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Πεπίλητη 

ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κειέηε-αλάιπζε κεηαδεδνκέλσλ 

δηαθόξσλ αξρείσλ ζε πιαηθόξκεο ησλ Windows θαη Linux. 

Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδεηαη ε 

ρξεζηκόηεηά ηνπο ζηελ εγθιεκαηνινγηθή έξεπλα. 

 ηε ζπλέρεηα, αλαιύνληαη ηα είδε κεηαδεδνκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο Adobe 

Reader‟s, ηνπ Open Office, αξρείσλ ήρνπ θαη εηθόλαο, θ.ιπ., θαη ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απνθαιύπηνπλ.  

Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε εξγαιεία πνπ ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα ζε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο, γηα ηελ αλάθηεζε θαζώο θαη αθαίξεζε κεηαδεδνκέλσλ κε παξαδείγκαηα 

θαη νδεγίεο.                

Παξαηίζεληαη κεξηθά από ηα δεκνθηιέζηεξα εκπνξηθά εξγαιεία πξνβνιήο θαη 

απαινηθήο κεηαδεδνκέλσλ, όπσο επίζεο θαη θάπνηα εξγαιεία κε άδεηα ειεύζεξεο 

ρξήζεο.  

 

 

 

Λέξειρ κλειδιά: Linux, Windows, Μεηαδεδομένα, Open Office, pdf, MP3, Digital 

Forensics.  
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Abstract 

 

In the present thesis for the acquisition of a Master of Science Degree, we study 

the metadata in Microsoft Office, PDF and other types of files, in various operating 

systems, mainly the MS Windows and Linux.  

Initially, we define the meaning of metadata and we present their usefulness in 

forensic analysis. 

 Subsequently, we analyze the types of metadata in programs like the Microsoft 

Office suite, Open Office, Adobe Reader and the kind of information they reveal. 

Afterwards, we discuss incorporated tools, which exist in different applications, for 

the acquisition and removal of metadata. 

Finally, we study the cases of metadata extraction and deletion, with the help of 

various commercial and open-source tools. 

 

 

 

 

 

Keywords: Linux, Windows, Metadata, Digital Forensics, Open Office, PDF.
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Δςσαπιζηίερ 

 

Η δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Σερλννηθνλνκηθή Γηνίθεζε & Αζθάιεηα Φεθηαθώλ 

πζηεκάησλ», ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, 

ππό ηελ επίβιεςε ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θ. Υξήζηνπ Ξελάθε. Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θύξην Υξήζην Ξελάθε, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα 

αζρνιεζώ κε έλα ηόζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη απνιύησο 

ζηα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα, θαζώο θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ 

θαζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπόλεζεο.  

Δπραξηζηώ ζεξκά  ηνλ θ. Υξηζηόθνξν Νηαληνγηάλ – επηζηεκνληθό ζπλεξγάηε ηνπ 

θ. Ξελάθε - γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, ηηο πνιύηηκεο ππνδείμεηο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο, ηνπο εθιεθηνύο ζπλαδέιθνπο, 

ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο,  Υξηζηόδνπιν θαη Αληώλε, αθηεξώλνληάο ηνπο ην παξαθάησ 

απόθζεγκα ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: 

  

“Το ππώηο σπέορ ζος εκηελώνηαρ ηη θηηεία ζος ζηη πάηζα είναι να νιώζειρ μέζα 

ζος όλοςρ ηοςρ ππογόνοςρ.  

 Το δεύηεπο να θωηίζειρ ηην οπμή ηοςρ και να ζςνεσίζειρ ηο έπγο ηοςρ.  

 Το ηπίηο ζος σπέορ είναι να δώζειρ ζηο γιό ζος ηη μεγάλη ενηολή να ζε  

ξεπεπάζει”  
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1 Διζαγυγή 
 

Απηό πνπ «καξηπξά» έλα έγγξαθν γηα ην άηνκν ην νπνίν ην δεκηνύξγεζε, είλαη     

– ζρεδόλ – ηόζν ζεκαληηθό όζν θαη ν επηδησθόκελνο ζθνπόο ηνπ ίδηνπ ηνπ εγγξάθνπ. 

ε έλα έγγξαθν κε αδηακθηζβήηεηα ζηνηρεία, είλαη εμίζνπ ζπνπδαίν λα κάζνπκε 

πνηνο θαη πόηε ην έγξαςε. 

Η εμαγσγή θαη κόλν ηνπ εγγξάθνπ θαη ε ρξήζε ηνπ σο πεηζηήξην εγθιήκαηνο δελ 

επαξθνύλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ιεπηνκεξνύο αλάιπζεο. Θα πξέπεη – κε θάπνηνλ 

ηξόπν – λα ππάξρεη έλαο ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ πεηζηεξίνπ θαη ππόπηνπ. Αθξηβώο 

ζην ζεκείν απηό ππεηζέξρεηαη ε αλάιπζε ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ, βαζηζκέλε ζηα 

κεηαδεδνκέλα.  

ηελ παξνύζα εξγαζία αλαιύνληαη ηα εξγαιεία ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα 

ζηελ αλάιπζε δηαθόξσλ εγγξάθσλ, όπσο ηνπ Microsoft Office θαη ηεο Adobe 

Systems (αξρεία pdf), θαζώο είλαη ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελα απηή ηε ζηηγκή.  

Πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδηθαζία εύξεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο, θαζώο 

επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα απαινηθήο κέξνπο ή όινπ απηώλ. 
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2 Γομή ζςζηημάηυν απσείυν 
 

2.1 Απσεία (NTFS) 
 

Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζηνλ ζθιεξό δίζθν, είλαη δηαηξεκέλα ζε 

αξρεία. Σα πεξηζζόηεξα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα 

νξγαλώζεη ηα αξρεία ηνπ ζε «δέληξα» κε θαηαιόγνπο, όπνπ έλαο θαηάινγνο κπνξεί 

λα πεξηέρεη αξρεία ή άιινπο θαηαιόγνπο.  Έηζη, ζα πξέπεη λα βξεζεί  έλαο ηξόπνο λα 

νξγαλώζνπκε ηα αξρεία, ώζηε λα κπνξνύκε αλά πάζα ζηηγκή λα ηα αλαθηνύκε 

εύθνια θαη γξήγνξα.  

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη δηάηαμεο ησλ πεξηερνκέλσλ ελόο αξρείνπ ζην ζθιεξό 

δίζθν. Έηζη κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε: 

 πλερόκελε δηάηαμε 

 Γηάηαμε ζπλδεδεκέλεο ιίζηαο 

 Γηάηαμε κε δείθηε 

 Γηάηαμε κε i-θόκβνπο (i-node) 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλερόκελεο δηάηαμεο, ην αξρείν βξίζθεηαη ζε κία 

αθνινπζία από clusters. 

Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο αδπλακίεο ηνπ FAT πξνέξρνληαη από ηελ απιντθή θαη 

μεπεξαζκέλε αξρηηεθηνληθή πνπ αθνινπζνύζε. Καηά ηελ ζρεδίαζή ηνπ, δελ είραλ 

πξνβιεθζεί δνκέο γηα ζηνηρεία αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη θπζηθά ήηαλ 

απαγνξεπηηθά δύζθνιν λα πξνζηεζνύλ εθ ησλ πζηέξσλ ηέηνηεο δπλαηόηεηεο. Η 

αξρηηεθηνληθή ηνπ NTFS όρη κόλν πεξηιακβάλεη ηέηνηνπ είδνπο δπλαηόηεηεο, αιιά 

ρξεζηκνπνηεί απιέο ζεκειηώδεηο αξρέο, πνπ θάλεη εύθνιν λα πξνζηεζνύλ λέα 

ραξαθηεξηζηηθά ζην κέιινλ κε κηθξέο αιιαγέο. 

Η πνιύ θαιή αξρηηεθηνληθή  πνπ ρξεζηκνπνηεί ην NTFS κπνξεί λα θαλεί θαη 

από ηνλ ηξόπν πνπ απνζεθεύνληαη νη πιεξνθνξίεο ζην δίζθν. Κάζε δνκή ζην NTFS 

είλαη έλα αξρείν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ δνκώλ δηαρείξηζεο ησλ partitions, 

δηαηήξεζεο ζηαηηζηηθώλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ ειέγρνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ partition.  

Οη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ απνζεθεύνληαη ζε «εηδηθά» αξρεία πνπ 

δεκηνπξγνύληαη όηαλ ην NTFS δεκηνπξγείηαη. Απηά ηα αξρεία νλνκάδνληαη Απσεία 

Μεηαδεδομένων (MetaData Files) θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ιίζηεο ησλ αξρείσλ ηνπ 

partition, πιεξνθνξίεο ηνπ ηόκνπ ηνπ δίζθνπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ αξρείσλ θ.ι.π. Η 

κνλαδηθή εμαίξεζε ζηε θηινζνθία «ηα πάληα είλαη έλα αξρείν» είλαη ν Αξρηθόο 

Σνκέαο ηνπ Γίζθνπ (Volume Boot Sector), ν νπνίνο πξνεγείηαη ησλ ππνινίπσλ 

αξρείσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ειέγρεη ηηο πην βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ NTFS, όπσο λα 

«θνξηώζεη» ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Σν ίδην απιό ζεκειηώδεο κνληέιν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηα αξρεία θαη ηελ δηαρείξηζε απηώλ ζε εζσηεξηθό επίπεδν. 

(1) 
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2.1.1 Αξρεία Μεηαδεδνκέλσλ θαη Πίλαθαο Κπξίνπ Αξρείνπ (MFT) 

Σν NTFS απνζεθεύεη όια ηα δεδνκέλα, δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε θαη δεδνκέλα 

εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο, ζε κνξθή αξρείσλ. Σα πην ζεκαληηθά από απηά είλαη κία 

νκάδα από εηδηθά αξρεία ζπζηήκαηνο ηα νπνία ιέγνληαη επίζεο θαη Απσεία 

Μεηαδεδομένων. Σα κεηαδεδνκέλα είλαη αξρεία πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα γηα ηα 

δεδνκέλα, δειαδή πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο (δεδνκέλα), γηα ηα «πξαγκαηηθά» 

δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη από ην NTFS. 

Σα αξρεία κεηαδεδνκέλσλ δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα όηαλ 

«κνξθνπνηείηαη» (formatted) έλαο δίζθνο ζε NTFS, θαη ηνπνζεηνύληαη ζηελ αξρή ηνπ 

partition. Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ηνπνζεζία απηώλ ησλ αξρείσλ, ζα πξέπεη λα 

εηζαρζεί θαη κία άιιε ζεκειηώδεο δνκή, ν Master File Table (MFT).  

Ο MFT είλαη έλα αξρείν κεηαδεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρεη πεξηγξαθέο άιισλ 

αξρείσλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νιόθιεξα αξρεία 

κεηαδεδνκέλσλ. 

Παξαθάησ, θαίλεηαη ν πίλαθαο ηνπ MFT, όπνπ αλαθέξνληαη νη πξώηεο 16 

εγγξαθέο ηνπ, δειαδή ηα πξώηα 16 αξρεία. (2) 

Σν ζύζηεκα απνζεθεύεη ηα αξρεία ή ηνπο θαηαιόγνπο ζηηο εγγξαθέο ηνπ MFT, 

δίλνληάο ηνπο ηελ κνξθή ραξαθηεξηζηηθώλ. Δπεηδή όκσο ην κέγεζνο ηεο εγγξαθήο 

ηνπ MFT είλαη πεξηνξηζκέλν, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη πνπ ην NTFS απνζεθεύεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελόο αξρείνπ. Έηζη, κπνξεί λα ηα απνζεθεύζεη είηε σο resident 

ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή όηη όια ηα σαπακηηπιζηικά θα αποθηκεςθούν μέζα ζηην 

εγγπαθή ηος MFT, είηε σο non-resident, δειαδή όηη ηα σαπακηηπιζηικά θα 

αποθηκεςθούν ζε άλλερ εγγπαθέρ ηος MFT ή ζε επεκηάζειρ πος βπίζκονηαι εκηόρ MFT. 

ην NTFS, δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα δεδνκέλα ηνπ αξρείνπ θαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ην αξρείν. Σν γεγνλόο απηό είρε κηα πνιύ 

ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή θαηά ηελ δεκηνπξγία κηθξώλ αξρείσλ. Δάλ ν ρώξνο πνπ 

ρξεηάδεηαη ην αξρείν γηα όλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξρείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ησλ (κεηα)δεδνκέλσλ ηνπ, είλαη κηθξόηεξν από ην κέγεζνο ηνπ MFT, ηόηε ην 

αξρείν ζα απνζεθεπζεί κέζα ζην MFT. Σέηνηα αξρεία δελ θαηαιακβάλνπλ επηπιένλ 

ρώξν ζην δίζθν θαη δελ απαηηείηαη μερσξηζηή δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ MFT θαη 

αλάγλσζεο από ην δίζθν, πεηπραίλνληαο έηζη θαιύηεξε απόδνζε. (3) 
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Πίνακαρ 1ορ: Οι απσικέρ εγγπαθέρ ηος MFT 

  

Αρχείο 

Μετα-

Δεδομένων 

Όνομα 

Αρχείου 

Εγγραφή 

MFT 
Περιγραφή 

Master file 

table (MFT) 
$Mft 0 

Πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ίδην 

ην MFT, όπσο ην κέγεζόο ηνπ. 

Master file 

table 2 
$MftMirr 1 

Αληίγξαθν αζθαιείαο ηεο πξώηεο 

εγγξαθήο ηνπ MFT. Απηό ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο 

ζεκαληηθόηεηαο ησλ πεξηερνκέλσλ. 

Log file $LogFile 2 

Πεξηέρεη κία ιίζηα από βήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην NTFS γηα αλάθηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζεο αζηνρίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν κέγεζνο ηνπLog file  εμαξηάηαη 

από ην κέγεζνο ηνπ δίζθνπ θαη κπνξεί λα είλαη 

κεγαιύηεξν από ηηο ππόινηπεο εγγξαθέο. 

Volume $Volume 3 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηνπ δίζθνπ, όπσο 

ηελ εηηθέηα ηνπ ηόκνπ ηνπ δίζθνπ θαη ηελ έθδνζε 

ηνπ ηόκνπ ηνπ δίζθνπ. 

Attribute 

definitions 
$AttrDef 4 

Πίλαθαο πνπ πεξηέρεη νξηζκνύο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. 

Root file 

name index 
$ 5 Δίλαη ν δείθηεο πξνο ηνλ ξηδηθό θαηάινγν. 

Cluster 

bitmap 
$Bitmap 6 

Πεξηέρεη έλαλ «ράξηε» ηνπ δίζθνπ, πνπ 

δείρλεη πνηα cluster ρξεζηκνπνηνύληαη θαη πνηα 

είλαη δηαζέζηκα. 

Boot sector $Boot 7 
Πεξηέρεη ηνλ Αξρηθό Σνκέα ηνπ Γίζθνπ ή 

δείθηε πξνο απηόλ. 

Bad cluster 

file 
$BadClus 8 

Πεξηέρεη κία ιίζηα κε ηα BAD cluster ηνπ 

δίζθνπ (δειαδή όζα έρνπλ εληνπηζηεί όηη 

παξνπζηάδνπλ ζθάικαηα). 

Security file $Secure 9 
Πεξηέρεη δηθαηώκαηα ρξήζεο όισλ ησλ 

αξρείσλ ηνπ δίζθνπ 

pcase table $Upcase 10 

Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο κεηαηξνπήο ησλ 

νλνκάησλ ησλ αξρείσλ ζε Unicode (16-bit). 

Υξεζηκνπνηείηαη όηαλ βάδνπκε έλα αξρείν ζε 

θάπνην θαηάινγν, αιιά κόλν από ην NTFS 5.0 

θαη κεηαγελέζηεξεο εθδόζεηο ηνπ. 

NTFS 

extension file 
$Extend 11 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα επηπιένλ ιεηηνπξγίεο 

ηνπ NTFS, όπσο είλαη ηα Quota, ηα Reparse Point 

(δειαδή εηδηθέο ιεηηνπξγίεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αξρείσλ κε ηα αξρεία θαη ηνπο 

θαθέινπο), θ.α. 

  12–15 
Ο ρώξνο απηόο έρεη δεζκεπηεί γηα 

κειινληηθή ρξήζε 
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2.2 Απσεία Ext4 
 

Σν Ext4 είλαη ην πξνεπηιεγκέλν ζύζηεκα αξρείσλ γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο 

πνιιώλ δεκνθηιώλ δηαλνκώλ Linux. Δλώ ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο πνπ 

ηεθκεξηώλνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ Ext4 ή επηζεκαίλνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, από 

ηελ νπηηθή ησλ πξνγξακκαηηζηώλ ησλ αξρείσλ ζπζηήκαηνο, σζηόζν, ππάξρεη 

έιιεηςε πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ηεο ςεθηαθήο εγθιεκαηνινγίαο 

(digital forensics). (4) 

ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο αλαθέξνληαη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηελ ηνπνινγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο αξρείσλ θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δνκέο δεδνκέλσλ, όπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε ππεξ-νκάδα ζπζηήκαηνο αξρείσλ (file system superblock), ε 

απεηθόληζε δνκώλ δεδνκέλσλ (inode data mapping), θ.ιπ. 

