νέθνο» θαη ςεθηαθή ηαπηόηεηα
Σν Αηαδίθηπν έρεη πεξάζεη ζε κηα λέα επνρή. Οξφζεκν ζε απηή ηελ λέα επνρή
απνηειεί ην «λέθνο». ε πξνεγνχκελν θεθάιαην αλαθέξακε θάπνηα απφ ηα πηζαλά
νθέιε ηνπ ζε επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο. κσο γηα λα κπνξνχκε λα
απνιακβάλνπκε πιήξσο απηά ηα νθέιε πξέπεη πξψηα λα

αληηκεησπηζηνχλ ηα

δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνζήθεπζε
επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ινγηζκηθά πνπ
βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζην Αηαδίθηπν.
Δ ςεθηαθή ηαπηφηεηα απνηειεί βαζηθή πξφθιεζε ζην «λέθνο». ηελ πξψηε θάζε
ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηα δεδνκέλα θαη ηα
ινγηζκηθά πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχζε απνζεθεχνληαλ ζ’ έλα κφλν κεράλεκα. Δ
ηδησηηθφηεηα θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ εμαζθαιηζκέλε,
πεξηνξίδνληαο ηελ θπζηθή πξφζβαζε ζε κεκνλσκέλεο (stand-alone) ππνινγηζηηθέο
ζπζθεπέο θαη κέζα απνζήθεπζεο. Οη αλάγθεο γηα ηαπηνπνίεζε ήηαλ ιηγνζηέο, θαη
αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ ρξήζε usernames θαη passwords γηα πξφζβαζε ζε ηνπηθά
ζπζηήκαηα θαη αξρεία. ηελ ζπλέρεηα κε ηελ εκθάληζε ηνπ Web, ηα πεξηζζφηεξα
ινγηζκηθά πνπ έλαο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη, ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηνλ δηθφ ηνπ
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ππνινγηζηή, αιιά ηα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα βξίζθνληαη πιένλ ζην Αηαδίθηπν (π.ρ. ε
ρξήζε ελφο Web browser γηα λα δηαβαζηεί κηα ηζηνζειίδα).
Με ηνλ εξρνκφ ηνπ «λέθνπο» πξνέθπςαλ αθφκα πεξηζζφηεξεο αιιαγέο. ήκεξα,
ζρεδφλ φιεο νη online δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχκε θαζεκεξηλά, φπσο
απνζηνιή email, θαηάζεζε θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ, αγνξά πξντφλησλ, παηρλίδηα, ζχλδεζε ζην Intranet κηαο εηαηξείαο θαη
εηθνληθνί θφζκνη, απαηηνχλ λα δψζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηά
καο. Ο ρξήζηεο ινηπφλ, πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηελ ηαπηφηεηά ηνπ θάζε θνξά πνπ
ρξεζηκνπνηεί κηα web based εθαξκνγή, ζπκπιεξψλνληαο ζπλήζσο κηα online θφξκα
κε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (π.ρ. φλνκα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκφο
πηζησηηθήο θάξηαο, αξηζκφο ηειεθψλνπ θιπ.). Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν αθήλεη ζηνλ
ςεθηαθφ θφζκν ίρλε απφ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθαιχπηεη, νη νπνίεο
κπνξνχλ ζηελ ζπλέρεηα, εάλ δελ πξνζηαηεχνληαη πιήξσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
θαθφβνπιεο θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Βάλ ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ζπκπεξηιάβνπκε ηα cookies θαη ηηο δηεπζχλζεηο IP ηφηε ηα πξάγκαηα δπζρεξαίλνπλ
αθφκα πεξηζζφηεξν.
Θα ιέγακε ινηπφλ πσο ην «λέθνο» ρξεηάδεηαη ππεξεζίεο ηαπηφηεηαο πνπ:
Να είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο ζπζθεπέο
Να επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα δεκηνπξγεί έλαλ κφλν ινγαξηαζκφ (sign-on) θαη
λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζηηο ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο online ππεξεζίεο
Να επηηξέπνπλ ζε ςεπδψλπκα θαη πνιιαπιέο δηαθξηηέο (αιιά έγθπξεο)
ηαπηφηεηεο λα πξνζηαηεχνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε
Να είλαη δηαιεηηνπξγηθέο, λα βαζίδνληαη ζε αλνηρηά πξφηππα θαη λα είλαη
δηαζέζηκα ζε open source ινγηζκηθφ
Να επηηξέπνπλ κηα ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηαπηνηήησλ
Να είλαη δηαθαλείο θαη ειέγμηκεο.
ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη 4 πηζαλά ζελάξηα, πνπ γηα λα πινπνηεζνχλ απαηηείηαη ε
αλάπηπμε θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε πιήξε
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ην «λέθνο».[34]
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5.4.1 “Live Web”
ηηο κέξεο καο ην Web είλαη πεξηζζφηεξν αιιειεπηδξαζηηθφ απφ πνηέ. Ώπηφ
πξνθχπηεη άιισζηε θαη απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ αλαξηήζεσλ ζε blogs, ην πιήζνο ησλ
ζπλεξγαηηθψλ wikis θαη ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψλ ζειίδσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν θαηλφκελν ηνπ «ζπκκεηνρηθνχ Web» έρεη αιιάμεη ηηο δσέο
καο, πξνζθέξνληάο καο ζρεδφλ απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο. Ώπαηηείηαη φκσο
πξνζερηηθή δηαρείξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα κπνξνχλ
λα δηαρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ηνπο πνιινχο ινγαξηαζκνχο θαη θσδηθνχο πνπ
πηζαλψο λα δηαζέηνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα κπνξεί θάπνηνο
λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ηνπο ή λα παξαθνινπζεί ηηο online δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Γηα λα γίλεη πην εχθνια απηφ, ην OpenID, είλαη κηα ηερλνινγία ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο
πνπ έρεη σο επίθεληξφ ηεο ηνλ ρξήζηε, θαη πνπ απινπνηεί ηελ online εκπεηξία ηνπ
ρξήζηε κεηψλνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ λα δηαρεηξίδεηαη δεθάδεο, ή αθφκα θαη
εθαηνληάδεο user names θαη passwords, πξνζθέξνληαο έηζη κεγαιχηεξν έιεγρν ζηηο
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη νη ρξήζηεο λα κνηξαζηνχλ φηαλ ζπλδένληαη
ζε θάπνηα ππεξεζία ή εθαξκνγή.
Σν OpenID επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαηξέςνπλ έλα απφ ηα ήδε ππάξρνληα
αλαγλσξηζηηθά ηνπο - φπσο ην URL ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο blog - ζ’ έλαλ ινγαξηαζκφ
OpenID, πνπ κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο log-in ζε νπνηνδήπνηε
άιιν δηθηπαθφ ηφπν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηερλνινγία OpenID. ζν αθνξά ηηο online
επηρεηξήζεηο, ηέηνηεο πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο
ινγαξηαζκψλ θαη θσδηθψλ πξφζβαζεο. Βπίζεο ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ησλ
θηλδχλσλ απφ παξαβηάζεηο αζθάιεηαο κε ηελ κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ πξνζσπηθψλ
πιεξνθνξηψλ ησλ ρξεζηψλ πνπ πξέπεη λα απνζεθεχνληαη θαη λα πξνζηαηεχνληαη.

5.4.2 Online Dating
Μηα online ππεξεζία ξαληεβνχ “ηαηξηάδεη” αλζξψπνπο κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά θαη
ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιχπινθνπο αιγφξηζκνπο. Ο αιγφξηζκνο
απαηηεί θαιφ ρεηξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, έηζη νη
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ρξήζηεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ ρξεηάδνληαη εγγπήζεηο πσο ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Μπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα ζπκθσλεί γηα παξάδεηγκα ζην λα ιακβάλεη δηαθεκηζηηθά
mail απφ ηξίηνπο, ζέιεη φκσο λα είλαη ζίγνπξνο πσο νη πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο
δελ ζα απνθαιχπηνληαη ζε απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ είλαη ππέξβαξνο
κπνξεί λα κελ επηζπκεί λα ιακβάλεη δηαθεκηζηηθά mail απφ εηαηξείεο πνπ
θαηαζθεπάδνπλ ξνχρα ζε κεγάια κεγέζε.
