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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ζην επξχηεξν δηαδίθηπν είλαη έλα απφ ηα πην επίθαηξα θαη 

ηαπηφρξνλα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ζήκεξα, εηδηθά ζε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμε, φπσο ε Διιάδα. 

 

ηηο κέξεο καο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ εμαπιψλεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ζηε δσή 

καο επεξεάδνληαο θαζεκεξηλά πνηθίιεο ζπλαιιαγέο. Δθηηκάηαη πσο πεξίπνπ 25% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο (πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα) είλαη ζπζηεκαηηθνί 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, νη νπνίνη  θαη εθηεινχλ έλα επξχ θάζκα ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ (απφ αγνξέο πξντφλησλ κέζσ δηαδηθηχνπ έσο ηειεθσληθέο 

ζπλδηαζθέςεηο θαη ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο). Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο, εάλ φρη φιεο,  

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη βαζηδφκελεο ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Έλα απιφ 

θαη ζχλεζεο παξάδεηγκα απνηειεί ε απηνκαηνπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε δηαλνκή θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (πξνκήζεηεο, αγνξέο, δηαλνκέο πξντφλησλ).  

 

Καζψο δηεπξχλεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ πνπ 

εθάπηνληαη ζε απηφ, ηίζεηαη ζπλερψο πην επηηαθηηθά ην ζέκα ηεο αζθάιεηαο ησλ 

δηθηχσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη γεληθά ησλ αληαιιαζζφκελσλ 

δεδνκέλσλ. Σν ζέκα απηφ, είλαη έλα ζέκα «δσληαλφ» πνπ εμειίζζεηαη θάζε κέξα. 

Τπάξρεη κηα δηαξθήο θαη ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζε θαθφβνπινπο ρξήζηεο απφ ηε 

κηα πιεπξά (απφ απινχο hackers πνπ παξεκβαίλνπλ γηα «hobby» κέρξη νξγαλσκέλα 

κέιε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο) θαη ζε αλαιπηέο ζπζηεκάησλ θαη πξνγξακκαηηζηέο 

απφ ηελ άιιε, φπνπ νη δεχηεξνη πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επξεκαηηθέο 

επηζέζεηο θαη ελέξγεηεο ησλ πξψησλ.  

 

Αληηθείκελν ηεο ηξέρνπζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα απνηειέζεη ε κειέηε θαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αζθάιεηαο ΣΠΔ (Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσλίαο ). Δηδηθφηεξα, ζα επηθεληξσζεί πάλσ ζε δεηήκαηα θαη απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ θαη πξφζβαζεο ζε επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο πνιπκέζσλ, φπσο ε δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε (IPTV) θαη ε ηειεθσλία 

(VoIP). 
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1.1 VoIP 

 

1.1.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

ηα κέζα φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 επηζηήκνλεο ζε ίδξπκα ηερλνινγίαο ηνπ 

Καλαδά άξρηζαλ λα δηεξεπλνχλ ην θαηά πφζν κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ παθέηα 

δεδνκέλσλ θσλήο βαζηδφκελα ζηε ηερλνινγία δηακεηαγσγήο παθέησλ (ή έλα δίθηπν 

δεδνκέλσλ κε πην απιά ιφγηα, φπσο ην δηαδίθηπν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί είηε θαιψδηα 

είηε δνξπθφξνπο). Απηή ηνπο ε ηδέα είρε σο απνηέιεζκα, απφ ηα πξψηα ρξφληα έλαο 

αξηζκφο απφ νξγαληζκνχο λα ζηξαθεί πξνο έλα δίθηπν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ 

εμππεξεηεί πνιινχο ηχπνπο δεδνκέλσλ φπσο εηθφλα, θσλή θαη δεδνκέλα. 

 

Σφηε ινηπφλ ήηαλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ηδέα ηεο VoIP, κηαο ηερλνινγίαο πνπ αλ θαη 

αθφκα δε ρξήδεη επξείαο απήρεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, παξφια απηά ζεσξείηαη 

απξηαλή ηειεθσλία. Αμηνζεκείσην επηρείξεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη κεγάιεο 

ηειεπηθνηλσληαθέο, θαη φρη κφλν, εηαηξίεο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ 

έρνπλ αξρίζεη θαη ην ζπκπεξηιακβάλνπλ άκεζα ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 

1.1.2 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

 

ρήκα 1
ν
 : Γηάγξακκα VoIP 
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VoIP είλαη έλα αθξσλχκην γηα ηελ ηερλνινγία Voice Over Internet Protocol. Απηή 

είλαη κηα αλαπηπζζφκελε ελαιιαθηηθή ηειεθσληθή πινπνίεζε πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαδνζεί θσλή καδί κε ηα δεδνκέλα ζην ίδην δίθηπν, ην νπνίν 

βαζίδεηαη πάλσ ζε πξσηφθνιια δηαδηθηχνπ (Internet Protocols - IP). Ζ ιεηηνπξγία 

ηεο VOIP δε δηαθέξεη ηδηαίηεξα πνιχ απφ ηε δηαδηθαζία ερνγξάθεζεο ήρσλ ζηνλ 

ππνινγηζηή. Δηδνπνηφο δηαθνξά είλαη φηη ηα ερνγξαθεκέλα ερεηηθά δείγκαηα δελ 

παξακέλνπλ ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή, αιιά κέζσ ηεο κεηαγσγήο παθέησλ δεδνκέλσλ 

κεηαθέξνληαη ζην δίθηπν ζε θάπνην δέθηε VoIP θαη εθεί, ζηε ζπλέρεηα 

αλαπαξάγνληαη.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο VoIP δελ πεξηνξίδεηαη φκσο εθεί. Ζ ζπκπίεζε - θσδηθνπνίεζε ηνπ 

ήρνπ ψζηε λα βξίζθνληαη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ζε θαηάιιειε κνξθή, απνηειεί 

κέξνο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζπκπίεζε θαζίζηαηαη εθηθηή κε πιήζνο κεζφδσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη αιγφξηζκνη ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο ήρνπ ή αιιηψο 

Codecs[17], ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα έγθεηηαη ζηε κείσζε ηνπ εχξνπο δψλεο 

πνπ απαηηείηαη. Φπζηθά, απαηηείηαη θαη θάπνηα δηαδηθαζία ψζηε ην αξρείν ήρνπ λα 

θηάζεη ζηνλ παξαιήπηε, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κία αλεπαίζζεηε κείσζε 

ζηελ πνηφηεηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη θαηαγξαθή ηνπ ήρνπ, επφκελν βήκα είλαη 

ε ζπκπίεζε απηνχ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη ε ζπιινγή ησλ κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ 

ζε έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη, ην νπνίν ζα πάξεη ηε κνξθή ελφο παθέηνπ δεδνκέλσλ θαη 

ζα δηνρεηεπζεί ζην δηθηχνπ.  

 

Σν πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά θχξην ιφγν ε VoIP είλαη ην 

UDP[18]. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη  ν ελ ιφγν φξνο αλαθέξεηαη ζε έλα αλαμηφπηζην 

πξσηφθνιιν ην νπνίν δελ εγγπάηαη αξρηθά, φηη θάζε παθέην ζα θηάζεη ζην 

πξννξηζκφ, θαη θαη’ επέθηαζε φηη ηα παθέηα ζα θζάζνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά. Παξφια 

απηά είλαη γξεγνξφηεξν ζηε κεηάδνζε θαη ιήςε, ζε ζχγθξηζε κε ην TCP[19], 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην θαζηεξψλεη ζε εθαξκνγέο ήρνπ θαη εηθφλαο.  

 

Θεσξείηαη ινηπφλ ινγηθφ θαη απνδεθηφ λα ράλνληαη παθέηα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ζπλνκηιίαο κέζσ VoIP, θαηάζηαζε ε νπνία νδήγεζε ζηελ εχξεζε κεζφδσλ ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε απψιεηα. Σε βαζηθή ηδέα απνηέιεζε ε ζπκπιήξσζε 

κε ήρνπο πνπ δελ είλαη θαηαλνεηνί ζηνλ άλζξσπν, κέζνδνο δηαθνξεηηθά γλσζηή θαη  

σο απόθξπςε ησλ ρακέλσλ παθέησλ (Packet-loss consealment- PLC [20]). Ζ κέζνδνο 
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απηή πξνζηάδεη πσο, αλάινγα κε ηνλ αιγφξηζκν ζπκπίεζεο, δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε 

δηαζηεκάησλ ζηγήο θαη απηφ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε αλαπαξαγσγή 

ηνπ ηειεπηαίνπ ιεθζέληνο παθέηνπ. Μία δεχηεξε κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ πνιιαπιή 

απνζηνιή ησλ ίδησλ παθέησλ (πεξηηηφηεηα - redundancy), ελψ κία ηξίηε είλαη ε 

πξόσξε δηόξζσζε (Forward Error Correction [21]), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

απνζηνιή ζε πξνεγνχκελα παθέηα πιεξνθνξηψλ γηα ηα επφκελα.  

 

 

1.1.3 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

Ζ ηερλνινγία VOIP έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη κε ηνλ θαηξφ ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ζαλ 

ελαιιαθηηθή ιχζε ηειεθσλίαο, ζε έλα κεγάιν εχξνο αλζξψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

ιφγσ θάπνησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή 

ηειεθσλία. Αλαθνξηθά απηά είλαη : εμαηξεηηθά ρακειέο ρξεψζεηο, δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ηειεθσληθψλ ζπλνκηιηψλ, εχθνιε ρξήζε θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα θνξεηφηεηαο ηεο γξακκήο. Βέβαηα, φπσο θαη θάζε άιιε ηερλνινγία, 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Βαζηθή είλαη ε εμάξηηζε απηήο απφ 

κία παξνρή ξεχκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζε κηα επηθείκελε δηαθνπή ξεχκαηνο ε 

είζνδνο καο ζην δηαδίθηπν είλαη αδχλαηε θαη νη ζπζθεπέο VoIP δε δνπιεχνπλ. Λχζε 

φκσο ζε απηφ ην πξφβιεκα απνηεινχλ νη ιεγφκελεο ζπζθεπέο UPS (Uninterruptible 

Power Supply). Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηηο θιήζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα. Κάζε 

θφξα πνπ ζέινπκε λα θαιέζνπκε ην 100 απφ ην ζπίηη καο -θαη αο ζεσξεζνχκε 

θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο- ζα καο απαληήζεη ην ηκήκα πνπ ππάγεηαη ζηε πεξηνρή καο. 

Απηφ ην πιενλέθηεκα ηεο PSTN ηειεθσλίαο δε κπνξεί λα ην εθκεηαιιεπηεί ε VoIP 

ηειεθσλία. Ζ ιχζε φκσο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη. Σν 

E911[1] ζηάληαξ ππνρξεψλεη ηνπο VoIP παξφρνπο λα πεξλνχλ ηε δηεχζπλζε θαη ηα 

ζηνηρεία ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εθηάθηνπ αλάγθεο φηαλ εκείο θαινχκε ην 911. Σν 

κφλν πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα κεξηκλήζνπκε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ παξνρψλ 

ζρεηηθά κε ηε λέα δηεχζπλζε πνπ ζα έρνπκε. 

 

Ζ πηζαλφηεηα λα κε θηάζεη έλα παθέην ζηελ ψξα ηνπ εμαηηίαο θάπνησλ 

αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ είλαη έλα απφ ηα πνιχ πηζαλά ζελάξηα φπσο αλαθέξζεθε 
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θαη πξνεγνπκέλσο, θαη επεηδή κηιάκε γηα κηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ππεξεζία, ηα 

παθέηα πνπ ζα  θαζπζηεξήζνπλ ζα απνξξηθζνχλ. Απηφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηφδνπο ζησπήο, είλαη φκσο πξνηηκφηεξν απφ ην ελδερφκελν κία θξάζε ή ιέμε λα 

θζάζεη ζην  κέζν ηεο ζπδήηεζεο. Δπηπξφζζεηα, δελ πξνζθέξεηαη αθξηβψο ε ίδηα 

αζθάιεηα κε κία γξακκή PSTN, αλ θαη ε θξππηνγξάθεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

πνιιέο ππεξεζίεο είλαη ηζρπξή (κεγάια θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο). Αο κε μερλάκε 

φκσο ην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν 

γηα λα πξνσζήζνπλ ηηο θιήζεηο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Δπεηδή ινηπφλ, αξθεηνί 

πάξνρνη VoIP παξέρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαγλψξηζεο θιήζεο, ζα κπνξνχζε απηφ 

λα ζεσξεζεί ζαλ έλα κηθξφ αγθάζη ζην ηνκέα ηεο αζθάιεηαο(πρ. Spoofing [2]). 

πγθεθξηκέλα ην θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο είλαη θαη εθείλν ζην νπνίν ζα επεθηαζνχκε 

αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ηεο  ηερλνινγία VoIP δε πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε δπλαηφηεηα νκαδηθήο 

ηειεθσληθήο ζπλδηάζθεςεο θαη ζηελ ππεξεζία θαηαιφγνπ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

θάπνηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Αληηζέησο, επεθηείλεηαη θαη ζε ππεξεζίεο φπσο,  

θαηαγξαθή θιήζεσλ ζε αξρεία ήρνπ, εχθνιε έθβαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ππεξεζία έμππλεο δξνκνιφγεζεο παθέησλ (αλάινγα κε ηνλ provider) θαη  δεκηνπξγία 

βάζεο δεδνκέλσλ κε φια ηα παξαπάλσ. Δίλαη φια απηά καδί πνπ θάλνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία λα γίλεηαη ζπλερψο πην ειθπζηηθή θαη απφιπηα 

αληαγσληζηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη, ην ιηγφηεξν επηηαθηηθή, ε αλάγθε χπαξμεο 

αζθάιεηαο θαη αμηνπηζηίαο.  
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1.2 IPTV 

 

1.2.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 
Σν 1994, ε εθπνκπή «World News Now» ηνπ θαλαιηνχ ABC ήηαλ ε πξψηε 

ηειενπηηθή εθπνκπή πνπ ζα κεηαδηδφηαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηψληαο 

ινγηζκηθφ βίληεν-ηειεδηάζθεςεο (CU-SeeMe[3]). Ζ δηαδηθηπαθή ξαδηνθσληθή 

εηαηξεία «AudioNet» μεθίλεζε ηελ πξψηε ζπλερή δσληαλή δηαδηθηπαθή κεηάδνζε  

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1998. 

 

Αθνινπζεί κία ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ, ε ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνία πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

ρήκα 2
ν
 : Γίθηπν IPTV 

 

1.2.2 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Οη φξνη IPTV ή Δηαδηθηπαθή Τειεόξαζε πξνζδηνξίδνπλ ηελ ςεθηαθή κνξθή 

ηειεφξαζεο ε νπνία πξνζθέξεηαη κέζσ κηαο ζχλδεζε δηαδηθηχνπ πςειήο ηαρχηεηαο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα πξνζθεξφκελα θαλάιηα βξίζθνληαη θσδηθνπνηεκέλα κε 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

12 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ( διδ. ζε κνξθή IP), γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά αλαγθαία ηελ 

χπαξμε θάπνηνπ απνθσδηθνπνηεηή πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζή 

ηνπο ζηελ ηειεφξαζε.  

 

H αξρηηεθηνληθή ηεο IPTV ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

 

«TV Head-end» εθεί φπνπ ηα δσληαλά ηειενπηηθά θαλάιηα θσδηθνπνηνχληαη, 

θξππηνγξαθνχληαη θαη παξαδίδνληαη ζε κνξθή IP multicast streams. 

 

«VOD platform» εθεί φπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα βίληεν έσο φηνπ θάπνηνο 

ρξήζηεο ηα αλαδεηήζεη. 

 

«Interactive portal» ε δηαδξαζηηθή πχιε ε νπνία επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα πινεγεζεί 

ζην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο IPTV. 

 

«Delivery network» ην δίθηπν κεηαγσγήο παθέησλ ην νπνίν κεηαθέξεη παθέηα IP 

(unicast[4] θαη multicast[5]) θαη παξέρεηαη απφ πνηθίινπο θνξείο ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

«Home gateway» ν γλσζηφο ζε φινπο δξνκνινγεηήο (router[6]). 

 

«User’s set-top-box» ν εμνπιηζκφο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε θαη ηελ απνθξππηνγξάθεζε πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ζηελ 

ηειεφξαζε ην επηζπκεηφ ηειενπηηθφ θαλάιη ή βίληεν. Δδψ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο 

ζηε ζέζε ηνπ απνθσδηθνπνηεηή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί έλαο ππνινγηζηήο ν νπνίνο ζα 

ζπγθεληξψλεη ηα δηάθνξα παθέηα θαη ζα ηα κεηαηξέπεη ζε ηειενπηηθφ ζήκα 

αλαγλσξίζηκν απφ ηελ θαζηεξσκέλε ηειεφξαζεο. Παξφια απηά, ε δεχηεξε ιχζε 

ζπλαληάηαη ζπαλίσο. 