Σν inode είλαη κία δνκή δεδνκέλσλ, ε νπνία δηαηεξεί πιεξνθνξίεο γηα αξρεία, ζε 

ζπζηήκαηα αξρείσλ όπσο είλαη ην Linux. Απνζεθεύεη πιεξνθνξίεο γηα κεηαδεδνκέλα 

ζρεηηθά κε έλα αξρείν, όπσο απνηππώζεηο εκεξνκελίαο θαη ώξαο (timestamps), 

δηθαηώκαηα ρξεζηώλ  θαη νκάδαο, θαζώο θαη δείθηεο ζε κπινθ δεδνκέλσλ. Αθνύ 

θάζε  αξρείν πξέπεη λα έρεη έλα κνλαδηθό inode, ν αξηζκόο ησλ αξρείσλ πνπ έλα 

ζύζηεκα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη πεξηνξίδεηαη, όρη κόλν από ην πνζό ησλ ειεύζεξσλ 

κπινθ δεδνκέλσλ, αιιά θαη από ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ inodes.  

To Ext4 δεζκεύζεη θάπνηα inodes γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, όπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Inode Σκοπόρ  

0 (Γελ ππάξρεη) 

1 Λίζηα ειαηησκαηηθώλ blocks   

2 Ρηδηθόο θαηάινγνο (Root Directory) 

3 Αλαινγία ρξήζηε (User quota)  

4 Αλαινγία νκάδαο (Group quota) 

5 Φόξησζε εθθίλεζεο (Boot loader) 

6 Δπαλαθνξά δηαγξακκέλσλ αξρείσλ θαηαιόγνπ (Undelete directory) 

7 Γεζκεπκέλε νκάδα πεξηγξαθέσλ (Reserved Group Descriptors) 

8 Ηκεξνιόγην (Journal inode) 

9 “Exclude” inode 

10 Αληίγξαθν (Replica inode) 

11 (πλήζσο) Καηάινγνο πνπ ράζεθε θαη βξέζεθε 

Πίνακαρ 2ορ: Γομή δεδομένυν inode 

 

Σν ExtX, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην superblock ηνπ ExtX, απνηειεί κία 

απνζεθεπηηθή κνλάδα γηα ηα δεδνκέλα ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα αξρείσλ. Δκπεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα  ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ blocks θαη ησλ inodes ζην ζύζηεκα 

αξρείσλ, ηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ blocks ζην ζύζηεκα αξρείσλ, θαζώο, επίζεο θαη 

ην πξώην δηαζέζηκν inode. 

Έλαο πεξηγξαθέαο νκάδαο (group descriptor) πεξηέρεη κεηα-πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα κπινθ, όπσο ην θάζκα ησλ inodes ζηελ νκάδα, ηα κπινθ 
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(blocks) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νκάδα (groups) θαη ηε κεηαηόπηζε ησλ βαζηθώλ 

κπινθ ζηελ νκάδα. 

 

2.2.1 Μεηαδεδομένα ζηο Ext4  

 

ε αληίζεζε κε ηα κεηαδεδνκέλα ζην JFS (ζύζηεκα αξρείσλ 64-bit ζην Linux), ην 

Ext4 έρεη αξθεηά ζηαηηθέο δνκέο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ. Σα inodes 

απνζεθεύνληαη ζε πίλαθεο παξόκνηνπο κε απηνύο ηνπ ExtX θαη όρη ζε έλα εηδηθό 

αξρείν. Η ηνπνζέηεζε ησλ δνκώλ, όπσο νη πίλαθεο ησλ inodes, ηα ινγόηππα, ηα 

bitmaps θαη νη πεξηγξαθείο νκάδσλ, νξίδνληαη όηαλ δεκηνπξγείηαη κηα επέιηθηε 

νκάδα (flex group). Χζηόζν, ην ζύζηεκα αξρείσλ είλαη ηθαλό γηα πεξηνξηζκέλε 

αλάπηπμε ιόγσ ηεο ρξήζεο πεξηγξαθέσλ νκάδσλ απμεηηθώλ κπινθ (group descriptor 

growth blocks).  

Παξά ην γεγνλόο όηη ην inode παξακέλεη ν θύξηνο απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα ηα 

κεηαδεδνκέλα αξρείσλ, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα αλακηρζνύλ κε θαλνληθά κπινθ 

δεδνκέλσλ, όπσο αθξηβώο θαη ζην ExtX, όηαλ δεκηνπξγνύληαη ηα ιεγόκελα δέλδξα 

έθηαζεο (extent trees).  

Χζηόζν, ε ρξήζε ησλ θεθαιίδσλ έθηαζεο (extent headers) κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πξνο όθεινο ησλ πξνζπαζεηώλ αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ζε πεξίπησζε 

«ζθαιίζκαηνο» κεηαδεδνκέλσλ. (5) 

3 Μεηαδεδομένα 
 

Σα κεηαδεδνκέλα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα. Απνδεηθλύεηαη άιισζηε θαη από ηε θξάζε: «Don’t worry, we don’t collect 

your “Data” we only collect “MetaData”», ηελ νπνία επαλέιαβε δεκόζηα ν 

Πξόεδξνο ησλ Η.Π.Α Barack Obama, αλαπαξάγνληαο ηελ θξάζε θάπνησλ 

πςειόβαζκσλ ζηειερώλ ηεο NSA, ελώ είρε μεζπάζεη ην ζθάλδαιν Snowden, ζηα 

κέζα ηνπ Ινπλίνπ 2013 πνπ αθνξνύζε ζε ηειεθσληθέο παξαθνινπζήζεηο. 

 

Από ηε ζηηγκή πνπ έγηλε αληηιεπηό όηη ππάξρεη θάηη πεξηζζόηεξν ζε έλα αξρείν, 

πέξα από ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη νξαηή ζηνλ θνηλό ρξήζηε, νη εξεπλεηέο 

επέδεημαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ιάβνπλ γλώζε απηήο ηεο «επηπιένλ 

πιεξνθνξίαο», πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηηο έξεπλέο ηνπο. 

 

Με απιά ιόγηα, ηα κεηαδεδνκέλα είλαη δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα. 

Δίλαη πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη ή ηνπνζεηεί ηα δεδνκέλα ζε γεληθόηεξν πιαίζην, 

ρσξίο λα είλαη θνκκάηη ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηειεί ην πξσηαξρηθό ζεκείν εζηίαζεο 

ηνπ ρξήζηε, π.ρ., ην γξαθηθό κέξνο κηαο JPEG θσηνγξαθίαο. (6) 

 

Σα κεηαδεδνκέλα είλαη θαη‟ αλάγθε δηαθνξεηηθά γηα πνιιά αηνκηθά 

πιεξνθνξηαθά πεδία (fields) θαη ηνκείο (domains). Έηζη, ηα κεηαδεδνκέλα αξρείσλ 
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είλαη δηαθνξεηηθά από απηά πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο, αιιά θαη ηα δύν 

πεξηγξάθνπλ, σο έλα ζεκείν, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαπαξηζηνύλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ε απνηύπσζε ηεο ώξαο (time-stamp) ζε κία θσηνγξαθία απνηειεί 

κέξνο ησλ κεηαδεδνκέλσλ, αθνύ καο καξηπξά ηελ ώξα πνπ απηή ειήθζε. 

 

ε ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ησλ MS Windows, ηα κεηαδεδνκέλα δηαηξνύληαη ζε 

δύν θαηεγνξίεο: α) ζηα κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο αξρείσλ θαη β) ζηα κεηαδεδνκέλα 

εθαξκνγώλ. 

 

3.1 Σύζηημα Απσείυν (File System Metadata) 
 

Πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζπζηήκαηνο 

αξρείσλ, ηα νπνία θηινμελνύλ ηα δηαρεηξηζηηθά δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ, 

θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ αξρείσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

πεξηερόκελα αξρείσλ, ρσξίο όκσο λα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πεξηερόκελν ηνπ 

αξρείνπ. 

Παξόιν πνπ ηα κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο αξρείσλ, όπσο ηα δηθαηώκαηα ησλ 

αξρείσλ, ε θαηάζηαζε αξρείνπ (ηα ελεξγά ζε αληίζεζε κε ηα δηαγξακκέλα) θαη νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ έλα αξρείν είλαη παξακέλνλ (resident file) ή κε, 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ζε ζσζηό πιαίζην εθαξκνγήο.  

Η πηπρή ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπλήζσο ηξαβά πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή είλαη 

νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο (date-time stamp). 

Σν πεξηβάιινλ ησλ Windows, αιιά θαη ηα πεξηζζόηεξα εξγαιεία ςεθηαθώλ 

πεηζηεξίσλ, απνηππώλνπλ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα πνπ ππάξρεη κέζα ζην ρώξν 

ηνπ SIA (Standard Information Attribute) θαη ηνπ MFT (Master File Table), θαηά 

θύξην ιόγν, γηαηί απηέο είλαη νη απνηππώζεηο νη νπνίεο ελεκεξώλνληαη όηαλ έλα 

αξρείν ή έλαο θάθεινο αληηγξάθεηαη, κεηαθηλείηαη ή εγγξάθεηαη (ζε αληίζεζε κε ηελ 

απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο πνπ ππάξρεη ζηελ εγγξαθή FNA, ε νπνία 

θαηαρσξείηαη όηαλ ην αξρείν πξσην-δεκηνπξγείηαη ζηνλ ηόκν θαη γεληθόηεξα, ύζηεξα 

από απηό δελ κεηαβάιιεηαη). (7) 

Η ζπκπεξηθνξά ησλ Windows, ζρεηηθά κε ηελ απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο, 

κπνξεί λα πνηθίιιεη θαηά πνιύ, βαζηζκέλε ζηελ αθξηβή ελέξγεηα πνπ ιακβάλεη ρώξα 

ζε έλα αξρείν ή θάθειν. Γηα παξάδεηγκα, κεηαθηλώληαο έλα αξρείν από έλαλ ηόκν ζε 

έλαλ άιινλ, θάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο drag-and-drop ή κέζσ ηεο γξακκήο 

εληνιώλ, ζα επηηεπρζεί ε ελεκέξσζε ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ αξρείνπ. 

Αληίζεηα, εάλ επηιεγεί ε ελέξγεηα ηνπ Cut-and-Paste, ην αξρείν δε ζα κεηαβάιεη ηελ 

εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε εηδηθέο πεξηπηώζεηο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο. Έηζη, ηα αξρεία ηα νπνία 

εμάγνληαη (extract) από έλα αξρείν, (π.ρ., αξρεία .ZIP ή .RAR), κπνξεί λα θέξνπλ 

καδί ηνπο θαη απνηππώζεηο εκεξνκελίαο θαη ώξαο από ην ζύζηεκα ζην νπνίν πξσην-

αξρεηνηέζεζαλ.    

Έρνληαο θαηά λνπ όια ηα πξνεγνύκελα, ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο ζηελ 

εγγξαθή (record) ηνπ SIA έρεη ηελ εμήο ζεκαζία: 
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3.1.1 Γημιοςπγία απσείος (File Created) 

 

Απηή ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο, ζπλήζσο δειώλεη πόηε δεκηνπξγήζεθε 

έλαο θάθεινο ή έλα αξρείν θαη απνηειεί κία από ηηο πην πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο εξεπλεηέο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έλα ππάξρνλ αξρείν 

αληηγξάθεηαη (copy), ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ 

αξρείνπ νξίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα ώξα (ην λέν αληίγξαθν δηαηεξεί ηελ απνηύπσζε 

εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηεο ηειεπηαίαο εγγξαθήο (Last Written) θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο 

θαηαρώξεζεο (Entry Modified), ηνπ αξρηθνύ αξρείνπ.  

Οκνίσο, εάλ έλα αξρείν κεηαθηλεζεί (Move) ζε έλαλ δηαθνξεηηθό ηόκν, θάλνληαο 

ρξήζε ηεο γξακκήο εξγαιείσλ (command line) ή ηεο ιεηηνπξγίαο drag-and-drop, ε 

απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ File Created ηνπ λένπ αληίγξαθνπ (New 

Copy) ηίζεηαη ζηελ ηξέρνπζα ώξα (κεηαθηλώληαο έλα αξρείν εληόο ηνπ ίδηνπ ηόκνπ 

δελ κεηαβάιιεηαη ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ File Created).  

Χζηόζν, εάλ έλα αξρείν κεηαθηλεζεί ζε δηαθνξεηηθό ηόκν, θάλνληαο ρξήζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο Cut-and-Paste, ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο ηνπ File Created 

παξακέλεη ακεηάβιεηε (νη απνηππώζεηο εκεξνκελίαο θαη ώξαο ζην Last Accessed θαη 

Entry Modified είλαη πνιύ πηζαλό λα κεηαβιεζνύλ) . 

 

3.1.2 Τποποποίηζη (Modified ή Last Written) 

 

Απηή ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο αλαπαξηζηά ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ 

κεηαβιήζεθε ε ηδηόηεηα $DATA ελόο αξρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ρξήζηεο 

άλνημε έλα .BAT αξρείν, επεμεξγάζζεθε ην πεξηερόκελν θαη μαλα-απνζήθεπζε (re-

save) ην αξρείν, ν ρξόλνο ηεο Last Written – θαηά πάζα πηζαλόηεηα – ζα ελεκεξσζεί 

(update) επίζεο. Αληηζέησο, εάλ ν ρξήζηεο άλνηγε ην ίδην αξρείν, δηάβαδε ην 

πεξηερόκελν θαη έθιεηλε ην αξρείν, ρσξίο λα θάλεη θάπνηα αιιαγή, ν ρξόλνο ζηελ 

απνηύπσζε Last Written δε ζα ελεκεξσλόηαλ. 

 

3.1.3 Τελεςηαία πποζπέλαζη (Last Accessed) 

 

 Η απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο αλαπαξηζηά ηνλ πην πξόζθαην ρξόλν, πνπ 

έλαο θάθεινο ή αξρείν πξνζπειάζζεθε από ην ζύζηεκα. Απηή ε απνηύπσζε 

εκεξνκελίαο θαη ώξαο δελ αλαπαξηζηά αλαγθαία όηη έλα αξρείν αλνίρζεθε από ην 

ρξήζηε. Καη κόλν ε ηνπνζέηεζε ηνπ mouse πάλσ από ην όλνκα ηνπ αξρείνπ, ζηνλ 

Windows Explorer, κπνξεί λα ελεκεξώζεη ην ρξόλν ηεο ηειεπηαίαο πξνζέγγηζεο. 

Δπίζεο, αλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο απνηύπσζεο εκεξνκελίαο θαη ώξαο μποπεί λα είλαη 

απνηέιεζκα κηαο πξάμεο ηνπ ρξήζηε (π.ρ., λα αλνίμεη θαη λα δηαβάζεη ην αξρείν), ζα 

κπνξνύζε, επίζεο, λα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ απηόκαησλ, αβιαβώλ ελεξγεηώλ ελόο 

ζπζηήκαηνο (π.ρ., ζάξσζε ελόο antivirus). Άξα, ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο ρξνληθήο 

απνηύπσζεο Last Accessed ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί πξνζερηηθά, ζε ζπλάξηεζε θαη 

κε άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ. Δπίζεο, ην ζύζηεκα NTFS θαζπζηεξεί λα 
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ελεκεξώζεη ηελ ρξνληθή απνηύπσζε Last Accessed θαηά κία ώξα, πεξίπνπ, από ηε 

ζηηγκή πνπ ην αξρείν πξνζπειάζζεθε. 

 

3.1.4 Τποποποίηζη (SIA Modified ή Entry Modified) 

 

 Απηή ε απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο αλαπαξηζηά ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ 

ηξνπνπνηήζεθε θάπνηα ηδηόηεηα ζηνλ MFT ελόο αξρείνπ ή θαθέινπ. Λόγνη κηαο 

ηέηνηαο ελεκέξσζεο κπνξεί λα απνηειέζνπλ: ε αιιαγή ηνπνζεζίαο ελόο αξρείνπ ζε 

έλα δίζθν, πξνζζήθε κίαο επηπιένλ ξνήο δεδνκέλσλ (data stream) ζε έλα αξρείν, 

αιιαγή ζην όλνκα ελόο αξρείνπ. 

 

3.3 Δθαπμογέρ (Application metadata)   
 

Αληίζεηα κε ηα κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο αξρείσλ, ηα κεηαδεδνκέλα εθαξκνγώλ 

βξίζθνληαη κέζα ζε αξρεία ζηα νπνία αλαθέξνληαη (όπσο ηα αξρεία ηνπ Open Office, 

ηα αξρεία PDF, ηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο, θ.ιπ.). Απηνύ ηνπ είδνπο ηα κεηαδεδνκέλα 

κπνξνύλ λα δώζνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο εξεπλεηέο ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ. 

