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Περίληψη 
Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες αν-

θρώπους και εταιρείες. Από μεγάλους επιχειρηματικούς κολοσσούς, οι οποίοι την έ-

χουν ενσωματώσει στην υποδομή τους, μέχρι τον απλό χρήστη των υπηρεσιών που 

στηρίζονται σε αυτή, η εν λόγω τεχνολογική καινοτομία αγαπήθηκε όσο καμία άλλη τα 

τελευταία χρόνια. Η ποικιλομορφία της αγοράς, οδήγησε το υπολογιστικό νέφος να 

διατίθεται σε διαφορετικά μοντέλα υπηρεσίας στο αγοραστικό κοινό. Το πιο δημοφι-

λές εξ αυτών, είναι το μοντέλο «Λογισμικό ως Υπηρεσία». Ο συνδυασμός των οφελών 

που προσφέρει η τεχνολογία αυτή και της ευρείας αποδοχής που γνωρίζει, κάνει ολο-

ένα και συχνότερο το φαινόμενο να χρησιμοποιείται ως το μέσο τέλεσης ή ο στόχος 

αξιόποινων πράξεων. Η διερεύνηση των εγκλημάτων που τελούνται στο νέφος, αποτε-

λεί αντικείμενο μελέτης της Ψηφιακής Εγκληματολογίας. Η επιστήμη αυτή, αποτελεί 

την τελευταία προσθήκη στον επιστημονικό κλάδο της Εγκληματολογίας. Ωστόσο, μία 

εγκληματολογική εξέταση στο νέφος παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες σε σχέση με τα 

υπόλοιπα είδη αξιόποινων ενεργειών που εξετάζει η επιστήμη αυτή. Η έλλειψη νομο-

θετικού πλαισίου γύρω από τη δικανική εξέταση στο νέφος και η ακεραιότητα των δε-

δομένων που συλλέγονται από αυτό, συνιστούν μόνο δύο από τα ζητήματα που καλεί-

ται να αντιμετωπίσει ένας ερευνητής Ψηφιακής Εγκληματολογίας. Στην παρούσα δι-

πλωματική εργασία, πραγματοποιείται εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. Αναλυτι-

κότερα, εξετάζονται δικανικά δημοφιλείς υπηρεσίες νέφους (Dropbox, Google Drive) 

που ανήκουν στο μοντέλο «Λογισμικό ως Υπηρεσία», με έμφαση στον εντοπισμό ευρη-

μάτων που απορρέουν από τη χρήση τους, στο λειτουργικό σύστημα Windows 10.  

Abstract 
Cloud computing technology is being used by thousands of people and companies on a 

daily basis. From business leaders, who have incorporated this technology in their in-

frastructure to the simple user of the services that rely on it, this technological innova-

tion has been celebrated as no other in recent years. Market heterogeneity, has led 

cloud computing to be distributed to different service models in the buying audience. 

The most popular among them, is the "Software as Service" model. The combination of 

both the benefits offered by this technology and its widespread acceptance, makes it 

increasingly common for it to be used as the means of execution or the target of crime. 

The investigation of crimes committed in the cloud is a subject of Digital Forensics. This 

science field is the latest addition to the branch of Forensic Science. However, a cloud 

forensics investigation has several peculiarities in relation to the other types of crime 

that this science deals with. The lack of a legal framework around cloud forensics and 

the integrity of data collected from it, constitute only two of the issues that a forensica-

tor has to cope with. In this master thesis, a complete cloud forensics investigation is 
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performed. In more detail, well known cloud services (Dropbox, Google Drive) belong-

ing to the "Software as a Service" model are being examined, with emphasis on detect-

ing findings resulting from their use in the Windows 10 operating system. 
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Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Στην εποχή της πληροφορίας στην οποία ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες, η τεχνολο-

γία εξελίσσεται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Μετά τον ερχομό του προσωπικού υπολο-

γιστή, του Διαδικτύου και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων, η τεχνολογική ανακά-

λυψη που κυριαρχεί σταδιακά σε παγκόσμιο επίπεδο στο τομέα της Πληροφορικής, 

είναι αυτή του υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Η τεχνολογία αυτή συνδυά-

ζει τα οφέλη του Διαδικτύου με αυτά των κινητών συσκευών, παρέχοντας υπηρεσίες 

σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, οποιαδήποτε στιγμή. Ολοένα και περισσότερες 

εταιρείες χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους είτε ως βασικό εταιρικό 

δίκτυο είτε πιο απλά εξάγοντας τα δεδομένα τους σε αυτό. Ολοένα και περισσότεροί 

είναι οι χρήστες που προτιμούν το νέφος για την αποθήκευση των δεδομένων τους, 

έναντι άλλων μεθόδων, όπως η αποθήκευση τους σε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο. Οι 

προαναφερθείσες υπηρεσίες του νέφους διατίθενται σε διάφορα μοντέλα, ανάλογα 

με το είδος υπηρεσίας που προσφέρουν.  

 Η χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων που προκύπτουν στον τομέα της 

Πληροφορικής, αν και εν γένει ωφελεί την ανθρώπινη κοινωνία, δεν παύει να ενέχει 

κινδύνους και να χρησιμοποιείται με τρόπο διαφορετικό, από αυτόν που οραματίζο-

νταν οι δημιουργοί τους. Ειδικότερα, είναι πλέον σύνηθες ένας κακόβουλος χρήστης 

εκμεταλλευόμενος την πληροφορική τεχνολογία, να διαπράττει κάποια αξιόποινη 

πράξη.  

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας της Πληροφορίας σε παράνομες ενέργειες, έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία νέων μορφών εγκλήματος, όπως αυτή του ηλεκτρονικού ε-

γκλήματος και του κυβερνοεγκλήματος. Το κυβερνοέγκλημα τα τελευταία χρόνια έχει 

εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή είδη εγκλήματος, κυρίως λόγω του κέρδους που 

προσφέρει, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος που απαιτεί.  Σύμφωνα με έκθεση του 

CSIS και της εταιρείας McAfee (Lewis 2018), το κόστος που προκάλεσε το κυβερνοέ-

γκλημα για το έτος 2017 στην παγκόσμια οικονομία ανέρχεται στα 600$ δισεκατομ-

μύρια δολάρια, ενώ το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2014, ήταν 445$ δισεκατομμύρια 

δολάρια. Η διερεύνηση τόσο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, όσο και του κυβερνοε-

γκλήματος, αποτελούν το αντικείμενο μελέτης μίας νέας επιστήμης, της ψηφιακής ε-

γκληματολογίας ή αλλιώς δικανικής πληροφορικής.  

 Αν και η πρώτη νομοθεσία που προέβλεπε ποινή για ηλεκτρονικό έγκλημα εμ-

φανίστηκε το 1978 (Norman n.d.), δεν ήταν πριν τη δύση του 20ου αιώνα όταν σχημα-
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τίστηκαν και καθιερώθηκαν οι πρώτες διεθνείς μεθοδολογίες και πρότυπες διαδικα-

σίες για την επιστήμη της ψηφιακής εγκληματολογίας. Η εν λόγω επιστήμη έκτοτε α-

ναγνωρίστηκε ως νέα κατηγορία της εγκληματολογίας. Οι διαδικασίες αυτές αποσκο-

πούν μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων μίας ε-

γκληματολογικής εξέτασης, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας της. Αυτές οι 

εγγυήσεις θεωρούνται αναγκαίες τόσο για τη δικανική πληροφορική όσο και για την 

εγκληματολογική επιστήμη συνολικά. Ο βασικός λόγος που τις καθιστά απαραίτητες 

είναι το γεγονός ότι, αμφότερες χρησιμοποιούνται σημαντικά στην ποινική διαδικα-

σία, χωρίς να αποκλείεται βέβαια η αξιοποίηση τους και σε άλλου είδους υποθέσεις 

(αστικές, κ.ά.).  

Η ψηφιακή εγκληματολογία (Reith et al. 2002) ειδικεύεται στη συλλογή, στην 

εξέταση και στην ερμηνεία δεδομένων που αποθηκεύονται ή διαβιβάζονται σε ψη-

φιακή μορφή. Αρχικά ο όρος αυτός, χρησιμοποιούταν ως συνώνυμο της εγκληματο-

λογίας των υπολογιστών (computer forensics) (Carrier 2003). Με την πάροδο του 

χρόνου και την εμφάνιση νεών συσκευών που αποθηκεύουν, διαβιβάζουν και επεξερ-

γάζονται δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, η έννοια του όρου διευρύνθηκε, προκειμένου 

να περιλαμβάνει όλες αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες (digital forensics). Η ρα-

γδαία τεχνολογική πρόοδος όμως, θέτει πολλές φορές εμπόδια και προκλήσεις στις 

πρότυπες διαδικασίες της εν λόγω επιστήμης, οι οποίες αγωνίζονται να συμβαδίσουν 

μαζί της. Μία από τις τελευταίες τεχνολογικές ανακαλύψεις που αποτελούν πρόκληση 

για τις υπάρχουσες διαδικασίες ψηφιακής εγκληματολογικής εξέτασης, είναι αυτή 

του υπολογιστικού νέφους.  

Ένα από τα διαθέσιμα μοντέλα υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους είναι το 

«Λογισμικό ως Υπηρεσία (SaaS Cloud)». Στο μοντέλο αυτό (Mell and Grance 2011), οι 

χρήστες αφού αποκτήσουν πρόσβαση στο νέφος, μπορούν να αποθηκεύουν τα δεδο-

μένα τους σε αυτό. Αυτή η δυνατότητα που έχουν χρήστες δημιουργεί ένα εντελώς 

νέο περιβάλλον αποθήκευσης δεδομένων. Ένα περιβάλλον το οποίο ένας κακόβουλος 

χρήστης μπορεί να εκμεταλλευτεί για τη διάπραξη παράνομων ενεργειών. Η χρήση 

ενός διαδικτυακού χώρου αποθήκευσης δεδομένων, στον οποίο μάλιστα η πρόσβαση 

καθορίζεται από τον ίδιο τον κακόβουλο χρήστη, παρουσιάζει ποικίλα πλεονεκτή-

ματα έναντι της χρήσης συμβατικών μεθόδων αποθήκευσης. Για παράδειγμα, σε ε-

γκλήματα όπως η κατοχή και ο διαμοιρασμός αρχείων που εμπίπτουν στις διατάξεις 

περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ύποπτος μπορεί να διαθέτει το πα-

ράνομο υλικό διαδικτυακά, στο νέφος (cloud) του, χωρίς να αποθηκεύει τοπικά τί-

ποτε στις συσκευές του (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, κ.ά.). Ο ερευνητής δικανικής 

πληροφορικής στην προκειμένη περίπτωση, εκτός από τα νομικά ζητήματα (Kaur and 
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Singh 2016) που έχει να αντιμετωπίσει ακολουθώντας μόνο τις παραδοσιακές διαδι-

κασίες δικανικής πληροφορικής, δύναται να χάσει μέρος της απαραίτητης αποδεικτι-

κής πληροφορίας που στοιχειοθετεί το ανωτέρω αδίκημα. Η απουσία εξειδικευμένης 

γνώσης, όσον αφορά την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους και κατ’ επέκταση, η 

αδυναμία εντοπισμού των επίμαχων ευρημάτων, θέτουν εμπόδια στον ερευνητή που 

βρίσκεται σε δύσκολη θέση (Arafat et al. 2017). Το πρόβλημα επιδεινώνεται στην πε-

ρίπτωση που η εξέταση γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο (post mortem-dead) από τη 

συλλογή των συσκευών και όχι «ζωντανά» (live) επί τόπου. Άλλα παραδείγματα χρή-

σης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για εγκληματικές ενέργειες αφορούν τη 

διαρροή απόρρητων αρχείων, DDoS επιθέσεις, hacking, εγκατάσταση malware, σε-

ξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, κ.ά. Το κάθε ένα από αυτά απαιτεί ειδική μεταχεί-

ριση.  

Είναι απαραίτητο για τα στελέχη των τριών εξουσιών (νομοθετική, εκτελε-

στική και δικαστική) που λειτουργούν σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου (Μανιτάκης 

2011), να μελετήσουν την τεχνολογία πάνω στην οποία στηρίζεται το υπολογιστικό 

νέφος και να αντιληφθούν το πώς αυτή δουλεύει. Είναι ο μόνος τρόπος για να θεσπι-

στεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα επιλύει τα νομικά ζητήματα μίας ε-

γκληματολογικής εξέτασης στο νέφος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το 

εν λόγω νομικό πλαίσιο θα πρέπει ιδανικά να μεριμνά για τη συνεργασία όλων των 

εμπλεκόμενων οντοτήτων (αστυνομικές αρχές, πάροχοι υπηρεσιών, δικαστές, ερευ-

νητές, κ.τ.λ.) σε περίπτωση διάπραξης ενός εγκλήματος με χρήση της τεχνολογίας αυ-

τής.  

Αντίστοιχα απαραίτητο είναι και για τον ερευνητή δικανικής πληροφορικής να 

κατανοήσει την εν λόγω τεχνολογία. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιληφθεί το τι εί-

δους ευρήματα δύναται να προκύψουν κατά την εγκληματολογική εξέταση του και 

κατά συνέπεια να ενεργήσει καταλλήλως για τον εντοπισμό και την εξασφάλιση τους. 

Αν περισσότεροι ερευνητές γνωρίζουν τι να περιμένουν και τι ψάχνουν σε μία εγκλη-

ματολογική εξέταση στο νέφος, θα είναι σε θέση να προτείνουν ποιες τροποποιήσεις 

χρειάζονται να γίνουν στις υπάρχουσες διαδικασίες ή τι είναι απαραίτητο να συμπε-

ριληφθεί στις νέες που δημιουργούνται.  

Η αρχή για την ανωτέρω μελέτη από τη μεριά ενός ερευνητή, όσον αφορά τα 

ευρήματα που εμφανίζονται σε μία εγκληματολογική εξέταση στο νέφος, επελέγη να 

γίνει με βάση το μοντέλο υπηρεσιών με τη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό. Αφού με-

λετηθεί ενδελεχώς μία εγκληματολογική εξέταση σε αυτό το μοντέλο, ο ερευνητής θα 

έχει τα εφόδια για να ανταπεξέλθει σε περισσότερες υποθέσεις. Το μοντέλο υπηρε-

σιών υπολογιστικού νέφους με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, είναι το μοντέλο «Λο-

γισμικό ως Υπηρεσία». Για την ακρίβεια, σύμφωνα με έρευνα της Gartner (Gartner 
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2018), τα έσοδα από το μοντέλο αυτό για το έτος 2018 (μέχρι τον Απρίλιο μήνα) α-

νήλθαν περίπου στα 74$ δισεκατομμύρια δολάρια και είναι περισσότερα από το ά-

θροισμα των εσόδων των υπόλοιπων κύριων μοντέλων υπηρεσιών νέφους (περίπου 

56$ δισεκατομμύρια δολάρια). Στο μοντέλο αυτό, ο χρήστης χρειάζεται μία συσκευή 

(π.χ. υπολογιστή), εφοδιασμένη με λειτουργικό σύστημα και σύνδεση στο Ίντερνετ 

προκειμένου να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του. Αντίστοιχα με τα ανωτέρω, το λει-

τουργικό σύστημα με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς για τους υπολογιστές είναι το 

Windows (StatCounter n.d.). Επομένως συμπεραίνεται ότι, ο εντοπισμός ευρημάτων 

σε μία εγκληματολογική εξέταση στο νέφος που συνδυάζει τη χρήση του μοντέλου 

SaaS, με συσκευές που έχουν λειτουργικό σύστημα Windows, είναι πολύ χρήσιμη για 

τους ερευνητές ψηφιακής εγκληματολογίας.  

1.2. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 

Απώτερος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ερευνητική συνει-

σφορά στην επιστήμη της ψηφιακής εγκληματολογίας. Αναλυτικότερα, επίκεντρο της 

έρευνας της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διεξαγωγή εγκληματολογικής εξέτα-

σης σε συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows 10 και δημοφι-

λείς υπηρεσίες (Dropbox και Google Drive) υπολογιστικού νέφους (μοντέλο SaaS), 

προς αναζήτηση ευρημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. 

Για την εκπλήρωση του σκοπού της διπλωματικής εργασίας, χρειάζεται να επιτευ-

χθούν συγκεκριμένοι θεωρητικοί και ερευνητικοί στόχοι. Οι εν λόγω στόχοι παρου-

σιάζονται κάτωθι: 

Θεωρητικοί Στόχοι: 

• Θ.1. : Ανάλυση των εννοιών της ψηφιακής εγκληματολογίας, του υπολογιστι-

κού νέφους καθώς και της ψηφιακής εγκληματολογίας στο νέφος, 

 

• Θ.2. : Επισκόπηση βασικών τεχνικών προκλήσεων και νομικών ζητημάτων 

που εμφανίζονται κατά την εγκληματολογική εξέταση στο νέφος και   

 

• Θ.3. : Παρουσίαση των σημαντικότερων ευρημάτων που μπορούν να προκύ-

ψουν κατά τη δικανική εξέταση ψηφιακών δεδομένων, με έμφαση στα ευρή-

ματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες νέφους.   

Ερευνητικοί Στόχοι: 
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• Ε.1. : Αναζήτηση δεδομένων που σχετίζονται με χρήση υπηρεσιών νέφους (μο-

ντέλο SaaS), σε συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows 

10 και δημοφιλείς εφαρμογές του μοντέλου αυτού (Dropbox και Google Drive), 

 

• Ε.2. : Μελέτη των αλλαγών που επιφέρει η διακίνηση αρχείων μέσω των εφαρ-

μογών αυτών, στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου (metadata, hash, 

κ.τ.λ.). 

Με την ολοκλήρωση της έρευνας αυτής και την ικανοποίηση των ανωτέρω στόχων, 

ένας ερευνητής δικανικής πληροφορικής, μελετώντας το σύνολο των ευρημάτων που 

περιγράφονται στην εργασία, μπορεί να αναμένει τα κάτωθι αποτελέσματα: 

Αποτελέσματα: 

• Α.1. : Καλύτερη κατανόηση των εννοιών της ψηφιακής εγκληματολογίας, του 

υπολογιστικού νέφους καθώς και της ψηφιακής εγκληματολογίας στο νέφος, 

 

• Α.2. :  Ενημέρωση ως προς τις κυριότερες τεχνικές προκλήσεις και νομικά ζη-

τήματα που εμφανίζονται κατά την εγκληματολογική εξέταση στο νέφος,  

 

• Α.3. :  Δυνατότητα αναγνώρισης των ευρημάτων που αναμένεται να προκύ-

ψουν κατά την εγκληματολογική εξέταση των υπηρεσιών νέφους,  

 

• Α. 4. : Δυνατότητα εντοπισμού δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση των 

εφαρμογών Dropbox και Google Drive σε περιβάλλον Windows 10, 

 

• Α. 5.: Καλύτερη αντίληψη του πώς μεταχειρίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

ενός αρχείου, οι εφαρμογές Dropbox και Google Drive. 

 

1.3. Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 

Η δομή της υπόλοιπης εργασίας παρουσιάζεται εδώ. Τα κεφάλαια 2, 3, 4 και 5 συνι-

στούν το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, όπου επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση των 

θεωρητικών στόχων της. Ειδικότερα, στο κεφάλαιο 2 αναλύεται η έννοια της ψηφια-

κής εγκληματολογίας, του ψηφιακού πειστηρίου, του εγκληματολογικού αντιγράφου, 

οι κατηγορίες της ψηφιακής εγκληματολογίας καθώς και οι υπάρχουσες διεθνείς 

διεργασίες και μεθοδολογίες. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται η έννοια του υπολογιστικού 

νέφους, τα βασικά του χαρακτηριστικά και τα μοντέλα υπηρεσιών και ανάπτυξης 
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του. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται συνοπτικά ορισμένες βασικές τεχνικές προκλή-

σεις και νομικά ζητήματα που συχνά πρέπει να αντιμετωπιστούν σε μία δικανική εξέ-

ταση των υπηρεσιών νέφους. Στο κεφάλαιο 5 αναλύονται τα είδη των ευρημάτων 

που αναμένεται να προκύψουν κατά την εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. Στο 

κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που εφαρμόζεται στην εξέ-

ταση των υπηρεσιών νέφους. Στα κεφάλαια 7 και 8 εξετάζονται αντίστοιχα οι υπηρε-

σίες νέφους Dropbox και Google Drive. Τέλος στο κεφάλαιο 9 γίνεται επισκόπηση ό-

λων των ευρημάτων της έρευνας και εξάγονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ψηφιακή Εγκληματολογία 

2.1. Γενικά 

Η Ψηφιακή Εγκληματολογία είναι ο κλάδος της εγκληματολογικής επιστήμης που ει-

δικεύεται στην ανάκτηση, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων που αποθηκεύονται ή 

διαβιβάζονται σε ψηφιακή μορφή.  Η εφαρμογή της εν λόγω επιστήμης διέπεται από 

κανόνες και πρότυπες διαδικασίες, οι οποίες εμπλουτίζονται και επανεξετάζονται τα-

κτικά, προκειμένου να συμβαδίζουν με τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα 

της Πληροφορικής.  

Αρκετοί είναι οι Οργανισμοί που έχουν ερμηνεύσει την έννοια της δικανικής 

πληροφορικής (NIST, ACPO, SWGDE, κ.ά.), προκειμένου να υπάρξει ένα κοινό σημείο 

αναφοράς ως προς τι είναι αλλά και τι δεν είναι ψηφιακή εγκληματολογία. Σύμφωνα 

λοιπόν με τον NIST (Grance et al. 2006), Ψηφιακή Εγκληματολογία θεωρείται (παρα-

τίθεται σε μετάφραση): «… η εφαρμογή της επιστήμης στην αναγνώριση, συλλογή, εξέ-

ταση και ανάλυση των δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα τους 

και διατηρώντας αυστηρά καταγεγραμμένες τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα επί αυ-

τών». Σχεδόν κάθε μία από τις ανωτέρω λέξεις στα εισαγωγικά, καλύπτει μία ξεχωρι-

στή πτυχή της επιστήμης αυτής. Για αυτό το λόγο, στη συνέχεια επεξηγούνται οι ση-

μαντικότερες εξ αυτών. 

2.2. Έννοια του ψηφιακού πειστηρίου 

Μία από τις θεμελιώδης έννοιες της εγκληματολογικής επιστήμης είναι αυτή του 

«πειστηρίου». Δεν μπορεί να διενεργηθεί εγκληματολογική εξέταση, χωρίς την ύ-

παρξη πειστηρίων. Οι δύο αυτές έννοιες είναι στενά συνυφασμένες. Στην ελληνική 

γλώσσα με τον όρο «πειστήριο» νοείται: (Μπαμπινιώτης 2012): «Οποιοδήποτε αντι-

κείμενο συντελεί στη βεβαίωση της τελέσεως ενός εγκλήματος ή στην απόδειξη της ε-

νοχής ή της αθωότητας του κατηγορουμένου». Με αυτήν την ερμηνεία χρησιμοποιεί-

ται ο όρος και στην ελληνική νομοθεσία. Δύο παραδείγματα πειστήριων σε ένα έ-

γκλημα όπως η κλοπή, είναι η κουκούλα του δράστη και ένας χρησιμοποιημένος λο-

στός που εντοπίστηκαν στη σκηνή του εγκλήματος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η 

άντληση της αποδεικτικής πληροφορίας από τα πειστήρια και συνολικά η εγκληματο-

λογική εξέταση αυτών, είναι σχετικά απλή υπόθεση. Δεν θα ίσχυε το ίδιο βέβαια, αν 

στα ανωτέρω πειστήρια προστίθονταν το κινητό τηλέφωνο του δράστη.  

 Επεκτείνοντας την έννοια του πειστηρίου στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα 

στην ψηφιακή εγκληματολογία, εμφανίζεται η έννοια του «ψηφιακού πειστηρίου». Η 
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διαφορά τους έγκειται στο ότι το ψηφιακό πειστήριο φέρει τα δεδομένα του αποθη-

κευμένα ή διαβιβαζόμενα σε ψηφιακή μορφή. Κατ’ αναλογία με τη συμβατική εγκλη-

ματολογική εξέταση, η ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση ειδικεύεται στην εξέταση 

ψηφιακών πειστηρίων. Εφεξής λοιπόν, όταν γίνεται λόγος για εξέταση ψηφιακού πει-

στηρίου, νοείται η εξέταση οποιουδήποτε αντικειμένου που φέρει τα δεδομένα του 

αποθηκευμένα ή διαβιβαζόμενα σε ψηφιακή μορφή και συντελεί στη βεβαίωση της 

τελέσεως ενός εγκλήματος ή στην απόδειξη της ενοχής ή της αθωότητας του κατηγο-

ρουμένου.  

 Εξαιτίας της τεράστιας πληροφορίας που αποθηκεύουν, τα ψηφιακά πειστή-

ρια παίζουν πολλές φορές καθοριστικό ρόλο για την εκδίκαση μίας υπόθεσης. Εκτός 

από τις περιπτώσεις εγκλημάτων των οποίων η εξιχνίαση στηρίζεται εξ ολοκλήρου 

στην εξέταση τους (ηλεκτρονικό έγκλημα, κυβερνοέγκλημα), τα ψηφιακά πειστήρια 

«μαρτυρούν» πολλές φορές πληροφορίες για την τέλεση άλλων εγκλημάτων, όπως 

μία ανθρωποκτονία ή μία ληστεία (TheTOC 2018). Το γεγονός αυτό, αφενός τα καθι-

στά εξαιρετικά χρήσιμα για την Δικαστική Αρχή και αφετέρου τα μετατρέπει σε 

στόχο των διασταυρωμένων πυρών, μεταξύ των διαδίκων.  

Γίνεται κατανοητό από τα ανωτέρω ότι ένα ψηφιακό πειστήριο, όπως και πά-

σης φύσης πειστήριο, χρήζει ειδικής μεταχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

ακεραιότητα του καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό χρησιμοποιείται (Tenhunen 1997). Η 

διασφάλιση της ακεραιότητας ενός πειστηρίου, είναι ένας από τους ύψιστους στό-

χους όχι μόνο της δικανικής πληροφορικής, αλλά και της εγκληματολογικής επιστή-

μης εν γένει. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα πολύ σημαντικό πειστήριο για 

την καταδίκη του κατηγορούμενου, εξαιρείται από την εκδίκαση της υπόθεσης, εξαι-

τίας αμφιβολιών ως προς την ακεραιότητα των δεδομένων του και υπό το φόβο μη 

τήρησης των αυστηρών διαδικασιών μεταχείρισης του.  

Με αφορμή τη σημασία που έχει ένα ψηφιακό πειστήριο στην ποινική διαδικα-

σία, κάτωθι παρατίθενται συνοπτικά τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

που πρέπει να έχει, προκειμένου να γίνει αποδεκτό (admissible) σε μία δίκη (Antwi-

Boasiako and Venter 2017): 

• Νομική Εξουσιοδότηση/ Πρόβλεψη στο νόμο (Legal Authorization): Για να 

συλλεχθεί ένα πειστήριο, θα πρέπει πρωτίστως να υπάρχει σχετική πρόβλεψη 

στο νόμο που να το επιτρέπει. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό από μόνο του. Θα 

πρέπει η συλλογή του να πραγματοποιείται, κατόπιν εξασφάλισης της απαραί-

τητης νομικής εξουσιοδότησης (στην ελληνική νομοθεσία για παράδειγμα, ό-

σον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, η εξουσιοδότηση ως επί το πλείστον παρέ-

χεται με τη φυσική παρουσία εισαγγελέα κατά τη διαδικασία της έρευνας και 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 21 

 

κατάσχεσης των πειστηρίων και όχι μέσω εντάλματος έρευνας όπως συμβαί-

νει στο εξωτερικό). Η προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου προ-

σώπου (ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία προσωπικών δεδομένων, κ.ά.) 

που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, είναι απαραίτητη. Η τή-

ρηση της νομιμότητας (πρόβλεψη στο νόμο σε συνδυασμό με νομική εξουσιο-

δότηση) κατά τα συλλογή ενός πειστηρίου, αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα 

για την αποδοχή των πειστηρίων στην κύρια διαδικασία. Εάν αυτή δεν τηρη-

θεί, τότε τα προσκομισθέντα πειστήρια στο δικαστήριο χαρακτηρίζονται ως 

«παράνομα αποδεικτικά μέσα» και εξαιρούνται από την εκδίκαση της υπόθε-

σης.  

 

• Συνάφεια ψηφιακού πειστηρίου (Digital Evidence Relevance): Η συνάφεια 

είναι ακόμη ένας καθοριστικός παράγοντας για την αποδοχή των ψηφιακών 

πειστηρίων. Όπως γίνεται αντιληπτό, η συλλογή οποιουδήποτε αντικειμένου 

σχετίζεται με το κατηγορούμενο άτομο, ακόμα και αν δεν προκύπτουν απο-

χρώσες ενδείξεις συσχετισμού του με το υπό εξέταση αδίκημα, κρίνεται απα-

ράδεκτη (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων). Αντίθετα, τα ψηφιακά πειστήρια που 

πρέπει να συλλέγονται είναι αυτά που φέρονται να σχετίζονται με την άδικη 

πράξη. Σύμφωνα με το άρθρο 280 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.), τα 

πειστήρια που πρέπει να κατάσχονται, είναι όσα βρέθηκαν σε αυτόν που έχει 

συλληφθεί και έχουν σχέση με το έγκλημα.   

 

• Ακεραιότητα ψηφιακού πειστηρίου (Digital Evidence Integrity): Από τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού πειστηρίου είναι αυτό της ακεραι-

ότητας. Η ακεραιότητα ενός ψηφιακού πειστηρίου, συνεπάγεται ότι το σύνολο 

των δεδομένων που αυτό περιέχει έχουν παραμείνει πλήρη και αμετάβλητα, 

καθ’ όλη τη διάρκεια που το πειστήριο χρησιμοποιείται. Κατά την αξιολόγηση 

της ακεραιότητας των ψηφιακών πειστηρίων, τα δικαστήρια εξετάζουν επι-

πλέον και διάφορους παράγοντες και συνθήκες (κυρίως τεχνικές δυσκολίες ό-

πως συλλογή πτητικών δεδομένων κ.τ.λ.) που μπορούν να οδηγήσουν στην αλ-

λοίωση τους και κατόπιν αποφαίνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τους. 

 

• Αξιοπιστία ψηφιακού πειστηρίου (Digital Evidence Reliability): Ένα ψη-

φιακό πειστήριο προκειμένου να γίνει αποδεκτό στην ποινική διαδικασία πρέ-

πει να θεωρείται αξιόπιστο. Ειδικότερα, δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες 

ως προς τις μεθόδους συλλογής και της μετέπειτα εξέτασης του.   
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Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω χαρακτηριστικά δύναται να διαφέρουν από χώρα 

σε χώρα και ανάλογα με το δίκαιο που εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση.  