 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή πσο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο πινπνηψληαο ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, δειαδή 

ηειεφξαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.  

 

Ζ εηζαγσγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βίληεν γίλεηαη ζην TV Head-end ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ 

βξίζθνληαη θαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (network feeds[7]) γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ησλ βίληεν (ζπλήζσο πξνηηκάηαη ε θσδηθνπνίεζε MPEG-2[8], αλ θαη πξνζθέξεηαη 
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επίζεο ε  H.264[9]), ε ξνή ηνπ βίληεν (video stream[10]) ηεκαρίδεηαη ζε IP παθέηα ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα απειεπζεξψλνληαη ζην δίθηπν ηνπ εθάζηνηε παξφρνπ. Πξφθεηηαη 

γηα έλα καδηθφ δίθηπν ην νπνίν ρεηξίδεηαη θάζε είδνπο θίλεζε, φπσο γηα παξάδεηγκα 

θίλεζε δεδνκέλσλ θαη θσλήο. ην ζεκείν απηφ είλαη πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ ην 

κέγεζνο ηεο ζεκαζίαο ηνπ λα θαηέρεη ν ίδηνο πάξνρνο νιφθιεξν ην δίθηπν (φπσο θαη 

θπζηθά γίλεηαη). Ζ ζεκαζία έγθεηηαη ζηε ρξήζε εξγαιείσλ Quality of Service 

(QoS[11]) πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ θίλεζε ησλ 

βίληεν ζην δίθηπν, ψζηε λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ή θαηαθεξκαηηζκνί ηνπ 

ζήκαηνο. Ζ κε χπαξμε νινθιεξσηηθνχ ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ απφ έλα ρεηξηζηή νδεγεί 

ζε θαηαζηάζεηο απφξξηςεο ησλ αηηεκάησλ QoS, ιφγσ κε αλαγλψξηζεο απηψλ 

πάληνηε απφ ηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ. Δπίζεο, ν 

νινθιεξσηηθφο έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ εγγπάηαη αξθεηφ εχξνο δψλεο γηα ηα 

κεηαδηδφκελα ζήκαηα αλά πάζα ζηηγκή, πξάγκα πνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα 

δηαζθαιηζζεί ε αμηνπηζηία. 

 

Σα video streams ιακβάλνληαη ζε θάπνην ηνπηθφ γξαθείν (local office), ν ξφινο ηνπ 

νπνίνπ είλαη λα ηα «βγάιεη» έμσ, ζηνλ θαηαλαισηή. Πξνηνχ γίλεη απηφ, πξνζηίζεληαη 

ζην κείγκα φ,ηη άιιν απαηηείηαη, πρ. δηαθεκίζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη 

δξάζε θαη ην ινγηζκηθφ πνπ ρεηξίδεηαη θαηαζηάζεηο φπσο ν έιεγρνο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ρξήζηε, αηηήζεηο γηα αιιαγή θαλαιηνχ, ρξέσζε, VOD αηηήκαηα θαη άιια παξφκνηα 

δεηήκαηα.  

 

ια ηα θαλάιηα, απφ ην TV Head-end έσο ην local office κεηαδίδνληαη κε ηε κέζνδν  

απνζηνιήο IP παθέησλ ζε κία νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ κε κία κφλν κεηάδνζε 

(multicast[5]). ην local office φκσο ζπλαληάηαη ζπλήζσο θάπνηα δπζρέξεηα – 

ζπκθφξεζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ ηνπηθνχ βξφγρνπ DSL[12] λα ζέζεη 

ζε ξνή (διδ. λα κεηαδψζεη) φια ηα θαλάιηα ηαπηφρξνλα. Αθφκε θαη λεφηεξεο 

ηερλνινγίεο (πρ ADSL2+[13]) δελ απνηεινχλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο δηφηη, 

παξάκεηξνη φπσο ε απφζηαζε απφ ην DSLAM[14], έρνπλ απνηέιεζκα ε ηαρχηεηα λα 

κεηψλεηαη απφ 24Mbps ζην έλα ηξίην απηήο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη 

πεξηζζφηεξν). 

 

Απάληεζε ζην παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ απνηειεί ε ηκεκαηηθή κεηάδνζε θαλαιηψλ, 

ε κεηάδνζε δειαδή κεξηθψλ ή νκάδαο θαλαιηψλ θάζε θνξά. Με άιια ιφγηα απηφ 
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ζεκαίλεη πσο φηαλ ν ρξήζηεο αιιάδεη θαλάιη, ν δέθηεο δε ζπληνλίδεηαη άκεζα ζην 

λέν θαλάιη, αληίζεηα παξαηεξείηαη κία κηθξή θαζπζηέξεζε. Απηή νθείιεηαη ζηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ αιιαγή θαλαιηψλ. Καηά ηελ αιιαγή ινηπφλ, ν 

απνθσδηθνπνηεηήο ρξεζηκνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν (IGMP v2 [15]) 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζε κία θαηλνχξηα νκάδα θαλαιηψλ. Σν local office δέρεηαη 

ηελ αίηεζε, ειέγρεη εάλ ν ρξήζηεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα δεη ην λέν θαλάιη θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ζηε ιίζηα δηαλνκήο ηνπ θαλαιηνχ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε απνζηνιή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε κφλν 

εθείλσλ ησλ ζεκάησλ ηα νπνία θαη παξαθνινπζνχληαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη θαη ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία επηινγήο θαλαιηνχ. 

 

 

 

 

 

ρήκα 3
ν
 : Γηαδηθαζία επηινγήο θαλαιηνχ 
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1.1.3 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ πσο, κία  IP πιαηθφξκα πξνζθέξεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα λα ελζσκαηψλεη ηειεφξαζε κε 

άιιεο IP ππεξεζίεο, φπσο πςειήο ηαρχηεηαο πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη VoIP. 

Δθηφο απηνχ, πξσηεχνλ ξφιν θαηέρεη ε δηαδξαζηηθφηεηα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζην 

 ζπλδξνκεηή λα κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα πινεγεζεί ζε έλαλ νδεγφ πξνγξάκκαηνο 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θάλεη αλαδήηεζε βάζεη πεξηερνκέλνπ, ηίηινπ ή νλφκαηνο 

πξσηαγσληζηή, θαη κάιηζηα ρσξίο λα δηαθφςεη ηελ παξαθνινχζεζε  ηνπ ηξέρνληνο 

θαλαιηνχ. Άιιεο παξαδείγκαηα δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ν γνληθφο έιεγρνο, ε 

αλαδήηεζεο ζηαηηζηηθψλ αζιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο αζιεηηθνχ γεγνλφηνο θαη 

άιια. 

 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο IPTV απνηειεί Video-On-Demand (VOD 

[16]). Πξφθεηηαη γηα κία θαηλνηνκία ηδέα, ε νπνία πινπνηήζηκε κέζσ απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο, ρξήδεη επξείαο απνδνρήο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ∙ επηηξέπεη ζην 

ζπλδξνκεηή λα αλαδεηήζεη κία ηαηλία, θαη αθνχ παξαθνινπζήζεη ην trailer απηήο, λα 

ηελ επηιέμεη πξνο παξαθνινχζεζε θαη πηζαλφλ πξνο εγγξαθή. Αμίδεη λα ζεκεησζνχλ 

πσο, ε αλαπαξαγσγή ηεο επηιεγκέλεο ηαηλίαο μεθηλά ζρεδφλ άκεζα, ελψ παξάιιεια, 

ζηα πιαίζηα ησλ λφκσλ πεξί πεηξαηεία πεξηερνκέλνπ, ην πεξηερφκελν VOD είλαη 

ζπλήζσο θσδηθνπνηεκέλν (ζεκείν ζην νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηε 

ζπλέρεηα). 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ιφγσ ηνπ φηη βάζε ηεο IPTV απνηειεί ην πξσηφθνιιν 

δηαδηθηχνπ, εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο παθέησλ θαη θαζπζηεξήζεσλ. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ δεζκεπηηθέο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηαρχηεηαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή 

ε κεηάδνζε θηλνχκελσλ εηθφλσλ θαη δεδνκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά, κφιηο μεθίλεζε ν 

ΟΣΔ λα παξέρεη ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, είρε ηεζεί σο θαηψηαην φξην ηαρχηεηαο 

ηα 8Mbps. ηε ζπλέρεηα φκσο, ιφγσ ηνπ φηη πιήζνπο αηηήζεσλ γηα IPTV αθνξνχζαλ  

ζπλδξνκεηέο κε γξακκέο 2Mbps, πξαγκαηνπνίεζε κία ηξνπνπνίεζε παξέρνληαο θαη 

ζε εθείλνπο ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηεο ππεξεζίαο κε θάπνηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πειαηεηαθνχ ηνπο πξνθίι. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε αθνξνχζε ζην ζπγρξνληζκφ ηεο 

γξακκήο πεξίπνπ ζηα 6 - 7Mbps.  
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Έλαο αθφκε ηνκέαο πνπ ρξήδεη έξεπλαο απνηειεί ε αζχξκαηε επηθνηλσλία κεηαμχ 

router θαη se-top-box ζην ίδην νηθηαθφ δίθηπν. Καηά θαηξνχο έρνπλ εκθαληζηεί 

εηαηξείεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ αληίζηνηρεο ιχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Ruckus. Ο 

ελ ιφγσ επηπξφζζεηνο εμνπιηζκφ βξίζθεηαη ζε πξψηκα ζηάδηα εθαξκνγήο κε 

απνηέιεζκα ηε δηζηαθηηθφηεηα ησλ πειαηψλ σο πξνο απηφλ, αιιά θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο.  

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο απηήο, φζσλ αθνξά ηελ IPTV, θαζψο ζεσξείηαη απφ ηνπο πην 

νπζηαζηηθνχο θαη δσηηθνχο ζηε ζεκεξηλή  επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Πξνηνχ 

αλαθεξζνχκε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο (VoIP & IPTV), ζα θάλνπκε κία εηζαγσγή ζε 

γεληθέο έλλνηεο θαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Αζθάιεηαο ζην Γηαδίθηπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

18 

2.1 ΓΔΝΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

 

Σν δηαδίθηπν (internet) εθηφο απφ αλεμάληιεηε πεγή θάζε είδνπο πιεξνθφξεζεο 

απνηειεί κέζν επηθνηλσλίαο θαη έλα απφ ηα πιένλ δεκνθηιή κέζα επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Θεσξείηαη, κε άιια ιφγηα, απχζκελε πεγή εθκεηάιιεπζεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ έγηλε απφ ηελ αξρή επηηαθηηθή ε αλάγθε χπαξμεο κεραληζκψλ θαη 

κεζφδσλ γηα ηε δηαζθάιηζε θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ δηαδηθαζίεο φπσο, 

ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ε πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε φ,ηη έρεη ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θάζε, άκεζα ζπζρεηηδφκελνπ κε ην 

δηαδίθηπν, ζπζηήκαηνο θαη ηερλνινγίαο (VoIP & IPTV). 

 

Χο απνηέιεζκα, ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη ζην επξχηεξν 

δηαδίθηπν (ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ζε θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ζηελ ηειεθσλία, 

ζηε δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε, θηι) πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα, δηαζεζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη. Δκπηζηεπηηθφηεηα, δηαζεζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα, νη ηξεηο βαζηθέο 

αξρέο, ή δηαθνξεηηθά νη ηξεηο ηδηφηεηεο ηεο αζθάιεηαο. 

 

 Δμπιζηεςηικόηηηα (Confidentiality) είλαη ε ηδηφηεηα εθείλε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ηελ θάλεη πξνζπειάζηκε κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλεο 

νληφηεηεο. Δδψ ππάγνληαη νη αθφινπζεο δχν έλλνηεο  

i. Ιδιυηικόηηηα (privacy) :  πξνζηαζία δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. 

ii. Μςζηικόηηηα (secrecy) : πξνζηαζία δεδνκέλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε θάπνην νξγαληζκφ.  

 

 Ακεπαιόηηηα (Integrity) είλαη ε ηδηφηεηα εθείλε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ηελ 

θάλεη ηξνπνπνηήζηκε κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλεο νληφηεηεο.  

 

 Γιαθεζιμόηηηα (Availability) είλαη ε ηδηφηεηα εθείλε ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ ηελ θάλεη δηαζέζηκε πξνο ρξήζε απφ εμνπζηνδνηεκέλεο νληφηεηεο ζε 

εχινγν ρξφλν. 
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Ζ δηαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ απηψλ αξρψλ είλαη ζπλάξηεζε ησλ ελλνηψλ πξφιεςε, 

αλίρλεπζε θαη αληίδξαζε. 

 

 Ππόλητη (Prevention) ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε αιινηψζεσλ. 

 

 Ανίσνεςζη (Detection) ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφηε, πσο 

θαη απφ πνηφλ πξνθιήζεθε ε αιινίσζε. 

 

 Ανηίδπαζη (Reaction) ιήςε κέηξσλ απνθαηάζηαζεο θαη αλάθηεζεο.  

 

Σν πξφβιεκα ηεο αζθάιεηαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

(πρ. VoIP, IPTV) θαη ζπζηήκαηα. Ζ ρξήζε ζπλερψο πην πξνρσξεκέλσλ ηερληθψλ 

πξνζθέξεη αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη δπλαηφηεηεο, παξάιιεια 

φκσο απμάλεη αηζζεηά ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, κε ηελ εμέιημε 

ηεο ηερλνινγίαο, εμειίζζεηαη ηαπηφρξνλα θαη έλα δηαθνξεηηθφ θνκκάηη απηήο, εθείλν 

ησλ απεηιψλ, ησλ εππαζεηψλ θαη ησλ επηζέζεσλ πνπ αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

2.2 ΑΠΔΗΛΔ - ΔΤΠΑΘΔΗΔ - ΔΠΗΘΔΔΗ 

 

Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε ρξεζηκφηεηά ηνπ, ην δηαδίθηπν, ππνθξχπηεη θάπνηνπο 

θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη απηνί δχλαηαη λα εκθαλίδνληαη κε ηηο αθφινπζεο κνξθέο : 

 

- ΑΠΔΙΛΗ - είλαη νη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ην ελδερφκελν πξφθιεζεο 

απσιεηψλ ή δεκηψλ. 

 

- ΔΤΠΑΘΔΙΑ - είλαη ε αδπλακία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ελφο ειαηηψκαηνο 

ή πξνβιήκαηνο, ε εθκεηάιιεπζή ηεο νπνίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ παξαβίαζε 

ελφο ζπζηήκαηνο. 

 

- ΔΠΙΘΔΗ - είλαη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα παξαβίαζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

αθεξαηφηεηαο ή δηαζεζηκφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο ή ελφο δηθηχνπ. Δπίζεο είλαη 

νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ελέξγεηα πνπ έρεη ζθνπφ λα εκπνδίζεη, λα 
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παξαθάκςεη ή λα αρξεζηεχζεη ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ πξφζβαζεο 

ελφο ζπζηήκαηνο ή ελφο δηθηχνπ. 

 

 

2.2.1 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΔΗΛΧΝ 

 

ην παξειζφλ, νη ρξήζηεο έπξεπε λα επηζθεθηνχλ ζθφπηκα θαθφβνπιεο ηζηνζειίδεο ή 

λα αλνίμνπλ θαθφβνπια ζπλεκκέλα αξρεία απφ email γηα λα πέζνπλ ζχκαηα 

δηαδηθηπαθψλ απεηιψλ. ήκεξα, ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη λφκηκεο ηζηνζειίδεο σο 

κέζν επηζέζεσλ θαηά πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ππνινγηζηψλ. Έρεη 

παξαηεξεζεί πσο, νη επηηηζέκελνη ζηνρεχνπλ θπξίσο ζε ηζηνζειίδεο πνπ είλαη πηζαλφ 

λα ηηο εκπηζηεχνληαη νη ρξήζηεο, φπσο ηζηνζειίδεο δηθηχσλ θνηλσληθψλ επαθψλ 

(social networking sites). Αλαδεηνχλ απφξξεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα κε απψηεξν 

ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο, επηθεληξψλνληαο ιηγφηεξν ζηνλ ππνινγηζηή ή ηε 

ζπζθεπή πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο.  

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηάθξηζε θαη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

απεηιψλ.  

 

I. Υπνθινπή - Μεηαβνιή - Πιαζηνγξαθία - Δηαθνπή 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απεηιψλ έρεη λα θάλεη κε ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ θαη ηα 

δεδνκέλα, κε άιια ιφγηα, ζρεηίδεηαη κε ηνπο θχξηνπο πφξνπο ελφο ζπζηήκαηνο. 

 

- ΤΠΟΚΛΟΠΗ - κε εμνπζηνδνηεκέλε νληφηεηα απνθηά πξφζβαζε ζε ηκήκα ή ζε 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα. Απεηιή θπξίσο θαηά ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο.   

 

- ΜΔΣΑΒΟΛΗ - κε εμνπζηνδνηεκέλε νληφηεηα, έρνληαο απνθηήζεη πξφζβαζε, 

παξαπνηεί δεδνκέλα ή ινγηζκηθφ. Απεηιή θπξίσο θαηά ηεο αθεξαηφηεηαο. 