Γηα λα πξνζηαηεπζεί ε ηδησηηθφηεηα, νη ππεξεζίεο ξαληεβνχ ζα κπνξνχζαλ λα
επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ςεπδψλπκα αληί γηα ηα πξαγκαηηθά
ηνπο νλφκαηα. Σέηνηεο ππεξεζίεο δελ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή
ηαπηφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο, κφλν ην φηη ηειηθά ζα πιεξσζνχλ, θάηη ην νπνίν κπνξεί
λα γίλεη πξνπιεξψλνληαο ν πειάηεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ιάβεη.
ήκεξα νη πειάηεο ηέηνησλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα ηζρπξηζηνχλ πσο δηαζέηνπλ
νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ, θαη σο εθ ηνχηνπ έλαο “δηάβνινο” κπνξεί λα
παξνπζηαζηεί σο “άγγεινο”. Με θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο ησλ
ρξεζηψλ, ε ππεξεζία ξαληεβνχ ζα κπνξεί λα απνδερζεί ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πηζηνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο. Ώπηφ ζα γηλφηαλ ρσξίο νη πειάηεο ηνπο λα δηαηξέρνπλ
ηνλ θίλδπλν λα απνθαιχςεη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηελ ππεξεζία ξαληεβνχ ηα πξαγκαηηθά
ηνπο νλφκαηα. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα κείσλε ηνλ θίλδπλν ηνπ λα παξνπζηαζηεί
θάπνηνο δηαθνξεηηθφο απ’ φηη είλαη. Θα απμαλφηαλ έηζη ην επίπεδν ηεο εκπηζηνζχλεο
αλάκεζα ζηνπο πειάηεο θαη ηελ ππεξεζία ρσξίο λα ππάξρνπλ επηπηψζεηο γηα ηελ
ηδησηηθφηεηα.

5.4.3 Ηιεθηξνληθά ηαηξηθά κεηξώα
Μεξηθέο απφ ηηο πην επαίζζεηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ θαζέλαλ απφ
εκάο ζρεηίδεηαη κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηα θάξκαθα πνπ
ιακβάλνπκε. ήκεξα δηάθνξεο πξνζσπηθέο καο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο
ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο φπσο ηαηξεία, θαξκαθεία θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Έλα
απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα ηελ επξεία πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ κεηξψσλ
πγείαο είλαη ε αλεζπρία ησλ αζζελψλ πσο ηα δεδνκέλα ηνπο ζε ηέηνηα αξρεία ζα
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θιαπνχλ ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν. Ήδε ππάξρνπλ παξαδείγκαηα
επαίζζεησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξάλνκνπο
ζθνπνχο. Μηα δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο πνπ ζα έρεη ζην επίθεληξφ ηεο ηνλ ρξήζηε
(ρξεζηνθεληξηθή δειαδή) ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη πσο ην πξαγκαηηθφ φλνκα
θάπνηνπ (θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα
ζπκπεξάλνπκε πνηνο είλαη), ζα πξνζηαηεπφηαλ θαη ζα δηαηεξνχληαλ μερσξηζηά απφ
ηα ζηνηρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαηξηθνχ ηνπ θαθέινπ. Θα επέηξεπε ζ’ έλαλ αζζελή λα
ρξεζηκνπνηήζεη κηα online πχιε κ’ έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα ηαπηφηεηαο γηα λα
κπνξεί λα έρεη γξήγνξε θαη αζθαιή πξφζβαζε ζε φιεο ηηο ηαηξηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο,
είηε είλαη απνζεθεπκέλεο ζην γξαθείν ηνπ γηαηξνχ ηνπ, είηε ζην θαξκαθείν πνπ είλαη
πειάηεο, είηε ζηα γξαθεία ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπ εηαηξείαο. Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ
είλαη πσο ζα κπνξνχζε λα ειέγρεη απηά ηα αξρεία, θαη λα θαζνξίζεη πνπ ζα
απνζεθεπηνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, πσο ζα πξνζηαηεχνληαη, θαη πνηνο ζα
έρεη πξφζβαζε ζε απηά.