Σα κεηαδεδνκέλα εθαξκνγήο δεκηνπξγνύληαη απηόκαηα από ην ινγηζκηθό 

εθαξκνγήο θαη ελζσκαηώλνληαη ζε θάζε αξρείν πνπ δεκηνπξγείηαη ή πθίζηαηαη 

επεμεξγαζία από απηό ην ινγηζκηθό. Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ειέγρνπλ 

πξνζσπηθνύο ππνινγηζηέο, εμππεξεηεηέο (servers) θαη ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο 

δεκηνπξγνύλ κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο (system metadata), ηα νπνία απνδίδνπλ 

πεδία πίλαθα θαηαρώξεζεο αξρείσλ (όλνκα αξρείνπ, δεκηνπξγία, κέγεζνο θαη ρξήζε) 

ζε όια ηα αξρεία πνπ απνζεθεύνληαη ζην ζύζηεκα ώζηε ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα λα 

ηα ηαπηνπνηεί θαη εληνπίδεη γηα κειινληηθή ρξήζε. Σα κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο 

βξίζθνληαη ζην κεηξών (registry) ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή ή server πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πξνζπειάζεη θαη λα απνζεθεύζεη ην αξρείν. 

Σα κεηαδεδνκέλα απνθαινύληαη ην «ειεθηξνληθό ηζνδύλακν ηνπ DNA» θαη έρνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα ξίμνπλ θσο ζηελ πξνέιεπζε, ζην πεξηερόκελν, ζηελ απζεληηθόηεηα 

θαη ζην δηακνηξαζκό ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ. 

Αλ θαη είλαη πνιύ ρξήζηκα γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ πνιιώλ αλζξώπσλ, έλα 

πξόβιεκα είλαη όηη πνιινί ρξήζηεο δελ είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ην πνηα 

πιεξνθνξία απνζεθεύεηαη ζηα έγγξαθά ηνπο όηαλ ηα θνηλνπνηνύλ θαη ηα 

δηακνηξάδνληαη. Αλ δελ αθαηξεζνύλ ζηνρεπκέλα από ην ρξήζηε, ηα κεηαδεδνκέλα ζε 

έλα έγγξαθν, θύιιν εξγαζίαο ή παξνπζίαζε ηνπ Microsoft Office ή ηνπ 

OpenOffice.νrg, ζα απνζεθεπηνύλ ηαπηόρξνλα κε θάζε θείκελν πνπ δεκηνπξγεί ν 

ρξήζηεο. Δπνκέλσο, απηόο ν ηύπνο δεδνκέλσλ κπνξεί λα απνθαιύςεη αθνύζηα 

επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα ρξεζηκεύζεη ζηελ ςεθηαθή εμέηαζε 

ππνινγηζηώλ. 

Σα κεηαδεδνκέλα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ηαπηνπνίεζε αλζξσπίλσλ ή 

ζπζηεκηθώλ ελεξγεηώλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ έξεπλα θαη εμαθξίβσζε απάηεο, θαηάρξεζεο, ιαζώλ ή 

απνηπρηώλ ζπζηήκαηνο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ ζηνηρεηνζέηεζε θαηεγνξεηεξίσλ, ζηε 
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ρξνλνιόγεζε θαη εθηίκεζε ηνπ εύξνπο γλώζεο, ή σο ηεθκήξην αζσόηεηαο, πνπ 

απνηεινύλ ππνζέζεηο εγθιεκαηηθώλ ή πνιηηηθώλ δηθαζηηθώλ αγσγώλ. Σν δηθαζηηθό 

ζύζηεκα ζπλνιηθά αλαγλσξίδεη ηε ρξεζηκόηεηα ησλ κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ 

βησζηκόηεηα θαη απνδνρή ηνπο σο ζηνηρεία.  

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζε έγγξαθα κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθνξίαο γηα ηνπο εξεπλεηέο. Παξόια απηά, ε εγθιεκαηνινγηθή αλάιπζε 

ππνινγηζηώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ, κπνξεί λα είλαη κηα εμαηξεηηθά 

δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία.  

 

4 Γιεπεύνηζη εγγπάθυν 
 

Σα έγγξαθα είλαη αλακθηζβήηεηα κία από ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηνρέο, όπνπ 

κπνξνύκε λα βξνύκε κεηαδεδνκέλα. Ο γξήγνξα αλαπηπζζόκελνο ηνκέαο ηεο 

ειεθηξνληθήο αλαθάιπςεο, έρεη απνδεηρζεί «ρξπζνξπρείν» κεηαδεδνκέλσλ.  

Η παξαθάησ ιίζηα πεξηγξάθεη ηνπο βαζηθνύο ηύπνπο κεηαδεδνκέλσλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε έλα θνηλό αξρείν (π.ρ., αξρείν pdf). (8) 

 

 Γημιοςπγόρ: Αλεμάξηεηα αλ απηή ε πιεξνθνξία πξνέξρεηαη από 

ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ή ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή, έλα όλνκα – 

πάληνηε – ελζσκαηώλεηαη σο κέξνο ηνπ αξρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη από όινπο νξαηό. 

  

 Φοπέαρ ή Οπγανιζμόρ: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ελζσκάησζε 

ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίαο  ιακβάλεη ρώξα όηαλ θαηαρσξίδεηαη 

έλα όλνκα (ηνπ θνξέα ή νξγαληζκνύ) θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 

  

 Αναθευπήζειρ: Χο κέξνο ηνπ εκεξνινγίνπ θαηαρώξεζεο (revision 

log), κπνξεί λα θαηαρσξεζνύλ νη πξνεγνύκελνη δεκηνπξγνί, όπσο 

επίζεο θαη ε δηαδξνκή όπνπ απνζεθεύζεθε ην αξρείν.  

 

 Ππογενέζηεποι δημιοςπγοί: Σα έγγξαθα, ζπλήζσο, έρνπλ έλα 

ηζηνξηθό από ρξήζηεο, νη νπνίνη επεμεξγάζηεθαλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξόπν ην έγγξαθν απηό. 

 

 Ππόηςπο (Template): Απηό ην θνκκάηη δεδνκέλσλ αλαθέξεηαη ζην 

πην πξόηππν είλαη ελζσκαησκέλν κέζα ζην έγγξαθν. 

 

 Όνομα ςπολογιζηή: Απηό ην όλνκα ζπλδέεη ην έγγξαθν κε ηνλ 

ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν γξάθηεθε. 
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 Σκληπόρ δίζκορ: Απηά ηα δεδνκέλα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην όλνκα 

ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ θαη ηε δηαδξνκή όπνπ εγθαηαζηάζεθε ην 

αξρείν. 

 

 Δξςπηπεηηηήρ δικηύος: Μία επέθηαζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ 

ζθιεξνύ δίζθνπ. Αλ έλα αξρείν απνζεθεπζεί ζε έλαλ server 

δηθηύνπ, ηα κεηαδεδνκέλα αλαθινύλ ην όλνκα δηαδξνκήο ηνπ 

δηθηύνπ. 

 

 Φπόνορ: Απηόο ν ηύπνο κεηαδεδνκέλσλ (ζπρλά) ππνδεηθλύεη ην 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ην έγγξαθν ήηαλ αλνηρηό πξνο επεμεξγαζία. 

 

 Γιαγπαμμένο κείμενο: Οξηζκέλα κεηαδεδνκέλα θαηαρσξίδνπλ 

θείκελν ην νπνίν έρεη δηαγξαθεί. 

 

 Ανηικείμενα ανηικειμενοζηπαθούρ ππογπαμμαηιζμού (Visual 

Basic Objects): Αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη 

δεκηνπξγνύληαη από ηε VB, είλαη ζπλήζσο θνκκάηη καθξν-

εθηέιεζεο θαη απνζεθεύνληαη θαη απνθξύπηνληαη από ην ρξήζηε. 

 

 Αποηύπυζη ημεπομηνίαρ και ώπαρ (Timestamps): Απηόο ν ηύπνο 

δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζπλήζσο ζηελ απνηύπσζε εκεξνκελίαο θαη 

ώξαο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη θαιύπηεη ηηο εμήο 

απνηππώζεηο: Γεκηνπξγία, Πξόζβαζε θαη Σξνπνπνίεζε 

(εγγξάθνπ). 

 

 Δκηύπυζη: Σα κεηαδεδνκέλα ζπλήζσο καξηπξνύλ ηελ ηειεπηαία 

εθηύπσζε ελόο εγγξάθνπ. 

 

 

4.1 Απσεία ζύνδεζηρ και ενζυμάηυζηρ ανηικειμένυν (OLE Files) 
 

Αλ θαη κπνξεί λα κελ είλαη επξέσο γλσζηόο ν ηύπνο απηνύ ηνπ αξρείνπ, σζηόζν, 

είλαη ζε όινπο γλσζηά ηα αξρεία ηα νπνία θάλνπλ ρξήζε απηνύ ηνπ πξνηύπνπ.  

Σα αξρεία απηά είλαη ηα, γλσζηά ζε όινπο, αξρεία ηνπ Microsoft Office 1997-2003 

(Αξρεία doc, παξνπζηάζεηο ζε Power point, θύιια εξγαζίαο ζε Excel).    

Σα αξρεία OLE είλαη πξαγκαηηθά κηθξνζθνπηθά, απνθιεηζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 

θνξεηά ζπζηήκαηα αξρείσλ. πσο ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα αξρείσλ, πεξηέρνπλ 

δεδνκέλα κε δνκεκέλν ηξόπν θαη, επίζεο, πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα.    

Σα αξρεία OLE έρνπλ δύν θπξίσο απνζεθεπηηθέο ζεκαζίεο: αληηθείκελα 

απνζήθεπζεο (storage objects) θαη αληηθείκελα ξνήο (stream objects). Σα αληηθείκελα 

απνζήθεπζεο εθηεινύλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο όπσο ν θαηάινγνο ζε έλα ηππηθό 

ζύζηεκα αξρείσλ. Έηζη, όπσο έλαο θαηάινγνο, κπνξεί λα πεξηέρεη επηπιένλ 
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αληηθείκελα ειέγρνπ, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ σο ππνθαηάινγνη. Σα αληηθείκελα ξνήο 

είλαη αθνινπζίεο από ηνκείο (sectors) δεζκεπκέλνη γηα έλα δηαθξηηό θνκκάηη 

δεδνκέλσλ. Έηζη, ζε έλα ζύζηεκα αξρείσλ, ηύπνπ OLE, νη ξνέο (streams) 

αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ησλ αξρείσλ. (9) 

Έλα αξρείν OLE, απνηειείηαη από έλα αληηθείκελν απνζήθεπζεο ξίδαο (root 

storage object), παξόκνην κε ηνλ θαηάινγν ξίδαο (root directory) θαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

αληηθείκελν ξνήο, ην νπνίν αλαπαξηζηά ηα πξνεπηιεγκέλα δεδνκέλα γηα ην αξρείν. 

 Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα έγγξαθν Word 2003, απηό ην πξνεπηιεγκέλν αληηθείκελν 

ξνήο, ζα πεξηέρεη ηελ πιεηνλόηεηα ηνπ αιεζηλνύ πεξηερνκέλνπ αξρείνπ. Πέξαλ απηνύ 

ηνπ αληηθείκελνπ ξνήο, ην αληηθείκελν απνζήθεπζεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

νπνηνλδήπνηε αξηζκό επηπξόζζεησλ αληηθεηκέλσλ απνζήθεπζεο, θάζε έλα από ηα 

νπνία κπνξεί λα πεξηέρεη κία ή πεξηζζόηεξεο ξνέο (streams). 

 

Πεπίπηυζη 1
η
: BTK (Bind-Torture-Kill) 

 

O Dennis Rader (γλσζηόο σο BTK) ζηνίρηζε ηε δσή ζε 10 ζύκαηα, ζην δηάζηεκα 

από ην 1974 κέρξη ην 1991 θαη δηέθεπγε ηε ζύιιεςε γηα 30 ρξόληα. Σειηθά, ήηαλ ηα 

ελζσκαησκέλα κεηαδεδνκέλα ζε έλα έγγξαθν ηνπ Word, απηά πνπ νδήγεζαλ ζηε 

ζύιιεςή ηνπ. (10) 

Η ηειεπηαία επηθνηλσλία ηνπ δνινθόλνπ BTK κε ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηελ 

αζηπλνκία ήηαλ έλαο θάθεινο, ν νπνίνο έθηαζε ζε έλαλ ηειενπηηθό ζηαζκό, ζηελ 

πεξηνρή Wichita, ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005. Μία κνβ, 1.44-MB Memorex δηζθέηα 

εζσθιεηόηαλ ζηε ζπζθεπαζία. Η αζηπλνκία βξήθε – εληόο δηζθέηαο – κεηαδεδνκέλα 

πνπ ήηαλ ελζσκαησκέλα ζε έλα έγγξαθν ηνπ Microsoft Word, πνπ νδεγνύζε ζηε 

«Λνπζεξαληθή Δθθιεζία ηνπ Υξηζηνύ». ύκθσλα κε ηα ίδηα κεηαδεδνκέλα, ε 

ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ είρε γίλεη από θάπνην άηνκν, νλόκαηη Davis. 

Μία απιή αλαδήηεζε ζηελ ειεθηξνληθή ηνπνζεζία ηεο εθθιεζίαο, εκθάληζε ηνλ 

Dennis Rader σο πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ εθθιεζηάζκαηνο. [2].  

 

Πεπίπηυζη 2
η
: Απσείο «Iraq.doc» 

 

Ίζσο νξηζκέλεο θνξέο λα είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ν 

πξνγελέζηεξνο ζπγγξαθέαο ή αθόκα αλ θάπνηνη άλζξσπνη έρνπλ ηξνπνπνηήζεη έλα 

έγγξαθν. Η Βξεηαληθή Κπβέξλεζε έκαζε κε ζθιεξό ηξόπν πόζεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηα κεηαδεδνκέλα θαη γηαηί απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα 

είλαη ζεκαληηθέο. (11) 

Έλαο θάθεινο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε ζην Ιξάθ ην 2003, ν νπνίνο 

είρε ζπληαρζεί από ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα αληηγξάθεθε από 

ηελ έξεπλα ελόο κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή (νλόκαηη Richard M. Smith), κε ζέκα ην 

Ιξάθ.  

Έλαο ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο «ComputerBytesMan.com», εμήγαγε ην αθόινπζν 

εκεξνιόγην αλαζεώξεζεο, ην νπνίν δείρλεη ηελ πξόνδν ζηηο αλαζεσξήζεηο ή ηα 

αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δήζελ αληηγξάθνπ, ην νπνίν 

είρε πξνεηνηκαζζεί γηα ηνλ ηόηε Τπνπξγό Colin Powell (Αλαζεώξεζε 5), γηα ηελ 
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παξνπζίαζή ηνπ ζηα Ηλσκέλα Έζλε. Σν εκεξνιόγην αλαζεώξεζεο είρε ηόζν 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, πνπ νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ κπνξνύζαλ λα εληνπίζνπλ 

όρη κόλν ηνπο ζπληάθηεο, αιιά θαη ζε πνηα ζέζε ηεο βξεηαληθή θπβέξλεζεο 

ππεξεηνύζαλ, ηε ζηηγκή πνπ ε ηζηνξία απηή πξσηνεκθαλίζζεθε ζην δηαδίθηπν. 

Βαζηζκέλν ζηα κεηαδεδνκέλα, ην βξεηαληθό έγγξαθν θάλεθε όηη αληηγξάθεθε θαη 

ζηε ζπλέρεηα, ηξνπνπνηήζεθε γηα λα δνζεί έκθαζε. Βάζεη ησλ αλαζεσξήζεσλ, έγηλε 

δπλαηή ε εύξεζε ηνπ αξρηθνύ ζπληάθηε ηνπ εγγξάθνπ, ηνπ κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή, 

νλόκαηη Ibrahimal-Marashi. 

Σν παξαπάλσ έγγξαθν βξέζεθε ζε δηθηπαθό ρώξν θαη, θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ Extract, ζε πεξηβάιινλ Linux, εμήρζεζαλ (επηβεβαηώζεθαλ) ηα εμήο 

κεηαδεδνκέλα: 

 

 
Δικόνα 1η: Μεηαδεδομένα απσείος doc. 

4.1.1 Δμθάνιζη μεηαδεδομένυν συπίρ σπήζη επγαλείυν 

 

Από πξνεπηινγή ηα έγγξαθα ηνπ MS Office 2003 πεξηέρνπλ θξπκκέλα δεδνκέλα, ε 

αλαθάιπςε ησλ νπνίσλ δελ είλαη ηόζν δύζθνιε. Γηα παξάδεηγκα έλα ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ Word επηηξέπεη ην άλνηγκα θαηεζηξακκέλνπ εγγξάθνπ κε πξνβνιή ηνπ θεηκέλνπ 
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ρσξίο κνξθνπνίεζε. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα έγγξαθν, κε ηα εμήο βήκαηα:  (12) 

 

Αξρείν  "Άλνηγκα"  ιίζηα Αξρεία Σύπνπ  "Αλάθηεζε Κεηκέλνπ από 

Οπνηνδήπνηε Αξρείν"  εληνπηζκόο ελόο αξρείνπ Word *.doc  "Άλνηγκα". 