2.3. Δημιουργία και επαλήθευση εγκληματολογικού αντιγράφου 

Γίνεται σαφές από τα ανωτέρω ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα ενός 

ψηφιακού πειστηρίου, ο ερευνητής οφείλει να ενεργήσει με συγκεκριμένο τρόπο 

κατά την έναρξη της εγκληματολογικής εξέτασης του. Αυτός ο τρόπος αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους κανόνες της Ψηφιακής Εγκληματολογίας. Σύμφωνα με 

τον κανόνα αυτό, ο ερευνητής δεν θα πρέπει ποτέ να προβαίνει στην εγκληματολο-

γική εξέταση αυτής καθαυτής της συσκευής που αποτελεί ψηφιακό πειστήριο. Αντί-

θετα, θα πρέπει πάντοτε να δημιουργεί αρχικά ένα αντίγραφο των δεδομένων που 

αυτή περιέχει και στη συνέχεια να εξετάζει το αντίγραφο αυτό. Το αντίγραφο αυτό 

στη δικανική πληροφορική, ονομάζεται εγκληματολογικό αντίγραφο. Με αυτόν τον 

τρόπο και το ψηφιακό πειστήριο παραμένει ακέραιο και συλλέγονται όλα τα δεδο-

μένα που περιέχονται σε αυτό. Η δημιουργία του εγκληματολογικού αντιγράφου ενός 

ψηφιακού πειστηρίου, αποτελεί ένα από τα πρώτα βήματα σε μία εγκληματολογική 

εξέταση (Wilson 2014). Υπάρχουν διαφορετικά είδη εγκληματολογικών αντιγράφων 

ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται από το ψηφιακό πειστή-

ριο. Τα δύο βασικά είδη εγκληματολογικών αντιγράφων παρατίθενται κάτωθι: 

• Εγκληματολογικό αντίγραφο σε λογικό επίπεδο (logical image): Το εγκλη-

ματολογικό αντίγραφο γίνεται σε επίπεδο συστήματος αρχείων (file sys-

tem)(CRU-INC). Αυτή η επιλογή χρησιμεύει όταν δεν είναι εφικτή η δημιουργία 

εγκληματολογικού αντιγράφου σε φυσικό επίπεδο ή όταν είναι επιθυμητή η 

εγκληματολογική εξέταση συγκεκριμένων αρχείων, φακέλων ή κατατμήσεων 

(partitions). Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν συλλέγονται τα 

δεδομένα του ψηφιακού πειστηρίου που βρίσκονται στον μη κατανεμημένο 

χώρο (unallocated space). Στον μη κατανεμημένο χώρο βρίσκονται τα δεδο-

μένα εκείνα που δεν χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα, συμπερι-

λαμβανομένων και των διαγεγραμμένων αρχείων από τον χρήστη. Είναι εύ-

κολα κατανοητό ότι εφόσον ο ύποπτος διαγράψει αρχεία πριν την κατάσχεση 

των ψηφιακών πειστηρίων, αυτά συνήθως δεν θα ανακτηθούν από ένα τέτοιο 

εγκληματολογικό αντίγραφο.  

 

• Εγκληματολογικό αντίγραφο σε φυσικό επίπεδο (physical image): Το ε-

γκληματολογικό αντίγραφο που δημιουργείται, αποτελεί ένα αντίγραφο όλων 

των δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ψηφιακό πειστήριο. Σε αυ-
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τήν την κατηγορία η μέθοδο αντιγραφής των δεδομένων που ακολουθείται εί-

ναι η bit-προς-bit (ή αλλιώς bitstream copy), δηλ. αντιγράφονται ένα-προς-ένα 

όλα τα bits του αποθηκευτικού μέσου. Το κυριότερο πλεονέκτημα της μεθόδου 

αυτής είναι ότι μπορεί να γίνει ανάκτηση διαγεγραμμένων αρχείων από τον μη 

κατανεμημένο χώρο. 

Η δημιουργία ενός εγκληματολογικού αντιγράφου θα πρέπει να γίνεται πάντα με 

τον κατάλληλο εξοπλισμό (Write Blockers, κ.ά.) και σε κατάλληλο περιβάλλον (περι-

βάλλον εργαστηρίου, κ.τ.λ.), ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αλλοίωση στο ψηφιακό πειστήριο (Santos 2015). Κατόπιν της δημιουρ-

γίας του εγκληματολογικού αντιγράφου, ακολουθεί η διαδικασία επαλήθευσης του. 

Είναι εξίσου απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το εγκληματολογικό αντίγραφο που δη-

μιουργήθηκε είναι ένα πιστό και πλήρες αντίγραφο του ψηφιακού πειστηρίου και ε-

πομένως μπορεί να εξεταστεί αντί του. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία υπολογίζο-

νται με χρήση συναρτήσεων κατακερματισμού, οι αλφαριθμητικές ταυτότητες μονα-

δικότητας τόσο του ψηφιακού πειστηρίου όσου και του εγκληματολογικού αντιγρά-

φου (imageforensicexpert n.d.). Εάν αυτές οι δύο ταυτότητες ταυτίζονται, τότε αυτό 

σημαίνει ότι η αντιγραφή ήταν επιτυχής και το εγκληματολογικό αντίγραφο αποτελεί 

ένα πιστό αντίγραφο του ψηφιακού πειστηρίου. Οι συναρτήσεις κατακερματισμού 

που συνήθως χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές είναι δύο, η συνάρτηση MD5 

(Message Digest 5) και η SHA1 (Secure Hashing Algorithm SHA-1). 

Στον προαναφερθέν κανόνα περί εξέτασης των συσκευών που συνιστούν ψη-

φιακά πειστήρια, υπάρχουν αναπόφευκτα εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν α-

πουσιάζει ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός (υλισμικό και λογισμικό) για τη 

δημιουργία του εγκληματολογικού αντιγράφου, ο ερευνητής ίσως χρειαστεί να ενερ-

γήσει επί του αρχικού ψηφιακού πειστηρίου. Ακόμα και για αυτές τις περιπτώσεις ό-

μως, ο ερευνητής δεσμεύεται να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε η πα-

ρεμβολή του στα αρχικά δεδομένα να είναι η ελάχιστη δυνατή.    

2.4. Η διεργασία της εγκληματολογικής εξέτασης 

Σε αυτό το σημείο έχει υπογραμμιστεί τόσο η σημασία της δημιουργίας ενός εγκλημα-

τολογικού αντιγράφου όσο και η ευαισθησία που παρουσιάζει ένα ψηφιακό πειστή-

ριο στη μεταχείριση του. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, προκειμένου ένας 

ερευνητής να μπορεί να ανταπεξέλθει στο δυναμικό περιβάλλον μίας εγκληματολογι-

κής έρευνας και εξέτασης, ακολουθεί πιστά σαφώς ορισμένες διαδικασίες. Το σύνολο 

των εν λόγω διαδικασιών απαρτίζουν ένα μοντέλο διεργασίας (process model) της 

ψηφιακής εγκληματολογίας. 
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Τα μοντέλα αυτά εξυπηρετούν στην ορθή εφαρμογή της ψηφιακής εγκληματο-

λογίας στην πράξη. Στη διεθνή κοινότητα υπάρχει μεγάλη ποικιλία αναγνωρισμένων 

μοντέλων διεργασίας. Η ύπαρξη διαφορετικών μοντέλων διεργασίας οφείλεται στο 

γεγονός ότι, τα περισσότερα μοντέλα προορίζονται είτε για συγκεκριμένους χρήστες 

(αρχές επιβολής του νόμου, εταιρικό περιβάλλον, κ.ά.) ή για συγκεκριμένο είδος ψη-

φιακών συσκευών (π.χ. έρευνα σε «έξυπνο» κινητό), καθιστώντας αδύνατη την καθο-

λική χρήση ενός εξ αυτών. Επιπρόσθετα, υπάρχουν επιπλέον παράμετροι που ένας ε-

ρευνητής συνυπολογίζει, προκειμένου να επιλέξει το μοντέλο διεργασίας που τον εξυ-

πηρετεί καλύτερα. Ενδεικτικά αναφέρονται παράμετροι όπως η προθεσμία για την 

εξέταση της υπόθεσης, το πλήθος των ψηφιακών πειστηρίων και το είδος της υπόθε-

σης που διερευνάται. Υπάρχουν λοιπόν μοντέλα διεργασίας αποτελούμενα από τέσ-

σερις διαδικασίες (Συλλογή, Διατήρηση, Ανάλυση και Παρουσίαση) αλλά υπάρχουν 

και μοντέλα διεργασίας με αρκετές παραπάνω διαδικασίες. 

 Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα διάφορα μοντέλα 

διεργασίας είναι η εξασφάλιση μιας πιο πλήρους, ακριβούς και αποτελεσματικής ε-

γκληματολογικής εξέτασης. Επισημαίνεται ότι, απλά και μόνο η χρήση ενός τέτοιου 

μοντέλου δεν συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή των πειστηρίων και των ευρη-

μάτων στο δικαστήριο, πλην όμως τα μοντέλα αυτά αποτελούν μία αξιόπιστη και 

πρακτική βάση για τον ερευνητή. Ένας ερευνητής που πραγματοποιεί την εξέταση 

του ακολουθώντας καθιερωμένα μοντέλα και διαδικασίες, έχει περισσότερες πιθανό-

τητες για μία σύννομη και πιο ολοκληρωμένη έρευνα από εκείνον που στηρίζεται ως 

επί το πλείστον στο ένστικτό του.  

 Για μόρφωση άποψης και για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής ερ-

γασίας, παρουσιάζεται κάτωθι ένα από τα διαθέσιμα μοντέλα διεργασίας της ψηφια-

κής εγκληματολογίας. Το κριτήριο επιλογής του ήταν το περιβάλλον εξέτασης που 

πραγματεύεται (cloud forensics). Από την αξιοποίηση των ευρημάτων που προέκυ-

ψαν κατά την αξιολόγηση (Du et al. 2017, Milagre and Caiado 2013, Mitrou et al. 

2012, Simou et al. 2015) των σχετικών μοντέλων, το μοντέλο που επιλέχθηκε να πα-

ρουσιαστεί, είναι αυτό των Martini και Choo (Martini and Choo 2012).  

2.4.1. Ένα μοντέλο διεργασίας για εξέταση στο Νέφος 

Ένα μοντέλο διεργασίας αποτελείται από επί μέρους διαδικασίες. Το πλήθος των δια-

δικασιών αλλά και οι ονομασίες αυτών, διαφοροποιούνται ανάλογα με το επιλεγμένο 

μοντέλο διεργασίας. Η κάθε διαδικασία με τη σειρά της απαρτίζεται από καθορισμένα 

στάδια-βήματα, τα οποία όταν ολοκληρωθούν σημάνουν και την ολοκλήρωση της 
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διαδικασίας. Για κάθε διαδικασία ενός μοντέλου, υπάρχουν ποικίλες περαιτέρω μεθο-

δολογίες και προτεινόμενες πρακτικές, δεδομένου ότι δεν επεξηγούνται επαρκώς 

στην περιγραφή του μοντέλου.  

 Το μοντέλο των Martini και Choo στηρίχθηκε στα μοντέλα των McKemmish 

(McKemmish 1999) και του NIST (Grance et al. 2006) και σκοπό είχε την αντιμετώ-

πιση των προκλήσεων της ψηφιακής εγκληματολογίας σε περιβάλλον υπολογιστικού 

νέφους. Ειδικότερα η καινοτομία του βρισκόταν στην προσθήκη μίας επιπλέον διαδι-

κασίας κατά την οποία, σε περίπτωση εντοπισμού ευρημάτων που σχετίζονταν με το 

νέφος, η διεργασία επαναλαμβανόταν εκ νέου χρησιμοποιώντας τα ευρήματα που 

προέκυψαν. Η δεύτερη επανάληψη της διεργασίας ενεργούνταν παράλληλα με την 

πρώτη και άρχιζε από τη διαδικασία της αναγνώρισης και διατήρησης των πηγών α-

ποδεικτικής πληροφορίας στο νέφος. Εάν κατά την εξέταση και ανάλυση του νέφους, 

νέα ευρήματα προέκυπταν, μία τρίτη επανάληψη θα ξεκινούσε. Το εν λόγω μοντέλο 

παρουσιάζεται κάτωθι συνοπτικά (παρατίθεται σε μετάφραση):  

• Αναγνώριση και διατήρηση πηγών αποδεικτικής πληροφορίας 

(Evidence source identification and preservation): Η διαδικασία αυτή αφορά 

την αναγνώριση των διαφόρων πηγών αποδεικτικής πληροφορίας. Κατά την 

πρώτη επανάληψη, πιθανές πηγές αποδεικτικών στοιχείων αποτελούν τα ψη-

φιακά πειστήρια (Η/Υ, κινητές συσκευές, κ.ά.). Κατά τη δεύτερη επανάληψη, η 

διαδικασία αυτή αφορά την αναγνώριση πιθανών αποδεικτικών στοιχείων 

που είναι αποθηκευμένα στο νέφος καθώς και τη διατήρηση αυτών.  

 

• Συλλογή (Collection): Η διαδικασία αυτή αφορά τη συλλογή της αποδεικτικής 

πληροφορίας για τη μετέπειτα εξέταση της. Σε αυτή δημιουργούνται και τα α-

παραίτητα εγκληματολογικά αντίγραφα των ψηφιακών πειστηρίων που θα 

αξιοποιηθούν στην επακόλουθη εξέταση τους. Αναμφίβολα, ανάλογα με το μο-

ντέλο της υπηρεσίας του νέφους (IaaS,PaaS,SaaS) που εντοπίστηκε, θα υπάρ-

χει αντίστοιχη ποικιλία στο πλήθος των αποδεικτικών στοιχείων που μπορούν 

να συλλεχθούν.  

 

• Εξέταση και Ανάλυση (Examination and Analysis): Η διαδικασία αυτή αφορά 

την εξέταση και την ανάλυση της αποδεικτικής πληροφορίας που συλλέχθηκε 

στην προηγούμενη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία αναμένεται να προκύ-

ψουν τυχόν ευρήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. 

Εάν προκύψουν τότε ικανοποιείται η συνθήκη εκτέλεσης της κατωτέρω διαδι-

κασίας.  
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• Επανάληψη Διεργασίας (Iteration): Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται υπό 

την προϋπόθεση ότι στο στάδιο της ανάλυσης και εξέτασης προέκυψαν ευρή-

ματα που να σχετίζονται με το νέφος. Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας αυ-

τής, επαναλαμβάνεται η διεργασία από την αρχή.  

 

• Αναφορά και Παρουσίαση (Reporting and Presentation): Η διαδικασία αυτή 

αφορά τη νομική παρουσίαση των ευρημάτων που προέκυψαν στα προηγού-

μενα στάδια.  

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω, κάθε διαδικασία αποτελείται από επί μέ-

ρους στάδια-βήματα. Για την περαιτέρω κατανόηση των βημάτων αυτών, υπάρχει 

πλήθος μεθοδολογιών και προτεινόμενων πρακτικών. Το πλήθος των βημάτων που 

αντιστοιχούν σε μία διαδικασία δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από τη μεθοδολο-

γία που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, η διαδικασία της «συλλογής» (collection) 

της αποδεικτικής πληροφορίας μπορεί να επιτευχθεί σε τρία, τέσσερα ή και παρα-

πάνω βήματα, ανάλογα με το ποια μεθοδολογία ακολουθείται.  

Γίνεται κατανοητό επομένως ότι, ακόμα και για την επεξήγηση των βημάτων 

μίας μόνο διαδικασίας, δεν υπάρχει μία καθολική προσέγγιση. Για την ακρίβεια, κάθε 

μεθοδολογία δύναται να εμβαθύνει σε διαφορετικές πτυχές της περιγραφόμενης δια-

δικασίας και ως εκ τούτου να διαφοροποιείται από μία άλλη. Στο παράδειγμα με τη 

διαδικασία της «Συλλογής», διαφορετική μεθοδολογία ακολουθείται όταν ένας υπο-

λογιστής είναι κλειστός (post mortem) και διαφορετική όταν βρίσκεται σε λειτουργία 

(live). Παρακάτω παρουσιάζεται μία διεθνής μεθοδολογία που εμβαθύνει στις διαδι-

κασίες της «Αναγνώρισης και διατήρησης πηγών αποδεικτικής πληροφορίας» και της 

«Συλλογής» (ISO/IEC 2016). Η εν λόγω μεθοδολογία αναλύεται όσον αφορά τη διαδι-

κασία της «Συλλογής».  

2.4.2. Μεθοδολογία για τη διαδικασία της «Συλλογής» 

Με την εδραίωση της επιστήμης της ψηφιακής εγκληματολογίας, ολοένα και περισ-

σότεροι Οργανισμοί που έκτοτε δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό, έκαναν 

την εμφάνιση τους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κατά καιρούς εκδώσει τις δι-

κές τους μεθοδολογίες και προτεινόμενες πρακτικές. 

Το 2012, ο Οργανισμός ISO προχώρησε στην προτυποποίησή των διαδικασιών 

της ψηφιακής εγκληματολογίας (ISO/IEC 2016), με απώτερο σκοπό να συνδυάσει ό-

λες τις υπάρχουσες μεθοδολογίες σε ένα ενιαίο πρότυπο. Ακολουθώντας το πρότυπο 

ISO/IEC 27037:2012, ένας ερευνητής θα βρει μία βελτιωμένη μεθοδολογία που εμβα-

θύνει μεταξύ άλλων, στη διαδικασία της «Συλλογής» της αποδεικτικής πληροφορίας. 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 27 

 

Ειδικότερα, στο πρότυπο περιγράφονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο 

ερευνητής κατά τη «Συλλογή» των ψηφιακών πειστηρίων. Οι συσκευές που αναγνω-

ρίζονται στο ανωτέρω πρότυπο, χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, οι οποίες και 

παρουσιάζονται κάτωθι συνοπτικά (παρατίθενται σε μετάφραση): 

• Ψηφιακές συσκευές σε κατάσταση λειτουργίας (powered on digital de-

vices): Για τις συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, στο πρότυπο προ-

τείνονται κάποιες βασικές ενέργειες όσον αφορά τη συλλογή τους και τη δη-

μιουργία των εν θέματι εγκληματολογικών αντιγράφων αυτών. Συμπληρωμα-

τικά προτείνονται και ορισμένες πρόσθετες ενέργειες που ενδέχεται να βοηθή-

σουν τον ερευνητή.  

 

• Ψηφιακές συσκευές σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (powered off digital 

devices): Αντίστοιχα και για όσες συσκευές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, 

προτείνονται κάποιες βασικές ενέργειες όσον αφορά τη συλλογή τους και τη 

δημιουργία των εν θέματι εγκληματολογικών αντιγράφων τους. Παράλληλα 

προτείνονται και ορισμένες πρόσθετες ενέργειες που ενδέχεται να βοηθήσουν 

τον ερευνητή. 

Όπως συμβαίνει και με τα διάφορα μοντέλα διεργασίας, ο ερευνητής που στη-

ρίζεται σε ένα τέτοιο πρότυπο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας του, εξασφαλίζει μία 

πιο ολοκληρωμένη έρευνα υπό κάθε έννοια. Για την καλύτερη κατανόηση του πώς 

συνδέονται τα προαναφερόμενα μοντέλα διεργασίας, οι περιεχόμενες διαδικασίες αυ-

τών καθώς και οι περαιτέρω επεξηγηματικές μεθοδολογίες των εν λόγω διαδικασιών, 

απεικονίζεται κάτωθι η εννοιολογική σχέση τους (Βλ. Εικόνα 1): 
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1…Ν: Δηλώνει τη σχέση «ένα προς πολλά» 

Εικόνα 1 

Εννοιολογική σχέση των οντοντήτων που απαρτίζουν τη διεργασία της Ψηφιακής 

Εγκληματολογίας 

Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ψηφιακή ε-

γκληματολογία χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και μπορεί να γίνει μία αρκετά 

πολύπλοκη και επίπονη διεργασία για τον ερευνητή, αν εκείνος δεν ακολουθήσει τα 

σαφώς καθορισμένα βήματα που αναλύονται στις διαθέσιμες μεθοδολογίες.  

2.5. Κατηγορίες Ψηφιακής Εγκληματολογίας 

Η συνεχής διεύρυνση και διαφοροποίηση των αξιοποιήσιμων πηγών αποδεικτικής 

πληροφορίας στη δικανική πληροφορική, καθιστούσε αναγκαίο τον διαχωρισμό του 

κλάδου σε κατηγορίες. Ο σκοπός του διαχωρισμού αυτού ήταν η ενδελεχής μελέτη 

της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά και η περαιτέρω εξέλιξη τόσο των διαθέσιμων μοντέ-

λων διεργασίας που την αφορούν όσο και των πρότυπων διαδικασιών που τη διέ-

πουν. Οι κυριότερες κατηγορίες που υπάρχουν καταγεγραμμένες στη διεθνή βιβλιο-

γραφία όσον αφορά τη δικανική πληροφορική, παρουσιάζονται κάτωθι: 

• Ψηφιακή εγκληματολογία υπολογιστών (Computer Forensics): Το αντικεί-

μενο μελέτης της κατηγορίας αυτής είναι η εγκληματολογική εξέταση ψηφια-

κών συσκευών τύπου υπολογιστή (κεντρική μονάδα υπολογιστή, φορητό υπο-
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λογιστή, διακομιστή server, κ.ά.). Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία αυτή εν-

νοιολογικά ανήκουν και υποκατηγορίες όπως η εγκληματολογική εξέταση βά-

σεων δεδομένων.  

 

• Ψηφιακή εγκληματολογία δικτύων (Network Forensics): Το αντικείμενο 

μελέτης της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει την επίβλεψη, τη συλλογή και την 

ανάλυση της δραστηριότητας ενός δικτύου συνδεδεμένων ψηφιακών συ-

σκευών. Ο σκοπός της εν λόγω εγκληματολογικής εξέτασης είναι η ανίχνευση 

επιθέσεων παραβίασης ασφαλείας, ο εντοπισμός τυχόν εισβολέων και η δια-

σταύρωση της προέλευσης μίας ενδεχόμενης επίθεσης. Αξίζει να τονιστεί ότι 

το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που εξετάζονται σε αυτή την κατηγορία 

είναι πτητικά (volatile data) και συνεπώς το περιβάλλον της εξέτασης θεωρεί-

ται αρκετά δυναμικό. Είναι από τις λίγες κατηγορίες της ψηφιακής εγκληματο-

λογίας που χρησιμοποιείται και προληπτικά.  

 

• Ψηφιακή εγκληματολογία κινητών συσκευών (Mobile Forensics): Το αντι-

κείμενο μελέτης της κατηγορίας αυτής είναι η εγκληματολογική εξέταση κινη-

τών συσκευών. Η διαφοροποίηση της κατηγορίας αυτής από την αντίστοιχη 

κατηγορία των υπολογιστών, έγκειται στο ότι οι εν λόγω κινητές συσκευές ε-

κτός του λειτουργικού τους συστήματος, φέρουν επιπλέον ενσωματωμένο σύ-

στημα επικοινωνίας (π.χ. 3G). Η εν λόγω ιδιαιτερότητα συνθέτει ένα εντελώς 

διαφορετικό περιβάλλον εξέτασης και επομένως κρίθηκε σκόπιμος ο διαχωρι-

σμός τους.  

 

• Ψηφιακή εγκληματολογία σε «ζωντανό» περιβάλλον (Live Forensics): Το 

αντικείμενο μελέτης της κατηγορίας αυτής είναι η εγκληματολογική εξέταση η 

οποία λαμβάνει χώρα σε συστήματα που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουρ-

γίας. Ειδικότερα, η εγκληματολογική εξέταση σε «ζωντανό» περιβάλλον στο-

χεύει στην εξαγωγή πτητικών δεδομένων είτε από την κύρια μνήμη (μνήμη 

RAM) του συστήματος ή από δευτερεύουσες πηγές πτητικών δεδομένων 

(μνήμη cache, pagefile.sys, κ.ά.). Επισημαίνεται ότι η εν λόγω κατηγορία ξεκί-

νησε σαν υποκατηγορία της ψηφιακής εγκληματολογίας υπολογιστών αλλά με 

την πάροδο του χρόνου, την αύξηση της χωρητικότητας της μνήμης RAM και 

της διεύρυνσης των πτητικών δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν σε 

αυτή (ευρήματα σχετικά με την κρυπτογράφηση αρχείων, ίχνη στεγανογρα-

φίας, στοιχεία εισόδου των χρηστών, κ.ά.) διαχωρίστηκε από αυτή και σχημά-

τισε μία νέα κατηγορία. Συχνά αναφέρεται και ως ψηφιακή εγκληματολογία 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 30 

 

μνήμης (memory forensics). 

 

• Ψηφιακή εγκληματολογία συσκευών ΙοΤ (IoT Forensics): Το αντικείμενο 

μελέτης της κατηγορίας αυτής είναι η εγκληματολογική εξέταση ψηφιακών 

συσκευών που ανήκουν στην κατηγορία «Internet of Things-IoT». Η εν λόγω 

κατηγορία αποτελεί την τελευταία προσθήκη στις κατηγορίες ψηφιακής ε-

γκληματολογίας.  

 

• Ψηφιακή εγκληματολογία στο Νέφος (Cloud Forensics): Το αντικείμενο με-

λέτης της κατηγορίας αυτής είναι η εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. Αρ-

χικά η ψηφιακή εγκληματολογία στο νέφος είχε χαρακτηριστεί ως υποκατηγο-

ρία της ψηφιακής εγκληματολογίας δικτύων (Ruan et al. 2011b), καθώς η τε-

χνολογία στην οποία βασίζεται το υπολογιστικό νέφος απαιτεί εκτεταμένη 

χρήση δικτυακής κίνησης και η δικτυακή δραστηριότητα είναι αντικείμενο με-

λέτης της εν λόγω κατηγορίας. Παρόλα αυτά όμως, όπως επισημάνθηκε 

(Zawoad and Hasan 2013) η ψηφιακή εγκληματολογία στο νέφος περιλαμβά-

νει πρόσθετες πηγές δεδομένων, όπως οι τρέχουσες διεργασίες (processes) 

του συστήματος, τυχόν εγγραφές στο μητρώο καταγραφής (registry), κ.ά. που 

καθιστούν τον ανωτέρω χαρακτηρισμό ελλιπή για την κατηγορία αυτή. Η κα-

τηγορία αυτή εξετάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

Έχοντας αποκτήσει μία σφαιρική άποψη για την έννοια της ψηφιακής εγκληματο-

λογίας, του ψηφιακού πειστηρίου και γενικά για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

επιστήμης αυτής, θα περιγραφεί στη συνέχεια η τεχνολογία του υπολογιστικού νέ-

φους, τα διάφορα μοντέλα των υπηρεσιών της, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά 

κάθε μοντέλου υπηρεσίας που προσφέρει.  
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Κεφάλαιο 3ο: Υπολογιστικό Νέφος 

3.1. Γενικά 

Η δημιουργία του υπολογιστικού νέφους άλλαξε για πάντα το ρου της ιστορίας της 

Πληροφορικής. Αν και η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960 (Destefani 

Neto 2014), το υπολογιστικό νέφος υλοποιήθηκε με τη σημερινή μορφή και ονομασία 

του στις αρχές του 2000.  

Ο ορισμός που δίνει ο NIST (Mell and Grance 2011) για το υπολογιστικό νέφος 

είναι ο εξής (παρατίθεται σε μετάφραση): «Το υπολογιστικό νέφος είναι ένα μοντέλο 

που επιτρέπει την πανταχού παρούσα, βολική, κατά παραγγελία δικτυακή πρόσβαση σε 

ένα κοινόχρηστο χώρο από ρυθμιζόμενες υπολογιστικές πηγές (π.χ. δίκτυα, διακομιστές 

server, αποθήκευση, εφαρμογές και υπηρεσίες), οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν 

γρήγορα και να απελευθερωθούν με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδρα-

σης με τον πάροχο της υπηρεσίας. Αυτό το μοντέλο νέφους συντίθεται από πέντε βα-

σικά χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα υπηρεσιών και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης».  

Στο υπόλοιπο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν διαδοχικά, τα βασικά χαρακτηρι-

στικά του υπολογιστικού νέφους όπως αυτά προκύπτουν από τον ανωτέρω ορισμό, 

τα μοντέλα υπηρεσίας με τα οποία διατίθεται καθώς και τα μοντέλα ανάπτυξης του.  

3.2. Χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους 

Ως απόρροια του ανωτέρω δοθέντα ορισμού για το υπολογιστικό νέφος και σύμφωνα 

πάντα με την προσέγγιση του Οργανισμού NIST (Ruan et al. 2011a), προκύπτουν πέ-

ντε (5) βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εν λόγω τεχνολογία, τα οποία 

περιγράφονται κάτωθι συνοπτικά (παρατίθενται σε μετάφραση):  

• Κατά παραγγελία υπηρεσία (on-demand self-service): Ένας καταναλωτής 

μπορεί να αποκτά αυτομάτως πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που επι-

θυμεί, όπως η δικτυακή αποθήκευση και η δέσμευση χρόνου στο διακομιστή 

server, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση από πλευράς παρόχου της 

υπηρεσίας (Cloud Service Provider, εφεξής CSP). 

 

• Ευρεία δικτυακή πρόσβαση (broad network access): Οι υπολογιστικές δυνα-

τότητες είναι διαθέσιμες μέσω του δικτύου και είναι προσβάσιμες διαμέσου 

πρότυπων μηχανισμών οι οποίοι προωθούν τη χρήση από ετερογενείς πλατ-

φόρμες εκ μέρους του πελάτη (π.χ. κινητά τηλέφωνα, συσκευές τύπου tablets, 

φορητοί Η/Υ αλλά και κεντρικές μονάδες Η/Υ).  
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• Συγκέντρωση πόρων (resource pooling): Οι υπολογιστικοί πόροι του παρό-

χου συγκεντρώνονται προκειμένου να εξυπηρετούν πολλαπλούς καταναλωτές 

ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο «πολλαπλών-ενοικιαστών» 

(multi-tenant), όπου οι διάφοροι φυσικοί και εικονικοί πόροι ανατίθενται και 

επανατίθενται δυναμικά, σύμφωνα με τη ζήτηση του καταναλωτή. Υπάρχει 

μια αίσθηση ανεξαρτησίας ως προς την τοποθεσία, δεδομένου ότι ο πελάτης 

γενικά δεν έχει κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των 

παρεχόμενων πόρων, αλλά είναι σε θέση να προσδιορίσει την τοποθεσία σε υ-

ψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης (π.χ. χώρα, πολιτεία ή κέντρο δεδομένων). Πα-

ραδείγματα πόρων αποτελούν η αποθήκευση, η επεξεργασία, η μνήμη και το 

εύρος ζώνης (bandwith). 

 

• Ταχεία ελαστικότητα (rapid elasticity): Οι δυνατότητες μπορούν να δεσμευ-

τούν αλλά και να απελευθερωθούν με ελαστικότητα και σε ορισμένες περι-

πτώσεις αυτόματα, έτσι ώστε να εμφανίζεται άμεσα η μη διαθεσιμότητα ή η 

απελευθέρωση τους, ανάλογα πάντα με τη ζήτηση. Από την πλευρά του κατα-

ναλωτή, οι υπολογιστικές δυνατότητες που εμφανίζονται διαθέσιμες για δέ-

σμευση παρουσιάζονται συχνά ως απεριόριστες και μπορούν να διατεθούν σε 

οποιαδήποτε ποσότητα ανά πάσα χρονική στιγμή. 

 

• Μετρήσιμη παροχή υπηρεσίας (measured service): Τα συστήματα νέφους 

ελέγχουν αυτόματα και βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, αξιοποιώντας 

τη δυνατότητα μετρήσεων (σε αφαιρετικό επίπεδο), ανάλογα με τον τύπο υ-

πηρεσίας (π.χ. αποθήκευση, επεξεργασία, εύρος ζώνης και ενεργοί λογαρια-

σμοί χρηστών). Η χρήση των πόρων μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται 

και να περιλαμβάνεται σε αναφορές, παρέχοντας διαφάνεια τόσο για τον πά-

ροχο όσο και για τον καταναλωτή της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το υπολογιστικό νέφος αποτελεί αμάλ-

γαμα τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα οποία συνδυάζονται και συνθέτουν την τελική 

του μορφή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα υπηρεσίας με τα οποία 

διατίθεται το νέφος στην αγορά. Ο διαχωρισμός τους γίνεται ανάλογα με το είδος υ-

πηρεσίας που προσφέρουν.  