 

- ΠΛΑΣΟΓΡΑΦΙΑ - κε εμνπζηνδνηεκέλε νληφηεηα εηζάγεη παξαπνηεκέλα ή 

επηπξφζζεηα δεδνκέλα ζην ζχζηεκα. Απεηιή θαηά ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο. 
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- ΓΙΑΚΟΠΗ - νιφθιεξν ή ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαζίζηαηαη κε δηαζέζηκν. 

Απεηιή θπξίσο θαηά ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

 

 

II. Φπζηθή - Αθνύζηα - Εθνύζηα Απεηιή 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απεηιψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνέιεπζε απηψλ. 

 

- ΦΤΙΚΔ - ζρεηίδνληαη κε θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θσηηέο, 

πιεκκχξεο θηι).  

 

- ΑΚΟΤΙΔ - ζρεηίδνληαη κε αζηνρίεο πιηθνχ ή ινγηζκηθφ θαη πηζαλφ εζθαικέλν 

ζρεδηαζκφ. 

 

- ΔΚΟΤΙΔ - πξνέξρνληαη, ηφζν απφ νηθείνπο ζην ζχζηεκα ρξήζηεο, φζν θαη 

απφ επίδνμνπο εηζβνιείο. 

 

 

2.2.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΤΠΑΘΔΗΧΝ 

 

Με ην φξν εππάζεηα πεξηγξάθεηαη ε αδπλακία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ελφο 

ειαηηψκαηνο ή πξνβιήκαηνο, ε εθκεηάιιεπζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

παξαβίαζε ελφο ζπζηήκαηνο. πσο αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ηηο απεηιέο, έηζη θαη νη 

εππάζεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο   

 

- ΦΤΙΚΔ - ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

- ΔΚ ΦΤΔΩ - ζρεηίδνληαη κε θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

απεηιέο. 

 

- ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ - ζρεηίδνληαη κε ηε δπζιεηηνπξγία πιηθνχ ή 

ινγηζκηθνχ. 

 

- ΜΔΩΝ - ζρεηίδνληαη κε θαηαζηξνθή ή θινπή καγλεηηθψλ κέζσλ θαη 

εθηππσηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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- ΔΚΠΟΜΠΩΝ - ζρεηίδνληαη κε ππνθινπή εθπεκπφκελσλ ζεκάησλ θαη 

παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

- ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα ζηα νπνία ζπλδέεηαη ην 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

 

-  ΑΝΘΡΩΠΙΝΔ  - ζρεηίδνληαη κε ηνπο άκεζνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

Έρνληαο αλαθέξεη ηηο θαηεγνξίεο απεηιψλ θαη εππαζεηψλ, κεηαβαίλνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ζε έλα εμαηξεηηθά θξίζηκν θνκκάηη, εθείλν ησλ επηζέζεσλ. 

 

 

2.2.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΘΔΔΧΝ 

 

 

Οη επηζέζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο , φπσο ε ζέζε ησλ ζπζηεκάησλ, ν ηξφπν πινπνίεζεο ηεο επίζεζεο, ε 

αιιειεπίδξαζε ζηφρνπ – επηηηζέκελνπ θαη θπζηθά, ηα απνηειέζκαηα. 

 

I. Τνπηθέο - Απνκαθξπζκέλεο Επηζέζεηο 

 

Ο δηαρσξηζκφο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζε επηηηζέκελνπ - ζηφρνπ.  

 

- ΣΟΠΙΚΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο ζηηο νπνίεο ν επηηηζέκελνο έρεη θπζηθή 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα - ζηφρν. Δθείλν ζην νπνίν απνζθνπεί είλαη ε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα - ζηφρν, ε δηεχξπλζε ηεο νκάδαο ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ πηζαλφλ λα ηνπ έρνπλ δνζεί σο ρξήζηε ή ε πξαγκαηνπνίεζε 

θαθφβνπισλ επηζέζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ήδε παξαρσξεκέλα ζε απηφλ 

δηθαηψκαηα. πλεζέζηεξε κέζνδνο γηα ηα παξαπάλσ απνηειεί ε αλάθηεζε θσδηθψλ/ 

ζπλζεκαηηθψλ (password) ελφο εμνπζηνδνηεκέλνπ ρξήζηε κε πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα απφ εθείλα πνπ έρεη εμ αξρήο ν επηηηζέκελνο, κέζνδνο γλσζηή θαη σο 

password stealing. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεξηιακβάλεη αξθεηέο ηερληθέο, νη 
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πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνπλ εξγαιεία ηα νπνία απηνκαηνπνηνχλ ηελ 

φιε δηαδηθαζία. Μεξηθέο απφ απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

- Password Stealing - Dictionary Attacks – 

 

Ζ ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε ελφο εξγαιείνπ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα εξγαιεία νλνκάδνληαη password crackers. Βαζίδνληαη 

ζηε ρξήζε θάπνηαο βάζεο γλψζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο ελφο 

ιεμηθνχ (ζπλήζσο ηνπ Αγγιηθνχ). Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ελεξγεί 

δνθηκάδνληαο φιεο ηηο ιέμεηο ηνπ ιεμηθνχ, έσο φηνπ εληνπίζεη εθείλε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην password. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο, 

είηε θάλνληαο πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο εηζφδνπ δνθηκάδνληαο θάζε ιέμε, είηε, 

έρνληαο απνθηήζεη πξφζβαζε ζην αξρείν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δηαηεξεί ηα 

ζπλζεκαηηθά φισλ ησλ ρξεζηψλ ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή, θάζε ιέμε πνπ 

ειέγρεη ηελ θξππηνγξαθεί θαη εμεηάδεη εάλ ε κνξθή ηεο ζπκπίπηεη κε θάπνηα 

απφ ηα θξππηνγξαθεκέλα ζπλζεκαηηθά ηνπ αξρείνπ. 

 

- Password Stealing - Brute Force Attacks - 

 

Οη επηζέζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ θνηλά ζεκεία κε ηηο Dictionary Attacks, κε 

ηε δηαθνξά φηη δε ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ιεμηθφ σο βάζε γλψζεο. Αληηζέησο, 

αλαηξέρνληαη φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ησλ ραξαθηήξσλ κέρξη λα 

εληνπηζζεί εθείλνο πνπ αληηζηνηρεί ζην ζπλζεκαηηθφ. Σφζν νη Brute Force 

Attacks φζν θαη νη Dictionary Attacks κπνξεί λα εθηεινχληαη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα έσο φηνπ θηάζνπλ ζε θάπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα. 

 

- Password Stealing - Keystroke Logging/Sniffing - 

 

Ζ ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ζην ζχζηεκα ελφο εξγαιείνπ, 

ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη φ,ηη πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο. 

Σέηνηα εξγαιεία νλνκάδνληαη Keyloggers. Μέζσ απηψλ, ν επηηηζέκελνο, 

γίλεηαη θάηνρνο φρη κφλν ζπλζεκαηηθψλ, αιιά θαη πνιιψλ αθφκε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εθαξκνγέο ή ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

Ζ ηερληθή ηνπ sniffing παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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- ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ πινπνηνχληαη ζε 

δηθηπαθά ζπζηήκαηα. Ο επηηηζέκελνο πξνζπαζεί, κέζσ δηθηχνπ, λα επηηεζεί ζε έλα 

απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα κε ζηφρν είηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε εθηειψληαο θάπνην 

exploit, είηε λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Με 

ηνλ φξν exploit αλαθεξφκαζηε ζηελ εθκεηάιιεπζε κίαο εππάζεηαο. 

 

II. Εζσηεξηθέο - Εμσηεξηθέο Επηζέζεηο 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δηαρσξηζκφο αθνξά ηηο απνκαθξπζκέλεο επηζέζεηο, θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ηε ζέζε ηνπ επηηηζέκελνπ ζε ζρέζε κε ην δίθηπν - 

ζηφρν.  

 

- ΔΩΣΔΡΙΚΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δίθηπν 

- ζηφρν εθ ησλ έζσ. ηελ πεξίπησζε απηή ν επηηηζέκελνο έρεη νξηζκέλα δηθαηψκαηα, 

δειαδή είλαη έσο έλα βαζκφ εμνπζηνδνηεκέλνο. Ζ επίζεζή ηνπο απνζθνπεί ζηελ 

απφθηεζε πεξηζζνηέξσλ δηθαησκάησλ. ηαηηζηηθά, νη πεξηζζφηεξεο επηηπρεκέλεο 

επηζέζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα, πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ 

αλήθνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ. Σέηνηα άηνκα ζπλήζσο θαηέρνπλ βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ην δίθηπν θαη ην ζχζηεκα ζην νπνίν ζηνρεχνπλ, κε απνηέιεζκα λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηπρφλ αδπλακίεο πνπ απηφ παξνπζηάδεη, ελψ παξάιιεια 

παξαθάκπηνπλ εχθνια ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην δίθηπν 

απφ εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. 

 

- ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ άηνκα 

εθηφο ηνπ δηθηχνπ. Σέηνηεο επηζέζεηο έρνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο, θαζψο 

ζεσξείηαη κεδεληθή νπνηαδήπνηε γλψζε πεξί ηνπ δηθηχνπ – ζηφρν. ηηο εμσηεξηθέο 

επηζέζεηο δχλαηαη λα κελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο, αιιά λα γίλεηαη αλαδήηεζε 

πξνο νηηδήπνηε κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκν. 

 

III. Παζεηηθέο – Ελεξγεηηθέο Επηζέζεηο 

 

Οη επηζέζεηο, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο επηηηζέκελνπ – ζηφρνπ, 

δηαθξίλνληαη ζε παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο. 
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- ΠΑΘΗΣΙΚΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο νη νπνίεο δε πξνθαινχλ θάπνηα 

αιιαγή ή άκεζε βιάβε ζηελ θαηάζηαζε ηνπ επηηεζέληνο. Αληίζεηα, ηέηνηεο ελέξγεηεο 

έρνπλ λα θάλνπλ κε παξαθνινχζεζε θαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Απνηεινχλ ζπλήζσο 

ελέξγεηεο πνπ πξνεγνχληαη θάπνηαο πηζαλήο επίζεζεο.  Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα είλαη 

θαη ην Sniffing. 

 

- ΠΑΘΗΣΙΚΔ - Sniffing - 

  

Με απηή ηελ ηερληθή ν επηηηζέκελνο απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηα παθέηα πνπ 

δηαθηλνχληαη ζην δίθηπν (δηθηπαθή θίλεζε – traffic). Τινπνηείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα 

πξνγξάκκαηα, ηα νλνκαδφκελα sniffers) θαη εθηεινχληαη ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν ηνπ 

δηθηχνπ απφ φπνπ δηέξρεηαη ε δηθηπαθή θίλεζε. Μέζσ ηνπ sniffing ζπιιέγεηαη 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία ε νπνία κεηαθέξεηαη ζηα παθέηα, φπσο ζπλζεκαηηθά. 

 

- ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο φπνπ επηηηζέκελνο θαη ζηφρνο 

έρνπλ απμεκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. ηελ νπζία θάζε επίζεζε πνπ δελ 

εληάζζεηαη ζηηο παζεηηθέο είλαη ελεξγεηηθή. Δδψ, δηάθνξα παθέηα απνζηέιινληαη 

ζην ζηφρν, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλεηαη δπλαηή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή ε πινπνίεζε 

θάπνηνπ exploit. 

 

IV. Αλαγλσξηζηηθέο - Δηείζδπζεο– Άξλεζεο Υπεξεζηώλ 

 

Κάζε επίζεζε εληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη κε βάζε ην απνηέιεζκα. 

 

- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΚΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, πρ. πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ, ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα, ηηο αλνηρηέο πφξηεο θαη ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο πξνο εθκεηάιιεπζε. Ζ πην 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην Scanning. 

 

- ΓΙΔΙΓΤΗ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ παξαβίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο - ζηφρνπ. Σν κέγεζνο ηεο βιάβε εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ 

εμνπζηνδφηεζεο ηνλ νπνίν θαηάθεξε λα απνθηήζεη ν επηηηζέκελνο θαη ηελ 
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θξηζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα πνπ παξαβίαζε. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, έλα ζχζηεκα πνπ παξαβηάζζεθε ρξεζηκνπνηείηαη σο αξσγφο 

επηζέζεσλ ζε άιια ζπζηήκαηα. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ επηηηζέκελν  λα 

θξχςεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ίρλε. 

 

- ΆΡΝΗΗ ΤΠΗΡΔΔΙΩΝ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ δηθηχνπ, 

ψζηε λα παξεκπνδίζνπλ ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ε 

επαλεθθίλεζε, ε παχζε, ε θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ε δεκηνπξγία απμεκέλεο 

δηθηπαθήο θίλεζεο θαη ε ζπκθφξεζε ελφο δηθηχνπ. Οη επηζέζεηο είλαη γλσζηέο θαη σο 

DoS – Denial Of Service επηζέζεηο. 

 

 

V. Απηνκαηνπνηεκέλεο – Φεηξνθίλεηεο Επηζέζεηο 

 

 

Αλάινγα κε ην αλ νη επηζέζεηο πινπνηνχληαη απφ έλα πξφγξακκα ή απφ ην ίδην ην 

ρξήζηε, δηαθξίλνληαη ζε απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ρεηξνθίλεηεο. 

 

- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο πνπ κέξνο απηψλ ή 

θαη ζην ζχλνιφ ηνπο εθηεινχληαη απφ θάπνην πξφγξακκα πνπ γξάθηεθε γηα ην ζθνπφ 

απηφ. Δίλαη ηθαλά λα εθηεινχλ θαηαζηξνθηθέο ελέξγεηεο ζην ζπζηήκαηα, φπσο επίζεο 

θαη λα παξακέλνπλ αλελεξγά κέζα ζε απηφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ 

δηαθξίλεη ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα εμαπιψλνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ πξνγξακκάησλ είλαη νη Ηνί, ηα θνπιήθηα, νη Γνχξεηνη Ίππνη, νη Λνγηθέο θαη 

Υξνληθέο Βφκβεο, νη Πίζσ Πφξηεο θαη άιια, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα : 

 

 

- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - Viruses (Ιοί) - 

 

Ζ εκθάληζε ηελ πξψησλ ηψλ πνπ κεηαδίδνληαλ κέζσ δηζθεηψλ έγηλε ην 1987 - 

1990. Σηο δεθαεηίεο πνπ αθνινχζεζαλ άξρηζαλ λα κεηαδίδνληαη νη ηνί κε ηε 
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βνήζεηα ησλ αξρείσλ, εκθαλίζηεθαλ νη πξψηνη ηνί καθξν-εληνιψλ πνπ 

κεηαδίδνληαλ κε ηα έγγξαθα θεηκέλνπ, εκθαλίζηεθαλ ζηε ζπλέρεηα ηα πξψηα 

ζθνπιήθηα, κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ρξφληα λα παξαηεξείηαη θαηαθφξπθε 

αχμεζε ησλ ηψλ πνπ κεηαδίδνληαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 

 

Πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα θψδηθα πνπ βξίζθνληαη πξνζαξηεκέλα ζε θάπνην 

πξφγξακκα. Ζ ελεξγνπνίεζε ελφο ηνχ έρεη σο απνηέιεζκα λα εθηειείηαη ν 

θψδηθα απηφο θαη λα αλαπαξάγεηαη, κνιχλνληαο αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

απξφβιεπηα απνηειέζκαηα. Οη ηνί δηαθξίλνληαη, αλάινγα ην απνηέιεζκα πνπ 

έρνπλ, ζε Ηνχο Δθθίλεζεο (Bootstrap - θψδηθαο πνπ εηζάγεηαη θαηά ηελ 

εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο), Παξαζηηηθνχο Ηνχο (Parasitic - ηκήκαηα θψδηθα 

πνπ πξνζαξηψληαη ζε εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα), πλνδεπηηθνχο Ηνχο 

(Companion – πξνγξάκκαηα πνπ εηζάγνληαη ζηε δηαδξνκή αλαδήηεζεο 

θαλνληθψλ πξνγξακκάησλ) θαη Ηνχο Μαθξνεληνιψλ (Macro – ηκήκαηα 

θψδηθα εηζεγκέλα ζε αξρεία εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ καθξνεληνιέο). 

Δπίζεο, πθίζηαηαη δηάθξηζε απηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ελεξγνπνίεζεο. ηαλ 

ινηπφλ εθηειείηαη θάπνην πξφγξακκα ην νπνίν έρεη πξνζβιεζεί απφ έλαλ ηφ, 

ηφηε ν ηφο απηφο, είηε κνιχλεη άκεζα θαη άιια ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

(transient), είηε εγθαζίζηαηαη ζηε κλήκε θαη κνιχλεη ηπρφλ εθηειέζηκα 

πξνγξάκκαηα ή απνζεθεπηηθά κέζα (memory resident). 