 

 
Δικόνα 2η:  Ανάκηηζη Κειμένος από Οποιοδήποηε Απσείο 

 

 

Σν έγγξαθν αλνίγεη ρσξίο θακία κνξθνπνίεζε. Μεηά ηελ θύιηζε κέζα ζην 

έγγξαθν, κπνξεί θαλείο λα δεη πιεξνθνξία, ηέηνηα όπσο ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

εγγξάθνπ, ηε δηαδξνκή ηνπ απνζεθεπκέλνπ εγγξάθνπ θ.ν.θ. Η πιεξνθνξία πνπ 

θαίλεηαη κπνξεί λα κελ είλαη ζην πεξηερόκελν. Θα πξέπεη λα είλαη θαλείο 

πξνζεθηηθόο γηα λα δηαθξίλεη πνηα πιεξνθνξία από απηή πνπ βιέπεη είλαη κέξνο ηνπ 

θεηκέλνπ ηνπ εγγξάθνπ ή ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζην έγγξαθν. (13) 

 

 
Δικόνα 3η:  Πλαίζιο διαλόγος μεηά ηην ανάκηηζη απσείος 
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Δικόνα 4η:  Γείγμα πεπιεσομένυν ανακηηθένηορ απσείος 

 

Αλ θαλείο ρξεζηκνπνηεί ηελ "Παξαθνινύζεζε Αιιαγώλ" από ην κελνύ 

"Δξγαιεία", "Δθδόζεηο" από ην κελνύ "Αξρείν", ή ηελ επηινγή "Να επηηξέπεηαη ε 

γξήγνξε απνζήθεπζε" από ηελ θαξηέια "Απνζήθεπζε ηνπ πιαηζίνπ δηαιόγνπ 

"Δπηινγέο", δηαζέζηκν ζην κελνύ "Δξγαιεία", ζα πξέπεη λα θνηηάμεη λα αθαηξέζεη 

όπνηα θξπκκέλε ή δηαγξακκέλε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα παξακέλεη ζην έγγξαθν.  
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Δικόνα 5η:  Απομάκπςνζη Πποζυπικών Πληποθοπιών από Ιδιόηηηερ Απσείος 

 

 

Σν Microsoft Office 2003 έρεη επίζεο ηελ ηθαλόηεηα λα δηελεξγεί ηαρείεο 

απνζεθεύζεηο (Fast saves), ζε αληηζηνηρία κε ηελ Απηόκαηε Απνζήθεπζε ησλ 

κεηαγελέζηεξσλ εθδόζεσλ. Αλ ν ρξήζηεο ζπλζέζεη έλα έγγξαθν, ελώ ε "Σαρεία 

Απνζήθεπζε" είλαη ελεξγνπνηεκέλε, θαη δηαγξάςεη θάπνην θείκελν, απηό ην 

δηαγξακκέλν θείκελν είλαη πηζαλόλ λα παξακείλεη κε ην έγγξαθν ζε όιε ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ. Κάπνην θείκελν απιά δε δηαγξάθεηαη πνηέ. (14) 

 

Αλ ην έγγξαθν έρεη ζηαιεί κέζσ ηνπ Outlook, όηαλ ν παξαιήπηεο αλνίμεη ην 

έγγξαθν θαη δεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπ εγγξάθνπ, πξνβάιινληαη εγγξαθέο όπσο 

_TentativeReviewCycleID θαη _ReviewCycleID, _EmailSubject, _AuthorEmail, θαη 

_AuthorEmailDisplayName. Οη πιεξνθνξίεο απηέο απνζεθεύνληαη επίζεο ζην 

ζύζηεκα ηνπ παξαιήπηε ζε έλα αξρείν πνπ νλνκάδεηαη „Adhoc.rcd‟ ή „Review.rcd‟ 

(αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ MS Office πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, π.ρ. „Review.rcd‟ είλαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ Office 2003). πλήζσο βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν Έγγξαθα θαη 

Ρπζκίζεηο Υξήζηε>Γεδνκέλα Δθαξκνγώλ\Microsoft\Office. 

 

 



 26 

 
 

Δικόνα 6η: Αποζηολή Δγγπάθος για Αναθεώπηζη 

 

 

4.1.2 Φςζική Γιεύθςνζη  

 

Αλνίγνληαο έλα έγγξαθν ηνπ Word, ζε θάζε έθδνζε ηνπ Office 97 θαη αξγόηεξα 

(κέρξη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο όκσο, ηνπ Office XP) ζε έλα πξόγξακκα 

επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, πνπ δελ είλαη ηνπ Word, ζα εκθαληζζνύλ – όπσο 

αλαθέξζεθαλ ιεπηνκεξώο πην πάλσ – ηα πξώηα δπαδηθά δεδνκέλα ζην έγγξαθν. Αλ 

πξνβνύκε ζε αλαδήηεζε απηνύ ηνπ εγγξάθνπ γηα ηε ιέμε-θιεηδί PID_GUID, ύζηεξα 

από ηελ εκθάληζε θάπνησλ άιισλ δεδνκέλσλ, θαίλεηαη θνκκάηη θεηκέλνπ Unicode, 

κέζα αγθύιεο, π.ρ.:  

{ 1 0 4 A 8 A 2 2 - 6 2 3 B - 1 1 D 4 - 8 8 D D - 0 0 D 0 B 7 1 B 0 4 C 4 } 

Η ζπκβνινζεηξά 0 0 D 0 B 7 1 B 0 4 C 4 είλαη ε δηεύζπλζε MAC (Media Access 

Control) ή ε δηεύζπλζε πιηθνύ MAC, πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζε κηα θάξηα Ethernet. Η 

MAC Ethernet είλαη ζεκαληηθή, δηόηη καο επηηξέπεη λα ζπλδέζνπκε ηε δεκηνπξγία 

ελόο εγγξάθνπ ζην ζύζηεκα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. (15) 

Απηό είλαη ηζρπξή απόδεημε, πνπ δείρλεη όηη έλαο ρξήζηεο ζπκκεηείρε ή ήηαλ 

άκεζα ππεύζπλνο γηα θάπνηα δξαζηεξηόηεηα. 

4.1.2.1 Πεξίπησζε ηνύ Melissa 

 

Ο ηόο Melissa μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1999 . Ήηαλ έλαο κηθξν-ηόο,  πνπ εζηάιε 

κέζσ e-mail ζηηο πξώηεο δηεπζύλζεηο πνπ βξήθε ζην Microsoft Outlook Address 

Book. Αξρηθά είρε θπθινθνξήζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπλδξνκεηώλ (alt.sex). 

Ο ηόο καθξνεληνιώλ γξήγνξα εμαπιώζεθε ην Μάξηην ηνπ 1999.  

Ο Melissa εμαπιώζεθε ζε έλα αξρείν ηνπ Microsoft Word, κε ην όλνκα List.doc, 

πνπ απνηειείην από θσδηθνύο πξόζβαζεο ζε ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. Αλ θάπνηνο ρξήζηεο «θαηέβαδε» ην αξρείν θαη λα ην άλνηγε ζε 

Microsoft Word, εθηειείην κηα καθξνεληνιή κέζα ζην έγγξαθν θαη έζηειλε κε e-mail 

ην αξρείν List.doc ζε άιινπο ρξήζηεο. (16) 

Λόγσ ηνπ ηεξάζηηνπ αληίθηππνπ, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα 

αλαδεηήζεη θαη λα πξνζαγάγεη ην δεκηνπξγό ηνπ ηνύ. Ήηαλ πνιύ δύζθνιν έξγν, αιιά 
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ππνζηεξίρζεθε από δύν αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλώκνλεο, νη νπνίνη αλαθάιπςαλ 

θάπνηα θαηαζηξνθηθή πιεξνθνξία. 

Οη εκπεηξνγλώκνλεο εμέηαζαλ ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ εγγξάθνπ πνπ πεξηείρε ηνλ ηό 

θαη εκθάληζαλ ην GUID (Globally Unique Identifier). Πξαγκαηνπνίεζαλ 

πεξηζζόηεξε έξεπλα θαη ηειηθά βξήθαλ κηα ηζηνζειίδα πνπ αλήθε ζε έλαλ θαθόβνπιν 

hacker, ζηελ νπνία εθηίζελην θαη άιια έγγξαθα κε ην ίδην GUID. ην ηέινο, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθαιύθζεθαλ δηαβηβάζηεθαλ ζην ZDNet, ην νπνίν δεκνζίεπζε 

πνιιά άξζξα, θαζώο θαη ζηηο νκνζπνλδηαθέο αξρέο. Απηή ε πνιύηηκε πιεξνθνξία 

ζπληέιεζε ζηνλ εληνπηζκό θαη ζύιιεςε ηνπ David Smith, σο δεκηνπξγνύ ηνπ ηνύ. 

 

 

4.2 Απσεία Open Office – Μεηαδεδομένα  
 

Σν OpenOffice.org ζθηαγξαθεί ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κνξθήο ησλ XML αξρείσλ 

ηνπ ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο πνιιώλ κεηαδεδνκέλσλ κέζα ζηα έγγξαθα, 

ινγηζηηθά θύιια θαη ζηηο παξνπζηάζεηο ηνπ: (17) 

 

 Πεγή 

 Σίηινο  

 Πεξηγξαθή 

 Θέκα  

 Λέμεηο θιεηδηά 

 Αξρηθόο δεκηνπξγόο 

 Γεκηνπξγόο 

 Δθηππώζεθε από 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα δεκηνπξγίαο 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα ηξνπνπνίεζεο 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα εθηύπσζεο 

 Πξόηππν εγγξάθνπ 

 Γιώζζα  

 Μεηαδεδνκέλα νξηζκέλα από ην ρξήζηε  

 ηαηηζηηθά εγγξάθνπ  
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Δικόνα 7η:  Γείγμα μεηαδεδομένυν ζε OpenOffice.org Writer έγγπαθο 

 

ύκθσλα κε ην έγγξαθν ησλ πξνδηαγξαθώλ, όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

απνζεθεύνληαη ή έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνζεθεπηνύλ κε θάζε αξρείν πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζην OpenOffice.org. Απηή είλαη ζε κεγάιν βαζκό πιεξνθνξία ηνπ 

είδνπο πνπ απνζεθεύεηαη θη από ην Microsoft Office, παξόια απηά ην OpenOffice.org 

δελ θάλεη ππνζέζεηο γηα ην ηη πξνζσπηθή πιεξνθνξία ζα ήζειε λα ζπζρεηίζεη ν 

ρξήζηεο κε ην αξρείν.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ρξήζηεο δελ εηζάγεη έλα όλνκα ζην πιαίζην πιεξνθνξηώλ 

ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο, ην πξόγξακκα δε ζα πξνζπαζήζεη λα ιάβεη ηελ πιεξνθνξία 

εγγξαθήο από ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιύςεη ην όλνκα ή ηα 

αξρηθά ηνπ ρξήζηε.  

πσο θαη ην Microsoft Office, ην OpenOffice.org έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

απνζεθεύεη πιεξνθνξία γηα λα δηεπθνιύλεη ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

"Παξαθνινύζεζε" θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρνιηαζκνύ.   

Σν OpenOffice.org παξέρεη επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηα κεηαδεδνκέλα ελόο 

αξρείνπ θάηη πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλεύξεζή ηνπο από ην ρξήζηε θαη ηνλ εμεηαζηή, 

δεδνκέλνπ όηη απηνί μέξνπλ γηα ην ηη ςάρλνπλ. Σν OpenOffice.org απνζεθεύεη ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπλνιηθό έγγξαθν, θύιιν εξγαζίαο ή ηελ 

παξνπζίαζε ζε έλα μερσξηζηό απιό αξρείν θεηκέλνπ γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε.  

 

 

4.2.1 Παγκοζμίυρ Μοναδικά Αναγνυπιζηικά (GUID) 

 

Σα Microsoft Office Word, Excel, θαη PowerPoint απνζεθεύνπλ έλα κνλαδηθό 

αλαγλσξηζηηθό πνπ ζα κπνξνύζε λα αλαγλσξίζεη ην ζύζηεκα θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ην αξρείν δεκηνπξγήζεθε.  

 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε δεκηνπξγείηαη ην αθόινπζν δεπηεξεύνλ θιεηδί κεηξώνπ: 

  

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 
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ή ζε έθδνζε 64-bit ησλ Windows: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\Current 

Version\Uninstall 

 

Η ινγηθή ηεο Microsoft γηα ηελ ελζσκάησζε απηήο ηεο πιεξνθνξίαο ζην αξρείν 

ήηαλ ε δηεπθόιπλζε ζπλεξγαζίαο κε πξνγξάκκαηα ηξίησλ. Η Microsoft δήισζε 

πεξαηηέξσ όηη ν αξηζκόο GUID πνπ νξίδεηαη ζην RFC 4122, δελ ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα «αλαγλσξίζεη ην ζπγγξαθέα ελόο εγγξάθνπ ρσξίο γλώζε 

ελδόκπρσλ ηνπ πξνζσπηθνύ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν ην έγγξαθν δεκηνπξγήζεθε 

αξρηθά. Παξόια απηά, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ GUID 

δελ ζπλέπηπηε εληειώο κε ηηο δειώζεηο απηέο θαη απνδείρζεθε πνιύηηκε γηα δηάθνξεο 

ππνζέζεηο, όπσο θαηά ηελ έξεπλα γηα ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ ηνύ Melissa. 

 

Απηό πνπ έθαλε ηνλ αξηζκό GUID ηόζν απνθαιππηηθό ζε πξώηκεο εθδόζεηο ηνπ 

Office, όπσο νη 97 θαη 2000, ήηαλ όηη απνηειείην από ηε δηεύζπλζε Ethernet Media 

Access Control (MAC). Γελ ππάξρνπλ δπν νιόηδηεο MAC θαη ε απνζήθεπζε απηνύ 

ηνπ ηύπνπ πιεξνθνξίαο κπνξνύζε λα νδεγήζεη ηνπο εξεπλεηέο κε ππνζηεξηθηηθά 

ζηνηρεία απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή όπνπ ην έγγξαθν δεκηνπξγήζεθε, γηα απηό 

πιένλ δελ πεξηιακβάλεηαη απηή ε πιεξνθνξία.  (18) 

 

Σν κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο απηνύ ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ ζε έξεπλεο ήηαλ 

όηη απνζεθεύεηαη κόλν όηαλ ην αξρείν δεκηνπξγείηαη. Δπνκέλσο, αλ ην αξρείν 

ηξνπνπνηεζεί από άιιν ρξήζηε, ην αλαγλσξηζηηθό GUID ηνπ λένπ ρξήζηε δε ζα 

απνζεθεπηεί ζην αξρείν θαη ζα πεξηέρεη κόλν απηό ηνπ αξρηθνύ δεκηνπξγνύ. 

 

Γηα πξνβνιή ησλ αλαγλσξηζηηθώλ GUID γηα ηηο νηθνγέλεηεο πξνγξακκάησλ 

Microsoft Office:  

 

 Δθηέιεζε (Run) ησλ Windows θαη πιεθηξνιόγεζε regedit 

 

 Δληνπηζκόο ηνπ αθόινπζνπ δεπηεξεύνληνο θιεηδηνύ:  

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni

nstall 
 

ή γηα έθδνζε 64-bit ησλ Windows: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\

Current Version\Uninstall 
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Δικόνα 8η:  Αναγνυπιζηικά GUID ζε Windows XP 

 
 

Σα νλόκαηα ησλ GUID, μεθηλνύλ κε έλα άγθηζηξν ({}). Δπνκέλσο, ηα 

αλαγλσξηζηηθά GUID είλαη ηα πξώηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζέζε Uninstall. 

 

Κάζε GUID ρξεζηκνπνηεί ηελ αθόινπζε κνξθή:  

{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE} 

 

Αθνινπζεί ε ζεκαζία θαη νη δπλαηέο ηηκέο ησλ ραξαθηήξσλ από ηνπο 

νπνίνπο απνηειείηαη: 

 

Φαπακηήπερ  Οπιζμόρ   Γεκαεξαδικέρ ηιμέρ 

Β  Σειηθή έθδνζε   0-9, A-F 

R  Σύπνο έθδνζεο   0-9, A-F 

MM  Κύξηα έθδνζε    0-9 

mmmm  Γεπηεξεύνπζα έθδνζε   0-9 

PPPP  Αλαγλσξηζηηθό πξντόληνο   0-9, A-F 

LLLL  Αλαγλσξηζηηθό γιώζζαο   0-9, A-F 

p   0 γηα x 86, 1 γηα x 64    0-1 

000  Γεζκεπκέλν γηα κειινληηθή ρξήζε,  
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   πξνο ην παξόλ 0    0 

D  1 γηα ην πξόγξακκα εληνπηζκνύ  

   ζθαικάησλ     0-1 

000000FF1CE Αλαγλσξηζηηθό νηθνγέλεηαο  

   πξνγξακκάησλ ηνπ Office   0-9 

 

Κάζε παξάζπξν δεδνκέλσλ GUID πεξηέρεη πνιιέο ηηκέο. Απηέο νη ηηκέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

 

Όνομα ηιμήρ    Πεπιγπαθή 

DisplayName Σν όλνκα ηνπ πξντόληνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην πιαίζην 

δηαιόγνπ "Πξνζζαθαίξεζε  πξνγξακκάησλ" 

InstallDate  Η εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντόληνο 

Product ID  Σν Αλαγλσξηζηηθό πξντόληνο 

InstallSource  Η πξνέιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

RegCompany  Η θαηαρσξεκέλε εηαηξεία 

RegOwner  Σν όλνκα ρξήζηε πνπ έρεη θαηαρσξεζεί 

 

Επίζημη έκδοζη 

 

 Οη ηηκέο έθδνζεο θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο θπθινθνξίαο, όπσο κηα 

έθδνζε beta ή κηα έθδνζε ζηελ παξαγσγή (RTM).  