5.4.4 Σαπηόηεηα θαη αμηνπηζηία ζηνπο εηθνληθνύο θόζκνπο
Βθαηνκκχξηα άλζξσπνη μνδεχνπλ πνιιέο ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε εηθνληθά
ηξηζδηάζηαηα πεξηβάιινληα, αλαθαιχπηνληαο λένπο ηξφπνπο λα ζπλεξγάδνληαη, λα
παίδνπλ παηρλίδηα θαη λα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Μέζα ζε εηθνληθνχο θφζκνπο
(Virtual Worlds) αλαπηχζζνληαη εηθνληθέο νηθνλνκίεο σο κέξνο ηνπ παηρληδηνχ,
αγνξάδνληαο θαη πνπιψληαο εηθνληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ελψ αληαιιάζζνληαη
εθαηνκκχξηα πξαγκαηηθψλ δνιαξίσλ θάζε ρξφλν.
Απζηπρψο δελ ππάξρνπλ αθφκα απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο
ηαπηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο θφζκνπο. Χο εθ
ηνχηνπ, είλαη δχζθνιν λα απνθεπρζεί ε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή αθαηάιιειεο
δεκνζηεχζεηο (postings) απφ αλψλπκνπο ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαη λα
εμαθαληζηνχλ ακέζσο. Ώπηή ε έιιεηςε αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο επηβξαδχλεη ηελ
αλάπηπμε ζνβαξψλ επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ ζε εηθνληθνχο θφζκνπο.
Δ ρξεζηνθεληξηθή δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη έλαλ
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ δεκηνπξγία έκπηζησλ θνηλνηήησλ ζε εηθνληθνχο
θφζκνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ήζπρνη πσο φηαλ ηα
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παηδηά ηνπο είλαη online γηα λα παίμνπλ ζ’ έλα εηθνληθφ θφζκν γηα παηδηά, έρεη γίλεη
έιεγρνο ηεο ηαπηφηεηαο φισλ ησλ άιισλ παηρηψλ θαη είλαη πξάγκαηη παηδηά.
Έλαο απφ ηνπο πην ζπλαξπαζηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ εληππσζηαθή αχμεζε ησλ
εηθνληθψλ θφζκσλ, φπσο ην Second Life, είλαη φηη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα
δεκηνπξγνχλ λέεο ππεξεζίεο θαη λα “ελζσκαηψλνπλ” εθαξκνγέο απφ νπνπδήπνηε
αιινχ ζην Web. Με ηελ ρξεζηνθεληξηθή δηαρείξηζε ηαπηφηεηαο, ζα κπνξνχζαλ νη
ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κία θνξά θαη κεηά λα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα πιεζψξα ππεξεζηψλ ζ’ έλα εηθνληθφ θφζκν. Βπίζεο κηα
ηαπηφηεηα πνπ ζα δεκηνχξγεζε θάπνηνο ρξήζηεο ζην Second Life ζα κπνξνχζε λα
κεηαθεξζεί θαη ζ’ έλαλ άιινλ εηθνληθφ θφζκν. Ώιιά δελ ζα ρξεηαδφηαλ λα κνηξαζηεί
ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιιν “θφζκν”, εθηφο θαη αλ ην
επηιέμεη.
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6 πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο
Σν «λέθνο» είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην Cromebook είκαη κηα δσληαλή
απφδεημε. Σα Chromebooks ζα είλαη δηαζέζηκα γηα αγνξά ή ελνηθίαζε απφ ηηο 15
Ενπλίνπ 2011 ζην Amazon θαη ην Best Buy ζηελ Ώκεξηθή. ηελ Βπξψπε ην
Chromebook ζα θπθινθνξήζεη ηελ ίδηα εκεξνκελία ζε Ώγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία,
Οιιαλδία, Εηαιία θαη Εζπαλία ελψ νη ππφινηπεο ρψξεο ζα αθνινπζήζνπλ αξγφηεξα.
Με πνιχ γξήγνξν ξπζκφ νη ππεξεζίεο ηνπ «λέθνπο» δηεπξχλνληαη θαη βξίζθνπλ φιν
θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. κσο ηα δεηήκαηα
ηδησηηθφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απνηεινχλ κεγάιν αγθάζη ζε απηή ηελ εμάπισζε.
Μφλν φηαλ νη ρξήζηεο λνηψζνπλ πσο ηα δεδνκέλα ηνπο είλαη αζθαιή θαη
πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ε ηδησηηθφηεηα ηνπο ζα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ ην «λέθνο» έρεη λα πξνζθέξεη.