3.3. Μοντέλα υπηρεσίας του υπολογιστικού νέφους 

Οι υπηρεσίες που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει το υπολογιστικό νέφος είναι 

πολλές και ποικίλουν μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό, οδήγησε στη συγκέντρωση των 
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υπηρεσιών αυτών σε διακριτά μοντέλα υπηρεσίας, καθένα εκ των οποίων υποστηρί-

ζει ένα διαφορετικό πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρακάτω αναλύονται τα βα-

σικά μοντέλα υπηρεσίας (υπάρχουν περισσότερα) με τα οποία διατίθενται οι υπηρε-

σίες υπολογιστικού νέφους στην αγορά, σύμφωνα με τον Οργανισμό NIST (Mell and 

Grance 2011) (παρατίθενται σε μετάφραση): 

• Υποδομή ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service, IaaS): Στο μοντέλο αυτό, 

οι δυνατότητες που παρέχονται στον καταναλωτή είναι η επεξεργασία δεδο-

μένων, η αποθήκευση δεδομένων, τα δίκτυα καθώς και άλλοι βασικοί υπολογι-

στικοί πόροι με τους οποίους ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναπτύξει και 

να εκτελέσει αυθαίρετο (δηλ. που δεν προέρχεται από τον CSP) λογισμικό, στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται τυχόν λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Ο 

καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει τη βασική υποδομή πάνω στην 

οποία λειτουργεί το νέφος, αλλά έχει τον πλήρη έλεγχο των λειτουργικών συ-

στημάτων, της αποθήκευσης των δεδομένων και των εφαρμογών που αναπτύ-

χθηκαν πάνω σε αυτή. Επιπλέον, ενδέχεται να ασκεί περιορισμένο έλεγχο σε 

επιλεγμένα στοιχεία του δικτύου (π.χ. firewalls υποδοχής).  

 

• Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (Platform as a Service, PaaS): Στο μοντέλο αυτό, η 

δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι η ανάπτυξη εφαρμογών 

(που είτε δημιουργούνται από καταναλωτές ή αποκτώνται με άλλο τρόπο) 

πάνω στη βασική υποδομή του νέφους. Για τη δημιουργία των εν λόγω εφαρ-

μογών χρησιμοποιούνται γλώσσες προγραμματισμού, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες 

και εργαλεία που υποστηρίζονται από τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο κατανα-

λωτής και σε αυτό το μοντέλο δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποδομή 

πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, 

των εξυπηρετητών (server), των λειτουργικών συστημάτων και του χώρου α-

ποθήκευσης των δεδομένων, αλλά έχει τον έλεγχο των εφαρμογών που ανα-

πτύχθηκαν και ενδεχομένως τον έλεγχο των ρυθμίσεων των παραμέτρων που 

αφορούν το περιβάλλον φιλοξενίας τους. 

 

• Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service, SaaS): Στο μοντέλο αυτό το 

οποίο αποτελεί και το μοντέλο που διερευνάται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή είναι η χρήση εφαρ-

μογών που έχει αναπτύξει ο πάροχος και εκτελούνται σε υποδομή νέφους. Οι 

εν λόγω εφαρμογές είναι προσβάσιμες από διάφορες συσκευές (όπως «έξυ-

πνα» κινητά, υπολογιστές, κ.τ.λ.), είτε μέσω της χρήσης ενός προγράμματος 
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περιήγησης Ιστού ή μέσω της χρήσης σχετικής διεπαφής που προσφέρει ο πά-

ροχος της υπηρεσίας. Ο καταναλωτής δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υπο-

δομή πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος, συμπεριλαμβανομένου του δι-

κτύου, των εξυπηρετητών (server), των λειτουργικών συστημάτων και του 

χώρου αποθήκευσης των δεδομένων. Επιπρόσθετα, ο καταναλωτής δεν δια-

χειρίζεται ή ελέγχει ούτε μεμονωμένες δυνατότητες της εφαρμογής, με εξαί-

ρεση ενδεχομένως, τις περιορισμένες ρυθμίσεις εξατομίκευσης χρήσης της εν 

λόγω εφαρμογής. 

Τα ανωτέρω μοντέλα δεν είναι τα μοναδικά που υπάρχουν πλέον στην αγορά, 

πλην όμως αποτελούν τον πυρήνα των κατηγοριών των διαθέσιμων υπηρεσιών υπο-

λογιστικού νέφους, πάνω στον οποίο βασίστηκαν τα νεότερα μοντέλα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα μοντέλα ανάπτυξης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Τα 

διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους, διαχωρίζουν τους διαθέ-

σιμους τρόπους με τους οποίους δύναται να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρε-

σίες του ο καταναλωτής.  

3.4. Μοντέλα ανάπτυξης του υπολογιστικού νέφους 

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους ταξινομούνται σε διακριτά μοντέλα ανάπτυξης 

με βάσει το ποιος έχει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το ποιος είναι ο ι-

διοκτήτης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα μοντέλα ανάπτυξης που αναγνωρίζει ο 

Οργανισμός NIST (Mell and Grance 2011) παρουσιάζονται κάτωθι (παρατίθενται σε 

μετάφραση): 

• Δημόσιο νέφος(Public Cloud): Στο εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης, η υποδομή 

πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος προορίζεται για χρήση ανοικτού τύπου, 

δηλ. για χρήση από το ευρύ κοινό. Μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να 

λειτουργεί από έναν επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό ή κυβερνητικό Οργανισμό ή 

από κάποιο συνδυασμό αυτών. Βρίσκεται όμως πάντα εντός των εγκαταστά-

σεων του παρόχου της υπηρεσίας.  

 

• Ιδιωτικό νέφος (Private Cloud): Στο εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης, η υποδομή 

πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος προορίζεται για αποκλειστική χρήση 

από ένα Οργανισμό (ή εταιρεία), ο οποίος περιλαμβάνει πολλούς χρήστες. 

Μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από τον Οργανισμό, ή 

από μία τρίτη οντότητα (third-party) ή από ένα συνδυασμό αυτών, και μπορεί 

να βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων ή και εκτός.  
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• Κοινοτικό νέφος (Community Cloud): Στο εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης, η υ-

ποδομή πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος προορίζεται για αποκλειστική 

χρήση από μία συγκεκριμένη κοινότητα καταναλωτών που προέρχονται από 

Οργανισμούς (ή εταιρείες), οι όποιοι μοιράζονται κοινές ανησυχίες (π.χ. απο-

στολή, απαιτήσεις ασφαλείας, πολιτικές, ανησυχίες σχετικά με συμμόρφωση). 

Μπορεί να ανήκει, να διαχειρίζεται και να λειτουργεί από έναν ή περισσότε-

ρους από τους Οργανισμούς που απαρτίζουν την κοινότητα, ή από μία τρίτη 

οντότητα (third-party) ή από ένα συνδυασμό αυτών, και μπορεί να βρίσκεται 

εντός των εγκαταστάσεων ή και εκτός.  

 

• Υβριδικό νέφος (Hybrid Cloud): Στο εν λόγω μοντέλο ανάπτυξης, η υποδομή 

πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος αποτελεί μία σύνθεση δύο ή περισσοτέ-

ρων διακριτών μοντέλων ανάπτυξης  (ιδιωτικό, κοινοτικό, ή δημόσιο), τα ο-

ποία καίτοι παραμένουν ξεχωριστές οντότητες, συνδυάζονται μεταξύ τους 

μέσω τυποποιημένης ή ιδιόκτητης (proprietary) τεχνολογίας, η οποία επιτρέ-

πει τη φορητότητα δεδομένων και εφαρμογών (π.χ. εξισορρόπηση του φόρτου 

εργασίας μεταξύ των νεφών λόγω υπερβολικού φορτίου σε ένα από αυτά). 

Με την ολοκλήρωση των κεφαλαίων 2 και 3, έχουν αποσαφηνιστεί οι έννοιες της 

ψηφιακής εγκληματολογίας, του υπολογιστικού νέφους αλλά και της ψηφιακής ε-

γκληματολογίας στο νέφος και ως εκ τούτου ο θεωρητικός στόχος [Θ.1] έχει επιτευ-

χθεί. Μετά από αυτό, γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση στην έννοια της ψηφιακής εγκλη-

ματολογίας στο νέφος και ειδικότερα στις τεχνικές προκλήσεις και τα νομικά ζητή-

ματα που κάνουν την εμφάνιση τους κατά τη διάρκεια μίας δικανικής εξέτασης σε 

αυτό.   
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Κεφάλαιο 4ο: Ζητήματα ως προς την εγκληματολογική εξέταση στο 

Νέφος 

4.1. Γενικά 

Η δημοτικότητα και η ευρεία αποδοχή της τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους έ-

κανε αναπόφευκτη τη χρήση του και σε παράνομες ενέργειες. Ειδικότερα τα τελευ-

ταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στα  ηλεκτρονικά εγκλήματα και στα κυβερνοε-

γκλήματα  που εκμεταλλεύονται το νέφος τόσο ως στόχο όσο και ως μέσο τέλεσης τέ-

τοιων εγκλημάτων. 

 Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους εγείρει ποικίλα ζητήματα στην επι-

στήμη της Ψηφιακής Εγκληματολογίας. Αυτά τα ζητήματα χωρίζονται σε νομικά και 

τεχνικά, ανάλογα με το είδος τους. Ένας ερευνητής δικανικής πληροφορικής οφείλει 

να γνωρίζει τις ενδεχόμενες προκλήσεις με τις οποίες μπορεί να έρθει αντιμέτωπος σε 

μία ενδεχόμενη εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει 

γίνει αξιόλογη προσπάθεια αφενός για τη καταγραφή όλων των προκλήσεων που πα-

ρουσιάζει η τεχνολογία του νέφους στην ψηφιακή εγκληματολογία και αφετέρου στο 

να επιλυθούν αρκετές από αυτές. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για να εξαλειφθούν τα 

ζητήματα αυτά δεν επαρκεί η χρήση μόνο τεχνολογικών ή νομοθετικών ή οργανωτι-

κών μέτρων αλλά απαιτείται ένας συνδυασμός όλων αυτών.  

 Στο παρών κεφάλαιο θα γίνει σύντομη παρουσίαση των σημαντικότερων νο-

μικών ζητημάτων και τεχνικών προκλήσεων που σχετίζονται με τη δικανική εξέταση 

στο νέφος. Ο ερευνητής εφόσον είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα εμπόδια που πιθανό-

τατα θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε μία τέτοια εξέταση, έχει τη δυνατότητα να οργα-

νώσει τις ενέργειες του καλύτερα.  

4.2. Νομικά Ζητήματα 

Όπως έχει προαναφερθεί, η δικανική πληροφορική δεδομένης και της χρήσης της, 

πρέπει να ακολουθεί πιστά το γράμμα του νόμου. Αναμφίβολα η τεχνολογία του υπο-

λογιστικού νέφους δεν αποτελεί αρωγό σε αυτό το εγχείρημα. Τα βασικότερα νομικά 

ζητήματα (Kaur and Singh 2016, Leroux 2004, Liles et al. 2009, Mitrou and Karyda 

2007, Mitrou et al. 2012, Reilly et al. 2010) που παρουσιάζονται σε μία δικανική εξέ-

ταση στο νέφος, παρατίθενται κάτωθι περιληπτικά: 

• Πολλαπλή Δικαιοδοσία (Multi-Jurisdiction): Η γεωγραφική ανεξαρτησία που 

εκφράζει την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους δημιουργεί νομικά εμπό-
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δια στην περίπτωση διάπραξης κάποιου εγκλήματος μέσω αυτού. Στη διερεύ-

νηση εγκλημάτων στο νέφος, κανείς (εκτός του παρόχου της υπηρεσίας) δεν 

γνωρίζει την ακριβή τοποθεσία των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν και επομέ-

νως δεν μπορεί να ξεκαθαριστεί ποιανού αρμοδιότητά είναι άσκηση της ποινι-

κής δίωξης και κατ’ επέκταση της εγκληματολογικής εξέτασης. Η γεωγραφική 

διασπορά των πόρων αυτών, έχει ως αποτέλεσμα την συνύπαρξη διαφορετι-

κών νομοθετικών πλαισίων, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεται ο συ-

γκεκριμένος πόρος. Αυτή η περίπτωση πολλαπλής δικαιοδοσίας, καθιστά προ-

βληματική την εγκληματολογική εξέταση στο νέφος, αφού μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχουν αποτελεσματικοί μέθοδοι διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των εμπλε-

κομένων χωρών που να βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ε-

κτός ελαχίστων εξαιρέσεων (James and Szewczyk 2017).  

 

• Πολλαπλοί Ενοικιαστές (Multi-Tenancy): Ακόμα και αν εντοπιστεί η ακριβής 

τοποθεσία των πόρων οι οποίοι εμπλέκονται σε κάποια εγκληματική ενέργεια, 

ακόμα και αν προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα επίμαχα ψηφιακά πειστήρια, η 

κατάσχεση τους δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Αυτό οφείλεται στην αρχιτε-

κτονική του υπολογιστικού νέφους και στη δυνατότητα που έχει ένα αποθη-

κευτικό μέσο να εξυπηρετεί περισσότερους από έναν ενοικιαστές ταυτόχρονα. 

Στην προκείμενη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι το ψηφιακό πειστήριο που εν-

δεχομένως εμπλέκεται στην παράνομη ενέργεια, φέρει αποθηκευμένα δεδο-

μένα πολλών χρηστών και όχι μόνο του υπόπτου. Το γεγονός αυτό εμποδίζει 

την άμεση κατάσχεση του αφού με αυτό τον τρόπο παραβιάζονται τα δικαιώ-

ματα αλλά και η ιδιωτικότητα των υπόλοιπων χρηστών.   

 

• Εξάρτηση από τον πάροχο της υπηρεσίας (Reliance on Cloud Service Pro-

vider): Αναπόφευκτα για να γίνει μία πλήρης εγκληματολογική εξέταση στο 

νέφος, χρειάζεται η συνδρομή του παρόχου της υπηρεσίας. Ειδικότερα, στα 

μοντέλα υπηρεσίας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» και «Λογισμικό ως Υπηρεσία», 

ο πάροχος της υπηρεσίας είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση σε αρχεία καταγρα-

φής (αρχεία καταγραφής ενεργειών του χρήστη, αρχεία καταγραφής ηλεκτρο-

νικών διευθύνσεων IP του χρήστη, κ.ά.) τα οποία είναι απαραίτητα για μία ο-

λοκληρωμένη δικανική εξέταση στο νέφος. Η εξέταση του συνόλου των προα-

ναφερθέντων δεδομένων οδηγεί με τη σειρά της στην εξαγωγή ασφαλέστερων 

συμπερασμάτων σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Ωστόσο ο πάροχος 

της υπηρεσίας, τις περισσότερες φορές δεν συνεργάζεται πρόθυμα με τις διω-
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κτικές αρχές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερεί υπερβολικά η συγκέ-

ντρωση των εν λόγω δεδομένων ή ακόμα χειρότερα να μην πραγματοποιείται 

ποτέ.  

 

• Ακεραιότητα δεδομένων (Data Integrity): Ένα άλλο νομικό ζήτημα που προ-

κύπτει κατά την εγκληματολογική εξέταση στο νέφος, αφορά το κατά πόσο τα 

αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, έχουν τα απαραίτητα χαρακτηρι-

στικά για να γίνουν αποδεκτά στο δικαστήριο. Όπως υπογραμμίστηκε και στο 

κεφάλαιο 2, η ακεραιότητα των δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα σε μία ε-

γκληματολογική εξέταση. Η υποδομή πάνω στην οποία λειτουργεί το νέφος 

στηρίζεται σε ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, όπου τα δεδομένα συνεχώς με-

ταβάλλονται. Αυτό το δυναμικό περιβάλλον κάνει εξαιρετικά δύσκολη την εξα-

σφάλιση της εκ νέου αναπαραγωγής (reproducibility) των δεδομένων που 

συλλέγονται. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν 

συλλεχθεί σε μία δεδομένη χρονική στιγμή στο νέφος, δεν μπορούν να συλλε-

χθούν ξανά στο μέλλον όπως ακριβώς ήταν, αντίθετα από ότι συμβαίνει με τα 

δεδομένα που προκύπτουν από συμβατικά ψηφιακά πειστήρια (π.χ. τα δεδο-

μένα ενός σκληρού δίσκου).  

Τα ανωτέρω προβλήματα δεν είναι τα μοναδικά νομικά ζητήματα που έχει να α-

ντιμετωπίσει ο ερευνητής ψηφιακής εγκληματολογίας κατά την εγκληματολογική ε-

ξέταση στο νέφος, πλην όμως αποτελούν τα κυριότερα εξ αυτών.  

Παρόλο που η ολοκληρωτική επίλυση των ανωτέρω νομικών ζητημάτων δεν ανα-

μένεται σύντομα, αρκετές χώρες έχουν θεσπίσει νόμους για την αντιμετώπιση ορι-

σμένων εξ αυτών. Παραδείγματος χάρη, στο ελληνικό ποινικό δίκαιο έχει θεσπιστεί ο 

νόμος Ν. 4267/2014. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου, η έννοια του τόπου 

τέλεσης (Άρθρο 5 Π. Κ.) μίας άδικης πράξης, βάσει της οποίας καθορίζεται και η αρμο-

διότητα ασκήσεως της ποινικής δίωξης, διευρύνεται ως εξής ("Καταπολέμηση της σεξου-

αλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατά-

ξεις."): «Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέ-

λεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρό-

σβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους». Με αυ-

τόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται και μερική επίλυση του προβλήματος πολλαπλής δικαι-

οδοσίας στο περιβάλλον του υπολογιστικού νέφους, όταν η πρόσβαση στα μέσα αυτά 

είναι διαθέσιμη στον ελλαδικό χώρο. Ο νόμος αυτός είναι εξαιρετικά χρήσιμος σε μία 

εγκληματολογική εξέταση στο μοντέλο «Λογισμικό ως Υπηρεσία», καθώς δεν απαιτεί-

ται επιπλέον νομική δικαιοδοσία για τη συλλογή και εξέταση των δεδομένων του κα-
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τηγορούμενου που είναι αποθηκευμένα στο νέφος του, εφόσον υπάρχει νομική εξου-

σιοδότηση για τη συλλογή και εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που βρίσκονται 

στην κατοχή του. Ωστόσο, η συλλογή και η εξέταση τους θα πρέπει να γίνει με ιδιαί-

τερη προσοχή. Τέλος ο νόμος αυτός, αν και είναι όπως αναφέρθηκε πολύ χρήσιμος, 

δεν παύει να δημιουργεί νέα προβλήματα (Πριλή 2018).  

Εκτός όμως από τα νομικά ζητήματα, ο ερευνητής έχει να ανταπεξέλθει και σε διά-

φορες τεχνικές προκλήσεις που εγείρει η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους και 

οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια. 

4.3. Τεχνικές Προκλήσεις 

Οι τεχνικές προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη δικανική εξέταση στο νέφος, αποτε-

λούν ένα ακόμη εμπόδιο για τον ερευνητή. Οι βασικότερες τεχνικές προκλήσεις 

(Arafat et al. 2017) συγκεντρώθηκαν στο παρακάτω απόσπασμα και περιγράφονται 

εν συντομία: 

• Ακεραιότητα δεδομένων (Data Integrity): Το συγκεκριμένο πρόβλημα καίτοι 

αναφέρθηκε ως νομικό ζήτημα, αποτελεί εξίσου και τεχνική πρόκληση για τον 

ερευνητή.  Η εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων σε ένα δυναμικό 

περιβάλλον πολλαπλών ενοικιαστών (multi-tenants), όπου τα δεδομένα μοι-

ράζονται μεταξύ πολλών διαφορετικών υπολογιστών οι οποίοι βρίσκονται σε 

διαφορετικές τοποθεσίες και στα οποία αποκτούν πρόσβαση πολλοί διαφορε-

τικοί χρήστες, αναμφίβολα θεωρείται ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.  

 

• Πτητικά δεδομένα (Volatile data): Σε όλα τα μοντέλα υπηρεσίας του υπολο-

γιστικού νέφους, η συγκεκριμένη πρόκληση είναι παρούσα. Για παράδειγμα, 

στο μοντέλο «Υποδομή ως Υπηρεσία», σε περίπτωση που τερματιστεί η λει-

τουργία της εικονικής μηχανής (VM) που περιέχει τα χρήσιμα πτητικά δεδο-

μένα, τότε αυτά θα χαθούν χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης τους. 

Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίζονται και στα υπόλοιπα μοντέλα ανάπτυξης. 

Η τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους στηρίζεται σε ένα πολύ δυναμικό πε-

ριβάλλον, το οποίο αποσκοπεί μεταξύ άλλων, στην ταχύτητα διάθεσης της υ-

πηρεσίας. Στο δυναμικό αυτό περιβάλλον, τα περισσότερα δεδομένα είναι πτη-

τικά, μιας και η μόνιμη αποθήκευση τους θα μπορούσε να δημιουργήσει καθυ-

στερήσεις.   

 

• Συσχέτιση δεδομένων (Data Correlation): Ο ερευνητής ψηφιακής εγκλημα-

τολογίας πρέπει να συσχετίσει όλα τα διαφορετικά δεδομένα που έχει στη κα-
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τοχή του, προκειμένου να δημιουργήσει το τελικό χρονοδιάγραμμα της διά-

πραξης του εγκλήματος που εξετάζει.  Ο ερευνητής προσπαθεί σε αυτό το στά-

διο της εξέτασης αφενός να συγχρονίσει τις χρονοσφραγίδες (timestamps) ό-

λων των δεδομένων που έχει συλλέξει και αφετέρου να τις ερμηνεύσει καταλ-

λήλως. Όμως οι τυχόν διαφορετικές ζώνες ώρας των αρχείων καταγραφής (σε 

περίπτωση που εμπλέκονται υπολογιστές βρίσκονται σε διαφορετικές τοπο-

θεσίες), η τυχόν ύπαρξη επιπλέον δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών 

νέφους (συνηθισμένη πρακτική των παρόχων υπηρεσιών νέφους είναι να εξά-

γουν μέρος των δραστηριοτήτων τους σε άλλους αντίστοιχους παρόχους) και 

γενικά ο αδιαφανής τρόπος λειτουργίας του υπολογιστικού νέφους, αυξάνουν 

το επίπεδο δυσκολίας του συγκεκριμένου σταδίου μίας δικανικής εξέτασης.  

 

• Τμηματική συλλογή αποδεικτικών στοιχείων (Partial evidence): Η συλ-

λογή όλων των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων που υπάρχουν στο νέφος 

(μέσω της δημιουργίας εγκληματολογικών αντιγράφων στα αντίστοιχα εμπλε-

κόμενα ψηφιακά πειστήρια) είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία και καθό-

λου πρακτική. Τα στενά χρονικά όρια που συνοδεύουν συνήθως μία εγκλημα-

τολογική εξέταση στο νέφος, απαιτούν την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. 

Μολονότι η τμηματική συλλογή αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί μία ενδιά-

μεση λύση, ενέχει το πρόβλημα ότι ο ερευνητής μπορεί να οδηγηθεί σε λάθος 

συμπεράσματα λόγω απουσίας χρήσιμης αποδεικτικής πληροφορίας. Ο ερευ-

νητής θα πρέπει να θέσει αυστηρά κριτήρια κατά την αναζήτηση των αποδει-

κτικών στοιχείων που επιθυμεί να συλλέξει για τη δικανική εξέταση.  

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν ορισμένες από τις νομικές και τεχνικές δυσκολίες 

που καλείται να αντιμετωπίσει ο ερευνητής δικανικής πληροφορικής σε μία εγκλημα-

τολογική εξέταση στο νέφος. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω λίστα δεν είναι εξαντλητική, 

αλλά παρουσιάζεται για τη μόρφωση άποψης. Ο ενδιαφερόμενος ερευνητής μπορεί 

να ανατρέξει στην προαναφερθείσα βιβλιογραφία για την περαιτέρω μελέτη των εν 

λόγω προκλήσεων. Παρόλα αυτά, με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου 4 επιτυγχάνε-

ται ο θεωρητικός στόχος [Θ.2]. Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση των ευρημάτων 

που ενδέχεται να προκύψουν σε μία δικανική εξέταση στο νέφος.  
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Κεφάλαιο 5ο: Ευρήματα σε μία δικανική εξέταση στο Νέφος 

5.1. Γενικά  

O σκοπός της εγκληματολογικής εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων είναι ο εντοπισμός 

ευρημάτων, τα οποία είτε επιβεβαιώνουν ή καταρρίπτουν τις υποθέσεις του προσώ-

που (φυσικού ή νομικού) που την παρήγγειλε. Μία εγκληματολογική εξέταση κατά 

κύριο λόγο παραγγέλνεται από το δικαστήριο (πολιτικό ή ποινικό) ή την αρμόδια 

αρχή επιβολής του νόμου. Δεν είναι σπάνιο όμως εγκληματολογική εξέταση να ζητεί-

ται και από έναν Οργανισμό, μία εταιρεία ή έναν ιδιώτη.  

 Ευρήματα δεν αποτελούν απαραίτητα όλα τα δεδομένα που βρίσκονται απο-

θηκευμένα σε ένα ψηφιακό πειστήριο. Αντίθετα, συνήθως μόνο ένα μέρος των δεδο-

μένων αυτών, έχουν σχέση με την υπό εξέταση υπόθεση και κατά συνέπεια χαρακτη-

ρίζονται ως ευρήματα. Μία διευκρίνιση στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη. Όταν γίνε-

ται λόγος για δεδομένα αποθηκευμένα σε ένα ψηφιακό πειστήριο, δεν νοούνται μόνο 

τα αρχεία εκείνα που αντιλαμβάνεται ένας μέσος χρήστης, όπως είναι τα αρχεία κει-

μένου, εικόνας ή βίντεο, κ.τ.λ. που είναι αποθηκευμένα σε αυτό. Τα δεδομένα που ε-

ντοπίζονται σε ένα ψηφιακό πειστήριο είναι πολλά περισσότερα και πιο χρήσιμα. 

 Σε ένα ψηφιακό πειστήριο λοιπόν, καταγράφονται πληροφορίες για τις οποίες 

ο χρήστης δεν γνωρίζει την ύπαρξη τους και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από 

τον ερευνητή δικανικής πληροφορικής. Ένα απλό παράδειγμα τέτοιας πληροφορίας 

είναι οι καταγεγραμμένες αναζητήσεις του χρήστη στις διαδικτυακές μηχανές αναζή-

τησης (Google, κ.ά.), οι οποίες και καταδεικνύουν μεταξύ άλλων, τις προθέσεις και τις 

σκέψεις του χρήστη, ή μιλώντας με νομική ορολογία, τον δόλο που μπορεί να έχει ως 

προς την άδικη πράξη που εξετάζεται. Άλλα παραδείγματα χρήσιμων πληροφοριών 

που καταγράφονται σε ένα ψηφιακό πειστήριο είναι, το πότε διαγράφηκε ένα συγκε-

κριμένο αρχείο, το πότε «κατέβηκε» (download) ένα αρχείο από το Διαδίκτυο, πότε 

συνδέθηκε ένα συγκεκριμένο USB στον υπολογιστή, που βρισκόταν το συγκεκριμένο 

κινητό τηλέφωνο τη χρονική στιγμή τάδε, κ.τ.λ.. Όπως γίνεται κατανοητό, υπάρχει τε-

ράστιος όγκος πληροφορίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό μέσο, μέρος της οποίας μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην ψηφιακή εγκληματολογία.  

Εκτός όμως από τα ευρήματα που μπορούν να προκύψουν εξετάζοντας τα ψη-

φιακά πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορούμενου ατόμου (client-

side artifacts), υπάρχουν και εκείνα που μπορούν να προκύψουν εξετάζοντας τους 

διακομιστές των διάφορων διαδικτυακών υπηρεσιών νέφους (π.χ. Google Drive) που 

έκανε χρήση το κατηγορούμενο άτομο (server-side ή cloud-side artifacts). Αναμφί-
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βολα, η εγκληματολογική εξέταση των διακομιστών των υπηρεσιών νέφους που έ-

κανε χρήση ένα κατηγορούμενο άτομο, είναι μία πρακτική που ακόμα και σήμερα α-

ποφεύγεται, καθώς απαιτεί την επίλυση πολλών χρονοβόρων νομικών και τεχνικών 

ζητημάτων, όπως εκείνων που προαναφέρθηκαν. 

 Παρόλα αυτά, αν και η εγκληματολογική εξέταση των εξυπηρετητών κρίνεται 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα σε ορισμένες περι-

πτώσεις, να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα στους 

διακομιστές μίας υπηρεσίας νέφους (χωρίς καν να απαιτείται η παρουσία του στη 

φυσική τοποθεσία των διακομιστών). Παραδείγματος χάρη, ένας ερευνητής χρησιμο-

ποιώντας ειδικό εγκληματολογικό λογισμικό και τα στοιχεία εισόδου του επίμαχου 

λογαριασμού (credentials), έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα εγκληματολο-

γικό αντίγραφο του νέφους του ύποπτου χρήστη. Το εν λόγω εγκληματολογικό αντί-

γραφο, αποτελεί στην ουσία ένα στιγμιότυπο των δεδομένων που έφερε αποθηκευ-

μένα στο νέφος του ο χρήστης. Αυτή η ενδιάμεση λύση (δημιουργία εγκληματολογι-

κού αντιγράφου του νέφους έναντι εγκληματολογικής εξέτασης των εξυπηρετητών), 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χρυσή τομή για μία εγκληματολογική εξέταση στο νέ-

φος (κυρίως στο SaaS μοντέλο υπηρεσίας), καθώς αυξάνει κατά πολύ τα δεδομένα 

που έχει στη διάθεση του για ανάλυση ο ερευνητής, ενώ παράλληλα παρακάμπτει ση-

μαντικά νομικά κωλύματα. Με αυτήν τη λύση, ο ερευνητής βρίσκεται σε θέση να εξά-

γει ασφαλέστερα συμπεράσματα για την υπόθεση που εξετάζει. Ωστόσο υπογραμμί-

ζεται ότι, αφενός μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκληματολογικό λογισμικό που να υπο-

στηρίζει τη δημιουργία εγκληματολογικού αντιγράφου του νέφους ενός χρήστη, για 

όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες νέφους που υπάρχουν στην αγορά και αφετέρου 

πριν προβεί σε μία τέτοια ενέργεια ένας ερευνητής, θα πρέπει να έχει επαληθεύσει ότι 

συντρέχουν όλες οι απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις (π.χ. ειδική διάταξη περί άρ-

σης απορρήτου των επικοινωνιών), για την εξασφάλιση της νομιμότητας της εν λόγω 

διαδικασίας.   

Τέλος, ευρήματα που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών νέφους, μπορούν να 

εντοπιστούν σε αρχεία καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριότητας ενός δικτύου, 

όπου είναι συνδεδεμένος και ο ύποπτος χρήστης. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί 

ένα σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον, όπου ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας, κα-

ταγράφει τη διαδικτυακή κίνηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο εταιρικό 

δίκτυο (ενδεχομένως σε αρχεία διαμόρφωσης .pcap), για λόγους ασφαλείας της εται-

ρείας.  