 

Όνομα ηιμήρ  Έκδοζη 

0  Οπνηαδήπνηε θπθινθνξία πξηλ από ηελ Beta 1 

1  Beta 1 

2  Beta 2 

3  Release Candidate 0 (RC0) 

4  Release Candidate 1 (RC1) / OEM Πξνεπηζθόπεζε έθδνζεο 

5-8  Γεζκεπκέλεο ηηκέο 

9  RTM. Απηή είλαη ε πξώηε έθδνζε πνπ απνζηέιιεηαη (αξρηθή 

   έθδνζε). 

Α  Σν Service Pack 1 (SP1). Απηή ε ηηκή δελ ρξεζηκνπνηείηαη εάλ 

   ν θσδηθόο πξντόληνο δελ αιιάμεη κεηά ηελ έθδνζε RTM 

Β  Σν Service Pack 2 (SP2). Απηή ε ηηκή δελ ρξεζηκνπνηείηαη εάλ 

   ν θσδηθόο πξντόληνο δελ αιιάμεη κεηά ηελ έθδνζε RTM 

C  Σν Service Pack 3 (SP3). Απηή ε ηηκή δελ ρξεζηκνπνηείηαη εάλ 

   ν θσδηθόο πξντόληνο δελ αιιάμεη κεηά ηελ έθδνζε RTM 

D-F  Γεζκεπκέλεο ηηκέο 

 

Τελική έκδοζη 

 

 Ο ηύπνο έθδνζεο θαζνξίδεη ην αθξναηήξην γηα ηελ νηθνγέλεηα 

πξνγξακκάησλ Office 2007, όπσο Enterprise ή Retail.  
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Τιμή Τύπορ έκδοζηρ 

0  Άδεηαο ρξήζεο βάζεη πνζόηεηαο 

1  Ληαληθήο πώιεζεο/OEM 

2  Γνθηκαζηηθή έθδνζε 

 

Τύπος έκδοζης 

 

 Σν Αλαγλσξηζηηθό πξντόληνο είλαη ε έθδνζε ηεο νηθνγέλεηαο 

πξνγξακκάησλ ηνπ Office 2007 ή ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο ην Microsoft 

Office Professional 2007 ή ηνπ Microsoft Office Standard 2007.  

 

Product ID  ΑΠΟΘΗΚΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 0011    Microsoft Office Professional Plus 2007  

 0012    Microsoft Office Standard 2007 

 0013    Microsoft Office Basic 2007  

 0014    Microsoft Office Professional 2007  

 0015    Microsoft Office Access 2007  

 0016   Microsoft Office Excel 2007  

 0017    Microsoft Office SharePoint Designer 2007  

 0018   Microsoft Office PowerPoint 2007  

 0019    Microsoft Office Publisher 2007  

 001A   Microsoft Office Outlook 2007  

 001B   Microsoft Office Word 2007  

 001C    Microsoft Office Access Runtime 2007  

 0020   Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, 

    and PowerPoint 2007 File Formats  

 0026  Microsoft Expression Web 

 002E    Microsoft Office Ultimate 2007  

 002F    Microsoft Office Home and Student 2007  

 0030    Microsoft Office Enterprise 2007 

 0031  Microsoft Office Professional Hybrid 2007 

 0033  Microsoft Office Personal 2007 

 0035  Microsoft Office Professional Hybrid 2007 

 003A    Microsoft Office Project Standard 2007  

 003B    Microsoft Office Project Professional 2007  

 0044    Microsoft Office InfoPath 2007  

 0051   Microsoft Office Visio Professional 2007  

 0052    Microsoft Office Visio Viewer 2007 

 0053    Microsoft Office Visio Standard 2007  

 00A1    Microsoft Office OneNote 2007  

 00A3    Microsoft Office OneNote Home Student 2007 

 00A7   Calendar Printing Assistant for Microsoft Office  

    Outlook 2007 
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 00A9    Microsoft Office InterConnect 2007 

 00AF    Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007  (English) 

 00B0    Microsoft Save as PDF add-in 

 00B1    The Microsoft Save as XPS add-in  

 00B2    Microsoft Save as PDF or XPS add-in  

 00BA    Microsoft Office Groove 2007  

 00CA    Microsoft Office Small Business 2007 

 10D7    Microsoft Office InfoPath Forms Services  

 110D    Microsoft Office SharePoint Server 2007  

 1122   Windows SharePoint Services Developer Resources 1.2 

       0010  SKU - Microsoft Software Update for Web  Folders 

    (English) 12 

 

Αναγνυπιζηικό γλώζζαρ 

 

 Σν αλαγλσξηζηηθό γιώζζαο ή LCID, πνηθίιιεη από γιώζζα ζε γιώζζα. Δπεηδή ην 

LCID απνζεθεύεηαη ζην αλαγλσξηζηηθό GUID ζε δεθαεμαδηθή κνξθή, ίζσο 

ρξεηαζηεί λα κεηαηξαπεί ε ηηκή LCID ζε κηα δεθαδηθή ηηκή γηα λα θαζνξηζηεί ε 

γιώζζα ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ GUID. Γηα παξάδεηγκα, ε δεθαεμαδηθή ηηκή 0409 

κεηαηξέπεηαη ζε δεθαδηθή ηηκή 1033. Απηή ε ηηκή αληηπξνζσπεύεη ηα Αγγιηθά.  

 

Γηα παξάδεηγκα ηα πξώηα 16 ςεθία ελόο GUID είλαη 91120000-0014-0407. Απηό 

ην GUID δεκηνπξγήζεθε από ηελ αξρηθή έθδνζε (9) ιηαληθήο πώιεζεο ή OEM (1), 

έθδνζε 120000, ηνπ Microsoft Office Professional 2007 (0014). ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε δεθαεμαδηθή ηηκή 0407 κεηαηξέπεηαη ζε ηε δεθαδηθή ηηκή 1031. Απηή ε ηηκή 

αληηπξνζσπεύεη ηα γεξκαληθά. 

 

Γελ είλαη όκσο όια ηα κεηαδεδνκέλα εύθνια πξνζβάζηκα κέζσ ηεο δηεπηθάλεηαο 

ρξήζηε θάζε πξνγξάκκαηνο Office. Κάπνηα είλαη πξνζβάζηκα κέζσ αζπλήζηζησλ 

ηξόπσλ, όπσο αλνίγνληαο ην αξρείν ζε έλα ρακεινύ επηπέδνπ επεμεξγαζηή δπαδηθώλ 

αξρείσλ. 

 

4.2.2 Μακποενηολέρ και ηασείερ αποθηκεύζειρ  

 

Οη καθξνεληνιέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζηνηρεία δεδνκέλσλ ηνπ office, 

κπνξεί λα είλαη πνιύ ρξήζηκεο θαη κπνξεί επίζεο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα 

ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο. Χζηόζν, ην Microsoft Office, επίζεο, εθνδηάδεη κε έλα 

επηπιένλ θνκκάηη πιεξνθνξίαο θάζε καθξνεληνιή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην έγγξαθν, 

ην ππνινγηζηηθό θύιιν ή παξνπζίαζε - ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα ηεο καθξνεληνιήο.   

Η δπλαηόηεηα ηεο ηαρείαο απνζήθεπζεο δίλεηαη επίζεο ζην Microsoft Office , ε νπνία 

απνηειεί θαηάιιειν ηξόπν γηα ηνλ ρξήζηε λα βεβαησζεί όηη εάλ ν ππνινγηζηήο 

«θαηαξξεύζεη», έλα πξόζθαην αληίγξαθν αζθαιείαο είλαη κόλν έλα θιηθ καθξηά. 

 Απηό κπνξεί λα δώζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ εξεπλεηή ςεθηαθώλ 
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πεηζηεξίσλ. Παξόκνηα κε ηα άιια κεηαδεδνκέλα, νη αιιαγέο πνπ απνζεθεύηεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο γξήγνξεο απνζήθεπζεο κπνξεί λα απνθαιύςνπλ επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ζε έλαλ εξεπλεηή, όηαλ ηδσζνύλ κε ηε ρξήζε π.ρ., ηνπ hex -editor. 

 ηα ειεθηξνληθά αξρεία ην θείκελν κπνξεί λα παξακείλεη κεηά ηε δηαγξαθή. 

ύκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Gartner Group πάλσ ζηα κεηαδεδνκέλα ζην Office "νη 

ρξήζηεο δελ ζπκνύληαη όηη ππάξρνπλ κεηαδεδνκέλα όηαλ απνζηέιινπλ έλα αξρείν ζε 

θάπνην άηνκν. Οξηζκέλα κεηαδεδνκέλα δελ είλαη πνηέ εκθαλή, όπσο είλαη ηα 

ηκήκαηα πνπ δηαγξάθνληαη από ηνπο ρξήζηεο, αιιά δε δηαγξάθνληαη πξαγκαηηθά από 

ην Microsoft Office, όηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο «ηαρείαο απνζήθεπζεο» είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε".  

4.2.3 Αποηςπώζειρ σπόνος 

 

Ο ρξόλνο  είλαη ζπρλά θξίζηκεο ζεκαζίαο ζε έξεπλεο ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ. Σόζν 

ην Open Office, όζν θαη ην Office Open XML, πεξηέρνπλ πνιιέο εζσηεξηθέο 

ρξνλνζθξαγίδεο, νη νπνίεο δειώλνπλ ηε ζηηγκή πνπ ηα έγγξαθα δεκηνπξγήζεθαλ ή 

ηξνπνπνηήζεθαλ. Υξνλνζθξαγίδεο κπνξνύκε λα βξνύκε ζε  αξρείν ZIP, ζηα 

ελζσκαησκέλα αξρεία XML, θαη ελδερνκέλσο ζε άιια ελζσκαησκέλα αληηθείκελα 

(γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηθεθαιίδα EXIF ησλ ελζσκαησκέλσλ αξρείσλ JPEG). 

Γπζηπρώο, δελ είλαη όιεο νη ρξνλνζθξαγίδεο αθξηβείο. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

NeoOffice (κία ζύξα ηνπ OpenOffice.org ζην Macintosh) θαζνξίδεη ηηο 

ρξνλνζθξαγίδεο ησλ αξρείσλ ZIP λα  είλαη ην ίδην κε ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν Microsoft Word θαη Excel, από ηελ άιιε, θαζνξίδνπλ ηε ρξνλνζθξαγίδα ζην 

αξρείν ZIP, ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ 1980, ηελ επνρή ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ FAT ηεο 

Microsoft. Απηό θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 9. 

 

 
Δικόνα 9η: Λανθαζμένη σπονοζθπαγίδα ζε απσείο .docx 
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Απηέο νη ρξνλνζθξαγίδεο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο ζε κία έξεπλα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ρξνλνζθξαγίδεο πηζαλώο λα εκθαλίδνπλ πόηε έλα αξρείν ODF ή 

Office Open XML ηξνπνπνηήζεθε κε κία ODF / Office Open XML-aware εθαξκνγή. 

Οη ρξνλνζθξαγίδεο κπνξεί λα ππνδεηθλύνπλ πνιιαπιέο πεξηόδνπο επεμεξγαζίαο. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνύζαλ λα ππνδεηθλύνπλ αιινίσζε ελόο εγγξάθνπ. Οη 

ρξνλνζθξαγίδεο ζα κπνξνύζαλ αθόκε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλαλ file carver θαη λα 

θαζνξίζνπλ πνηα αλαθηεζέληα θνκκάηηα ελόο αξρείνπ ηαηξηάδνπλ κε άιια θνκκάηηα. 

4.3 Απσεία PDF 
 

Σα αξρεία πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε πξόηππν PDF, ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο σο 

δηαδηθαζία δηαλνκήο αξρείσλ ζε έλα θαζνιηθό πξόηππν κηαο αλαγλώζηκεο 

δηαζπζηεκηθήο πιαηθόξκαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δίλνληαη από ηα PDF αξρεία, 

παξνπζηάδνπλ, επίζεο, κία πξόθιεζε ζε έλαλ εξεπλεηή ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ θαη 

έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό θηλδύλνπ ζην ρξήζηε.  

Σν πξόζζεην πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Adobe κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

άςνγα κε ην OpenOffice.org θαη ηα πξντόληα ηνπ Microsoft Office. Απηό ην άςνγν 

ραξαθηεξηζηηθό (ή ιεηηνπξγία) είλαη έλα ηεξάζηην όθεινο γηα ην ρξήζηε, αιιά κπνξεί 

επίζεο λα παξαγάγεη κηα πξόθιεζε όζνλ αθνξά ηα απνζεθεπκέλα κεηαδεδνκέλα.  

ηαλ έλα έγγξαθν κεηαηξέπεηαη ζε έλα έγγξαθν PDF, όια ηα κεηαδεδνκέλα, ηα 

νπνία είραλ απνζεθεπζεί καδί κε ην πξσηόηππν έγγξαθν, όπσο ην όλνκα ηνπ 

δεκηνπξγνύ, ε έθδνζε, θαζώο θαη ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε 

αιιαγώλ, απνζεθεύνληαη επίζεο ζην έγγξαθν PDF.  (19) 

Σν έγγξαθν PDF απνζεθεύεη κεηαδεδνκέλα, επίζεο, όπσο πξναλαθέξζεθε , όηαλ 

έλα έγγξαθν κεηαηξαπεί ζε έγγξαθν PDF. ια ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ήηαλ 

απνζεθεπκέλα καδί κε ην πξσηόηππν έγγξαθν, όπσο ην όλνκα ηνπ δεκηνπξγνύ, ε 

έθδνζε, θαζώο θαη ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε αιιαγώλ, 

απνζεθεύνληαη επίζεο ζην έγγξαθν PDF .  

Σν έγγξαθν PDF έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απνζεθεύεη ηηο ίδηεο πεξίπνπ πιεξνθνξίεο 

όπσο θαη ηα πξντόληα πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Αλαιπηηθόηεξα, πεξηιακβάλνληαη 

νη εμήο πιεξνθνξίεο : 

 

• Σίηινο 

• πγγξαθέαο 

• Θέκα 

• Λέμεηο-θιεηδηά 

• Γεκηνπξγόο 

• Παξαγσγόο 

• Ηκεξνκελία Γεκηνπξγίαο (CreationDate) 

• Ηκεξνκελία Σξνπνπνίεζεο (ModDate) 

 

Η Adobe Systems έρεη επίζεο εληαρζεί ζηνλ θαλνληζκό πνπ δηέπεη ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζε έγγξαθα . Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ζα 
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δηεπθνιύλεη πεξηζζόηεξν ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, θαζώο επίζεο θαη ζε web-based πεξηβάιινληα.   

ηελ πην βαζηθή ηνπ κνξθή, έλα PDF αξρείν είλαη έλα αξρείν απνδέθηεο (file 

container), πνπ  πεξηέρεη κηα αθνινπζία εληνιώλ ηεο γιώζζαο PostScript, θαζώο θαη 

ελζσκαησκέλεο  γξακκαηνζεηξέο θαη γξαθηθά. Δθηόο από ηελ απιή εκθάληζε 

δεδνκέλσλ ελόο εγγξάθνπ, ηα αξρεία PDF κπνξεί λα πεξηέρνπλ δηαδξαζηηθά πεδία 

ηύπνπ, όπσο ηα πεδία εηζαγσγήο θεηκέλνπ θαη ηα πιαίζηα ειέγρνπ (checkboxes) .  

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, ν ηύπνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί 

ζε έλα αξρείν PDF έρεη κεγαιώζεη θαη ηώξα πεξηιακβάλεη ζπλδέζεηο ζε εμσηεξηθό 

πεξηερόκελν, αληηθείκελα JavaScript θαη Flash movie. 

Σα αξρεία PDF κπνξεί λα πεξηέρνύλ δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο κεηαδεδνκέλσλ. Ο 

Καηάινγνο Πιεξνθνξίαο Δγγξάθνπ (Document Information Directory) πεξηέρεη 

δεύγε θιεηδηώλ/ηηκώλ κε πιεξνθνξίεο ηνπ ζπληάθηε, ηνπ ηίηινπ εγγξάθνπ θαη  

ρξνλνζθξαγίδεο δεκηνπξγίαο/ηξνπνπνίεζεο. Σα ζύγρξνλα PDFs ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επέιηθηε πιαηθόξκα κεηαδεδνκέλσλ (Extensible Metadata Platform, XMP), σο 

κέζνδν απνζήθεπζεο κεηαδεδνκέλσλ, ε νπνία, επίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηελ 

απνζήθεπζε κεηαδεδνκέλσλ, ζε νξηζκέλεο κνξθέο γξαθηθώλ αξρείσλ. 

Σν ExifTool κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ από ηα 

αξρεία PDF.  

