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Περύληψη 

 

 

 

 

 

 

 

Άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ην δηαδίθηπν είλαη ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα φπνπ 

δηαξθψο δέρνληαλ θαη δέρνληαη επηζέζεηο απφ εηζβνιείο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο 

επηζέζεηο. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 ππήξραλ πνιχ ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο δξάζεηο θαη ηηο ηερληθέο ησλ επηηηζέκελσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη απηφ 

γηαηί φιεο νη πξνζπάζεηεο ήηαλε επηθεληξσκέλεο θπξίσο ζην λα εκπνδίζνπλ ηνπο 

εηζβνιείο λα εηζβάινπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η θαηάζηαζε απηή άξρηζε λα 

αιιάδεη ιίγν πξηλ απφ ην 2000 θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ «The Honeynet Project, 

ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ απφ εζεινληέο, ν νπνίνο αλέπηπμε εξγαιεία 

αλνηθηνχ θψδηθα αζθαιείαο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν. Έλα απφ 

ηα πην πξφζθαηα εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηθηπαθψλ επηζέζεσλ απφ 

θαθφβνπινπο ρξήζηεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο είλαη ηα honeypots και ηα 

honeynets. 
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Παξάιιεια ε ζπλερήο 

εμάπισζε ησλ worms θαη ησλ 

θαθφβνπισλ ρξεζηψλ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ 

ηεο θαθφβνπιεο δηαδηθηπαθήο 

θίλεζεο. Άκεζνο ζηφρνο ινηπφλ 

ήηαλε ε επίηεπμε ζπγθέληξσζεο θαη 

αλάιπζεο απηήο ηεο θίλεζεο, ε 

νπνία ζα βνεζνχζε ζην λα εληνπίζνπκε  ηηο ελέξγεηεο ησλ θαθφβνπισλ εηζβνιέσλ, 

λα αλαθαιχςνπκε θαηλνχξγηα είδε επηζέζεσλ, λα δνχκε πνηνί ηχπνη επηζέζεσλ θαη 

πνηα worms είλαη ελεξγά, αιιά θαη λα καο επαηζζεηνπνηήζεη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

δηθηχσλ. Έλα ηέηνην εξγαιείν πνπ πξνζνκνηψλεη ζρεδφλ νπνηνδήπνηε γλσζηφ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζην επίπεδν ηνπ δηθηχνπ είλαη ην ην honeyd. Σν honeyd 

πξνζνκνηψλεη ηε ζηνίβα δηθηχνπ, network stack, απφ ηα πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα θαη έηζη θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη virtual hosts ,εηθνληθά ζπζηήκαηα,  ηα 

νπνία θαίλνληαη ζαλ θπζηθά ζπζηήκαηα. 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο ζα εγθαηαζηαζεί έλα honeypot ην νπνίν ζα 

βαζίδεηαη ζην ινγηζκηθφ honeyd. Έπεηηα, ζην θχξηνο κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο 

ζα πινπνηεζεί κηα θαηλνχξγηα δηθηπαθή ππεξεζία γηα ην honeyd. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δηάθνξεο επηζέζεηο ζηελ ππεξεζία απηή ζηηο νπνίεο ην honeyd 

ζα πξέπεη λα ηηο εληνπίδεη.  

 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

δίθηπα, ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ δηθηχσλ ηελ αζθάιεηα , ηηο επηζέζεηο θαη ηελ πξνζηαζία 

ζηα δίθηπα Τπνινγηζηψλ. ην δεχηεξν θεθάιαην δίλνληαη νη βαζηθνί νξηζκνί, νη 

θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη νη δνκέο ησλ Honeypot, Honeynet. ην ηξίην θεθάιαην 

αλαιχεηαη ν νξηζκφο ηνπ Honeyd θαη πινπνηείηαη κηα θαηλνχξγηα δηθηπαθή ππεξεζία 

γηα ην Honeyd. Σέινο ζην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γίθηπν, IP,  TCP/IP, Μάζθα Τπνδηθηχνπ, Αζθάιεηα, Δπηζέζεηο, 

Antivirus, Firewall, IDS, Honeypot, Honeynet, honeytokens, Honeyd. 
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Abstract 

 

The computational systems which are directly connected to the Internet were 

always and still are vulnerable to intruders and automated attacks. Little information 

was available as for the actions taken and techniques used by the attackers of the 

information systems till the end of „90‟s, due to the fact that all efforts focused on 

preventing the attackers from intruding the system. This situation started changing 

since 2000 when „‟The Honeynet Project‟‟, a non-profit organization made of 

volunteers, was founded and developed open-code security tools aiming to improve 

the Internet security. Honeypots and honeynets are two of the most recent tools used 

for preventing network attacks by malicious users and automated attacks. 

The concurrent and continuous spread of worms and malicious users resulted 

in increasing the malicious network traffic. The concentration and analysis of this 

traffic was an urgent target and would help detect the actions of the malicious 

intruders, discover new attacks, detect which types of attack and which worms are 

active, but also make us sensitive to network security issues. Honeyd is a tool which 

simulates almost every known operating system on the network level. The honeyd 

simulates the network stack from most of the operating systems and in this way 

manages to create virtual hosts which appear as natural systems. 

In the framework of this diploma thesis, a honeypot based on the honeyd 

software will be installed. In the main body of this thesis a new network service for 

honeyd will be implemented. Several attacks will be performed to the service 

afterwards which should normally be detected by honeyd. 

The first chapter presents the basic information about the networks and the 

architecture of networks, the concerning attacks and computer networks security. The 

second chapter provides the basic definitions, categorizations and structures of 

Honeypot, and Honeynet. The third chapter analyze the definition of Honeyd and a 

new network service for Honeyd is implemented. Finally, the forth chapter presents 

the overall conclusions reached.  

 

Key words: Network, IP, TCP/IP, Subnet Mask, security, attacks, antivirus, firewall, 

IDS, Honeypot, Honeynet, honeytokens, Honeyd. 
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Ευχαριςτύεσ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γξ. Υξήζην Ξελάθε 

γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαζψο επίζεο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζε θάζε δήηεκα 

πνπ αθνξνχζε ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία.  

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ  Πάλν Υξηζηφθνξν, ππνςήθην ιέθηνξα 

ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ηνπ θαη θαζνδήγεζε ηνπ ζηηο 

θάζε είδνπο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζα θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

Σέινο, έλα κεγάιν «επραξηζηψ» ζηα αγαπεκέλα κνπ πξφζσπα, ηνπο θίινπο 

κνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο γνλείο κνπ, πνπ απνδέρζεθαλ φιεο ηηο επηινγέο κνπ θαη κνπ 

παξείραλ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, θαη ππνζηήξημή ηνπο φιν απηφ ην 

δηάζηεκα αθφκε θαη ηηο ζηηγκέο φπνπ ηα πξάγκαηα δελ πήγαηλαλ θαιά. 
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1 Κεφάλαιο 1 - Ειςαγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομό του Κεφαλαύου 

 

Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη 

ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαζψο επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο επηζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη ηνλ ηξφπν πξνζηαζία ηνπο. 
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1.1 Ειςαγωγό 
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1.2 Οριςμόσ Δικτύων Τπολογιςτών 

 

Ωο δίθηπν ππνινγηζηψλ νξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξνη 

απηφλνκνη θαη αλεμάξηεηνη ππνινγηζηέο ή πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ ψζηε λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο. 

Σα δίθηπα δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ ππνινγηζηψλ. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο χπαξμήο 

ηνπο, είλαη ν δηακεξηζκφο ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

θάζε κνξθήο (πξνγξάκκαηα, αξρεία, δεδνκέλα). Πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

είλαη είηε πιηθφ (hardware), π.ρ. ππνινγηζηέο, εθηππσηέο, plotters, ζθιεξνί δίζθνη είηε 

ινγηζκηθφ (software), π.ρ. δεδνκέλα, πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ, ππεξεζίεο. Σα 

πξνγξάκκαηα, ηα δεδνκέλα θαη νη ζπζθεπέο (ζθιεξνί δίζθνη, εθηππσηέο, θιπ) είλαη 

δηαζέζηκα ζε νπνηνλδήπνηε είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν, αλεμάξηεηα απφ ηε 

θπζηθή ηνπ ζέζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, αχμεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θεληξηθφο έιεγρνο θαη εχθνιε επεθηαζηκφηεηα. 

πλνπηηθά ινηπφλ νη δπλαηφηεηεο ησλ δηθηχσλ είλαη νη εμήο: 

 

 Γηακνηξαζκφο ςεθηαθψλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή πξνγξακκάησλ, 

θαθέισλ, αξρείσλ θ.ιπ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζπγθξνηείηαη έλαο 

εηθνληθφο θνηλφρξεζηνο ρψξνο, φπνπ φινη νη ρξήζηεο, αλάινγα θαη κε ηα 

πξνλφκηα - δηθαηψκαηα πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ 

δηθηχνπ, έρνπλ πξφζβαζε απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπο θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ίδηα αξρεία, ηνπο ίδηνπο θαθέινπο θαη ηηο ίδηεο 

εθαξκνγέο, αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο έρεη δεκηνπξγήζεη ην αξρείν ή ζε 

πνηνλ ππνινγηζηή έρεη εγθαηαζηαζεί ε εθαξκνγή. 

 Κνηλή ρξήζε πεξηθεξεηαθψλ ζπζθεπψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κέιε ηνπ 

δηθηχνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ θνηλνχ ηηο ίδηεο πεξηθεξεηαθέο 

ζπζθεπέο. Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο έρεη ηέζζεξηο 

ππνινγηζηέο, δελ ρξεηάδεηαη λα έρεη θαη ηέζζεξηο εθηππσηέο θαη ηέζζεξηο 

ζαξσηέο. Αξθεί κία ζπζθεπή απφ ην θάζε είδνο, ε νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο ππνινγηζηέο. Η δπλαηφηεηα απηή 

κεηαθξάδεηαη μεθάζαξα ζε εμνηθνλφκεζε θεθαιαίσλ αιιά θαη ρψξνπ. 
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 Γηακνηξαζκφο κηαο ζχλδεζεο Internet ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ 

δηθηχνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε χπαξμε κηαο θαη κνλαδηθήο ζχλδεζεο κε ην 

δηαδίθηπν αξθεί γηα λα παξάζρεη πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ππνινγηζηέο 

ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. Η ηαρχηεηα ζχλδεζεο ηνπ θάζε ππνινγηζηή κε ην 

Internet εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ζχλδεζεο (PSTN, ISDN, ADSL θ.ιπ.) 

θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ PC πνπ βξίζθνληαη ζπλδεδεκέλα ζην 

δηαδίθηπν ηελ ίδηα ζηηγκή. 

 Αμηνπνίεζε ππνινγηζηψλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ή παιαηφηεξεο 

ηερλνινγίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππνινγηζηέο πνπ σο απηφλνκεο κνλάδεο 

δελ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζε θάηη αμηφινγν (ι.ρ. επεηδή δελ 

δηέζεηαλ ζπζθεπή αλάγλσζεο CD-ROM ή επεηδή ν ζθιεξφο ηνπο δίζθνο 

είρε πεξηνξηζκέλν απνζεθεπηηθφ ρψξν), κπνξνχλ ηψξα λα εληαρζνχλ ζε 

έλα κηθξφ δίθηπν θαη λα παίμνπλ θάπνην ξφιν κέζα ζ' απηφ. 

 

1.3 Αρχιτεκτονικό και Εύδη  Δικτύων Τπολογιςτών. 

 

Η αξρηηεθηνληθή ησλ δηθηχσλ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ππνινγηζηέο 

θαη νη ινηπέο ζπζθεπέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα δηακνηξάδνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ. ε έλα δίθηπν δεδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη: 

 Σεξκαηηθνί Κφκβνη, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ (ινγηζκηθφ 
θαη πιηθφ). 

 Τπνδίθηπα, θπζηθά κέζα κεηάδνζεο, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, 
ηνπνινγία, ηεξκαηηθνί θφκβνη, πφξνη πνπ κπνξνχλ λα δηαθέξνπλ πνιχ αλά 
ππνδίθηπν. 

 πζθεπέο Γηαζχλδεζεο, νη νπνίεο δηαζπλδένπλ ηα εηεξνγελή ππνδίθηπα 
έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία ηεξκαηηθψλ θφκβσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά ππνδίθηπα. 

 

Σα είδε ησλ δηθηχσλ πνηθίινπλ θαη :  

 

 Αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή αλάπηπμή ηνπο δηαθξίλνληαη ζε : 

 Γίκηςα εςπείαρ πεπιοσήρ (Wide Area Networks,WAN), πνπ θαιχπηνπλ 
απνζηάζεηο κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ (ζπλήζσο άλσ ησλ 5 km) ζηελ ίδηα πφιε 
ή κέρξη ρηιηάδσλ ρηιηνκέηξσλ ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο - θξάηε - επείξνπο. 
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Απνηεινχληαη απφ ππνινγηζηέο, ηειεπηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο θαη γξακκέο. 
Παξαδείγκαηα ηέηνησλ δηθηχσλ είλαη ηα δίθηπα  ησλ αεξνπνξηθψλ 
εηαηξεηψλ, ηα ηξαπεδηθά δίθηπα, ηα δεκφζηα δίθηπα δεδνκέλσλ θιπ. 

 Γίκηςα μικπών αποζηάζευν ή ηοπικά δίκηςα (Local Area Networks, 
LAN) πνπ θαιχπηνπλ κηθξέο απνζηάζεηο (κεξηθψλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ ή 
ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ) θαη πεξηνξίδνληαη ζηα πιαίζηα κηαο επηρείξεζεο. Ο 
δηαρσξηζκφο ηνπο απφ ηα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο νθείιεηαη ζην φηη 
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ιεηηνπξγίαο. Σα ηνπηθά δίθηπα έρνπλ 
κηθξφ θφζηνο αλά ρξήζηε, κεγάιε ηαρχηεηα κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ, 
επεθηαζηκφηεηα, βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ, πςειφ 
επίπεδν παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ θαη 
ζπκβαηφηεηα κε ζπζθεπέο θαηαζθεπαζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα. 

 Αζηικά Γίκηςα (Metropolitan Area Networks, MAN), πνπ θαιχπηνπλ 
δίθηπα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηα ζχλνξα κηαο πφιεο. Δίλαη ηαρχηεξα απφ ηα 
ηνπηθά δίθηπα θαη κπνξνχλ λα κεηαδψζνπλ εηθφλα, θσλή θαη δεδνκέλα 
απνδνηηθφηεξα. 

 

 Αλάινγα ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ θνξέα εμππεξέηεζεο δηαθξίλνληαη ζε : 

 Ιδιυηικά δίκηςα (Private Networks). Αλήθνπλ εμ νινθιήξνπ ζε ηδησηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαη ρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο 
δεκφζησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ (leased lines) ρσξίο λα ηηο 
κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο ή ηδηφθηεηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο. 

 Γημόζια δίκηςα (Public Networks), πνπ εμππεξεηνχλ ηηο δηαζπλδέζεηο 
κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ. Υξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε απφζηαζε 
είλαη κεγάιε θαη θαζίζηαηαη απαγνξεπηηθή, ιφγσ θφζηνπο, ε ρξήζε 
απνθιεηζηηθψλ γξακκψλ. 

 

 Αλάινγα κε ηελ ηερληθή πξνψζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο δηαθξίλνληαη ζε : 

 Γίκηςα μεηαγυγήρ και Γίκηςα Ακπόαζηρ. 

 

 Αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ ππνινγηζηψλ πνπ ηα απνηεινχλ 

δηαθξίλνληαη ζε : 

 Γίκηςο Windows 

 Γίκηςο Novel (Dos)  

 Γίκηςο apletalk (για ςπολογιζηέρ ηύπος Macintosh)  

 

 Aλάινγα κε ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθξίλνληαη ζε : 

 Γίκηςα TCP/IP 

 Γίκηςα NET/BEUI  
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 Καη αλάινγα κε ηελ ζρεδίαζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε : 

 

 Client-Server (πελάηηρ-διακομιζηήρ) 

 Peer to Peer (ομόηιμα δίκηςα). 

 

 

1.4 Διευθύνςη IP και Μϊςκα υποδικτύου     

 

Η ζχλδεζε ηνπηθψλ δηθηχσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε δίθηπα επξείαο πεξηνρήο, 

δεκηνπξγεί έλα δηαδίθηπν. Οη ππνινγηζηέο πνπ ζπλδένληαη ζ' έλα δηαδίθηπν ζπλήζσο 

δελ δηαζέηνπλ ην ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν IP (Internet Protocol). Πξσηφθνιιν IP ινηπφλ 

νλνκάδεηαη ε κέζνδνο, θαηά ηελ νπνία ππνινγηζηέο κε δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ κεηαμχ ηνπο πιεξνθνξίεο. Κάζε ππνινγηζηήο ν 

νπνίνο δηαζέηεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε απηνχ ηνπ πξσηνθφιινπ, 

κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε νπνηνλδήπνηε άιιν ππνινγηζηή πνπ ππνζηεξίδεη ην 

πξσηφθνιιν ΙΡ. 

ην πξσηφθνιιν IP θάζε ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν έρεη 

κηα ζηαθεπή μοναδική διεύθςνζη πνπ επηηξέπεη ζε θάζε άιιν ππνινγηζηή πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο λα ην  πξνζδηνξίζεη απφιπηα. Η εμέιημε ηνπ πξσηνθφιινπ ΙΡ είλαη ην 

πξσηφθνιιν TCP/IP ην νπνίν εμαζθάιηζε ηελ αθξηβή κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ 

απφ θαη πξνο έλαλ άιιν ππνινγηζηή. Η επηηπρία ηνπ πξσηνθφιινπ TCP/IP σο ηνπ 

πξσηνθφιινπ δηθηχνπ ηνπ Internet νθείιεηαη θπξίσο ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπλδέεη 

δίθηπα δηαθφξσλ κεγεζψλ θαη ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ. 

Μία δηεχζπλζε IP (Ip address - Internet Protocol address), είλαη έλαο κνλαδηθφο 

αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο γηα ηε κεηαμχ ηνπο αλαγλψξηζε θαη 

ζπλελλφεζε ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ  Κάζε ζπζθεπή πνπ αλήθεη ζην δίθηπν, φπσο 

δξνκνινγεηέο (routers), ππνινγηζηέο,  εθηππσηέο, κεραλέο γηα fax κέζσ Internet, θαη 

νξηζκέλα ηειέθσλα, πξέπεη λα έρεη ηε δηθή ηεο κνλαδηθή δηεχζπλζε. Μία δηεχζπλζε 

IP κπνξεί λα ζεσξεζεί ην αληίζηνηρν κηαο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο . Όπσο θάζε 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα θαη κνλαδηθφ θηίξην 

ή ηειέθσλν, κηα IP δηεχζλζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κνλαδηθή αλαγλψξηζε ελφο 

ππνινγηζηή ή άιιεο ζπζθεπήο πνπ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. 
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Έηζη ινηπφλ κηα δηεχζπλζε IP είλαη έλαο αξηζκφο 32 bit πνπ πξνζδηνξίδεη 

κνλαδηθά έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή (ππνινγηζηή ή άιιε ζπζθεπή, φπσο εθηππσηή ή 

δξνκνινγεηή) ζε έλα δίθηπν TCP/IP.Οη δηεπζχλζεηο IP εθθξάδνληαη θαλνληθά ζε 

κνξθή δεθαδηθψλ δηεπζχλζεσλ κε ηειείεο, κε ηέζζεξηο αξηζκνχο λα ρσξίδνληαη απφ 

ηειείεο, φπσο 192.168.1.5 

 

 

Εικόνα 1: Δεκαδική Παπάζηαζη διεςθύνζευν IP 

 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά έλα επξχηεξν δίθηπν (wide area network - WAN) 

TCP/IP σο ζπιινγή δηθηχσλ, νη δξνκνινγεηέο πνπ κεηαβηβάδνπλ παθέηα δεδνκέλσλ 

κεηαμχ δηθηχσλ δελ γλσξίδνπλ ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίδεηαη έλα παθέην πιεξνθνξηψλ. Οη δξνκνινγεηέο γλσξίδνπλ κφλν ζε 

πνην δίθηπν αλήθεη ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

είλαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ πίλαθα δηαδξνκψλ ηνπο, γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν 

κεηαβίβαζεο ηνπ παθέηνπ ζην δίθηπν θεληξηθνχ ππνινγηζηή πξννξηζκνχ. Έηζη κία 

δηεχζπλζε IP έρεη δχν ζπζηαηηθά κέξε : 

 

 Σν έλα πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ νπνίνπ κέινο είλαη 

απηφο ν ππνινγηζηήο 

 θαη ην άιιν ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππνινγηζηή.  
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Έηζη ε IP ηνπ 192.168.255.255 δειψλεη 

 

 

Εικόνα 2: Σςζηαηικά μέπη διεύθςνζηρ IP 

 

Η ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ θαίλεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ routers 

πνπ δξνκνινγνχλ ηα παθέηα IP βάζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ δηθηχνπ θαη κφλν, 

αγλνψληαο ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνινγηζηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απινπνηνχληαη νη πίλαθεο δξνκνιφγεζεο θαζψο έλα νιφθιεξν LAN κε πνιινχο 

ππνινγηζηέο θαίλεηαη ζηνπο routers κε κία κφλν δηεχζπλζε. 

Απφ ηα 32 bit ηεο δηεχζπλζεο δελ είλαη ζηαζεξνχ κήθνπο νχηε ην ηκήκα ηεο 

δηεχζπλζεο δηθηχνπ νχηε ην ηκήκα ηεο δηεχζπλζεο ππνινγηζηή, Αλάινγα κε ην πφζν 

κεγάιν είλαη ην ηκήκα ηεο IP δηεχζπλζεο πνπ αθηεξψλεηαη σο δηεχζπλζε δηθηχνπ νη 

δηεπζχλζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θιάζεηο θαη ηχπνπο : 

 

Κιάζε Α : 8 bit δηεχζπλζε δηθηχνπ / 24 bit δηεχζπλζε ππνινγηζηή 

Κιάζε Β : 16 bit δηεχζπλζε δηθηχνπ / 16 bit δηεχζπλζε ππνινγηζηή 

Κιάζε C : 24 bit δηεχζπλζε δηθηχνπ / 8 bit δηεχζπλζε ππνινγηζηή 

 

Οη θιάζεηο D θαη E ππάξρνπλ, αιιά γεληθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηειηθνχο 
ρξήζηεο. 
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Εικόνα 3: Κλάζειρ διεςθύνζευν IP 

 

Ο εηθφλα 3 καο δείρλεη ην πιήζνο δηθηχσλ θαη ππνινγηζηψλ πνπ κπνξεί θαηά 

κέγηζην λα εμππεξεηήζεη θάζε θιάζε δηεπζχλζεσλ ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ bit 

πνπ δεζκεχνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θιάζεο.  

 

 

Εικόνα 4: Πλήθορ δικηύυν και ςπολογιζηών ανά κλάζη 

 

Κάζε θιάζε δηεχζπλζεο έρεη δηαθνξεηηθή πξνεπηιεγκέλε κάζθα ππνδηθηχνπ .Η 

κάζθα ππνδηθηχνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξσηφθνιιν TCP/IP γηα λα πξνζδηνξίζεη 

αλ έλαο θεληξηθφο ππνινγηζηήο βξίζθεηαη ζην ηνπηθφ ππνδίθηπν ή ζε απνκαθξπζκέλν 

δίθηπν. 