Επομένως, τα ευρήματα που σχετίζονται με τη χρήση υπηρεσιών νέφους, μπο-

ρούν να εντοπιστούν κατά κύριο λόγο στα ψηφιακά πειστήρια που βρέθηκαν στην 

κατοχή του υπόπτου, στο εγκληματολογικό αντίγραφο του νέφους ενός χρήστη και 
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σε τυχόν αρχεία καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριότητας, στην περίπτωση 

που εξετάζεται εταιρικό περιβάλλον.  

Κατά την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών που εντοπίζονται σε υπολογι-

στές, κινητά τηλέφωνα ή και σε άλλα εν δυνάμει ψηφιακά πειστήρια που βρίσκονται 

στην κατοχή ενός δράστη, τα ευρήματα μπορούν να αντληθούν από δύο κύριες πηγές 

δεδομένων. Οι δύο πιο συνηθισμένες πηγές δεδομένων είναι η πτητική μνήμη και η μη 

πτητική μνήμη. Η ειδοποιός διαφορά τους είναι ότι τα δεδομένα που βρίσκονται στην 

πτητική μνήμη ή αλλιώς πτητικά δεδομένα, αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη και 

χάνονται αμέσως μετά την διακοπή παροχής ρεύματος στη συσκευή ή πολλές φορές 

ακόμα και όταν απλώς παύουν να χρησιμοποιούνται από τη συσκευή. Αντίθετα, τα 

δεδομένα που βρίσκονται στη μη πτητική μνήμη ή αλλιώς μη πτητικά δεδομένα, απο-

θηκεύονται «μόνιμα» στη συσκευή και διατηρούνται σε αυτή ακόμα και μετά τον τερ-

ματισμό της λειτουργίας της (CapitalNetworkSolutions n.d.). Παράδειγμα πτητικών 

δεδομένων είναι αυτά που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη RAM, ενώ παρά-

δειγμα μη πτητικών δεδομένων είναι τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα 

σκληρό δίσκο.  

Κατά την ανάλυση των δεδομένων που έχει αποθηκεύσει στο νέφος του ένας 

χρήστης, τα ευρήματα που ενδέχεται να προκύψουν εξαρτώνται από δύο παράγο-

ντες. Πρώτον, από το τι είδους δεδομένα καταχωρεί η εκάστοτε υπηρεσία νέφους για 

ένα χρήστη (π.χ. δραστηριότητα όπως οι προσπελάσεις/τροποποιήσεις αρχείων, δια-

μοιρασμός αρχείων, κ.ά.). Δεύτερον, από τις ρυθμίσεις που έχει επιλέξει ο χρήστης για 

τη συγκεκριμένη υπηρεσία νέφους (δηλ. από την εξατομίκευση χρήσης της υπηρε-

σίας).  Για παράδειγμα, στη διαδικτυακή υπηρεσία νέφους της εταιρείας Google, ένας 

χρήστης μπορεί να έχει επιλέξει να μην αποθηκεύονται όλες οι φωτογραφίες που τρα-

βάει με το κινητό του αυτόματα στο νέφος του, αλλά να γίνεται μόνο για συγκεκρι-

μένα αρχεία και κατόπιν επιλογής του. Η διαφορά στα ευρήματα που θα προκύψουν 

από τα δεδομένα του εν λόγω χρήστη και ενός χρήστη που χρησιμοποιεί τις προεπι-

λεγμένες ρυθμίσεις της ανωτέρω υπηρεσίας νέφους, είναι προφανής.  

Τέλος, κατά την ανάλυση αρχείων καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριό-

τητας σε ένα εταιρικό περιβάλλον, τα ευρήματα εξαρτώνται από το είδος των αρ-

χείων καταγραφής (π.χ. τι πληροφορίες καταχωρούνται σε αυτά) και από τις περαι-

τέρω ρυθμίσεις του υπευθύνου ασφαλείας ως προς την καταγραφή τους (περιοδικό-

τητα, χρονικό διάστημα αποθήκευσης τους, κ.ά.).  

Κάτωθι, αναφέρονται συνοπτικά μερικά από τα ευρήματα που αναμένεται να 

προκύψουν κατά την εγκληματολογική εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων που βρέ-

θηκαν στην κατοχή ενός υπόπτου (σε πτητικά και μη πτητικά δεδομένα), όσον αφορά 
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τις υπηρεσίες νέφους. Επίσης, αναφέρονται συνοπτικά μερικά από τα ευρήματα που 

αναμένεται να προκύψουν κατά την εγκληματολογική εξέταση των δεδομένων του 

νέφους ενός χρήστη. Κλείνοντας, γίνεται μνεία για τα ευρήματα που μπορούν να προ-

κύψουν από την ανάλυση των αρχείων καταγραφής της διαδικτυακής δραστηριότη-

τας μίας εταιρείας, όσον αφορά τις υπηρεσίες νέφους. Ο σκοπός της παρουσίασης 

τους είναι η εξοικείωση του ερευνητή με αυτά και η ευαισθητοποίηση του ως προς τα 

δεδομένα που μπορεί να εντοπίσει σε μία δικανική εξέταση στο νέφος, ανάλογα με τις 

περιστάσεις αυτής. 

5.2. Κατά την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων 

5.2.1. Ευρήματα σε πτητικά δεδομένα 

Αρχικά θα παρουσιαστούν συνοπτικά ορισμένα από τα ευρήματα που μπορούν να 

προκύψουν από την εξέταση της πτητικής μνήμης μίας σύγχρονης ψηφιακής συ-

σκευής (π.χ. μνήμης RAM) και των δεδομένων που αυτή περιέχει, όσον αφορά την πα-

ρουσία και χρήση υπηρεσιών νέφους. Μερικά από αυτά τα ευρήματα, τα οποία μπο-

ρεί να αξιοποιήσει ένας ερευνητής δικανικής πληροφορικής, παρατίθενται κάτωθι 

(Chung et al. 2012, Dave et al. 2014, Gubanov 2013, Kaur and Singh 2016, Malik et al. 

2015):  

• Πληροφορίες σχετικές με του χρήστες: Πληροφορίες όπως ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (emails) των χρηστών καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς 

πρόσβασης, που χρησιμοποιούνται σε ένα φυλλομετρητή Ιστού (και οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή του εγκληματολογικού αντι-

γράφου του νέφους του).  Επιπρόσθετα, πληροφορίες για τους συνδεδεμένους 

χρήστες του συστήματος, 

• Πληροφορίες σχετικές με τα αρχεία: Λίστες αρχείων και πληροφορίες σχε-

τικά με τα αρχεία, όπως για παράδειγμα ποια αρχεία έχουν προσπελαστεί πρό-

σφατα, ή ποια είναι ακόμη ανοιχτά και την παρούσα χρονική στιγμή, 

• Πληροφορίες για τις διεργασίες και εφαρμογές που εκτελούνται: Ποιες 

εφαρμογές νέφους τρέχουν την παρούσα χρονική στιγμή στη μνήμη, τι πόρους 

καταναλώνουν, κ.τ.λ.,  

• Πληροφορίες σχετικές με τις συνδέσεις δικτύου: Σε ποια δίκτυα είναι συν-

δεδεμένη η συσκευή, ποιες από αυτές τις συνδέσεις είναι ακόμη ενεργές και 

ποιες όχι, καθώς και ποιες από αυτές σχετίζονται με υπηρεσίες νέφους, 

• Πληροφορίες σχετικές με το μητρώο καταγραφής (registry-Σε περιβάλ-

λον Windows): Δραστηριότητα που σχετίζεται με το μητρώο καταγραφής και 
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τις εγγραφές του, με έμφαση στις εγγραφές που σχετίζονται με υπηρεσίες νέ-

φους, 

• Πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητα στον Παγκόσμιο Ιστό: Μπορούν 

να εντοπιστούν διαδικτυακές επισκέψεις που έχει κάνει ο χρήστης μέσω εφαρ-

μογών φυλλομετρητή Ιστού και ενδεχομένως σχετίζονται με υπηρεσίες νέ-

φους.  

Η ανωτέρω λίστα με τα πιθανά ευρήματα που μπορούν να εξαχθούν από την πτη-

τική μνήμη μίας συσκευής δεν είναι εξαντλητική (π.χ. κλειδιά κρυπτογραφημένων αρ-

χείων, ύπαρξη malware, κ.ά.), αλλά είναι αρκετά περιεκτική όσον αφορά τα ευρήματα 

που σχετίζονται με υπηρεσίες νέφους. Επισημαίνεται ότι, η συλλογή της πτητικής 

μνήμης μία συσκευής, αφήνει ίχνη στην ψηφιακή συσκευή, για αυτό και χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή από τον ερευνητή στις ενέργειες που προβαίνει, προκειμένου να 

μην διακυβεύεται η αξιοπιστία του πειστηρίου. Κάτωθι, θα παρουσιαστούν μερικά 

από τα ευρήματα που σχετίζονται με μη πτητικά δεδομένα και μπορούν να αξιοποιη-

θούν σε μία εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. 

5.2.2. Ευρήματα σε μη πτητικά δεδομένα 

Τα ευρήματα που μπορούν να εξαχθούν από τα μη πτητικά δεδομένα ενός ψηφιακού 

μέσου, είναι πολλά και ποικίλα. Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα ευ-

ρήματα που μπορούν να προκύψουν και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σε μία 

εγκληματολογική εξέταση στο νέφος:  

• Αρχεία καταγραφής εφαρμογών νέφους: Σε περιπτώσεις που υπάρχει ε-

γκατεστημένη εφαρμογή υπηρεσιών νέφους, τα αρχεία καταγραφής της μπο-

ρούν να περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμο-

γής, ή ακόμα καλύτερα σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη μέσω αυτής 

(π.χ. μεταφόρτωση αρχείων, προσπέλαση αρχείων, αναγνωριστικά χρηστών, 

μεγέθη των αρχείων, κ.ά.). Παρόμοια ευρήματα μπορούν να προκύψουν και 

από την ανάλυση των αρχείων βάσεων δεδομένων των εφαρμογών νέφους, τα 

οποία φέρουν αποθηκευμένα τα δεδομένα του χρήστη, 

• Πληροφορίες σχετικές με τα αρχεία ή αποθηκευμένες σε αυτά: Πληροφο-

ρίες που σχετίζονται με τα αρχεία του χρήστη, όπως για παράδειγμα ποια αρ-

χεία έχουν δημιουργηθεί ή προσπελασθεί πρόσφατα. Επίσης, σε αυτά μπορούν 

να εντοπιστούν πολύτιμες πληροφορίες, όπως τα στοιχεία εισόδου του χρήστη 

για κάποια διαδικτυακή υπηρεσία. Αυτού του είδους η πληροφορία, μπορεί εν-

δεχομένως να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του εγκληματολογικού αντι-

γράφου του νέφους του χρήστη,  
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• Πληροφορίες σχετικές με το μητρώο καταγραφής (registry-Σε περιβάλ-

λον Windows): Δραστηριότητα που σχετίζεται με το μητρώο καταγραφής και 

τις εγγραφές του, όπως για παράδειγμα πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε μία ε-

φαρμογή νέφους, ή πότε ήταν η τελευταία χρήση της. Επιπρόσθετα, οι ρυθμί-

σεις του χρήστη σχετικά με την εφαρμογή αυτή (π.χ. να ξεκινάει αυτόματα 

μετά την εκκίνηση του συστήματος, κ.ά.), 

• Πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητα στον Παγκόσμιο Ιστό: Μπορούν 

να εντοπιστούν διαδικτυακές επισκέψεις που έχει κάνει ο χρήστης μέσω εφαρ-

μογών φυλλομετρητή Ιστού και ενδεχομένως σχετίζονται με υπηρεσίες νέ-

φους. Ειδικότερα, μπορούν πολλές φορές να εξαχθούν περισσότερες πληροφο-

ρίες σχετικά με τις εν λόγω διαδικτυακές επισκέψεις του χρήστη, όπως για πα-

ράδειγμα εάν αυτές αφορούν την προβολή ενός αρχείου αποθηκευμένου στο 

νέφος του χρήστη, ή στην μεταφόρτωση (upload) του αρχείου στο νέφος. Α-

κόμη, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων εισόδου που χρησιμο-

ποίησε ο χρήστης για να αποκτήσει πρόσβαση σε μία διαδικτυακή υπηρεσία 

νέφους (ή άλλου είδους υπηρεσία) και τα οποία έχει αποθηκεύσει σε κάποιο 

φυλλομετρητή Ιστού. 

Η ανωτέρω λίστα με τα ευρήματα που μπορούν να εξαχθούν από τη μη πτητική 

μνήμη μίας συσκευής, αν και είναι συνοπτική, περιλαμβάνει ωστόσο τα περισσότερα 

ευρήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες νέφους. Κάτωθι, παρατίθενται μερικά από 

τα ευρήματα που μπορούν να προκύψουν κατά την εξέταση ενός εγκληματολογικού 

αντιγράφου του νέφους ενός χρήστη. 

5.3. Κατά την εξέταση εγκληματολογικού αντιγράφου του νέφους 

ενός χρήστη 

Τα ευρήματα που μπορούν να εξαχθούν από το αντίγραφο του νέφους ενός χρήστη, 

είναι πάρα πολύ σημαντικά για μία ολοκληρωμένη δικανική εξέταση. Ο βασικότερος 

λόγος που τα δεδομένα αυτά θεωρούνται τόσο σημαντικά, είναι γιατί ενδέχεται να εί-

ναι και τα μόνα που έχουν απομείνει. Καθώς, είναι αρκετά πιθανό για ένα ύποπτο 

χρήστη να έχει προχωρήσει είτε στην ολοκληρωτική διαγραφή των επίμαχων αρ-

χείων από τις συσκευές του, ή ακόμη χειρότερα, στην καταστροφή των συσκευών αυ-

τών. Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα ευρήματα που μπορούν να προ-

κύψουν από ένα εγκληματολογικό αντίγραφο του νέφους ενός χρήστη:  

• Αρχεία αποθηκευμένα στο νέφος: Μπορούν να αντληθούν τόσο τα αρχεία 

που έχουν αποθηκευτεί στο νέφος του χρήστη, όσο και λεπτομέρειες σχετικά 
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με ημερομηνίες μεταφόρτωσης (download/upload) ή τροποποίησης τους. Επί-

σης, μπορούν να αντληθούν οι αλφαριθμητικές ταυτότητες μοναδικότητας 

των αρχείων (MD5), καθώς και τα αναγνωριστικά που τους έχει καταχωρήσει 

η εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να συσχετισθούν αρχεία από διαφο-

ρετικές πηγές δεδομένων,  

• Διαμοιρασμός αρχείων μέσω της υπηρεσίας νέφους: Σε περίπτωση που 

ένα αρχείο έχει διαμοιραστεί σε έτερους χρήστες μέσω της συγκεκριμένης υ-

πηρεσίας νέφους, η πληροφορία αυτή μπορεί να εξαχθεί από το εγκληματολο-

γικό αντίγραφο του νέφους, 

• Ημερομηνία και ώρα τελευταίας σύνδεσης στην υπηρεσία: Αυτή η πληρο-

φορία δεν καταχωρείται πάντα και εξαρτάται από την εκάστοτε υπηρεσία, 

• Τοποθεσία αρχείων εικόνας ή βίντεο: Κάθε αρχείο εικόνας ή βίντεο που εί-

ναι αποθηκευμένο στο νέφος ενός χρήστη (ή και τοπικά στις συσκευές), μπο-

ρεί να φέρει ως πρόσθετη πληροφορία τις γεωγραφικές συντεταγμένες όπου 

και δημιουργήθηκε αρχικά, 

• Δραστηριότητα του χρήστη κατά τη χρήση της υπηρεσίας: Ανάλογα με 

την εκάστοτε υπηρεσία νέφους, υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής των ενερ-

γειών στις οποίες προβαίνει ο χρήστης όταν χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη υ-

πηρεσία νέφους (δημιουργία, διαγραφή, μεταφόρτωση, κ.ά.), 

Στην ανωτέρω λίστα αναφέρονται τα βασικά ευρήματα που μπορούν να εξαχθούν 

από ένα αντίγραφο των δεδομένων μίας διαδικτυακής υπηρεσίας νέφους, για ένα συ-

γκεκριμένο χρήστη. Κλείνοντας θα αναφερθούν τα αποτελέσματα που μπορεί να προ-

κύψουν κατά την εξέταση των αρχείων καταγραφής ενός δικτύου, κατά την εγκλημα-

τολογική εξέταση σε ένα εταιρικό περιβάλλον, όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών νέ-

φους.  

5.4. Κατά την εξέταση αρχείων καταγραφής σε εταιρικό περιβάλ-

λον 

Τέλος παρατίθενται κάτωθι τα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να προκύψουν 

κατά την εξέταση αρχείων καταγραφής σε εταιρικό ή άλλο περιβάλλον, σχετικά με 

δραστηριότητα στο νέφος. Επισημαίνεται ότι τα ευρήματα που ενδέχεται να προκύ-

ψουν από τα αρχεία καταγραφής, είναι αρκετά δύσκολο να επιβεβαιώσουν ή να κα-

ταρρίψουν από μόνα τους κάποια υπόθεση , αλλά δρουν συμπληρωματικά στα υπό-

λοιπα δεδομένα που αναμένεται να συλλεχθούν, συντελώντας σε μία πιο ολοκληρω-

μένη έρευνα (Spiekermann et al. 2015):  
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• Διεύθυνση IP του παρόχου της υπηρεσίας: Η μοναδική διεύθυνση IP του 

συγκεκριμένου εξυπηρετητή (server) του παρόχου της υπηρεσίας νέφους, 

στον οποίο συνδέθηκε ο ύποπτος χρήστης, μπορεί να βοηθήσει τον ερευνητή 

να εντοπίσει τη γεωγραφική τοποθεσία του συγκεκριμένου εξυπηρετητή. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις διεθνούς συνεργασίας μεταξύ 

των Αρχών Επιβολής του Νόμου, καθώς αφού εντοπιστεί ο συγκεκριμένος εξυ-

πηρετητής, θα μπορέσει εν συνέχεια να κατασχεθεί από την αρμόδια Υπηρε-

σία.  

• Διεύθυνση IP του ύποπτου χρήστη: Σε ένα εταιρικό περιβάλλον με δεκάδες 

ή ακόμη και εκατοντάδες συσκευές συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο, ο εντοπι-

σμός μίας συγκεκριμένης συσκευής ενός ύποπτου χρήστη, καθίσταται ιδιαί-

τερα δύσκολη υπόθεση. Συνδυάζοντας όμως τα δεδομένα που καταδεικνύουν 

τη χρήση υπηρεσιών νέφους και τη μοναδική διεύθυνση IP που χρησιμοποιεί 

μία συσκευή σε ένα εσωτερικό δίκτυο, ο εντοπισμός του ύποπτου χρήστη μπο-

ρεί να γίνει πιο εύκολα. 

• Πληροφορίες σχετικές με μεταφόρτωση (download/upload) αρχείων: 

Αναλύοντας τα αρχεία καταγραφής, μπορούν να εντοπιστούν δεδομένα που 

να σχετίζονται με τη μεταφόρτωση αρχείων από το Διαδίκτυο ή σε αυτό.  

• Πληροφορίες σχετικές με χρήση εφαρμογών: Πληροφορίες για τις εφαρ-

μογές μέσω των οποίων αποκτάται πρόσβαση στις υπηρεσίες νέφους, αποθη-

κεύονται στα αρχεία καταγραφής. Για παράδειγμα, η εφαρμογή φυλλομετρητή 

(Web Browser->User-Agent) που χρησιμοποιεί η ύποπτη συσκευή, μπορεί να 

βοηθήσει τον ερευνητή να προσδιορίσει το είδος της συσκευής (Apple Safari, 

κ.ά.) και κατ’ επέκταση τον ύποπτο χρήστη.  

• Πληροφορίες σχετικές με το πρωτόκολλο επικοινωνίας: Οι πληροφορίες 

αυτές (π.χ. HTTP, TCP/IP, κ.ά.) ανήκουν στα εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας 

μεταξύ της συσκευής και της διαδικτυακής υπηρεσίας νέφους και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά στα ανωτέρω, για την ανάλυση της μεταξύ 

τους επικοινωνίας.  

Όπως γίνεται κατανοητό, τα αρχεία καταγραφής περιέχουν σημαντικές πληροφο-

ρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μία δικανική έρευνα. Σε αυτό το κεφάλαιο, πα-

ρουσιάστηκαν τα περισσότερα ευρήματα που μπορούν να προκύψουν σε μία εγκλη-

ματολογική εξέταση με έμφαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες νέφους. Ειδικότερα, εξε-

τάστηκαν οι διαφορετικές πηγές αποδεικτικών στοιχείων, τις οποίες μπορεί να αξιο-

ποιήσει ο ερευνητής, προκειμένου να καταλήξει σε μία ασφαλή τοποθέτηση κατά την 

παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας του.  
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Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται ότι, έπειτα από τη συνοπτική αλλά πα-

ράλληλα πλήρη επισκόπηση των πιθανών ευρημάτων μίας εγκληματολογικής εξέτα-

σης στο νέφος, ο τελευταίος θεωρητικός στόχος [ Θ.3.] της διπλωματικής εργασίας, 

κρίνεται επιτυχημένος. Κατόπιν των ανωτέρω, ολοκληρώνεται το θεωρητικό μέρος 

της εργασίας και ακολουθεί το ερευνητικό μέρος αυτής. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα 

παρουσιαστεί η μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία. 
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Κεφάλαιο 6ο: Μεθοδολογία 

6.1. Γενικά 

Στα προηγούμενα κεφάλαια έγινε θεωρητική προσέγγιση τόσο σε βασικές έννοιες της 

ψηφιακής εγκληματολογίας και της τεχνολογίας του νέφους, όσο και σε σημαντικά 

ζητήματα και πληροφορίες που άπτονται μίας δικανικής εξέτασης στο νέφος. Χρησι-

μοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο των προηγούμενων κεφαλαίων, η μετάβαση 

στην έρευνα γίνεται με τρόπο αρμονικό για τον αναγνώστη.  

 Στο παρόν κεφάλαιο, θα επεξηγηθούν τα κομμάτια που συνθέτουν το πρα-

κτικό μέρος της εργασίας. Αρχικά, θα καθοριστεί τόσο το ερευνητικό πρόβλημα που 

πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική, όσο και ο ερευνητικός της στόχος. Στη συνέ-

χεια θα αναφερθούν οι ερευνητικές ερωτήσεις της εργασίας. Δίνοντας απαντήσεις 

στις εν λόγω ερευνητικές ερωτήσεις, επιχειρείται η επίτευξη του ερευνητικού σκοπού 

της διπλωματικής.  

 Οι ανωτέρω απαντήσεις δεν δίνονται τυχαία, αλλά προκύπτουν έπειτα από 

την αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων της πειραματικής διαδικασίας που 

πραγματοποιείται. Οι συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας καθώς και οι περιορισμοί 

της, επεξηγούνται ομοίως σε αυτό το κεφάλαιο.  

6.2. Ερευνητικό πρόβλημα 

Όπως αναλύθηκε και προηγουμένως, οι υπηρεσίες νέφους χρησιμοποιούνται πολλές 

φορές στη διάπραξη εγκλημάτων. Η χρήση των υπηρεσιών νέφους σε παράνομες ε-

νέργειες, ενδέχεται να αφήνει πίσω της αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είναι υψίστης 

σημασίας για έναν ερευνητή ψηφιακής εγκληματολογίας.  

Αν ανατρέξει κάποιος στη βιβλιογραφία, θα παρατηρήσει ότι η εγκληματολο-

γική εξέταση στο νέφος δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 

έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την εγκληματολογική ανάλυση των υπηρεσιών νέ-

φους (στο μοντέλο υπηρεσίας «Λογισμικό ως Υπηρεσία») και στα ίχνη δεδομένων 

που δημιουργούνται από τη χρήση του, ειδικά σε υπολογιστές που είναι εφοδιασμέ-

νοι με λειτουργικό σύστημα Windows 10 . Επιπρόσθετα, δεν έχουν μελετηθεί επαρ-

κώς, οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει στα αρχεία του χρήστη, η χρήση των υπηρεσιών 

νέφους του μοντέλου αυτού.  
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6.3. Ερευνητικός Σκοπός 

Ο ερευνητικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να συνδράμει 

στην αντιμετώπιση του ερευνητικού προβλήματος που περιεγράφηκε στο προηγού-

μενο υποκεφάλαιο. Η ικανοποίηση των ερευνητικών στόχων [Ε.1] και [Ε.2] που τέθη-

καν στο κεφάλαιο 1, αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η επίτευξη του ε-

ρευνητικού σκοπού της.  Άρα το αρχικό ζητούμενο εδώ, είναι ο προσδιορισμός τυχόν 

δεδομένων που να αποδεικνύουν τόσο την πρόσβαση, όσο και τη χρήση υπηρεσιών 

νέφους σε αυτό το μοντέλο υπηρεσίας (SaaS).  

Τα ευρήματα της έρευνας αυτής, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ερευνη-

τές ψηφιακής εγκληματολογίας, προκείμενου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους όσον 

αφορά την αναγνώριση και τον εντοπισμό αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται  

με τη χρήση δημοφιλών υπηρεσιών νέφους, σε περιβάλλον Windows 10. 

6.4. Ερευνητικές ερωτήσεις 

Η ικανοποίηση των ερευνητικών στόχων [Ε.1] και [Ε.2] της διπλωματικής εργασίας,  

θα γίνει μέσω της απάντησης των κάτωθι ερευνητικών ερωτήσεων 1 και 2 αντί-

στοιχα. 

6.4.1. Ερευνητική Ερώτηση 1 

Υπάρχουν δεδομένα που να προκύπτουν από τη χρήση υπηρεσιών νέφους σε υπολο-

γιστές που έχουν λειτουργικό σύστημα Windows 10 και τα οποία μπορούν να αποδεί-

ξουν τη χρήση των υπηρεσιών αυτών; 

Η ανωτέρω ερώτηση οδηγεί σε δύο υποθέσεις: 

• Υπόθεση 1: Δεν υπάρχουν εναπομείναντα ίχνη δεδομένων που να αποδεικνύ-

ουν τη χρήση υπηρεσιών νέφους και κατ’ επέκταση να επιτρέπουν τον εντοπι-

σμό περαιτέρω ευρημάτων σχετικών με αυτές (π.χ. εντοπισμός του παρόχου 

της υπηρεσίας νέφους, όνομα χρήστη, κ.τ.λ.). 

•  Υπόθεση 2:  Υπάρχουν εναπομείναντα ίχνη δεδομένων που να αποδεικνύουν 

τη χρήση υπηρεσιών νέφους και τα οποία επιτρέπουν κατ’ επέκταση τον εντο-

πισμό περαιτέρω ευρημάτων σχετικών με αυτές (π.χ. εντοπισμός του παρόχου 

της υπηρεσίας νέφους, όνομα χρήστη, κ.τ.λ.). 

Από την υπόθεση 2 προκύπτουν οι κάτωθι υποερωτήσεις: 
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• Τι δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την εγκατάσταση 

του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους και έπειτα από τη χρήση του, για μετα-

φόρτωση (download/upload) αρχείων ή και άλλου είδους δραστηριότητα 

(προσπέλαση αρχείων, διαγραφή αρχείων, διαμοιρασμός με άλλους χρήστες, 

κ.τ.λ.); Επίσης, τι δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την 

απεγκατάσταση του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους; 

• Τι δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά τη χρήση υπηρε-

σιών νέφους μέσω ενός φυλλομετρητή Ιστού, για μεταφόρτωση (download/ 

upload) αρχείων ή και άλλου είδους δραστηριότητα (προσπέλαση αρχείων, 

διαγραφή αρχείων, διαμοιρασμός με άλλους χρήστες, κ.τ.λ.); 

• Τι δεδομένα παραμένουν στην πτητική μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, ό-

ταν χρησιμοποιείται το λογισμικό της εφαρμογής και τι δεδομένα όταν χρησι-

μοποιείται ένας φυλλομετρητή Ιστού; 

6.4.2. Ερευνητική Ερώτηση 2 

Επηρεάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (περιεχόμενο, μεταδεδομένα, hash, κ.τ.λ.) 

ενός αρχείου κατά τη μεταφόρτωση (download/ upload) του μέσω μίας υπηρεσίας 

νέφους; 

Η ανωτέρω ερώτηση οδηγεί σε δύο υποθέσεις: 

• Υπόθεση 1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου δεν επηρεάζονται κατά 

τη μεταφόρτωση (download/ upload) του μέσω μίας υπηρεσίας νέφους. 

•  Υπόθεση 2:  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου επηρεάζονται κατά τη 

μεταφόρτωση (download/ upload) του μέσω μίας υπηρεσίας νέφους. 

Από την υπόθεση 2 προκύπτει η κάτωθι υποερώτηση: 

• Πώς επηρεάζονται οι χρονοσφραγίδες (timestamps) του αρχείου, το περιεχό-

μενο του και η αλφαριθμητική ταυτότητα μοναδικότητας (MD5) του, κατά τη 

διακίνηση μέσω μίας υπηρεσίας νέφους; 

6.5. Πειραματική Διαδικασία 

Η πειραματική διαδικασία είναι η ερευνητική μέθοδος που θα εφαρμοστεί, προκειμέ-

νου να απαντηθούν οι ανωτέρω ερωτήσεις. Αναλυτικότερα, θα διεξαχθεί μία σειρά 

πειραμάτων σε υπολογιστές που έχουν λειτουργικό σύστημα Windows 10 και χρησι-

μοποιούν ως υπηρεσία νέφους είτε το Dropbox ή το Google Drive. 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 53 

 

 Στο κάτωθι διάγραμμα (βλ. Εικόνα 2), απεικονίζεται σχηματικά η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε. Αρχικά έγινε εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος Win-

dows 10. Έπειτα, κάθε μία από τις δύο υπηρεσίες νέφους εξετάστηκαν σε πλήθος σε-

ναρίων, άλλοτε με χρήση αποκλειστικά του λογισμικού που παρέχουν στα Windows 

10 και άλλοτε με χρήση των φυλλομετρητών Mozilla Firefox και Google Chrome. Ύ-

στερα από τη χρήση των υπηρεσιών νέφους, σε κάθε ένα από τα σενάρια αυτά, δη-

μιουργείται εγκληματολογικό αντίγραφο τόσο της μνήμης RAM όσο και του σκληρού 

δίσκου του υπολογιστή. Τέλος, τα συλλεχθέντα εγκληματολογικά αντίγραφα εξετάζο-

νται με εγκληματολογικά λογισμικά, προκειμένου να απαντηθούν οι ανωτέρω ερευ-

νητικές ερωτήσεις.   

 
Εικόνα 2 

Πειραματική Διαδικασία Έρευνας 

 

Για την εξέταση των προαναφερθέντων σεναρίων, δημιουργήθηκαν 18 εικονικές μη-

χανές (Virtual Machines) και εξετάστηκαν συνολικά 36 εγκληματολογικά αντίγραφα.  

Η χρήση των εικονικών μηχανών, παρείχε την απαραίτητη ευελιξία για εις βάθος με-

λέτη των υπηρεσιών νέφους Dropbox και Google Drive σε περιβάλλον Windows 10, 

καθόσον επιτρέπουν τη συσχέτιση των διαφορετικών ευρημάτων σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πιο ολοκληρωμένη απάντηση στις ερωτήσεις 

της έρευνας. 

 Καθίσταται σαφές ότι, εάν δεν χρησιμοποιούταν η τεχνολογία των εικονικών 

μηχανών αλλά μόνο το υλισμικό ενός υπολογιστή για την ανωτέρω πειραματική δια-
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δικασία, ο χρόνος διεξαγωγής της αντίστοιχης έρευνας (επανεγκατάσταση λειτουργι-

κών συστημάτων, διαγραφές/εγκαταστάσεις λογισμικών, κ.ά.) θα εκτείνονταν πέρα 

από τα αποδεκτά χρονικά όρια.  