Παξαθάησ εκθαίλνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ελόο αξρείνπ pdf, κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξναλαθεξόκελνπ εξγαιείνπ: 

 
Δικόνα 10η: Μεηαδεδομένα απσείος pdf με exiftool 

 

4.4 Απσεία HTML 
 

Σα αξρεία HTML είλαη αξρεία θεηκέλνπ πνπ πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

βιέπνπλ νη ρξήζηεο θαη εηηθέηεο πνπ θαζνξίδνπλ πιεξνθνξία κνξθνπνίεζεο ζρεηηθά 

κε ην πώο ε πιεξνθνξία ζα παξνπζηαζηεί πξνο πξνβνιή. Η HTML κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνζεθεύζεη, δηαλείκεη θαη παξνπζηάζεη έγγξαθα Office θαη 

δεδνκέλα, ζε κνξθή πνπ λα κπνξεί λα πξνβιεζεί από ηνπο πεξηζζόηεξνπο πεξηεγεηέο 

δηαδηθηύνπ, δηαηεξώληαο ην πινύζην πεξηερόκελν θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 

εγγξάθσλ Office. 
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4.4.1 Δξαγυγή μεηαδεδομένυν από HTML 

 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην extract θαη ε βηβιηνζήθε είλαη ε 

Libextractor. Λεπηνκεξέζηεξε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηε βηβιηνζήθε απηή, αιιά θαη ην 

εξγαιείν, γίλεηαη ζηηο επόκελεο ζειίδεο ηεο εξγαζίαο. 

Η βαζηθόηεξε εληνιή πξνθεηκέλνπ λα εμαγάγνπκε κεηαδεδόκελα από αξρεία πνπ 

βξίζθνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ζηνλ παγθόζκην ηζηό είλαη ε wget. 

ην παξάδεηγκά καο, ζα γίλεη εμαγσγή ηνπ αξρείνπ dmca.pdf  από ηελ ηνπνζεζία 

http://www.linuxjournal.com/  θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα εμαγάγνπκε ηα ππάξρνληα 

κεηαδεδνκέλα ηνπ. ιεο νη ελέξγεηεο ζα ιάβνπλ ρώξα ζε πεξηβάιινλ Linux. 

 

 
Δικόνα 11η: Δξαγυγή απσείος html 

 

Με ηελ εληνιή wget -q http://www.linuxjournal.com/, απνζεθεύεηαη ζηνλ 

θαηάινγό καο ην αξρείν index.html.  

Με ηελ ίδηα εληνιή, απηή ηε θνξά όκσο θάλνληαο ρξήζε ηνπ wget –v (v=verbose), 

επηηπγράλεηαη ην ίδην απνηέιεζκα θαη ην αξρείν απνζεθεύεηαη σο index.html.1. 

ηελ επόκελε πεξίπησζε, εμάγεηαη ην αξρείν dmca.pdf, από έλαλ ηζηόηνπν θαη 

κειεηώληαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ. 

Γξάθνληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο, έρνπκε ηα εμήο: 
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Δικόνα 12η: Δξαγυγή απσείος pdf  (wget ζε verbose μοπθή) 

 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν exiftool παίξλνπκε ηα εμήο κεηαδεδνκέλα: 

 

 

 
Δικόνα 13ε:  Μεηαδεδνκέλα αξρείνπ pdf από ηνπνζεζία ηζηνύ 
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4.5 AAC και MP3 
 

Σν Advanced Audio Coding ( AAC ), ην Moving Picture Goup – 1 (MPEG - 1) θαη 

ην επίπεδν ήρνπ 3 (MP3) αλαπαξηζηνύλ ζπκπηεζκέλα θαη κε απώιεηεο, 

θσδηθνπνηεκέλεο κνξθέο πξνηύπσλ, ηα νπνία απνηεινύλ κέξνο ηνπ ζπλόινπ 

πξνηύπσλ MPEG γηα θσδηθνπνίεζε κνπζηθήο. Σν AAC βειηηώζεθε γηα ην πξόηππν 

MPEG-4 σο MPEG - 4 AAC. 

Σν αθνπζηηθό MPEG - 4 ζπληειεί κε κηα ζπιινγή από εθαξκνγέο πνπ 

θπκαίλνληαη, από θσλή ζε πςειήο πνηόηεηαο πνιπθάλαιν ήρν θαη, από θπζηθό ζε 

ζύλζεηνπο (synthesized) ήρνπο. Σν πξσηαξρηθό όθεινο ηνπ MPEG - 4 AAC αληί ηνπ 

ήρνπ MP3 είλαη όηη ε θαζαξόηεηα ηνπ MPEG -4 είλαη πεξίπνπ δηπιάζηα από απηή ηνπ 

MP3 γηα παξόκνηνπο ξπζκνύο bit, θαη αξρεηνζεηεί ην κηζό κέγεζνο γηα ηελ ίδηα 

αληηιεπηή πνηόηεηα. 

Σόζν ην AAC όζν θαη ην MP3 πεξηιακβάλνπλ πξνδηαγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ.  

Χζηόζν, ηα απηόλνκα αξρεία MP3 δελ πεξηιακβάλνπλ έλα ηππνπνηεκέλν ηξόπν γηα 

ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ. Σν 1996 ν Eric Kemp αλέπηπμε κηα απιή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ πξνζζήθε κηαο κηθξήο πνζόηεηαο δεδνκέλσλ ζην ηέινο ελόο 

αξρείνπ ήρνπ. Σν πξόηππν γηα ηελ απνζήθεπζε απηώλ ησλ κεηαδεδνκέλσλ 

νλνκάζζεθε ID3v1, πνπ ζεκαίλεη "Identify an MP3". Η εηηθέηα ηνπ ID3v1 

θαηαιακβάλεη ηα ηειεπηαία 128 bytes ελόο αξρείνπ MP3 θαη αξρίδεη κε ηε 

ζπκβνινζεηξά "TAG". Η εηηθέηα δεζκεύεη 30 bytes γηα ηνλ ηίηιν, ηνλ θαιιηηέρλε, ην 

άικπνπκ θαη έλα «ζρόιην», 4 bytes γηα ην έηνο θαη 1 byte σο έλα πξνθαζνξηζκέλν 

αλαγλσξηζηηθό ύθνπο, ηνπνζεηεκέλν ζην ηέινο ηνπ αξρείνπ. 

Οη εηηθέηεο ID3v1 ζεσξήζεθαλ πνιύ κηθξέο γηα λα πεξηέρνπλ αξθεηά 

κεηαδεδνκέλα κε λόεκα, έηζη, ην 1998, εηζήρζε ην πξόηππν ID3v2. Κάζε εηηθέηα 

ID3v2 πεξηέρεη έλα ή πεξηζζόηεξα πιαίζηα (frames), ηα νπνία κπνξεί λα είλαη έσο θαη 

16MB ζε κέγεζνο, γηα έλα ζύλνιν 256 MB γηα θάζε εηηθέηα. Κάζε πιαίζην κπνξεί λα 

πεξηέρεη νπνηνδήπνηε ηύπν πιεξνθνξίαο, όπσο: ην άικπνπκ, ηνλ ηίηιν, ηελ ηνπνζεζία 

ηνπ Ιζηνύ, ηνπο ζηίρνπο, πιεξνθνξίεο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, εηθόλεο, θ.ιπ. 

Οπζηαζηηθά, ην ID3v1 είλαη έλαο αθόκε απνδέθηεο πξνδηαγξαθήο. Σν ID3v2 παξέρεη 

θάπνηα επειημία γηα ην γεγνλόο όηη πεξηέρεη κεηαδεδνκέλα πνπ πξνζηέζεθαλ από ην 

ρξήζηε. 

Αλ θαη ηα αξρεία AAC πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα, νη πιεξνθνξίεο δελ 

πεξηέρνληαη ζηελ εηηθέηα ID3. Η Apple αληηζέησο, ρξεζηκνπνηεί κηα απνθιεηζηηθή 

κνξθή αξρείνπ ήρνπ, πνπ αλαθέξεηαη σο Apple «Core Audio Format» γηα δεδνκέλα 

ήρνπ. Σα αξρεία θάησ από ην Core Audio Format βαζίδνληαη ζηνλ όγθν ηνπο θαη 

πεξηέρνπλ AAC πξόηππα δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα, ε Apple ρξεζηκνπνηεί ην 

«Protected AAC» γηα λα θσδηθνπνηήζεη κνπζηθνύο ηίηινπο πξνζηαηεπκέλνπο από 

αληηγξαθή, αγνξαζκέλα από ην iTunes Music Store. 

Σα αξρεία πνπ αγνξάδνληαη κέζσ ηνπ iTunes Music Store πεξηιακβάλνπλ ηα 

αθόινπζα κεηαδεδνκέλα: 

 λνκα 

 Γηεύζπλζε e-mail ηνπ αγνξαζηή 

 Έηνο 
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 Άικπνπκ 

 Οκαδνπνίεζε 

 ρόιηα 

 Όθνο  

 ηίρνη 

 Καιιηηέρλεκα 

  

Σα κεηαδεδνκέλα είλαη ρξήζηκα γηα πνιινύο ιόγνπο. Πξώηνλ, ε δηεπαθή ρξήζηε 

ζην iTunes θαη ην iPod είλαη «ρηηζκέλα» από ηα κεηαδεδνκέλα. ηε ζπλέρεηα, ηα 

κεηαδεδνκέλα βειηηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πεξηήγεζεο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο αξρείσλ. Σέινο, ηα κεηαδεδνκέλα ρξεζηκεύνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη 

ελίζρπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Από πιεπξάο επηζηήκεο ηεο εγθιεκαηνινγίαο, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξεί λα είλαη 

ρξήζηκα ζηνλ εληνπηζκό ηνπ ηδηνθηήηε ή ζηε ζπζρέηηζε ησλ αξρείσλ κε ην δπλεηηθό 

ηδηνθηήηε. Η ελζσκάησζε ηεο δηεύζπλζεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ παξέρεη κία 

ζύλδεζε (link), θαη ηα ζρόιηα πνπ πξόζζεζε έλαο ρξήζηεο ή ηηο θσηνγξαθίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα καο δώζνπλ κηα άιιε ζύλδεζε.  

Τπάξρνπλ κεξηθά εξγαιεία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ 

από ην ID3 MP3 αξρεία θαη ηα αξρεία AAC. Έλα εξγαιείν είλαη ην MP3 ::Tag 

module, ην νπνίν είλαη έλαο ζπληαθηηθόο αλαιπηήο εηηθεηώλ (tag parser) ηεο ID3 

Perl, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζην CPAN (Comprehensive Perl Archive Network). Σν 

MP3 ::Perl κπνξεί λα δηαβάζεη ηόζν ην ID3v1 όζν θαη ην ID3v2. Δπηπιένλ, ην MP3 

:: Tag επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επεμεξγαζζεί ην πεξηερόκελν κηαο εηηθέηαο αξρείσλ 

MP3 ή λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα εηηθέηα. 

 Έλα άιιν εξγαιείν ην νπνίν είλαη ηθαλό λα εμαγάγεη κεηαδεδνκέλα από ηα αξρεία 

MP3 είλαη ην (γλσζηό από πξηλ) libextractor. ηελ παξαθάησ εηθόλα παξαηεξνύκε ηα 

κεηαδεδνκέλα πνπ εμάγνληαη από ην αξρείν Christmas.mp3 κε ην εξγαιείν extract (κε  

βηβιηνζήθε Libextractor).   

Γηα ηα αξρεία AAC, ε εθαξκνγή MPEG4IP παξέρεη πνιιά εξγαιεία γηα ηελ 

εξγαζία κε αξρεία ήρνπ θαη εηθόλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξρείσλ ζε 

κνξθή AAC. πγθεθξηκέλα, ην mp4dump είλαη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα, ην νπνίν 

κπνξεί λα εμαγάγεη mp4 κεηαδεδνκέλα αξρείνπ ζε κνξθή θεηκέλνπ. Η εθαξκνγή 

MPEG4IP πεξηιακβάλεη, επίζεο, ην βνεζεηηθό πξόγξακκα mp4info, ην νπνίν παξέρεη 

ζπλνπηηθέο  πιεξνθνξίεο γηα αξρεία mp4. 

 
Δικόνα 14η : Libextractor – Μεηαδεδομένα ζηο απσείο Christmas.mp3 
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4.5.1 Τποποποίηζη μεηαδεδομένυν mp3 και aac - Easytag 

 

Σα κεηαδεδνκέλα πνπ εμάγνληαη από ηα αξρεία mp3 κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ κε 

ηα αληίζηνηρα εξγαιεία θαη λα πξνζηεζνύλ θαηλνύξγηεο πιεξνθνξίεο θαηά ην δνθνύλ. 

Έλα ηέηνην εξγαιείν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Linux είλαη ην 

Easytag.  

Σν EasyTAG είλαη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα γηα ηελ πξνβνιή, επεμεξγαζία θαη 

εγγξαθή ησλ εηηθεηώλ ID3 δηαθόξσλ αξρείσλ ήρνπ. 

Σν EasyTAG, πξνο ην παξόλ, ππνζηεξίδεη ηα εμήο : 

 

 Πξνβνιή, επεμεξγαζία, εγγξαθή εηηθεηώλ ζε αξρεία MP3, MP2 (ID3 tag), 

αξρεία FLAC (FLAC Vorbis tag ), αξρεία Ogg Vorbis (Ogg Vorbis tag) θαη 

Musepack 

 Αλάιπζε νλόκαηνο αξρείνπ θαη θαηαιόγνπ γηα ηελ απηόκαηε νινθιήξσζε ησλ 

πεδίσλ 

 Γπλαηόηεηα κεηνλνκαζίαο ησλ αξρείσλ από ηελ εηηθέηα (ρξεζηκνπνηώληαο 

κάζθεο) ή κε ηε θόξησζε ελόο αξρείνπ θεηκέλνπ 

 Δπεμεξγαζία επηιεγκέλσλ αξρείσλ ηνπ επηιεγκέλνπ θαηαιόγνπ 

 Γπλαηόηεηα πεξηήγεζεο ζηνπο ππνθαηαιόγνπο 

 Αλαδξνκή γηα εηηθεηνπνίεζε, δηαγξαθή, κεηνλνκαζία, απνζήθεπζε 

 Αλάγλσζε πιεξνθνξηώλ θεθαιίδαο ηνπ αξρείνπ (ξπζκόο κεηάδνζεο, ρξόλνο) 

θαη εκθάληζή ηνπο  

 Αλαίξεζε θαη επαλάιεςε ησλ ηειεπηαίσλ αιιαγώλ  

 Γπλαηόηεηα λα αλνίμεη έλαλ θαηάινγν ή έλα αξρείν κε έλα εμσηεξηθό 

πξόγξακκα  

 Τπνζηήξημε CDDB (από ην πξσηόθνιιν http )  

 

ηελ παξαθάησ εηθόλα (Δηθόλα 14) παξαηεξνύκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα 

ιάβνπλ ρώξα, κε ηε ζπκβνιή ηνπ εξγαιείνπ EasyTAG. Γίλνληαο ηελ εληνιή: 

 

easytag Christmas.mp3 

 

εκθαλίδεηαη κία θόξκα, ζηελ νπνία κπνξνύκε λα πξνβνύκε ζε αξθεηέο 

ηξνπνπνηήζεηο κεηαδεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ πνπ εξεπλνύκε. Έηζη, παξαηεξνύληαη νη 

αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρώξα, πιαηζησκέλεο ζε θόθθηλα ζρήκαηα. 

ηελ εηθόλα 15, παξαηεξείηαη όηη, κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζην 

αξρείν Christmas.mp3, εκθαίλνληαη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πξνζζέζακε.  
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Δικόνα 15η: EasyTAG – Τποποποίηζη μεηαδεδομένυν απσείος Christmas.mp3 

 

 
Δικόνα 16η: Δμθάνιζη καινούπγιυν μεηαδεδομένυν  

 

4.6 Tagged Image File Format (TIFF) 
 

Σα αξρεία απηνύ ηνπ κνξθόηππνπ είλαη αξρεία απνδέθηεο, πνπ κπνξνύλ λα θέξνπλ 

δεδνκέλα θαη κεηαδεδνκέλα ζε κηα πνηθηιία κνξθώλ. Πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζε έλα αξρείν TIFF, έθδνζεο 6.0, πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:  

 

• Ηκεξνκελία θαη ώξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ε εηθόλα 

• Μία πεξηγξαθή ηεο εηθόλαο  
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• Μάξθα θαη κνληέιν ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ παξήγαγε ηελ εηθόλα  

• Έθδνζε ινγηζκηθνύ πνπ παξήγαγε ηελ εηθόλα  

• Γεκηνπξγόο ηεο εηθόλαο (θαιιηηέρλεο)  

• Κάηνρνο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ 

 

4.7 Κεθαλίδερ απσείυν 
 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηό αλ ε επέθηαζε ελόο αξρείνπ έρεη αιινησζεί, ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξόπν,  κε ηνλ νπνίν ηα αξρεία αλαγλσξίδνληαη από ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνύ. Έλα πξόγξακκα εθαξκνγήο, 

γεληθόηεξα, αλαγλσξίδεη έλα αξρείν είηε από ηελ θεθαιίδα ηνπ αξρείνπ ή ηελ 

επέθηαζή ηνπ, ελώ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα έρνπλ ηελ ηάζε λα βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ επέθηαζε ηνπ αξρείνπ γηα λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηύπν ηνπ αξρείνπ . 