αλ μάζκα ςποδικηύος ελλννχκε κηα ζεηξά απφ 32 bit φπνπ ηα bit ηεο 

δηεχζπλζεο δηθηχνπ έρνπλ ηηκή 1 θαη ηα bit ηεο δηεχζπλζεο ππνινγηζηή ηηκή 0. Η ηηκή 

ηεο κάζθαο παξηζηάλεηαη ζηε ζπλέρεηα ζε δεθαδηθή κνξθή κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο IP δηεπζχλζεηο. ην ζρήκα 2 θαίλνληαη νη εμ νξηζκνχ (default) 

κάζθεο γηα ηηο θιάζεηο δηεπζχλζεσλ Α, Β θαη C 
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Κλάζη Βαζική Μάζκα (Γςαδικό) 
Βαζική Μάζκα 

(Γεκαδικό) 

Α 11111111.00000000.00000000.00000000 255.0.0.0 

Β 11111111.11111111.00000000.00000000 255.255.0.0 

C 11111111.11111111.11111111.00000000 255.255.255.0 

Πίνακαρ 1: Δεκαδική και Δςαδική παπάζηαζη μάζκαρ ςποδικηύος 

 

Έηζη: 

 

 Σα δίθηπα ηεο θιάζεο A ρξεζηκνπνηνχλ κηα πξνεπηιεγκέλε κάζθα 

ππνδηθηχνπ 255.0.0.0 θαη έρνπλ ηελ πεξηνρή 0-127 σο ηελ πξψηε νθηάδα 

ηνπο. 

 Σα δίθηπα ηεο θιάζεο Β ρξεζηκνπνηνχλ κηα πξνεπηιεγκέλε κάζθα 

ππνδηθηχνπ 255.255.0.0 θαη έρνπλ ηελ πεξηνρή 128-191 σο ηελ πξψηε 

νθηάδα ηνπο. 

 Σα δίθηπα ηεο θιάζεο C ρξεζηκνπνηνχλ κηα πξνεπηιεγκέλε κάζθα 

ππνδηθηχνπ 255.255.255.0 θαη έρνπλ ηελ πεξηνρή 192-223 σο ηελ πξψηε 

νθηάδα ηνπο.  

 

 

1.5 Πρωτόκολλο  TCP/IP  

 

Σα πξσηφθνιια δηθηχσζεο, θαζνξίδνπλ ηνπο θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο θαη 

δηαδηθαζίεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νη ππνινγηζηέο ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλνχλ θαη 

αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα κεηαμχ ηνπο, θξνληίδνληαο ηαπηφρξνλα γηα ηε δηαζθάιηζε 
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ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ κεηαθεξφκελσλ «παθέησλ». Σν αξρηθφ επηθνηλσληαθφ 

πξσηφθνιιν (ζχλνιν θαλφλσλ επηθνηλσλίαο) ήηαλ ην NCP (Network Control 

Protocol) ην νπνίν φκσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, δηφηη 

απνδείρζεθε αξγφ θη αλαζθαιέο, απφ έλα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη κεγαιχηεξεο 

πνιππινθφηεηαο πξσηφθνιιν, ην γλσζηφ ζήκεξα ζαλ TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol).  

Σν πξσηφθνιιν TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Μεηάδνζεο/ Πξσηφθνιιν Internet) είλαη κηα ζπιινγή 

πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ππνινγηζηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέιε ελφο δηθηχνπ  ζα 

αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν 

θαη ηνπο πφξνπο ηνπ. Η νλνκαζία TCP/IP πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπληνκνγξαθίεο ησλ 

δπν θπξηφηεξσλ πξσηνθφιισλ πνπ πεξηέρεη ην TCP ή Transmission Control Protocol 

(Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Μεηάδνζεο) θαη ην IP ή Internet Protocol (Πξσηφθνιιν 

Γηαδηθηχνπ). 

 
 

1.6 Αςφϊλεια ςτα Δύκτυα Τπολογιςτών 

 

H αζθάιεηα ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξφιεςε θαη 

αλίρλεπζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ηε 

ιήςε  κέηξσλ.  Πνην ζπγθεθξηκέλα, ε αζθάιεηα ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ππόλητη (prevention) ηε ιήςε δειαδή κέηξσλ γηα λα πξνιεθζνχλ επηζέζεηο θαη 

θζνξέο ζηηο κνλάδεο ελφο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ, ηελ ανίσνεςζη (detection) δειαδή 

ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ πφηε, πψο θαη απφ πνηνλ πξνθιήζεθε θζνξά 

ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ κνλάδεο θαη ηελ ανηίδπαζη (reaction) ηελ ιήςε δειαδή 

κέηξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ή αλάθηεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ελφο δηθηχνπ. 

ήκεξα ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ αιιά θαη ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ γεληθφηεξα, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο: 

 Γηαζεζηκφηεηα (Availability) 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα (Confidentiality) 

 Αθεξαηφηεηα (Integrity) 
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 Γιαθεζιμόηηηα :  

Γηαζεζηκφηεηα νλνκάδεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο δηθηχνπ λα είλαη πξνζπειάζηκεο θαη 

ρσξίο αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε νη ππεξεζίεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ππνινγηζηψλ φηαλ ηηο ρξεηάδεηαη κηα εμνπζηνδνηεκέλε κνλάδα. Με ηνλ φξν 

δηαζεζηκφηεηα ελλννχκε φηη  ηα δεδνκέλα είλαη πξνζβάζηκα θαη νη ππεξεζίεο 

ιεηηνπξγνχλ, παξά ηηο φπνηεο ηπρφλ δηαηαξαρέο ηνπ δηθηχνπ, φπσο δηαθνπή 

ηξνθνδνζίαο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αηπρήκαηα ή επηζέζεηο.  Απηφ ζεκαίλεη φηη 

νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ππνινγηζηψλ ηνπ δηθηχνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα άξλεζεο 

εμππεξέηεζεο (denial of service) φηαλ επηζπκνχλ λα πξνζπειάζνπλ ηνπο 

πφξνπο ηνπ δηθηχνπ. 

 

 Δμπιζηεςηικόηηηα : 

Με ηνλ φξν εκπηζηεπηηθφηεηα νξίδνπκε ηελ απνθπγή απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ 

ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. πγθεθξηκέλα, νη πιεξνθνξίεο θαη ηα 

δεδνκέλα δηθηχνπ είλαη πξνζπειάζηκα κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο 

θαζηζηψληαο αδχλαην ζε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ νπνηαδήπνηε 

πξφζβαζε. Κνηλέο εθθάλζεηο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο είλαη ε ιδιυηικόηηηα-

Privacy, δειαδή ην δηθαίσκα απνκφλσζεο θαη ειεπζεξίαο ελφο ρξήζηε απφ 

αδηθαηνιφγεηεο παξεκβάζεηο θαη "εηζβνιέο" θαη ε μςζηικόηηηα δειαδή ε 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξφζσπα 

 

 Ακεπαιόηηηα : 

Πξφθεηηαη γηα ηελ επηβεβαίσζε φηη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ απνζηαιεί, 

παξαιεθζεί ή απνζεθεπηεί είλαη πιήξε θαη δελ έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε. ηελ 

πιεξνθνξηθή, αθεξαηφηεηα ζεκαίλεη πξφιεςε κε εμνπζηνδνηεκέλεο κεηαβνιήο 

πιεξνθνξηψλ, δειαδή, πξφιεςε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε εγγξαθή ή 

δηαγξαθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο κε εμνπζηνδνηεκέλεο δεκηνπξγίαο 

δεδνκέλσλ. Δπνκέλσο, ε κεηαηξνπή, δηαγξαθή θαη δεκηνπξγία ησλ δεδνκέλσλ 

ελφο ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, γίλεηαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα κέξε. 
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1.7 Επιθϋςεισ 

 

ηηο κέξεο καο νη επηζέζεηο ελαληίνλ δηθηχσλ θαη ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

έρνπλ πάξεη κεγάιε έθηαζε θαη πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε νξγαληζκνχο, 

εηαηξείεο θαη ρξήζηεο. πλήζσο ζηφρνο ελφο θαθφβνπινπ ρξήζηε είλαη ε θαηάξγεζε 

ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο θαη ε ππνθινπή απνξξήησλ δεδνκέλσλ 

πξνο φθειφο ηνπ. Οη θαηεγνξίεο ησλ πηζαλψλ επηζέζεσλ πνπ κπνξεί λα δερζεί έλα 

δίθηπν ή ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα είλαη νη εμήο: 

 

1.7.1 Απόκτηςη πληροφοριών για το ςύςτημα 

 

θνπφο ηεο επίζεζεο απηήο είλαη ε απφθηεζε κηαο θαιήο εηθφλαο ηνπ ππφ 

εμέηαζε δηθηχνπ (αξρηηεθηνληθή θαη ζπζηήκαηα), ε εχξεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θαη ηνπ κέξνπο πνπ απηέο εθηεινχληαη θαη ην είδνο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (πρ. ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, mail servers, DNS servers θηι.). Η 

επίζεζε κπνξεί λα γίλεη κε εληειψο παζεηηθό ηξφπν (παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο 

πξνο θαη απφ ην δίθηπν) αιιά γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεηάδεηαη παξνπζία ηνπ 

θαθφβνπινπ ζε έλα ζεκείν δηέιεπζεο ηεο θίλεζεο. Δπίζεο κέζσ θνηλψλ εξγαιείσλ 

δηθηχνπ (DNS zone transfers, ping, traceroute, εμέηαζε ζειίδσλ web) επηηπγράλεηαη 

θαη ελεξγεηηθή δηεξεχλεζε ησλ δηθηχσλ. Άιια γλσζηά εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα γίλεη νπνηαδήπνηε επίζεζε είλαη ηα IPscanners θαη ην Nmap, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα Finger Printing (αλαθάιπςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο) θαη γηα Port Scanning (αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζηα ports). 

 

1.7.2 Μη εξουςιοδοτημένη πρόςβαςη 

 

θνπφο ηεο παξαπάλσ επίζεζεο είλαη ε ππνθινπή θσδηθψλ. Η ππνθινπή 

κπνξεί λα γίλεη θαη‟ αξρήλ κέζσ «Social Engineering». Σν Social Engineering είλαη ν 

πην εχθνινο ηξφπνο ππνθινπήο θαη ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ αθέιεηα ησλ 

δηαρεηξηζηψλ. Η ππνθινπή θσδηθψλ νθείιεηαη θαη ζε δηαρεηξηζηηθέο ηαθηηθέο φπσο ε 

ρξήζε «αδχλακσλ» θσδηθψλ (πρ. ιέμεηο κε λφεκα θαη φρη ηπραία ρξήζε γξακκάησλ, 
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αξηζκψλ θαη ζπκβφισλ) θαη ε θαθή πξνζηαζία ησλ θσδηθψλ (απνζηνιή θσδηθνχ 

ρσξίο θξππηνγξάθεζε). Δπίζεο κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε κπνξεί λα πξνέιζεη 

θαη απφ κε πξνβιεπφκελα ζεκεία εμφδνπ ηνπ δηθηχνπ (πρ. modems). Σέινο, θπξίσο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε ξαγδαία αλάπηπμε θαη ρξήζε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε είλαη πνιχ πην εχθνιε ζε ζρέζε κε ηα ελζχξκαηα κέζα. 

Η αζχξκαηε κεηάδνζε παξνπζηάδεη αξθεηά θελά αζθαιείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ρξήζε αδχλακσλ πξσηνθφιισλ αζθαιείαο (πρ. WEP - Wired Equivalent Privacy). Σν 

WEP είλαη έλα πξσηφθνιιν αζθάιεηαο ηνπ MAC επηπέδνπ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε 

ρξήζε ηνπ αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο RC4 κε θάπνην κπζηηθφ θιεηδί 64 ή 128 bit. 

Σν κπζηηθφ θιεηδί είλαη θνηλφ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο πνπ επηθνηλσλνχλ.  

 

1.7.3 Υποκλοπή και παραποίηςη  

 

Η επίζεζε απηή ρσξίδεηαη ζε δπν θαηεγνξίεο ην Packet sniffing θαη ην “Man-in- 

the-Middle attacks”. Σν packet sniffing είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

παξαθνινχζεζε κέζσ ελφο sniffer (πρ. Snort) ησλ παθέησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην 

δίθηπν θαη εθκαίεπζε δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ πιεξνθνξηψλ. Μπνξεί λα ζπκβεί ζε 

δίθηπα κε Hub, ζε κε αζθαιηζκέλα αζχξκαηα δίθηπα. Κάζε πιεξνθνξία πνπ 

θπθινθνξεί κε θξππηνγξαθεκέλε είλαη δηαζέζηκε ζε απηφλ πνπ παξαθνινπζεί (πρ. 

telnet passwords, web passwords, email, αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ θηι.). 

Οη επηζέζεηο “Man-in-the-Middle” πξνθχπηνπλ φηαλ θάπνηνο παξεκβιεζεί ζε κηα 

επηθνηλσλία θαη πξνζπαζήζεη είηε λα ππνθιέςεη ηα ζηνηρεία είηε λα ππνθξηζεί φηη είλαη 

θάπνηνο ηξίηνο θνξέαο (πρ. ARP poisoning, TCP session hijacking, DNS cache 

poisoning). Σν ARP poisoning είλαη ηχπνο παξαβίαζεο ζε δίθηπν ππνινγηζηψλ ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν ARP. Ο θαθφβνπινο ρξήζηεο κπνξεί, κεηαδίδνληαο 

ιαλζαζκέλα παθέηα ARP, λα κπεξδέςεη άιινπο host ψζηε λα ζηείινπλ ηα πιαίζηα 

δεδνκέλσλ (data frames) ηνπο ζε άιινλ ππνινγηζηή ρσξίο λα ην αληηιεθζνχλ θαη 

παξάιιεια έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθιείζεη έλαλ host απφ έλα δίθηπν. Σν Session 

Hijacking είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάιεςεο κηαο ελεξγήο ζπλεδξίαο. Έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ιφγνπο πνπ είλαη ρξήζηκε κία ηέηνηα επίζεζε είλαη ε παξάθακςε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ψζηε λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε έλαλ 

ππνινγηζηή. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπλεδξία είλαη ήδε ελεξγή, δελ ππάξρεη ιφγνο γηα εθ 

λένπ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο θαη έηζη ν επηηηζέκελνο κπνξεί λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
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ζε πφξνπο θαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο θσδηθνχο πξφζβαζεο, ζηνηρεία ηεο 

ηξάπεδαο θαη πνιιά άιια. Η επίζεζε DNS cache poisoning (πνπ πνιιέο θνξέο 

αλαθέξεηαη θαη σο cache pollution - κφιπλζε) είλαη κηα ηερληθή επίζεζεο πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν λα εηζαγάγεη ςεχηηθεο πιεξνθνξίεο DNS ζηνλ 

εμππεξεηεηή. 

Ο θπξηφηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ επηζέζεσλ απηψλ είλαη ε ρξήζε 

θξππηνγξαθίαο ζε θάπνηεο εθαξκνγέο φπσο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ telnet κε ssh θαη ε 

ρξήζε ηεο θξππηνγξαθεκέλεο εθδνρήο ηνπ IMAP γηα email (https). Δπίζεο 

απαξαίηεηε είλαη ε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ππνγξαθψλ ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ θξππηνγξαθία θαη επηβεβαίσζε ηαπηφηεηαο. 

 

1.7.4  Malware - Κακόβουλο λογιςμικό 

 

Η παξαπάλσ επίζεζε είλαη ίζσο ε πην γλσζηή κηαο θαη αληηκέησπνη κε απηή 

έξρνληαη φινη νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεδφλ θαζεκεξηλά. Υσξίδεηαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. Μηα θαηεγνξία είλαη νη ιοί δούπειοι ίπποι - Trojans. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ 

Γνχξεησλ ίππσλ  είλαη ε αξγή δηάδνζε ηνπο ζε έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ θαη ην 

γεγνλφο φηη είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα. Η δεχηεξε θαηεγνξία 

είλαη νη αςηόμαηα διαδιδόμενοι ιοί - worms. Σα worms εθκεηαιιεχνληαη πξνβιήκαηα 

ινγηζκηθνχ ζε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ή εθαξκνγέο γηα λα κεηαδνζνχλ ζην δηαδίθηπν. 

Δπίζεο γίλεηαη ρξήζε παξαπιαλεηηθψλ email πνπ παξαζχξνπλ ην ρξήζηε ζην λα 

εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ππνινγηζηή ηνπ, ελψ παξάιιεια γίλεηαη ρξήζε 

ηνπ θαηαιφγνπ δηεπζχλζεσλ ηνπ ρξήζηε γηα ηε κεηάδνζε ζε λένπο ρξήζηεο.  

 

1.7.5 Επιθέςεισ Άρνηςησ Υπηρεςίασ (DoS – Denial of Service) και DDOS 

επιθέςεισ (Κατανεμημένεσ D.O.S. Επιθέςεισ - Distributed D.O.S. 

Attacks) 

 

Οη DoS (Denial of Service) επηζέζεηο απνηεινχλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

απεηιέο θαη κεηαμχ ησλ δπζθνιφηεξσλ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο ζην ζεκεξηλφ 

δηαδίθηπν. Ιδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο είλαη νη DDOS (Distributed D.O.S. Attacks) 

επηζέζεηο, ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο κπνξνχλ λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Με 
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ειάρηζηε ή θακία πξνεηδνπνίεζε, κηα επίζεζε DDoS κπνξεί εχθνια λα εμαληιήζεη 

ηνπο ππνινγηζηηθνχο θαη επηθνηλσληαθνχο πφξνπο ηνπ ζχκαηφο ηεο κέζα ζε έλα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

1.7.5.1  DoS Eπιθέςεισ – Denial of Service Attacks  

 

Οη DoS επηζέζεηο απνζθνπνχλ φρη ηελ ππνθινπή θσδηθψλ θαη πξνγξακκάησλ, 

αιιά λα ζέζνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνλ ππνινγηζηή/ζχζηεκα ζηνλ νπνίν επηηίζεληαη. 

θνπφο απηψλ ησλ επηζέζεσλ είλαη ε ππεξθφξησζε ηνπ ζπζηήκαηνο – ζηφρνο, 

θαηαλαιψλνληαο κλήκε θαη bandwidth έηζη ψζηε λα κελ είλαη ζε ζέζε πιένλ λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο θαλνληθνχο ρξήζηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απνζηνιήο 

παθέησλ δεδνκέλσλ (data packets) ζε ππεξβνιηθά κεγάιν ξπζκφ έηζη ψζηε ην 

ζχζηεκα-ζηφρνο λα αδπλαηεί λα ηα επεμεξγαζηεί κε απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο λα πξέπεη λα γίλεη επαλεθθίλεζε (reboot) ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Οη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη Denial Of Service είλαη νη επηζέζεηο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη αδπλακίεο ηνπ πξσηνθφιινπ TCP/IP, νη επηζέζεηο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη αδπλακίεο ηνπ IPv4 θαη νη επηζέζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

εξανηλήζοςν όλοςρ ηοςρ πόποςρ (resources) - κλήκε, CPU-RAM, Bandwidth - ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηφρνπ κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Μεξηθέο DoS επηζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξσηφθνιιν TCP/IP είλαη νη Ping 

of Death, Teardrop, SYN Attack, Land Attack και Smurf Attack. 

 

Εικόνα 5: Denial of service attack 
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 Ping of Denial (γλσζηή θαη σο Ping of Death). Απηή ε επίζεζε είλαη πνιχ 

γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχηαλ παιαηφηεξα γηα λα θάλεη απνκαθξπζκέλα 

ζπζηήκαηα λα "παγψλνπλ" (hang) ή αθφκα θαη λα θάλνπλ απηφκαηε 

επαλεθθίλεζε (reboot), έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κελ κπνξνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηφ πιένλ δελ είλαη εθηθηφ κηα θαη ζηηο κέξεο καο ζρεδφλ 

φινη νη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ (Systems Administrators) έρνπλ 

αλαβαζκίζεη ηα ζπζηήκαηά ηνπο θάλνληάο ηα αζθαιή απφ ηέηνηεο επηζέζεηο. 

 

Ο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηή ε επίζεζε είλαη λα ζηείιεη θάπνηνο έλα παθέην data 

(data packet) πνπ ππεξβαίλεη ην κέγηζην επηηξεπφκελν φξην bytes ηνπ πξσηνθφιινπ 

TCP/IP, πνπ είλαη 65536. ηέιλνληαο έλα παθέην data (data packet) κεγαιχηεξν απφ 

απηφ, ακέζσο ην ζχζηεκα-ζηφρνο παζαίλεη θαηάξξεπζε (crash) ή "παγψλεη" (hang) ή 

θάλεη επαλεθθίλεζε (reboot). Σν Ping Of Death έγηλε πνιχ δεκνθηιέο ιφγσ ηεο 

επθνιίαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ. Δπίζεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε επίζεζε ήηαλ θαη είλαη 

αθφκα πνιχ δεκνθηιήο ζην IRC (Internet Relay Chat). 

 

Εικόνα 6 : Ping of Denial Attack 

 

 Teardrop: Απηή ε επίζεζε εθκεηαιιεχεηαη ηελ αδπλακία ηνπ πξσηνθφιινπ 

TCP/IP ζηελ επαλαζχλδεζε (reassembly) ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ (data 

packets) θαηά ηελ ιήςε ηνπο. Όηαλ ζηέιλνληαη data ζην Internet απηά 

θαηαλέκνληαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ζηελ ππνινγηζηή πνπ θάλεη ηελ κεηάδνζε 

θαη ζπλαξκνινγνχληαη πάιη ζηνλ ππνινγηζηή πνπ ιακβάλεη. Αο ππνζέζνπκε φηη 

ζέινπκε λα ζηείινπκε 8000 bytes απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιινλ. Γελ ζα 

ηα ζηείινπκε φια καδί κε κία κεηάδνζε (transmission) αιιά ζα θνπνχλ ζε 

κηθξφηεξα παθέηα data (data packets) θαη θάζε παθέην ζα έρεη ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη απφ ηα 8000 bytes φπσο : ην 1ν παθέην  ζα έρεη byte 1 έσο byte 1500, 
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ην 2ν παθέην  ζα έρεη byte 1501 έσο byte 3000, ην 3ν παθέην  ζα έρεη byte 3001 

έσο byte 4000 θ.ι.π.  

Απηά ηα παθέηα έρνπλ ζην αξρηθφ ηνπο θνκκάηη (TCP header) έλα πεδίν (offset) 

πνπ πεξηγξάθεη πσο ζα γίλεη ε ζπλαξκνιφγεζε ζην ζχζηεκα πνπ ζα ιάβεη ηα 

παθέηα. ηελ επίζεζε απηή ηα παθέηα πνπ ζηέιλνληαη ππεξθαιχπηνπλ ην έλα ην άιιν 

κε απνηέιεζκα φηαλ ην ζχζηεκα πνπ ηα ιακβάλεη πξνζπαζεί λα ηα ζπλαξκνινγήζεη 

(reassembly) λα θαηαξξεχζεη (crash) ή λα "παγψζεη" (hang) ή λα θάλεη επαλεθθίλεζε 

(reboot). 