  

 

- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - Worms (κοςλήκια) - 

 

Σα πξψηα ζθνπιήθηα, δεκηνπξγήζεθαλ φρη ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο, 

αιιά ζηα Unix ζπζηήκαηα. Σν πξψην γλσζηφ ζθνπιήθη ήηαλ ην θνπιήθη 

Γηαδηθηχνπ ηνπ 1988, ην νπνίν κφιπλε SunOS θαη VAX BSD ζπζηήκαηα. Δίλαη 

πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαδίδνληαη απφ ην έλα ζχζηεκα 

ζην άιιν κέζσ δηθηχνπ κνιχλνληάο ην. Σα worms αλαπαξάγνληαη απηφκαηα 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε εθηέιεζε ηνπ θψδηθα. Λφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

δηθηπαθέο ζπλδέζεηο, κπνξνχλ λα έρνπλ ππεξβνιηθά γξήγνξε εμάπισζε θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιε δηθηπαθή θίλεζε, κεηψλνληαο ηελ ηαρχηεηα ή κε 

επηηξέπνληαο ηε λφκηκε πξφζβαζε ζην δίθηπν. 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Unix
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Morris_worm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Morris_worm
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/SunOS
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/VAX
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/el/Berkeley_Software_Distribution
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- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - Trojans (Γούπειοι Ίπποι) - 

 

Οη δνχξεηνη ίππνη είλαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπλππάξρνπλ κε άιια πξνγξάκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηαβάιινληαο ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο φηαλ απηά εθηειεζηνχλ. Γηαζέηνπλ θξπθέο ιεηηνπξγίεο νη 

νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηεθκεξίσζε πνπ ηα ζπλνδεχεη. Μφιηο έλαο 

δνχξεηνο ίππνο εγθαηαζηαζεί θαη ελεξγνπνηεζεί, μεθηλά κία δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία θαηαζθνπεχεη θάζε θίλεζε θαη απνζηέιιεη πιήξε αλαθνξά ζην 

δεκηνπξγφ. Δξγαιεία φπσο ηα  keyloggers πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, 

πινπνηνχλ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ απνζήθεπζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

απνθαιχπηνληαη εχθνια ζπλζεκαηηθά, αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ θηι 

πξάγκα ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα φζνπο πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Μία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ηνπ δνχξεηνπ ίππνπ είλαη  ε 

δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ ζε θεξθφπνξηα (backdoor, αλαιχεηαη ζηε 

ζπλέρεηα) επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζην δεκηνπξγφ ηνπ δνχξεηνπ ίππνπ 

λα πάξεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη κνιχλεη. 

 

 

- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - Backdoors - 

 

Δγθαζηζηψληαο κία backdoor, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ επηηηζέκελν λα 

κπνξεί κειινληηθά λα κπαίλεη ζην ζχζηεκα-ζηφρν ρσξίο λα γίλεηαη 

αληηιεπηφο. 

 

 

- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - Trojaned System Utilities - 

 

Γηαγλσζηηθά εξγαιεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ 

ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ηα Who, 

Netstat, Ls θαη Find, θξχβνληαο παξάιιεια ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

επηηηζέκελνπ. 

 

 

- ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΔ - Log wiping utilities - 
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Σα ίρλε ηνπ επηηηζέκελνπ θαιχπηνληαη επίζεο θαη κε άιιεο ηερληθέο, φπσο 

είλαη ε ρξήζε θάπνησλ ιεηηνπξγηψλ κε ηηο νπνίεο κεηαβάιινληαη ηα log files 

ηνπ ζπζηήκαηνο, αξρεία ζηα νπνία αλαηξέρεη ν ρξήζηεο γηα λα ειέγμεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ παίξλνπλ κέξνο θάζε ρξνληθή ζηηγκή. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο είλαη εθηθηφ λα απελεξγνπνηεζείηε εμ νινθιήξνπ ε δπλαηφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα θαηαγξάθεη ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη κέξνο. 

 

 

- ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΔ - ραξαθηεξίδνληαη νη επηζέζεηο ζηηο νπνίεο ε φιε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ επηηηζέκελνπ θαη φρη θάπνηνπ 

έηνηκνπ πξνγξάκκαηνο. Οη επηζέζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζπλήζσο πινπνηνχληαη απφ 

έκπεηξνπο επηηηζέκελνπο θαη είλαη ζπλήζσο πεξηζζφηεξν επηθίλδπλεο. 

 

 

 

 

 

2.3 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΠΔΗΛΧΝ & ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

 

2.3.1 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΠΔΗΛΧΝ 

 

Με ην πιήζνο ησλ απεηιψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη κε ηελ ηάζε ηεο 

θαζεκεξηλήο εκθάληζεο λέσλ, γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο  ηαπηφρξνλεο εμέιημεο 

θαη ησλ κεραληζκψλ αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ ζε έλα ζχζηεκα. πσο θάλεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα είδε ησλ απεηιψλ είλαη αξθεηά, κε απνηέιεζκα νη 

κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο, κε έρνληαο ην ίδην πιήζνο, λα είλαη αξθεηά 

ζπγθεληξσηηθνί. Απηφ ζεκαίλεη πσο έλαο κεραληζκφο ζα αληηζηνηρεί/αληηκεησπίδεη 

κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο απεηιψλ.    
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Δπξέσο δηαδεδνκέλνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ απεηιψλ ζε θάπνην ζχζηεκα είλαη ε 

ρξήζε ελφο µεραληζµνχ ειεγρφκελεο πξφζβαζεο, θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ 

θξππηνγξάθεζεο. Οη µεραληζµνί ειεγρφκελεο πξφζβαζεο ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε 

αξρεία θαη ζηεξίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη ην ζχζηεµα γλσξίδεη ηελ ηαπηφηεηα θάζε 

ρξήζηε. Καηά ηελ πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ελφο ρξήζηε, απαηηείηαη απφ ηνλ ίδην ε 

πιεθηξνιφγεζε µηα ζπλζεµαηηθή ιέμεο (password). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε (authentication). ηνηρείν πνπ 

κεγεζχλεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ απνηειεί ε ηνπνζέηεζε 

ηαπηφρξνλνπ ειέγρνπ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο εκεξνκελίαο αιιαγήο ησλ αξρείσλ πνπ 

εθηεινχληαη ζην ζχζηεκα.  

 

Μία δεχηεξε κέζνδνο, θάπσο δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνεγνχκελε, είλαη εθείλε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο – θξππηνγξάθεζεο (data encryption). πλαληάηαη επξχηεξα ζε 

πεξηπηψζεηο χπαξμεο απεηιήο παξαθνινχζεζεο κεηαθεξφκελσλ δεδνκέλσλ, ελψ ε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κνξθήο ησλ κεηαθεξφκελσλ 

δεδνκέλσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε θξππηνγξάθεζε θαη απνθξππηνγξάθεζε ελφο 

κελχκαηνο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο αιγφξηζκνπ θξππηνγξάθεζεο (cipher) θαη ελφο 

θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο (key). πλήζσο ν αιγφξηζκνο θξππηνγξάθεζεο είλαη 

γλσζηφο, νπφηε ε εκπηζηεπηηθφηεηα ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο πνπ 

κεηαδίδεηαη βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ κπζηηθφηεηα ηνπ θιεηδηνχ 

θξππηνγξάθεζεο. Σν κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο κεηξάηαη ζε αξηζκφ bits. 

Μεγαιχηεξν θιεηδί θξππηνγξάθεζεο ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ 

απνθξππηνγξάθεζε ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο απφ επίδνμνπο εηζβνιείο. 

Γηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη θξππηνγξάθεζεο απαηηνχλ δηαθνξεηηθά κήθε θιεηδηψλ γηα 

λα πεηχρνπλ ην ίδην επίπεδν αλζεθηηθφηεηαο θξππηνγξάθεζεο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, νη κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζηεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε θσδηθνπνηεκέλα – θξππηνγξαθεκέλα 

δεδνκέλα, ζα δπζθνιεπηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ηα απνθσδηθνπνηήζνπλ. 

 

Δθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεζφδσλ, έλαο άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απεηιψλ 

είλαη ηα ιεγφκελα αληη-ηνηθά ινγηζκηθά (antivirus). Βέβαηα, ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε κηιάκε πεξηζζφηεξν γηα πξφιεςε, παξά γηα αληηκεηψπηζε απηή θαζ’ απηή, 

αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα εθ απηψλ ινγηζκηθά ελζσκαηψλνπλ ιεηηνπξγίεο 

απνκάθξπλζεο επηβιαβψλ γηα ην ζχζηεκα πξνγξακκάησλ. Σα αληη-ηνηθά ινγηζκηθά 
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είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη ηδηαίηεξα απιά σο πξνο ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Έλα 

πξφζθαηα εκθαληδφκελν πξφβιεκα φκσο, είλαη εθείλν ησλ ςεχηηθσλ αληη-ηνηθψλ.      

Πξφθεηηαη γηα αληη-ηνηθά, εκθαληδφκελα ζπλήζσο σο αλαδπφκελα παξάζπξα πνπ 

πξνεηδνπνηνχλ ην ρξήζηε φηη ην ζχζηεκά ηνπ έρεη κνιπλζεί απφ ηνχο. ε πεξίπησζε 

πνπ ν ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα θιηθάξεη ζην εκθαληδφκελν παξάζπξν, ην ζχζηεκά ηνπ 

κνιχλεηαη απηφκαηα κε θψδηθα, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ απφθηεζε έιεγρνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ππνθινπή δεδνκέλσλ. Σέηνηνπ είδνπο αλαδπφκελα παξάζπξα 

είλαη ηφζν εμειηγκέλα, ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα έθδνζε ησλ Windows, 

πνπ ηξέρνπλ γηα παξάδεηγκα ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο κε ζθνπφ λα θαίλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην γλήζηα. 

 

Φπζηθά, θαη νη ηξεηο ηξφπνη πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαθέξνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

απεηιψλ, απεηιέο νη νπνίεο δχλαηαη λα κεησζνχλ αξηζκεηηθά αηζζεηά εάλ ιάβεη ρψξα 

ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία θαη θάλνληαο ρξήζε ελφο κεγάινπ θάζκαηνο εξγαιείσλ, ε αμηνιφγεζε 

αζθάιεηαο κπνξεί λα απνβεί ζσηήξηα. Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ηφζν ζηε 

κεζνδνινγία φζν θαη ζηα εξγαιεία γίλεηαη ζε επφκελεο ελφηεηεο.   

 

 

2.3.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 

Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο πνηθίινπλ φπσο είλαη θπζηθφ αλάινγα κε ην 

ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη. Κάζε έλα εθ απηψλ έρεη ζρεδηαζηεί κε 

γλψκνλα λα δίλεη ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. Σα εξγαιεία απηά 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε Δξγαιεία πιινγήο Πιεξνθνξηψλ, Δξγαιεία Δχξεζεο 

Κσδηθψλ, Δξγαιεία Καηαγξαθήο Παθέησλ, Δξγαιεία Αλίρλεπζεο Δππαζεηψλ, 

Δξγαιεία Αλίρλεπζεο Δππαζεηψλ ζε Γηαθνκηζηή Ηζηνζειίδσλ, Δξγαιεία Καηαγξαθήο 

Παθέησλ ζε Αζχξκαηα Γίθηπα, Δξγαιεία Αλίρλεπζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Δππαζεηψλ 

θαη εξγαιεία Καηαγξαθήο θαη Παξακεηξνπνίεζεο Παθέησλ. Σέινο, πθίζηαηαη θαη 

κία αθφκε δηάθξηζε, εθείλε σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Πξάγκαηη, πνιιά 

εξγαιεία έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα ζπζηήκαηα, φπσο ηα Linux θαη Unix, ιφγσ 

ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο επειημίαο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ αλνηθηφ θψδηθα.  
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Μεξηθά απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά εξγαιεία δηαηίζεληαη δσξεάλ θαη ρξήδνπλ 

ηδηαίηεξεο απνδνρήο απφ ην δεκφζην θαη ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Παξάδεηγκα 

απηψλ απνηεινχλ ηα εξγαιεία Nmap θαη Nessus, ηα νπνία πξνζθέξνληαη γηα ηα 

αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. Ηδηαίηεξα ην Nmap (Δξγαιείν πιινγήο 

Πιεξνθνξηψλ) πξνηηκάηαη δηφηη είλαη απιφ, ελψ ηαπηφρξνλα πνιχ ηζρπξφ. Απφ ηελ 

άιιε, ην Nessus (Δξγαιείν Αλίρλεπζεο Δππαζεηψλ) πξνρσξά έλα βήκα παξαπάλσ 

εθηειψληαο ζαξψζεηο θαη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο εππάζεηαο ζην ζχζηεκα. 

Δκβαζχλνληαο ζηε δηαδηθαζία, ζπλαληάηαη ην ιεγφκελν Metasploit Framework 

(Δξγαιείν Αλίρλεπζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο Δππαζεηψλ), κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε εθαξκνγψλ πνπ ηξέρνπλ ζε απηφ. Ηδηαίηεξα γηα δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο πξνζθέξεηαη ην Nikto (Δξγαιείν Αλίρλεπζεο Δππαζεηψλ ζε Γηαθνκηζηή 

Ηζηνζειίδσλ).  

 

Δπξέσο δηαδεδνκέλν είλαη θαη ην Wireshark (Δξγαιείν Καηαγξαθήο Παθέησλ). 

Γηαζέζηκν ηφζν γηα ζπζηήκαηα Unix φζν θαη γηα Windows, απνηειεί θαζηεξσκέλν 

αλαιπηή πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ, ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη ιεηηνπξγίεο 

θηιηξαξίζκαηνο θαη αλαδήηεζεο απμάλνληαο έηζη ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπ. Σέινο, απφ ηα 

πην γλσζηά είλαη επίζεο ην Kismet (Δξγαιείν Καηαγξαθήο Παθέησλ ζε Αζχξκαηα 

Γίθηπα), ην νπνίν πξνηηκάηαη επξχηαηα ζηελ αλάιπζε ηελ θίλεζεο ζε αζχξκαηα 

δίθηπα θαη είλαη ιεηηνπξγηθφ ζε Unix θαη Windows. Αλαθνξηθή παξνπζίαζε 

πεξηζζφηεξσλ εξγαιείσλ γίλεηαη ζε επφκελε ελφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ - PENETRATION 

TESTING 
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3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 
Ο φξνο Αμηνιφγεζεο Αζθάιεηαο ζπλήζσο παξεξκελεχεηαη θαη ζπγρέεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία εχξεζεο εππαζψλ ζεκείσλ ζε έλα ζχζηεκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο 

ραξαθηεξίδεη κία ηειείσο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία 

ειέγρνπ ηξσηφηεηαο, σο πξνο ηελ αζθάιεηα, ελφο ζπζηήκαηνο ή ελφο δηθηχνπ. 

Παξάγνληεο φπσο, ε ξαγδαία εμάπισζε θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ, ε πνιππινθφηεηα 

ησλ ζχγρξνλσλ δηθηχσλ, ε χπαξμε αλαζθαιψλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ε εμάπισζε 

ηνπ hacking θαη cracking έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλεχξεζεο άκεζσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ, δηαδηθαζηψλ φπσο ηεο Αμηνιφγεζεο Αζθάιεηαο. 

 

Δηζρσξψληαο πεξηζζφηεξν ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, παξαηεξνχκε ηελ χπαξμε 

δχν εηθνληθψλ «ζηξαηνπέδσλ», ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπλερή κάρε θαη 

αιιειεπίδξαζε. ην πξψην ζηξαηφπεδν εληάζζνληαη νη εηαηξείεο θαη νη νξγαληζκνί νη 

νπνίνη, ιφγσ ηεο καδηθήο θαη έληνλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην δηαδίθηπν, είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα δψζνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

«ζηξαηνινγνχλ» άηνκα πνπ κπνξνχλ ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο. 

Δηδηθεχνληαη ζηελ αλάιπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ζθαικάησλ ζην ζχζηεκα/δίθηπν. 

Σέηνηα άηνκα, θαινχληαη ζπλήζσο ethical hackers ή white-hat hackers. ηελ 

αληίπεξα φρζε, βξίζθνληαη ηα άηνκα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα ηξσηά ζεκεία ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη πξνθαινχλ επηζέζεηο. Δθείλνη νλνκάδνληαη ζπλήζσο black-hat 

hackers ή critical hackers. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ θαη ελδηάκεζα άηνκα, 

νη grey-hat hackers, νη νπνίνη δξνπλ άιινηε ζπκκαρψληαο κε ηνπο πξψηνπο θαη 

άιινηε κε ηνπο δεχηεξνπο.  

