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5 κορυφαίοι κατασκευαστές δηµιουργούν Forum
για την προώθηση της παγκόσµιας ασφάλειας
Cisco, IBM, Intel, Juniper και Microsoft πρωτοστατούν στην πρωτοβουλία για την
αντιµετώπιση των απειλών ασφάλειας σε παγκόσµιο επίπεδο
Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2008. Πέντε κορυφαίες εταιρείες πληροφορικής ανακοίνωσαν τη
δηµιουργία της Κοινοπραξίας ICASI για την Πρόοδο της Ασφάλειας στο Internet (ICASI),
µία µη κερδοσκοπική οργάνωση που θα βελτιώσει την παγκόσµια ασφάλεια των
πληροφοριακών συστηµάτων προωθώντας καινοτόµες λύσεις ασφάλειας.
Η ICASI ιδρύθηκε από τις Cisco, ΙΒΜ, Intel Corporation, Juniper Networks και Microsoft
Corporation και αποτελεί το forum για εταιρείες απ’ όλο τον κόσµο που έχουν δεσµευτεί
στο να αντιµετωπίζουν πολύπλοκες απειλές ασφάλειας των προϊόντων καθώς και για την
καλύτερη προστασία των σηµαντικών υποδοµών πληροφορικής.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι κοινές απειλές ασφάλειας του Internet έχουν
εξελιχθεί, από ευρείας πρόσβασης worms και ιούς, σε πιο έξυπνες, ύπουλες επιθέσεις που
µπορεί να προσβάλουν ταυτόχρονα πολλαπλά προϊόντα ή κοινά πρωτόκολλα. Η ICASI
δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες πληροφορικής να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση
των απειλών ασφάλειας. Η κοινοπραξία επιδιώκει να επιλύσει σηµαντικά θέµατα
ασφάλειας προϊόντων σε όλο τον κόσµο.
Η αυξανόµενη ευφυΐα των επιθέσεων και η ενοποίηση των εφαρµογών, που είναι πλέον
κοινές, θέτουν πραγµατικές προκλήσεις για τις εταιρείες πληροφορικής. Οι οnline
επιθέσεις πραγµατοποιούνται όλο και πιο συχνά, ενώ εκτείνονται και διεθνώς. Σήµερα δεν
υπάρχει ένα περιβάλλον παρόχου που να επιτρέπει στις εταιρείες να προσδιορίσουν, να
εκτιµήσουν και να µετριάσουν τις προκλήσεις ασφάλειας σε πολλαπλά προϊόντα, σε
παγκόσµιο επίπεδο εκ µέρους του πελάτη. Η ICASI έχει στόχο να συµπληρώσει αυτό το
κενό. Η ICASI δεν σκοπεύει να ανταποκριθεί στο ζήτηµα της ασφάλειας κάθε προϊόντος
που προκύπτει, αλλά να ανταποκριθεί και να µειώνει τον αντίκτυπο των απειλών στον
πελάτη.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.icasi.org.

Σχετικά µε τη Cisco
Η Cisco είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσµίως που αλλάζει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο
οι άνθρωποι συνδέονται, επικοινωνούν και συνεργάζονται. Πληροφορίες σχετικά µε τη
Cisco είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση www.cisco.com.
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