 

Εικόνα 7: Teardrop Επίθεζη 

 

 SYN Flood Attack ή Land Attack: Απηέο νη δχν επηζέζεηο είλαη ίδηεο κε ηε 

δηαθνξά φηη ε SYN attack (Synchronise Flooding Attack) ρξεζηκνπνηεί 

αλχπαξθηεο δηεπζχλζεηο IP γηα λα αλαγθάζεη ην ζχζηεκα ζηφρν λα πεξηκέλεη κηα 

απάληεζε απφ αλχπαξθηε IP δηεχζπλζε ελψ ε Land Attack αληί γηα αλχπαξθηεο 

IP δηεπζχλζεηο ρξεζηκνπνηεί ηελ IP ηνπ ζπζηήκαηνο-ζηφρνπ θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα κηα αηειείσηε ζεηξά (endless loop) επεμεξγαζίαο γηα ην ζχζηεκα. 

Καη νη δχν επηζέζεηο, φηαλ γίλνληαη καδηθά, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηάξξεπζε (crash) ή ην "πάγσκα" (hang) ή ηελ επαλεθθίλεζε (reboot) ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Εικόνα 8: SYN Flood Attack 
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 Smurf Attack: Η Smurf attack είλαη κηα επίζεζε φπνπ ζηέιλεηαη έλαο 

ππέξνγθνο αξηζκφο απφ ping requests ζπλήζσο ζηνλ router ηνπ δηθηχνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεχηηθεο (spoofed) IP δηεπζχλζεηο κέζα απφ ην ίδην ην δίθηπν. Κάζε 

θνξά πνπ ν router δέρεηαη έλα ηέηνην Ping request είηε ην δηαλέκεη (route it) είηε 

απαληάεη ζε απηφ (echo back), κε απνηέιεζκα λα ππεξθνξησζεί ην δίθηπν θαη λα 

ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί. 

 

 

Εικόνα 9: Smurf Attack 

 

1.7.5.2  Κατανεμημένεσ D.O.S. Επιθέςεισ - Distributed D.O.S. Attacks 

 

Οη DDoS επιθέζειρ απνηεινχληαη απφ ξνέο παθέησλ απφ αλφκνηεο πεγέο. 

Απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζπληνληζκέλσλ δηαδηθηπαθψλ 

hosts γηα λα θαηαλαιψζνπλ θάπνην θξίζηκν πφξν ζην ζχκα ηνπο θαη έηζη απηφ δελ 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνπο λφκηκνπο πειάηεο ηνπ. Η θίλεζε ζπλήζσο είλαη ηφζν 

ζπγθεληξσηηθή ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηα λφκηκα παθέηα απφ ηα 

παθέηα ηεο επίζεζεο. 

 

    Εικόνα 10: Distributed D.O.S. Attacks 
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Μηα επίζεζε DDoS ρξεζηκνπνηεί πνιινχο ππνινγηζηέο γηα λα πξνσζήζεη κηα 

ζπληνληζκέλε επίζεζε DoS ελάληηα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία πειαηψλ / εμππεξεηεηψλ, ν επηηηζέκελνο είλαη ζε 

ζέζε λα πνιιαπιαζηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο DoS επίζεζεο 

εθκεηαιιεπφκελνο ηνπο πφξνπο πνιιψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκεχνπλ ζαλ 

πιαηθφξκεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επίζεζεο. Η επίζεζε DDoS είλαη ε πην εμειηγκέλε 

κνξθή DoS επίζεζεο. Ξερσξίδεη απφ ηηο άιιεο επηζέζεηο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηεο 

λα αλαπηχζζεηαη κε έλαλ δηαλεκεκέλν ηξφπν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λα αζξνίδεη 

απηέο ηηο δπλάκεηο γηα λα δεκηνπξγήζεη κεγάιε δηαζηάζεσλ θίλεζε. Οη DDoS 

επηζέζεηο δελ πξνζπαζνχλ λα παξαβηάζνπλ ην ζχζηεκα ηνπ ζηφρνπ. Ο θχξηνο 

ζηφρνο ηνπο είλαη λα πξνθιεζεί δεκηά ζε έλα ζχκα είηε γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, είηε 

γηα ην πιηθφ θέξδνο, είηε γηα ηε δεκνζηφηεηα. 

Μηα DDoS επίζεζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηνηρεία: 

 

 Τον ππαγμαηικό επιηιθέμενο (attacker). 

 Τοςρ σειπιζηέρ (handlers) ή ηοςρ κύπιοςρ, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ hosts 

ζηνπο νπνίνπο ηξέρεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα ηθαλφ λα ειέγρεη πνιιαπινχο 

πξάθηνξεο. Σνπο πξάθηνξεο (agents) ή zombie hosts επίζεζεο, νη νπνίνη είλαη 

ππνλνκεπκέλνη hosts πνπ ηξέρνπλ έλα εηδηθφ πξφγξακκα πνπ είλαη αξκφδην γηα 

ηελ παξαγσγή κηαο ξνήο παθέησλ πξνο ην πξννξηδφκελν ζχκα. 

 Το θύμα(victim) ή ηο ζηόσο (host). 

 

 

Εικόνα 11: Architecture of a DDoS Attack 
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1.8 Προςταςύα ςτα Δύκτυα Τπολογιςτών 

 

Η πξνζηαζία ησλ δηθηχσλ θαη ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ηερληθά 

δχζθνιν θαη νηθνλνκηθά αζχκθνξν λα επηηεπρζεί γηα φια ηα είδε ησλ επηζέζεσλ. Γηα 

λα κπνξέζεη θάπνηνο λα πεη πνηεο είλαη θάζε θνξά νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο ψζηε λα 

επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αζθάιεηαο πξέπεη λα εμεηάζεη αξθεηέο 

παξακέηξνπο, νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ζέιεη λα 

πξνζηαηέςεη, κε ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη θαζέλα απφ απηά, κε ηελ δνκή 

ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Αο δνχκε φκσο θάπνηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά κηαο πινπνίεζεο αζθαιείαο ζε έλα δίθηπν. 

 

1.8.1 Antivirus 

 

Σα antivirus είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ηξέρνπλ ζε έλα ζχζηεκα θαη ειέγρνπλ 

θάζε δηεξγαζία πνπ εθηειείηαη γηα λα δνπλ αλ πξφθεηηαη γηα κηα δηεξγαζία ε νπνία δελ 

θάλεη θάηη παξάλνκν, ή γηα κηα δηεξγαζία πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ηφο, ζθνπιήθη ή 

δνχξεηνο ίππνο θαη ε νπνία είλαη θαθφβνπιε. ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά ηέηνηα 

πξνγξάκκαηα, εκπνξηθά ή κε, θαη ηα νπνία έρνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. Ο 

ζπλεζέζηεξνο είλαη κε ηελ ρξήζε Signatures δειαδή κηα ιίζηα κε αθνινπζίεο 

ελεξγεηψλ πνπ ζεσξεί χπνπηεο ή ελδεηθηηθέο επίζεζεο. Όζα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ειέγρνπλ γηα δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία 

ελεξγεηψλ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί θαη ραξαθηεξηζηεί σο παξάλνκε. Μφιηο κηα 

ηέηνηα αθνινπζία ελεξγεηψλ εθηειεζηεί ζην ζχζηεκα, ηφηε απηνκάησο ην πξφγξακκα 

πνπ ηελ εθηέιεζε ζεσξείηαη ηφο θαη ε εθηέιεζή ηνπ εκπνδίδεηαη απφ ην antivirus. 

Η ρξήζε antivirus πξνγξακκάησλ ζεσξείηαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ελφο πιάλνπ 

αζθαιείαο θαη δελ πξέπεη λα ιείπεη ζρεδφλ πνηέ απφ θαλέλα ζχζηεκα. Δπεηδή 

κάιηζηα είλαη θαη απφ ηηο πξψηεο ηερλνινγίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπζηεκάησλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη βξίζθεηαη ζε αξθεηά ψξηκν ζηάδην, ζε 

ζρέζε πάληα κε ηηο άιιεο ιχζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ή αλαπηπρζεί γηα ηελ 

πξνζηαζία ελφο ζπζηήκαηνο απφ θαθφβνπιεο δηεξγαζίεο. 

Ωζηφζν ηα antivirus πξνγξάκκαηα έρνπλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ην κεγαιχηεξν 

απφ ηα νπνία εληνπίδεηαη ζην φηη ππάξρεη άκεζε εμάξηεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
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πξνγξάκκαηνο. Δπεηδή ηνί θαη άιια θαθφβνπια πξνγξάκκαηα αλαπηχζζνληαη 

ζπλερψο, πξέπεη λα βγαίλνπλ ζπλερψο signatures γηα απηά, ψζηε λα κπνξεί ην 

antivirus λα ηα αλαγλσξίζεη. Όζν πην γξήγνξα αλαθνηλσζνχλ ηα λέα signatures, ηφζν 

πην γξήγνξα ζα πξνζηαηεπηεί ν ππνινγηζηήο. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ην βαζηθφηεξν 

πξφβιεκα ησλ antivirus πξνγξακκάησλ δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, αιιά κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο.  Αλ ν ρξήζηεο δελ ελεκεξψζεη ην πξφγξακκά ηνπ, 

ηφηε απηνκάησο αθήλεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθηεζεηκέλν ζε θίλδπλν απφ ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα έρεη πξνζηαηεπηεί. Δπνκέλσο ε πξνζηαζία πνπ ηνπο παξέρεη είλαη 

ππνδεέζηεξε απφ απηή πνπ ζα έπξεπε ή ζα κπνξνχζε, απιά θαη κφλν επεηδή ν 

ρξήζηεο ακειεί λα εθηειέζεη κηα απιή δηαδηθαζία. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ 

ζπρλέο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πεξηζζφηεξν απφ ζεκηηή ε χπαξμε ελφο κεραληζκνχ 

απηφκαηεο ελεκέξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ κάιηζηα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

χπαξμεο ελφο εμππεξεηεηή ζην δίθηπν, ν νπνίνο ζα αλαιακβάλεη λα ελεκεξψλεη ηνπο 

πειάηεο ηνπ, ηφηε έρνπκε αθφκε θαιχηεξε θαηάζηαζε. 

 

1.8.2  Firewall 

 

Σν firewall ή ηείρνο πξνζηαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη θάπνηα 

ζπζθεπή ή πξφγξακκα πνπ είλαη έηζη ξπζκηζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ή λα απνξξίπηεη 

παθέηα δεδνκέλσλ πνπ πεξλνχλ απφ έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ ζε έλα άιιν [1]. Η 

θχξηα ιεηηνπξγία ελφο firewall είλαη ε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ αλάκεζα 

ζε δχν δίθηπα ππνινγηζηψλ. πλήζσο ηα δχν απηά δίθηπα είλαη ην Γηαδίθηπν θαη ην 

ηνπηθφ/εηαηξηθφ δίθηπν ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο. Σν 

δηαδίθηπν έρεη κηθξφ βαζκφ εκπηζηνζχλεο (low level of trust), ελψ ην εηαηξηθφ δίθηπν ή 

ην δίθηπν ελφο ζπηηηνχ δηαζέηεη ηνλ κέγηζην βαζκφ εκπηζηνζχλεο.  

 

 

Εικόνα 12: Firewall 
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Ο ζθνπφο ηεο ηνπνζέηεζεο ελφο firewall είλαη ε πξφιεςε επηζέζεσλ ζην ηνπηθφ 

δίθηπν θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο. Παξφια απηά φκσο, έλα firewall κπνξεί λα 

απνδεηρζεί κε απνδνηηθφ εάλ δελ ξπζκηζηεί ζσζηά. Η ζσζηή πξαθηηθή είλαη ην 

firewall λα ξπζκίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα απνξξίπηεη φιεο ηηο ζπλδέζεηο εθηφο απηψλ 

πνπ επηηξέπεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ (default-deny). Γηα λα ξπζκηζηεί ζσζηά έλα 

firewall ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ λα έρεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ δηθηχνπ θαη επίζεο λα δηαζέηεη πνιχ θαιέο γλψζεηο πάλσ ζηα δίθηπα 

ππνινγηζηψλ.  

Η ηερλνινγία ηνπ firewall εκθαλίζηεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηαλ 

αθφκε ην Γηαδίθηπν ήηαλ ζε πξψηκα ζηάδηα. ήκεξα ν φξνο απηφο έθηαζε λα ζεκαίλεη 

ην ινγηζκηθφ ή πιηθφ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ νχησο ψζηε 

λα απνηξέςεη ηελ δηάδνζε ηψλ, δνχξεησλ ίππσλ θαη ηηο επηζέζεηο απφ θαθφβνπινπο 

ρξήζηεο. Σν firewall αλαπηχρζεθε σο εμήο : 

 

1.8.2.1   1η γενιά - Φίλτρα πακέτων 

 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ δεκνζίεπκα πάλσ ζηελ ηερλνινγία firewall πξνέθπςε ην 

1988 φηαλ νη κεραληθνί ηεο DEC (Digital Equipment Corporation) αλέπηπμαλ θίιηξα 

παθέησλ δεδνκέλσλ (data packet filters). Σα θίιηξα απηά ζεσξνχληαη σο ε πξψηε 

γεληά firewall. Η ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα δηαβάδνπλ ηα παθέηα δεδνκέλσλ πνπ 

δηαθηλνχληαη απφ ην έλα δίθηπν ζην άιιν θαη, εάλ θάπνην παθέην ηαηξηάδεη κε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν θαλφλα, ηφηε ην απνξξίπηνπλ. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ είλαη ζε ζέζε 

λα νξίζεη ηνπο θαλφλεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα απνξξίπηνληαη ηα παθέηα.  

Απηφο ν ηχπνο firewall δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην εάλ θάπνην παθέην αλήθεη ζε κία 

ζχλδεζε, δειαδή δελ απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπλδέζεσλ απφ ην έλα δίθηπν ζην άιιν (stateless packet filtering). 

Αληηζέησο, θηιηξάξεη θάζε παθέην κε βάζε ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην ίδην 

ην παθέην (π.ρ. δηεχζπλζε IP πξνέιεπζεο, δηεχζπλζε IP πξννξηζκνχ, πξσηφθνιιν, 

αξηζκφο ζχξαο θνθ). Δπεηδή ηα πξσηφθνιια TCP θαη UDP ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επξέσο 

δηαδεδνκέλεο ζχξεο (Well known ports), έλα firewall πξψηεο γεληάο κπνξεί λα 

μερσξίζεη ηα παθέηα πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

email, ηελ κεηαθνξά αξρείσλ, ηελ πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν θνθ. 

 



 

36 

 

Εικόνα 13: 1η γενιά - Φίληπα πακέηυν 

 

1.8.2.2   2η γενιά - Φίλτρα κατάςταςησ 

 

Η δεχηεξε γεληά firewall αλαπηχρζεθε απφ ηξεηο εξεπλεηέο ζηα εξγαζηήξηα ηεο 

AT&T Bell: Dave Presetto, Howard Trickey θαη Kshitij Nigam. Σα firewall ηεο δεχηεξεο 

γεληάο δξνπλ φπσο ηα firewall πξψηεο γεληάο κε θάπνηεο επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο. 

Μία απφ απηέο είλαη φηη πιένλ εμεηάδνπλ θαη ηελ θαηάζηαζε (state) ηνπ θάζε παθέηνπ, 

δειαδή ηελ ζχλδεζε απφ ηελ νπνία πξνήιζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη αλαθέξνληαη σο 

θίιηξα θαηάζηαζεο (stateful firewalls). Σα θίιηξα απηά θξαηνχλ αλά πάζα ζηηγκή 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ θαη 

επηπιένλ κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ εάλ έλα παθέην απνηειεί ηελ αξρή ή ην ηέινο κία 

λέαο ζχλδεζεο ή κέξνο κίαο ήδε ππάξρνπζαο. 

Οη δηαρεηξηζηέο ηέηνησλ firewalls κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηνπο θαλφλεο βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν (Γηαδίθηπν) 

πξνο ην ηνπηθφ/εηαηξηθφ δίθηπν. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη πην εχθνιε ε πξφιεςε 

δηαθφξσλ εηδψλ επηζέζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ή επίζεζε SYN flood. 

 

 

Εικόνα 14: 2η γενιά - Φίληπα καηάζηαζηρ 
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1.8.2.3   3η γενιά – Firewall 

 

Η ηξίηε γεληά firewall βαζίδεηαη πιένλ ζην επίπεδν εθαξκνγψλ ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν αλαθνξάο OSI (Open Systems Interconnection). Σν κνληέιν αλαθνξάο OSI 

είλαη έλα πξφηππν αλαθνξάο δηαζχλδεζεο αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε, πψο ηα δηάθνξα δηθηπαθά 

“πξσηφθνιια” ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 

Εικόνα 15: Open Systems Interconnection 

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο γεληάο firewall είλαη φηη κπνξεί λα 

αληηιακβάλεηαη πνηα πξνγξάκκαηα θαη πξσηφθνιια πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

κία λέα ζχλδεζε (πρ FTP - File Transfer Protocon, DNS - Domain Name System, 

πεξηήγεζε ζην Γηαδίθηπν θνθ). Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

εθαξκνγέο πνπ πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεπηζχκεηεο ζπλδέζεηο ή 

θαηαρξήζεηο ελφο πξσηνθφιινπ ή κίαο ππεξεζίαο. 
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Εικόνα 16: 3η γενιά – Firewall 

 

1.8.2.4  Σήμερα (4η γενιά – Firewall ): 

 

ήκεξα εδξαηψλνληαη ηα firewall 4εο γεληάο, ηα νπνία δηαζέηνπλ γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ φζνλ 

αθνξά ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ ηνπ θαη λα ζέζεη ηνπο θαλφλεο βάζεη ηνλ νπνίσλ ζα 

απνξξίπηνληαη θάπνηα παθέηα ή ζπλδέζεηο. Σα firewall 4εο γεληάο κπνξνχλ πιένλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε άιια 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην IPS - Intrusion Prevention System. 

Με ηελ ρξήζε firewalls κπνξνύλ λα αληηκεηωπηζηνύλ αξθεηέο επηζέζεηο θαη 

θπξίωο επηζέζεηο DoS ή DDoS. Επίζεο κε ηα firewalls απαγνξεύεηαη ε πξόζβαζε ζε 

ζύξεο θαη άξα ζε εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη επάιωηεο ζε επηζέζεηο. 

 

1.8.3 IDS - Σύςτημα Ανίχνευςησ Επιθέςεων 

 

Σν IDS είλαη έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ αλίρλεπζε 

πεξίεξγεο δηθηπαθήο θίλεζεο ζε έλαλ ππνινγηζηή ή ζην δίθηπν [2]. Δμ‟ νξηζκνχ έλα 

IDS απιά αληρλεχεη επηζέζεηο θαη ηηο παξνπζηάδεη ζην δηαρεηξηζηή αζθαιείαο ηνπ 

δηθηχνπ. Γελ αλαιακβάλεη δξάζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ θάλεη θάηη γηα λα πεξηνξίζεη 

ηελ εμάπισζε ηεο επίζεζεο. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο επηζέζεσλ 

ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ρξήζε Signatures, δειαδή αληρλεχνπλ παξάλνκεο αθνινπζίεο 

ελεξγεηψλ, φπσο θάλνπλ θαη ηα πεξηζζφηεξα antivirus πξνγξάκκαηα πνπ 

πεξηγξάςακε λσξίηεξα. Δθηφο απφ ηελ ρξήζε ησλ Signatures ηα IDS ζπζηήκαηα 



 

39 

αληρλεχνπλ θαη αλαιχνπλ πεξίεξγε δηθηπαθή θίλεζε θαη απνθαζίδνπλ αλ πξφθεηηαη γηα 

θάπνηνπ είδνπο επίζεζε ή φρη. 

 

Σα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο επηζέζεσλ ζπλαληψληαη ζε δχν ηχπνπο:  

 

 Network – Based (NIDSs) 

 Host – Based (HIDSs).  

 

1.8.3.1 Network – Based IDS Συςτήματα 

 

Σα Network – Based IDSs είλαη ηα πην δηαδεδνκέλα θαη εμεηάδνπλ ηε 

δηεξρφκελε δηθηπαθή θίλεζε (traffic) γηα ίρλε εηζβνιήο. ηελ (εηθφλα 18) 

παξνπζηάδεηαη ε δηάηαμε ελφο Network – Based IDS (ζηελ νπνία πεξηέρνληαη δχν 

αηζζεηήξεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ν θαζέλαο, πνπ επηθνηλσλνχλ κε έλα ζηαζκφ 

παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ δίθηπν). 

 

 

Εικόνα 17: Διάηαξη Network – Based IDS 

 

Σν Network – Based IDS ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ηνπο αηζζεηήξεο 

θαη ηνλ ζηαζκφ δηαρείξηζεο / αλάιπζεο. Ο αηζζεηήξαο βξίζθεηαη ζε έλα ηνκέα ηνπ 

δηθηχνπ θαη παξαθνινπζεί γηα χπνπηε θίλεζε. Ο ζηαζκφο δηαρείξηζεο ιακβάλεη ηηο 

ελδείμεηο θηλδχλνπ απφ ηνπο αηζζεηήξεο θαη ηηο κεηαβηβάδεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δειαδή ζηνλ δηαρεηξηζηή αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ. Οη αηζζεηήξεο είλαη 
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ζπλήζσο ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ κφλν γηα λα παξαθνινπζνχλ ην δίθηπν. Έρνπλ 

έλα δηθηπαθφ interface πνπ αλαιχεη ηα πάληα, δειαδή ιακβάλνπλ φιε ηελ δηθηπαθή 

θίλεζε, φρη κφλν φηη πξννξίδεηαη γηα ηε δηθή ηνπο IP δηεχζπλζε, αιιά θαη ην 

δηεξρφκελν απφ απηνχο traffic κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε. Αλ αληρλεχζνπλ 

θάηη χπνπην ην κεηαβηβάδνπλ ζηνλ ζηαζκφ δηαρείξηζεο / αλάιπζεο. Ο ζηαζκφο 

δηαρείξηζεο / αλάιπζεο κπνξεί λα δείμεη ηα ζήκαηα θηλδχλνπ, πνπ έιαβε απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο ή λα πξαγκαηνπνηήζεη επηπιένλ αλάιπζε. 

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ Network – Based IDSs ζςζηημάηυν είλαη αξθεηά. 

Μεξηθά απφ απηά είλαη φηη κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ θάπνηεο απφ ηηο επηζέζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθηπν. Δπηπιένλ έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη θαιχηεξα δηαηεξνχκελα 

απφ φηη ηα host – based ζπζηήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηξέρνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο είλαη απιή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ηνπνζεζία 

ζην δίθηπν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο επαίζζεηεο θίλεζεο 

δεδνκέλσλ, ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ή θάπνησλ εηδψλ πξφζβαζεο κε θαηάρξεζε 

πξνλνκίσλ εμνπζηνδφηεζεο. Έλα Network – Based IDS ζχζηεκα δελ απαηηεί 

κεηαηξνπέο ζηνπο servers κηαο επηρείξεζεο ή ζηνπο hosts γηα λα εγθαηαζηαζεί. Απηφ 

είλαη κεγάιν φθεινο, γηαηί ζπλήζσο νη servers έρνπλ θιεηζηέο αλνρέο φζν αθνξά ηε 

CPU, ην I/O θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δίζθνπ. Σέινο έλα Network – Based IDS 

ζχζηεκα δελ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ, θαη 

απηφ γηαηί δελ ιεηηνπξγεί σο δξνκνινγεηήο ή σο θάπνηα άιιε θξίζηκε ζπζθεπή. Άξα, 

ηπρφλ απνηπρία ζην ζχζηεκα ηνπ IDS δε ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

επηρείξεζε. 

