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Χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού σε ποσοστό 63 % στην Ελλάδα, σύμφωνα
με νέα έρευνα της BSA – Κοστοβόροι κίνδυνοι ασφάλειας των ηλεκτρονικών
συστημάτων από μη αδειοδοτημένο λογισμικό.

Ελλάδα -25 Μαΐου 2016- Οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα
χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένο λογισμικό σε ανησυχητικό βαθμό, παρά τη
σύνδεση που υφίσταται μεταξύ του μη αδειοδοτημένου λογισμικού και των
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με τη νέα Παγκόσμια Έρευνα Λογισμικού
BSA | The Software Alliance.
Η έρευνα της IDC με τίτλο «Δράττοντας την Ευκαιρία μέσω της Συμμόρφωσης προς
τους Όρους Αδειοδότησης», κατέληξε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό εγκατεστημένου
σε υπολογιστές λογισμικού που δεν ήταν νομίμως αδειοδοτημένο ανέρχεται σε 63
%. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα
συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα της BSA το 2013.
Αυτό το ποσοστό πρόσβασης στο μη αδειοδοτημένο λογισμικό έχει κατά ένα μέρος
επηρεαστεί από σημαντικές τάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Μια
από αυτές είναι η αύξηση του ποσοστού χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού
από τους μεμονωμένους τελικούς χρήστες.
«Όπως υπογραμμίζει η έρευνα, είναι κρίσιμης σημασίας για μια εταιρεία να
γνωρίζει τι λογισμικό είναι εγκατεστημένο στο δίκτυό της», ανέφερε η Victoria

Espinel, BSA President & CEO. «Πολλοί CIOs δεν γνωρίζουν το συνολικό όγκο του
λογισμικού που βρίσκεται εγκατεστημένος στα συστήματά τους, ούτε εάν αυτό το
λογισμικό είναι νομίμως αδειοδοτημένο.»
Η έρευνα, η οποία συμπεριέλαβε καταναλωτές, υπεύθυνους μηχανογράφησης και
εργαζόμενους χρήστες PC, επιβεβαιώνει ότι η χρήση μη αδειοδοτημένου
λογισμικού παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και ότι ιδιώτες και εταιρείες «παίζουν με τη
φωτιά», όταν χρησιμοποιούν μη αδειοδοτημένο λογισμικό. Αυτό οφείλεται στη
στενή σύνδεση που υφίσταται μεταξύ των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο
(cyberattacks)

και
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μη

αδειοδοτημένου

λογισμικού.

Όταν

χρησιμοποιείται μη αδειοδοτημένο λογισμικό, ο κίνδυνος εμφάνισης κακόβουλου
λογισμικού αυξάνεται δραματικά, ενώ το κόστος αντιμετώπισης περιστατικών
κακόβουλου λογισμικού μπορεί να είναι ιλιγγιώδες. Για παράδειγμα, το 2015 μόνο,
οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο (cyberattacks) στοίχισαν στις επιχειρήσεις πάνω
από 400 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ανάμεσα στα λοιπά ευρήματα:
•

το 2015 το 39 % του εγκατεστημένου σε υπολογιστές λογισμικού
παγκοσμίως δεν ήταν σωστά αδειοδοτημένο, ποσοστό που αντιπροσωπεύει
μια μικρή μόνο μείωση από το (ποσοστό του) 43 % που ανέδειξε η
προηγούμενη παγκόσμια έρευνα της BSA το 2013.

•

Ακόμη και σε ορισμένες στρατηγικής σημασίας βιομηχανίες και αγορές, η μη
αδειοδοτημένη χρήση λογισμικού ήταν απροσδόκητα υψηλή. Κατά τα
πορίσματα της έρευνας, το παγκόσμιο ποσοστό μη αδειοδοτημένης χρήσης
λογισμικού στην τραπεζική και ασφαλιστική βιομηχανία ανέρχεται σε 25 %.

•

Οι CIOs υπολογίζουν ότι 15 % των εργαζομένων τους «φορτώνουν»
λογισμικό στο σύστημα εν αγνοία τους. Εν τούτοις, υποτιμούν σημαντικά το
πρόβλημα που δημιουργείται. Σχεδόν το διπλάσιο αυτού του ποσοστού, ήτοι
το 26 % των εργαζομένων, αναφέρουν ότι «φορτώνουν» μη αδειοδοτημένο
λογισμικό στο σύστημα.