6.5.1. Μεθοδολογία απάντησης του πρώτου ερευνητικού ερωτήμα-

τος 

Κάτωθι αναλύονται τα βήματα που πραγματοποιήθηκαν στην πειραματική διαδικα-

σία και αποσκοπούν στην απάντηση της πρώτης ερευνητικής ερώτησης (βλ. Πίνακα 

1), η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην ικανοποίηση του ερευνητικού στόχου [Ε.1].  

 

Α/Α 

Βημάτων 

 

Περιγραφή  

1. Εγκατάσταση στον υπολογιστή (νοείται μία «καθαρή» εικονική μηχανή) 

του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους. 

2. Μεταφόρτωση (download και upload) αρχείων από τον υπολογιστή στο 

νέφος μέσω του λογισμικού της υπηρεσίας. 

3. Δημιουργία εγκληματολογικού αντιγράφου της μνήμης RAM και του σκλη-

ρού δίσκου του υπολογιστή. 

4. Δικανική εξέταση των εγκληματολογικών αντιγράφων για τον εντοπισμό 

ευρημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

5. Επανάληψη της διαδικασίας από το βήμα 1, σε νέο υπολογιστή (νοείται νέα 

«καθαρή» εικονική μηχανή), με τη διαφορά ότι ενεργείται άλλου είδους 

δραστηριότητα (προσπέλαση των αρχείων, διαγραφή των αρχείων, διαμοι-

ρασμός αρχείων, κ.ά.). 

6. Χρήση μία εκ των ανωτέρω εικονικών μηχανών και απεγκατάσταση του 

λογισμικού υπηρεσίας νέφους. Έπειτα εκ νέου εκτέλεση των βημάτων 3 

και 4. 

Πίνακας 1 

Βήματα πειραματικής διαδικασίας κατά τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους  

(Προς απάντηση της 1ης ερευνητικής ερώτησης) 

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω βημάτων, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά 

τη χρήση των υπηρεσιών νέφους μέσω φυλλομετρητή Ιστού. Επομένως, τα αντί-

στοιχα βήματα παρουσιάζονται κάτωθι (βλ. Πίνακα 2): 

Α/Α 

Βημάτων 

 

Περιγραφή  



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 55 

 

1. Εγκατάσταση στον υπολογιστή (νοείται μία «καθαρή» εικονική μηχανή) 

του φυλλομετρητή Ιστού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρήση της υπηρε-

σίας νέφους. 

2. Μεταφόρτωση (download και upload) αρχείων από τον υπολογιστή στο 

νέφος μέσω του φυλλομετρητή Ιστού. 

3. Δημιουργία εγκληματολογικού αντιγράφου της μνήμης RAM και του σκλη-

ρού δίσκου του υπολογιστή. 

4. Δικανική εξέταση των εγκληματολογικών αντιγράφων για τον εντοπισμό 

ευρημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

5. Επανάληψη της διαδικασίας από το βήμα 1, σε νέο υπολογιστή (νοείται νέα 

«καθαρή» εικονική μηχανή), με τη διαφορά ότι ενεργείται άλλου είδους 

δραστηριότητα (προσπέλαση των αρχείων, διαγραφή των αρχείων, διαμοι-

ρασμός αρχείων, κ.ά.). 

6. Επανάληψη της διαδικασίας από το βήμα 1, σε νέο υπολογιστή (νοείται νέα 

«καθαρή» εικονική μηχανή), με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται διαφορετι-

κός φυλλομετρητής Ιστού για την ίδια υπηρεσία νέφους. 

Πίνακας 2 

Βήματα πειραματικής διαδικασίας κατά τη χρήση της υπηρεσίας νέφους μέσω φυλλομετρητή Ιστού 

(Προς απάντηση της 1ης ερευνητικής ερώτησης) 

 

6.5.1. Μεθοδολογία απάντησης του δεύτερου ερευνητικού ερωτή-

ματος 

Για την απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα ακολουθείται παρόμοια μεθοδο-

λογία. Για να απαντηθεί με ασφάλεια η ερευνητική ερώτηση αυτή, θεωρείται δεδο-

μένο ότι το περιεχόμενο των αρχείων όσο αυτά βρίσκονται ή μεταφορτώνονται 

(download/upload) στο νέφος δεν αλλάζει από τον χρήστη. Εάν αυτή η «παράμε-

τρος» δεν θεωρούνταν δεδομένη, θα ήταν αρκετά πιο δύσκολο να εξακριβωθούν οι 

αλλαγές που επιφέρει αποκλειστικά η χρήση των υπηρεσιών νέφους στα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά των αρχείων. 

 Επομένως, επιλέγονται συγκεκριμένα αρχεία (των οποίων τα τεχνικά χαρα-

κτηριστικά έχουν ήδη καταγραφεί), τα οποία και «ανεβαίνουν» στο νέφος (μέσω 

φυλλομετρητή Ιστού). Στη συνέχεια, τα εν λόγω αρχεία «κατεβαίνουν» σε μία καθαρή 

εικονική μηχανή. Επιπρόσθετα, σε μία άλλη καθαρή εικονική μηχανή γίνεται εγκατά-

σταση του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους και γίνεται συγχρονισμός με τα αρχεία 

που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στο νέφος, από το προηγούμενο βήμα. Τέλος, εξε-

τάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο των αρχείων που «κατέβηκαν» όσο και αυ-

τών που συγχρονίστηκαν και συγκρίνονται με αυτά που είχαν αρχικά «ανέβει» στο 

νέφος.  
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  Κάτωθι περιγράφονται τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας που εφαρ-

μόστηκε για την απάντηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος (βλ. Πίνακες 3 και 

4), η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην ικανοποίηση του ερευνητικού στόχου [Ε.2].: 

Α/Α 

Βημάτων 

 

Περιγραφή  

1. Εγκατάσταση στον υπολογιστή (νοείται μία «καθαρή» εικονική μηχανή) 

του φυλλομετρητή Ιστού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρήση της υπηρε-

σίας νέφους. 

2. Καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των αρχείων που θα «ανέ-

βουν» στο νέφος. 

3. «Ανέβασμα» αρχείων από τον υπολογιστή στο νέφος μέσω του φυλλομε-

τρητή Ιστού. 

4. Χρήση καθαρής εικονικής μηχανής και «κατέβασμα» των αρχείων στον υ-

πολογιστή μέσω του φυλλομετρητή Ιστού. 

5. Εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αρχείων που «κατέβηκαν» 

και σύγκριση τους με αυτά των αρχείων που «ανέβηκαν» στο προηγούμενο 

βήμα.  

Πίνακας 3 

Βήματα πειραματικής διαδικασίας κατά τη χρήση της υπηρεσίας νέφους μέσω φυλλομετρητή Ιστού 

(Προς απάντηση της 2ης ερευνητικής ερώτησης) 

Α/Α 

Βημάτων 

 

Περιγραφή  

1. Εγκατάσταση στον υπολογιστή (νοείται μία «καθαρή» εικονική μηχανή) 

του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους. 

2. Συγχρονισμός των αρχείων που έχουν «ανέβει» στα προηγούμενα βήματα 

(βλ. Πίνακας 3) με το λογισμικό της υπηρεσίας νέφους. 

3. Εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών των αρχείων που «συγχρονίστη-

καν» και σύγκριση τους με αυτά των αρχείων που «ανέβηκαν» στα προη-

γούμενα βήματα (βλ. Πίνακας 3).  

Πίνακας 4 

Βήματα πειραματικής διαδικασίας κατά τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους  

(Προς απάντηση της 2ης ερευνητικής ερώτησης) 

 

6.6. Υλισμικό 

Για την εξέταση των εγκληματολογικών αντιγράφων, καθώς και για τη διαχείριση 

των εικονικών μηχανών της διπλωματικής εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός 

υπολογιστής με τα κάτωθι χαρακτηριστικά (βλ. Πίνακα 5): 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

Υπολογιστή Έρευνας 

Περιγραφή 

Λειτουργικό Σύστημα Windows 10 Pro 64-bit 

10.0.17134 N/A Build 17134 

Microsoft Corporation 

Επεξεργαστής AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor 

Κάρτα Γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 

Μητρική Κάρτα ASUSTeK PRIME X370-PRO (AM4) 

Μνήμη RAM Corsair 32 GB DDR4-2132 (1066 MHz) 

Αποθηκευτικός χώρος 
1) Samsung SSD 850 EVO 500GB (SSD) 

2) TOSHIBA 3 TB Hard Drive 

Αφαιρούμενα Αποθηκευτικά Μέσα 

1) Kingston DTGE9 16GB USB 2.0 

2) Εξωτερικός Σκληρός δίσκος WD 

My Passport 2TB USB 3.0 

Πίνακας 5 

Χαρακτηριστικά του υπολογιστή της έρευνας 

 

6.7. Λογισμικό 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιαστούν εν συντομία τα λογισμικά που χρησιμοποιή-

θηκαν σε όλα τα διαφορετικά στάδια της πειραματικής διαδικασίας. Τα προγράμματα 

αυτά είναι: 

Access Data FTK Imager 

Το FTK Imager ένα λογισμικό ψηφιακής εγκληματολογίας που χρησιμοποιείται τόσο 

για την προεπισκόπηση και απεικόνιση δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα σε 

κάποιο μέσο είτε για τη δημιουργία εγκληματολογικών αντιγράφων, χωρίς να αλ-

λοιώνονται τα πηγαία δεδομένα του μέσου. Επίσης, το λογισμικό προσφέρει μεθό-

δους επαλήθευσης των εγκληματολογικών αντιγράφων που δημιουργεί ώστε να δια-

σφαλίζεται η πιστότητα του αντιγράφου και η ορθότητα της χρήσης του λογισμικού 

(AccessData, n.d.).  

XWAYS-Forensics Winhex 

Το WinHex είναι στον πυρήνα του, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων σε δεκα-

εξαδική μορφή, ιδιαίτερα χρήσιμο στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας. Επι-

τρέπει μεταξύ άλλων, την ανάκτηση δεδομένων και την προβολή και επεξεργασία δε-

δομένων χαμηλού επιπέδου (X-WAYS, n.d.).  
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Magnet Forensics Axiom 

Το εγκληματολογικό λογισμό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος της 

εξέτασης των εγκληματολογικών αντιγράφων της πειραματικής διαδικασίας, είναι το 

Axiom (MagnetForensics n.d.). Μία σουίτα εργαλείων που υποστηρίζει μεταξύ άλλων, 

δημιουργία εγκληματολογικών αντιγράφων από τις περισσότερες διαθέσιμες πηγές 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των smartphones, υπηρεσιών 

νέφους και συσκευών IoT. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την εξέταση των εν λόγω εγκλη-

ματολογικών αντιγράφων. Αρχικά χρησιμοποιείται το εργαλείο Magnet Axiom Pro-

cess για την επεξεργασία των εγκληματολογικών αντιγράφων. Αφού ολοκληρωθεί η 

επεξεργασία τους, χρησιμοποιείται το εργαλείο Magnet Axiom Examine για την προ-

βολή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας.  

 

 

Belkasoft Evidence Center 

Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στην ψηφιακή εγκληματολογία και προσφέρει πα-

ρόμοιες δυνατότητες με το προηγούμενο (Belkasoft, 2019).  

DB Browser for SQLite 

Ένα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται για την προβολή, επεξεργασία 

και δημιουργία SQLite βάσεων δεδομένων (SQLiteBrowser n.d.).  

VMware Workstation Pro 

Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και διαχείριση εικονικών 

μηχανών (VMware n.d.). Ανάμεσα στις δυνατότητες που προσφέρει, είναι η δημιουρ-

γία στιγμιότυπου (Snapshot) μίας εικονικής μηχανής, καθώς και η δημιουργία κλώνου 

(Clone) της.  

CCleaner 

Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων, για την προστασία της ιδιωτι-

κότητας ενός χρήστη, παρέχοντας του τη δυνατότητα διαγραφής επιλεγμένων αρ-

χείων και ιχνών (CCleaner n.d.). Επιπρόσθετα επιτρέπει την απεγκατάσταση προ-

γραμμάτων.  

Decwindbx 

Ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση δεδομένων που 

σχετίζονται με την υπηρεσία νέφους Dropbox (Picasso 2017).  
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Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω προγράμματα εκτελέστηκαν στον ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή του ερευνητή (υπολογιστής έρευνας) εκτός του FTK Imager και του 

CCleaner. Το πρώτο εκτελέστηκε στις εικονικές μηχανές της πειραματικής διαδικα-

σίας, μέσω της προαναφερθείσας μονάδας USB (Kingston), προκειμένου να δημιουρ-

γηθούν τα εγκληματολογικά αντίγραφα της μνήμης RAM και του σκληρού δίσκου. Το 

δε δεύτερο εκτελέστηκε ομοίως στις εικονικές μηχανές, μέσα στα πλαίσια διαγραφής 

των δεδομένων χρήσης των υπηρεσιών νέφους. 

6.8. Δημιουργία των εικονικών μηχανών της έρευνας 

Για τη δημιουργία των εικονικών μηχανών της πειραματικής διαδικασίας χρησιμοποι-

ήθηκε το λογισμικό VMware Workstation 14.1.1 build-7528167. Αρχικά δημιουργή-

θηκε μία νέα εικονική μηχανή (Base-VM), στην οποία εγκαταστάθηκε λειτουργικό σύ-

στημα Windows 10 (ειδικότερα Windows 10 Pro 10.0.16299 Build 16299). Στην εικο-

νική μηχανή ανατέθηκε εικονικός δίσκος συνολικής χωρητικότητας 50GB και μνήμη 

RAM ίση με 4GB.  

 Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκε η λειτουργία δημιουργίας πλήρους (full-clone) 

κλώνου που προσέφερε το εν λόγω λογισμικό για τη δημιουργία των υπόλοιπων εικο-

νικών μηχανών. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε κάθε κλώνο της αρχικής εικονικής 

μηχανής να λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εικονικές μηχανές, σαν να ήταν 

ξεχωριστός υπολογιστής. Στη συνέχεια κάθε εικονική μηχανή χρησιμοποιήθηκε ανά-

λογα με τα σενάρια της έρευνας.  

6.9. Αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

Για κάθε ένα από τα σενάρια της έρευνας που διεξήχθη, χρησιμοποιήθηκε ένας διαφο-

ρετικός αριθμός αρχείων. Ένας μέρος των αρχείων δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της 

έρευνας και ένα άλλο «κατέβηκε» από τον ιστότοπο της DigitalCorpora 

(DigitalCorpora n.d.). Ο εν λόγω ιστότοπος χρησιμοποιείται για εκπαίδευση στην ψη-

φιακή εγκληματολογία.  

 Για όλα τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, υπολογίστηκαν και κα-

ταγράφηκαν τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα,hashes,κ.τ.λ.), μέσω του 

λογισμικού FTK Imager.  

6.10. Δημιουργία εγκληματολογικών αντιγράφων 

Έπειτα από τη χρήση των υπηρεσιών νέφους σε κάθε εικονική μηχανή και δημιουρ-

γίας της σχετικής δραστηριότητας, ανάλογα με το σενάριο που εξεταζόταν, συνδέθη-

καν σε αυτές, η φορητή μονάδα USB και ο εξωτερικός σκληρός δίσκος. Στη συνέχεια, 
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από το USB εκτελέστηκε η φορητή έκδοση του λογισμικού FTK Imager και μέσω αυ-

τού δημιουργήθηκαν τα εγκληματολογικά αντίγραφα της μνήμης RAM και του δίσκου 

της εκάστοτε εικονικής μηχανής. Τα εγκληματολογικά αντίγραφα αποθηκεύτηκαν α-

πευθείας στον εξωτερικό σκληρό δίσκο. Έπειτα από τη δημιουργία τους, ακολούθησε 

η διαδικασία επαλήθευσης τους. Εάν η επαλήθευση ολοκληρωθεί επιτυχώς και η ταυ-

τότητα του πειστήριου δίσκου ταυτίζεται με αυτή του εγκληματολογικού αντιγρά-

φου, τότε θα εμφανιστεί το κάτωθι μήνυμα (Εικόνα 3) στην οθόνη. Πλέον τα αντί-

γραφα είναι έτοιμα για να εξεταστούν με τα εγκληματολογικά λογισμικά και παράλ-

ληλα τα αρχικά δεδομένα του δίσκου παραμένουν αναλλοίωτα από την όλη διαδικα-

σία.   

 
Εικόνα 3 

Αποτελέσματα διαδικασίας επαλήθευσης των αντιγράφων-FTK Imager 

 

Επισημαίνεται ότι καταγράφηκαν οι ημερομηνίες και ώρες όλων των ανωτέρω 

ενεργειών (δηλ. σύνδεσης/αποσύνδεσης των αφαιρούμενων αποθηκευτικών μέσων, 

ώρα εκτέλεσης του FTK Imager, κ.ά.), προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της 

διαδικασίας και η πληρότητα των αποτελεσμάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό, όλες οι 

ανωτέρω ενέργειες έγιναν σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα πρότυπα και οι διεθνώς α-

ναγνωρισμένες μεθοδολογίες της ψηφιακής εγκληματολογίας.   
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6.11. Εξέταση εγκληματολογικών αντιγράφων 

Έπειτα από τις ενέργειες του προηγούμενου κεφαλαίου και αφού επαληθευτούν τα 

εγκληματολογικά αντίγραφα ξεκινάει η διαδικασία εξέτασης τους. Για την εξέταση 

των εγκληματολογικών αντιγράφων χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο τα εγκλημα-

τολογικά λογισμικά Magnet Axiom 3.0.0.13714 και Winhex 19.6. Παρακάτω ακολου-

θεί σύντομη περιγραφή των βημάτων εξέτασης των εγκληματολογικών αντιγράφων 

της έρευνας: 

Βήμα 1ο – Εκτέλεση του Magnet Axiom Process και φόρτωση των προς εξέταση ε-

γκληματολογικών αντιγράφων. Το λογισμικό υποστηρίζει την επεξεργασία τόσο των 

αντιγράφων σκληρών δίσκων όσο και των αντιγράφων μνήμης RAM. Αφού προστε-

θούν όλα τα εγκληματολογικά αντίγραφα και καταχωρηθούν οι σχετικές πληροφο-

ρίες (βλ. Εικόνες 4 και 5), γίνεται μετάβαση στο επόμενο βήμα.  
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Εικόνα 4 
«Φόρτωση» των εγκληματολογικών αντιγράφων που θα τεθούν σε επεξεργασία  

Magnet Axiom Process 

 
Εικόνα 5 

Προβολή των εγκληματολογικών αντιγράφων που είναι έτοιμα για επεξεργασία 

Magnet Axiom Process 

 

Βήμα 2ο – Σε αυτό το βήμα επιλέγονται μέσω του λογισμικού οι ρυθμίσεις σχετικά με 

την επεξεργασία των εγκληματολογικών αντιγράφων. Ειδικότερα, σε αυτό το στάδιο 

επιλέγονται ποιες κατηγορίες δεδομένων καλείται να εντοπίσει το λογισμικό κατά 

την επεξεργασία των αντιγράφων (βλ. Εικόνα 6). Επιπρόσθετα, ο ερευνητής έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει πρόσθετες ρυθμίσεις όπως την επιλογή να γίνει αναζήτηση με 

λέξεις κλειδιά που εκείνος θα ορίσει. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε Windows περι-

βάλλον, ορισμένες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν αφενός ο φυλλομετρητής 

Ιστού Google Chrome και αφετέρου η εφαρμογή της υπηρεσίας νέφους Dropbox (για 

αποθήκευση των δεδομένων τους), φέρουν τα δεδομένα τους κρυπτογραφημένα 

(Epifani 2013, ForensicsWiki 2015, Simon 2015). Για την αποκρυπτογράφηση τους, 

χρειάζεται μεταξύ άλλων ο κωδικός εισόδου (Windows Login Password) του χρήστη 

των Windows. Το εν λόγω λογισμικό επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση τους, αρκεί 

σε αυτό το στάδιο ο ερευνητής να εισάγει τον κωδικό του χρήστη (βλ. Εικόνες 7 και 

8). Αφού εισαχθούν οι εν λόγω πληροφορίες, μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία της 

επεξεργασίας των αντιγράφων. 
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Εικόνα 6 

Επιλογή των δεδομένων που θα αναζητήσει το λογισμικό κατά την επεξεργασία των 

εγκληματολογικών αντιγράφων-Magnet Axiom Process 
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Εικόνα 7 

Ορισμός πιθανών κωδικών του χρήστη των Windows για αποκρυπτογράφηση των 

δεδομένων του φυλλομετρητή Google Chrome-Magnet Axiom Process 

 
Εικόνα 8 

Ορισμός πιθανών κωδικών του χρήστη των Windows για αποκρυπτογράφηση των 

δεδομένων της υπηρεσίας νέφους Dropbox-Magnet Axiom Process 

 

Βήμα 3ο – Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της επεξεργασίας των αντιγράφων, εκτε-

λείται το εργαλείο Magnet Axiom Examine. Το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιείται για 

την προβολή και αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισε το εργαλείο Magnet Ax-

iom Process (βλ. Εικόνα 9).  
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Εικόνα 9 

Προβολή των ευρημάτων της επεξεργασίας των εγκληματολογικών αντιγράφων 

Magnet Axiom Examine 

 

Βήμα 4ο – Ειδικά για τα εγκληματολογικά αντίγραφα της μνήμης RAM, εκτελέστηκε 

εκ των υστέρων και το λογισμικό Winhex. Στο εν λόγω λογισμικό έγινε χειροκίνητη 

αναζήτηση για ευρήματα που ενδεχομένως σχετίζονται με τα πτητικά δεδομένα της 

έρευνας (βλ. Εικόνα 10).  
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Εικόνα 10 

Προβολή των δεδομένων των εγκληματολογικών αντιγράφων της μνήμης RAM 

Winhex 

 

Βήμα 5ο – Στο τελευταίο βήμα έγινε σύγκριση και συσχετισμός των διαφορετικών ευ-

ρημάτων που συλλέχθηκαν στα προηγούμενα βήματα. Προς εξυπηρέτηση του σκο-

πού αυτού, έγινε εκτέλεση των λογισμικών DB Browser for SQLite, Belkasoft Evidence 

Center και Decwindbx. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η σύγκριση των μοναδικών ταυτο-

τήτων των αρχείων, έγινε με τα λογισμικά Access Data FTK Imager και Magnet Axiom 

Examine.  

Η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιήθηκε για την εξέταση των εγκληματολογικών 

αντιγράφων της πειραματικής διαδικασίας.  Τα ευρήματα της διαδικασίας, παρουσιά-

ζονται και επεξηγούνται στα επόμενα κεφάλαια. 
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6.12. Περιορισμοί της έρευνας 

Η έρευνα της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε κάτω από συγκε-

κριμένες συνθήκες και περιορισμούς. Αρχικά, τα ευρήματα που προέκυψαν στην πα-

ρούσα έρευνα, εξαρτώνται άμεσα από την έκδοση των λογισμικών που χρησιμοποιή-

θηκαν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, εάν τα ίδια εγκληματολογικά αντίγραφα εξετα-

στούν με μεταγενέστερη ή προγενέστερη έκδοση των εν λόγω λογισμικών, τα ευρή-

ματα που θα προκύψουν, ενδέχεται να είναι διαφορετικά.  

Εκτός όμως από την έκδοση των λογισμικών, τα ευρήματα που εντοπίστηκαν 

εξαρτώνται και από την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Γίνεται επομένως κα-

τανοητό ότι, όλα τα κάτωθι ευρήματα αφορούν το σύστημα αρχείων NTFS και την έκ-

δοση λειτουργικού συστήματος Windows 10 Pro 10.0.16299 Build 16299. Η αντί-

στοιχη εξέταση σε άλλες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων (Windows 7, Windows 

8, MacOS, Linux, Android, κ.τ.λ.) και άλλων συστημάτων αρχείων (π.χ. EXT3) θα έχουν 

ως αποτέλεσμα διαφορετικά ευρήματα και κατ’ επέκταση διαφορετικά συμπερά-

σματα.  

Τέλος αναφέρεται ότι, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε δημιουργώντας 

τον ελάχιστα δυνατό όγκο δεδομένων που χρειαζόταν για να ολοκληρωθούν τα σενά-

ρια της πειραματικής διαδικασίας. Σε πραγματικές συνθήκες, σε ένα υπολογιστικό 

σύστημα συναντάται σημαντικά μεγαλύτερος όγκος δεδομένων και κατά συνέπεια, 

τα ευρήματα που εντοπίζονται δύναται να διαφέρουν. 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, έχει πλέον αποσαφηνιστεί ο ερευνητικός 

σκοπός της παρούσας εργασίας. Αναλυτικότερα, επεξηγήθηκαν τόσο τα ερευνητικά 

ερωτήματα όσο και η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την απάντηση τους. Έγινε ε-

κτενής αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έρευνα (υ-

λισμικό, λογισμικό). Ταυτόχρονα προσδιορίστηκαν και οι περιορισμοί που λήφθηκαν 

υπόψη. Κατόπιν των ανωτέρω, στα επόμενα κεφάλαια παρατίθενται λεπτομερώς, τα 

ευρήματα που προέκυψαν από την εξέταση των εγκληματολογικών αντιγράφων και 

τα συμπεράσματα που σχηματίστηκαν από τη μελέτη τους.   
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Κεφάλαιο 7ο: Εγκληματολογική εξέταση της υπηρεσίας νέφους 

Dropbox σε περιβάλλον Windows 10 

7.1. Γενικά 

Το Dropbox (Dropbox 2019) είναι μία εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες νέφους. Ει-

δικότερα η εν λόγω εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων στο νέ-

φος, καθώς και τη δυνατότητα για συγχρονισμό και κοινή χρήση των αποθηκευμέ-

νων δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών συσκευών που ο χρήστης έχει συνδέσει 

στον λογαριασμό του. Το Dropbox ως υπηρεσία υποστηρίζεται από όλες τις γνωστές 

πλατφόρμες (Windows, Android, OS X, iOS, κ.ά.).  

 Το Dropbox διατίθεται σε δωρεάν έκδοση η οποία προσφέρει μέχρι 2GB απο-

θηκευτικό χώρο, μαζί με δυνατότητες όπως η κοινή χρήση και ο συγχρονισμός των 

αποθηκευμένων δεδομένων του χρήστη. Διατίθεται φυσικά και σε επί πληρωμή έκ-

δοση, η οποία δεν έχει περιορισμούς στη χρήση. Τέλος, παρέχεται και σε ειδική έκ-

δοση για επαγγελματική χρήση, η οποία προσφέρει επιπρόσθετες δυνατότητες.   

 Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την υπηρεσία Dropbox, πρέπει να εγγραφεί σε 

αυτήν. Για την εγγραφή χρειάζεται μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου και ορισμένες επιπλέον πληροφορίες από τον χρήστη (όνομα, επώνυμο και κω-

δικό πρόσβασης).  

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε μία νέα διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου (βλ. Εικόνα 11) η οποία και χρησιμοποιήθηκε για τη χρήση 

της ανωτέρω υπηρεσίας νέφους. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν δύο νέες διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ειδικά στα σενάρια διαμοι-

ρασμού αρχείων μέσω της υπηρεσίας νέφους (mte1712_ShareItWithMe@outlook 

.com.gr και mte1712_ShareItWithMe2@gmail.com).  
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Εικόνα 11 

Δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία νέφους Dropbox στα πλαίσια της πειραματικής 

διαδικασίας 

 

 Ο σκοπός της εξέτασης του Dropbox είναι να εντοπιστούν ευρήματα που να 

σχετίζονται με τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, όπως παραδείγματος χάρη, το όνομα 

του χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί, τα αρχεία 

που έχουν μεταφορτωθεί μέσω αυτής, κ.ά. Τα ευρήματα αυτά εξυπηρετούν στην απά-

ντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας διπλωματικής. Η εξέταση του 

Dropbox βασίστηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Amirullah et al. 2016, Epifani 

2013, Federici 2014, Malik et al. 2015, Marturana et al. 2012, Mehreen and Aslam 

2015, Quick and Choo 2013), πλην όμως διαφοροποιείται ελαφρώς από αυτή, καθώς 

επικεντρώνεται στα δεδομένα που εντοπίζονται στο λειτουργικό σύστημα Windows 

10 . 

7.2. Προετοιμασία της εξέτασης 

Αναφέρεται ότι στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκε δραστηριότητα (σε εννέα 

(9) εικονικές μηχανές) που αφορά σε μεταφορτώση (download/upload), προσπέ-

λαση, επεξεργασία, δημιουργία, διαγραφή και διαμοιρασμό διαφόρων αρχείων (βλ. 

Κεφ. 6 για λεπτομέρειες) με χρήση της υπηρεσίας νέφους Dropbox. Κατόπιν συλλέ-

χθηκαν εγκληματολογικά αντίγραφα των εν λόγω εικονικών μηχανών, τα οποία εξε-

τάστηκαν προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη της σχηματισθείσας δραστηριότητας. 
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Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα ευρήματα που 

προέκυψαν από την εγκληματολογική εξέταση του Dropbox και τα οποία σχετίζονται 

με τα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα.  

Γίνεται μνεία ότι, τα προγράμματα (και οι εκδόσεις τους) που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη δημιουργία της δραστηριότητας στις εικονικές μηχανές, καθώς και για την εξέ-

ταση των αντιγράφων, αναφέρονται κάτωθι: 

▪ Microsoft Windows 10 Pro 10.0.16299 N/A Build 16299, 

▪ Mozilla Firefox 65.0.2 (64-Bit), 

▪ Google Chrome 72.0.3626.121 (Official Build) (64-bit), 

▪ Dropbox Client Application 69.4.102, 

▪ CCleaner 5.55.7108 (64-Bit), 

▪ DB Browser for SQLite 3.11.2, 

▪ Magnet Axiom Process/Examine 3.0.0.13714, 

▪ Winhex 19.6, 

▪ AccessData FTK Imager 3.4.3.3, 

▪ Belkasoft Evidence Center 9.5 και 

▪ Decwindbx 

7.3. Χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Dropbox 

7.3.1. Γενική επισκόπηση των ευρημάτων που προέκυψαν 

Έπειτα από την εγκατάσταση της εφαρμογής Dropbox (χρησιμοποιώντας τις εξ ορι-

σμού ρυθμίσεις), δημιουργήθηκαν οι φάκελοι που περιγράφονται κάτωθι (βλ. Πίνα-

κας 6).  

Διαδρομή και όνομα φακέλου Περιγραφή 

 

C:\Program Files (x86)\Dropbox Αποτελεί τον φάκελο εγκατάστασης του λογισμικού. 

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το εκτελέσιμο αρχείο 

του λογισμικού.  

C:\ProgramData\Dropbox Περιέχει κωδικοποιημένα αρχεία καταγραφής των α-

ναβαθμίσεων του λογισμικού.  

C:\Users\<username>\Dropbox Αποτελεί τον φάκελο που εξ ορισμού χρησιμοποιείται 

για τον συγχρονισμό των αρχείων του χρήστη.  Περι-

λαμβάνει όλα τα αρχεία του χρήστη που έχουν συγ-

χρονιστεί με τον λογαριασμό του στο νέφος. Ο χρή-

στης για να ανεβάσει τυχόν νέα αρχεία στο λογαρια-

σμό του στο νέφος, το μόνο που έχει να κάνει είναι να 
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μεταφέρει τα επιθυμητά αρχεία σε αυτόν τον φά-

κελο. 