Πιελ φκσο ησλ πιενλεθηεκάησλ έλα Network – Based IDSs ζύζηημα έρεη θαη 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Μεξηθά απφ απηά είλαη φηη απιά εμεηάδνπλ ηε δηθηπαθή 

ζχλδεζε ζηνλ ηνκέα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν θαη κφλν εθεί. Γειαδή δελ κπνξνχλ λα 

αληρλεχζνπλ κία επίζεζε πνπ γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ. Σν 

πξφβιεκα απηφ γίλεηαη κεγαιχηεξν ζε έλα πεξηβάιινλ κε πνιιαπιέο δηθηπψζεηο 

ethernet φπνπ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε δηθηπαθή θάιπςε, έλαο κεγάινο 

νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα αγνξάζεη πνιινχο αηζζεηήξεο θάηη πνπ ζεκαίλεη επηπιένλ 

θφζηνο. Δπίζεο ηα Network – Based IDS ζπζηήκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ 

αλάιπζε signatures γηα λα θαιχςνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο απφδνζεο. Έηζη αληρλεχνληαη 

θνηλέο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζέζεηο απφ εμσηεξηθέο πεγέο, αιιά απηή ε κέζνδνο 

δελ είλαη επαξθήο γηα πην πνιχπινθα είδε επηζέζεσλ. Δπηπιένλ έλα ζχζηεκα 

αλίρλεπζεο επηζέζεσλ κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κεηαδψζεη κεγάιεο πνζφηεηεο 
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δεδνκέλσλ ζην θεληξηθφ ζχζηεκα αλάιπζεο. Κάπνηεο θνξέο απηφ ζεκαίλεη φηη 

νπνηνδήπνηε εμεηαδφκελν παθέην παξάγεη κία κεγαιχηεξε πνζφηεηα θίλεζεο 

δεδνκέλσλ. Σν κεηνλέθηεκα εδψ είλαη φηη παξέρεηαη ειάρηζηνο ζπληνληζκφο κεηαμχ 

ησλ αηζζεηήξσλ, δειαδή νπνηνζδήπνηε αηζζεηήξαο δελ γλσξίδεη αλ θάπνηνο άιινο 

έρεη αληρλεχζεη κηα επίζεζε. Σέινο έλα Network – Based IDS ζχζηεκα πηζαλφλ λα 

αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο ζην ρεηξηζκφ επηζέζεσλ ζηε δηάξθεηα θξππηνγξαθεκέλσλ 

ζπλφδσλ. Δπηπρψο, είλαη πνιχ ιίγεο νη επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο κηαο 

θξππηνγξαθεκέλεο ζπλφδνπ, εθηφο απφ ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ εππαζψλ Web 

Servers. Απηφ ην γεγνλφο ζα γίλεη πεξηζζφηεξν εκθαλέο κε ηελ κεηάβαζε ζην ΙPv6. 

 

1.8.3.2 Host – Based IDS Συςτήματα 

 

Σα Host – Based IDSs ζςζηήμαηα παξαθνινπζνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ρξεζηψλ 

θαη εθαξκνγψλ ζην ηνπηθφ κεράλεκα γηα ίρλε εηζβνιήο. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα IDSs 

παξέρνπλ πην αθξηβή πιεξνθνξία γηα ηελ χπαξμε ή κε θάπνηαο επίζεζεο θαη απηφ 

γηαηί κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηη ζπκβαίλεη θάζε θνξά ζην ζχζηεκα. Έηζη αλ ζπκβεί 

κηα άγλσζηεο κνξθήο επίζεζε θαηά ηελ νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί ε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή, ην Host – Based IDS ζα ην αλαγλσξίζεη σο επίζεζε, 

ελψ αληίζεηα ην Network – Based IDS δελ ζα αληηιεθζεί ηελ επίζεζε. Γεληθά 

ζεσξείηαη πσο ε ρξήζε Host – Based IDS έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

ρξήζε Network – Based IDS. 

 

 

Εικόνα 18: Διάηαξη Host – Based IDS 
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Tα Host – Based IDSs ςάρλνπλ γηα ίρλε εηζβνιήο ζην ηνπηθφ ζχζηεκα ηνπ host. 

Υξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ην κεραληζκφ ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο ηνπ host ζαλ πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ςάρλνπλ γηα αζπλήζε δξαζηεξηφηεηα 

πνπ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηνπηθφ host, φπσο logins, παξάμελε πξφζβαζε ζε αξρεία, κε 

εγθεθξηκέλε αχμεζε δηθαησκάησλ ή κεηαηξνπέο ζε δηθαηψκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Η 

ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηεί κεραληζκνχο βαζηζκέλνπο ζε θαλφλεο γηα 

ηελ αλάιπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ηέηνηνο θαλφλαο κπνξεί λα 

είλαη ν εμήο: δπλαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζην ινγαξηαζκφ root (δηαρεηξηζηή) είλαη 

δπλαηή κφλν κέζσ ηεο εληνιήο su. πλεπψο, επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο πξφζβαζεο 

ζην ινγαξηαζκφ root ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο επίζεζε. 

Σα πιενλεθηήκαηα ελφο Host – Based IDS ζπζηήκαηνο είλαη φηη απνηεινχλ έλα 

πνιχ δπλαηφ εξγαιείν αλάιπζεο πηζαλψλ επηζέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζε ζέζε 

κεξηθέο θνξέο λα πνπλ ηη αθξηβψο έθαλε ν εηζβνιέαο, πνηεο εληνιέο εθηέιεζε, πνηα 

αξρεία έηξεμε θαη πνηεο ξνπηίλεο ηνπ ζπζηήκαηνο θάιεζε αληί γηα κηα αφξηζηε 

ππφζεζε φηη πξνζπάζεζε λα εθηειέζεη κηα επηθίλδπλε εληνιή. Άξα ηα Host – Based 

IDSs ζπλήζσο παξέρνπλ πνιχ πην ιεπηνκεξείο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ φηη ηα 

Network – Based IDSs. Δπηπιένλ ηα Host – Based IDSs ζπζηήκαηα έρνπλ 

κηθξφηεξνπο false positive ξπζκνχο απφ φηη ηα network based. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην 

εχξνο ησλ εληνιψλ πνπ εθηεινχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν host είλαη πνιχ πην 

εζηηαζκέλν, παξά ηα είδε ηεο θίλεζεο παθέησλ πνπ ξένπλ ζε έλα δίθηπν. Απηή ε 

ηδηφηεηα κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ Host – Based κεραληζκψλ. Σα 

Host – Based IDS ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξηβάιινληα φπνπ 

δελ ρξεηάδεηαη πιήξεο αλίρλεπζε εηζβνιψλ ή φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν bandwidth 

γηα επηθνηλσλία αηζζεηήξα – ζηαζκνχ αλάιπζεο. Δίλαη πιήξσο απηνζπληεξνχκελα, 

θάηη πνπ ηνπο επηηξέπεη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, λα εθηεινχληαη απφ read-only 

κέζα. Έηζη, νη εηζβνιείο δχζθνια κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ ην IDS. Tέινο, ζε έλα 

Host – Based ζχζηεκα είλαη επθνιφηεξν λα ζρεκαηηζηεί κία ελεξγή αληίδξαζε ζε 

πεξίπησζε επίζεζεο, φπσο ν ηεξκαηηζκφο κηαο ππεξεζίαο ή ην logging off ελφο 

επηηηζέκελνπ ρξήζηε. 

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ησλ Host – Based IDSs ζπζηεκάησλ είλαη φηη 

απαηηνχλ εγθαηάζηαζε ζην ζχζηεκα πνπ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε. Αλ γηα 

παξάδεηγκα, έρνπκε έλαλ server πνπ πξέπεη λα ηνλ πξνζηαηέςνπκε ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζεί ην IDS ζηνλ server απηφλ. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, απηφ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ρσξεηηθφηεηαο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, απηφ 
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κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο κηαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ίζσο λα κελ έρεη πξφζβαζε ζηνλ server 

φηαλ ρξεηαζηεί. Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη φηη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

εμαξηψληαη απφ ην ππάξρνλ ζχζηεκα θαηαγξαθήο (logging system) θαη ειέγρνπ ηνπ 

server. Δάλ ν server δελ ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε ε θαηαγξαθή θαη ν έιεγρνο λα είλαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα γίλεη αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Απηφ απνηειεί 

ηεξάζηην πξφβιεκα αιιαγήο ζηε δηαρείξηζε ηνπ server. Δπηπιένλ απηά ηα ζπζηήκαηα 

είλαη ζρεηηθά αθξηβά. Πνιινί νξγαληζκνί δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

πξνζηαηέςνπλ νιφθιεξα δηθηπαθά ηκήκαηα κε ηε ρξήζε Host – Based IDSs. Έηζη 

επηιέγνπλ πνηα ζπζηήκαηα ζα πξνζηαηέςνπλ θαη πνηα φρη. Απηφ ην γεγνλφο αθήλεη 

κεγάια θελά ζηελ θάιπςε ηεο αλίρλεπζεο εηζβνιψλ ζην δίθηπν, αθνχ έλαο εηζβνιέαο 

ζε έλα γεηηνληθφ  αιιά απξνζηάηεπην ζχζηεκα κπνξεί λα ππνθιέςεη authentication 

πιεξνθνξίεο ή άιιν πνιχηηκν πιηθφ απφ ην δίθηπν. Σέινο, ηα Host – Based IDSs είλαη 

πην επάισηα, ζε κεγαιχηεξν αθφκα βαζκφ απφ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αγλννχλ 

εληειψο ην πεξηβάιινλ ηνπ δηθηχνπ, άξα ν ρξφλνο αλάιπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηίκεζε δεκηψλ απφ πηζαλή εηζβνιή απμάλεη γξακκηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ host πνπ 

πξνζηαηεχνληαη. 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο επηζέζεσλ 

ζπλαληψληαη ζε δχν ηχπνπο αιιά ππάξρνπλ θαη ηξία είδε κεραληζκψλ κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί θάπνην IDS λα απνθαζίζεη αλ ππάξρεη επίζεζε ή φρη. Οη κεραληζκνί 

απηνί είλαη νη εμήο: 

 

 

 Ανάλςζη με βάζη ηα γεγονόηα ή ςπογπαθέρ (events ή signatures) 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε events ή signatures ιεηηνπξγνχλ κε ηξφπν 

αληίζηνηρν κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ antivirus πξνγξακκάησλ. Η εηαηξεία 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο IDS παξάγεη θάζε θνξά κηα ιίζηα απφ «Signatures», 

δειαδή κηα ιίζηα κε αθνινπζίεο ελεξγεηψλ πνπ ζεσξεί χπνπηεο ή ελδεηθηηθέο 

επίζεζεο. Σν IDS εξεπλά θαη αλαιχεη ην πεξηβάιινλ ειέγρνληαο γηα γλσζηέο 

αθνινπζίεο ελεξγεηψλ. Μφιηο αληρλεπηεί κηα ηέηνηα αθνινπζία, ηφηε ην IDS ελεκεξψλεη 

ηνλ ζηαζκφ ειέγρνπ γηα ην ζπκβάλ. 
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 Σηαηιζηική ανάλςζη 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαηαζθεπάδνπλ 

ζηαηηζηηθά πξφηππα γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σέηνηα πξφηππα κπνξεί λα είλαη ε κέζε 

δηάξθεηα κηαο ζπλφδνπ, ν κέζνο αξηζκφο βεκάησλ πεξηήγεζεο ζε έλα web site, ε 

κέζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο κηαο IP Γηεχζπλζεο θαη άιια ηέηνηα. Σα πξφηππα απηά 

θαζνξίδνπλ απηφ πνπ απνθαιείηαη «πλήζεο πκπεξηθνξά» θαη θάζε απφθιηζε απφ 

απηήλ ζεσξείηαη σο έλδεημε πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

 Πποζαπμόζιμα ζςζηήμαηα 

Σα πξνζαξκφζηκα ζπζηήκαηα μεθηλνχλ απφ γεληθνχο θαλφλεο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα καζαίλνπλ ή πξνζαξκφδνληαη ζε ηνπηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα ηηο ζεσξνχζαλ αζπλήζηζηεο. Μεηά απφ ηελ αξρηθή πεξίνδν κάζεζεο, 

ην ζχζηεκα θαηαιαβαίλεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ – πεξηβάιινληνο θαη 

πξνεηδνπνηεί ηνπο ππεχζπλνπο γηα αζπλήζηζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Η έξεπλα ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα ζπλερίδεηαη δηαξθψο. 

 

1.8.4 Τεχνικέσ Ανίχνευςησ Επιθέςεων 

 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ IDS γίλεηαη κε βάζε ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληρλεχζνπλ ηηο εηζβνιέο. Οη εηζβνιέο ρσξίδνληαη ζε 6 

θαηεγνξίεο: 

 

 Πξνζπάζεηα εηζφδνπ ζην ζχζηεκα, πνπ αληρλεχεηαη απφ ηππηθά πξνθίι 

ζπκπεξηθνξάο ή παξαβηάζεηο πεξηνξηζκψλ αζθαιείαο. 

 Κξπθή επίζεζε, πνπ αληρλεχεηαη επίζεο απφ ηα ηππηθά πξνθίι ζπκπεξηθνξάο. 

 Γηείζδπζε ζην ζχζηεκα ειέγρνπ αζθαιείαο, ε νπνία αληρλεχεηαη κε ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηαξξνή, πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε κηα ηππηθή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Denial of Service (άξλεζε εθηέιεζεο εθαξκνγήο), πνπ επίζεο γίλεηαη αληηιεπηή 

απφ ρξήζε πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Καθφβνπιε ρξήζε, πνπ αληρλεχεηαη κέζσ ηππηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνθίι, 

παξαβηάζεσλ θαλφλσλ αζθαιείαο, ή κε ρξήζε εηδηθψλ πξνλνκίσλ. 

 

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλίρλεπζε εηζβνιψλ ρσξίδνληαη 

αληίζηνηρα ζε δχν είδε: 

 

 Ανίσνεςζη Γιαηαπασών (Anomaly Detection)  

 

Οη ηερληθέο αλίρλεπζεο δηαηαξαρψλ ραξαθηεξίδνληαη ζαλ επηζεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε αλσκαιίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ νξίζνπκε έλα “ζχλεζεο πξνθίι 

δξαζηεξηφηεηαο” γηα έλα ζχζηεκα, ζα κπνξνχζακε ζεσξεηηθά λα ζεκαδέςνπκε (flag) 

φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ απνθιίλνπλ απφ ην θαζηεξσκέλν πξνθίι. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε βάζε έλα, ζηαηηζηηθά, ζεκαληηθφ λνχκεξν πξνζπαζεηψλ 

εηζβνιήο. Παξφια απηά αλ ην ζχλνιν ησλ επηζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιάμεη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαηαξαρήο θαηαιήγνπκε ζηηο  

 Αζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηήξα εηζβνιήο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη σο επηζεηηθέο θαη ζηηο 

 Δπηζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ είλαη αζπλήζεηο θαη θαηαιήγνπλ ζε false 

negatives δειαδή γεγνλφηα δελ ραξαθηεξίδνληαη σο επηζέζεηο, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη. 

 

Σα θπξηφηεξα ινηπφλ δεηήκαηα ζηελ αλίρλεπζε δηαηαξαρψλ ζε ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο επηζέζεσλ, είλαη λα γίλνληαη νη επηινγέο ζηα επίπεδα ησλ νξίσλ, ψζηε 

θακία απφ ηηο δχν παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο λα κελ κεγηζηνπνηείηαη. εκαληηθή 

είλαη, επίζεο θαη ε επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ παξαθνινχζεζε δεδνκέλσλ. 

Σα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο δηαηαξαρψλ είλαη ππνινγηζηηθά αθξηβά, ιφγσ ηνπ θφζηνπο 

ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ ηεο ζπλερνχο αλαλέσζεο (updating) ησλ κεηξηθψλ ηνπ πξνθίι 

ελφο ζπζηήκαηνο. Έλα ζρεκαηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηππηθνχ anomaly detection 

ζπζηήκαηνο είλαη ην παξαθάησ: 
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Εικόνα 19: Παπάδειγμα ζςζηήμαηορ ανίσνεςζηρ διαηαπασών 

 

 Ανίσνεςζη Κακήρ Σςμπεπιθοπάρ (Misuse Detection) 

 

Οη ηερληθέο αλίρλεπζεο θαθήο ζπκπεξηθνξάο (misuse detection) ζεκαίλεη φηη 

ππάξρνπλ ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο επηζέζεσλ κε ηε κνξθή ελφο πξνηχπνπ ή ελφο 

signature, ψζηε αθφκα θαη παξαιιαγέο ηεο επίζεζεο λα κπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ. Σα 

ζπζηήκαηα απηά κνηάδνπλ πνιχ κε ηα antivirus πξνγξάκκαηα αιιά δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθά ζε άγλσζηεο ηερληθέο επίζεζεο. Σα anomaly detection ζπζηήκαηα 

πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ ην ζπκπιήξσκα ηεο «θαθήο» ζπκπεξηθνξάο, ελψ ηα 

misuse detection ζπζηήκαηα πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ γλσζηέο «θαθέο» 

ζπκπεξηθνξέο. Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ζηα misuse detection ζπζηήκαηα είλαη ην 

πψο ζα δεκηνπξγήζνπκε signatures πνπ λα πεξηγξάθνπλ φιεο ηηο πηζαλέο 

παξαιιαγέο κηαο ζρεηηθήο επίζεζεο θαη πψο ζα δεκηνπξγήζνπκε signatures πνπ 

αγλννχλ ηελ κε-επηζεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έλα ζρεκαηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηππηθνχ 

misuse detection ζπζηήκαηνο είλαη ην παξαθάησ: 

 

 

Εικόνα 20: Παπάδειγμα ζςζηήμαηορ ανίσνεςζηρ «κακήρ ζςμπεπιθοπάρ» 



 

47 

1.8.5 Χρηςιμότητα IDS 

 

Η ρξήζε ελφο IDS ζην δίθηπν παξέρεη έλα δεχηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο, θάηη 

πνπ κεηψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηεηα λα παξαβηαζηεί ε αζθάιεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ. Σν IDS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεχζεη 3 εηδψλ ζπκβάληα 

αζθαιείαο. Απηά είλαη : 

 

 Σα «θαθά» ζπκβάληα, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο, 

 πκβάληα θαθήο ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή απηά πνπ έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ θαη νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλε 
ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη  

 Σα ζπκβάληα αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο αλαπνηειεζκαηηθήο δηθηπαθήο 
θίλεζεο 

 

Σα ζπκβάληα πνπ είλαη πην ζπρλά θαη ζνβαξά, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ζθνπιήθη (worm), είλαη πην ζεκαληηθφ λα εληνπηζηνχλ άκεζα απφ απηά πνπ είλαη πην 

ζπάληα ή έρνπλ κηθξφηεξε επίδξαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ζάξσζε ζπξψλ απφ 

έλαλ «πεξίεξγν» εξγαδφκελν ηεο εηαηξείαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη γηα 

θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ζπκβάλησλ έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα ηνλ 

δηαρεηξηζηή αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ. Γηα ζπκβάληα ηνπ πξψηνπ ηχπνπ ιακβάλνληαη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ ζε 

ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ή κπνξνχλ λα θπξηεπηνχλ απφ θάπνηνλ θαθφβνπιν ρξήζηε. Γηα 

ζπκβάληα ηνπ δεχηεξνπ ηχπνπ, ν δηαρεηξηζηήο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ιαλζαζκέλεο ξπζκίζεηο ζπζηεκάησλ θαη κπνξεί έηζη λα βνεζεζεί ζηελ ζσζηή 

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα ηνλ ηξίην ηχπν ζπκβάλησλ ν 

δηαρεηξηζηήο ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ βνεζνχλ λα βειηηζηνπνηήζεη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ γηα ην νπνίν είλαη ππεχζπλνο. 

πλεπψο κε ηνλ κεραληζκφ θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ θαη εηδνπνίεζεο ηνπ 

ππεπζχλνπ αζθαιείαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε ή έκκεζε αληίδξαζε ζε θάζε 

εηδνπνίεζε. Αλ ππάξρεη απηφκαηνο κεραληζκφο αληίδξαζεο έλαληη ηεο φπνηαο 

απεηιήο, γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ Intrusion Prevention System, ηφηε ε 

επίζεζε αληηκεησπίδεηαη άκεζα, πξηλ θαλ εμαπισζεί ηφζν ψζηε λα πξνθαιέζεη 

επηπιένλ θαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο δεκηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

κεραληζκφο δηαζέζηκνο, ε αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο γίλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
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αζθαιείαο ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα 

απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ εκθαλίζηεθε ζην δίθηπν. 

Δπηπιένλ κε ηελ ρξήζε ελφο IDS κπνξνχκε άκεζα λα αλαγλσξίζνπκε ιάζε 

ζηηο ξπζκίζεηο ελφο δηθηχνπ ή ελφο εμππεξεηεηή. Με ηελ ρξήζε ελφο IDS κπνξνχκε 

λα αληρλεχζνπκε πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλεο δηθηπαθήο θίλεζεο πνπ νθείιεηαη ζε 

ιαλζαζκέλε παξακεηξνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη επνκέλσο λα δηνξζψζνπκε ηηο 

ξπζκίζεηο ησλ ζπζηεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηζηνπνηείηαη ε ζπλνιηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη πξνζθέξνληαη απνδνηηθφηεξεο ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξεί κηα ζπζθεπή λα έρεη απνζεθεπκέλν έλα ιάζνο θσδηθφ πξφζβαζεο ζε αξρεία. 

Σν IDS ζα αληρλεχζεη ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο θαη ζα εηδνπνηήζεη 

ηνλ δηαρεηξηζηή γηα ην ζπκβάλ. Απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα δεη πνπ νθείιεηαη απηφ θαη 

ζα ξπζκίζεη πιένλ θαηάιιεια ηελ ζπζθεπή. Πνιιά αληίζηνηρα ιάζε κπνξνχλ λα 

δηνξζσζνχλ επεηδή ην IDS ζα αληρλεχζεη ηελ κε θπζηνινγηθή δηθηπαθή θίλεζε θαη ηα 

ζπκβάληα πνπ απηή πξνθαιεί. 

Έλα ηξίην φθεινο απφ ηελ ρξήζε ελφο IDS ζην δίθηπν είλαη φηη κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο ή ηνπιάρηζηνλ λα πξνζθέξεη 

ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ κηα θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ. Με ρξήζε ηεο ηερληθήο «Αλίρλεπζεο Γηαηαξαρψλ» πνπ πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ, ην IDS δεκηνπξγεί πξνθίι «θαλνληθήο» θίλεζεο θαη αληηδξά ζε φηη 

απνθιίλεη απφ ην πξνθίι απηφ. Απηφ, εθηφο απφ ην φηη ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο δηαηαξαρψλ, επηηξέπεη ζην δηαρεηξηζηή λα έρεη κηα άπνςε ηεο ρξήζεο ησλ 

πφξσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηθηχνπ ζε πεξηφδνπο θαλνληθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα πξνβεί ζε θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ. 