Παρά τους άνω αριθμούς, τα ευρήματα δείχνουν μια έντονη συνειδητοποίηση του
προβλήματος:

•

Οι CIOs δήλωσαν ότι η κυριότερη ανησυχία τους ήταν η απώλεια
δεδομένων

εξαιτίας

ενός

τέτοιου

περιστατικού

διακύβευσης

της

ασφάλειας.
•

Οι CIOs δήλωσαν επίσης ότι η αποφυγή κινδύνων κατά της ασφάλειας
αποτελεί σημαντικό λόγο για να διασφαλίσουν ότι το σύνολο του
λογισμικού τους είναι γνήσιο και ορθά αδειοδοτημένο.

•

Στην ευρύτερη έρευνα των εργαζομένων, το 60 % ανέφερε τον κίνδυνο
ασφάλειας που συνδέεται με το μη αδειοδοτημένο λογισμικό ως επαρκή
λόγο για τη χρήση νομίμως αδειοδοτημένου λογισμικού.

Η έρευνα της BSA προσθέτει ότι οι εταιρείες μπορούν να περιορίσουν τους
κινδύνους ασφάλειας των ηλεκτρονικών τους συστημάτων που σχετίζονται με
το μη αδειοδοτημένο λογισμικό με το να το προμηθεύονται από νόμιμες πηγές
και να καθιερώνουν προγράμματα διαχείρισης πόρων λογισμικού SAM
(software asset management). Εταιρείες που εφαρμόζουν αποτελεσματικά
προγράμματα διαχείρισης πόρων λογισμικού (SAM) θα ξέρουν τι υπάρχει στο
δίκτυό τους και εάν αυτό είναι αδειοδοτημένο. Θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση
του λογισμικού τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό που ταιριάζει καλύτερα
στις επιχειρήσεις τους. Θα εφαρμόσουν πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν
την προμήθεια, χρήση, ανάπτυξη και κατάργηση του λογισμικού. Έτσι θα έχουν
ενσωματώσει πλήρως τα προγράμματα διαχείρισης πόρων λογισμικού (SAM)
στις επιχειρήσεις τους.
Ανάμεσα στα σημαντικότερα σημεία της έρευνας αυτής της χρονιάς ανά περιφέρεια
συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:
•

Η περιφέρεια με το υψηλότερο συνολικό ποσοστό μη αδειοδοτημένου
λογισμικού ήταν η Ασία-Ειρηνικός, με ποσοστό 61 %, το οποίο
αντιπροσωπεύει μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα συγκριτικά με την
προηγούμενη έρευνα του 2013.

•

Το επόμενο υψηλότερο ποσοστό μη αδειοδοτημένου λογισμικού ήταν
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ποσοστό 58 % (με μείωση 3
ποσοστιαίων μονάδων από το ποσοστό που ανέδειξε η έρευνα του 2013)

και η Μέση Ανατολή-Αφρική με ποσοστό 57 % (μείωση 2 ποσοστιαίων
μονάδων από την έρευνα του 2013).
•

Η Βόρεια Αμερική εξακολουθεί να έχει το χαμηλότερο ποσοστό στις
περιφέρειες, 17 %, αν και αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική εμπορική
αξία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

•

Στη Δυτική Ευρώπη το συνολικό ποσοστό έπεσε κατά μια ποσοστιαία
μονάδα σε 28 %.

Η Ερευνα «Δράττοντας την Ευκαιρία μέσω της Συμμόρφωσης προς τους Όρους
Αδειοδότησης, Παγκόσμια Έρευνα Λογισμικού BSA», η οποία περιλαμβάνει την
επιμέρους ανάλυση συγκεκριμένων ανά χώρα στοιχείων, είναι

διαθέσιμη στο

www.bsa.org/globalstudy.
Σχετικά με τη BSA | The Software Alliance
Η BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) είναι ο κύριος υποστηρικτής της
παγκόσμιας βιομηχανίας λογισμικού ενώπιον των κυβερνήσεων και στην διεθνή
αγορά. Στα μέλη της συγκαταλέγονται οι πιο καινοτόμες εταιρείες παγκοσμίως, οι
οποίες δημιουργούν λογισμικό που τονώνει την οικονομία και βελτιώνει το
σύγχρονο τρόπο ζωή. Με έδρα την Ουάσινγκτον, DC, και δραστηριότητα σε
περισσότερες από 60 χώρες, η BSA πρωτοπορεί στα προγράμματα συμμόρφωσης
που προωθούν τη νόμιμη χρήση λογισμικού και υποστηρίζει δημόσιες πρακτικές
που διασφαλίζουν την τεχνολογική καινοτομία και προάγουν την ανάπτυξη στην
ψηφιακή οικονομία.