C:\Users\<username>\AppData\ 

Local\Dropbox 

Περιλαμβάνει όλα τα αρχεία του λογισμικού που σχε-

τίζονται αφενός με διάφορες ρυθμίσεις του λογισμι-

κού και αφετέρου με τη δραστηριότητα του συγκε-

κριμένου χρήστη. 

C:\Users\<username>\AppData\ 

Roaming\Dropbox 

Δεν κατέστη εφικτός ο προσδιορισμός της λειτουρ-

γίας του εν λόγω φακέλου και των περιεχομένων του. 

Πίνακας 6 

Φάκελοι που δημιουργούνται έπειτα από την εγκατάσταση του λογισμικού της υπηρεσίας 

νέφους Dropbox 

 

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν αρκετά στοιχεία που καταδεικνύουν τόσο την εγκα-

τάσταση όσο και την εκτέλεση του λογισμικού Dropbox. Τα στοιχεία αυτά σχετίζο-

νται άμεσα με το λειτουργικό σύστημα Windows 10.  Ειδικότερα, βρέθηκαν: 

▪ Αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs), 

▪ Αρχεία συντομεύσεων (.LNK files), 

▪ Εγγραφές στο μητρώο καταγραφής των Windows (Windows Registry), 

▪ Εγγραφές δραστηριότητας του λογισμικού του Dropbox (Prefetch Files), κ.ά.  

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται κάτωθι ορισμένα εκ των ανωτέρω ευρημάτων (βλ. Εικό-

νες 12-14).  
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Εικόνα 12 

Αρχείο συντόμευσης (.LNK files) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\Desktop\Dropbox.lnk 

 
Εικόνα 13 

Αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtx 

 
Εικόνα 14 

Αρχείο δραστηριότητας του λογισμικού του Dropbox (Prefetch Files),  

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\Prefetch\DROPBOX.EXE-41A1197E.pf 
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Εντοπίστηκαν επιπλέον στη διαδρομή C:\Users\<username>\Dropbox, όλα τα 

αρχεία του χρήστη που ανήκουν στο λογαριασμό του και έχουν συγχρονιστεί με το 

λογισμικό του Dropbox στον υπολογιστή του. Από την εξέταση των μεταδεδομένων 

των αρχείων, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το πότε αυτά «κατέβη-

καν» στον υπολογιστή του χρήστη από τον λογαριασμό του στο Dropbox ή το ανά-

ποδο.  

Μέχρι στιγμής, από τα προαναφερθέντα στοιχεία αποδεικνύεται η χρήση του λο-

γισμικού Dropbox, όπως επίσης και η ύπαρξη αρχείων που σχετίζονται με το λογαρια-

σμό ενός συγκεκριμένου χρήστη. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εντοπισμού τόσο 

των στοιχείων του εν λόγω χρήστη όσο και της δραστηριότητας του, μέσω της ανά-

λυσης των δεδομένων που προέκυψαν.  

 

7.3.2. Εντοπισμός και ανάλυση της δραστηριότητας του χρήστη  

Εντοπίστηκαν στοιχεία που βοήθησαν στην εξακρίβωση ορισμένων ενεργειών που 

πραγματοποίησε ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Dropbox. Κάτωθι πα-

ρουσιάζονται (βλ. Εικόνες 15-18) τα δεδομένα που εντοπίστηκαν και μπορούν να α-

ποδοθούν σε μία συγκεκριμένη ενέργεια του χρήστη: 

1. Δημιουργία νέων αρχείων (βλ. Εικόνες 15 και 16) 

▪ Εγγραφές στον φυλλομετρητή Ιστού αποδεικνύουν τη δημιουργία νέων αρ-

χείων (επισημαίνεται ότι η εφαρμογή Dropbox δεν επιτρέπει την απευθείας δη-

μιουργία νέων αρχείων μέσω αυτής. Αντί αυτού χρειάζεται πρόσβαση μέσω 

φυλλομετρητή Ιστού για τη δημιουργία νέων αρχείων). 
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Εικόνα 15 

Δημιουργία νέου αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία 

Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\Admin_mte1712\AppData\Local\ 

Microsoft\Windows\WebCache\ WebCacheV01.dat 

 
Εικόνα 16 

Δημιουργία νέου αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\Admin_mte1712\AppData\Local\ 

Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat 

 

2. Διαγραφή αρχείων (βλ. Εικόνες 17 και 18) 

▪ Στον κάδο ανακύκλωσης του χρήστη εντοπίστηκαν διαγεγραμμένα αρχεία τα 

οποία ήταν προηγουμένως συγχρονισμένα με το λογαριασμό του στο νέφος. Ε-

πισημαίνεται ότι κατέστη εφικτή η ανάκτηση της ημερομηνίας διαγραφής τους, 

όπως επίσης ανακτήθηκε και η διαδρομή στην οποία βρισκόταν αρχικά αποθη-

κευμένα, πριν να διαγραφούν. 
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Εικόνα 17 

Διαγεγραμμένα αρχεία του χρήστη, τa οποίa βρίσκονταν αποθηκευμένα στο Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-167654484-677196580-2748798096-1001\ 

 
Εικόνα 18 

Διαγεγραμμένο αρχείο του χρήστη, το οποίο βρισκόταν αποθηκευμένο στο Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-167654484-677196580-2748798096-1001 

\$IESHU8P.jpeg 

 

 Η ανάλυση της δραστηριότητας του χρήστη συνεχίζεται και στο επόμενο υπο-

κεφάλαιο.  

7.3.3. Εξέταση των αρχείων του λογισμικού του Dropbox  

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται εξέταση των αρχείων που εμπεριέχονται στη 

διαδρομή C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox. Αυτός ο φάκελος όπως α-

ναφέρθηκε και προηγουμένως (βλ. Πίνακα 6), περιέχει φακέλους και αρχεία που σχε-

τίζονται άμεσα με τη χρήση της εφαρμογής Dropbox. Αναλυτικά αναφέρονται τα ε-

ξής: 

▪ Στην ανωτέρω διαδρομή εντοπίστηκε ένα αρχείο με ονομασία info.json (βλ. Ει-

κόνα 19). Στο αρχείο αυτό αποθηκεύεται μεταξύ άλλων, ένα αναγνωριστικό το 

οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εγκατάσταση του λογισμικού Dropbox. Αυτό 

σημαίνει ότι μπορεί να διαπιστωθεί αν τα αρχεία που «ανέβηκαν» στο νέφος του 

λογαριασμού του χρήστη, προέρχονται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή από 

άλλη (βλ. Εικόνα 20). 
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Εικόνα 19 

Διαδρομή που βρέθηκε το αρχείο info.json 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox 

 
Εικόνα 20 

Αναγνωριστικό της συγκεκριμένης εγκατάστασης του Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox\info.json 

 

▪ Στη διαδρομή C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox\instance1 εντοπί-

στηκαν βάσεις δεδομένων, οι οποίες περιείχαν πολύ χρήσιμα στοιχεία για έναν 

ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες βάσεις δεδομένων που πρέπει να απα-

σχολήσουν τον ερευνητή είναι αυτές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (βλ. 

Πίνακα 7). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι, η πρόσβαση στα περιεχόμενα των βά-

σεων δεδομένων δεν ήταν αρχικά εφικτή, καθώς τα εν λόγω αρχεία ήταν κρυπτο-

γραφημένα. Για την αποκρυπτογράφηση τους χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμ-

ματα Belkasoft Evidence Center και decwindbx.  
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Διαδρομή και όνομα αρχείου βά-

σης δεδομένων 

Περιγραφή 

 

C:\Users\<username>\App Data\Lo-

cal\Dropbox\instance1\config.dbx 

Περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λο-

γαριασμού στην εφαρμογή Dropbox. 

C:\Users\<username>\App Data\Lo-

cal\Dropbox\instance1\ filecache.dbx 

Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που έχουν 

συγχρονιστεί, με το λογαριασμό του συνδεδεμέ-

νου χρήστη.   

Πίνακας 7 

Αρχεία βάσεων δεδομένων της εφαρμογής Dropbox που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, για τον 

ερευνητή ψηφιακής εγκληματολογίας 

 

Κατόπιν της αποκρυπτογραφήσεως τους, κάτωθι παρουσιάζονται μερικά από τα 

δεδομένα που έφεραν αποθηκευμένα (βλ. Εικόνες 21-23): 

 

 

Εικόνα 21 

Email και όνομα χρήστη του συνδεδμένου λογαριασμού στο Dropbox- πίνακας config 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox\instance1\config.dbx 
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Εικόνα 22 

Αρχεία που είτε έχουν διαγραφεί είτε έχουν μετανομοαστεί στην εφαρμογή Dropbox.  

πίνακας-deleted_fileids 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox\instance1\ filecache.dbx 

 
Εικόνα 23 

Πληροφορίες αρχέιων που έχουν μεταφορτωθεί στην εφαρμογή Dropbox.   

πίνακας-file_journal 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Dropbox\instance1\ filecache.dbx 

 

Από την ανωτέρω Εικόνα 21 αποδεικνύεται ότι ο συνδεδεμένος λογαριασμός με 

την εφαρμογή Dropbox, φέρει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 

mte1712_dropbox@outlook.com.gr. Επιπρόσθετα, στην Εικόνα 22 φαίνονται πότε 

διαγράφηκαν ή μετονομάστηκαν τα αρχεία που υπήρξαν συγχρονισμένα με την ε-

φαρμογή Dropbox (η ώρα βρίσκεται σε μορφή ώρας epoch time, οπότε χρειάζεται με-

τατροπή). Τέλος, στην Εικόνα 23 φαίνεται από ποιο αναγνωριστικό (αναγνωριστικό 

εγκατάστασης – βλ. Εικόνα 20) της εφαρμογής Dropbox έγινε η μεταφόρτωση των 

αναγραφόμενων αρχείων και πότε έγινε αυτή (ο κωδικός 1 στο πεδίο local_host_id α-

ντιστοιχεί πιθανότατα σε μεταφόρτωση μέσω φυλλομετρητή Ιστού).  

 

Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία στις βάσεις δεδομένων 

που εντοπίστηκαν στην ανωτέρω διαδρομή. Ωστόσο αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, 

αρκούν για να αποδείξουν όχι μόνο τη χρήση της εφαρμογής Dropbox αλλά και επι-

πλέον τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο χρήστης μέσω αυτής.  

 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο γίνεται εξέταση των πτητικών δεδομένων της μνήμης 

RAM και παρουσίαση των ευρημάτων που προέκυψαν από αυτή.  
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7.3.4. Εξέταση της μνήμης RAM 

Κατά την εξέταση της μνήμης RAM εντοπίστηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου του λογαριασμού που ήταν συνδεδεμένος στην εφαρμογή Dropbox και το 

όνομα του χρήστη στον οποίο άνηκε. Τα ευρήματα προέκυψαν αναζητώντας στα ε-

γκληματολογικά αντίγραφα της μνήμης, τις συμβολοσειρές που απεικονίζονται κά-

τωθι (βλ. Πίνακας 8). Μερικά ευρήματα παρουσιάζονται στις εικόνες (βλ. Εικόνες 24 

και 25). 

 
Εικόνα 24 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Dropbox 

 

 

Συμβολοσειρές (Strings) Περιγραφή 

Iemail 
Αναζητώντας αυτές τις συμβολοσειρές εμφανίζεται η διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογα-
ριασμού στην εφαρμογή Dropbox 

'email' = 
"email": 

"display_name": 
"userdisplayname" 

 

Αναζητώντας αυτές τις συμβολοσειρές εμφανίζεται το ό-
νομα του χρήστη της εφαρμογής Dropbox 

"UserName":" 
 

++userdisplayname 
 

"display_name": 
Πίνακας 8 

Ευρήματα στη μνήμη RAM 
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Εικόνα 25 

Το καταχωρημένο όνομα χρήστη του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Dropbox 

 

Εφόσον εντοπίστηκαν ικανοποιητικά ευρήματα σχετικά με τη χρήση της εφαρ-

μογής Dropbox, θα ερευνηθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο, εάν συμβαίνει το ίδιο και έ-

πειτα από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Dropbox.  

7.3.5. Απεγκατάσταση του λογισμικού του Dropbox  

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται απεγκατάσταση της εφαρμογής Dropbox σε 2 εικο-

νικές μηχανές και γίνεται προσπάθεια εντοπισμού παρόμοιων δεδομένων με αυτών 

που εντοπίστηκαν προηγουμένως. Στη μία εικονική μηχανή η απεγκατάσταση γίνεται 

μέσω του λειτουργικού συστήματος των Windows, ενώ στην άλλη μέσω τρίτου προ-

γράμματος και ειδικότερα με χρήση του CCleaner.  

 

 Έπειτα από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Dropbox (μέσω του λειτουρ-

γικού συστήματος): 

1. Διαγράφηκαν ορισμένοι από τους φακέλους και τα αρχεία που είχαν δημιουργη-

θεί κατά την εγκατάσταση του λογισμικού του Dropbox. Ωστόσο επισημαίνεται 

ότι με το λογισμικό Magnet Axiom κατέστη εφικτή η ανάκτηση των εν λόγω δια-

γεγραμμένων αρχείων. 

2. Εντοπίστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν την απεγκατάσταση του λογισμικού 

του Dropbox. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα με το λειτουργικό σύστημα 

Windows 10.  Ειδικότερα, βρέθηκαν: 

▪ Αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs), 
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▪ Εγγραφές στο μητρώο καταγραφής εκτελέσεων των προγραμμάτων 

(Amcache), 

▪ Εγγραφές στο μητρώο καταγραφής των Windows (Windows Registry), 

▪ Εγγραφές δραστηριότητας του λογισμικού του Dropbox (Prefetch Files), κ.ά.  

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται κάτωθι ορισμένα εκ των ανωτέρω ευρημάτων (βλ. 

Εικόνες 26-28).  

3. Όσον αφορά τις βάσεις δεδομένων που περιλάμβαναν τα επίμαχα δεδομένα, επι-

σημαίνεται ότι διαγράφηκαν όλες. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι, ακόμα και αν 

ανακτήθηκαν με το λογισμικό Magnet Axiom οι διαγεγραμμένες βάσεις δεδομέ-

νων, δεν κατέστη εφικτή η προβολή του περιεχομένου των περισσοτέρων εξ αυ-

τών.  Η μόνη βάση δεδομένων που ανακτήθηκε και κατέστη δυνατό να προβλη-

θούν τα δεδομένα της (έπειτα από την αποκρυπτογράφηση τους) ήταν η 

«filecache.dbx».  

4. Τέλος αναφέρεται ότι όλα τα αρχεία που είχαν συγχρονιστεί με την εφαρμογή 

Dropbox και βρίσκονταν στη διαδρομή C:\Users\<username>\Dropbox δεν δια-

γράφηκαν αλλά διατηρήθηκαν αναλλοίωτα ακόμα και έπειτα από τη διαγραφή 

του λογισμικού (κατά την απεγκατάσταση ο χρήστης ερωτάται αν προτιμά τη 

διαγραφή ή την παραμονή των αρχείων).  

  



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 82 

 

Εικόνα 26 

Αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtx 

  

Εικόνα 27 

Εγγραφές στο μητρώο καταγραφής εκτελέσεων των προγραμμάτων (Am-cache) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\appcompat\Programs\Amcache.hve 

 
Εικόνα 28 

Αρχείο δραστηριότητας του λογισμικού του Dropbox (Prefetch Files),  

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\Prefetch\DROPBOXUNINSTALLER.EXE-2628D09B.pf 

 

Έπειτα από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Dropbox (μέσω του λογισμικού 

CCleaner) εντοπίστηκαν παρόμοια ευρήματα με τη διαφορά ότι για καμία από τις δια-

γεγραμμένες βάσεις δεδομένων που ανακτήθηκαν, δεν κατέστη εφικτή η προβολή 

των περιεχομένων τους.  
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Στη συνέχεια εξετάζονται οι φυλλομετρητές Ιστού, και το πώς η χρήση τους επη-

ρεάζει την ύπαρξη ή μη αποδεικτικών στοιχείων, σχετικών με τη χρήση της υπηρε-

σίας νέφους Dropbox. 

7.4. Χρήση των φυλλομετρητών Ιστού για πρόσβαση στην υπηρε-

σία Dropbox 

7.4.1. Εξέταση του Mozilla Firefox  

Ο Mozilla Firefox είναι ένα από τους πιο δημοφιλής φυλλομετρητές Ιστού. Μαζί με τον 

φυλλομετρητή Google Chrome καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις 

των χρηστών, στην πλατφόρμα υπολογιστή (StatCounter 2019). 

 Τα ευρήματα που αναμένεται να προκύψουν από την εξέταση των φυλλομε-

τρητών Ιστού είναι λιγότερα από αυτά που εντοπίστηκαν κατά την εξέταση της ε-

φαρμογής Dropbox. Αυτή η πεποίθηση οφείλεται αρχικώς στο ότι η εφαρμογή συγ-

χρονίζει όλα τα αρχεία του λογαριασμού του χρήστη με τον υπολογιστή. Ακόμα και αν 

ο χρήστης δεν επιλέξει να προβάλει ή γενικά να αλληλοεπιδράσει με ορισμένα αρχεία 

του λογαριασμού του, αυτά θα βρίσκονται εκεί. Αντίθετα κατά τη χρήση ενός φυλλο-

μετρητή Ιστού, ευρήματα μπορούν να προκύψουν μόνο για τα αρχεία με τα οποία ο 

χρήστης ασχολήθηκε. Επίσης, δεν υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων της εφαρμογής, οι 

οποίες έφεραν αποθηκευμένες σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητα του 

χρήστη. Έτσι, ο ερευνητής περιορίζεται όσον αφορά τις πηγές αποδεικτικών στοι-

χείων που μπορεί να ερευνήσει. 

 Έπειτα από τις ενέργειες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6, πραγματοποιή-

θηκε δικανική εξέταση στα εγκληματολογικά αντίγραφα των εικονικών μηχανών, 

των φυλλομετρητών Ιστού. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν, βοήθησαν στην εξακρί-

βωση ορισμένων ενεργειών που πραγματοποίησε ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία Dropbox. Στη συνέχεια παρουσιάζονται (βλ. Εικόνες 29-34) τα στοιχεία που 

εντοπίστηκαν και μπορούν να αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη ενέργεια του χρήστη: 

1. Δημιουργία νέων αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού  

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στη δημιουργία νέων αρχείων στο νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνες 29 και 

30). 
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Εικόνα 29 

Δημιουργία νέου αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox 

\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 

 
Εικόνα 30 

Δημιουργία νέου αρχείου παρουσίασης μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ 

Mozilla\Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 
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2. Μεταφόρτωση (download) αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στη κρυφή μνήμη (cache) του φυλλομετρητή Ιστού, εγγραφές οι 

οποίες μπορούν να αποδοθούν στη μεταφόρτωση (download) αρχείων από το 

νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνες 31 και 32). 

  

Εικόνα 31 

Μεταφόρτωση αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία 

Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox 

\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 
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Εικόνα 32 

Μεταφόρτωση αρχείου εικόνας μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Mozilla\ Firefox\Profiles\ 

e7iex1n6.default\cache2\entries\6D86607B222A320945E555721FB165BC14546035 

 

3. Προβολή αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στην προβολή αρχείων που υπάρχουν αποθηκευμένα στο νέφος του χρή-

στη (βλ. Εικόνες 33 και 34). 

  

Εικόνα 33 

Προβολή αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\ 

\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 
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Εικόνα 34 

Προβολή αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\ 

\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 

 

Ωστόσο η δραστηριότητα που αναλύεται ανωτέρω, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγ-

μής, σε ποιον λογαριασμό ανήκει. Αυτό εξακριβώθηκε κατά την εξέταση της μνήμης 

RAM. Εκεί εντοπίστηκαν τα δεδομένα που έστειλε ο φυλλομετρητής Ιστού στον εξυ-

πηρετητή της υπηρεσίας Dropbox (μέσω ενός cookie). Μεταξύ των δεδομένων αυτών 

βρίσκεται τόσο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού στον ο-

ποίο ανήκει η προαναφερθείσα δραστηριότητα, όσο και ο κωδικός πρόσβασης σε αυ-

τόν (σε απλό κείμενο). Στην εικόνα που ακολουθεί (βλ. Εικόνα 35), προβάλλονται τα 

εν λόγω ευρήματα της μνήμης RAM. 

 

Εικόνα 35 

Στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό του χρήστη στο Dropbox   

 

Υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν αποθηκευμένα τα στοιχεία εισόδου του χρή-

στη και στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού, ωστόσο σε αυτά τα σενάρια 

δεν επιλέχθηκε από τον χρήστη η αποθήκευση τους. Ακολουθεί η εξέταση του φυλλο-

μετρητή Ιστού Google Chrome. 
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7.4.2. Εξέταση του Google Chrome 

Όπως και με τον Mozilla Firefox, έτσι και με τον Google Chrome, τα ευρήματα που δύ-

ναται να εντοπιστούν, σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητα που πραγματοποίησε 

ο χρήστης μέσω αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εξέταση των δεδομέ-

νων του φυλλομετρητή Google Chrome, εντοπίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία, τα ο-

ποία βοήθησαν στην εξακρίβωση ορισμένων ενεργειών που πραγματοποίησε ο χρή-

στης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Dropbox. Στη συνέχεια προβάλλονται (βλ. Εικό-

νες 36-41) τα δεδομένα που βρέθηκαν και μπορούν να αποδοθούν σε μία συγκεκρι-

μένη ενέργεια του χρήστη: 

1. Δημιουργία νέων αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού  

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στη δημιουργία νέων αρχείων στο νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνες 36 και 

37). 
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Εικόνα 36 

Δημιουργία νέου αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία 

Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

  
Εικόνα 37 

Δημιουργία νέου αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

 

2. Μεταφόρτωση (download) αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στη κρυφή μνήμη (cache) του φυλλομετρητή Ιστού, εγγραφές οι 

οποίες μπορούν να αποδοθούν στη μεταφόρτωση (download) αρχείων από το 

νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνες 38 και 39). 
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Εικόνα 38 

Μεταφόρτωση αρχείου εικόνας μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\ AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\Cache\data_1 

  
Εικόνα 39 

Μεταφόρτωση αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\ AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\Cache\data_1 
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3. Προβολή αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στην προβολή αρχείων που υπάρχουν αποθηκευμένα στο νέφος του χρή-

στη (βλ. Εικόνες 40 και 41). 

  

Εικόνα 40 

Προβολή αρχείου υπερκειμένου (.html) μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία 

Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

  
Εικόνα 41 

Προβολή αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Dropbox 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

 

Σε αυτόν τον φυλλομετρητή δεν εντοπίστηκαν ευρήματα στο αντίγραφο της 

μνήμης RAM. Και εδώ υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν αποθηκευμένα τα στοιχεία 

εισόδου του χρήστη, στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού, ωστόσο σε 

αυτά τα σενάρια δεν επιλέχθηκε από τον χρήστη η αποθήκευση τους.  
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7.5. Εξέταση των μεταδεδομένων των αρχείων  

Πριν τη μεταφόρτωση (upload) των αρχείων στο νέφος, καταγράφηκαν οι αλφαριθ-

μητικές ταυτότητες μοναδικότητας (MD5) τους, προκειμένου να απαντηθεί η δεύτερη 

ερευνητική ερώτηση. Όπως επισημάνθηκε και στο Κεφάλαιο 6, το αντικείμενο μελέ-

της σε αυτό το υποκεφάλαιο αποτελούν όσα αρχεία δεν τέθηκαν υπό επεξεργασία 

(πάσης φύσεως επεξεργασία, π.χ. μετονομασία, περικοπή, διαγραφή, κ.ά.) από τον 

χρήστη, για το διάστημα που αυτά παρέμειναν στο νέφος. Τα αρχεία αυτά στη συνέ-

χεια μεταφορτώθηκαν (download) από το νέφος και έγινε η σύγκριση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους με αυτά των αρχικών αρχείων. Κάτωθι παρουσιάζονται σε 2 

πίνακες τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων πριν «ανέβουν» στο νέφος (βλ. Πί-

νακας 9) και αφότου «κατέβηκαν» από αυτό (βλ. Πίνακας 10).  

  

Όνομα  

αρχείου  

Ημερομηνία  

Δημιουργίας  

(File 

 Created) 

Ημερομηνία  

Τελευταίας  

Προσπέλασης 

(Last  

Accessed) 

Ημερομηνία 

 Τελευταίας 

Τροποποίησης  

(Last  

Modified) 

MD5 

000884.jpeg 13-Mar-19 
00:16:05  

13-Mar-19 
00:17:26  

27-Apr-05 
14:30:46  

4056fef8a39b35cd6c65177ca7f3af
ec 

000883.jpeg 13-Mar-19 
00:16:05  

13-Mar-19 
00:17:26  

02-Sep-05 
09:36:58  

87d2f8d38aabbf7ff8e58b915243b
576 

000030.xls 13-Mar-19 
00:16:01  

13-Mar-19 
00:18:58  

20-Jan-04 
10:59:24  

d7a93125e7c02c80b83ef110db39c
6dc 

000140.pdf 13-Mar-19 
00:16:02  

13-Mar-19 
00:18:33  

17-Apr-08 
12:53:56  

01c93f6449bab1d2a2ca9c9b9c090
09b 

000081.txt 13-Mar-19 
00:16:01  

13-Mar-19 
00:18:35  

05-Feb-09 
17:12:54  

6b116ec9cb7ee877c159aa512d09
bac2 

000001.doc 13-Mar-19 
00:16:00  

13-Mar-19 
00:19:01  

05-Feb-09 
17:12:26  

baf525bef9a80cd6aa0743e5720eb
0fd 

000176.pdf 13-Mar-19 
00:16:02  

13-Mar-19 
00:18:22  

11-Feb-08 
08:45:00  

5772a0192e77531fa281ea7283b4
a5bf 

000093.txt 13-Mar-19 
00:16:01  

13-Mar-19 
00:18:35  

26-Jul-06 
09:18:38  

3a2b3579acd4f465d5f9272ff8aedb
a7 

Πίνακας 9 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων πριν «ανέβουν» στο νέφος 
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Συγκρίνοντας τους 2 πίνακες, παρατηρείται ότι οι αλφαριθμητικές ταυτότητες 

μοναδικότητας (MD5) των αρχείων παραμένουν ίδιες. Επομένως, μπορεί να εξαχθεί 

με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι η μεταφόρτωση (download/upload) αρχείων στο νέ-

φος, δεν τις επηρεάζει.  

Από την άλλη μεριά, η μεταφόρτωση (download/upload) αρχείων από και προς 

το νέφος, επηρεάζει τις χρονοσφραγίδες των εν λόγω αρχείων. Ειδικότερα, οι χρονο-

σφραγίδες των αρχείων μεταβάλλονται δύο φορές. Η μία φορά είναι όταν από τη συ-

σκευή του χρήστη «ανέβουν» και αποθηκευτούν στο νέφος, Και η άλλη φορά είναι ό-

ταν «κατέβουν» από το νέφος στη συσκευή του χρήστη. Για παράδειγμα, το αρχείο με 

ονομασία «000001.doc» πριν «ανέβει» στο νέφος, φέρει τις χρονοσφραγίδες του Πί-

νακα 9. Όταν «ανέβηκε» στο νέφος, οι χρονοσφραγίδες τους μεταβλήθηκαν όπως 

φαίνονται στη κάτωθι εικόνα (βλ. Εικόνα 42). Και όταν το αρχείο αυτό, «κατέβηκε» 

από το νέφος, οι χρονοσφραγίδες τους μεταβλήθηκαν εκ νέου, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 10.  

 

Όνομα  

αρχείου  

Ημερομηνία  

Δημιουργίας  

(File 

 Created) 

Ημερομηνία  

Τελευταίας  

Προσπέλασης 

(Last  

Accessed) 

Ημερομηνία 

 Τελευταίας 

Τροποποίησης  

(Last  

Modified) 

MD5 

000884.jpeg 01-Apr-19 
21:19:57  

01-Apr-19 
21:19:57  

01-Apr-19 
21:19:57  

4056fef8a39b35cd6c65177ca7f3afec 

000883.jpeg 01-Apr-19 
21:19:11  

01-Apr-19 
21:19:11  

01-Apr-19 
21:19:11 

87d2f8d38aabbf7ff8e58b915243b576 

000030.xls 01-Apr-19 
21:20:21  

01-Apr-19 
21:20:21  

01-Apr-19 
21:20:22  

d7a93125e7c02c80b83ef110db39c6dc 

000140.pdf 01-Apr-19 
21:20:33  

01-Apr-19 
21:20:33  

01-Apr-19 
21:20:33  

01c93f6449bab1d2a2ca9c9b9c09009b 

000081.txt 20/03/19 
19:51:50 

20/03/19 
19:51:50 

20/03/19 
19:51:53 

6b116ec9cb7ee877c159aa512d09bac2 

000001.doc 20/03/19 
19:52:46 

20/03/19 
19:52:46 

20/03/19 
19:52:47 

baf525bef9a80cd6aa0743e5720eb0fd 

000176.pdf 23-Mar-19 
11:15:05  

23-Mar-19 
11:15:05  

23-Mar-19 
11:15:06  

5772a0192e77531fa281ea7283b4a5bf 

000093.txt 23-Mar-19 
11:16:03  

23-Mar-19 
11:16:03  

23-Mar-19 
11:16:04  

3a2b3579acd4f465d5f9272ff8aedba7 

000113.doc 23-Mar-19 
11:16:37 

23-Mar-19 
11:16:37  

23-Mar-19 
11:16:41  

38d36f9721cda07b1f55911c894d59bd 

Πίνακας 10 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων αφού «κατέβουν» από το νέφος 
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Εικόνα 42 

Προβολή των χρονοσφραγίδων του αρχείου «000001.doc», όσο βρίσκεται αποθηκευμένο στο 

νέφος της υπηρεσίας Dropbox 

 

Τέλος αναφέρεται ότι το περιεχόμενο των εν λόγω αρχείων δεν αλλοιώθηκε 

κατά την μεταφόρτωση (download/upload) τους από και προς το νέφος. Στο επό-

μενο υποκεφάλαιο γίνεται μία συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της δικανικής εξέ-

τασης της υπηρεσίας νέφους Dropbox. 

7.6. Σύνοψη δικανικής εξέτασης 

Στο κεφάλαιο 7 πραγματοποιήθηκε εγκληματολογική εξέταση της υπηρεσίας νέφους 

Dropbox. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 18 εγκληματολογικά αντίγραφα, προερχό-

μενα από 9 εικονικές μηχανές που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του Dropbox, είτε 

μέσω της εφαρμογής που προσφέρει στο λειτουργικό σύστημα Windows 10, είτε 

μέσω των δημοφιλέστερων φυλλομετρητών Ιστού για υπολογιστές (Google Chrome, 

Mozilla Firefox).  
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 Ο σκοπός της εξέτασης ήταν ο εντοπισμός ευρημάτων που να αποδεικνύουν 

αφενός τη χρήση των υπηρεσιών νέφους και αφετέρου να προσδιορίζουν τη δραστη-

ριότητα που πραγματοποίησε ο χρήστης μέσω αυτών. Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσο 

επηρεάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου, η μεταφόρτωση του στο Drop-

box. 