Σέινο έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξήζεο IDS ζε έλα δίθηπν, είλαη φηη 

ιεηηνπξγεί σο απνηξεπηηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ γίλεη γλσζηφ πσο νη φπνηεο θαθφβνπιεο ελέξγεηεο αληρλεχνληαη θαη ηηκσξνχληαη, 

νη ρξήζηεο ην ζθέθηνληαη δηπιά πξηλ πξνβνχλ ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απμάλεηαη ε αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο ζα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

πνπ ζα «δνθηκάζνπλ» ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο IDS, απιά θαη κφλν απφ θφβν 

κε γίλνπλ αληηιεπηνί. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο πσο παξά ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ρξήζεο ελφο ζπζηήκαηνο IDS ζην δίθηπν, ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ηφζα ψζηε 

αληηζηαζκίδεηαη ην θφζηνο απηφ θαη αμίδεη λα γίλεη ζπρλφηεξε ε εκθάληζε ηέηνησλ 
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ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ζηα δίθηπα. Ωζηφζν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

εκθαλίζηεθαλ νινέλα θαη πην δπλακηθέο κέζνδνη αζθαιείαο. Μία απφ απηέο είλαη θαη 

ηα honeypots, πνπ κε ηνπο θιαζηθνχο φξνπο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ σο 

παξαπιαλεηηθά ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο εηζβνιψλ. 
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2 Κεφάλαιο 2: Ηoneypot – Honeytokens - Honeynet 
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“If you know the enemy and know yourself you need not fear the results of a 

hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you 

will also suffer a defeat.” 

— Sun Tzu, The Art of War 

 

 

 

 

Δομό του Κεφαλαύου 

 

‟ απηφ ην θεθάιαην  νξίδεηαη ην honeypot σο έλλνηα θαη αθνινπζεί κία ζχληνκε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή. Αλαθέξνληαη νη θαηεγνξηνπνηήζεηο γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ 

honeypots θαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ 

honeypots.  Αθνινπζεί κία ζχληνκε αιιά πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ Honeynet  θαη ηεο 

δνκήο ηνπ θαζψο θαη  ησλ Honeytokens . 
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2.1  Σι εύναι το honeypot 

 

“Honeypot νλνκάδεηαη έλαο πόξνο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάηωλ ηνπ νπνίνπ ε 

αμία έγθεηηαη ζηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε ρξήζε ηνπ πόξνπ απηνύ” [3]. 

Πην απιά ην honeypot είλαη έλα ζχλνιν πφξσλ ην νπνίν εθζέηνπκε κέζα ζην 

δίθηπφ καο γηα λα ηνπ επηηεζνχλ νη “θαθνί hackers”, εηζβνιείο. Μπνξνχκε λα ην δνχκε 

ζαλ έλα ζχζηεκα “ζχκα”, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη ζθνπφο 

ηνπ είλαη λα παξαπιαλήζεη ηνλ εηζβνιέα, ππνθξηλφκελν έλα ππνινγηζηή ζχκα, 

 έηζη ψζηε, νη εηζβνιείο λα ηνπ επηηεζνχλ γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ αξλεηηθά 

πάλσ ζε απηφ 

 παξάιιεια κε ηελ επίζεζε ησλ θαθψλ, ην honeypot επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηνλ 

εηζβνιέα/επηηηζέκελν,  λα θαηαγξάςεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηηο 

ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εηζβνιή. 

 

Αθφκε πην απιά ηα Honeypots, 

«βάδα κε κέιη» είλαη ππνινγηζηέο νη νπνίνη 

παξαθνινπζνχλ έλα ζχλνιν απφ IP 

δηεπζχλζεηο ελφο subnet (κία δηεχζπλζε IP 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ηαπηφηεηα γηα έλαλ 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή), νη νπνίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρξήζηεο (π.ρ. φηαλ 

θάπνηα εηαηξία «αγνξάδεη» έλα subnet 

αιιά ρξεζηκνπνηεί πνιιή ιηγφηεξεο απφ ηηο ζπλνιηθά 256 δηαθνξεηηθέο IP δηεπζχλζεηο 

πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ). ηελ νξνινγία ησλ Honeypots, ην ζχλνιν απηψλ ησλ 

δηεπζχλζεσλ ιέγεηαη dark space. Σν dark space ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ ζα 

έπξεπε λα ιακβάλεη θίλεζε. Δπεηδή φκσο νη επηηηζέκελνη δελ γλσξίδνπλ πνηεο 

δηεπζχλζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνηεο φρη, επηηίζεληαη ζηα ηπθιά, αθφκα θαη ζην 

dark space. Δμ νξηζκνχ ινηπφλ φηη θίλεζε έξρεηαη ζην dark space είλαη χπνπηε θαη 

απνθαιχπηεη ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη πξνέιεπζε ησλ δηαδηθηπαθψλ επηζέζεσλ. 

Γνπιεηά ησλ Honeypots είλαη λα παξαθνινπζνχλ ην dark space, λα αλαιχνπλ ηελ 

θίλεζε πνπ έξρεηαη ζε απηφ θαη λα πξνζπαζνχλ λα έρνπλ θπζηθή αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο επηηηζέκελνπο. Να απαληάλε δειαδή ζε απηά πνπ δεηάλε νη επηηηζέκελνη , φπσο 

αθξηβψο ζα γηλφηαλε κε έλαλ πξαγκαηηθφ ππνινγηζηή. πλήζσο ηα Honeypots 
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ηξέρνπλ επάισηεο ππεξεζίεο, π.ρ. παιηέο εθδφζεηο ελφο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ψζηε λα απνηεινχλ θαιχηεξν «δφισκα» γηα ηνπο επηηηζέκελνπο θαη λα πξνζειθχνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο. 

Σα Honeypots θαηά γεληθή νκνινγία είλαη δχζθνιν λα δηακνξθσζνχλ θαη λα 

ζπληεξεζνχλ. Λίγνη νξγαληζκνί, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ειάρηζηεο ηδησηηθέο εηαηξίεο 

ηξέρνπλ Honeypots γηα ην δηθφ ηνπο dark space. Δπηπξφζζεηα, ηα Honeypots είλαη 

ηφζα φζα θαη ην πιήζνο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ δηεπζχλζεσλ ηηο νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ. Αλ ην Honeypot παξαθνινπζεί 2-3 δηεπζχλζεηο ηφηε ζα δεη ειάρηζηεο 

επηζέζεηο θαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα αξθεηά αξγά ζε βάζνο ρξφλνπ. Αλ φκσο 

παξαθνινπζεί ρηιηάδεο ή θαη εθαηνκκχξηα αρξεζηκνπνίεηεο δηεπζχλζεηο, ηφηε ζα 

βιέπεη ρηιηάδεο επηζέζεηο θαη ζα κπνξεί λα ζπιιέγεη πιεξέζηεξα θαη γξεγνξφηεξα 

ζηνηρεία γηα ην ηχπν θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηζέζεσλ απηψλ. 

 

2.2 Ιςτορύα των honeypots 

 

Όπσο πξναλαθέξακε, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα δεκνζηεχνληαη ηα πξψηα 

επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θαη άξζξα ηα νπνία έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ honeypots. Η ηζηνξία ησλ honeypots αξρίδεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. εκαληηθέο εξεπλεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ζηξαηησηηθνχο, θπβεξλεηηθνχο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο. Ωζηφζν, ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο θνηλνπνηήζεθαλ 

πξηλ ην 1990 θαη κφιηο πξφζθαηα δεκνζηεχζεθαλ άξζξα θαη αλαπηχρζεθε ινγηζκηθφ, 

ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδέα. ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, δεκνζηεχζεηο 

ζρεηηθέο κε γεγνλφηα, ηδέεο θαη έλλνηεο έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

honeypots. 

Αξρηθά ην 1989 ν αζηξνλφκνο Clifford Stoll ζην βηβιίν ηνπ “The Cuckoo‟s Egg: 

Tracking a Spy Through the Maze of Computer Espionage” [4] δηεγείηαη, πψο 

αληηιήθζεθε ηελ χπαξμε ελφο επηηηζέκελνπ ζε ζχζηεκα ηεο αζηξνλνκηθήο θνηλφηεηαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. Δπηθεληξψζεθε ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζή 

ηνπ θαη ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ ηθαλψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, 

πξνζηαηεχνληαο ζπγρξφλσο ην ζχζηεκα. Ο Clifford Stoll δε δεκηνχξγεζε έλα 

honeypot αιιά ρξεζηκνπνίεζε παξαγσγηθά ζπζηήκαηα ηεο αθαδεκατθήο θαη 

εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε ζηφρν λα δειεάζεη ηνλ επηηηζέκελν κε ηξφπν πνπ 
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πξνζέγγηδε ηελ ηερλνινγία ησλ honeypots. Η ηδηαηηεξφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαη επίζεο 

ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ηζηνξία ησλ honeypots έγθεηηαη ζηηο ηδέεο ηηο νπνίεο αλέπηπμε. 

ηε ζπλέρεηα ην 1992 ν Bill Cheswick ζην άξζξν ηνπ “An Evening with Berferd in 

Which a Cracker Is Lured, Endured, and Studied” [5] πεξηγξάθεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο πξνζέιθπζεο επηηηζέκελσλ. ηελ νπζία, ην άξζξν ηνπ 

απνηειεί ηελ πξψηε ηεθκεξησκέλε παξνπζίαζε ελφο πξαγκαηηθνχ honeypot. Ο Bill 

Cheswick δελ αλαιχεη απνθιεηζηηθά ηερλνινγηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία 

ελφο honeypot, αιιά αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ κειέηε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

επηηηζέκελνπ θαη επίζεο ζηηο ζπλέπεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ ζην ζχζηεκα. 

Οη εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο αζθάιεηαο ησλ δηθηχσλ ζπλερίζηεθαλ κε έληνλν 

ξπζκφ ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Πέξα απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ην 

1997 ήξζε ε πξψηε ζρεηηθή πινπνίεζε κε ην Deception toolkit (DTK) ηνπ Fred 

Cohen. Απηφ ζεσξείηαη ζήκεξα θαη ην πξψην honeypot. 

ηελ πξάμε είλαη κία ζπιινγή απφ Perl scripts [6] ζρεδηαζκέλα γηα Unix 

ζπζηήκαηα πνπ πξνζνκνηψλνπλ κία πιεζψξα γλσζηψλ αδπλακηψλ. Η ηδέα ηνπ 

deception toolkit είλαη ε παξαπιάλεζε ηνπ επηηηζέκελνπ. πγθεθξακέλα κε ην toolkit 

κπνξεί λα ζηεζεί έλα ζχζηεκα, ην νπνίν θέξεηαη λα έρεη πνιιέο γλσζηέο αδπλακίεο.  

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απνζηνιή εμφδνπ πξνο ηνλ επηηηζέκελν πνπ κνηάδεη 

αιεζηλή. Έηζη π.ρ. φηαλ ν θαθφβνπινο ρξήζηεο ζηέιλεη ην γλσζηφ sendmail exploit, 

ην DTK απαληάεη αληίζηνηρα θάλνληαο ηνλ λα λνκίδεη πσο ε επίζεζε ήηαλ πξάγκαηη 

επηηπρήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν επηηηζέκελνο απφ ηε κία, ράλεη πνιχηηκν ρξφλν ελψ 

ζπλάκα νη δηαρεηξηζηέο θαηαθέξλνπλ λα θαηαγξάςνπλ ηελ επίζεζε θαη λα 

απαληήζνπλ πξνηνχ ην ζχζηεκα ηνπο δερηεί θάπνηα επίζεζε πνπ πξαγκαηηθά ζα 

ιεηηνπξγήζεη. 

Σν 1998-1999 ήξζε θαη ε πξψηε εκπνξηθή ιχζε ζην ρψξν ησλ honeypots κε ην 

Cybercopsting ην νπνίν κπνξνχζε λα πξνζνκνηψλεη πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο δηθηπαθέο 

ζπζθεπέο. Σελ ίδηα πεξίνδν δεκηνπξγήζεθε θαη ην NetFacade ην νπνίν πξνζνκνίσλε 

θαη απηφ δηθηπαθέο ζπζθεπέο αιιά ζε πνιχ κεγαιχηεξε θιίκαθα (κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα νιφθιεξν class-C δίθηπν, 256 ζπζηεκάησλ). Αλ θαη δε ζεκείσζε 

κεγάιε επηηπρία, άθεζε πίζσ ηνπ έλα debugging δηθηπαθφ εξγαιείν (ηνπ Marty 

Roesch) ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηέιεζε θαη ηε βάζε γηα ηελ κεηέπεηηα δεκηνπξγία 

ηνπ Snort IDS. Σν BackOfficer Friendly ήηαλ ην πξψην Windows honeypot ην νπνίν 

αλ θαη δελ ήηαλ πνιχ ιεηηνπξγηθφ δηαλεκφηαλ δσξεάλ, δεκνζηνπνηψληαο ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ άγλσζηε κέρξη ηφηε ηερλνινγία ησλ honeypots. 
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Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ππήξμε ε πξαγκάησζε ηνπ Honeynet Project απφ ηνλ 

Lance Spitzner ην 1999 [7]. Ο Lance Spitzner ζπληέιεζε ζηε ζπγθξφηεζε κίαο 

νκάδαο επαγγεικαηηψλ ηεο αζθάιεηαο, νη νπνίνη επηθεληξψζεθαλ ζηελ κειέηε θαη ηε 

ζπγθέληξσζε εμαηξεηηθά ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ κε ζηφρν ηε γλσζηνπνίεζή ηνπο 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Σν 2001 δεκνζίεπζαλ ην βηβιίν “Know Your Enemy: 

Learning about Security Threats” [8], ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν αλαθέξεηαη ζηελ 

έξεπλά ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Η εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ Honeynet Project ππνζηεξίρζεθε 

απφ έλα βειηησκέλν θαη εμειηγκέλν είδνο honeypot, ην νπνίν απνηειεί έλα δίθηπν 

honeypots, έλα honeynet. Η αλάπηπμε ησλ honeypots ζπλερίδεηαη ηνλ 21° αηψλα κε 

γλψκνλα ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απνθηνχληαη ζηαδηαθά απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηηηζέκελσλ φπσο πρ ην 2003 κε ην Sebek, ην Snort-Inline θ.α. 

θαζψο θαη ηελ γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ησλ honeypots απφ ζρεηηθά πνιχ απιά 

εξγαιεία ζε αξθεηά πξνεγκέλα ζπζηήκαηα [9] [10] [11]. ηελ εηθφλα 22 ζα δνχκε θαη 

ζρεκαηηθά ηελ ηζηνξία ησλ Honeypots πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

 

Εικόνα 21: Η ποπεία ηυν honeypots μέσπι ηο 2004 
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Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζή ηνπο απαηηνχλ ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα 

ζπληειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δίκαζηε ινηπφλ έηνηκνη λα δνχκε απφ ηί απνηειείηαη έλα honeypot. 

 

2.3 Δομό του honeypot 

 

Έλα ζχζηεκα honeypot απνηειείηαη απφ έναν ςπολογιζηή (physical device), 

ηο λειηοςπγικό ηος θαη κηα εθαπμογή πνπ παίδεη ηνλ ξφιν ηνπ honeypot. Σν 

ιεηηνπξγηθφ πνπ ηξέρεη ζην physical device κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε π.ρ. linux, 

windows 98, φκσο ε εθαξκνγή honeypot λα ην θάλεη λα κνηάδεη κε κηα ζπζθεπή win 

xp ή unix θ.α. . Με απιά ιφγηα δηεπζεηνχκε ην honeypot λα κνηάδεη θαη λα 

ζπκπεξηθέξεζαη ζαλ έλα ζχζηεκα κε ιεηηνπξγηθφ π.ρ. windows 2003 ή λα 

ππνθξίλεζαη έλαλ ππνινγηζηή unix. Πξηλ επηρεηξεζεί κηα επίζεζε, ν εηζβνιέαο 

εμεηάδεη ην ζηφρν θαη πεξηζπιιέγεη πιεξνθνξίεο. Μηα απφ ηηο απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο είλαη θαη ε δηαπίζησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πνπ ηξέρεη κηα ζπζθεπή. Καη απηφ 

γηαηί πξηλ επηηεζεί ζε κηα κεραλή ζα πξέπεη λα γλσξίδεη κε ηη έρεη λα θάλεη. Απηή ε 

δηαδηθαζία νλνκάδεηαη operating system finger printing.  Αλ ινηπφλ ν ππνινγηζηήο 

καο ηξέρεη linux (πξαγκαηηθά) θαη εκείο έρνπκε δηεπζεηήζεη ην honeypot λα 

ππνθξίλεηαη π.ρ κηα ζπζθεπή πνπ ηξέρεη windows srv 2003 ηφηε ζηηο επηζέζεηο ηχπνπ 

os finger printing ην honeypot ζα αληηδξά ζαλ κηα ζπζθεπή κε win srv 2003. Έηζη ην 

honeypot καο βνεζάεη λα πξνβάινπκε ηελ εηθφλα νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθνχ 

επηζπκνχκε εκείο.  

Έλα ζχζηεκα honeypot δηαζέηεη επηπιένλ έλαλ μησανιζμό καηαγπαθήρ 

δεδομένυν. ηφρνο ηνπ κεραληζκνχ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ είλαη αθελφο ν 

εηζβνιέαο φηαλ δηεηζδχεη κέζα ζην honeypot  λα πέζεη πάλσ ζε απηφλ ηνλ κεραληζκφ 

αθεηέξνπ ηα δεδνκέλα πνπ θπινχλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ honeypot, λα 

θαηαγξαθνχλ απφ ηνλ κεραληζκφ. 

Σέινο δηαζέηεη έλα data control . Σν Σν data control  είλαη έλα δηαθαλέο ζηνλ 

εηζβνιέα αληηθείκελν ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέγξαςε ν 

κεραληζκφο θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

αληηδξάζεη, δειαδή : 

 πνηφλ ζα ελεκεξψζεη γηα ηελ επίζεζε, 

 πνηέο πιεξνθνξίεο λα θαηαγξάςεη ζηα logs, 

 θαη λα επηρεηξήζεη λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ εηζβνιέα 
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Η αληίδξαζε ηνπ honeypot εμαξηάηαη απφ ην πψο ην έρνπκε ξπζκίζεη εκείο 

πξνεγνπκέλσο θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ honeypot εμαξηάηαη απφ ηνλ ζθνπφ πνπ 

ζέινπκε λα πεηχρνπκε, π.ρ. αλ ππνζέζνπκε πσο έρνπκε πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ρξήζηεο ηηο δηθήο καο επηρείξεζεο, δηφηη κεξηθνί απφ απηνχο παίδνπλ κε port scanning  

ή αθφκα ρεηξφηεξα επηρεηξνχλ λα ππνθιέςνπλ δεδνκέλα ηφηε ζα πξέπεη λα ην 

ηνπνζεηήζνπκε κέζα ζην εζσηεξηθφ δίθηπν ζε κηα ζέζε πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκε 

απφ φινπο ηνπο ηνπηθνχο ρξήζηεο. Έηζη αλ ην βξνπλ π.ρ. κε έλα globαl scan θαη ην 

ξσηήζνπλ αλ απηφ δηαζέηεη ftp ππεξεζία λα πάξνπλ ηελ απάληεζε “λαη”, δηαζέησ ftp 

ππεξεζία, θαη είλαη δηαζέζηκε. Όηαλ ξπζκίδνπκε έλα honeypot ην θάλνπκε κε ηέηνην 

ηξφπν, επηδηψθνληαο λα παξνηξχλνπκε ηνλ εηζβνιέα λα αζρνιεζεί αξθεηφ ρξφλν κε 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ “ζχκαηνο ππνινγηζηή” κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πεξηζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ, φπσο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ επηηηζέκελνπ, ην πψο ζθέθηεηαη, ηί εξγαιεία 

ρξεζηκνπνηεί, γηα ηί πιεξνθνξίεο ελδηαθέξεηαη θ.α.. 

 

2.4 Χαρακτηριςτικϊ των Honeypots 

 

Όπσο είπακε θαη παξαπάλσ αλεμάξηεηα κε ην ιεηηνπξγηθφ πνπ ηξέρεη έλα 

ζχζηεκα, ην honeypot κπνξεί λα ην θάλεη λα ππνθξίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ. 

Οη εηθφλεο πνπ παξαζέησ είλαη απφ ην www.specter.com. [12].  

Σν specter (εηθφλα 23) είλαη κηα έμππλε honeypot εθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

αλίρλεπζε ηεο εηζβνιήο ησλ επηηηζέκελσλ. Πξνζνκνηψλεη έλαλ επάισην ππνινγηζηή, 

πξνζθέξνληαο έλα ελδηαθέξνλ πεξηβάιινλ κε ζηφρν λα παξαπιαλήζεη ηνπο 

επηηηζέκελνπο καθξηά απφ ηα κεραλήκαηα παξαγσγήο. Σν Specter πξνζθέξεη θνηλέο 

ππεξεζίεο Internet, φπσο SMTP, FTP, POP3, HTTP θαη TELNET πνπ θαίλεηαη 

απφιπηα θπζηνινγηθέο γηα ηνπο επηηηζέκελνπο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ 

παγίδα γη απηνχο, κηαο θαη θαηαγξάθεη ηηο θηλήζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπο κε ζθνπφ λα 

ελεκεξψζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ honeypot. 

 

Εικόνα 22: Screenshot of Specter Control 

http://www.specter.com/
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ηελ (εικόνα 24) βιέπνπκε ηελ επηινγή Random ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Εικόνα 23: Screenshot of Specter Control  

 

Καη θαηφπηλ πσο ξπζκίδεηε ν ραξαθηήξαο ηνπ honeypot 

 

Εικόνα 24: Screenshot of Specter Control 



 

60 

2.5 Διακρύςεισ Honeypots 

 

 

Εικόνα 25: Διακπίζειρ Honeypots 

 

Σα honeypots (φπσο βιέπνπκε θαη παξαπάλσ εηθφλα 26) ρσξίδνληαη ζε 2 

θαηεγνξίεο : 

 

 Τα server honeypots θαη 

 Τα client honeypots 

 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο επίζεζεο πνπ δέρνληαη.  

 

Σα server honeypots, βνεζνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εμππεξεηεηψλ απφ ηηο 

επηζέζεηο ησλ εηζβνιέσλ θαη εθκεηαιιεπφκελνη ηηο εππάζεηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

εμππεξεηεηψλ,  πξνζπαζνχλ λα παξαβηάζνπλ ην ζχζηεκά. Σα client honeypots 

απνηεινχλ κία ζχγρξνλε ηερλνινγία αζθάιεηαο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε 

θαθφβνπισλ εμππεξεηεηψλ πνπ επηηίζεληαη ελαληίνλ ησλ ρξεζηψλ. Έλα client 

honeypot ζχζηεκα απαηηεί ελεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε κε έλαλ εμππεξεηεηή. Σα 

client-honeypots επηθνηλσλνχλ κε δηάθνξνπο εμππεξεηεηέο θαη ηνπο δηαθξίλνπλ 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζε θαιφβνπινπο(benign servers) θαη 

θαθφβνπινπο εμππεξεηεηέο (malicious servers). 
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Σα client honeypots απνηεινχληαη απφ ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία.  

 

 Σελ ονηόηηηα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ιίζηαο 

εμππεξεηεηψλ κε ηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα επηθνηλσλήζεη έλαο πειάηεο,  

 ηνλ πελάηη πνπ επηθνηλσλεί κε ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  

 ηνλ μησανιζμό ανάλςζηρ γεγονόηυν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πειάηε, ζηε 

δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ δηαθξίλεη ηνπο εμππεξεηεηέο ζε 

θαιφβνπινπο θαη θαθφβνπινπο.  

 

Δπίζεο, ζηα client honeypots εθαξκφδεηαη θάπνηα ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο, ε 

νπνία απνηξέπεη νπνηαδήπνηε επίζεζε εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ. πλήζσο, απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο ηνίρνπο πξνζηαζίαο (firewall) ή ελφο εμεηδηθεπκέλνπ 

εηθνληθνχ ζπζηήκαηνο (virtual machine). Έηζη ινηπφλ έρνπκε έλα θπζηθφ (physical) 

honeypot θαη έλα εηθνληθφ (virtual) honeypot. Η (εηθφλα 27) είλαη απφ ην «The Artemis 

Project» [13] θαη καο δείρλεη ηα δχν είδε ηνπ honeypot. 