Μηα θεθαιίδα αξρείνπ είλαη ζπλήζσο κηα αθνινπζία ραξαθηήξσλ ζηελ αξρή ελόο 

αξρείνπ πνπ ππνδειώλεη ην είδνο ηνπ αξρείνπ πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Κπξηνιεθηηθά 

ππάξρνπλ ρηιηάδεο δηαθνξεηηθνί ηύπνη αξρείσλ. Έηζη, ε εύξεζε θεθαιίδαο αξρείνπ 

κπνξεί λα είλαη κηα πξόθιεζε, αλ ην αξρείν έρεη δεκηνπξγεζεί από έλα αζαθέο 

πξόγξακκα. 

 Δπηπρώο, ηα πεξηζζόηεξα αξρεία αλνίγνπλ κε ηα γλσζηά παθέηα ινγηζκηθνύ, 

όπσο ηεο Microsoft, ηεο Novell, ηεο Adobe , ηεο Sun, θ.ιπ. 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κηα θεθαιίδα ελόο αξρείνπ Microsoft Word. Η 

αθνινπζία DO CF 11 EO γηα ην αξρείν απηό είλαη πάληα ε ίδηα, αθόκε θαη αλ 

αιιάμεη ε επέθηαζε αξρείνπ. Η θεθαιίδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ αλήθεη ζε 

αξρείν κε επέθηαζε .doc. 

 

 
Δικόνα 17η: Κεθαιίδα αξρείνπ doc ζε hex editor 

 
ην ακέζσο επόκελν παξάδεηγκα, θαίλεηαη ε θεθαιίδα ελόο αξρείνπ PDF θαη κηαο 

εηθόλαο JPG, ζύκθσλα κε ηνλ αλαιπηή Hex Editor. 
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Δικόνα 18ε: Κεθαιίδα αξρείνπ pdf ζε hex editor 

 

 
Δικόνα 19ε: Κεθαιίδα αξρείνπ JPG ζε hex editor 

 

 

 

 

Παξαθάησ θαίλνληαη νη θεθαιίδεο γλσζηώλ ηύπσλ αξρείσλ. 
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Κεθαλίδα ISO 8859-1 Offset 

Επέκηαζη 

Αρχείου 

Περιγραθή 

 

30 26 B2 75 
8E 66 CF 11 

A6 D9 00 AA 
00 62 CE 6C 

0&²u.fÏ. 

¦Ù.ª.bÎl 
0 asf, wma, wmv Advanced Systems Format[8]

 

D0 CF 11 E0 
  

doc Microsoft Office  

66 4C 61 43 fLaC 0 flac Free Lossless Audio Codec[
 

46 4F 52 4D 
nn nn nn nn 
46 54 58 54 

FORM....FTXT 0, any ftxt, txt, iff IFF Formatted Text 

47 49 46 38 
37 61 

47 49 46 38 
39 61 

GIF87a 

GIF89a 
0 gif Graphics Interchange Format 

00 00 01 00 .... 0 ico  ICO 

43 44 30 30 
31 

CD001 
0x8001, 

0x8801 or 
0x9001 

iso ISO9660   

FF D8 FF ÿØÿà 0 jpg, jpeg JPEG 

4D 54 68 64 MThd 0 mid, midi MIDI sound file[12]
 

FF FB ˙ű 0 mp3 MPEG-1 Layer 3  ID3v1 

49 44 33 ID3 0 mp3 MP3 file with an ID3v2 container 

00 00 00 nn 
66 74 79 70 

 

33 67 70 35 

....ftyp 
 

3gp5 
0 MP4 MPEG-4 αρτεία video 

25 50 44 46 %PDF 0 pdf PDF;  

89 50 4E 47 
0D 0A 1A 0A 

.PNG.... 0 png Portable Network Graphics    

25 21 50 53 %!PS 0 ps PostScript document  

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Systems_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Systems_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Lossless_Audio_Codec
http://en.wikipedia.org/wiki/Interchange_File_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Formatted_text
http://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/ICO_(file_format)
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO9660
http://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI#Standard_MIDI_files
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI#Standard_MIDI_files
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-1_Layer_3
http://en.wikipedia.org/wiki/ID3
http://en.wikipedia.org/wiki/MP3
http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
http://en.wikipedia.org/wiki/PostScript
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Κεθαλίδα ISO 8859-1 Offset 

Επέκηαζη 

Αρχείου 

Περιγραθή 

 

38 42 50 53 8BPS 0 psd  Adobe Photoshop's   

52 61 72 21 
1A 07 01 00 

Rar!.... 0 rar RAR    

52 61 72 21 
1A 07 00 

Rar!... 0 rar RAR    

52 49 46 46 
nn nn nn nn 
57 41 56 45 

RIFF....WAVE 0 wav Waveform Audio File Format  

1F A0 .. 0 z, tar.z 

Σσμπιεσμένο αρτείο (σσνήθως 

tar zip) με τρήση 

Αλγορίθμοσ LZH  
 

50 4B 03 04, 
50 4B 05 06 

(empty  
PK.. 0 

zip, jar, odt, ods, odp, 
docx, xlsx, pptx, apk 

zip file format και formats όπως 
των: JAR, ODF, OOXML  

 

 

5 Τποποποίηζη Μεηαδεδομένυν  
 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξόπνη λα ηξνπνπνηήζεηο ηα κεηαδεδνκέλα ελόο αξρείνπ, ηα 

νπνία εμήρζεζαλ κε θάπνην εξγαιείν. ην παξαθάησ παξάδεηγκα ζα αλαθεξζνύκε 

ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αιιάδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηα 

κεηαδεδνκέλα, θαηά ην δνθνύλ. 

Αλ από ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθηήζνπκε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ αξρείν 

FINAL.pdf, ηόηε παίξλνπκε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://en.wikipedia.org/wiki/RAR
http://en.wikipedia.org/wiki/RAR
http://en.wikipedia.org/wiki/Waveform_Audio_File_Format
http://en.wikipedia.org/wiki/LZH
http://en.wikipedia.org/wiki/ZIP_(file_format)
http://en.wikipedia.org/wiki/JAR_(file_format)
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
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Δικόνα 20ε: Μεηαδεδνκέλα αξρείνπ FINAL.pdf 

 

Απηό πνπ επηρεηξείηαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ε εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζε έλα 

αξρείν, π.ρ.,  ζην report.txt. Κάηη ηέηνην γίλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηήζνπκε ηα 

δεδνκέλα πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν.  

Η εληνιή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζε πεξηβάιινλ Linux είλαη ε εμήο: 

 

pdftk Diplomatiki_Ergasia.pdf dump_data output report.txt 

 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα εηπσζεί όηη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο κεηαδεδνκέλσλ (ζε αξρεία PDF) είλαη ην pdftk, ην νπνίν 

είλαη κηα δηαζπζηεκηθή πιαηθόξκα αλνηρηνύ θώδηθα, κε δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ, 

έλσζεο, θξππηνγξάθεζεο, θ.ιπ., ησλ αξρείσλ pdf.  

Με ηελ αλσηέξσ εληνιή, απνηππώλνληαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ αξρείνπ 

Diplomatiki_Ergasia.pdf  ζην αξρείν report.txt.  
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Δικόνα 21ε: Απνηύπσζε κεηαδεδνκέλσλ ζε αξρείν txt 

 

ην παξαπάλσ αξρείν report.txt, κπνξνύκε λα ηξνπνπνηήζνπκε όια ζρεδόλ ηα 

πεδία ηνπ, αληηθαζηζηώληαο ηα κε νπνηαδήπνηε επηζπκεηή ηηκή.    

Αθνύ ηξνπνπνηήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, ην πεδίν ηνπ Author, από Christos Alexis 

ζε Alexis θαη ην Subject από Diplomatiki_Ergasia ζε Metaptixiaki_Ergasia, 

ελεκεξώλνπκε ην αξρείν καο κε ηα θαηλνύξγηα πιένλ κεηαδεδνκέλα. 

Η εληνιή πνπ εθηειείηαη είλαη ε εμήο: 

 

pdftk Diplomatiki_Ergasia.pdf update_info report.txt output 

Diplomatiki_Ergasia1.pdf 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπ αξρείνπ κάο 

εκθαλίδνπλ ηα παξαθάησ κεηαδεδνκέλα: 
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Δικόνα 22ε: Αξρείν κε ηξνπνπνηεκέλα κεηαδεδνκέλα 

 

6 Extract και Libextractor - Ανάγνυζη μεηαδεδομένυν  
 

Οη ζύγρξνλεο κνξθέο αξρείσλ πεξηιακβάλνπλ όξνπο ζρεηηθά κε ην ζρνιηαζκό ηνπ 

πεξηερόκελνπ ηνπ αξρείνπ κε πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Η εμέιημε απηή νδεγείηαη 

από ηελ αλάγθε λα βξεζεί έλαο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα νξγαλσζνύλ ηα δεδνκέλα, 

από ην λα γίλεηαη απιώο ρξήζε ηνπ νλόκαηνο αξρείνπ. Σν πξόβιεκα κε απηά ηα 

κεηαδεδνκέλα είλαη όηη δελ απνζεθεύνληαη κε έλαλ ηππνπνηεκέλν ηξόπν ζε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο αξρείσλ. Απηό ην θαζηζηά δύζθνιν γηα ηα εξγαιεία ηνπ ηύπνπ 

format-agnostic, όπσο δηαρεηξηζηέο αξρείσλ ή νη file-sharing εθαξκνγέο, λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηώλ. πληειεί, επίζεο, ζε κηα πιεζώξα εξγαιείσλ 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ, 

όπσο ηα: AVInfo, id3edit, jpeginfo θαη Vocoditor. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιύεηαη ε βηβιηνζήθε Libextractor θαη ην εξγαιείν Ectract. Ο 

ζηόρνο ηνπ ζρεδίνπ Libextractor είλαη λα παξέρεη κηα εληαία δηεπαθή γηα ηε ιήςε 

κεηαδεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθέο κνξθέο αξρείσλ.  

Η libextractor επηηπγράλεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθό θσδηθό 

parser γηα πνιιά δεκνθηιή πξόηππα. Ο θαηάινγνο, πξνο ην παξόλ, πεξηιακβάλεη 

αξρεία MP3, Ogg, Real Media, MPEG, RIFF (avi), GIF, JPEG, PNG, TIFF, HTML, 

PDF, PostScript, Zip, OpenOffice.org, StarOffice, Microsoft Office, tar, DVI, man, 

Deb , elf, RPM, ASF, θαζώο επίζεο θαη γεληθέο κεζόδνπο, όπσο ε αλίρλεπζε ηύπνπ  

MIME. Τπάξρνπλ πνιιά άιια πξόηππα, θαη από ηα πην δεκνθηιή, κόλν ιίγα  

απνθιεηζηηθά (proprietary) πξόηππα δελ ππνζηεξίδνληαη. 
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Σν λα ελζσκαηώζεη θαλείο ππνζηήξημε γηα λέα πξόηππα, είλαη εύθνιν, γηαηί ε 

libextractor ρξεζηκνπνηεί plug-ins γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Σα plugins ηεο 

libextractor είλαη θνηλόρξεζηεο βηβιηνζήθεο πνπ παξέρνπλ ζπλήζσο θώδηθα γηα λα 

αλαιύζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξόηππν.  

Η libextractor ζπγθεληξώλεη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη από δηάθνξα 

plugins θαη παξέρεη ζηνπο πειάηεο κηα ιίζηα από δεύγε, πνπ απνηειείηαη από κία  

αθνινπζία ηαμηλόκεζεο θαη ραξαθηήξσλ. Η ηαμηλόκεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

νξγαλώζεη ηα κεηαδεδνκέλα ζε θαηεγνξίεο, όπσο ν ηίηινο, ν δεκηνπξγόο, ην ζέκα θαη 

ηελ πεξηγξαθή. 

 

6.1 Ππόζθεηα ππογπάμμαηα (Plug-ins) εξαγυγήρ μεηαδεδομένυν. 

6.1.1 JPEG  

 

πσο επηζεκάλζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην jpeg είλαη ην πην δεκνθηιέο είδνο 

αξρείνπ ζήκεξα, όζνλ αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ςεθηαθώλ εηθόλσλ. Η εμαγσγή 

κεηαδεδνκέλσλ από ηηο εηθόλεο είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο εξεπλεηέο. Έλα από ηα πην 

γλσζηά πξνγξάκκαηα εμαγσγήο κεηαδεδνκέλσλ ζε αξρεία JPEG είλαη ην πξόγξακκα 

exif.  

ην παξαθάησ ζρήκα απνηππώλνληαη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ εμάγνληαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο exif. 
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Δικόνα 23ε: Exiftool - Μεηαδεδνκέλα ζε jpg αξρείν 

 
 Κάλνληαο ηηο ίδηεο ελέξγεηεο, κε ην πξόγξακκα extract απηή ηε θνξά, 

παίξλνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: 

 
Δικόνα 24η: Extract - Μεηαδεδνκέλα ζε jpg αξρείν 

 

 
Δίλαη εκθαλήο ε δηαθνξά όηη ζηελ πξώηε πεξίπησζε, ην πξόγξακκα exif δηεηζδύεη 

ζε βάζνο θαη πξνζθέξεη κία πιεζώξα από κεηαδεδνκέλα, ζε αληίζεζε κε ην 

πξόγξακκα extract ην νπνίν, θπξίσο, αλαθέξεηαη ζε άιινπ ηύπνπ έγγξαθα. 

6.1.2 MS Office ’97-2003 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ κεηαδεδνκέλα από έγγξαθα ηνπ MS Office ‟97-2003, 

γίλεηαη ρξήζε – θπξίσο – ελόο πξόζζεηνπ πξνγξάκκαηνο (plug-in), ηνπ wvSummary, 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο βνεζεηηθό πξόγξακκα ηνπ wvWare. Σν wvWare, κε ηε 

ζεηξά ηνπ, είλαη έλαο ζπληαθηηθόο αλαιπηήο (parser), γξακκέλν ζε γιώζζα Python. 

Σν πξόζζεην απηό πξόγξακκα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ 

από αξρεία Office Open XML, ην εζσηεξηθό πξόηππν ηνπ Microsoft Office 2007 

(Windows) θαη 2008 (Macintosh). 

Από ηα αξρεία πνπ δηαζέηνπκε ζηνλ θαηάινγό καο (Δηθόλα 25
ε
), 
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Δικόνα 25ε: Αξρεία θαηαιόγνπ 

 

θάλνπκε αλαδήηεζε κεηαδεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε ηνπ βνεζεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

wvSummary. Έηζη, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ιακβάλνπκε από ην έγγξαθν chris_alex.doc 

είλαη ηα εμήο: 

 

 
Δικόνα 26ε: wvSummary  - Μεηαδεδνκέλα αξρείνπ doc 

 

Κάλνληαο ηηο ίδηεο ελέξγεηεο ζε αξρεία ηεο ζνπίηαο ηνπ Micrsoft Office 2007 θαη 

κεηαγελέζηεξα, δηαπηζηώλνπκε όηη ε εμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζε ηέηνηα αξρεία είλαη 

αδύλαηε, αθνύ ηα αξρεία απηά δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αξρείσλ ζύλδεζεο 

θαη ελζσκάησζεο αληηθεηκέλσλ (Object Linking and Embedding Files). 
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Δικόνα 27ε: wvSummary  - Μεηαδεδνκέλα κόλν ζε αξρεία ηύπνπ OLE 

 

7 EnCase 
 

Σν EnCase είλαη έλα δεκνθηιέο θαη πνιύηηκν εξγαιείν ζηνλ ηνκέα ηεο αλάιπζεο 

ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο θιάζεηο αξρείσλ ελδείμεσλ (evidence 

files), πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηηο εθαξκνγέο ηνπ EnCase.  

 EnCase αξρεία ελδείμεσλ 

 Λνγηθά αξρεία ελδείμεσλ 

 Αθαηέξγαζηεο εηθόλεο (Raw Images) 

 Αηνκηθά αξρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαηαιόγσλ) 

Η πξώηε θαη ε ηξίηε θιάζε είλαη νη πιένλ ελδηαθέξνπζεο από πιεπξάο 

κεηαδεδνκέλσλ. Σα αξρεία ελδείμεσλ πεξηιακβάλνπλ ηα πεξηερόκελα κηαο 

απνθηεζείζαο ζπζθεπήο θαη παξέρνπλ ηε βάζε γηα κειινληηθή αλάιπζε. Απηά ηα 

αξρεία ελζσκαηώλνπλ κεηαδεδνκέλα πξνο έξεπλα, ηελ ηηκή επηπέδνπ-hash ηεο 

ζπζθεπήο θαη ην πεξηερόκελν από ηε ζπζθεπή. Αληηζέησο, ηα αξρεία αθαηέξγαζησλ 

εηθόλσλ δελ πεξηιακβάλνπλ κεηαδεδνκέλα ή ηηκέο hash. Σα αηνκηθά ζηνηρεία (ή 

θαηάινγνη) πεξηιακβάλνπλ ηα ππάξρνληα κεηαδεδνκέλα θαη κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ 

ζηελ αλνηρηή ππόζεζε ηνπ εξεπλεηή. 

ην εξγαιείν EnCase πξνζηέζεθε ππνζηήξημε γηα ηα αξρεία ηνπ Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, PowerPoint). Σν EnCase έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμαγάγεη ηηκέο ζε 

θύιια εξγαζίαο Excel, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε αξρείν πξνηύπνπ Office Open 

XML. 