 Τα αποτελέσματα της δικανικής εξέτασης ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Εντοπί-

στηκαν αρκετά δεδομένα που να καταδεικνύουν τη χρήση του Dropbox αλλά και τις 

ενέργειες που πραγματοποίησε ο χρήστης μέσω αυτού. Συνολικά τα ευρήματα που 

προέκυψαν από τη δικανική εξέταση του Dropbox, παρουσιάζονται στο Παράρτημα 

Α. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα ακολουθήσει μία παρόμοια εγκληματολογική εξέταση, 

αλλά αυτή τη φορά στην υπηρεσία νέφους Google Drive. 
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Κεφάλαιο 8ο: Εγκληματολογική εξέταση της υπηρεσίας νέφους 

Google Drive σε περιβάλλον Windows 10 

8.1. Γενικά 

Το Google Drive (GoogleDrive 2019) είναι μία υπηρεσία της εταιρείας Google που 

προσφέρει υπηρεσίες νέφους. Ειδικότερα η εν λόγω υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα 

αποθήκευσης δεδομένων στο νέφος, καθώς και τη δυνατότητα για συγχρονισμό και 

κοινή χρήση των αποθηκευμένων δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών συσκευών 

που ο χρήστης έχει συνδέσει στον λογαριασμό του. Η εταιρεία Google προσφέρει και 

άλλες υπηρεσίες που στηρίζονται στο νέφος, όπως η υπηρεσία Google Docs, η οποία 

προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείων (κειμένου, λογιστικών φύλλων, κ.ά.) 

που μπορούν να επεξεργάζονται ταυτόχρονα από πολλούς διαφορετικούς χρήστες, η 

υπηρεσία Google Photos για διαχείριση φωτογραφιών, κ.ά.. Το Google Drive ως υπη-

ρεσία υποστηρίζεται από όλες τις γνωστές πλατφόρμες (Windows, Android, OS X, iOS, 

κ.ά.). 

 Το Google Drive διατίθεται σε δωρεάν έκδοση η οποία προσφέρει μέχρι 15GB 

αποθηκευτικό χώρο, μαζί με τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης σε άλλες υπηρε-

σίες της εταιρείας Google. Διατίθεται φυσικά και σε επί πληρωμή έκδοση, η οποία δεν 

έχει περιορισμούς στη χρήση. Η εφαρμογή της Google Drive που αντιστοιχεί σε αυτές 

τις εκδόσεις, ονομάζεται Backup and Sync from Google. Τέλος, παρέχεται και σε ειδική 

έκδοση για επαγγελματική χρήση, η οποία προσφέρει επιπρόσθετες δυνατότητες. Η 

εφαρμογή της Google Drive που αντιστοιχεί σε αυτή την έκδοση ονομάζεται Drive 

File Stream. 

 Για να χρησιμοποιήσει κάποιος την υπηρεσία Google Drive, πρέπει να εγγρα-

φεί σε αυτήν. Για την εγγραφή χρειάζεται έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου της υπηρεσίας Gmail (της εταιρείας Google) και ορισμένες επιπλέον πληροφο-

ρίες από τον χρήστη (π.χ.  κωδικό πρόσβασης).  

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας δημιουργήθηκε μία νέα διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου (βλ. Εικόνα 43) η οποία και χρησιμοποιήθηκε για τη χρήση 

της ανωτέρω υπηρεσίας νέφους. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν δύο διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες αξιοποιήθηκαν ειδικά στα σενάρια διαμοιρα-

σμού αρχείων μέσω της υπηρεσίας νέφους (mte1712_ShareItWithMe@outlook 

.com.gr και mte1712_ShareItWithMe2@gmail.com). 
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Εικόνα 43 

Δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία νέφους Google Drive στα πλαίσια της πειραματικής 

διαδικασίας 

 

 Όπως και με το Dropbox προηγουμένως, ο σκοπός της εξέτασης του Google 

Drive είναι να εντοπιστούν ευρήματα που να σχετίζονται με τη χρήση της εν λόγω υ-

πηρεσίας, όπως παραδείγματος χάρη, το όνομα του χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί, τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί μέσω αυ-

τής, κ.ά. Τα ευρήματα αυτά εξυπηρετούν στην απάντηση των ερευνητικών ερωτημά-

των της παρούσας διπλωματικής. Η εξέταση του Google Drive βασίστηκε στην υπάρ-

χουσα βιβλιογραφία (Chang 2016, Epifani 2013, Federici 2014, Quick and Choo 2014, 

Rathod 2017, Skulkin and Mikhaylov 2018), πλην όμως διαφοροποιείται ελαφρώς 

από αυτή, καθώς επικεντρώνεται στα δεδομένα που εντοπίζονται στο λειτουργικό 

σύστημα Windows 10 . 

8.2. Προετοιμασία της εξέτασης 

Αναφέρεται ότι στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήθηκε δραστηριότητα (σε εννέα 

(9) εικονικές μηχανές) που αφορά σε μεταφορτώση (download/upload), προσπέ-

λαση, επεξεργασία, δημιουργία, διαγραφή και διαμοιρασμό διαφόρων αρχείων (βλ. 

Κεφ. 6 για λεπτομέρειες) με χρήση της υπηρεσίας νέφους Google Drive. Κατόπιν συλ-

λέχθηκαν εγκληματολογικά αντίγραφα των εν λόγω εικονικών μηχανών, τα οποία ε-

ξετάστηκαν προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη της σχηματισθείσας δραστηριότητας. 

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα ευρήματα που 
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προέκυψαν από την εγκληματολογική εξέταση του Google Drive και τα οποία σχετί-

ζονται με τα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα.  

Γίνεται μνεία ότι, τα προγράμματα (και οι εκδόσεις τους) που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη δημιουργία της δραστηριότητας στις εικονικές μηχανές, καθώς και για την εξέ-

ταση των αντιγράφων, αναφέρονται κάτωθι: 

▪ Microsoft Windows 10 Pro 10.0.16299 N/A Build 16299, 

▪ Mozilla Firefox 65.0.2 (64-Bit), 

▪ Google Chrome 72.0.3626.121 (Official Build) (64-bit), 
▪ Backup and Sync from Google (Google Drive) Client Application 

3.43.2448.9071, 

▪ CCleaner 5.55.7108 (64-Bit), 

▪ DB Browser for SQLite 3.11.2, 

▪ Magnet Axiom Process/Examine 3.0.0.13714, 

▪ Winhex 19.6 και 

▪ AccessData FTK Imager 3.4.3.3 

8.3. Χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Google Drive 

8.3.1. Γενική επισκόπηση των ευρημάτων που προέκυψαν 

Έπειτα από την εγκατάσταση της εφαρμογής Backup and Sync from Google της 

Google Drive (χρησιμοποιώντας τις εξ ορισμού ρυθμίσεις), δημιουργήθηκαν οι φάκε-

λοι που περιγράφονται κάτωθι (βλ. Πίνακας 11).  

Διαδρομή και όνομα φακέλου Περιγραφή 

 

C:\Program Files\Google\Drive Αποτελεί τον φάκελο εγκατάστασης του λογισμικού. 

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το εκτελέσιμο αρχείο 

του λογισμικού.  

C:\Program Files  (x86)\Google\ 

Drive 

Περιέχει πληροφορίες σχετικές με τις αναβαθμίσεις 

του εν λόγω λογισμικού.  

C:\Users\<username>\Google-

Drive 

Αποτελεί τον φάκελο που εξ ορισμού χρησιμοποιείται 

για τον συγχρονισμό των αρχείων του χρήστη.  Περι-

λαμβάνει όλα τα αρχεία του χρήστη που έχουν συγ-

χρονιστεί με τον λογαριασμό του στο νέφος. Ο χρή-

στης για να ανεβάσει τυχόν νέα αρχεία στο λογαρια-

σμό του στο νέφος, το μόνο που έχει να κάνει είναι να 

μεταφέρει τα επιθυμητά αρχεία σε αυτόν τον φά-

κελο. 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 99 

 

C:\Users\<username>\AppData\ 

Local\Google\Drive 

Περιλαμβάνει όλα τα αρχεία του λογισμικού που σχε-

τίζονται αφενός με διάφορες ρυθμίσεις του λογισμι-

κού και αφετέρου με τη δραστηριότητα του συγκε-

κριμένου χρήστη. 

Πίνακας 11 

Φάκελοι που δημιουργούνται έπειτα από την εγκατάσταση του λογισμικού (Backup and Sync 

from Google) της υπηρεσίας νέφους Google Drive 

 

Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν αρκετά στοιχεία που καταδεικνύουν τόσο την εγκα-

τάσταση όσο και την εκτέλεση του λογισμικού Google Drive. Τα στοιχεία αυτά σχετί-

ζονται άμεσα με το λειτουργικό σύστημα Windows 10.  Ειδικότερα, βρέθηκαν: 

▪ Αρχεία καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs), 

▪ Αρχεία συντομεύσεων (.LNK files), 

▪ Εγγραφές στο μητρώο καταγραφής των Windows (Windows Registry), 

▪ Εγγραφές δραστηριότητας του λογισμικού του Dropbox (Prefetch Files), κ.ά.  

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται κάτωθι ορισμένα εκ των ανωτέρω ευρημάτων (βλ. Εικό-

νες 44-46).  
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Εικόνα 44 

Αρχείο συντόμευσης (.LNK files) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Backup and 

Sync from Google\Backup and Sync from Google.lnk 

 
Εικόνα 45 

Αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtx 
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Εικόνα 46 

Αρχείο δραστηριότητας του λογισμικού (Backup and Sync from Google) της υπηρεσίας 

νέφους Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\Prefetch\GOOGLEDRIVESYNC.EXE-FE5C9C83.pf 

 

Εντοπίστηκαν επιπλέον στη διαδρομή C:\Users\<username>\Google Drive, όλα 

τα αρχεία του χρήστη που ανήκουν στο λογαριασμό του και έχουν συγχρονιστεί με το 

λογισμικό του Google Drive στον υπολογιστή του. Από την εξέταση των μεταδεδομέ-

νων των αρχείων, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το πότε αυτά «κα-

τέβηκαν» στον υπολογιστή του χρήστη από τον λογαριασμό του στο Google Drive ή 

το ανάποδο.  

Μέχρι στιγμής, από τα προαναφερθέντα στοιχεία αποδεικνύεται η χρήση του λο-

γισμικού Google Drive, όπως επίσης και η ύπαρξη αρχείων που σχετίζονται με το λο-

γαριασμό ενός συγκεκριμένου χρήστη. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 

τόσο των στοιχείων του εν λόγω χρήστη όσο και της δραστηριότητας του, μέσω της 

ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν.  

8.3.2. Εντοπισμός και ανάλυση της δραστηριότητας του χρήστη 

Εντοπίστηκαν στοιχεία που βοήθησαν στην εξακρίβωση ορισμένων ενεργειών που 

πραγματοποίησε ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Google Drive. Κάτωθι 

παρουσιάζονται (βλ. Εικόνες 47-50) τα δεδομένα που εντοπίστηκαν και μπορούν να 

αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη ενέργεια του χρήστη: 

1. Διαγραφή αρχείων (βλ. Εικόνες 47 και 48) 

▪ Στον κάδο ανακύκλωσης του χρήστη, καθώς και στο αρχείο καταγραφής του 

λειτουργικού συστήματος Windows 10, με ονομασία $Logfile, εντοπίστηκαν εγ-

γραφές διαγεγραμμένων αρχείων, τα οποία ήταν προηγουμένως συγχρονισμένα 

με το λογαριασμό του στο νέφος. Επισημαίνεται ότι κατέστη εφικτή η ανά-

κτηση της ημερομηνίας διαγραφής τους, όπως επίσης ανακτήθηκε για ένα εξ αυ-

τών και η διαδρομή στην οποία βρισκόταν αρχικά αποθηκευμένο, πριν να δια-

γραφεί. 
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Εικόνα 47 

Διαγεγραμμένο αρχείο του χρήστη, το οποίο βρισκόταν αποθηκευμένο στο Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-167654484-677196580-2748798096-1001\ 

$IHVFT0D.html 

  
Εικόνα 48 

Διαγεγραμμένο αρχείο του χρήστη, το οποίο βρισκόταν αποθηκευμένο στο Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\$LogFile 

 

 Η ανάλυση της δραστηριότητας του χρήστη συνεχίζεται και στο επόμενο υπο-

κεφάλαιο.  
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8.3.3. Εξέταση των αρχείων του λογισμικού του Google Drive 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται εξέταση των αρχείων που εμπεριέχονται στη 

διαδρομή C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive. Αυτός ο φάκελος ό-

πως αναφέρθηκε και προηγουμένως (βλ. Πίνακα 11), περιέχει φακέλους και αρχεία 

που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση της εφαρμογής Backup and Sync from Google της 

Google Drive. Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής: 

▪ Εντός φακέλου που βρισκόταν στην ανωτέρω διαδρομή, εντοπίστηκε ένα αρχείο 

καταγραφής της εν λόγω εφαρμογής. Το αρχείο αυτό, φέρει ονομασία «sync_log 

.log» και περιέχει πολύ χρήσιμα δεδομένα για έναν ερευνητή. Ειδικότερα, στο αρ-

χείο «sync_log.log» καταγράφονται πληροφορίες όπως το πότε συνδέθηκε ο χρή-

στης της εφαρμογής, ποια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν συνδεδε-

μένη με το λογισμικό, ποιες ενέργειες πραγματοποίησε ο χρήστης μέσω αυτής και 

πότε, κ.ά.. Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάτωθι (βλ. Εικόνες 49-53) ορισμένες από 

τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο ανωτέρω αρχείο καταγραφής.  
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Εικόνα 49 

Σύνδεση λογαριασμού στο Google Drive μέσω της εφαρμογής 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\user_default\ 

sync_log.log 

 

Εικόνα 50 

«Ανέβασμα» αρχείων στο Google Drive μέσω του συνδεδεμένου λογαριασμού στην 

εφαρμογή 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\ 

user_default\sync_log.log 
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Εικόνα 51 

«Κατέβασμα» αρχείου μέσω του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\ 

user_default\sync_log.log 

 

Εικόνα 52 

Διαγραφή αρχείου μέσω του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\ 

user_default\sync_log.log 

 
Εικόνα 53 

Αρχεία τα οποία διαμοιράζονται στον συνδεδεμένο λογαριασμό στο Google Drive  

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\ 

user_default\sync_log.log 

 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 106 

 

▪ Σε φακέλους που βρίσκονταν στην ανωτέρω διαδρομή, εντοπίστηκαν βάσεις δε-

δομένων που περιείχαν εξίσου χρήσιμες πληροφορίες για έναν ερευνητή. Πιο 

συγκεκριμένα, οι κυριότερες βάσεις δεδομένων που πρέπει να απασχολήσουν 

τον ερευνητή είναι αυτές που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (βλ. Πίνακα 12).  

Διαδρομή και όνομα αρχείου βάσης 

δεδομένων 

Περιγραφή 

 

C:\Users\<username>\AppData\Lo-

cal\Google\Drive\user_default\ 

snapshot.db 

Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που έ-

χουν συγχρονιστεί, με το λογαριασμό του 

συνδεδεμένου χρήστη.  Περιλαμβάνει εντός 

του και τα δεδομένα που περιέχει η βάση 

δεδομένων cloud_graph.db 

C:\Users\<username>\AppData\Lo-

cal\Google\Drive\cloud_graph\ 

cloud_graph.db 

Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που έ-

χουν συγχρονιστεί, με το λογαριασμό του 

συνδεδεμένου χρήστη. Τα δεδομένα του πε-

ριέχονται και στη βάση δεδομένων snap-

shot.db 

C:\Users\<username>\AppData\Lo-

cal\Google\Drive\user_default\ sync_con-

fig.db 

Περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμέ-

νου λογαριασμού στο Google Drive.  

C:\Users\<username>\AppData\Lo-

cal\Google\Drive\global.db 

Περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμέ-

νου λογαριασμού στο Google Drive.  

Πίνακας 12 

Αρχεία βάσεων δεδομένων του λογισμικού της υπηρεσίας Google Drive που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, για τον ερευνητή ψηφιακής εγκληματολογίας 

 

Κατόπιν της ανάλυσης τους, κάτωθι παρουσιάζονται μερικά από τα δεδομένα 

που έφεραν αποθηκευμένα (βλ. Εικόνες 54-57): 
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Εικόνα 54 

Email του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Google Drive- πίνακας global_preferences 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\global.db 

  

Εικόνα 55 

Email του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Google Drive- πίνακας data 

 Διαδρομή Αρχείου: 

C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\user_default\sync_config.db 

 
Εικόνα 56 

Αρχεία που έχουν διαμοιράζονται σε άλλους χρήστες μέσω της εφαρμογής στο Google Drive.  

πίνακας-cloud_entry 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\user_default\ 

snapshot.db 
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Εικόνα 57 

Αλφαριθμητικές ταυτότητες μοναδικότητας αρχείων (MD5) που έχουν μεταφορτωθεί μέσω 

της εφαρμογής στο Google Drive.  πίνακας- cloud_entry 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Drive\user_default\ 

snapshot.db 

 

Από τις ανωτέρω Εικόνες 49, 54 και 55 αποδεικνύεται ότι ο συνδεδεμένος λογα-

ριασμός με το Google Drive, φέρει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 

«mte1712.gougldraiv@gmail.com». Επιπρόσθετα, στις υπόλοιπες εικόνες φαίνονται 

ξεκάθαρα ποιες ενέργειες πραγματοποίησε ο χρήστης μέσω της εφαρμογής. Ακόμη, 

φαίνονται ποια αρχεία είναι συγχρονισμένα με το λογαριασμό στο Google Drive και 

ποια από αυτά διαμοιράζονται σε άλλους χρήστες. Τέλος, στην Εικόνα 57 φαίνονται 

οι αλφαριθμητικές ταυτότητες μοναδικότητας (MD5) των αρχείων που είναι συγχρο-

νισμένα με τον ανωτέρω λογαριασμό. Η ύπαρξη τους επιτρέπει τη σύγκριση με τις αλ-

φαριθμητικές ταυτότητες μοναδικότητας τυχόν άλλων επίμαχων αρχείων. 

 

Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα αποδεικτικά στοιχεία στις βάσεις δεδομένων 

που εντοπίστηκαν στην ανωτέρω διαδρομή. Ωστόσο αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί, 

αρκούν για να αποδείξουν όχι μόνο τη χρήση της υπηρεσίας Google Drive, αλλά και 

για να υποδείξουν πολλές από τις ενέργειες που φέρεται να έκανε ο χρήστης μέσω 

αυτής.  
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Στο επόμενο υποκεφάλαιο γίνεται εξέταση των πτητικών δεδομένων της μνήμης 

RAM και παρουσίαση των ευρημάτων που προέκυψαν από αυτή.  

8.3.4. Εξέταση της μνήμης RAM 

Κατά την εξέταση της μνήμης RAM εντοπίστηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου του λογαριασμού που ήταν συνδεδεμένος στο Google Drive και ο κωδικός 

πρόσβασης που χρησιμοποιούνταν σε αυτόν. Τα ευρήματα προέκυψαν αναζητώντας 

στα εγκληματολογικά αντίγραφα της μνήμης, τις συμβολοσειρές που απεικονίζονται 

κάτωθι (βλ. Πίνακας 13). Μερικά ευρήματα παρουσιάζονται παρακάτω (βλ. Εικόνα 

58). 

 

Συμβολοσειρές (Strings) Περιγραφή 

email_address=u 
Αναζητώντας αυτές τις συμβολοσειρές εμφανίζεται η διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογα-
ριασμού στο Google Drive 

"emailAddress": 
"email": 
&Email= 

&Passwd= Αναζητώντας αυτές τις συμβολοσειρές εμφανίζεται ο κωδι-
κός πρόσβασης του χρήστη στο Google Drive 

Πίνακας 13 

Ευρήματα στη μνήμη RAM 
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Εικόνα 58 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης του συνδεδεμένου 

λογαριασμού στο Google Drive 

 

Εφόσον εντοπίστηκαν ικανοποιητικά ευρήματα σχετικά με τη χρήση της εφαρ-

μογής της υπηρεσίας Google Drive, θα ερευνηθεί στο επόμενο υποκεφάλαιο, εάν συμ-

βαίνει το ίδιο και έπειτα από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Backup and Sync 

from Google της Google Drive.  

8.3.5. Απεγκατάσταση του λογισμικού του Google Drive 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται απεγκατάσταση της εφαρμογής Backup and 

Sync from Google της Google Drive σε 2 εικονικές μηχανές και γίνεται προσπάθεια ε-

ντοπισμού παρόμοιων δεδομένων με αυτών που εντοπίστηκαν προηγουμένως. Στη 

μία εικονική μηχανή η απεγκατάσταση γίνεται μέσω του λειτουργικού συστήματος 

των Windows, ενώ στην άλλη μέσω τρίτου προγράμματος και ειδικότερα με χρήση 

του CCleaner.  

 Έπειτα από την απεγκατάσταση της ανωτέρω εφαρμογής (μέσω του λειτουρ-

γικού συστήματος): 

1. Διαγράφηκαν ορισμένοι από τους φακέλους και τα αρχεία που είχαν δημιουργη-

θεί κατά την εγκατάσταση του λογισμικού του Google Drive. Eπισημαίνεται ότι 

με το λογισμικό Magnet Axiom δεν κατέστη εφικτή η ανάκτηση των διαγεγραμμέ-

νων αρχείων. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Winhex και τη λειτουργία 

ανάκτησης δεδομένων που προσφέρει (Data Carving), ανακτήθηκε το αρχείο κα-

ταγραφής «sync_log.log».  

2. Εντοπίστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν την απεγκατάσταση του λογισμικού 

του Google Drive. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα με το λειτουργικό σύ-

στημα Windows 10.  Ειδικότερα, βρέθηκαν εγγραφές στα αρχεία καταγραφής 

συμβάντων των Windows (Windows Event Logs). Ενδεικτικά, παρουσιάζεται κά-

τωθι μία εξ αυτών (βλ. Εικόνα 59).  

3. Όσον αφορά τις βάσεις δεδομένων που περιλάμβαναν τα επίμαχα δεδομένα, επι-

σημαίνεται ότι διαγράφηκαν όλες, χωρίς να κατέστη εφικτό να ανακτηθούν ολό-

κληρες και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να προβληθούν τα δεδομένα τους.  

4. Τέλος αναφέρεται ότι όλα τα αρχεία που είχαν συγχρονιστεί με το λογισμικό του 

Google Drive και βρίσκονταν στη διαδρομή C:\Users\<username>\Google Drive 

δεν διαγράφηκαν αλλά διατηρήθηκαν αναλλοίωτα ακόμα και έπειτα από τη δια-

γραφή του λογισμικού (κατά την απεγκατάσταση ο χρήστης ερωτάται αν προ-

τιμά τη διαγραφή ή την παραμονή των αρχείων).  
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Εικόνα 59 

Αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows (Windows Event Logs) 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtx 

Έπειτα από την απεγκατάσταση της εφαρμογής Google Drive (μέσω του λογισμικού 

CCleaner) εντοπίστηκαν παρόμοια ευρήματα. 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι φυλλομετρητές Ιστού, και το πώς η χρήση τους επη-

ρεάζει την ύπαρξη ή μη αποδεικτικών στοιχείων, σχετικών με τη χρήση της υπηρε-

σίας νέφους Google Drive. 
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8.4. Χρήση των φυλλομετρητών Ιστού για πρόσβαση στην υπηρε-

σία Google Drive 

8.4.1. Εξέταση του Mozilla Firefox  

 Όπως συνέβη και στην εξέταση της υπηρεσίας Dropbox, έτσι και εδώ, τα ευρή-

ματα που προέκυψαν από την εξέταση των φυλλομετρητών Ιστού είναι σχετικά λιγό-

τερα από αυτά που εντοπίστηκαν κατά την εξέταση της εφαρμογής του Google Drive.  

 Έπειτα από τις ενέργειες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6, πραγματοποιή-

θηκε δικανική εξέταση στα εγκληματολογικά αντίγραφα των εικονικών μηχανών, 

των φυλλομετρητών Ιστού. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν, βοήθησαν στην εξακρί-

βωση ορισμένων ενεργειών που πραγματοποίησε ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία Google Drive. Στη συνέχεια παρουσιάζονται (βλ. Εικόνες 60-63) τα στοιχεία 

που εντοπίστηκαν και μπορούν να αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη ενέργεια του χρή-

στη: 

1. Μεταφόρτωση (download) αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στη μεταφόρτωση (download) αρχείων από το νέφος του χρήστη (βλ. Ει-

κόνες 60 και 61). 
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Εικόνα 60 

Μεταφόρτωση αρχείου παρουσίασης μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Google 

Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\ 

Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 

 

 
Εικόνα 61 

Μεταφόρτωση αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\ 

AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 

 

2. Επεξεργασία αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στην επεξεργασία αρχείων που υπάρχουν αποθηκευμένα στο νέφος του 

χρήστη (βλ. Εικόνες 62 και 63). 
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Εικόνα 62 

Επεξεργασία αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\ 

Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 

 

 

Εικόνα 63 

Επεξεργασία  αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία 

Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\ AppData\Roaming\Mozilla\ 

Firefox\Profiles\e7iex1n6.default\places.sqlite 
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Έγινε αναζήτηση στο αντίγραφο της μνήμης RAM, σχετικά με τον λογαριασμό 

στον οποίο ανήκει η ανωτέρω δραστηριότητα. Κατά την αναζήτηση σε αυτή (χρησι-

μοποιώντας τη συμβολοσειρά «email=») εντοπίστηκε η σύνδεση ενός λογαριασμού 

στην υπηρεσία Google. Επιπρόσθετα, διερευνώντας περαιτέρω τη μνήμη RAM (χρησι-

μοποιώντας τη συμβολοσειρά «passwd») εντοπίστηκε ο κωδικός πρόσβασης του εν 

λόγω λογαριασμού (σε απλό κείμενο) και το όνομα χρήστη που χρησιμοποιεί. Στις ει-

κόνες που ακολουθούν (βλ. Εικόνες 64 και 65), προβάλλονται τα εν λόγω ευρήματα 

της μνήμης RAM. 

 
Εικόνα 64 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη στο Google Drive   
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Εικόνα 65 

Κωδικός πρόσβασης και όνομα του χρήστη στο Google Drive   

Υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν αποθηκευμένα τα στοιχεία εισόδου του χρή-

στη και στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού, ωστόσο σε αυτά τα σενάρια 

δεν επιλέχθηκε από τον χρήστη η αποθήκευση τους. Ακολουθεί η εξέταση του φυλλο-

μετρητή Ιστού Google Chrome. 

8.4.2. Εξέταση του Google Chrome 

Η εξέταση του Google Chrome όσον αφορά τη χρήση της υπηρεσίας Google Drive, είχε 

ως αποτέλεσμα πολλά περισσότερα και πιο χρήσιμα ευρήματα από όσα έχουν παρου-

σιαστεί μέχρι τώρα, τόσο από την εξέταση των φυλλομετρητών Ιστού για την υπηρε-

σία Dropbox όσο και για την υπηρεσία Google Drive (μέσω του Mozilla Firefox).  

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εξέταση των δεδομένων του φυλλομε-

τρητή Google Chrome, εντοπίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία βοήθησαν στην 

εξακρίβωση διαφόρων ενεργειών που πραγματοποίησε ο χρήστης, χρησιμοποιώντας 

την υπηρεσία Google Drive. Στη συνέχεια αναλύονται (βλ. Εικόνες 66-74) τα δεδο-

μένα που βρέθηκαν και μπορούν να αποδοθούν σε μία συγκεκριμένη ενέργεια του 

χρήστη: 

1. Δημιουργία νέων αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού  

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στη δημιουργία νέων αρχείων στο νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνες 66 και 

67). 
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Εικόνα 66 

Δημιουργία νέου αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

  
Εικόνα 67 

Δημιουργία νέου αρχείου παρουσίασης μέσω φυλλομετρητή Ιστού, στην υπηρεσία Google 

Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

 

2. Μεταφόρτωση (download) αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στη μεταφόρτωση (download) αρχείων από το νέφος του χρήστη (βλ. Ει-

κόνες 68 και 69). 
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Εικόνα 68 

Μεταφόρτωση αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία 

Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

  
Εικόνα 69 

Μεταφόρτωση αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία 

Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

3. Επεξεργασία αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού και ειδικότερα 

στο ιστορικό περιήγησης μέσω αυτού, εγγραφές οι οποίες μπορούν να αποδο-

θούν στην επεξεργασία αρχείων που υπάρχουν αποθηκευμένα στο νέφος του 

χρήστη (βλ. Εικόνες 70 και 71). 
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Εικόνα 70 

Επεξεργασία αρχείου κειμένου μέσω φυλλομετρητή Ιστού, το οποίο είναι αποθηκευμένο 

στην υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 
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Εικόνα 71 

Επεξεργασία αρχείου λογιστικών φύλλων μέσω φυλλομετρητή Ιστού, το οποίο είναι 

αποθηκευμένο στην υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\History 

4. Διαγραφή αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στη κρυφή μνήμη (cache) του φυλλομετρητή Ιστού, εγγραφές οι 

οποίες μπορούν να αποδοθούν στη διαγραφή αρχείων που βρίσκονταν αποθη-

κευμένα στο νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνα 72). 

  

 

29-03-2019 12:28:54.772 UTC+3:00 
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Εικόνα 72 

Διαγραφή αρχείου κειμένου  μέσω φυλλομετρητή Ιστού, από την υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\ AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\Cache\data_1 

 

5. Διαμοιρασμός αρχείων μέσω του φυλλομετρητή Ιστού 

▪ Εντοπίστηκαν στη κρυφή μνήμη (cache) του φυλλομετρητή Ιστού, εγγραφές οι 

οποίες μπορούν να αποδοθούν στο διαμοιρασμό αρχείων που βρίσκονταν απο-

θηκευμένα στο νέφος του χρήστη (βλ. Εικόνα 73). 
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Εικόνα 73 

Πληροφορίες αρχείου λογιστικών φύλλων που καταδεικνύει τον διαμοιρασμό του στην 

υπηρεσία Google Drive 

Διαδρομή Αρχείου: C:\Users\<username>\ AppData\Local\Google\Chrome\User 

Data\Default\Cache\data_1 

Κατά την εξέταση της μνήμης RAM εντοπίστηκε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου του λογαριασμού που ήταν συνδεδεμένος στο Google Drive (βλ. Εικόνα 74). 

Και εδώ υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν αποθηκευμένα διάφορα στοιχεία εισόδου 

του χρήστη, στις βάσεις δεδομένων του φυλλομετρητή Ιστού, ωστόσο σε αυτά τα σε-

νάρια δεν επιλέχθηκε από τον χρήστη η αποθήκευση τους.  

 

Εικόνα 74 

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογαριασμού στο Google Drive 

 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 123 

 

8.5. Εξέταση των μεταδεδομένων των αρχείων  

Πριν τη μεταφόρτωση (upload) των αρχείων στο νέφος, καταγράφηκαν οι αλφαριθ-

μητικές ταυτότητες μοναδικότητας (MD5) τους, προκειμένου να απαντηθεί η δεύτερη 

ερευνητική ερώτηση. Όπως επισημάνθηκε και στο Κεφάλαιο 6, το αντικείμενο μελέ-

της σε αυτό το υποκεφάλαιο αποτελούν όσα αρχεία δεν τέθηκαν υπό επεξεργασία 

(πάσης φύσεως επεξεργασία, π.χ. μετονομασία, περικοπή, διαγραφή, κ.ά.) από τον 

χρήστη, για το διάστημα που αυτά παρέμειναν στο νέφος. Τα αρχεία αυτά στη συνέ-

χεια μεταφορτώθηκαν (download) από το νέφος και έγινε η σύγκριση των τεχνικών 

χαρακτηριστικών τους με αυτά των αρχικών αρχείων. Κάτωθι παρουσιάζονται σε 2 

πίνακες τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων πριν «ανέβουν» στο νέφος (βλ. Πί-

νακας 14) και αφότου «κατέβηκαν» από αυτό (βλ. Πίνακας 15).  