 

 

Εικόνα 26: The Artemis Project: Honeynet Topology 
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Φςζικό (physical), νλνκάδεηαη έλα  honeypot πνπ είλαη πξαγκαηηθφ κεράλεκα 

κε ηε δηθή ηνπ ip δηεχζπλζε. Μπνξεί λα ηξέρεη νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα -

linux, -unix, -windows, -Mac Os, θηι θαη νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηνπ νξίζνπκε πρ -

www,- mysql, -ftp. Έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα θηινμελεί θαη κεξηθά εηθνληθά 

(virtual) κεραλήκαηα, δελ πξφθεηηαη δειαδή γηα πξαγκαηηθά κεραλήκαηα αιιά γηα 

πξνζνκνίσζε ζπζηεκάησλ ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή. Απηφ πξνζθέξεη πνιχ 

επθνιφηεξε ζπληήξεζε θαη ιηγφηεξεο θπζηθέο απαηηήζεηο. 

αλ εικονικά honeypots ρξεζηκνπνηνχληαη ην Vmware [14] θαη ην -user-mode 

linux [15]. Πξφθεηηαη γηα ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη λα ηξέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζε έλα κεράλεκα θαη κε έλα δπλαηφ ζε ηζρχ κεράλεκα κπνξεί 

λα ηξέρνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ζα 

έρεη ηε δηθή ηνπ ip θαη θαη παξάιιεια λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αθφκα θαη 

απζαίξεηεο δηθηπαθέο ηνπνινγίεο. 

Σέινο ην honeypot δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηηο ηερληθέο εθαξκνγέο ηνπ. 

Τπάξρνπλ 3 δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο ζηα honeypots θαη ν νπζηαζηηθφο παξάγνληαο  

πνπ ην δηαθξίλεη ζε 3 θαηεγνξίεο είλαη “ην επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπο”, δειαδή ηη 

βαζκφ ζπκκεηνρήο επηηξέπεηαη λα έρεη έλαο επηηηζέκελνο ζε έλα honeypot. Οη 

θαηεγνξίεο απηέο είλαη ηα σαμηλήρ, μέζηρ θαη ςτηλήρ αλληλεπίδπαζηρ 

honeypots (εηθφλα 28).   

 

 

Εικόνα 27: Επίπεδα αλληλεπίδπαζηρ honeypots 
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Έλα σαμηλήρ αλληλεπίδπαζηρ honeypot (εηθφλα 29) έρεη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο, θαζψο πξνζνκνηψλεη κεξηθά κφλν κέξε ,π.ρ. ηε ζηνίβα δηθηχνπ. Απηφ 

πνπ θάλεη είλαη λα εμνκνηψλεη ζπζηήκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηηηζέκελσλ 

πεξηνξίδνληαη, σο απνηέιεζκα λα εθηεινχλ κφλν θάπνηεο βαζηθέο εληνιέο. Γελ κπνξεί 

λα γίλεη πιήξεο ζπκβηβαζκφο ”compromise” θαζψο δελ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ 

ζχζηεκα κε πιήξεο εθαξκνγέο. Οη εμνκνησκέλεο ππεξεζίεο πεξηνξίδνληαη ζην 

πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ, δεδνκέλνπ φηη νη 

επηηηζέκελνη έρνπλ φξηα σο πξνο απηφ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ. Δπίζεο, νη 

εμνκνησκέλεο ππεξεζίεο δνπιεχνπλ θαιχηεξα κε γλσζηή ζπκπεξηθνξά ή 

αλακελφκελεο επηζέζεηο. Όηαλ νη επηηηζέκελνη θάλνπλ θάηη άγλσζην ή απξνζδφθεην, 

ηα ρακειήο-αιιειεπίδξαζεο honeypots δελ κπνξνχλ λα  θαηαιάβνπλ ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ επηηηζέκελνπ, ψζηε λα απνθξηζνχλ θαηάιιεια, ή λα θαηαγξάθνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα ρακειήο-αιιειεπίδξαζεο honeypots είλαη 

ην Honeyd (ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ), ην Specter (πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ), θαη KFSensor [16]. 

 

 

Εικόνα 28: Low interaction honeypot 

 

Έλα μέζηρ αλληλεπίδπαζηρ honeypot (εηθφλα 30), ζε αληίζεζε κε ηα 

ρακειήο αιιειεπίδξαζεο honeypot, ζηέιλεη πιεξνθνξίεο πίζσ ζηνλ επηηηζέκελν. 

Έλα αίηεκα ιακβάλεη απάληεζε απφ ην ζχζηεκα θαη ν επηηηζέκελνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη / δεκνζηεχζεη ηηο εληνιέο. Σα κέζεο αιιειεπίδξαζεο 

honeypots ζπκκεηέρνπλ απιά θαη δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξαγκαηηθνχο δαίκνλεο “real 

daemons”, αιιά ζελάξηα “scripts” ή κηθξά πξνγξάκκαηα γηα λα κηκεζνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο εμαξηάηαη απφ ην ζελάξην 



 

64 

“script” θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη εληνιέο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Σν 

κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηέηνησλ ζελαξίσλ είλαη ε θαηαγξαθή ησλ δπλαην-

ηήησλ ηνπο θαη ε παξάθακςε πηζαλψλ αδπλακηψλ ησλ πξαγκαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Εικόνα 29: Medium  interaction honeypot 

 

Σα ςτηλήρ δπαζηηπιόηηηαρ honeypots (εηθφλα 31) είλαη πξαγκαηηθνί 

ππνινγηζηέο κε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο πνπ δίλνπλ ζηνπο επηηηζέκελνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα παξαβηάζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπο 

ζχζηεκα. Έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαγξάςνπλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ. 

Μέζα απφ έλα παξαβηαζκέλν ζχζηεκα κπνξνχκε λα απνθαιχςνπκε ηα rootkits 

(κεραληζκνί θαη ηερληθέο θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ) ησλ επηηηζεκέλσλ δηφηη ηα 

θνξηψλνπλ επάλσ ζην ζχζηεκα, λα αλαιχζνπκε ηηο πιεθηξνινγήζεηο ηνπο φηαλ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκά καο , φηαλ κηινχλ κε άιινπο επηηηζέκελνπο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε αιιειεπίδξαζε/ιεηηνπξγία έρνπλ. Μπνξνχκε επίζεο λα κάζνπκε 

ηα θίλεηξα ησλ επηηηζεκέλσλ, ηα επίπεδα ηθαλφηεηαο, ηελ νξγάλσζε, θαη άιιεο ηέηνηεο 

πιεξνθνξίεο. Δπίζεο ηα πςειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots ζε ζρέζε κε ηα 

ρακειήο θαη κέζεο αιιειεπίδξαζεο δελ εμνκνηψλνπλ σο απνηέιεζκα λα έρνπλ σο 

ζθνπφ λα εληνπίζνπλ  ηε λέα , άγλσζηε ζπκπεξηθνξά. 

 

Εικόνα 30: High interaction honeypot 
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Μία θιαζηθή ιχζε ζηελ πινπνίεζε πςειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots είλαη 

απηή ησλ virtual machines (πρ virtual box, vmware θ.α), φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

εηθφλα 32. 

 

Εικόνα 31: Παπάδειγμα ςτηλήρ αλληλεπίδπαζηρ honeypot μέζυ VM 

 

Παξ' φια απηά ηα πςειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots ζέηνπλ θάπνηνπο 

θηλδχλνπο αλ ζθεθηνχκε φηη ζηνπο επηηηζέκελνπο παξέρνληαη πξαγκαηηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ πάλσ ζ' απηά. Αξρηθά κπνξνχλ εχθνια λα 

εμαπαηεζνχλ θαη λα θαηαζηξέςνπλ άιια κε - honeypots ζπζηήκαηα ζεσξψληαο ηα 

σο θαθφβνπια. Γεχηεξνλ είλαη πνιχ ζχλζεηα. Γηα λα εγθαηαζηήζνπκε έλα honeypot 

δελ εγθαζηζηνχκε απιά ην ινγηζκηθφ αιιά ζα πξέπεη λα ρηίζνπκε θαη λα 

δηακνξθψζνπκε ηα πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα γηα ηνπο επηηηζέκελνπο κε ζθνπφ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κε απηά. 

Σέινο δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο γηαηί ζα πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ηνλ θίλδπλν δεκίαο φηαλ νη επηηηζέκελνη πξαγκαηνπνηνχλ 

επηζέζεηο κε άιια ζπζηήκαηα. 
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Ο αθφινπζνο πίλαθαο (πίλαθαο 1) [17] παξέρεη κηα επηζθφπεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ηχπνπ honeypot θαη ηνπ επηπέδνπ ζπκκεηνρήο ηνπο (low- medium- high interaction 

honeypot) πνπ αλαθεξζήθακε παξαπάλσ.  

 

 
Low interaction 

Honeypot 

Medium interaction 

Honeypot 

High interaction 

Honeypot 

Degree of involvement Low Mid High 

Real operating system - - x 

Risk Low Mid High 

Information gathering Connections Requests All 

Compromised wished - - x 

Knowledge to run Low Low High 

Knowledge to develop Low High High 

Maintenance time Low Low Very high 

Πίνακαρ 2: “Honeypots” by R. Baumann, C. Plattner 

 

Αλ θαη ε ηδέα ησλ honeypots δελ είλαη θαηλνχξγηα, ηα honeypots είλαη αθφκα ζε 

επίπεδν αλάπηπμεο. Δηδηθά ν ζπλδπαζκφο ησλ honeypots κε ηα ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο θηλήζεσλ θαη ηα firewalls κπνξνχλ λα δψζνπλ λέεο πξννπηηθέο ζηνλ 

αγψλα θαηά ηεο “θνηλφηεηαο ησλ hackers/crackers”,“blackhats community“. Δίλαη 

πηζαλφ φηη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δεκηνπξγία δπλακηθψλ ξφισλ ψζηε λα απνηξέςνπλ ελεξγά ηηο επηζέζεηο πξηλ απηέο 

ρηππήζνπλ / επηηεζνχλ ζε έλα παξαγσγηθφ ζχζηεκα. 

 

2.6 Πλεονεκτόματα και Μειονεκτόματα χρόςησ των  honeypots 

 

Γηα λα δνχκε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ honeypots ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα παξαζέζνπκε ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

honeypots [18]. 
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2.6.1  Πλεονεκτήματα 

 

 Υακειή αλάγθε πφξσλ: φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε πιεηνςεθία ησλ 

honeypots (ηδίσο ηα low θαη medium interaction ) έρνπλ πνιχ ρακειέο 

απαηηήζεηο πφξσλ. Γηα παξάδεηγκα ην honeyd (ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ) 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα εηθνληθά δίθηπα (κε ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο 

δηεπζχλζεηο IP). 

 Απιφηεηα: Σα πεξηζζφηεξα εξγαιεία είλαη απιά θαη δπλακηθά, ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πνιχπινθνπο θαη πςεινχο ζε θαηαλάισζε πφξσλ 

αιγνξίζκνπο άιισλ ηερλνινγηψλ (πρ IDS). 

 Αλαθάιπςε λέσλ απεηιψλ (θαη κείσζε ησλ false negatives): Σα honeypots 

κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ λέα είδε επηζέζεσλ θαη απεηιψλ. Η νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ζην honeypot ζεσξείηαη αλσκαιία, θαη θαηαγξάθεηαη. 

 False positives: Έλα θιαζηθφ πξφβιεκα ζε παξφκνηεο ηερλνινγίεο (πρ IDS) 

είλαη απηφ ησλ απμεκέλσλ false positives. Αληίζεηα, κηαο θαη ε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ή επηθνηλσλία κε ην honeypot ζεσξείηαη κε ζεκηηή, ν αξηζκφο 

ησλ false positives κεηψλεηαη δξακαηηθά. 

 Μηθξή πνζφηεηα φγθνπ δεδνκέλσλ: Σα honeypots κειεηνχλ κφλν ηελ θίλεζε 

πνπ γίλεηαη πξνο απηά, δίρσο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πηζαλέο απμνκεηψζεηο 

ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο, ή αλ έλα παθέην είλαη legitimate θηι. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δελ ζπιιέγνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ, νχηε δεκηνπξγνχληαη 

εθαηνληάδεο  alerts, βνεζψληαο έηζη θαηά πνιχ ην έξγν ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 Κξππηνγξάθεζε: Αθφκε θαη αλ κία επίζεζε είλαη θξππηνγξαθεκέλε, ην 

honeypot ζα ηελ θαηαγξάςεη. 

 Δζσηεξηθέο απεηιέο (insiders): Honeypots θαη honeytokens (ζα αλαθεξζνχκε 

παξαθάησ) απνηεινχλ κία πνιχ θαιή ιχζε ζε πεξηπηψζεηο νξγαληζκψλ πνπ 

ζεσξνχλ πσο έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα ηέηνηνπ είδνπο απεηιψλ. 
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2.6.2 Μειονεκτήματα 

 

 Ρίζθν: Ίζσο είλαη ην βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ησλ honeypots. Παξφιν πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ην λα θαηαιεθζεί έλα κεράλεκα είλαη ην δεηνχκελν, ε 

πηζαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα σο πιαηθφξκα επίζεζεο πξνο άιια 

δίθηπα παξακέλεη. 

 Μηθξή πνζφηεηα φγθνπ δεδνκέλσλ: Παξφιν πνπ θαηά βάζε ην γεγνλφο φηη ηα 

honeypots θαηαγξάθνπλ κηθξή πνζφηεηα δηθηπαθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζεηηθφ, ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ πηζαλφλ ρξεηαδφκαζηε κηα πην αλαιπηηθή εηθφλα ηνπ ηη έρεη 

ζπκβεί θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θαη 

άιισλ πξνγξακκάησλ θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο (πρ tcpdump, wireshark θ.α). 

 Σεθκεξίσζε (Documentation): Η πιεηνςεθία ησλ εξγαιείσλ έρνπλ ρακεινχ 

επηπέδνπ ηεθκεξίσζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε ελαζρφιεζε ησλ 

ρξεζηψλ κε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα θαη ηερλνινγίεο.  

 Fingerprinting θαη crackers: ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ έλαο 

επηηηζέκελνο κε αξθεηή εκπεηξία κπνξεί ζρεηηθά εχθνια λα θαηαλνήζεη πσο ην 

δίθηπν ζην νπνίν επηηίζεηαη δελ είλαη πξαγκαηηθφ. 

 

2.7 Εφαρμογϋσ των Honeypots 

 

Οη ρξήζεηο ησλ honeypots πνηθίινπλ. Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

εθαξκνγέο ηνπο είλαη νη εμήο. 

 

 Απνθιεηζκφο επηζέζεσλ: Αξρηθά κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

επηζέζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξε ππάξρνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο επηζέζεηο απφ 

«ζθνπιήθηα» (worms) νη νπνίεο ζαξψλνπλ έλα εχξνο δηεπζχλζεσλ ςάρλνληαο 

γηα ζπζηήκαηα κε ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο αζθαιείαο (security holes). Όηαλ 

βξεζνχλ ηέηνηα ζπζηήκαηα, ηα ζθνπιήθηα (worms) επηηίζεληαη θαηαιακβάλνληαο 

ην ζχζηεκα απηφ θαη αθνχ αληηγξαθνχλ ζε απηφ ζπλερίδνπλ ηελ αλαδήηεζε γηα 

άιια ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα. Σα honeypots κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 

ηαρχηεηα εμάπισζεο απηψλ ησλ επηζέζεσλ κε ην λα θαζπζηεξήζνπλ φζν ην 
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δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ην ζάξσκα πνπ θάλεη ην ζθνπιήθη (worm). Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα γίλεη κε ην λα ξπζκηζηεί έλα ρακειήο αιιειεπίδξαζεο honeypot λα 

αθνχεη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αρξεζηκνπνίεησλ «IP» δηεπζχλζεηο ηνπ «Lan»  θαη 

λα απαληάεη ζηηο δηάθνξεο ζαξψζεηο κε «Window size of zero»  ζην «TCP». 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην «LaBrea Tarpit» [19]. 

Δπηπιένλ ηα honeypots κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ επηζέζεηο απφ «hackers». 

Μπνξεί δειαδή έλα honeypot ζσζηά εγθαηεζηεκέλν λα κπεξδέςεη έλαλ hacker 

έηζη ψζηε λα επηηεζεί ζε απηφ θαη φρη ζηνλ πξαγκαηηθφ ππνινγηζηή παξαγσγήο 

(production server). 

 Mείσζε ηνπ spamming: Σα honeypots κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

κείσζε ηνπ spamming. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

ρακειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots σο «open mail relays» πνπ λα 

θαηαγξάθνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα «emails» θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ελεκεξψλνπλ ην 

«spam filter» ηνπ «email server». Αληίζηνηρα κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ κηα 

επίζεζε. Δπεηδή, φπσο πξναλαθέξακε, θάζε δηθηπαθή θίλεζε ζηα honeypots 

είλαη εμνξηζκνχ χπνπηε ηφηε ε αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε θαθφβνπιεο θίλεζεο 

αθφκε θαη επηζέζεσλ κε άγλσζηεο ηερληθέο είλαη πξαθηηθά αληρλεχζηκε. Σα 

honeypots ζπκβάινπλ ζην λα αληαπνθξηζεί ν δηαρεηξηζηήο ζπζηεκάησλ πην 

απνηειεζκαηηθά ζε κηα ελδερφκελε επίζεζε αθνχ κέζσ ησλ honeypots (φηαλ 

γίλεηαη ζε απηά) κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ επίζεζε πνπ δέρεηαη, ρσξίο λα 

ζηακαηήζεη θάπνην «service» βγάδνληαο ην απφ ην δίθηπν γηα λα αλαιχζεη ηελ 

επίζεζε. 

 Δξεπλεηηθφ ζθνπφ: Σέινο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο. Οη ηερληθέο ησλ «hackers» εμειίζζνληαη ζπλερψο θαη γίλνληαη πην 

θαιέο θαη πην απνηειεζκαηηθέο. Σν λα γλσξίδνπκε ηηο ηερληθέο ηνπο είλαη 

αλαγθαίν αλ ζέινπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ην ζχζηεκά καο απνηειεζκαηηθά. 

Αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν έξρνληαη ηα honeypots ηα νπνία δίλνπλ κηα ιχζε γηα 

ηελ πην ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ θαηλνχξγησλ ηερληθψλ επίζεζεο. 

 

2.8 Honeytokens 

 

Ο φξνο ησλ honeytokens [20] εκθαλίζηεθε ην 2003 ζην ρψξν ησλ honeypots. 

Παξαπάλσ αλαθέξακε φηη ηα  honeypots είλαη ππνινγηζηηθνί πφξνη κε ηνπο νπνίνπο 
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κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη ν επηηηζέκελνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα honeypots είλαη 

θάηη γεληθφηεξν. 

Έηζη ινηπφλ σο honeytoken νξίδεηε έλα honeypot ην νπνίν δελ είλαη έλαο 

ππνινγηζηηθφο πφξνο, αιιά νπνηνπδήπνηε είδνπο ςεθηαθή νληφηεηα. Αλ θαη σο φξνο 

αλαθέξζεθε φπσο είπακε γηα πξψηε θνξά ην 2003, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  δελ 

πξφθεηηαη γηα θάηη θαηλνχξγην, αιιά γηα κία παιηά κέζνδν. Γηα παξάδεηγκα νη εθδφηεο 

βηβιίσλ κε καζεκαηηθνχο πίλαθεο (πρ. πίλαθεο ινγαξίζκνπ θαη αζηξνλνκηθνί 

εκεξνδείθηεο) γηα αηψλεο εηζήγαγαλ κηθξά ιάζε ζηνπο πίλαθεο ηνπο ψζηε λα 

πξνζδηνξίδνληαη εχθνια ηα αληίγξαθα. Δπίζεο έλα παξάδεηγκα, πνπ ζπκίδεη 

honeytoken, είλαη απηφ ηεο Google, θαη ηεο γλσζηήο ηεο εθαξκνγήο ηεο Google 

Earth, φπνπ πθίζηαηαη κία νιφθιεξε πφιε (κε ην φλνκα Argleton), ε νπνία ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη (copyright trap) [21].    

 

 

Εικόνα 32: Παπάδειγμα honeytoken 

 

Σέινο ηα honeytokens φπσο θαη ηα honeypots δελ ιχλνπλ θάπνην πξφβιεκα 

αζθάιεηαο. Ωζηφζν κπνξνχλ λα γίλνπλ έλαο έμππλνο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο 

αθεξαηφηεηαο, λα καο πξνζηαηέςνπλ απφ θαθφβνπινπο insiders/εηζβνιείο, ή λα 

βνεζήζνπλ ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε κε εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ελφο honeytoken ινγαξηαζκνχ γηα πξφζβαζε (login) 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ παξαθνινχζεζε θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ.  
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2.9 Σι εύναι το Ηoneynet 

 

Ηoneynet νλνκάδεηαη ην ζχλνιν πνιιψλ πςειήο αιιειεπίδξαζεο honeypots 

πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα δίθηπν. Απηά ηα honeypots είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ 

είηε σο θπζηθά κεραλήκαηα είηε σο εηθνληθά. Γηα παξάδεηγκα έλα honeynet δίθηπν κε 

θπζηθά κεραλήκαηα θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 34 θαη έλα δίθηπν κε εηθνληθά κεραλήκαηα 

ζηελ εηθφλα 35. 

 

Εικόνα 34: honeynet δίκηςο με θςζικά μησανήμαηα 
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Εικόνα 35: honeynet δίκηςο με εικονικά μησανήμαηα 

Έλα honeynet ζπλήζσο απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ honeypots, 

δειαδή ζπζηήκαηα κε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, ψζηε λα 

ζπγθεληξψλεη ηαπηφρξνλα δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αιιά θαη λα 

απνηειεί έλα πεξηζζφηεξν αιεζνθαλέο δίθηπν. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα ζρεδηάδεηαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνηειεί νινθιεξσκέλν αληίγξαθν δηθηχσλ ή παξαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ο ζηφρνο ηνπ honeynet είλαη λα ζπιιέγεη δεδνκέλα απφ θάζε δπλαηή 

πεγή, ελψ ηαπηφρξνλα λα πξνζηαηεχεη ην δίθηπν κε ην λα πεξηνξίδεη ηηο θαθφβνπιεο 

θηλήζεηο απφ ηα δεζκεπκέλα honeypots. 

Η ζπιινγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα , κε 

ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίαο, ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ 

επηηηζέκελν. Σα επίπεδα ζηα νπνία ζπιιέγνπκε ηελ πιεξνθνξία είλαη ηξία: 

 

 firewall θαη δίλεη ζαλ δεδνκέλα ηα firewall logs 

 δεδνκέλα πνπ παίξλνπκε απφ ην IDS (alerts, warnings , detections) θαη 

 ηα δεδνκέλα απφ ηα honeypots.   

 

Σν ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

νλνκάδεηαη Data Capture. 

Δπηπιένλ ην honeynet εθηφο απφ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζπιιέγεη θαη data 

δειαδή πξαγκαηνπνηεί ειέγρνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ο ιφγνο πνπ ην θάλεη απηφ είλαη 
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γηαηί φηαλ παξαβηαζηεί, o επηηηζέκελνο κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα επηηεζεί 

πξνο ην παξαγσγηθφ δίθηπν.Σν ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πνπ πινπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ νλνκάδεηαη Data Control. 