Μηα πηζαλή ιχζε είλαη νη λέαο κνξθήο ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα απνθαιχπηνπλ κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη
απαξαίηεηα, λα πξαγκαηνπνηείηαη δειαδή απηφ πνπ νλνκάδνπκε ειάρηζηε απνθάιπςε.
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα ελνηθηάζεη έλα απηνθίλεην, ε
εηαηξεία ελνηθίαζεο αξθεί λα επηθπξψζεη ην γεγνλφο πσο ν ρξήζηεο είλαη ελήιηθνο
θαη έρεη δίπισκα νδήγεζεο. Βπηπιένλ πιεξνθνξίεο φπσο ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ
ρξήζηε ή ν αξηζκφο δηπιψκαηνο νδήγεζεο, δελ είλαη απαξαίηεην λα απνθαιπθζνχλ.
αθψο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ θξηζεί ζθφπηκν π.ρ. ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, ε
απνθάιπςε πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε είλαη αλαπφθεπθηε.
Ήδε ππάξρνπλ ρψξεο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπάλσ θαη νη
ειεθηξνληθέο ηαπηφηεηεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη δελ είλαη απιά πξντφλ ςεθηνπνίεζεο
ησλ ζπκβαηηθψλ ηαπηνηήησλ. Καζψο απηή ε πξνζπάζεηα ζα ζπλερίδεηαη, φιν θαη
πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην ABC4Trust, ζα πξνζπαζνχλ λα
θαζνξίζνπλ θνηλά πξφηππα, φπσο έλα πιαίζην γηα ηελ ελνπνίεζε θαη ελαιιαμηκφηεηα
δηαθφξσλ ππαξρφλησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη ηνλ θαζνξηζκφ αθξηβψλ θαη
πιήξσλ κεηξηθψλ γηα ηελ ζχγθξηζε ζπζηεκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη πνπ ζίγνπξα
ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ.
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Δ ηδησηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηέκλεη επίζεο ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ
ηζηνχ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ δεδνκέλσλ. Ο ζεκαζηνινγηθόο ηζηόο (semantic web)
πεξηιακβάλεη ηε ζαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ
εγγξάθσλ, επηηξέπνληαο ηελ απηφκαηε επεμεξγαζία θαη ελνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ
πφξσλ απφ “έμππλα” πξνγξάκκαηα-πξάθηνξεο. Ο ζεκαζηνινγηθφο ηζηφο ζα επηηξέςεη
ηνλ γξήγνξν θαη αθξηβή εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ ζηνλ παγθφζκην ηζηφ θαζψο θαη ηελ
αλάπηπμε επθπψλ δηαδηθηπαθψλ πξαθηφξσλ νη νπνίνη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ πιεζψξαο εηεξνγελψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ κε πξφζβαζε
ζην δηαδίθηπν. Σα ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα (linked data) έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ρξήζε
ηνπ Web γηα ζχλδεζε ζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ ήηαλ πξνεγνπκέλσο
ζπλδεδεκέλα ή ηελ ρξήζε ηνπ Web γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη θξαγκνί ζηα ζπλδεδεκέλα
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο κεζφδνπο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπο. [35] Πην
ζπγθεθξηκέλα ε Wikipedia νξίδεη ηα ζπλδεδεκέλα δεδνκέλα σο “κία κέζνδνο γηα ηελ
δεκνζίεπζε δνκεκέλσλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαζπλδεζνχλ θαη λα
γίλνπλ πην ρξήζηκα γηα ηνπο ρξήζηεο”.
Σν δήηεκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο έρεη πξνθχςεη ζρεηηθά πξφζθαηα, αξθεί λα
αλαινγηζηεί θαλείο πσο ν πξψηνο λφκνο πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο
ζεζπίζηεθε κφιηο ην 19ν αηψλα ζηηο Δ.Π.Ώ.

Σα πιαίζηα ηεο ηδησηηθφηεηαο

κεηαβάιινληαη δηαξθψο. Οη ιχζεηο πνπ ζα πξνηαζνχλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κφλν
ηερλνινγηθήο θχζεσο. Ώπαηηείηαη ζχλζεηε αληηκεηψπηζε κε ζπλδπαζκφ ηερλνινγηθψλ
επηηεπγκάησλ θαη πηνζέηεζε θαηάιιεινπ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκηθνχ πιαηζίνπ.