  

 

Όνομα  

αρχείου  

Ημερομηνία  

Δημιουργίας  

(File 

 Created) 

Ημερομηνία  

Τελευταίας  

Προσπέλασης 

(Last  

Accessed) 

Ημερομηνία 

 Τελευταίας 

Τροποποίησης  

(Last  

Modified) 

MD5 

000196.pdf 13-Mar-19 
00:16:02  

13-Mar-19 
00:18:18 

15-Apr-04 
12:13:14  

483ba74e1f2af97a245251f7cdee62a9 

000382.xls 13-Mar-19 
00:16:03  

13-Mar-19 
00:17:47  

25-Jan-04 
11:19:04  

16eec263082ba76b6644a71d23a4b61a 

000290.ppt 13-Mar-19 
00:16:03  

13-Mar-19 
00:18:03  

27-May-08 
18:38:08  

f15eca4ca12b880f879b6e556b773c2d 

000218.txt 13-Mar-19 
00:16:02  

13-Mar-19 
00:18:16  

28-Mar-06 
06:27:20  

76e953c6b44b5e80a756bb1af286f190 

Πίνακας 14 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων πριν «ανέβουν» στο νέφος 

Όνομα  

αρχείου  

Ημερομηνία  

Δημιουργίας  

(File 

 Created) 

Ημερομηνία  

Τελευταίας  

Προσπέλασης 

(Last  

Accessed) 

Ημερομηνία 

 Τελευταίας 

Τροποποίησης  

(Last  

Modified) 

MD5 

000196.pdf 28-Mar-19 
00:40:08 

28-Mar-19 
00:40:08 

28-Mar-19 
00:40:10 

483ba74e1f2af97a245251f7cdee62a9 

000382.xls 25-Mar-19 
10:07:36 

25-Mar-19 
10:07:36 

25-Mar-19 
10:07:42  

16eec263082ba76b6644a71d23a4b61a 

000290.ppt 25-Mar-19 
10:07:06 

25-Mar-19 
10:07:06 

25-Mar-19 
10:07:09 

f15eca4ca12b880f879b6e556b773c2d 

000218.txt 25-Mar-19 
10:06:26  

25-Mar-19 
10:06:26  

25-Mar-19 
10:06:31  

76e953c6b44b5e80a756bb1af286f190 

Πίνακας 15 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των αρχείων αφού «κατέβουν» από το νέφος 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 124 

 

Συγκρίνοντας τους 2 πίνακες, παρατηρείται ότι συμβαίνει ότι συνέβη και με την 

υπηρεσία Dropbox, δηλ. οι αλφαριθμητικές ταυτότητες μοναδικότητας (MD5) των 

αρχείων παραμένουν ίδιες. Επομένως, μπορεί να εξαχθεί με ασφάλεια το συμπέρασμα 

ότι η μεταφόρτωση (download/upload) αρχείων στο νέφος, δεν τις επηρεάζει.  

Από την άλλη μεριά, η μεταφόρτωση (download/upload) αρχείων από και προς 

το νέφος, επηρεάζει τις χρονοσφραγίδες των εν λόγω αρχείων. Ειδικότερα, οι χρονο-

σφραγίδες των αρχείων μεταβάλλονται δύο φορές. Η μία φορά είναι όταν από τη συ-

σκευή του χρήστη «ανέβουν» και αποθηκευτούν στο νέφος, Και η άλλη φορά είναι ό-

ταν «κατέβουν» από το νέφος στη συσκευή του χρήστη. Για παράδειγμα, το αρχείο με 

ονομασία «000196.pdf» πριν «ανέβει» στο νέφος, φέρει τις χρονοσφραγίδες του Πί-

νακα 14. Όταν «ανέβηκε» στο νέφος, οι χρονοσφραγίδες τους μεταβλήθηκαν όπως 

φαίνονται στη κάτωθι εικόνα (βλ. Εικόνα 75). Και όταν το αρχείο αυτό, «κατέβηκε» 

από το νέφος, οι χρονοσφραγίδες τους μεταβλήθηκαν εκ νέου, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 15.  

  
Εικόνα 75 

Προβολή των χρονοσφραγίδων του αρχείου «000196.pdf», όσο βρίσκεται αποθηκευμένο στο 

νέφος της υπηρεσίας Google Drive 
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Τέλος αναφέρεται ότι το περιεχόμενο των εν λόγω αρχείων δεν αλλοιώθηκε κατά την 

μεταφόρτωση (download/upload) τους από και προς το νέφος. Στο επόμενο υποκε-

φάλαιο γίνεται μία συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της δικανικής εξέτασης της υ-
πηρεσίας νέφους Google Drive. 

8.6. Σύνοψη δικανικής εξέτασης 

Στο κεφάλαιο 8 πραγματοποιήθηκε εγκληματολογική εξέταση της υπηρεσίας νέφους 

Google Drive. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 18 εγκληματολογικά αντίγραφα, προ-

ερχόμενα από 9 εικονικές μηχανές που χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του Google 

Drive, είτε μέσω της εφαρμογής που προσφέρει στο λειτουργικό σύστημα Windows 

10 (Backup and Sync from Google), είτε μέσω των δημοφιλέστερων φυλλομετρητών 

Ιστού για υπολογιστές (Google Chrome, Mozilla Firefox).  

 Ο σκοπός της εξέτασης ήταν ο εντοπισμός ευρημάτων που να αποδεικνύουν 

αφενός τη χρήση των υπηρεσιών νέφους και αφετέρου να προσδιορίζουν τη δραστη-

ριότητα που πραγματοποίησε ο χρήστης μέσω αυτών. Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσο 

επηρεάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου, η μεταφόρτωση του στο Google 

Drive. 

 Τα αποτελέσματα της δικανικής εξέτασης ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Εντοπί-

στηκαν αρκετά δεδομένα που να καταδεικνύουν τη χρήση του Google Drive αλλά και 

τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο χρήστης μέσω αυτού. Συνολικά τα ευρήματα 

που προέκυψαν από τη δικανική εξέταση του Google Drive, παρουσιάζονται στο Πα-

ράρτημα B. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα γίνει επισκόπηση των ευρημάτων της πειραμα-

τικής διαδικασίας και θα εξεταστεί το αν αυτά επαρκούν για να απαντήσουν τις ερευ-

νητικές ερωτήσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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Κεφάλαιο 9ο: Συμπεράσματα  

9.1. Γενικά 

Φτάνοντας στο τέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας και μελετώντας όλα όσα 

αναπτύχθηκαν ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητο κάπου εδώ για αυτήν, να αξιολογηθεί 

ως προς την ικανοποίηση του σκοπού της. Υπενθυμίζεται ότι, απώτερος σκοπός της 

εργασίας είναι η ερευνητική συνεισφορά στην επιστήμη της ψηφιακής εγκληματολο-

γίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, τέθηκαν ορισμένοι θεωρητικοί και 

ερευνητικοί στόχοι, οι οποίοι περιγράφονται στο κεφάλαιο 1. Στα υποκεφάλαια 9.2 

και 9.3 που ακολουθούν, ελέγχεται το κατά πόσο αυτοί οι στόχοι εκπληρώθηκαν επι-

τυχώς.  

 Επιπρόσθετα, στα υπόλοιπα υποκεφάλαια αναφέρονται ορισμένα συμπερά-

σματα που εξήχθησαν από την παρούσα διπλωματική εργασία και σχετίζονται με το 

ευρύτερο αντικείμενο της ψηφιακής εγκληματολογίας στο νέφος. 

9.2. Αξιολόγηση θεωρητικών στόχων διπλωματικής 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αξιολογούνται ξεχωριστά οι θεωρητικοί στόχοι της διπλωμα-

τικής. Κάτωθι παρατίθεται η αξιολόγηση για τον κάθε στόχο, ως εξής: 

Θ.1. : Ανάλυση των εννοιών της ψηφιακής εγκληματολογίας, του υπολογιστικού νέφους 

καθώς και της ψηφιακής εγκληματολογίας στο νέφος. 

Στο κεφάλαιο 2 επεξηγήθηκαν οι βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν την 

ψηφιακή εγκληματολογία. Επιπρόσθετα, αποσαφηνίστηκε τι νοείται ψηφιακή εγκλη-

ματολογία στο νέφος. Στο κεφάλαιο 3 αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά του υπολογι-

στικού νέφους, τα μοντέλα υπηρεσίας με τα οποία διατίθεται, καθώς και τα μοντέλα 

ανάπτυξης του. Επομένως ο θεωρητικός στόχος Θ.1 εκπληρώθηκε επιτυχώς.  

Θ.2. : Επισκόπηση βασικών τεχνικών προκλήσεων και νομικών ζητημάτων που εμφανί-

ζονται κατά την εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. 

Στο κεφάλαιο 4 έγινε παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνικών προκλή-

σεων που εμφανίζονται σε μία εγκληματολογική εξέταση στο νέφος. Επιπλέον, έγινε 

εκτενής αναφορά στα νομικά ζητήματα που εγείρει η εγκληματολογική εξέταση που 

λαμβάνει χώρα στο νέφος. Συνεπώς ο θεωρητικός στόχος Θ.2 κρίνεται εκπληρωμένος 

επιτυχώς.  
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Θ.3. : Παρουσίαση των σημαντικότερων ευρημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά 

τη δικανική εξέταση ψηφιακών δεδομένων, με έμφαση στα ευρήματα που σχετίζονται 

με τις υπηρεσίες νέφους.  

Στο κεφάλαιο 5 αναφέρθηκαν όλες οι ενδεχόμενες πηγές δεδομένων σε μία δι-

κανική εξέταση στο νέφος. Συμπληρωματικά, αναπτύχθηκαν επαρκώς όλα τα διαφο-

ρετικά είδη ευρημάτων που μπορούν να προκύψουν από την εξέταση των εν λόγω 

πηγών. Ως εκ τούτου, ο θεωρητικός στόχος Θ.3 εκπληρώθηκε εξίσου επιτυχημένα.  

Μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των θεωρητικών στόχων της δι-

πλωματικής εργασίας, γίνεται ακολούθως η αντίστοιχη εξέταση και στους ερευνητι-

κούς στόχους αυτής.  

9.3. Αξιολόγηση ερευνητικών στόχων διπλωματικής 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αξιολογούνται ξεχωριστά οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι επίκεντρο της έρευνας της διπλωματικής εργασίας αποτελούσε, η 

διεξαγωγή εγκληματολογικής εξέτασης σε συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό 

σύστημα Windows 10 και δημοφιλείς υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, προς αναζή-

τηση ευρημάτων που σχετίζονται με τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. 

Στο Κεφάλαιο 6 επεξηγείται ακριβώς η μεθοδολογία της έρευνας, καθώς και οι 

συνθήκες διεξαγωγής της πειραματικής διαδικασίας της. Ακόμη, σχηματίστηκαν ε-

ρευνητικές ερωτήσεις προκειμένου η απάντηση τους να βοηθήσει στην ικανοποίηση 

των ερευνητικών στόχων του κεφαλαίου 1. Τέλος, επισημαίνονται οι περιορισμοί της 

έρευνας της παρούσας εργασίας. Σχετικά με τους ερευνητικούς στόχους αυτής, κά-

τωθι παρατίθεται η αξιολόγηση για τον κάθε στόχο, ως εξής: 

Ε.1. : Αναζήτηση δεδομένων που σχετίζονται με χρήση υπηρεσιών νέφους (μοντέλο 

SaaS), σε συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows 10 και δημοφι-

λείς εφαρμογές του μοντέλου αυτού (Dropbox και Google Drive). 

Για τον ανωτέρω στόχο, σχηματίστηκε η ακόλουθη ερευνητική ερώτηση: 

«Υπάρχουν δεδομένα που να προκύπτουν από τη χρήση υπηρεσιών νέφους σε υπολογι-

στές που έχουν λειτουργικό σύστημα Windows 10 και τα οποία μπορούν να αποδείξουν 

τη χρήση των υπηρεσιών αυτών;» 

Η ανωτέρω ερώτηση οδηγεί με τη σειρά της σε δύο υποθέσεις: 
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• Υπόθεση 1: Δεν υπάρχουν εναπομείναντα ίχνη δεδομένων που να αποδεικνύ-

ουν τη χρήση υπηρεσιών νέφους και κατ’ επέκταση να επιτρέπουν τον εντοπι-

σμό περαιτέρω ευρημάτων σχετικών με αυτές (π.χ. εντοπισμός του παρόχου 

της υπηρεσίας νέφους, όνομα χρήστη, κ.τ.λ.). 

•  Υπόθεση 2:  Υπάρχουν εναπομείναντα ίχνη δεδομένων που να αποδεικνύουν 

τη χρήση υπηρεσιών νέφους και τα οποία επιτρέπουν κατ’ επέκταση τον εντο-

πισμό περαιτέρω ευρημάτων σχετικών με αυτές (π.χ. εντοπισμός του παρόχου 

της υπηρεσίας νέφους, όνομα χρήστη, κ.τ.λ.). 

Στα κεφάλαια 7 και 8 έγινε δικανική εξέταση των υπηρεσιών νέφους Google Drive 

και Dropbox σε περιβάλλον Windows 10. Τα ίχνη δεδομένων που εντοπίστηκαν σε 

αυτή, αποδεικνύουν τη χρήση των υπηρεσιών νέφους. Επομένως, από τις υποθέσεις 

που έγιναν πριν από τη διεξαγωγή της εγκληματολογικής εξέτασης, η «Υπόθεση 2» 

επιβεβαιώνεται, ενώ η «Υπόθεση 1» απορρίπτεται. Αφού η «Υπόθεση 2» επιβεβαιώ-

νεται, προκύπτουν οι κάτωθι υποερωτήσεις: 

• Τι δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την εγκατάσταση 

του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους και έπειτα από τη χρήση του, για μετα-

φόρτωση (download/upload) αρχείων ή και άλλου είδους δραστηριότητα (προ-

σπέλαση αρχείων, διαγραφή αρχείων, διαμοιρασμός με άλλους χρήστες, κ.τ.λ.); 

Επίσης, τι δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά την απεγκα-

τάσταση του λογισμικού της υπηρεσίας νέφους; 

Στα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στα κεφάλαια 7 και 8, διαπιστώθηκε ότι τα 

δεδομένα που αποδεικνύουν τη χρήση της υπηρεσίας νέφους, βρίσκονται κατά κύριο 

λόγο στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί το εν λόγω λογισμικό. Οι βάσεις δεδο-

μένων δύνανται σε ορισμένες περιπτώσεις να ανακτηθούν, ακόμη και έπειτα από την 

απεγκατάσταση της εφαρμογής της υπηρεσίας νέφους. Τέλος, δεδομένα χρήσης των 

υπηρεσιών νέφους μπορούν να εντοπιστούν και σε αρχεία του λειτουργικού συστή-

ματος των Windows 10. Αναλυτικά τα ευρήματα που προέκυψαν παρατίθενται στα 

Παραρτήματα Α και Β. 

• Τι δεδομένα παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μετά τη χρήση υπηρε-

σιών νέφους μέσω ενός φυλλομετρητή Ιστού, για μεταφόρτωση (download/ up-

load) αρχείων ή και άλλου είδους δραστηριότητα (προσπέλαση αρχείων, δια-

γραφή αρχείων, διαμοιρασμός με άλλους χρήστες, κ.τ.λ.); 

Αντίστοιχα, τα δεδομένα που παραμένουν έπειτα από τη χρήση των υπηρεσιών 

νέφους, μέσω κάποιου φυλλομετρητή Ιστού, βρίσκονται κυρίως στις βάσεις δεδομέ-
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νων του φυλλομετρητή Ιστού. Συμπληρωματικά όμως, ευρήματα μπορούν να εντοπι-

στούν και σε αρχεία του λειτουργικού συστήματος των Windows 10. Αναλυτικά τα 

ευρήματα που προέκυψαν παρατίθενται στα Παραρτήματα Α και Β. 

• Τι δεδομένα παραμένουν στην πτητική μνήμη του υπολογιστή του χρήστη, όταν 

χρησιμοποιείται το λογισμικό της εφαρμογής και τι δεδομένα όταν χρησιμο-

ποιείται ένας φυλλομετρητή Ιστού; 

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την εξέταση των μνημών RAM, σχετίζονται κυ-

ρίως με τα στοιχεία εισόδου του συνδεδεμένου λογαριασμού, στην υπηρεσία νέφους. 

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποι-

ούσε, το όνομα χρήστη του και σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κωδικός πρόσβασης του 

στην υπηρεσία νέφους. Πλέον έχουν απαντηθεί όλες οι επί μέρους υποερωτήσεις της 

«Υπόθεσης 2». Αυτό οδηγεί στην απάντηση της ερευνητικής ερώτησης 1 και κατ’ επέ-

κταση, στην ικανοποίηση του ερευνητικού στόχου [Ε.1]. 

Ε.2. : Μελέτη των αλλαγών που επιφέρει η διακίνηση αρχείων μέσω των εφαρμογών 

αυτών, στα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου (metadata, hash, κ.τ.λ.). 

Για τον ανωτέρω στόχο, σχηματίστηκε η ακόλουθη ερευνητική ερώτηση: 

«Επηρεάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (περιεχόμενο, μεταδεδομένα, hash, κ.τ.λ.) 

ενός αρχείου κατά τη μεταφόρτωση (download/ upload) του μέσω μίας υπηρεσίας νέ-

φους;» 

Η ανωτέρω ερώτηση οδηγεί με τη σειρά της σε δύο υποθέσεις: 

• Υπόθεση 1: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου δεν επηρεάζονται κατά 

τη μεταφόρτωση (download/ upload) του μέσω μίας υπηρεσίας νέφους. 

•  Υπόθεση 2:  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου επηρεάζονται κατά τη 

μεταφόρτωση (download/ upload) του μέσω μίας υπηρεσίας νέφους. 

Στα κεφάλαια 7 και 8 έγινε δικανική εξέταση των υπηρεσιών νέφους Google Drive 

και Dropbox σε περιβάλλον Windows 10. Τα ίχνη δεδομένων που εντοπίστηκαν σε 

αυτή, αποδεικνύουν ότι μερικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός αρχείου, επηρεά-

ζονται από τη μεταφόρτωση του μέσω μίας υπηρεσίας νέφους. Συνεπώς, από τις υπο-

θέσεις που έγιναν πριν από τη διεξαγωγή της εγκληματολογικής εξέτασης, η «Υπό-

θεση 2» επιβεβαιώνεται, ενώ η «Υπόθεση 1» απορρίπτεται. Αφού η «Υπόθεση 2» επι-

βεβαιώνεται, προκύπτει η κάτωθι υποερώτηση: 
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• Πώς επηρεάζονται οι χρονοσφραγίδες (timestamps) του αρχείου, το περιεχό-

μενο του και η αλφαριθμητική ταυτότητα μοναδικότητας (MD5) του, κατά τη 

διακίνηση του μέσω μίας υπηρεσίας νέφους; 

Κατά τη διακίνηση των αρχείων μέσω μίας υπηρεσίας νέφους, δεν μεταβάλλεται 

το περιεχόμενο των αρχείων. Επίσης, δεν μεταβάλλεται η αλφαριθμητική ταυτότητα 

μοναδικότητας (MD5) τους. Αντίθετα, επισημαίνεται ότι μεταβάλλονται οι κάτωθι 

χρονοσφραγίδες των αρχείων:  

• Ημερομηνία δημιουργίας στο σύστημα (File Created), 

• Ημερομηνία τελευταίας προσπέλασης στο σύστημα (Last Accessed) και 

• Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης στο σύστημα (Last Modified). 

Αναλυτικά τα ευρήματα που προέκυψαν παρατίθενται στα Παραρτήματα Α και Β. 

9.4. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας της διπλωματι-

κής εργασίας 

Όπως παρατηρείται από όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα υποκεφάλαια, στην πα-

ρούσα εγκληματολογική εξέταση στο νέφος, προέκυψαν ευρήματα πολύ χρήσιμα για 

έναν ερευνητή. Τα δεδομένα που εντοπίστηκαν, αποδεικνύουν αρχικά τη χρήση υπη-

ρεσιών νέφους. Επιπλέον, μπορούν να μαρτυρήσουν τη δραστηριότητα που πραγμα-

τοποίησε ο χρήστης μέσω αυτών, καθώς και να οδηγήσουν τον ερευνητή στην εξα-

γωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όσον αφορά τις ενέργειες του χρήστη. Επομένως, 

χρησιμοποιώντας τα ευρήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ένας ερευνη-

τής μπορεί με ευκολία να εντοπίσει αποδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με τις υ-

πηρεσίες Google Drive και Dropbox, σε περιβάλλον Windows 10. 

Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί άλλωστε, τα ευρήματα σε μία εγκληματολο-

γική εξέταση στο νέφος διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με τις περιστάσεις 

(μοντέλο υπηρεσίας, νομικές προϋποθέσεις, τεχνικές δυσκολίες, κ.τ.λ.). Αυτό σημαίνει 

ότι, μία δικανική εξέταση που θα λάβει χώρα σε διαφορετικό μοντέλο υπηρεσίας του 

νέφους (π.χ. IaaS model), θα έχει διαφορετικά ευρήματα, διαφορετικές τεχνικές προ-

κλήσεις και ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά συμπερά-

σματα. Επομένως, το γεγονός ότι σε αυτή την εξέταση εντοπίστηκαν αυτά ευρήματα, 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι σε κάθε εγκληματολογική εξέταση στο νέφος θα 

συμβαίνει κάτι τέτοιο.  

Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει από την έως τώρα ενασχόληση με την 

ψηφιακή εγκληματολογία στο νέφος, είναι ότι τα περισσότερα από τα νομικά ζητή-

ματα και τις τεχνικές προκλήσεις του Κεφαλαίου 4, εξακολουθούν έως και σήμερα να 
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μην έχουν επιλυθεί. Η επίλυση τους θεωρείται αναγκαία και θα οδηγήσει σε πιο πλή-

ρεις εγκληματολογικές εξετάσεις των αξιοποίνων πράξεων που λαμβάνουν χώρα στο 

νέφος. Ενδεικτικά στο επόμενο υποκεφάλαιο, αναφέρονται δύο από τα πιο δισεπί-

λυτα προβλήματα.  

9.5. Ζητήματα που παραμένουν προς διερεύνηση 

Το σημαντικότερο νομικό ζήτημα που μέχρι και σήμερα δεν έχει επιλυθεί, είναι αυτό 

των πολλαπλών ενοικιαστών στο νέφος. Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.2., ακόμα 

και να εντοπιστούν τα επίμαχα ψηφιακά πειστήρια που εμπλέκονται στην αξιόποινη 

πράξη που εξετάζεται, η κατάσχεση τους δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το συγκεκριμένο ψηφιακό πειστήριο εξυπηρετεί αναμφίβολα και άλ-

λους χρήστες εκτός από τον ύποπτο χρήστη και επομένως με την κατάσχεση του, πα-

ραβιάζονται τα δικαιώματα αλλά και η ιδιωτικότητα των υπόλοιπων χρηστών. Η επί-

λυση του εν λόγω νομικού ζητήματος, θα βοηθήσει τα μέγιστα τις Διωκτικές Αρχές.  

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τις τεχνικές προκλήσεις για τις οποίες δεν έχει 

βρεθεί ακόμα λύση, τότε αυτή που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες είναι τα πτητικά δε-

δομένα που υπάρχουν στο νέφος. Όπως επεξηγήθηκε και στο κεφάλαιο 4.3., η φύση 

αυτή των δεδομένων που υπάρχουν στο νέφος αποτελεί πολλές φορές πρόβλημα για 

τον ερευνητή, αφού πολύτιμα αποδεικτικά δεδομένα δύναται να εξαφανιστούν με το 

που τερματιστεί η λειτουργία της εικονικής μηχανής που τα περιέχει. Είναι πολύ εν-

διαφέρον να βρεθεί ένας τρόπος ο οποίος θα επιτρέπει την συλλογή των πτητικών 

δεδομένων στο νέφος, αλλά παράλληλα δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα των χρη-

στών του. 

9.6. Μελλοντική ενασχόληση 

Συνοψίζοντας, αναφέρεται ότι η παρούσα διπλωματική εργασία, δύναται να αποτελέ-

σει σύμμαχο για κάθε ερευνητή που επιθυμεί να ασχοληθεί με την εγκληματολογική 

εξέταση στο νέφος. Για όποιον επιθυμεί να ερευνήσει περαιτέρω τη συγκεκριμένη θε-

ματική περιοχή, προτείνεται η εξέταση παρόμοιων υπηρεσιών νέφους σε περιβάλλον 

MacOS, Android ή/και iOS. 
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Παράρτημα Α 

Ευρήματα που προέκυψαν κατά την εξέταση της υπηρεσίας νέφους Dropbox 
Τρόπος 
 Χρήσης 

Είδος Αρχείου/ 
Αρχείο 

Περιγραφή 

Windows  
Application 

Windows Event 
logs, .LNK files,  

Windows Registry, 
Prefetch Files 

-Πότε εγκαταστάθηκε η εφαρμογή του νέφους 
-Πότε έτρεξε τελευταία φορά το λογισμικό και πό-
σες φορές συνολικά 

Web History (Edge) Από τα URLs προέκυψαν εγγραφές σχετικές με: 
-Δημιουργία νέων αρχείων 
- Προβολή συγκεκριμένων αρχείων 

Recycle Bin -Διαγραφή αρχείων 
Log -Στο αρχείο καταγραφής με ονομασία «info.son», 

στη διαδρομή C:\Users\<username>\AppData\ 
Local\Dropbox, βρέθηκε το αναγνωριστικό της 
εγκατάστασης 

Βάση δεδομένων 
Config.dbx 

Περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογα-

ριασμού στην εφαρμογή Dropbox 

Βάση δεδομένων 
Filecache.dbx 

Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που έχουν 

συγχρονιστεί, με το λογαριασμό του συνδεδεμέ-

νου χρήστη   

RAM memory -Βρέθηκαν το email και το username του χρήστη 
Απεγκατάσταση με 
Windows Uninstall 

-Βρέθηκε το Filecache.dbx και διάφορες εγγραφές 
στα Amcache,Windows Registry, κ.ά. 

Απεγκατάσταση 
με CCleaner 

-Βρέθηκαν παρόμοιες εγγραφές στα Am-
cache,Windows Registry, κ.ά. όχι όμως και τα αρ-
χεία των βάσεων δεδομένων 

Mozilla 
Firefox 

Βάσεις δεδομένων Από τα URLs προέκυψαν εγγραφές σχετικές με: 
-Δημιουργία νέων αρχείων 

https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2694400/theFilehttps:/pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2694400/theFile
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2694400/theFilehttps:/pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2694400/theFile
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(Web history, cache 
κ.ά. ) 

 

-Προβολή αρχείων 
-«Κατέβασμα» αρχείων 
-Διαγραφή αρχείων 

RAM memory -Βρέθηκαν τα στοιχεία εισόδου του χρήστη (email 
και το password) 

Google  
Chrome 

Βάσεις δεδομένων 
(Web history, cache 

κ.ά. ) 
 

Από τα URLs προέκυψαν εγγραφές σχετικές με: 
-Δημιουργία νέων αρχείων 
-Προβολή αρχείων 
-«Κατέβασμα» αρχείων 
-Διαγραφή αρχείων 

RAM memory -Βρέθηκαν τα στοιχεία εισόδου του χρήστη (email 
και το password) 

Μεταδεδομένα 
Αρχείων 

Metadata -Αλλάζουν οι χρονοσφραγίδες (σε επίπεδο file sys-
tem και όχι του περιεχομένου των αρχείων) των 
αρχείων κατά τη μεταφόρτωση 
(download/upload) τους από και προς το νέφος 
-Η αλφαριθμητική ταυτότητα μοναδικότητας 
(MD5) του αρχείου παραμένει η ίδια πριν και μετά 
τη μεταφόρτωση (upload) 

 

Παράρτημα Β 

Ευρήματα που προέκυψαν κατά την εξέταση της υπηρεσίας νέφους Google Drive 
Τρόπος 
 Χρήσης 

Είδος Αρχείου/ 
Αρχείο 

Περιγραφή 

Windows  
Application 

Windows Event 
logs, .LNK files,  

Windows Registry, 
Prefetch Files 

-Πότε εγκαταστάθηκε η εφαρμογή του νέφους 
-Πότε έτρεξε τελευταία φορά το λογισμικό και πό-
σες φορές συνολικά 

Log -Στο αρχείο καταγραφής με ονομασία 
«sync_log.log», στη διαδρομή 
C:\Users\<username>\AppData\Local\Google 
\Drive, βρέθηκε το email που χρησιμοποιούσε ο 
χρήστης καθώς όλες οι ενέργειες στις οποίες προέβη 
μέσω της εφαρμογής 

Recycle Bin -Διαγραφή αρχείων 
Βάση δεδομένων 

snapshot.db 
-Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που έχουν 

συγχρονιστεί, με το λογαριασμό του συνδεδεμέ-

νου χρήστη.  Περιλαμβάνει εντός του και τα δεδο-

μένα που περιέχει η βάση δεδομένων 

cloud_graph.db 



Διπλωματική Εργασία  Δραγώνας Ευάγγελος 

  Σελίδα 145 

 

Βάση δεδομένων 
cloud_graph.db 

-Περιέχει πληροφορίες για τα αρχεία που έχουν 

συγχρονιστεί, με το λογαριασμό του συνδεδεμέ-

νου χρήστη. Τα δεδομένα του περιέχονται και στη 

βάση δεδομένων snapshot.db 

Βάση δεδομένων 
sync_config.db 

-Περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογα-

ριασμού στο Google Drive 

Βάση δεδομένων 
global.db 

-Περιλαμβάνει δεδομένα όπως η διεύθυνση ηλε-

κτρονικού ταχυδρομείου του συνδεδεμένου λογα-

ριασμού στο Google Drive 

RAM memory -Βρέθηκαν τα στοιχεία εισόδου του χρήστη (email 
και το password) 

Απεγκατάσταση με 
Windows Uninstall 

-Δεν βρέθηκαν οι βάσεις δεδομένων αλλά εντοπί-
στηκαν διάφορες εγγραφές στα Windows Regis-
try, κ.ά. 

Απεγκατάσταση 
με CCleaner 

-Βρέθηκαν παρόμοιες εγγραφές στα Am-
cache,Windows Registry, κ.ά. 

Mozilla 
Firefox 

Βάσεις δεδομένων 
(Web history, cache 

κ.ά. ) 
 

Από τα URLs προέκυψαν εγγραφές σχετικές με: 
-Επεξεργασία αρχείων 
-«Κατέβασμα» αρχείων 

RAM memory -Βρέθηκαν τα στοιχεία εισόδου του χρήστη (email 
και το password) 

Google  
Chrome 

Βάσεις δεδομένων 
(Web history, cache 

κ.ά. ) 
 

Από τα URLs προέκυψαν εγγραφές σχετικές με: 
-Δημιουργία νέων αρχείων 
-Επεξεργασία αρχείων 
-Διαμοιρασμός αρχείων 
-Προβολή αρχείων 
-«Κατέβασμα» αρχείων 

Recycle Bin -Διαγραφή αρχείων 
RAM memory -Βρέθηκαν το email και το username του χρήστη 

Μεταδεδομένα 
Αρχείων 

Metadata -Αλλάζουν οι χρονοσφραγίδες (σε επίπεδο file sys-
tem και όχι του περιεχομένου των αρχείων) των 
αρχείων κατά τη μεταφόρτωση (download/ up-
load) τους από και προς το νέφος 
-Η αλφαριθμητική ταυτότητα μοναδικότητας 
(MD5) του αρχείου παραμένει η ίδια πριν και μετά 
τη μεταφόρτωση (upload) 
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