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Συντάκτθσ : Γιάννθσ Παπατςοφτςοσ  

 

 

Σχόλιο:  

Αξιότιμοι Κφριοι, 

Σασ επιςυνάπτουμε τισ παρατθριςεισ μασ επί του ςχεδίου του τεφχουσ διακιρυξθσ. 

 

1. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτθ παράγραφο Γ.3.3.3 Ενδεικτικι διάταξθ για τθν 

αςφάλεια του ςυςτιματοσ ηθτείται ο αρικμόσ των firewall που κα υποςτθρίξει τθν  

αρχιτεκτονικι τθσ υπολογιςτικισ υποδομισ κα είναι δφο «Η αποςτρατικοποιθμζνθ 

ηϊνθ (demilitarized zone – DMZ) περιλαμβάνει ζνα εξωτερικό firewall το οποίο 

επιτρζπει μόνο τθν κίνθςθ που απαιτείται για τισ ςυνδζςεισ μεταξφ του Internet και 

τθσ DMZ, και ζνα εςωτερικό firewall το οποίο προςτατεφει το εςωτερικό δίκτυο από 

τθν DMZ». 

Στθν  ενδεικτικι ςχθματικι απεικόνιςθ  εξοπλιςμοφ που παρουςιάηεται  ςτθ ςυνζχεια 

τα firewalls εμφανίηονται να είναι τρία (3) και ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ο αρικμόσ 

των firewall που ηθτείται είναι ζξι (6). 

Θεωροφμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ firewall δεν ζχει ςε καμία περίπτωςθ να 

προςφζρει κάτι περιςςότερο ςε κζματα αςφάλειασ από ζνα ηεφγοσ Firewall ςε διάταξθ 

failover. Το εφεδρικό Firewall κα ενεργοποιείται ςτισ περιπτϊςεισ που το κφριο κα 

βγαίνει εκτόσ λειτουργίασ και κα ςυνεχίηει τισ λειτουργίεσ του πρϊτου. Επιπλζον τα 

δφο firewalls πζρα από τον αςφαλι διαχωριςμό του δικτφου ςε επιμζρουσ αςφαλείσ 

ηϊνεσ (IN και DMZs) κα είναι υπεφκυνα για τον ζλεγχο τθσ πρόςβαςθσ προσ το 

εςωτερικό δίκτυο. 

Ενϊ ο Firewall κα επιτρζπει πρόςβαςθ προσ τουσ web servers για ςυγκεκριμζνθ 

υπθρεςία (ςυνικωσ θ υπθρεςία http/80), θ πολιτικι αςφαλείασ για το εςωτερικό 

δίκτυο δε κα επιτρζπει καμία απευκείασ πρόςβαςθ προσ εςωτερικοφσ κρίςιμουσ 

εξυπθρετθτζσ. Ο κάκε χριςτθσ κα εξυπθρετείται μόνο από τουσ ςυγκεκριμζνουσ web 

servers και όλθ θ πλθροφορία κα μεταφζρεται προσ τουσ χριςτεσ μζςω των web 

servers. ‘Όλεσ οι αναγκαίεσ ςυνδζςεισ που κα πραγματοποιοφν οι web servers με τουσ 

Database/application servers (τθσ εςωτερικισ ηϊνθσ και τθσ αποςτρατικοποιθμζνθσ 

ηϊνθσ) για άντλθςθ πλθροφοριϊν κα γίνονται εκ μζρουσ των τελικϊν χρθςτϊν. Ζτςι θ 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των web servers και των Application/Database 

servers κα παραμζνει διαφανισ για τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Συνεπϊσ παρότι υπάρχει περίπτωςθ να αποκτιςει πρόςβαςθ, ο κακόβουλοσ χριςτθσ  

μζνει απομονωμζνοσ και πολφ μακριά από κρίςιμουσ εξυπθρετθτζσ και ςυςτιματα με 

καταχωρθμζνεσ ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ. 

Τζλοσ προχωρϊντασ ζνα βιμα παρακάτω προτείνουμε τθν αλλαγι τθσ λφςθσ των 

παραδοςιακϊν  firewalls κάνοντασ  χριςθ ςυςκευϊν Unified threat Management 

(UTM) θ οποία  δεν είναι τίποτα άλλο από  ζνα «ςυνδυαςτικό» ςφςτθμα νζασ γενιάσ 

firewall που, εκτόσ από τισ δυνατότθτεσ ενόσ παραδοςιακοφ Firewall, παρζχει 

προςταςία ενςωματϊνοντασ λειτουργίεσ όπωσ Gateway Antivirus &amp; Antispyware, 

Gateway Antispam, Intrusion Prevention System (IPS), Content &amp; Application 

Filtering, Bandwidth Management, Multiple Link Management και ενςωματωμζνεσ 



2 

 

αναφορζσ. 