 

2.10  Δομό του honeynet 

 

Όπσο πξναλαθέξακε ζθνπφο ηνπ honeynet είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ειεγρφκελν δίθηπν, δειαδή έλα δίθηπν πνπ λα κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα θαηαγξάθεη 

φηη δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη κέζα ζ' απηφ.  

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ honeynet είλαη ε πχιε-honeynet, δειαδή ην 

honeywall. θνπφο ηνπ honeywall είλαη λα δηαζχλδεεη ην honeynet κε ην παξαγσγηθφ 

δίθηπν καο θαη ην δηαδίθηπν, αιιά θαη λα ην απνκνλψζεη απφ απηά. Σα δηαζχλδεεη γηα 

λα επηηξέςεη ηηο επηζέζεηο πξνο ην Honeynet ελψ ηα απνκνλψλεη φηαλ ππάξρεη 

έλδεημε φηη κηα επίζεζε μεθηλάεη απφ ην Honeynet πξνο άιια δίθηπα ψζηε λα ηα 

πξνζηαηέςεη. Μπξνζηά απφ ην honeywall είλαη ηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα ελφο 

νξγαληζκνχ θαη φηη ππάξρεη πίζσ απφ ην honeywall είλαη ηα ζπζηήκαηα ζηφρνη 

(honeypots). Σα honeypots είλαη ηα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ νη 

επηηηζέκελνη θαη ην honeywall είλαη απηφ πνπ θξνληίδεη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ (data capture) απφ θαη πξνο ηα ζπζηήκαηα “ζχκαηα” αιιά θαη γηα ηνλ 

έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ (data control) ησλ επηζέζεσλ απφ ηα ζπζηήκαηα “ζχκαηα” 

πξνο ην παξαγσγηθφ δίθηπν, έηζη ψζηε λα κηθξαίλεη ε πηζαλφηεηα λα επηηεπρζεί 

επίζεζε πξνο ην παξαγσγηθφ δίθηπν κέζσ ησλ honeypots. 

ηελ εηθφλα 36 πεξηγξάθεηαη έλα honeynet, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 3 

honeypots, ην honewall, έλα hub, έλα router, έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή, ην δίθηπν 

δηαρείξηζεο ηνπ honeynet θαη θπζηθά ην Internet. 
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Εικόνα 36: Παπάδειγμα Honeynet 

Σα ηξία honeypots ζπλδένληαη κέζσ ηνπ hub. Σν hub κε ηε ζεηξά ηνπ 

επηθνηλσλεί θαη κε ην honeywall. Γεμηά απφ ην honeywall βξίζθεηαη ην δίθηπν 

δηαρείξηζεο ηνπ honeynet θαη ν θεληξηθφο ππνινγηζηήο ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηα 

δεδνκέλα απφ ην honeywall. ην θάησ κέξνο βξίζθεηαη ν router ν νπνίνο παξέρεη ηελ 

πξφζβαζε ζην internet. ηελ παξνχζα πεξίπησζε ην honeywall ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ρσξίδεη ηα honeypots απφ ηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη επίζεο λα θαηαγξάθεη 

ηελ θίλεζε ησλ honeypots. 

Γεληθφηεξα ην Honeywall έρεη πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα. Καη' αξρήλ, ιεηηνπξγεί 

ζαλ bridge (ζπζθεπή OSI επηπέδνπ 2) αλάκεζα ζηα honeypots θαη ζην δξνκνινγεηή 

(router) πνπ παξέρεη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν. Φπζηθά φηη πεξλάεη απφ ην δηαδίθηπν 

πξνο θαη απφ ηα honeypots, θαηαγξάθεηαη. Η ζχιιεςε ησλ δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη 

απφ ην IDS πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν πάλσ ζην honeywall. Σν honeywall επίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη σο firewall γηα λα απνηξέπεη ηηο ηπρψλ επηζέζεηο απφ θάπνην 

παξαβηαζκέλν honeypot πξνο ην ππφινηπν δίθηπν ή πξνο ην δηαδίθηπν. 
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Σέινο παξέρεη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο ηνπ Honeywall 

δπλαηφηεηα απνζηνιήο ησλ alerts κέζσ e-mail, λα επηηξέπεη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλα 

πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί ζε άιιν ζεκείν γηα αλάιπζε θαη ινηπά άιιεο φκνηεο 

ιεηηνπξγίεο. 
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3 Κεφάλαιο 3:  Honeyd  -  Υλοποίηςη Honeyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δομό του Κεφαλαύου 

 

‟ απηφ ην θεθάιαην νξίδεηαη ην honeyd σο έλλνηα θαη αθνινπζεί κία ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζήο ηνπ. Αλαιχνληαη νη βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ 

θαη ε πινπνίεζε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
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3.1 Σι εύναι το Honeyd 

 

Σν honeyd είλαη έλα low interaction honeypot ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεί ρηιηάδεο κε δεζκεπκέλεο δηεπζχλζεηο IP, αληηζηνηρίδνληαο ηηο ζε εηθνληθά 

honeypots [22] [23]. Σν honeyd είλαη δειαδή  έλα κηθξφ πξφγξακκα ην νπνίν 

δεκηνπξγεί virtual hosts ζε έλα δίθηπν κε ην λα πξνζνκνηψλεη ηελ TCP/IP ζηνίβα 

δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί γηα λα ηξέρεη δηάθνξεο 

ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο είλαη ζπλήζσο κηθξά scripts πνπ πξνζνκνηψλνπλ 

πξαγκαηηθέο ππεξεζίεο φπσο ην POP3, FTP, HTTP ή SMTP. Έηζη, γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή IP έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε ηη είδνπο ζχζηεκα ζέινπκε λα 

πξνζνκνηάζνπκε (πρ έλα Windows web server ζηελ πφξηα 80). 

 

 

Εικόνα 33: Παπάδειγμα σπήζηρ honeyd 

 

Δθηφο απφ virtual hosts ην honeyd δεκηνπξγεί θαη δηθηπαθέο ηνπνινγίεο virtual 

networks [24] δίλνληάο καο ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην 

latency, ην packet loss, ηα hops έηζη ψζηε ην virtual network λα κνηάδεη πεξηζζφηεξν 

κε έλα πξαγκαηηθφ δίθηπν. 
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Έηζη ινηπφλ κε ην honeyd κπνξνχκε λα πξνζνκνηψζνπκε πάξα πνιιά εηθνληθά 

ζπζηήκαηα, φπσο (Linux, Windows NT, FreeBSD θ.α.) ιακβάλνληαο κία 

ζπκπεξηθνξά, αλάινγε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπκε θάλεη. Δπίζεο κπνξνχκε λα 

ξπζκίζνπκε απζαίξεηεο ππεξεζίεο κε απιφ ηξφπν, δειαδή λα ξπζκίζνπκε 

πξνγξάκκαηα (κέζσ ελφο απινχ αξρείνπ) πνπ ζα αιιειεπηδξνχλ κε ηνλ επηηηζέκελν  

αλάινγα κε ην πψο ζέινπκε εκείο. Κάζε θνξά πνπ ην honeyd ζα δέρεηαη κία λέα 

ζχλδεζε, λα μεθηλά ην πξφγξακκα πνπ έρνπκε νξίζεη γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

επηηηζέκελν θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε proxy ζπλδέζεηο ζε 

άιια κεραλήκαηα ή passive fingerprinting ψζηε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα 

απνκαθξπζκέλα κεραλήκαηα ηνπ επηηηζέκελνπ. Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

honeyd είλαη φηη καο  επηηξέπεη λα πξνζνκνηψλνπκε ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ζην 

TCP/IP επίπεδν. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα εμαπαηήζνπκε πξνγξάκκαηα φπσο ην Nmap 

θαη ην Xprobe ηα νπνία (απφ ηε πιεπξά δειαδή ηνπ επηηηζέκελνπ) επηζηξέθνπλ 

ςεπδή απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ πξάγκαηη ηξέρεη ζην 

ζχζηεκα καο. 

Με ην honeyd κπνξνχκε επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε εηθνληθέο θαη πνιχπινθεο 

ηνπνινγίεο δηθηχνπ, κε πνιιά εηθνληθά hubs, routers θαη switches. Μπνξνχκε λα 

ξπζκίζνπκε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην latency, to packet loss θαη ην bandwidth ηνπ 

δηθηχνπ καο. Δπηπιένλ κηαο θαη ην honeyd ππνζηεξίδεη ην αζχκκεηξν routing  

κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνζζήθε πξαγκαηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κία εηθνληθή 

ηνπνινγία δηθηχνπ αιιά θαη πξνζζήθε  θαηαλεκεκέλσλ ιεηηνπξγηψλ κέζσ GRE 

ηνχλει [25]. 

Σέινο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε πξνζνκνίσζε ππνζπζηεκάησλ 

δειαδή λα εθηειεζηνχλ πξαγκαηηθά Unix πξνγξάκκαηα ζηνλ εηθνληθφ ρψξν ηνπ 

honeypot (πρ web servers, ftp servers θα.). 

 

3.2  Αρχιτεκτονικό ςχεδύαςησ Honeyd 

 

Η βαζηθή αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζεο ηνπ honeyd πεξηγξάθεηαη ζηελ (εηθφλα 35) 

θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: configuration database, central packet 

dispatcher, protocol handlers, personality engine, θαη ηέινο έλα optional routing 

component [26] 
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Εικόνα 34: απσιηεκηονική ηος honeyd 

 

Σνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ηνλ έρεη ε personality engine, ε νπνία ηξνπνπνηεί ην 

πεξηερφκελν ηνπ παθέηνπ πξηλ ζηαιεί ζην δίθηπν ψζηε λα θαίλεηαη φηη πξνέξρεηαη 

απφ ηε δηθηπαθή ζηνίβα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν έρεη ξπζκηζηεί λα 

πξνζνκνηψλεη ν virtual host. Έηζη ινηπφλ ε  personality engine θάλεη ηε δηθηπαθή 

ζηνίβα ησλ virtual hosts λα κνηάδεη αιεζηλή κε ην λα πξαγκαηνπνηεί αιιαγέο ζηηο 

θεθαιίδεο ησλ πξσηνθφιισλ θάζε εμεξρφκελνπ παθέηνπ ψζηε λα κνηάδνπλ κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξπζκηζκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ. Η βάζε γηα απηέο ηηο αιιαγέο είλαη ην 

fingerprint database ηνπ πην γλσζηνχ port scanner, ηνπ nmap [27]. Έλα απφ ηα 

πξψηα βήκαηα γηα θάζε επηηηζέκελν είλαη λα θάλεη έλα port scan ζηνλ host ζηνλ 

νπνίν ζα επηηεζεί, ψζηε λα δεη ηη ππεξεζίεο ηξέρεη θαη πνην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

Οπφηε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη honeyd hosts λα μεγεινχλ έλαλ επηηηζέκελν θαη λα 

λνκίδεη φηη νη hosts είλαη θαλνληθά ζπζηήκαηα. 
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3.3  Ρύθμιςη του honeyd  

 

Σν Honeyd φπσο πξναλαθέξακε είλαη έλαο κηθξφο open source daemon γηα ηε 

δεκηνπξγία virtual hosts ζε έλα δίθηπν. Σα virtual hosts κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ λα 

ηξέρνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο κπνξεί λα ξπζκηζηεί έηζη ψζηε 

λα πξνζεκεηψλνπλ δηάθνξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Απηφ πνπ θάλεη ην honeyd είλαη 

λα παίξλεη ηα network stacks δηάθνξσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ην fingerprint 

database ηνπ nmap θαη ηνπ Xprobe θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλεη λα 

πξνζνκνηψζεη ηα αληίζηνηρα ιεηηνπξγηθά ζε θάπνηνλ virtual host. 

Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ Ηoneyd πξαγκαηνπνηήζεθαλ αιιαγέο ζην αξρείν 

«honeyd.conf», ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ. ε απηφ ην 

αξρείν θαηαγξάθνπκε φιε ηε δνκή πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ζχκθσλα κε ην 

ζπληαθηηθφ θαη ηηο εληνιέο ηνπ honeyd πνπ ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ. Δπίζεο 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε δεθάδεο εηθνληθά honeypots πξνζδίδνληαο 

ηνπο δηάθνξεο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows, Linux θ.α.) 

ή δηάθνξεο ζπζθεπέο (modems, routers, printers θ.α.) θαη επηπιένλ ζηα honeypots 

πνπ δεκηνπξγνχκε θαζνξίδνπκε ηηο αλνηθηέο πφξηεο πνπ επηζπκνχκε λα κειεηήζνπκε 

θαη ηελ απφθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

Σν Honeyd έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαπαηά πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην 

signature scanning φπσο είλαη ην Nmap θαη ην Xprobe, ζηέιλνληαο θαηάιιειεο 

απαληήζεηο. Δπίζεο δηαβάδεη έλα εηδηθφ αξρείν κε signatures ην νπνίν θαζνξίδεη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο TCP/IP ζηνίβαο αλά honeypot θαη ζπλεπψο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ην αξρείν signatures ππφ ηελ κνξθή 

πνπ νξίδεη ην NMAP, είηε ππφ ηελ κνξθή πνπ νξίδεη ην Xprobe, είηε απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν ηαπηνρξφλσο. Η επηινγή γίλεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εληνιήο εθθίλεζεο ηνπ Honeyd. Όηαλ ινηπφλ ην Honeyd θαηαιάβεη πσο θάπνηα 

ζάξσζε είλαη ζε εμέιημε, ζα απνθξηζεί ζχκθσλα κε ηα signatures πνπ ηνπ νξίζακε 

θαη αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ έρνπκε πξνζδψζεη ζην θάζε honeypot. 

Αληίζεηα, ν επηηηζέκελνο πνπ εθηειεί ην Nmap ή ην Xprobe κε ζηφρν θάπνην απφ ηα 

εηθνληθά honeypots ζα πάξεη παξφκνηα απάληεζε κε ηνλ αλ ζηφρεπε έλα πξαγκαηηθφ 

ζχζηεκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα εηθνληθά honeypots πνπ δεκηνπξγνχκε, ην 

Honeyd ρξεζηκνπνηεί κε δεζκεπκέλεο δηεπζχλζεηο IP. Γηα ηελ εχξεζε απηψλ ησλ  IP 
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απαξαίηεηε είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο ARPD. Γνπιεηά ηεο είλαη λα παξαηεξεί ηελ θίλεζε 

γηα ην δίθηπν ή ππνδίθηπν πνπ νξίδνπκε θαη λα απαληά κε ηε δηεχζπλζε MAC ηνπ 

host ζηνλ νπνίν ηξέρεη γηα ηηο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη. Γειαδή απαληάεη ζηα παθέηα 

πνπ πξννξίδνληαη γηα αλελεξγέο IP‟s ζαλ λα πξννξίδνληαλ γηα ηνλ host ζηνλ νπνίν 

ηξέρεη ην arpd  [28]. 

 

Οη πην βαζηθέο ηνπ εληνιέο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ honeyd είλαη νη εμήο:  

 

 Create: Η εληνιή create είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία εηθνληθψλ 

honeypot ζην Honeyd. Με ηελ εληνιή απηή δεκηνπξγνχκε έλα template, ην 

νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζπζρεηίδνπκε κε κία δηεχζπλζε IP αθνχ ηνπ δψζνπκε 

θάπνηα πξνζσπηθφηεηα. Η BNF κνξθή ηεο εληνιήο έρεη σο εμήο: 

 

creation := "create" <template-name> | "create default" | "dynamic" 

<template-name> 

 

Όπσο παξαηεξνχκε δηαθξίλνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ηεο create. 

 

 create template: Με ηελ εληνιή απηή δεκηνπξγνχκε έλα απιφ template. 

Πρ. Create windows. 

 create default: Με απηή ηελ εληνιή επηιέγνπκε ην default template 

ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη. Έηζη, φιεο νη ειεχζεξεο θαη κε 

ζπζρεηηδφκελεο κε άιιν honeypot, IP δηεπζχλζεηο, λα ηξέρνπλ ην default 

template. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ην honeyd δερηεί έλα παθέην γηα ηελ 

δηεχζπλζε  192.168.2.153 λα αλαδεηήζεη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή 

(template) γηα ην 192.168.2.153. Αλ δελ έρνπκε νξίζεη θάηη ζπγθεθξηκέλν 

ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην default. 

 create dynamic: Δδψ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα δπλακηθφ 

template ην νπνίν θαη ζα ιεηηνπξγεί γηα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο 

(ή ψξεο) ή πνπ ζα δέρεηαη θίλεζε κφλν απφ ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο. 
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 Set: Με ηελ εληνιή set κπνξνχκε λα παξακεηξνπνηήζνπκε ην template ην 

νπνίν δεκηνπξγήζακε κε ηελ εληνιή create, δειαδή λα ζπζρεηίζνπκε ην 

template κε θάπνηα πξνζσπηθφηεηα απφ ην αξρείν πνπ πεξηέρεη ηα Nmap 

signatures, ην nmap.prints. Αθνχ ζπζρεηίζνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα κε ην 

template, ην Honeyd αλαιακβάλεη λα ηξνπνπνηήζεη φια ηα εμεξρφκελα 

κελχκαηα απφ απηφ ην template θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ 

πξνζσπηθφηεηα απηή. Με ηελ εληνιή set θαζνξίδνπκε επίζεο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν template. Σα 

πξσηφθνιια απηά κπνξεί λα είλαη είηε ην TCP, είηε ην UDP είηε ην ICMP. Η BNF 

κνξθή ηεο εληνιήο έρεη σο εμήο: 

 

set ::= "set" <template-name> "default" <proto> "action" <action> | 

"set" <template-name> "personality" <personality-name> | 

"set" <template-name> "personality" "random" | 

"set" <template-name> "ethernet" <cmd-string> | 

"set" <template-name> "uptime" <seconds> | 

"set" <template-name> "droprate in" <percent> | 

"set" <template-name> "uid" <number> ["gid" <number>] 

 

Γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνζζέηνπκε κεηά ην set κία απφ ηηο 

παξαθάησ επηινγέο σο εμήο: 

 

 Open, γηα λα θαζνξίζνπκε πσο φιεο νη πφξηεο ζα είλαη αλνηθηέο εμ 

νξηζκνχ. Απηή ε εληνιή επεξεάδεη κφλν ηα πξσηφθνιια TCP θαη UDP. 

 Βlock, γηα λα θαζνξίζνπκε πσο φια ηα παθέηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ ζα γίλνληαη drop εμ νξηζκνχ. Θα ιακβάλνληαη δειαδή, αιιά 

δελ ζα ζηέιλεηαη θακία απάληεζε πίζσ ζηνλ απνζηνιέα. 

 Reset, γηα λα θαζνξίζνπκε πσο φιεο νη πφξηεο ζα είλαη θιεηζηέο εμ 

νξηζκνχ. Έηζη φηαλ ην εηθνληθφ honeypot ζα ιακβάλεη θάπνην SYN παθέην 

ζα απαληάεη κε θάπνην TCP RST κήλπκα αλ ην παθέην απηφ πξννξίδεηαη 

γηα θάπνηα TCP πφξηα θαη κε έλα ICMP port unreachable αλ ην παθέην 

απηφ πξννξίδεηαη γηα θάπνηα UDP πφξηα. 
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 Add: Η εληνιή add παξακεηξνπνηεί ηα εηθνληθά honeypots θαζνξίδνληαο πνηεο 

πφξηεο ζα κείλνπλ αλνηθηέο θαη πξνζζέηνληαο ππεξεζίεο κέζσ θάπνηνλ scripts. 

Η BNF κνξθή ηεο εληνιήο έρεη σο εμήο: 

 

addition ::= "add" template-name proto "port" port-number action | 

"add" template-name "subsystem" cmd-string ["shared"] | 

"add" template-name "use" template-name "if" condition 

 

Με ηελ εληνιή add: 

 

 κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα έρνπλ δηάθνξεο 

πφξηεο φπσο ην πνηεο ζα παξακείλνπλ αλνηθηέο θαη πνηεο θιεηζηέο. π.ρ. 

add default tcp port 25 open 

 κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηα δηάθνξα scripts πνπ ζα ππάξρνπλ «πίζσ» 

απφ θάζε πφξηα θαη ζα «απαληάλε» ζηελ εηζεξρφκελε θίλεζε 

εμνκνηψλνληαο δηάθνξεο ππεξεζίεο. π.ρ add linux tcp port 80 

/linux/suse8.0/apache.sh 

 κπνξνχκε λα νξίζνπκε κηα TCP ή UDP πφξηα λα ιεηηνπξγεί σο proxy θαη 

λα αλαθαηεπζχλεη ηελ θίλεζε ζε θάπνην άιιν honeypot ή αθφκα θαη ζηνλ 

ίδην ηνλ απνζηνιέα. π.ρ add proxy default port 139 proxy $ipsrc:139 

 

 bind: Με ηελ εληνιή bind ζπζρεηίδνπκε ηα εηθνληθά honeypot ηα νπνία 

δεκηνπξγήζακε κε θάπνηα δηεχζπλζε IP. Η BNF κνξθή ηεο εληνιήο έρεη σο 

εμήο: 

 

binding ::= "bind" ip-address template-name | 

"bind" ip-address "to" interface-name | 

"bind" condition ip-address template-name | 

"dhcp" template-name "on" interface-name 

["ethernet" cmd-string] | 

"clone" template-name template-name 
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3.4 Τλοπούηςη του Honeyd 

 

Αξρηθά ε πινπνίεζε ηνπ Honeyd πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα πξαγκαηηθφ 

κεράλεκα, ην νπνίν έηξερε κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux Suse 10.3 

 

 

Εικόνα 35: Linux Suse 10.3 

 

θαη ήηαλε ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζε δηαθνκηζηέο αιιά θαη  δπλαηφηεηα γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα εγθαηαζηάζεθαλ νη  βηβιηνζήθεο libevent, libdnet θαη 

libpcap, δίλνληαο ζαλ root 

 

linuxsystem:~ # tar xzf library.tar.gz,  γηα λα απνζπκπηέζνπκε ην zip-αξηζκέλν αξρείν 

linuxsystem:~ # cd directory/, γηα λα κπνχκε ζην directory πνπ απνζπκπηέζηεθαλ ηα 

αξρεία 

linuxsystem:~ # ./configure; make; make install, γηα λα θάλνπκε ηελ εγθαηάζηαζε 

linuxsystem:~ # ldconfig -m /usr/local/lib, γηα λα ζηγνπξεπηνχκε νηη νη θαηλνχξγηεο 

βηβιηνζήθεο έρνπλ πξνζηεζεί ζην ζχζηεκα 
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θαη έπεηηα έγηλε εγθαηάζηαζε ηνπ Honeyd έθδνζεο 1.0 σο εμήο 

 

linuxsystem:~ # tar xzf honeyd-1.0.tar.gz 

linuxsystem:~ # cd honeyd-1.0/ 

linuxsystem:~ # ./configure; make; make install.  

 

 

Εικόνα 36: Εγκαηάζηαζη βιβλιοθηκών 

 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Honeyd απαξαίηεηε ήηαλε ε εγθαηάζηαζε ηεο 

βηβιηνζήθεο arpd ε νπνία ζα αλαιάκβαλε ηελ δξνκνιφγεζε ησλ παθέησλ ζηνπο 

virtual hosts. 