 

Έλαο ethical hacker πξνζιακβάλεηαη κε ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηε ζπλνιηθή 

αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ην πεηπραίλεη πξνζπαζψληαο ν ίδηνο λα παξαβηάζεη 

κεραληζκνχο αζθάιεηαο θαη λα εηζρσξήζεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα 

ηέηνην κεκνλσκέλν άηνκν νλνκάδεηαη θαη αμηνινγεηήο αζθάιεηαο ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ – penetration tester, ελψ κία νκάδα απφ ethical hackers πνπ εξγάδεηαη 

γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νλνκάδεηαη tiger team. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα είλαη θαζνξηζκέλεο θαη δίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 
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ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη κέζνδνη πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν αμηνινγεηήο 

αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα θζάζεη ζην ζηφρν ηνπ. 

 

 

3.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

 
ρήκα 4

ν
 : Μέζνδνη Διέγρνπ 

 

Αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπ αμηνινγεηή ζρεηηθά 

κε ην ζχζηεκα, ηνπ κεραληζκνχο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ην επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο, 

ε αξρηθή κεζνδνινγία πνπ επηιέγεηαη, κε ηελ νπνία ζεκαηνδνηείηαη ε έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο Αζθάιεηαο, δχλαηαη λα έρεη ηξεηο κνξθέο, εθείλε ηνπ 

Μαχξνπ (Black Box), ηνπ Γθξη (Gray ή Crystal Box) ή ηνπ Λεπθνχ Κνπηηνχ (White 

Box). Κάζε κία απφ απηέο έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, ζεκεία ηα νπνία ζπρλά 

απνηεινχλ ηηο αδπλακίεο ησλ άιισλ δχν. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηάθνξεο κέζνδνη 

είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ε κία ζηελ άιιε, θαη φρη ππνθαηάζηαηεο. Αλάινγα κε ηελ 

θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά, πξέπεη λα επηιέγεηαη θαη ε αληίζηνηρα θαηάιιειε 

κεζνδνινγία. 

 

 

3.2.1 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΜΑΤΡΟΤ ΚΟΤΣΗΟΤ 
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Ζ παξνχζα κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεδεληθή γλψζε πνπ έρεη ν επηηηζέκελνο 

σο πξνο ηνλ πεγαίν θψδηθα ησλ εθαξκνγψλ, ηελ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα, ηελ 

ηεθκεξίσζε ή νηηδήπνηε άιιν δε ζα γλψξηδε έλαο θνηλφο ρξήζηεο. Σα εξγαιεία πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εηζβνιέαο είλαη ζπλήζσο, έλαο πεξηεγεηήο, έλαο proxy ή 

θάπνηα εξγαιεία fault injection[22].  

 

Αλαιπηηθφηεξα, κε ηε κέζνδν ηνπ καχξνπ θνπηηνχ κεηξάηαη ην κέγεζνο ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ εηζβνιέα πξνθεηκέλνπ λα ζέηεη ζε θίλδπλν 

δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζην ζχζηεκα. Καηά ηε κέηξεζε απηή, ιακβάλνληαη ππ’ 

φςελ ηπρφλ επηπξφζζεηα επίπεδα άκπλαο, πρ. web servers, δηθαηψκαηα, proxies, θηι. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηηξέπεη ζηνλ αμηνινγεηή λα αλαθαιχςεη ειαηηψκαηα 

ηχπνπ δηαξξνήο πιεξνθνξηψλ, αλεπαξθνχο εμνπζηνδφηεζεο, αλεπαξθνχο 

απζεληηθνπνίεζεο, θηι. Θεσξείηαη ηαρχηεξε, πεξηζζφηεξν επαλαιήςηκε θαη ιηγφηεξν 

δαπαλεξή απφ ηε αληίζηνηρε ηνπ Λεπθνχ Κνπηηνχ. Υξήδεη ηδηαίηεξεο πξνηίκεζεο ζε 

web πεξηβάιινληα αλάπηπμεο, φπνπ νη ηζηνζειίδεο ελεκεξψλνληαη αξθεηέο θνξέο θαη 

σο εθ ηνχηνπ, απαηηεί ζπλερψο επαλεθηίκεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο. 

 

 

3.2.2 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΛΔΤΚΟΤ ΚΟΤΣΗΟΤ 

 

Με ηε κέζνδν ηνπ Λεπθνχ Κνπηηνχ, ζεσξείηαη πσο ν αμηνινγεηήο έρεη πιήξε εηθφλα 

γηα ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα, πρ. γηα ηνλ πεγαίν θψδηθα, εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο θαη 

ζπζηήκαηα. Γλσξίδεη επίζεο ηπρφλ εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ θαη  δηαγξάκκαηα 

αξρηηεθηνληθήο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εθηθηή ε αλίρλεπζε εππαζεηψλ ηχπνπ 

ππεξρείιηζεο κλήκεο, backdoor θαη SQL injection[23]. ε αληίζεζε κε ηε κέζνδν ηνπ 

Μαχξνπ Κνπηηνχ, ε νπνία απαηηεί έλα βαζκφ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

κέζνδνο ηνπ Λεπθνχ Κνπηηνχ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη εθαξκφζηκε ζε πξψηκα 

ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο, βηβιηνζήθεο θαη APIs[24] 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ αλεμάξηεηα απφ ην ππφινηπν ζχζηεκα. Αλ θαη απηή ε κέζνδνο 

δελ είλαη ηφζν ξεαιηζηηθή,  είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαζψο ιακβάλεη ππ’ φςε ην 

ρεηξφηεξν δπλαηφ ζελάξην εηζβνιήο ζ' έλα ζχζηεκα. 
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3.2.3 Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΓΚΡΗ  Ή ΓΤΑΛΗΝΟΤ ΚΟΤΣΗΟΤ 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ν αμηνινγεηήο θαηέρεη ζέζε ππαιιήινπ ζηελ εηαηξεία, 

ππφ κνξθή πξνζνκνίσζεο. Παξέρνληαη ζε απηφλ  θσδηθνί πξφζβαζεο ζην δίθηπν 

φπσο ελφο θνηλνχ ππαιιήινπ, θαη ζθνπφ έρεη λα απνηηκήζεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

ελδερφκελεο εζσηεξηθέο απεηιέο κέζα ζην ζχζηεκα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Απνηειεί ζπλδπαζκφο ησλ Black θαη White κεζνδνινγηψλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ησλ δχν, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηα ζπλνιηθά 

κεηνλεθηήκαηα απηψλ. Σν βαζηθφηεξν αξλεηηθφ ζεκείν είλαη ην απμεκέλν θφζηνο ζε 

ρξφλν, δεμηφηεηεο, επαλαιεςηκφηεηα θαη ζε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

3.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

 

ην θνκκάηη απηφ ζα επηθεληξσζνχκε ζην ζρεδηαζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο αζθαιείαο ελφο ζπζηήκαηνο ή ελφο δηθηχνπ. 

 

 πιινγή Πιεξνθνξηψλ - Information Gathering 

 Υαξηνγξάθεζε Γηθηχνπ - Network Mapping 

 Πξνζδηνξηζκφο Δππαζεηψλ - Vulnerability Identification 

 Γηείζδπζε - Penetration 

 Απφθηεζε Πξφζβαζεο & Κιηκάθσζε Πξνλνκηψλ - Gaining Access & 

Privilege Escalation 

 Πεξαηηέξσ Απαξίζκεζε - Enumerate Further 

 Compromise Remote Users/Sites 

 Γηαηήξεζε Πξφζβαζεο - Maintaining Access 

 Κάιπςε Ηρλψλ - Covering The Tracks 

 Έιεγρνο - Audit 

 Αλαθνξέο - Reporting 

 Καζαξηζκφο θαη Καηαζηξνθή Παξαγψγσλ - Clean up and Destroy Artifacts 
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3.3.1 ΤΛΛΟΓΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

 

Γλσζηφ θαη σο Information Gathering. ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη 

ε ζπιινγή φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην 

ζχζηεκα/ζηφρν. Δδψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ην δηαδίθηπν 

(ή αιιηψο έκκεζνο 

ηξφπνο  ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ πρ. 

κεραλέο αλαδήηεζεο), 

θαζψο επίζεο κέζνδνη 

θαη εξγαιεία φπσο ην 

Whois[25] (ή αιιηψο 

άκεζνο ηξφπνο 

ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ). Αλ θαη 

ην πξψην απηφ βήκα 

ηείλεη θάπνηεο θνξέο λα 

παξαβιέπεηαη απφ ηνπο 

αμηνινγεηέο, κπνξεί λα 

απνβεί εμαηξεηηθά 

θαζνξηζηηθφ ζηελ πνξεία ηεο αμηνιφγεζεο δηφηη δχλαηαη λα απνθαιχςεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ή εκθαλείο εππάζεηεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 

πφξσλ. πλεζηζκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ είλαη ηα Infoseek, Google, 

Ripe, Whois, Dig, Nslookup θαη άιια.  

 

 

 

 

 

 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

39 

3.3.2 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ 

 

Δπξχηεξα γλσζηφ θαη σο Network Mapping. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ 

ζπιινγήο θάζε δπλαηήο πιεξνθνξίαο έπεηαη ε ραξηνγξάθεζε - ζθηαγξάθεζε ηνπ 

δηθηχνπ. Πξφθεηηαη γηα 

κία δηαδηθαζία ε νπνία 

έρεη ζηφρν ηελ 

αλάιπζε θαη 

απινπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

γίλνπλ εκθαλή ηα φζα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα 

βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη γηα παξάδεηγκα 

ην ινγηζκηθφ, ην πιηθφ,  

ηα πξσηφθνιια, νη 

δηαδηθαζίεο, ε 

αξρηηεθηνληθή, ε 

ηνπνινγία θαη άιια.  

 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ βήκαηνο ιακβάλνπλ ρψξα κέζνδνη φπσο ην port scanning. Με 

ηε κέζνδν απηή γίλεηαη έιεγρνο, αξρηθά γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

θαζεαπηνχ, θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ χπαξμε πνξηψλ/ζπξψλ ηθαλψλ λα δερηνχλ 

δηάθνξεο ζπλδέζεηο. Δπφκελν βήκα απνηειεί ε αλίρλεπζε ηπρφλ ππεξεζηψλ πνπ 

«ηξέρνπλ» ζηηο ζχξεο απηέο ή αλαγλψξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί θαη’ επέθηαζε ζηελ αλαδήηεζε θαη αλαγλψξηζε δηεξγαζηψλ (services). 

πλεζηζκέλα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ είλαη ηα Backtrack, Nmap θαη 

άιια.  
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3.3.3 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΔΤΠΑΘΔΗΧΝ 

 

Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη δηαθνξεηηθά θαη Vulnerability Identification. ηα 

πξνεγνχκελα  δχν ζηάδηα επηθεληξσζήθακε ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, 

ηα πξσηφθνιια, ηηο 

εθαξκνγέο θαη αξθεηά 

αθφκε, θαζψο θαη κε 

ηε θαηαλφεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο – ζηφρνπ 

δεκηνπξγψληαο έλα 

ράξηε απηνχ. Καηά ην 

ηξέρνλ ζηάδην 

ρξεζηκνπνηνχληαη φια 

ηα παξαπάλσ γηα λα 

εληνπηζηνχλ πηζαλέο 

απεηιέο θαη ηξσηά 

ζεκεία. Έλαο ηξφπνο 

γηα λα γίλεη απηφ  είλαη 

ε ρξήζε ηεο θνηλήο 

γλψζεο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ιίζηεο 

θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ επξχηεξα γλσζηψλ εππαζεηψλ. Παξαδείγκαηα απηψλ 

απνηεινχλ νη βάζεηο δεδνκέλσλ CVE θαη νη ιίζηεο CERT. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ν αμηνινγεηήο, ζα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έλα 

πιήζνο ελεξγεηψλ κε ηηο νπνίεο θαη ζα νδεγεζεί ζηελ αλαθάιπςε εθκεηαιιεχζηκσλ 

ζεκείσλ ζην ζχζηεκα. 
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3.3.4 ΓΗΔΗΓΤΖ 

 

ην ζπγθξηκέλν ζηάδην, δηαθνξεηηθά θαη Penetration ή Vulnerability Verification, 

έρνληαο ήδε πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ε αλάιπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο/δηθηχνπ 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ εππαζεηψλ,  ν 

αμηνινγεηήο βξίζθεηαη 

ζε ζέζε λα επηρεηξήζεη 

ηελ παξάθακςε ησλ 

κεραληζκψλ αζθαιείαο  

κε ζθνπφ λα 

θαηνξζψζεη λα 

εηζρσξήζεη ζην 

ζχζηεκα - ζηφρν θαη 

λα απνθηήζεη φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξα 

δηθαηψκαηα ή 

πξφζβαζε ζε αλψηεξα 

επίπεδα.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο 

Γηείζδπζεο πινπνηείηαη δηαηξέρνληαο ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα. Αξρηθά, πξνΐζηαηαη ε 

εχξεζε ηκεκάησλ θψδηθα ή εξγαιείσλ πνπ πξνυπάξρνπλ ήδε, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ εππαζεηψλ.  Δλ ζπλερεία, αθνινπζεί ε ζπγγξαθή 

ελ αλάγθε ηκεκάησλ θψδηθα ή ε δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη κε ηα ήδε ππάξρνληα εξγαιεία. Χο ηξίην ζηάδην, 

έπεηαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη ν πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο πξνυπαξρφλησλ θαη 

δεκηνπξγεζέλησλ ζε θάπνην δνθηκαζηηθφ ζηφρν, φρη φκσο θαη ζηνλ ηειηθφ. Σέινο, κε 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ, αθνινπζεί ε ρξήζε ηνπ θψδηθα θαη 

ησλ εξγαιείσλ ζην ζχζηεκα - ζηφρν κε ζθνπφ ηελ πξφζβαζε θαη ηελ απφθηεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ βαζκνχ εμνπζηνδφηεζεο. 
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3.3.5 ΑΠΟΚΣΖΖ ΠΡΟΒΑΖ & ΚΛΗΜΑΚΧΖ ΠΡΟΝΟΜΗΧΝ 

 

Γλσζηφ θαη σο Gaining Access & Privilege Escalation, ππνδηαηξείηαη ζε δχν θάζεηο. 

Αξρηθά, ε Απφθηεζε Πξφζβαζεο αλαθέξεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ 

πξνλνκίνπ ζην 

ζχζηεκα – ζηφρν, 

εθείλνπ ηεο πξφζβαζεο 

(πρ. αλαθαιχπηνληαο 

ζπλζεκαηηθά θαη 

νλφκαηα ρξεζηψλ). Ζ 

πινπνίεζε ηνπ 

παξαπάλσ 

πεξηιακβάλεη ηελ 

παξάθακςε – 

απφθηεζε πξφζβαζεο 

ζε νπνηαδήπνηε 

νληφηεηα 

(δξνκνινγεηέο, ηείρε 

πξνζηαζίαο, ζηαζκνί 

εξγαζίαο) 

παξεκβάιιεηαη ζηε 

δηαδξνκή ηνπ 

αμηνινγεηή πξνο ηνλ ηειηθφ ζηφρν, θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηειηθή πξφζβαζε ζην 

ζηφρν.  

 

ζνλ αθνξά ζηελ Κιηκάθσζε Πξνλνκίσλ, ν φξνο πξνζδηνξίδεη ηε ρνξήγεζε ζηνλ 

αμηνινγεηή απμεκέλεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν ή ζχζηεκα, ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ. Πξάγκαηη, ε απφθηεζε πξφζβαζεο ζε έλα ζηφρν δελ εγγπάηαη ηελ 

παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ψζηε ν αμηνινγεηήο λα κεηαηξαπεί ζε εμνπζηνδνηεκέλν 

ρξήζηε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε Κιηκάθσζε Πξνλνκίσλ. Τπάξρνπλ 

δχν είδε Κιηκάθσζεο, ε θαηαθφξπθε (Vertical) θαη ε νξηδφληηα (Horizontal).  

 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

43 

- Καηακόπςθη - ν αμηνινγεηήο πνπ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα ρνξεγεί ν ίδηνο 

πςειφηεξα πξνλφκηα ζηνλ εαπηφ ηνπ. Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κε ηε δηελέξγεηα 

εξγαζηψλ εθηέιεζεο θψδηθα ζηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

- Οπιζόνηια - ν αμηνινγεηήο πνπ εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί πξνλφκηα πνπ 

ηνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κέρξη απηφ ην ζεκείν, γηα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

ινγαξηαζκνχο θαη δεδνκέλα άιισλ ρξεζηψλ κε ηα ίδηα πξνλφκηα.  
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3.3.6 ENUMERATE FURTHER 

 

ην ηξέρνλ ζηάδην, αιιηψο θαη «Πεξαηηέξσ Απαξίζκεζε», γίλεηαη ρξήζε εξγαιείσλ 

θαη εθαξκνγή ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο – 

ζηφρνπ, θαζψο θαη ηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ 

κε θάζε ηκήκα απηνχ.  