Βπηπιένλ πξνθχπηνπλ λέεο πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηξείο θχξηνπο άμνλεο:
1. Σν λνκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη κε δπλακηθφ ηξφπν λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη
θαηάιιεια ζηελ ηερλνινγία ε νπνία εμειίζζεηαη κε ηξνκαθηηθά γξήγνξνπο
ξπζκνχο. πλήζσο κεζνιαβεί αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
ζηηγκή πνπ πξνθχπηεη ε αλάγθε γηα ηελ δεκηνπξγία θάπνηνπ λένπ λφκνπ κέρξη
ηελ ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ, νπφηε ηειηθά λα κελ είλαη πιένλ επίθαηξνο
ή αλαγθαίνο θαζψο ε ηερλνινγία έρεη πξνρσξήζεη έλα βήκα παξαπέξα.
2. Οη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηδησηηθφηεηα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε
ηελ ειηθία, ηα άηνκα θαη ηνπο πνιηηηζκνχο.
3. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία πιαηθφξκα ε νπνία κε δπλακηθφ
(dynamic)

ηξφπν ζα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ψζηε λα δίλεη

απαληήζεηο ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ ζπλερψο ζα πξνθχπηνπλ, ζε
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ζπληεηαγκέλν επίπεδν απφ παγθφζκηνπο θνξείο θαη φρη κφλν ζε ηνπηθφ
επίπεδν.
Ο δηάινγνο γηα απηά ηα δεηήκαηα μεπεξλά ηα φξηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο
λνκνζεζίαο. Οθείινπκε σο θνηλσλία λα πξνβιεκαηηζηνχκε θαη λα αλαξσηεζνχκε ηη
πξαγκαηηθά ζέινπκε απφ απηφ πνπ νλνκάδνπκε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Θα
πξέπεη επίζεο λα ιάβνπκε ππφςε καο ηελ δηαξθή δηακάρε αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο
απαηηήζεηο ηδησηηθφηεηαο θαη ηηο απαηηήζεηο θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ δνκψλ. Βπηπιένλ
νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα ελεκεξσζνχλ φζν αθνξά ηελ
πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπο. Δ ελεκέξσζε απηή πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε
απφ φινπο, αθξηβήο θαη ρσξίο πεξίπινθνπο ηερληθνχο φξνπο Δ αλάιπζε ηέηνησλ
δεηεκάησλ μεπεξλά ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.
Μέζα ζηα θνηλσληθά πιαίζηα ηα νπνία αλαδηακνξθψλνληαη ζπλερψο είλαη πξνθαλήο
ε αλάγθε ιχζεσλ δπλακηθψλ θαη φρη ζηαηηθψλ. Σν πξφβιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο
Δξάθιεηην θαζψο ηα δεδνκέλα ηνπ κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Οη ιχζεηο πνπ ζα
πξνηαζνχλ απφ ηελ ηερλνινγία ζα πξέπεη λα θηλνχληαη ζε ζπκβηβαζηηθά πιαίζηα
θαζψο θακηά ιχζε δελ κπνξεί λα είλαη κφληκε ή απφιπηε. Βηζαγφκαζηε ζηαδηαθά ζ’
έλαλ θφζκν ξεπζηφ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο
πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηξνκαθηηθά γξήγνξν ξπζκφ θαη νη επηζηήκνλεο θαίλεηαη λα
πξνζπαζνχλ ζπλερψο λα ηηο πξνθηάζνπλ, π.ρ. πνηνο ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί ηα
πξνβιήκαηα ηδησηηθφηεηαο πνπ ζα πξνέθππηαλ αξγφηεξα φηαλ πξσηνεκθαλίζηεθε ην
Facebook. Ώπψηεξνο ζηφρνο ινηπφλ είλαη λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη ψζηε λα
αλαθαηεπζχλνπκε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη φρη απιά λα πξνζπαζνχκε
ζπλερψο λα δηνξζψλνπκε ηα “θαθψο θείκελα” πνπ ζα πξνθχπηνπλ.
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