Η εγθαηάζηαζή ηεο έγηλε απφ ηηο απνζήθεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ Suse 10.3 θαη 

αληίζηνηρα έγηλε  configuration ηνπ honeyd απφ ην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ηνπ 

Honeyd ην “Honeyd.conf” γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη επηζέζεηο. 
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Εικόνα 37: Εγκαηάζηαζη arpd 

 

 

Εικόνα 38: Configuration ηος honeyd 
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Λφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηνπ κεραλήκαηνο (πεξηνξηζκέλε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη κηθξνχ κεγέζνπο κλήκεο RAM ) θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο έγηλε 

εγθαηάζηαζε ηνπ Honeyd εηθνληθά κέζσ VMware ζε έλα κεράλεκα κε πεξηζζφηεξεο 

δπλαηφηεηεο κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows 7. 

πγθεθξηκέλα έγηλε εγθαηάζηαζε ηνπ linux-fedora-core7, εηθφλα 40, ζην vmware 

(7.1.3 build), εηθφλα 41, ζην νπνίν αληίζηνηρα έγηλαλ εγθαηάζηαζε νη βηβιηνζήθεο πνπ 

απαηηνχληαλ (arpd, libevent, libnet θαη libpcap) απφ ηηο απνζήθεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ 

linux-fedora-core7, θαη φιν ην απαξαίηεην software. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε έγηλε de-

bugging ζηηο παξαπάλσ βηβιηνζήθεο έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά κε ηηο εθδφζεηο vmware θαη honeyd πνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαη 

έγηλε  θαη configuration ηνπ honeyd απφ ην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Honeyd ην 

“honeyd.conf” γηα λα γίλνπλ νη εηθνληθέο επηζέζεηο.  

 

 

Εικόνα 39: Linux – fedora – core7 
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Εικόνα 40: VMware 7.1.3 build 

 

 

Εικόνα 41: Φόπηυζη Fedora 



 

90 

 

Εικόνα 42: Φόπηυζη βιβλιοθηκών 

 

 

Εικόνα 43: Επιβεβαίυζη Ταςηόηηηαρ Χπήζηη 
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Η δεκηνπξγία ηνπ εηθνληθνχ honeyd κέζσ VMware καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ρξήζεο πεξηζζφηεξσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία  ζα είρε 

ηε δηθή ηνπ ip θαη παξάιιεια ηελ επθνιφηεξε ζπληήξεζή ηνπ κε ιηγφηεξεο θπζηθέο 

απαηηήζεηο. 

 

 

Εικόνα 44: Πποζομοίυζη Fedora μέζυ VMware ζε Windows 7 

 

Έηζη ινηπφλ ην θπζηθφ καο δίθηπν είλαη έλα εηθνληθφ pc κε ιεηηνπξγηθφ linux-

fedora-core7, δηακνξθσκέλν λα θαιχπηεη ην εχξνο ησλ ip δηεπζχλζεσλ 10.0.0.0/24  

θαη ην Honeyd “νηθνδεζπφηεο” δειαδή ην Honeyd Host έρεη ηελ δηεχζπλζε ip 10.0.0.1 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 46. 

 

Εικόνα 45: Τοπολογία δικηύος 1 
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Αξρηθά δεκηνπξγήζακε 2 εηθνληθά Honeypot ζηνλ Honeyd host κε δηεχζπλζε ip 

10.0.0.51 θαη 10.0.0.52 αληίζηνηρα (φπσο βιέπνπκε θαη ζην ζρήκα 47) γηα λα δνχκε 

κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα εμνκνησζνχλ (simulate) απφ ην Honeyd. Η κπιε γξακκή 

δείρλεη ηνλ Honeyd Host  πνπ κηκείηαη ηα εηθνληθά honeypots. 

 

 

Εικόνα 46: Τοπολογία δικηύος 2 

 

ηελ ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε ην αξρείν ηνπ Honeyd (ην honeyd.conf) γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ δχν Honeypot . ην λέν αξρείν δφζεθε ην φλνκα again.conf θαη ε 

ζχληαμή ηνπ είλαη ε εμήο:  

 

### Windows computers 

create windows 

set windows personality "Windows NT 4.0 SP3" 

add windows tcp port 80 "sh scripts/web.sh" 

add windows tcp port 22 "sh scripts/test.sh" 

add windows tcp port 139 open 

add windows tcp port 137 open 

add windows udp port 135 block 

set windows default tcp action reset 

bind 10.0.0.51 windows 

bind 10.0.0.52 windows 
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Tν template ζχζηεκα ζα παξνπζηαζηεί ζαλ “Windows NT 4.0 SP3”, φηαλ 

θάπνηνο ζειήζεη λα κάζεη γηα ηί ζχζηεκα πξφθεηηαη κέζσ NMap or XProbe,  ην νπνίν 

έρεη αλνηρηέο ηηο πφξηεο 80/tcp, 22/tcp, 137/tcp, 139/tcp ,ε 135/tcp είλαη block θαη ηα 2 

honeypot δεζκεχνπλ ηηο ip δηεπζχλζεηο 10.0.0.51 θαη 10.0.0.52. 

Γηα λα εθθηλήζνπκε ην Honeyd, ζα πξέπεη λα κπνχκε κέζα ζην θάθειν φπνπ 

βξίζθεηαη ην script ην Honeyd ην (again.conf)  

 

 

Εικόνα 47: Τοποθεζία απσείος 

 

θαη κέζσ terminal (ηεξκαηηθνχ) λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ εληνιή  

 

#./honeyd –f again.conf –i lo 10.0.0.51-10.0.0.52 
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Εικόνα 48: Εκκίνηζη Honeyd 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαπάλσ εληνιή εμεγνχληαη σο εμήο: 

-f Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε ην αξρείν ην νπνίν ζα «δηαβάζεη» ην 

Honeyd φπνπ νξίδνληαη ηα honeypots. 

-I Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε ηε δηεπαθή ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην Honeyd 

 

ε έλα δεχηεξν terminal κπνξνχκε λα ειέγμνπκε φηη πξάγκαηη ζηηο δηεπζχλζεηο 

10.0.0.51 θαη 10.0.0.52 αληαπνθξίλνληαη ηα 2 Honeypot αθνχ πξψηα θαζνξίζνπκε ην 

δίθηπν πνπ ησλ δχν Honeypot, κε ηελ εληνιή  

 

#./route –n add –net 10.0.0.0/24 lo 

-n Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε αξηζκεηηθά ηε δηεχζπλζε ηνπ host honeyd 

-net Με απηή ηελ εληνιή θαζνξίδνπκε ην εχξνο ηνπ δηθηχνπ 
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ην ηέινο ηεο εληνιήο θαζνξίδνπκε ην ππνδίθηπν ζην νπνίν ζα αληηζηνηρεζεί ην 

default template. 

 

 

Εικόνα 49: ping 10.0.0.51 

 

 

Εικόνα 50: ping 10.0.0.52 
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Έπεηηα πξνρσξήζακε ζηελ δεκηνπξγία ελφο απινχ δηθηχνπ, γηα λα δνχκε 

αληίζηνηρα πσο εμνκνηψλεηαη (simulate) απφ ην Honeyd. Σν εμνκνησκέλν - simulated 

δίθηπν (φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ εηθφλα 52) ρξεζηκνπνηεί – δεζκεχεη  έλα εχξνο 

δηεπζχλζεσλ ip 10.0.1.0 /24 θαη πεξηέρεη δχν honeypots  θαη έλαλ δξνκνινγήηή – 

router Cisco (R1). 

 

 

Εικόνα 51: Τοπολογία δικηύος 3 

 

Γηα ηε ξχζκηζε ηνπ router έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην honeyd.conf 

θαη επηπιένλ ζην router «δεζκεχηεθε» έγηλε bind ε ip 10.0.0.100. 

 

### Cisco router 

create router 

set router personality "Cisco 7206 running IOS 11.1(24)" 

set router default tcp action reset 

add router tcp port 23 "scripts/router-telnet.pl" 

add router tcp port 113 open 

add router tcp port 114 reset 

add router tcp port 115 block 

bind 10.0.0.100 router  
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O router R1 είλαη ην ζεκείν εηζφδνπ απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ζην εηθνληθφ, ν νπνίνο 

έρεη δεζκεχζεη ηελ ip 10.0.0.100 ελψ ην εηθνληθφ καο δίθηπν δεζκεχεη ην εχξνο 

10.0.0.0 /16  

 

#./route entry 10.0.0.100 network 10.0.0.0/16 

 

Δπίζεο ν router είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ην εμνκνησκέλν δίθηπν ην νπνίν φπσο 

πξναλαθέξακε δεζκεχεη ην εχξνο ησλ δηεπζχλζεσλ  10.0.1.0/24.  

 

#./route 10.0.0.100 link 10.0.1.0/24 

 

Σα 2 honeypots δεζκεχνπλ αληίζηνηρα ηηο δηεπζχλζεηο 

 

bind 10.0.1.51 windows 

bind 10.0.1.52 windows 

 

Θεσξεηηθά ην δίθηπφ καο είλαη έηνηκν νπφηε καο κέλεη λα ειέγμνπκε αλ θαη πξαθηηθά 

ην honeyd εμνκνηψλεη ην δίθηπν. 

 

Γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ Honeyd πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή  

 

#./honeyd -u 99 -g 99 -d -p nmap.prints –f again.conf -i lo 10.0.0.0/16 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαπάλσ εληνιή εμεγνχληαη σο εμήο: 

 

-u     Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδεηαη ην UID ηνπ ρξήζηε κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

νπνίνπ ζα «ηξέρεη» ην Honeyd. Με ην 99 θαζνξίδνπκε πσο ην Honeyd ζα 

«ηξέρεη» σο nobody. 
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-g    Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδεηαη ην GID ηνπ group κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

νπνίνπ ζα «ηξέρεη» ην Honeyd. Με ην 99 θαζνξίδνπκε πσο ην Honeyd ζα 

«ηξέρεη» σο nobody. 

 

-d Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε φηη ην Honeyd ζα ηξέμεη ζε θαηάζηαζε 

απνζθαικάησζεο (debugging) πνπ ζεκαίλεη πσο ζα εκθαλίδεη φια ηα 

κελχκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή θαη δελ ζα ηξέρεη σο δαίκνλαο ζην 

παξαζθήλην. 

 

-l   Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε ηελ ηνπνζεζία θαη ην αξρείν ζην νπνίν ζα 

απνζεθεχνληαη ηα κελχκαηα πνπ ην Honeyd θαηαγξάθεη. 

 

-p  Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε ην ηελ ηνπνζεζία θαη ην αξρείν κε ηα 

signatures ηχπνπ Nmap ηα νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην Honeyd. 

 

-f Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε ην αξρείν ην νπνίν ζα «δηαβάζεη» ην 

Honeyd φπνπ νξίδνληαη ηα honeypots. 

 

-I Με απηή ηελ παξάκεηξν θαζνξίδνπκε ηε δηεπαθή ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ην Honeyd 

 

ην ηέινο ηεο εληνιήο θαζνξίδνπκε ην ππνδίθηπν ζην νπνίν ζα αληηζηνηρεζεί ην 

default template. 
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Εικόνα 52: Εκκίνηζη ηος Honeyd 

 

 

Εικόνα 53: Ping 10.0.0.51 & 10.0.0.52 
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Εικόνα 54: Ping 10.0.0.100 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ην honeyd κπνξεί λα εμνκνηψζεη ην δίθηπν πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Οη επηζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζην παξαπάλσ 

δίθηπν είλαη φπσο πξναλαθέξακε θαη ζην πξψην θεθάιαην είλαη ε Άξλεζεο 

Τπεξεζίαο (DOS), ην Packet sniffing, ε Malware επίζεζε θ.α. . ην παξαπάλσ 

δίθηπν πξαγκαηνπνηήζεθε κηα Ping of Death επίζεζε θαη κηα telnet φπσο ζα δνχκε 

θαη ζηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Γηα ηελ Ping of Death επίζεζε αξρηθά εζηάιε έλαο κηθξφο φγθνο παθέησλ θαη ην 

honeyd απάληεζε θαλνληθά. πγθεθξηκέλα εζηάιεζαλ 1472 παθέηα θαη ε απάληεζε 

ηνπ honeyd είλαη ε παξαθάησ 

 

Εικόνα 55: Ping of death attack 
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ηε ζπλέρεηα απμήζακε ηνλ φγθν ησλ παθέησλ ζε 40000 φπνπ πάιη ην Honeyd 

απάληεζε  

 

Εικόνα 56: Ping of death attack_2 

 

πλερίζακε λα απμάλνπκε ηα παθέηα ζε 56000 θαη εδψ παξαηεξήζακε φηη ην honeyd 

δελ απαληάεη. 

 

Εικόνα 57: Ping of death attack_3 
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Έηζη ζειήζακε λα δνχκε πνηνο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ παθέησλ πνπ 

κπνξνχζακε λα ζηείινπκε ρσξίο λα θαηαξξεχζεη ν router καο. Μεηά απφ αξθεηέο 

δνθηκέο δηαπηζηψζακε φηη κπνξνχζακε λα ζηείινπκε κέρξη θαη 54693 παθέηα 

 

 

Εικόνα 58: Ping of death attack_4 

 

Αθνχ ζηα 54694 παθέηα έθαλε reboot. 

 

Εικόνα 59: Ping of death attack_5 
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ηελ επίζεζε κέζσ telnet ζειήζακε λα δνχκε πνία ζα είλαη ε απάληεζε ηνπ 

Honeyd φηαλ ζα πξνζπαζήζνπκε λα «παξαβηάζνπκε» ηηο πφξηεο 23, 113, 150, 139  

πνπ νξίζακε ζην configuration file ηνπ honeyd , to again.conf 

Σηο πφξηεο 23, 113 ηηο είρακε νξίζεη λα είλαη αλνηρηέο. Έηζη εθηειψληαο ηελ 

εληνιή telnet 10.0.0.100 23  

 

 

Εικόνα 60: Telnet attack to port 23 

 

 

Εικόνα 61: Telnet attack to port 23- User Access Verification 
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Εικόνα 62: Telnet attack to port 23 - log in failed 

 

θαηαθέξλνπκε λα δνχκε φηη ε πφξηα είλαη αλνηρηή θαη καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δψζνπκε username θαη password αιιά κε ην πνπ πάκε λα πιεθηξνινγήζνπκε ην 

username ηειεηψλεη θαη ν ρξφλνο πξφζβαζεο, νπφηε πάιη πξέπεη λα 

πιεθηξνινγήζνπκε ην username , φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ (εηθφλα 63). 

Δθηειψληαο ηελ ίδηα εληνιή αιιά γηα ηελ πφξηα 113 πνπ είλαη επίζεο αλνηρηή 

αιιά δελ ππνζηεξίδεη θάπνηα ππεξεζία, λαη κελ θαηαθέξλνπκε λα ζπλδεζνχκε κε ην 

router αιιά δελ έρνπκε θαλέλα άιιν δηθαίσκα φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ (εηθφλα 64) 

 

Εικόνα 63: Telnet attack to port 113 



 

105 

Αληίζηνηρα αλ πξνζπαζήζνπκε λα παξαβηάζνπκε ηελ πφξηα 150 ( ηελ νπνία 

νξίζακε ζαλ block), δελ παίξλνπκε θακία απάληεζε,  

  

 

Εικόνα 64: Telnet attack to port 150 

 

 

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή εθαξκνγή ηνπ honeypot πνπ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί 

σο κειινληηθή εξγαζία, είλαη ε εθαξκνγή Honeyd vs worms ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ worms [28], λα εληνπίζεη 

θαηλνχξγηα worms ή αθφκα θαη λα ιάβεη ελεξγά κέηξα ελάληηα ζηα κνιπζκέλα 

κεραλήκαηα. ‟ απηήλ ηελ εθαξκνγή ην δίθηπν κε ηα honeyd virtual hosts ζπγθεληξψ-

λνπλ ηελ θίλεζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ worms, ε νπνία αλ κειεηεζεί ζα δψζεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην πνηα worms είλαη ελεξγά θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Αλ 

κάιηζηα ηξέρεη θαη θάπνην ids ή network sniffer ζα θαηαγξάςεη ην payload ηνπ worm. 
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4 Κεφάλαιο 4: Συμπεράςματα 
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4.1 υμπερϊςματα 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία ζπκπεξαίλνπκε φηη . 

 

 Σα honeypots κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν 

κάζεζεο. Η ελαζρφιεζε καδί ηνπο παξέρεη ζηελ ρξήζηε ηνπο έλα ζεκαληηθφ 

επίπεδν γλψζεο γηα ηηο δηθηπαθέο επηζέζεηο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

θαθφβνπισλ ρξεζηψλ. 

 

 Σν εχξνο εθαξκνγήο ησλ honeypots είλαη αξθεηά κεγάιν. Δθηφο απφ 

καζεζηαθνχο ζθνπνχο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά σο 

εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ δηθηχνπ ή σο εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Η εγθαηάζηαζε Honeypots κε απηφ ην 

ζθνπφ πξνυπνζέηεη ηελ δηαρείξηζε ηνπο απφ πην έκπεηξα άηνκα πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

 Καλέλα δίθηπν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αζθαιέο, φζν θαη αλ θαίλεηαη, αλ 

δελ έρνπκε ζαθή ζηνηρεία γηα ην ηη είδνπο δεδνκέλα ιακβάλεη. Σα honeypots 

είλαη ηθαλά λα καο παξέρνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πιεξνθφξεζε. 

 

 Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξάγνπλ ηα honeypots (ηα πςειήο 

αιιειεπίδξαζεο) είλαη αξθεηά απμεκέλνο θαη απαηηεί πνιχ ρξφλν γηα αλάιπζε. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν ε ζπληήξεζε δηθηχσλ honeypots απνηειεί, ζπλήζσο, 

απνθιεηζηηθή εξγαζία γηα έλα ε πεξηζζφηεξα άηνκα. Θα πξέπεη ινηπφλ ε 

αλάπηπμε εθηεηακέλσλ δηθηχσλ honeypots λα γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ επάξθεηα 

ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ.  
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Παρϊρτημα 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νιφθιεξν ην αξρείν παξακεηξνπνίεζεο ηνπ Honeyd, 

“honeyd.conf”: 

 

#set up 2 pc 

#route entry 10.0.0.1 

#route 10.0.0.1 link 10.0.0.0/24 

 

#set up a network with one router 

#route entry 10.0.0.100 

#route 10.0.0.100 add net 10.0.0.0/16 10.0.1.100 

#route 10.0.0.100 link 10.0.1.0/24 

#route 10.0.1.100 link 10.0.0.0/16 

 

#bind 10.1.1.53 to eth3 

 

#create router 

#set router personality "Cisco 7206 running IOS 11.1(24)" 

#set router default tcp action reset 

#add router tcp port 23 "scripts/router-telnet.pl" 

#add router tcp port 113 open 

#add router tcp port 117 open 

#add router tcp port 114 reset 

#add router tcp port 115 block 

#add router tcp port 150 block 

 

#bind 10.0.0.100 router 

 

#create windows 

#set windows personality "Microsoft Windows NT 4.0 SP3" 

#add windows tcp port 80 "sh scripts/web.sh" 

#add windows tcp port 22 "sh scripts/test.sh" 

#add windows tcp port 139 open 

#add windows tcp port 137 open 

#add windows tcp port 135 block 

#set windows uid 32767 

#set windows default tcp action reset 

 

#bind 10.0.0.51 windows 

#bind 10.0.0.52 windows 

#bind 10.1.0.51 windows 

#bind 10.1.0.52 windows 

 

#bind 10.0.1.100 router 

#bind 10.1.0.100 router 

#bind 10.0.0.200 router 

#bind 10.1.0.200 router 
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Ερμηνεύα αγγλικών όρων 

 

Cracker:  

Απηφο πνπ δηεηζδχεη ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, κε θαθφβνπιε πξφζεζε. Ο 

ζσζηφο φξνο γηα ηνλ θαθφβνπιν ρξήζηε - επηηηζέκελν (βιέπε θαη hacker 

παξαθάησ). 

 

False negatives: 

Σα false negatives είλαη νη πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ ηηο νπνίεο ην IDS δελ 

θαηάθεξε κεηά απφ ηελ εμέηαζε ηνπο λα ηηο επηζεκάλεη. Σα false negatives 

ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ θαθή ξχζκηζε ηνπ IDS ή απφ ηελ εκθάληζε κίαο 

λέαο επίζεζεο γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε γλψζε. 

 

False positives: 

Σα false positives είλαη νη ιαλζαζκέλεο επηζεκάλζεηο πνπ παξάγεη έλα IDS, φηαλ 

αληρλεχζεη θάπνην γεγνλφο ζαλ πεξίπησζε πηζαλήο επίζεζεο, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη. 

 

Hacker:  

Ο φξνο κε ηελ πξσηαξρηθή ηνπ ζεκαζία αλαθέξεηαη θαηά βάζε ζε 

πξνγξακκαηηζηέο κε πςειέο γλψζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα κεηαβάιινπλ 

πξνγξάκκαηα, αιιάδνληαο ηελ θπζηνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Παξ‟ φια απηά, ε 

έλλνηα ηνπ hacker έρεη απνθηήζεη πνιχ θαθή θήκε. Ο ξφινο ησλ hackers έρεη 

ζπλδεζεί κε ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα. Η θιαζζηθή έλλνηα ηνπ hacker φκσο δελ 

έρεη ζρέζε κε ηελ παξαλνκία. Η ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ξίδα “hack” 

πνπ ζεκαίλεη ην θφςηκν θαη ηελ επεμεξγαζία μχινπ. Ο hacker έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα “πειεθεί” εθαξκνγέο, πξνγξάκκαηα θαη δίθηπα κε πνιχ πεξίηερλν θαη έμππλν 

ηξφπν.  
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IDS:  

πζηήκαηα Αλίρλεπζεο Δπηζέζεσλ. Έρνπλ σο ζθνπφ ηνπο ηελ αλίρλεπζε 

ελδερφκελσλ παξαβηάζεσλ ζηα ζπζηήκαηα ηα νπνία επηβιέπνπλ (βιέπε 

θεθάιαην 1). 

 

Keylogger:  

Keylogger είλαη έλα πξφγξακκα θαηαγξαθήο (ζπλήζσο software αιιά 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο hardware πινπνηήζεηο) φισλ ησλ keystrokes πνπ γίλνληαη 

ζε έλα ζχζηεκα. 

 

Keystrokes:  

Σν Keystrokes αληηπξνζσπεχεη κηα θεληξηθή δξάζε ζην πιεθηξνιφγην, ή ηελ 

ηζνδχλακε ζπζθεπή εηζαγσγήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηα 

πςεινχ επηπέδνπ  γεγνλφηα δξάζεο 

 

Nmap:  

Σν nmap (Network Mapper) είλαη έλα απφ ηα πην γλσζηά security scanners 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ αλαιπηψλ 

αζθαιείαο (penetration testers) φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηηηζέκελσλ. 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1997 απφ ηνλ Fyodor Vaskovich θαη είλαη αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ (ε ηειεπηαία ηνπ έθδνζε είλαη ε 5.5). 

 

Passive fingerprinting:  

Ωο παζεηηθφ fingerprinting νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

αλαγλψξηζε ελφο απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο σζηφζν ηελ ρξήζε 

άκεζσλ ζπλδέζεσλ κε απηφλ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ηελ ιήςε θαη 

αλάιπζε παθέησλ πνπ θεχγνπλ απφ ην ελ ιφγσ κεράλεκα. Όπσο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ ε ηερληθή απηή ππεξέρεη σο πξνο ηα ίρλε πνπ αθήλεη, αθνχ δελ 

εγθαζηδξχνληαη ζπλδέζεηο κε ηνλ ππνινγηζηή ζηφρν. 
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