Παξαδείγκαηα ησλ φζσλ 

εθαξκφδνληαη εδψ είλαη : 

εξγαιεία password 

cracking, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπηζζνχλ 

πεξηζζφηεξνη 

ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ κε 

απμεκέλα πξνλφκηα θαη 

πςειφηεξν επίπεδν 

πξφζβαζεο, εξγαιεία 

sniff traffic κε ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπιινγή παθέησλ θαη 

αλάιπζε ηεο θίλεζεο εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο,  ηερληθέο ζπιινγήο «κπηζθφησλ» κε 

ζθνπφ ηε ρξήζε απηψλ ζε επηζέζεηο θσδηθψλ, φπσο επίζεο θαη γηα αιίεπζε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε «ζπλφδνπο» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εξγαιεία ζπιινγήο 

ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, εξγαιεία αλαγλψξηζεο δηαδξνκψλ θαη ππνδηθηχσλ εληφο 

ηνπ ζπζηήκαηνο - ζηφρνπ, θαζψο θαη ηερληθέο ραξηνγξάθεζεο απηψλ.   
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3.3.7 COMPROMISE REMOTE USERS/SITES 

 

Γηα ηνλ αμηνινγεηή, νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο θαη ρξεζηκφηεηαο είλαη νπνηαδήπνηε 

είδνπο απνκαθξπζκέλεο επηθνηλσλίαο (κε ρξήζηεο ή κε ηζηνηφπνπο). Απηά είλαη πνπ 

θπξηαξρνχλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. 

Απνδνρήο ηεο αξρήο πσο 

θάζε ζχζηεκα είλαη ηφζν 

αζθαιέο, φζν ην πην 

αδχλαην ζεκείν απηνχ, 

θάπνηνπ είδνπο «ηξχπα» 

είλαη δπλαηφ λα ην 

εθζέζεη αλεπαλφξζσηα. 

 

Οη επηθνηλσλίεο 

ηχπνπ απνκαθξπζκέλσλ 

ρξεζηψλ ή ηζηνηφπσλ 

(remote users/sites) θαη 

δίθηπα ή ππνδίθηπα ηνπ 

ζπζηήκαηνο – 

ζηφρνπ δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα, πνπ εμαζθαιίδνληαη ζπλήζσο κε έιεγρν 

ηαπηφηεηαο θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ φπσο ην δίθηπν  VPN [26]. Χζηφζν, ηα παξαπάλσ 

κέηξα δε δχλαηαη λα εγγπεζνχλ φηη ηα ηειηθά ζεκεία επηθνηλσλίαο δελ έρνπλ ηεζεί ζε 

θίλδπλν, θαη απηφ είλαη πνπ επηρεηξεί εδψ ν αμηνινγεηήο, δειαδή λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο ή ηζηνηφπνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξνλνκηαθή 

πξφζβαζε ζην ζχζηεκα.  
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3.3.8 ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΠΡΟΒΑΖ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ θπξηαξρνχλ εδψ είλαη ηα θαλάιηα θάιπςεο (covert channels), νη 

πίζσ πφξηεο (θεξθφπνξηεο ή backdoors) θαη ηα rootkits. Κάζε έλα απφ απηά 

μερσξηζηά, αιιά θαη φια 

καδί ζην ζχλνιφ ηνπο 

απνηεινχλ απφ ηα 

βαζηθφηεξα εξγαιεία πνπ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

αμηνινγεηήο έηζη ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα 

(maintaining access), 

δεδνκέλνπ ζαθψο πσο 

ηελ έρεη απνθηήζεη.  

 

Σα ελ ιφγσ θαλάιηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κε γίλεηαη αληηιεπηή ε 

παξνπζία ηνπ 

αμηνινγεηή ζην ζπζηήκαηα θαη έρνπλ ηε κνξθή ζήξαγγαο – πξσηνθφιινπ (protocol – 

tunnels), φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Icmp – tunnel [27], θαη Http – tunnel [28]. Ζ ρξήζε 

απηνχ ηνπ εξγαιείνπ πξνυπνζέηεη αξρηθά, ηνλ πξνζδηνξηζκφ δηαζέζηκσλ θαλαιηψλ 

πξνο ρξήζε, επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ εξγαιείνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη, 

δηακφξθσζε ηνπ θαλαιηνχ ζην ζχζηεκα – ζηφρν, θαη ηέινο, έιεγρνο απηνχ (θαηά 

πφζν θαιχπηεη ή φρη κία εμσηεξηθή παξνπζία ζην ζχζηεκα) κε ρξήζε θνηλήο ηερληθήο 

αλίρλεπζεο. 

 

Έλα δεχηεξν κέζν κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε δηαηήξεζε ηεο πξφζβαζεο ζην 

ζχζηεκα – ζηφρν, είλαη νη ιεγφκελεο πίζσ πφξηεο. Ζ ρξεζηκφηεηά ηνπο έγθεηηαη ηφζν 

ζηελ εχθνιε δεκηνπξγία ηνπο, φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζην ππφ 

παξαθνινχζεζε ζχζηεκα. Σέηνηνπ είδνπο πφξηεο δεκηνπξγνχληαη κε πνηθίινπο 
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ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε rootkits (αλαθέξεηαη ζηε ζπλέρεηα), κε ην 

«άλνηγκα» θάπνηαο ζχξαο ζηελ νπνία «αθνχεη» ην ζχζηεκα – ζηφρνο, θαζψο θαη κε 

ηε δεκηνπξγία κηαο ζχλδεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην δηαθνκηζηή ηνπ αμηνινγεηή. 

 

Σέινο, ηα πξναλαθεξζέληα rootkits απνηεινχλ έλα είδνο ινγηζκηθνχ ην νπνίν 

επηηξέπεη ηε ζπλερή θαη πξνλνκηαθή πξφζβαζε (πρ. σο ππεξρξήζηεο) απνθξχπηνληαο 

ηελ παξνπζία ηνπ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο. Απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ κε ην λα 

ελζσκαηψλεηαη ζε βαζηθά αξρεία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή άιισλ εθαξκνγψλ. 
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3.3.9 ΚΑΛΤΦΖ ΗΥΝΧΝ 

 

Δίλαη επξχηεξα απνδεθηφ πσο, ε δηαδηθαζία δηείζδπζεο (pen test) ζε έλα ζχζηεκα – 

ζηφρν επηβάιιεη ηελ χπαξμε, ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο, ελφο ζηαδίνπ 

θάιπςεο ηρλψλ (covering 

tracks). Πξάγκαηη, 

πνηθίιεο δηεξγαζίεο θαη 

κέζνδνη ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηαδίσλ 

– βεκάησλ είλαη θπζηθφ 

λα δεκηνπξγνχλ 

παξειθφκελα θαη 

παξάγσγα ζην ζχζηεκα, 

ηα νπνία ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ θαιπθζνχλ/ 

ηξνπνπνηεζνχλ κε 

θάπνην ηξφπν, κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζε 

αλεπηζχκεην 

απνηέιεζκα.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηε δηείζδπζε ζε έλα ζχζηεκα, ζπλήζσο γίλεηαη θάπνηνπ είδνπο 

αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο νξηζκέλσλ «ερζξηθψλ» πξνο απηφ θηλήζεσλ, ρσξίο 

φκσο λα νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη θαζαξή αλαγλψξηζε ηνπ 

εηζβνιέα. Παξφια απηά, απνηεινχλ θαηαγξαθέο ζε αξρεία (log files), γηα ηηο νπνίεο ν 

αμηνινγεηήο νθείιεη λα κεξηκλήζεη πξνβαίλνληαο ζε θηλήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε απηψλ πξνο ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ. 

 

Πέξα ησλ παξαπάλσ, ζην ηξέρνλ ζηάδην πινπνηνχληαη θαη φπνηεο ελέξγεηεο 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θακθζνχλ πηζαλνί αληη-ηνηθνί κεραληζκνί (antivirus) 

πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα, θάλνληαο εθηθηή ηε κεηέπεηηα επηζηξνθή ζε απηφ. Απηφ 

θαζίζηαηαη δπλαηφ θαηά θχξην ιφγν κε ηε ρξήζε ινγηζκηθψλ φπσο ηα rootkits. 
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3.3.10 ΔΛΔΓΥΟ  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζηάδην δηαθνξεηηθνχ είδνπο αμηνιφγεζεο (Audit), ην νπνίν 

κεγηζηνπνηεί ηε ρξεζηκφηεηα απηνχ ιακβάλνληαο ρψξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηείζδπζεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, 

παξαθνινπζψληαο – 

ειέγρνληαο έλα ζχζηεκα 

είλαη δπλαηή ε 

ζπγθέληξσζε 

πνιιαπιψλ θαη 

ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πηζαλέο εππάζεηεο απηνχ.   

 

Γηαδηθαζίεο φπσο, ν 

έιεγρνο γηα δηεξγαζίεο 

πνπ ήδε ηξέρνπλ ζην 

ζχζηεκα, γηα αλνηθηέο 

πφξηεο, γηα 

θαζηεξσκέλεο ζπλδέζεηο, 

γηα δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε αξρεία, κπνξνχλ λα απνβνχλ εμαηξεηηθά 

πξνζνδνθφξεο δίλνληαο κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ην ζχζηεκα – ζηφρν.   
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3.3.11 ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

ην πξνηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δηείζδπζεο ζπλαληάηαη έλα αξθεηά 

ζεκαληηθφ ζεκείν, εθείλν ηεο ζχληαμεο ησλ αλαθνξψλ (Reporting). Δίλαη επξχηεξα 

απνδεθηφ, πσο δε λνείηαη 

έιεγρνο ή κειέηε ή 

δνθηκή θάπνηνπ 

ζπζηήκαηνο, ρσξίο ηε 

κεηέπεηηα θαηαγξαθή 

ησλ παξακέηξσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ζε 

ιεπηνκεξείο αλαθνξέο.  

 

Ο ηξφπνο ζχληαμεο ησλ 

ελ ιφγσ αλαθνξψλ 

αθνινπζεί κία θαιά 

ηεθκεξησκέλε δνκή, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα :  

 

 

i. Πεξίιεςε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο. 

ii. Πεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ησλ ζεκείσλ πνπ δε 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ. 

iii. Καηαγξαθή ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

iv. Αθξηβήο θαηαγξαθή ησλ ρξνληθψλ ζεκείσλ (εκεξνκελία & ψξα) φπνπ 

δηεμήρζεζαλ νη δνθηκέο – έιεγρνη ζην ζχζηεκα. 

v. Καηαγξαθή φισλ ησλ απνηειεζκάησλ απφ δνθηκέο – ειέγρνπο. 

vi. Καηαγξαθή ησλ εππαζεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ, 

θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε – ζεξαπεία απηψλ.  

vii. πκπεξάζκαηα. 
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3.3.12 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ 

 

ην ηειηθφ ζηάδην ζπλαληάηαη, φπσο είλαη θπζηθφ, ν θαζαξηζκφο θαη ε θαηαζηξνθή 

παξαγψγσλ (Clean Up and Destroy Artifacts). Καηά ηε δηελέξγεηα πνηθίισλ δνθηκψλ 

θαη ειέγρσλ ζην 

ζχζηεκα ή ζε κέξε 

απηνχ, δεκηνπξγνχληαη 

θαη/ή απνζεθεχνληαη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο ζην 

ζχλνιν ηνπο, θαζψο θαη 

θάζε άιιν παξάγσγν (πρ. 

αξρεία) ηεο δηαδηθαζίαο 

δηείζδπζεο ζπλαληάηαη, 

είλαη απαξαίηεην λα 

δηαγξαθνχλ.  

ηελ πεξίπησζε φπνπ 

δελ είλαη εθηθηή ε 

απνκαθξπζκέλε 

δηαγξαθή ηνπο, 

επηβάιιεηαη λα γίλεη 

εηδηθή θαηαγξαθή ζε ηερληθή αλαθνξά, νχηνο ψζηε ε απνκάθξπλζε – δηαγξαθή λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ εζσηεξηθφ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ν πξνζδηνξηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ησλ 

βεκάησλ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζηεξίδεηαη επάλσ ζην πιαίζην ISAAF. Σν ISAAF 

απνηειεί έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν έξγν ηνπ OISSG (Open Information Systems 

Security Group) πνπ ζηνρεχεη ζηελ απαξίζκεζε θαη αληηκέησπηζε ησλ δεηεκάησλ 

ηεο Αμηνιφγεζεο Αζθάιεηαο. 
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3.4 ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

 

Σν ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 

αζθάιεηαο απμάλεηαη ζπλερψο. Πιήζνο απηψλ έθαλαλ ζηαδηαθά ηελ εκθάληζε ηνπο, 

άιια θαζηεξψζεθαλ ζην ρψξν ακέζσο, ελψ θάπνηα άιια ηπγράλνπλ κηθξφηεξεο 

απνδνρήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα.   

 

Nmap (port scanner): απνζηέιιεη εηδηθά ηξνπνπνηεκέλα παθέηα θαη αλαιχεη ηηο 

απνθξίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηαγξάθεη θάζε πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ (δηαθπκάλζεηο, ζπκθφξεζε, παξεκβνιέο), θαζψο 

επίζεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζεη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο φπσο ην ηξέρνλ 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ηελ χπαξμε ή κε ηείρνπο πξνζηαζίαο, θ.ά. 

 

Nessus (vulnerability scanner): πξαγκαηνπνηεί ζάξσζε γηα αλνηθηέο ζχξεο ζην 

ζχζηεκα (port scan attack). Μφιηο απηφ επηηεπρζεί, αθνινπζεί πξνζπάζεηα 

αλεχξεζεο πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ, φπσο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πνπ ηξέρεη ζην 

ζηφρν, ηα κέηξα αζθάιεηαο, security patches θαη service packs, θαη ζηε ζπλέρεηα, κε 

ηε ρξήζε exploits ζηηο αλνηθηέο ζχξεο επηρεηξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε. Ζ εθηέιεζή 

ηνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε 

αξρείν. 

 

Metasploit Framework (vulnerability exploitation): εθηειεί θαθφβνπιν θψδηθα ζην 

ζχζηεκα, πξνζθέξνληαο ηθαλφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ 

exploits απηνχ ζην ρξήζηε. Καη’ επέθηαζε, θαη αθνχ ν ρξήζηεο γλσξίδεη ζε πνηά 

exploits είλαη επάισην ην ζχζηεκα, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θψδηθα ν νπνίνο ζα 

εθηειεζηεί ζην ζχζηεκα ζηφρν θαη ζα παξάγεη ρξήζηκα πξνο απηφλ απνηειέζκαηα. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα θξππηνγξάθεζεο ηνπ θψδηθα πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ είλαη αληρλεχζηκνο. 

 

Hyndra (password cracker): ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ dictionary attack θαη 

ζηνρεχεη ζηελ αλαθάιπςε θσδηθνπνηεκέλσλ ζπλζεκαηηθψλ. Δηδηθά ην THC-Hyndra, 
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ην νπνίν ζηνρεχεη ζε ζπλζεκαηηθά HTTP ζπλδέζεσλ, ε δηαδηθαζία αλεχξεζεο 

πεξηιακβάλεη  ηελ αλάιπζε ησλ HTML εηηθεηψλ ηεο ελ ιφγν ζειίδαο. 

 

Cain & Abel (packet sniffer): έρεη δπλαηφηεηεο ππνθινπήο θσδηθψλ θαη ινγαξηαζκψλ 

ρξεζηψλ, θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο ζε δίθηπα, ελζχξκαηα θαη 

αζχξκαηα. πγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεη θάζε παθέην πνπ πεξλά ζε δίθηπν φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη δξνκνινγεηήο, θαη κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ζπλζεκαηηθά, νλφκαηα θαη νκάδεο ρξεζηψλ. ε 

πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη θξππηνγξαθεκέλεο (πξάγκα ζχλεζεο), ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη ελζσκαησκέλεο πνηθίιεο κεζφδνπο απνθξππηνγξάθεζεο.  

 

 

 

Πιεξέζηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

- 3.4.1 Δπγαλεία ζςλλογήρ πληποθοπιών (Foot printing Tools) – 

 

Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή θάζε δπλαηήο πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο 

κε ην ζχζηεκα, πξνο κεηαγελέζηεξε ρξήζε. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Nslookup Netcraft Toolbar 

Whois, Lan Whois , Country Whois & 

TraceSmart Whois 
Website watcher 

Google, Google Earth & Googlag GEOSpider 

HTTrack Web Alchemy Network Tool 

ARIN Neo Trace 

VisualRoute Necrosoft Advanced DIG 

WhereIsIP, CallerIP , MyIP Suite & 

Ip2country 

Path Analyzer Pro, Domain Name 

Analyzer & Mozzle Domain Name 

Pro 

eMailTrackerPro BiLe Suite 

MSR Strider URL Tracer Web The Ripper 

SpiderFoot θαη άιια .. 
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- 3.4.2 Δπγαλεία εύπεζηρ κυδικών (Password Crackers) – 

 

Ίζσο ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα εξγαιεία, καδί κε εθείλα ηεο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλεχξεζε/απνθξππηνγξάθεζε θσδηθψλ 

πξφζβαζεο. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

John the Ripper                          Brutus 

Cain and Abel THC Hydra 

Airsnort Aircrack 

SolarWinds RainbowCrack 

Pwdump θαη άιια .. 