Γνθηκάδνληαο ην EnCase, δηαπηζηώζεθε όηη, εθηόο ηνπ γεγνλόηνο όηη κπνξεί λα 

εμαγάγεη θείκελν από έγγξαθα ηνπ Microsoft Office 2007, είλαη επίζεο δπλαηή ε 

εμαγσγή θεηκέλνπ από ελζσκαησκέλα (embedded) αξρεία κέζα ζε αξρεία ηνπ 

Microsoft Office 2007.  (20) 
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Δικόνα 28ε: EnCase – Μεηαδεδνκέλα εγγξάθνπ test.doc 

 

 
Δικόνα 29ε: Linux – Μεηαδεδνκέλα εγγξάθνπ test.doc 

Απηό πνπ παξαηεξείηαη θαη ζπκπεξαίλεηαη από ηηο δύν εηθόλεο είλαη όηη θαηά ηνλ 

έιεγρν ηνπ ηδίνπ αξρείνπ, ηελ πξώηε θνξά κε ην εξγαιείν EnCase θαη ηε δεύηεξε ζε 

πιαηθόξκα  Linux, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ εμήρζεζαλ δε ζπκθσλνύλ ζε όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο. Έηζη, παξαηεξνύκε όηη όλησο πξόθεηηαη γηα ην ίδην αξρείν, κηα θαη ε 



 55 

ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνύ MD5 βγάδεη ην ίδην απνηέιεζκα, ηόζν κε ην  EnCase 

όζν θαη κε Linux 

Έλα ζεκαληηθό εξγαιείν πνπ πεξηέρεηαη ζην EnCase είλαη ν Δπεμεξγαζηήο 

Τπόζεζεο (Case Processor). Ο επεμεξγαζηήο απηόο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

«ηξέμνπλ» κία ή πεξηζζόηεξεο EnScript [εζσηεξηθή γιώζζα δέζκεο ελεξγεηώλ 

(scripting language)] απηόλνκεο ινγηζκηθέο κνλάδεο (modules), ζε κία αλνηρηή 

ππόζεζε. Από ηε ζθνπηά ησλ κεηαδεδνκέλσλ, νη πην εθαξκόζηκεο απηόλνκεο 

ινγηζκηθέο κνλάδεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Δθαξκνγή πξνβνιήο EXIF (EXIF Viewer) 

  πληαθηηθόο αλαιπηήο πιεξνθνξηώλ ελεξγνύ θαηαιόγνπ (Active Directory 

Information Parser) 

  Αληρλεπηήο αξρείσλ (File Finder) 

 Αλαθνξά αξρείσλ (File Report) 

  Αληρλεπηήο πξνζηαηεπκέλσλ αξρείσλ (Find Protected Files) 

 πληαθηηθόο αλαιπηήο HTML (HTML Carver) 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ EnCase, όπσο νη απηόλνκεο ινγηζκηθέο κνλάδεο (modules) 

πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ πην πάλσ,  ε βνήζεηα ζηε ζπιινγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ, όπσο: 

 ην όλνκα 

 ην θίιηξν 

 ν ηύπνο αξρείνπ 

 ην αξρείν θαηεγνξίαο 

 ε ππνγξαθή 

 ε πεξηγξαθή 

 ην δηαγξακκέλν αξρείν 

 ν ρξόλνο ηειεπηαίαο πξνζπέιαζεο 

 ε εκεξνκελία/ώξα δεκηνπξγίαο 

 ε ηειεπηαία ρξνλνζθξαγίδα 

 ε ρξνλνζθξαγίδα ηξνπνπνίεζεο εηζόδνπ.  

 

Αξθεηνί ζπληζηνύλ ηνλ ππνινγηζκό ησλ MD5 hashes ησλ αξρείσλ, πξνηνύ πξηλ 

ηελ εμαγσγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ, γηα ηελ παξνρή ελόο κέζνπ επαιήζεπζεο ηεο 

αθεξαηόηεηαο ησλ αξρείσλ. Αθνύ αξρηθά ππνινγηζζνύλ νη hashes, ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα επηιέμεη από κηα ιίζηα επηινγώλ, αλαθνξηθά κε ην πνηα κεηαδεδνκέλα λα εμαγάγεη 

θαη πνύ λα εμαγάγεη ηα απνηειέζκαηα. 
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8 Sleuthkit (TSK) 
 

Σν πην δεκνθηιέο εξγαιείν αλνηρηνύ θώδηθα ζηε δηθαληθή πιεξνθνξηθή είλαη ην 

Sleuthkit θαη ην Autopsy. Σν πξόγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ Sleuthkit (TSK) θαη ηνπ 

Autopsy είλαη εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζε Unix. (21) 

Σν TSK είλαη πνιπ-ζύλζεην εξγαιείν, κε πεξηζζόηεξα από 20 εξγαιεία γξακκήο 

εληνιώλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ δίζθνπ θαη ην εηθόλσλ 

ζπζηήκαηνο αξρείσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιεγνύλ απνδείμεηο . Σν Autopsy είλαη έλα 

front-end πξόγξακκα πεξηήγεζεο γηα ην TSK θαη δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαηαζηήζεη 

ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο επθνιόηεξε γηα ηνλ ρξήζηε. 

Δθηόο από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ TSK γηα αλάιπζε εηθόλσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 

δίζθν, έλα από ηα πξσηαξρηθά ηνπ δπλαηά ζεκεία είλαη νη βηβιηνζήθεο, νη νπνίεο 

δηαηίζεληαη πξνο ρξήζε, από πξνγξακκαηηζηέο εξγαιείσλ . 

Σν TSK απνηειείηαη από ηέζζεξηο ινγηθέο βηβιηνζήθεο. Η πξώηε βηβιηνζήθε 

αλαθέξεηαη ζην πξόηππν αξρείνπ εηδώινπ ηνπ δίζθνπ. Απηή ε βηβιηνζήθε παξέρεη 

κηα αθαίξεζε ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αξρείσλ, όπσο είλαη ην πξόηππν ηνπ Expert 

Witness, ην πξόηππν ηνπ Advanced Forensic (AFF) θαη ηνπ αθαηέξγαζηνπ πξνηύπνπ. 

Σν πξόηππν αξρείνπ εηδώινπ ηνπ δίζθνπ παξνπζηάδεη κηα δηεπαθή κόλν πξνο 

αλάγλσζε ζε αξρεία εηδώινπ ηνπ δίζθνπ θαη επηηξέπεη ζηα πξνγξάκκαηα λα 

δηαβάδνπλ δεδνκέλα από απζαίξεηεο ζέζεηο ζην αξρείν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπκε ηη πξόηππν ρξεζηκνπνηείηαη.    

Η επόκελε βηβιηνζήθε είλαη ε βηβιηνζήθε ζπζηήκαηνο (δηαρείξηζε ησλ κέζσλ), ε 

νπνία αλαιύεη ηα δηάθνξα είδε ησλ δηακεξηζκάησλ (partitions) πνπ ππνζηεξίδεη ην 

TSK. Η βηβιηνζήθε ζπζηήκαηνο ηόκνπ έρεη δύν ζεκαληηθέο δηεπαθέο. Η πξώηε είλαη 

κηα ιεηηνπξγία γηα λα αλνίμεη έλα αξρείν εηδώινπ δίζθνπ θαη λα εληνπίζεη ηνλ ηύπν 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηόκνπ. Η δεύηεξε είλαη κηα ζπλάξηεζε «walk» πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηόκν ζε έλα δίζθν θαη επεμεξγάδεηαη κηα ιεηηνπξγία επαλάθιεζεο γηα θάζε ηόκν. 

Η ηξίηε βηβιηνζήθε είλαη γηα ηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ θαη είλαη ε 

κεγαιύηεξε. Ο ζρεδηαζκόο είλαη παξόκνηνο κε ηε βηβιηνζήθε ζπζηήκαηνο ηόκνπ, ζην 

όηη έλα πξόγξακκα αλνίγεη ην αξρείν εηδώινπ δίζθνπ ή δηακεξίζκαηνο θαη κεηά 

πξνζπειάδεη ζπλαξηήζεηο«walk» επηπέδνπ δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλσλ, νλόκαηνο 

αξρείνπ, πεξηερόκελνπ αξρείνπ θαη εκεξνινγίνπ. 

Η ηειηθή βηβιηνζήθε είλαη ε βηβιηνζήθε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ πνπ εξκελεύεη 

δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ θαη επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ 

θαη ζπζηήκαηνο αξρείσλ. 

 

8.1 Δμαγσγή κεηαδεδνκέλσλ ζην TSK 
 

Σν TSK δελ έρεη θαλέλα εξγαιείν πνπ λα επεμεξγάδεηαη κεηαδεδνκέλα, αιιά έρεη 

κία πιεζώξα εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα επεμεξγαζζνύλ κεηαδεδνκέλα ζπζηήκαηνο 

αξρείσλ, όπσο: ην istat, ils, ifind θαη icat.  
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Σν εξγαιείν istat παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ, 

δεδνκέλα ρξόλνπ, πεδία δηθαησκάησλ θαη δηεπζύλζεηο δεζκεπκέλσλ κνλάδσλ 

δεδνκέλσλ.   

Σν εξγαιείν ils απνηππώλεη ιεπηνκέξεηεο πνιιώλ δνκώλ κεηαδεδνκέλσλ. 

Σν ifind, κε ηε ζεηξά ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ κηα κνλάδα δεδνκέλσλ πεξηέρεη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε δπλεηηθή ηηκή θαη παξέρεη επηινγέο γηα ηελ αλαδήηεζε όισλ 

ησλ εγγξαθώλ κεηαδεδνκέλσλ θαη, επίζεο, γηα ηελ εύξεζε ηεο εγγξαθήο 

κεηαδεδνκέλσλ πνπ καο ππνδεηθλύεη έλα ζπγθεθξηκέλν όλνκα αξρείνπ. 

 Σέινο, ην icat επηηξέπεη ηα πεξηερόκελα θάζε αξρείνπ λα πξνβιεζνύλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε δηεύζπλζε κεηαδεδνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ην όλνκα ηνπ 

αξρείνπ. Σν θύξην όθεινο ηνπ icat είλαη όηη ηα αξρεία πνπ δελ έρνπλ έλα όλνκα 

αξρείνπ λα ππνδεηθλύεη ηελ εγγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ ηνπο (αδέζκεπηα αξρεία), 

κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ θαη λα πξνβιεζνύλ. 

 

 
Δικόνα 30η: Δξαγυγή μεηαδεδομένυν με ηο επγαλείο istat 

 

 

9 Σύγκπιζη αποηελεζμάηυν 

Πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή ζε έγγξαθν ηνπ Word (Microsoft Office 2007), όπνπ ην 

EnCase πεξηείρε ελζσκαησκέλα αξρεία επηπέδνπ ηξία (three layers deep), θαη ελόο 

εγγξάθνπ Word (Microsoft Office 2003), πνπ πεξηείρε ελζσκαησκέλα αξρεία 

ηεηάξηνπ επηπέδνπ (four layers deep). Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ην EnCase ήηαλ ζε 

ζέζε λα εμαγάγεη ην θείκελν, ζε αληίζεζε κε άιια εξγαιεία αλνηρηνύ θώδηθα, όπσο 

απηά πνπ δνθηκάζζεθαλ παξαπάλσ (wvSummary, wvText). 

Δπηπξόζζεηα από ηα αξρεία ηνπ Microsoft Office 2007, ην EnCase παξέρεη 

ιεηηνπξγηθόηεηα λα δεη θαλείο αηνκηθά ζηνηρεία άιισλ ζύλζεησλ ηύπσλ αξρείσλ, 
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όπσο ηα αξρεία κεηξώνπ, ηα αξρεία OLE, ηα αξρεία MS Outlook email, Windows 

Thumbs.db θαη αξρεία Macintosh PAX.  
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10 Σύνοτη 
 

Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, εμήρζεζαλ – εθηόο από 

κεηαδεδνκέλα – θαη αξθεηά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  

Έηζη, ηα αξρεία εγγξάθσλ (πξν - Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2007, 

θαη Open Office) βξέζεθαλ λα πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα πνπ ζα ήηαλ ελδηαθέξνληα 

από ηε ζθνπηά ελόο εξεπλεηή ςεθηαθώλ πεηζηεξίσλ. Παξόιν πνπ ηα αξρεία 

πνιπκέζσλ πεξηειάκβαλαλ, επίζεο, κεηαδεδνκέλα, νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζα 

είλαη ιηγόηεξν ρξήζηκεο γηα ηνλ εξεπλεηή, ζε ζύγθξηζε κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε αξρεία εγγξάθσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα αξρείν mp3 

(θαιιηηέρλεο, ηίηινο, έηνο), ζπγθξηλόκελα κε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

έλα αξρείν εγγξάθνπ (δεκηνπξγόο ηνπ αξρείνπ, αξηζκόο αλαζεώξεζεο, απηόο 

ηξνπνπνίεζε ην έγγξαθν, πεξηγξαθή) δελ είλαη ηόζν ζρεηηθά ζε κία έξεπλα, ζηελ 

επηζηήκε ηεο ςεθηαθήο εγθιεκαηνινγίαο. Χζηόζν, νξηζκέλα αξρεία πνιπκέζσλ, 

όπσο ηα αξρεία JPEG, πηζαλώο λα πεξηέρνπλ κεηαδεδνκέλα, όπσο ηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηεο θάκεξαο θαη ην ζεηξηαθό αξηζκό, ηα νπνία έλαο εξεπλεηήο ζα ελδηαθεξόηαλ λα  ηα 

απνθηήζεη. 

Δξεπλώληαο ηόζν ηα αξρεία ηνπ Open Document Format (ODF - Open Office) όζν 

θαη ηνπ Office Open XML, ππάξρεη ζαθέο ζπκπέξαζκα όηη ηα δηαζέζηκα 

κεηαδεδνκέλα απηώλ ησλ αξρείσλ είλαη πνιύηηκα, αλαθνξηθά κε έξεπλεο ζηελ 

επηζηήκε ηεο δηθαληθήο πιεξνθνξηθήο.   

Όζηεξα από επεμεξγαζία αξθεηώλ εγγξάθσλ, βξέζεθαλ ρξνλνζθξαγίδεο ζε 

έγγξαθα ηόζν ηνπ Open Office, όζν θαη ηνπ Office Open XML. Χζηόζν, νη 

ρξνλνζθξαγίδεο απηέο δελ ήηαλ πάληα αθξηβείο . 

 

Δλαηηώμαηα ζηα επγαλεία εξαγυγήρ μεηαδεδομένυν 

 

Έλαο από ηνπο ζηόρνπο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπ θαηά πόζν 

αθξηβή ζα ήηαλ ηα κεηαδεδνκέλα πνπ ζα εμάγνληαλ, κε ηε βνήζεηα εξγαιείσλ 

αλνηρηνύ θώδηθα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο δηαθόξσλ εγγξάθσλ, 

δηαπηζηώζεθαλ θάπνηα ειαηηώκαηα, ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία πνπ εμεηάζακε πην πάλσ. 

Καηαλνώληαο ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ ειαηησκάησλ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα 

έλαλ εξεπλεηή κηαο ππόζεζεο, θαζόηη – κεξηθά απνηειέζκαηα – ίζσο λα απαηηεζεί 

πεξηζζόηεξε έξεπλα ή αλάιπζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ην εξγαιείν wvSummary απνδείρζεθε ρξήζηκν ζηελ εμαγσγή 

ησλ πεξηζζόηεξσλ κεηαδεδνκέλσλ ζηα έγγξαθα ηνπ πξν – 2007 Microsoft Office. 

Χζηόζν, παξνπζηάζηεθαλ νξηζκέλεο αληηθάζεηο θαη αλαθξίβεηεο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα, ν αξηζκόο ζειίδσλ ζε θάπνηα έγγξαθα δελ ήηαλ αθξηβήο.  

Δπίζεο, παξόιν πνπ πξνζηέζεθαλ ζρόιηα κέζα ζε έγγξαθα, ην εξγαιείν  

wvSummary δελ θαηάθεξε νξηζκέλεο θνξέο λα ηα εληνπίζεη. Χζηόζν, όκσο, εμήγαγε 

κεηαδεδνκέλα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε Λέξειρ Κλειδιά, Τποποποίηζη, Έλεγσορ, θ.ιπ.  

Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ θαη θάπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην εξγαιείν Libextractor. 

ηηο πξώηεο δνθηκέο, ε αλάθηεζε κεηαδεδνκέλσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Σα αξρεία 
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δνθηκήο πεξηειάκβαλαλ αξρεία .jpg, .html, .pdf, θ.ιπ. Δλώ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 

πιεζώξα από κεηαδεδνκέλα θαηά ηελ εμαγσγή ηνπο, ζύκθσλα κε απηά πνπ 

ππνζηεξίδεη όηη παξέρεη ην παξαπάλσ εξγαιείν, σζηόζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, 

δελ ήηαλ δπλαηή ε εμαγσγή βαζηθώλ κεηαδεδνκέλσλ ελόο αξρείνπ, π.ρ., ζρόιηα ή 

ηίηινο. 
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