Ζνα παραδοςιακό firewall αναλαμβάνει  τον ζλεγχο τθσ ροισ τθσ δικτυακισ κίνθςθσ 

δθμιουργϊντασ μια ηϊνθ αςφαλείασ μεταξφ των εςωτερικϊν δικτφων οργανιςμϊν τα 

οποία είναι απολφτωσ απομονωμζνα από εξωτερικά δίκτυα, όπωσ το Internet και 

αυτϊν που είναι μόνιμα ςυνδεδεμζνα ςε αυτό.  

Μια ςυςκευι UTM εκτόσ των δυνατοτιτων ενόσ παραδοςιακοφ firewall, ενδεικτικά, 

παρζχει επιπλζον : 

- Διαχείριςθ Bandwidth  

Η αλόγιςτθ χριςθ του διαδικτφου από εταιρικοφσ χριςτεσ ςυχνά ζχει ςαν ςυνζπεια 

τον περιοριςμό του διακζςιμου bandwidth για τισ επιχειρθςιακά κρίςιμεσ εφαρμογζσ. 

- Gateway Anti-Virus &amp; Anti-Spam 

Eλζγχει τθν θλεκτρονικι αλλθλογραφία και τθν κίνθςθ του δικτφου ςτθν πφλθ ειςόδου 

κι εξόδου εμποδίηοντασ ζτςι κακόβουλεσ απειλζσ να ειςβάλουν ςτο δίκτυο. Προςφζρει 

προςταςία ςε πραγματικό χρόνο ενάντια ςε κάκε είδουσ spyware/malware 

ςυμπεριλαμβάνοντασ ιοφσ, worms, spyware, backdoors, trojans, keyloggers και 

διάφορεσ άλλεσ απειλζσ. Επιπλζον ελζγχει ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ κίνθςθ από 

HTTP, FTP, SMTP, POP3 και IMAP, προςφζροντασ ζτςι μία υψθλοφ επιπζδου λφςθ 

αςφάλειασ. 

- Intrusion Prevention System (IPS) 

Οι δικτυακζσ επικζςεισ αυξάνονται ςυνεχϊσ και πολλζσ φορζσ είναι ςτοχευμζνεσ ςε 

χριςτεσ με αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςτο δίκτυο. Τισ περιςςότερεσ φορζσ οι επικζςεισ 

αυτζσ δεν μποροφν να γίνουν αντιλθπτζσ μζςα από το Anti-virus ι το Anti-spam, με 

αποτζλεςμα να πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν μθχανζσ IPS με προςταςία για νζεσ 

άγνωςτεσ απειλζσ και ςυχνά updates. 

- Φιλτράριςμα Περιεχομζνου &amp; Εφαρμογϊν 

Το φιλτράριςμα περιεχομζνου ελζγχει τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω μιασ 

μεγάλθσ βάςθσ δεδομζνων εκατομμυρίων ιςτοςελίδων, διαχωριςμζνων ςε 

εκατοντάδεσ κατθγορίεσ. 

- Ζξυπνεσ Αναφορζσ 

Οι επιχειριςεισ επικυμοφν να ζχουν μία ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ χριςθσ του 

δικτφου τουσ και πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια του ενάντια ςτθν εμφάνιςθ απειλϊν.  

Με τθ χριςθ μια τζτοιασ ςυςκευισ επιτυγχάνουμε ςε ςθμαντικό βακμό τθ παροχι 

ολοκλθρωμζνθσ προςταςίασ των ςυςτθμάτων ενόσ εταιρικοφ δικτφου. 

 

2. Στθ διακιρυξθ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ ςθμείο 4.3 

δρομολογθτζσ (Routers) προδιαγραφι 4 ηθτείται ο δρομολογθτισ να ζχει  

«τουλάχιςτον ζξι (6) ιςοδφναμεσ κζςεισ για τοποκζτθςθ καρτϊν επζκταςθσ». 

Θεωροφμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κζςεων επζκταςθσ είναι υπερβολικά μεγάλοσ 

αφοφ βάςει του ςχεδίου απεικόνιςθσ ο ςυγκεκριμζνοσ δρομολογθτισ εξυπθρετεί μόνο 

τθ διαςφνδεςθ με το διαδίκτυο και το δίκτυο του φορζα. Προτείνουμε θ ςυγκεκριμζνθ 

προδιαγραφι να αλλαχτεί και οι κζςεισ επζκταςθσ να γίνουν τζςςερισ (4). 