 

 

- 3.4.3 Δπγαλεία καηαγπαθήρ πακέηυν (Packet Sniffers) – 

 

Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο ελφο δηθηχνπ θαη ζπιινγήο παθέησλ κε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο.  Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Wireshark Kismet 

KisMAC Ettercap 

Tcpdump NetStumbler 

Ntop Dsniff 

θαη άιια ..  

 

 

- 3.4.4 Δπγαλεία καηαγπαθήρ πακέηυν ζε αζύπμαηα δίκηςα (Wireless Tools) – 

 

Δξγαιεία παξφκνηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα πξνεγνχκελα, κε ηε δηαθνξά πσο 

πξννξίδνληαη γηα αζχξκαηα δίθηπα. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

NetStumbler Kismet 

KisMAC Aircrack 

Airsnort θαη άιια .. 

 

 

- 3.4.5 Δπγαλεία καηαγπαθήρ και παπαμεηποποίηζηρ πακέηυν (Packet Craftin Tools) – 
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Δξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαβνιή παθέησλ TCP/IP. Παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη αιινησκέλα παθέηα θαη λα ηα απνζηείιεη 

ζην ζχζηεκα. Δγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζε ζπζηήκαηα πειάηε – δηαθνκηζηή (client - 

server). Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Hping2 Scapy 

Nemesis θαη άιια .. 

 

                              

- 3.4.6 Δπγαλεία ανίσνεςζηρ εςπαθειών (Vulnerability Scanners) - 

 

Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε εππαζεηψλ ζε απνκαθξπζκέλα 

ζπζηήκαηα. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο έγθεηηαη ζηε ζάξσζε δηθηχσλ, ηελ αλίρλεπζε 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ελδερφκελα 

exploits απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

ISS Internet Scanner Nessus 

X-scan GFI LANguard 

Retina Core Impact 

MBSA QualysGuard 

SAINT θαη άιια .. 

 

 

- 3.4.7 Δπγαλεία ανίσνεςζηρ εςπαθειών ζε διακομιζηή ιζηοζελίδυν 

(WebVulnerability Scanners) - 

 

Δξγαιεία παξφκνηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηα πξνεγνχκελα, κε ηε δηαθνξά πσο εδψ ν 

ζηφρνο είλαη θάπνηνο δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ. Αλαδεηνχλ αλνηθηά ports ή ζειίδεο 

πνπ θηινμελνχληαη ζην δηαθνκηζηή πξνο εθκεηάιιεπζε. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Nikto N-Stealth 

WebScarab Watchfire AppScan 

WebInspect Wikto 

Burpsuite θαη άιια .. 
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- 3.4.8 Δπγαλεία ανίσνεςζηρ και εκμεηάλλεςζηρ εςπαθειών (Vulnerability 

Exploitation Tools) - 

 

Δξγαιεία  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλεχξεζε θαη εθκεηάιιεπζε εππαζεηψλ ζε 

δίθηπα, ζπζθεπέο δηθηχσζεο θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Core Impact Metasploit Framework 

Canvas θαη άιια .. 

 

 

Οινθιεξσκέλε θαη ελεκεξσκέλε ιίζηα κε ηα θαιχηεξα εξγαιεία βξίζθεηαη ζηνλ 

ηζηφηνπν http://sectools .org/. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ VOIP 
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4.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & VOIP 

 

H Voice over IP ηερλνινγία είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή ιφγσ ηνπ κεγάινπ βαζκνχ 

επαηζζεζίαο πνπ ηε ραξαθηεξίδεη. πρλά, ρξήδεη δηαρείξηζεο εθάκηιιεο κε εθείλεο 

ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, κε απνηέιεζκα ηε ρξήζε απιψλ θιαζζηθψλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή απνηπγράλεη δηφηη δε ιακβάλεη ππφςε ηε βαζηθφηεξε 

ίζσο απαίηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα ην επξχηεξα γλσζηφ 

θαη σο Quality of Service - QoS[11]. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηά ην παξειζφλ κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ζε θσλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ζε ππεξεζίεο βηληενηαηληψλ. Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

εμειίρζεθε ζε έλα άθξσο ζεκαληηθφ εξγαιείν αληηκεηψπηζεο επηζέζεσλ (ή απεηιψλ). 

 

Τπάξρνπλ πέληε βαζηθνί ππιψλεο, ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε αμηφπηζηε θαη αζθαιήο 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο VOIP : Αμηνπηζηία (αζθαιήο δηέιεπζε ησλ παθέησλ 

θσλήο, ειαρηζηνπνηψληαο επηζέζεηο άξλεζεο εμππεξέηεζεο), Ηδησηηθφηεηα 

(πξνζηαζία θιήζεσλ απφ παξάλνκεο ππνθινπέο θαη παξαθνινχζεζε), Αθεξαηφηεηα 

(δηαζθάιηζε γηα ηε κε παξαπνίεζε ησλ κεηαδφζεσλ απφ ηξίηνπο), Απζεληηθνπνίεζε 

(νη θιήζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ θζάλνπλ ζηνπο θαηάιιεινπο πξννξηζκνχο, ελψ 

δηαπηζηψλεηαη θαη ε ηαπηφηεηά ηνπο) θαη Με απνπνίεζε (νη ζπλδξνκεηέο δε κπνξνχλ 

λα αξλεζνχλ πσο έθαλαλ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο). Με βάζε ηηο πέληε απηέο αξρέο 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο έλα πιήζνο απφ πνηθίιεο απεηιέο, φπσο ε παξαθνινχζεζε 

θιήζεσλ (monitoring), δηείζδπζε (intrusion), απάηε ηαπηφηεηαο (identity fraud),  

αιινίσζε πεξηερνκέλνπ (content altration), εηζβνιή ζπλφδνπ (session hijacking), 

δηαηαξαρή ή άξλεζε ζπλφδνπ (session disruption or denial), νη επηζέζεηο πιαηθφξκαο 

(platform attacks) θαη άιιεο.  

 

Ζ κεγαιχηεξε απεηιή κε ηελ νπνία έξρεηαη αληηκέησπε ε ηερλνινγία VOIP, είλαη νη 

επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζηψλ (DoS – Denial of Servise Attacks). Δπηζέζεηο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ επεξεάδνπλ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν. ηεξίδνληαη 

ζηελ θαηάθιηζε ηνπ δηθηχνπ απφ ςεπδήο αηηήζεηο ή άιιεο πιεξνθνξίεο, κε ζθνπφ ηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο ζε απηφ. Ζ καδηθή αχμεζε ηεο θίλεζεο νδεγεί ηνπο 

server πνπ έρνπλ πιεγεί ζε αδπλακία επεμεξγαζίαο ησλ έγθπξσλ αηηήζεσλ, κε άκεζν 

απνηέιεζκα ην φιν ζχζηεκα λα ζηακαηά ζηαδηαθά. Ζ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ είδνπο 
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ησλ επηζέζεσλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, κε ζπρλφηεξεο ιχζεηο λα πξνηείλνληαη 

ελεκεξσκέλα ινγηζκηθά πξνζηαζίαο απφ ηνχο, ηείρε πξνζηαζίαο θαη άιια εξγαιεία 

πεξηνξηζκνχ ηνπ φγθνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ (anti-spam). Ζ πεξηζζφηεξν 

δηαδεδνκέλε Denial of Servise επίζεζε είλαη ε DDoS Attack (Distributed Denial of 

Servise Attack), ε νπνία πινπνηείηαη κε θαηαθιπζκφ ηνπ δηθηχνπ κε παθέηα απφ 

πνιιέο εμσηεξηθέο πεγέο. Μία ζρεκαηηθή απεηθφληζε δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

        

          

ρήκα 5
ν
 : DDoS Attack 

           Καλνληθή πξφζβαζε ζην δίθηπν                                            DDoS Attack 

 

 

Έλα δεχηεξν είδνο επίζεζε Denial of Servise είλαη ε Δζσηεξηθή DoS Attack (Internal 

Denial of Servise Attacks), ζηελ νπνία ζηνρνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο 

ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ, κε ζθνπφ απηέο λα απνηχρνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά 

παξαζχξνληαο καδί ηνπο θαη άιια ηκήκα ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ. Μία ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε απηήο ηεο επίζεζεο δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ρήκα 6
ν
 : Internal DoS Attack 

 

Οη Denial of Servise επηζέζεηο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ ιφγσ 

ηνπ φηη ηφζν ε ιχζε ηεο θξππηνγξάθεζεο φζν θαη ηνπ ειέγρνπ αθεξαηηφηεηαο 

απνηπγράλεη σο κέηξν πξφιεςεο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ζχζηεκα – δίθηπν ζηφρνο 

έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ έληαζε ηεο θίλεζεο ησλ παθέησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

απηά είλαη θξππηνγξαθεκέλα θαη πεξηέρνπλ πξαγκαηηθέο ή αιινησκέλεο 

πιεξνθνξίεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηζέζεηο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζε 

δίθηπα VoIP θαη IPTV (φπσο επίζεο θαη ζε real time εθαξκνγέο θαη θάζε ip based 

δίθηπν) δηφηη είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα θαη άκεζα εμαξηεκέλα απφ ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δίθηπν.  

 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηζέζεηο, ζπλδπαζκέλεο κε δηάθνξεο ηερληθέο, νδεγνχλ ζε 

απνηειέζκαηα πνπ θπκαίλνληαη απφ ζρεηηθά αλψδπλα έσο θαηαζηξεπηηθά. Απφ ηα πην 

γλσζηά ζελάξηα DoS επηζέζεσλ ζε VoIP δίθηπα είλαη ηα αθφινπζα:  

 

TLS Connection Reset : απνζηνιή θαηάιιεινπ είδνπο απφ παθέηα ζθνππίδηα (junk) 

κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη επαλεθθίλεζε ηεο TLS ζχλδεζεο (ζχλδεζε αζθάιεηαο 

κεηαμχ ηειεθψλνπ θαη πχιεο - gateway), δηαθφπηνληαο ηελ ππάξρνπζα επηθνηλσλίαο 

αλάκεζα ζην ηειέθσλν θαη ζην δηαθνκηζηή θιήζεο. 
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VoIP Packet Replay Attack : ζχιιεςε θαη απνζηνιή κε ηπραία ζεηξά VoIP παθέησλ 

(π.ρ. παθέηα RTP SSRC) ζε ηειηθά ζεκεία (endpoints), κε απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε 

ζεκαληηθήο θαζπζηέξεζεο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θιήζεο. 

 

VoIP Packet Injection : απνζηνιή πιαζηψλ VoIP παθέησλ ζε ηειηθά ζεκεία 

(endpoints), κε απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή νκηιίαο ή ζνξχβνπ ή θελνχ ζε κία ελεξγή 

θιήζε. 

 

DoS against Supplementary Service : κία Denial of Servise επίζεζε ζε θάπνηα απφ ηηο 

δηθηπαθέο ππεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη ε ππεξεζία VoIP (π.ρ. DHCP, DNS, 

θαη άιιεο). Απελεξγνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα ηνλ DHCP server, απνηξέπεηαη ε 

δηεπζπλζηνδφηεζε θαη ε δξνκνιφγεζε πιεξνθνξηψλ ζε δίθηπα φπνπ πξνβιέπεηαη ε 

ρξήζε απηνχ γηα ηελ απφθηεζε δηεχζπλζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο.    

 

Packet of Death Dos : απνζηνιή ηεξάζηηνπ φγθνπ ηπραίσλ TCP, UDP ή ICMP 

παθέησλ ή ζξαπζκάησλ ζηνπο VoIP servers, κε ζθνπφ λα εμαληιήζνπλ θάζε πφξν 

(π.ρ CPU, bandwidth θαη TCP ζπλεδξίεο). 

 

Δθηφο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Denial of Servise επηζέζεσλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο πνπ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο επηζέζεηο Πεηξαηείαο θαη 

Παξαθνινχζεζεο Κιήζεσλ (Call Hijacking and Interception) θαη γηα ηηο SIP (SIP 

Specific Attacks). 

 

Ζ παξαθνινχζεζε θιήζεσλ θαη ε ππνθινπή απνηεινχλ ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηελ 

ππεξεζία VoIP. Σν ζχλνιν ησλ επηζέζεσλ Πεηξαηείαο θαη Παξαθνινχζεζεο 

Κιήζεσλ επηδηψθεη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ κελχκαηνο κηαο 

ζπλνκηιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε απζεληηθνπνίεζεο εθείλνπ 

πνπ δεκηνπξγεί ηελ αίηεζε γηα έλαξμε κηαο θιήζεο, θαζψο θαη επαιήζεπζεο ηνπ 

κελχκαηνο πνπ ζα παξαδνζεί, ψζηε λα απνθεπρζεί  ε αιινίσζή ηνπ θαηά ηε 

κεηαθνξά. Μία ζρεκαηηθή απεηθφληζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ επηζέζεσλ δίλεηαη 

ζηε ζπλέρεηα. 
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ρήκα 7
ν
 : Call Hijacking and Interception Attack 

 

Οη επηζέζεηο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία, παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

δπζθνιία ζηελ πινπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο επηζέζεηο Denial of Servise. Δλψ νη 

δεχηεξεο ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηελ πνηφηεηα ηεο ππεξεζίαο (QoS), νη κελ πξψηεο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα ή αιινίσζε δεδνκέλσλ. Απφ ηα πην γλσζηά 

ζελάξηα επηζέζεσλ Πεηξαηείαο θαη Παξαθνινχζεζεο Κιήζεσλ είλαη ηα αθφινπζα:  

 

Message Tampering : ζπιινγή, ηξνπνπνίεζε θαη απνζηνιή παθέησλ VoIP απφ θαη 

πξνο ηειηθά ζεκεία (endpoints). 

 

Rogue VoIP Endpoint Attack : ν επηηηζέκελνο, απφ έλα ηειηθφ ζεκείν, επηρεηξεί κε 

θπζηθφ ηξφπν (π.ρ. απφ θάπνηα απξνζηάηεπηε πξίδα) λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ VoIP 

server έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ θιεκκέλνπο θσδηθνχο, νλφκαηα ρξήζηε θαη 

πηζηνπνηεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην δίθηπν. 

 

Proxy Impersonation : ν επηηηζέκελνο ππνδχεηαη έλαλ proxy server θαη έρεη πξφζβαζε 

ζε φια ηα κελχκαηα SIP. 

 

Registration Hijacking : ν επηηηζέκελνο ππνδπφκελνο έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε 

αληηθαζηζηά ηε δηεχζπλζε ηνπ δεχηεξνπ κε ηε δηθή ηνπ θαη επηηπγράλεη ηε 

δξνκνιφγεζε φισλ ησλ θιήζεσλ ζε εθείλνλ, θαη φρη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ρξήζηε. 
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ζνλ αθνξά ηηο SIP επηζέζεηο, βαζίδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εππαζεηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα κελχκαηα πξφζθιεζεο (INVITE message) θαηά ηελ έλαξμε κηαο 

θιήζεο κεηαμχ δχν ηειηθψλ ζεκείσλ (SIP – Session Initiation Protocol [31]). Μέρξη 

ζηηγκήο δελ έρεη αλαθεξζεί θάπνην επηηπρέο ζελάξην επίζεζεο βαζηδφκελν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εππάζεηα. Δθείλν πνπ έρεη αλαθεξζεί είλαη ν ζπλδπαζκφο  Denial of 

Servise κε SIP επηζέζεηο. Μία ζρεκαηηθή απεηθφληζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

επηζέζεσλ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

ρήκα 8
ν
 : Denial of Servise & SIR Attack 

 

 

Δπάλσ ζηα ζελάξηα απηά ησλ επηζέζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζην επξχηεξν θαη 

ζπλερψο απμαλφκελν ζχλνιφ ηνπο, έρεη πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο αζθάιεηαο. Δηδηθφηεξα, ην security assessment ζηελ ηερλνινγία 

VOIP πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε πνιιαπιψλ ειέγρσλ κε ηε κνξθή επηζέζεσλ ζην 

εμεηαδφκελν ζχζηεκα. Οη έιεγρνη απηνί ζπγθεληξψλνληαη ζηα παξαθάησ βαζηθά 

ζεκεία (ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηά): 

 Δπηζέζεηο Φπζηθήο πξφζβαζεο (Physical access attacks) 

 Δπηζέζεηο Άξλεζεο Τπεξεζίαο (DoS attacks) 

 Δθκεηάιιεπζε θαη Απφθηεζε δηαρείξηζεο ησλ ηειεθψλσλ ΙΡ, απφ απφζηαζε 

(Exploiting & gaining remote management of IP phones) 

 Δπίζεζε ζε φξγαλν ειέγρνπ LC (Attacking the LC monitor – LCA attacks 

(Call Logging)) 
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 Πεηξαηεία - Δπίζεζε Injection (Hijacking - injection attack) 

 Πξνψζεζε Κιήζεσλ – Δμαπάηεζε Σαπηφηεηαο Κιήζεσλ (Call forwarding – 

Caller id spoofing) 

 Καηαγξαθή θαη Κξπθή παξαθνινχζεζε ηδησηηθψλ θιήζεσλ (Eavesdropping 

& recording private lines) 

 Δπθπΐα Νέαο Γεληάο κε επηζέζεηο BCC (Block Certain Calls - New generation 

Intelligence) 

Σν ζχλνιν φισλ απηψλ ησλ ειέγρσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηε δηαδηθαζία 

πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ εξγαιείσλ, πνιιά 

εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

4.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

VOIP 

 

Γεδνκέλσλ ησλ δεηεκάησλ αζθάιεηαο αλαπηχρζεθε έλα κεγάιν πιήζνο εξγαιείσλ, 

ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : VOIP Sniffing, VIOP Scanninig and 

Enumeration, VOIP Packet Creation and Flooding, VOIP Fuzzing, VOIP Signaling 

Manipylation, VOIP Media Manipulation, Tutorials and Presantations θαη 

Miscellaneous. Σν ζχλνιν απηφ ησλ εξγαιείσλ (φρη κφλν φζσλ αθνξνχλ ηε VOIP 

ηερλνινγία) κφλν πεπεξαζκέλν δε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί, θαζψο θαζεκεξηλά 

απμάλεηαη.  Οξηζκέλα απφ απηά, εκπνξηθά θαη ειεχζεξα, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

 

- Δπγαλεία VOIP Sniffing -  

 

Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο ελφο δηθηχνπ θαη ζπιινγήο παθέησλ κε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο.  Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

AuthTool Cain & Abel 
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CommView VoIP Analyzer Etherpeek 

ILTY NetDude 

Oreka PSIPDump 

rtpBreak SIPomatic 

SIPv6 Analyzer UCSniff 

VoiPong VoIPong ISO Bootable 

VOMIT Wireshark 

WIST θαη άιια .. 

 

  

- Δπγαλεία VOIP Scanning and Enumeration -  

 

Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε αλίρλεπζε θαη απαξίζκεζε εππαζεηψλ. Απφ 

ηα πην γλσζηά είλαη 

 

EnableSecurity VoIPack for CANVAS enumIAX 

iaxscan iWar 

Nessus Nmap 

Passive Vulsnerability Scanner SCTPScan 

SIP Forum Test Framework SI-Scan 

SIPcrack Sipflanker 

SIPSCAN 
SIPVicious Tool Suite - svmap, svwar, 

svcrack 

SiVus SMAP 

VLANping VoIPAudit 

θαη άιια ..  

 

 

- Δπγαλεία VOIP Packet Creation and Flooding -  

 

Δξγαιεία πνπ δεκηνπξγνχλ παθέηα, πρ. παθέηα SIP θαη RTP, κε ηα νπνία θαη 

επηρεηξνχλ λα «θαηαθιχζνπλ» ην δίθηπν. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

IAXFlooder INVITE Flooder 

iThinkTest FlowCoder: SIPBlast Kphone-ddos 

NSAUDITOR - SIP UDP Traffic 

Generator - Flooder 
RTP Flooder 

Scapy Seagull 

SIPBomber SIPNess 
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SIPp SIPsak 

θαη άιια ..  

 

 

- Δπγαλεία VOIP «Fuzzing» (Funtional Protocol Testing) -  

 

Δξγαιεία ρξήζηκα ζηελ αλεχξεζε εππαζεηψλ θαη «bugs» κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ 

παθέησλ θαη ηελ απνζηνιή απηψλ ζε θάπνηα εθαξκνγή ή ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Asteroid Codenomicon VoIP Fuzzers 

Fuzzy Packet Interstate Fuzzer 

MU Dynamics VoIP, IPTV, IMS 

Fuzzing Platform 
Ohrwurm 

PROTOS SIP Fuzzer SIP Forum Test Framework (SFTF) 

Sip - Proxy Spirent ThreatEx 

VoIPER θαη άιια .. 

 

 

- Δπγαλεία VOIP Signaling Manipulation -  

 

Δξγαιεία πνπ ζηνρεχνπλ ζην ρεηξηζκφ (manipulation) ησλ θιήζεσλ, ψζηε απηέο λα 

δξνκνινγνχληαη ζηνλ επηηηζέκελν. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο Man-In-

The-Middle επίζεζεο. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

BYE Teardown Ckeck Sync Phone Rebooter 

H225regregject IAXAuthJack 

IAXHangup iThinkTest FlowCodet: SiPCPE 

RedirestPoison Registration Adder 

Registration Eraser Registration Hijacker 

SIP - Kill SIP - Proxy - Kill 

SIP - RedirectRTP SipRogue 

Vnak – VoIP Network Attack Toolkit VoIPHopper 

θαη άιια ..  
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- Δπγαλεία VOIP Media Manipulation -  

 

Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη εηζαγσγήο παθέησλ. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

RTP InsertSound RTP MixSound 

RTPInject RTPProxy 

SteganRTP Vo2IP 

θαη άιια ..  

 

 

- VOIP Tutorials and Presantations Δπγαλεία -  

 

Δθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

An Analysis of Security Threats and 

Tools in SIP-Based VoIP Systems 

An Analysis of VoIP Security Threats 

and Tools 

Hacking VoIP Exposed 
Hacking VoIP Wired and Wireless 

Phones 

Real-time Steganography with RTP Security testing of SIP implementations 

SIP Stack Fingerprinting and Stack 

Difference Attacks 
Two attacks against VoIP 

VoIP Attacks θαη άιια .. 

 

 

- Miscellaneous -  

 

Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

IAX.Brute SIP-Send-Fun 

SIP.Tastic Spitter 

VoIP Security Audit Program (VSAP) XTest 

θαη άιια ..  

 

Οινθιεξσκέλε θαη ελεκεξσκέλε ιίζηα κε ηα εξγαιεία βξίζθεηαη ζηνλ ηζηφηνπν 

http://www.voipsa.org/Resources/tools.php#VoIP Sniffing Tools . 

 

 

 

 

http://www.colorado.edu/policylab/Papers/Univ_Colorado_VoIP_Vulner.pdf
http://www.colorado.edu/policylab/Papers/Univ_Colorado_VoIP_Vulner.pdf
https://www.csialliance.org/news/events/voip/Jun2_session2_pres1_McGann.ppt
https://www.csialliance.org/news/events/voip/Jun2_session2_pres1_McGann.ppt
http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-06/BH-US-06-Endler.pdf
http://www.io.com/~shawnmer/voipsecexp/noconname_2006_Merdinger.pdf
http://www.io.com/~shawnmer/voipsecexp/noconname_2006_Merdinger.pdf
http://druid.caughq.org/presentations/Real-time-Steganography-with-RTP.pdf
http://www.mediateam.oulu.fi/publications/pdf/462.pdf
http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-06/BH-US-06-Scholz.pdf
http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-06/BH-US-06-Scholz.pdf
http://www.securityfocus.com/infocus/1862
http://www.voipsa.org/Resources/tools.php#VoIP Sniffing Tools
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ IPTV 
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5.1 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ & IPTV 

 

Δίλαη επξχηεξα απνδεθηφ θαη εχθνιν λα ην παξαηεξήζεη θάπνηνο πσο ε ππεξεζία 

IPTV, φπσο θαη ε VOIP, γίλνληαη απνδεθηέο θαη πηνζεηνχληαη απφ ην θαηαλαισηηθφ 

θαη επηρεηξεκαηηθφ θνηλφ κε ξπζκφ κηθξφηεξν ηνπ αλακελφκελνπ. Ζ δηζηαθηηθφηεηα 

θαη επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο είλαη άκεζα 

εμαξηψκελε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, ηελ αζθάιεηα. Πξάγκαηη, ζε κία 

επνρή φπνπ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ξαγδαία, καδί κε αιιαγέο, νη νπνίεο θαηά 

θαλφλα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ππάξρνπλ θαη νη παξάκεηξνη πνπ επλννχλ 

ηελ αλάπηπμε λέαο κνξθήο απεηιψλ. 

 

Δπηθεληξψλνληαο ζηελ ηερλνινγία IPTV, δχν είλαη ηα θπξίαξρα πξνβιήκαηα. Σν κελ 

πξψην αθνξά ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

ηειενπηηθνχ πξνο κεηάδνζε πεξηερνκέλνπ, ελψ ην κελ δεχηεξν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηθηχνπ (ip network) πνπ κεηαθέξεη ην ζήκα απφ εμσηεξηθέο επηζέζεηο. ζνλ αθνξά 

ην θνκκάηη ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, δελ ζπλαληάηαη 

ηδηαίηεξν πξφβιεκα, κηαο θαη ε θαζηέξσζε ζπλδξνκψλ, εηδηθψλ ζπκβνιαίσλ θαη 

ηερληθψλ απνηέιεζαλ ηε ιχζε. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη ην DRM (Digital Rights 

Management[31], γλσζηφ θαη σο CAS - Conditional Access System[32]), έλα 

ζχλνιν/ζχζηεκα απφ κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο θαη ηερλνινγίεο πξφζβαζεο, 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα ειέγρνπλ ηε ρξήζε θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ ςεθηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Δλ ζπληνκία, ηα κεηαδηδφκελα ζήκαηα κνηξάδνληαη ζε ςεθηαθά 

παθέηα, ζηε ζπλέρεηα απηά θξππηνγξαθνχληαη θαη δξνκνινγνχληαη ζην set-top-box 

ηνπ πειάηε. Δθεί, ηα ςεθηαθά παθέηα ζπγθεληξψλνληαη εθ λένπ θαη 

απνθξππηνγξαθνχληαη ζε έλα ζήκα. Μία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πνπ εκθαλίδεηαη 

είλαη ε επηινγή ελφο ζπλδπαζκνχ κηαο ηερλνινγίαο κεηάδνζεο {SSM – Source 

specific multicast - [34]} θαη ελφο πξσηνθφιινπ {ALC - Asynchronous Layered 

Coding - [35]}, κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη γηα θάζε αίηεκα, λα γλσζηνπνηείηαη ε 

δηεχζπλζε πξνέιεπζεο κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ απφ θαθφβνπινπο 

ρξήζηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ην «πιεκκπξίζνπλ». 
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Οπζηαζηηθά δεηήκαηα πξνθχπηνπλ ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηθηχνπ δηφηη  θαη 

εθεί ζπγθεληξψλνληαη αξθεηνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ, θαζψο 

ππάξρνπλ αξθεηά είδε επηζέζεσλ ζηεξηδφκελα ζε απηνχο.  

 

Δκθαλίδεηαη θαη εδψ, φπσο θαη ηελ ηερλνινγία VOIP, ην θαηλφκελν αληηκεηψπηζεο 

ησλ Denial of Servise επηζέζεσλ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία βαζίδεηαη ζε έλα κεγάιν πιήζνο δηαθνκηζηψλ θαη 

θσδηθνπνηεηψλ εληαγκέλσλ ζε έλα επξχηεξν δίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηείηαη 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε θάζε ζπλδξνκεηή. Σν ζχλνιν απηφ ησλ δηαθνκηζηψλ, δε 

δχλαηαη κε θάπνην ηξφπν λα θιεηδσζεί, δηφηη πξέπεη λα αιιειεπηδξά κε ην 

ζπλδξνκεηή (πρ. video-on-demand). ε πξφζθαηα εκθαληδφκελεο πιαηθφξκεο 

παξαηεξείηαη ε παξνρή ππνζηήξημεο PIM (Protocol Independent Multicast [36]), ελψ 

ν ιφγνο πνπ ε ρξήζε μερσξηζηνχ firewall ζε θάζε δηαθνκηζηή  δελ ελδείθλπηαη είλαη ν 

εμαηξεηηθά κεγάινο φγθνο κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλαληάηαη ζηελ IPTV (ην 

firewall αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη ζε επίπεδα θίλεζεο ηφζν πςειά). Οη επηζέζεηο 

denial-of-service εκθαλίδνπλ κία ηδηαηηεξφηεηα ζηελ ηερλνινγία IPTV. Οδεγνχλ ζε 

ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε, θαη φρη ζε νινθιεξσηηθή παξεκπφδηζε, ηεο κεηάδνζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαιείθεη απηφ ην πξφβιεκα, αλαπηχρζεθαλ εξγαιεία 

φπσο ην ISG (Integrated Security Gateway), ην νπνίν, ζηελ πεξίπησζε πνπ εληνπίζεη 

αζπλήζηζην αξηζκφ αηηήζεσλ θαλαιηψλ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη απηέο ηηο 

αηηήζεηο γηα έλα ή δχν δεπηεξφιεπηα, απνηξέπνληαο ηε ζπκθφξεζε ζην δηαθνκηζηή. 

Δπίζεο, δχλαηαη λα εληνπίζεη ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ denial-of-service επηζέζεσλ 

θαη λα απνθφςεη ηνλ επηηηζέκελν απφ ην δίθηπν.  

 

εκεία πξνο επίζεζε κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ δηάθνξεο δηθηπαθέο ππεξεζίεο 

πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ IPTV, φπσο ηα PVR (Personal Video Recorder) θαη EPG 

(Electronic Programm Guide). Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ηξνπνπνίεζε απηψλ απφ ηνλ 

επηηηζέκελν ή ε νινθιεξσηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο εθηφο ιεηηνπξγίαο. Έλα δηαθνξεηηθφ 

ζελάξην απνηειεί λα ππνδπζεί ν επηηηζέκελνο θάπνην ηειενπηηθφ ζηαζκφ θαη λα 

εηζάγεη ζην δίθηπν κε εγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο. ια απηά 

έρνπλ σο απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξν αλαγθαία ηε θαιχηεξε δπλαηή νρχξσζε ηνπ 

δηθηχνπ απέλαληη ζηνπο θαθφβνπινπο ρξήζηεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη φκσο, 

θαζψο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο γηα ηα επηηεπρζεί απηφ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ απφ ηα 
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παξαδνζηαθά κέηξα αζθάιεηαο ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ 

ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. Σα ζπλεζηζκέλα κέηξα πξνζηαζίαο 

επαξθνχλ γηα ηελ πξνζηαζία κεξηθψλ κφλν ηκεκάησλ ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξεζίαο IPTV επηβάιιεηαη κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε 

πξνζηαζία πνπ ζα δηαζθαιίδεη θάζε ηκήκα ηνπ δηθηχνπ κεκνλσκέλα, αιιά θαη ην 

δίθηπν απηφ θαζ’ απηφ επξχηεξα σο ζχλνιν. Απηφ κε άιια ιφγηα ζεκαίλεη πσο, θάζε 

ηκήκα ηνπ δηθηχνπ, απφ ην set-top-box έσο ηνπο κεραληζκνχο ζεκαηνδφηεζεο, ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα κε ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

εθκεηάιιεπζεο απφ θαθφβνπινπο ρξήζηεο, ελψ παξάιιεια ην θφζηνο λα δηαηεξείηαη 

ρακειφ θαη λα κέλεη αλεπεξέαζηε ε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα απφ ηα πην γλσζηά ζελάξηα επηζέζεσλ. 

 

Compromise a platform : ν επηηηζέκελνο απνθηά κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζηελ 

πιαηθφξκα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη εθεί εθηειεί ηελ απνζηνιή δηαθφξσλ εληνιψλ κέζσ 

ην VLAN. 

 

IP Filter : ν επηηηζέκελνο απνθηά κε εγθεθξηκέλε πξφζβαζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

δηαρεηξηζηή θαη εθεί πξαγκαηνπνηεί δηαγξαθή ησλ IP θίιηξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε θάπνην πεξηερφκελν ρσξίο λα 

πιεξψζεη.  

 

Application – aware firewall : ν επηηηζέκελνο, πξνζπνηνχκελνο ηαπηφρξνλα 

ζπλδξνκεηή θαη VOD server, δεκηνπξγεί ακθίδξνκε θίλεζε γηα λα παξαηεξήζεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο πνπ ππάξρεη ελδηάκεζα. Παξάγνληαο νπδέηεξε 

θαη θαθφβνπιε θίλεζε απνθηά νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηα πθηζηάκελα κέηξα 

αζθάιεηαο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε.  
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ρήκα 9
ν
 : Application – aware firewall Attack 

 

 

ARP Flood Attack : θαηαθιπζκφο ηνπ ππνδηθηχνπ κε αηηήκαηα γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

δηεχζπλζε IP. Μία ζρεκαηηθή απεηθφληζε απηήο ηεο επίζεζεο δίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

ρήκα 10
ν
 : ARP Flood Attack 

 

Teardrop Attack : απνζηνιή UDP δηαγξάκκαηνο ελζσκαησκέλνπ ζε κηα ξνή IP 

παθέησλ «ππεξθνξηψλνληαο» ην πεδίν offset. Καηά ηελ πξνζπάζεηα ζπλαξκνιφγεζεο 

ησλ παξακνξθσκέλσλ παθέησλ απφ ηνλ παξαιήπηε, δχλαηαη λα πξνθιεζεί 
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νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε ή θαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ. Αλαιπηηθά 

απηφ ην ζελάξην θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

ρήκα 11
ν
 : Teardrop Attack 

 

Αλαθνξηθά, άιια είδε επηζέζεσλ είλαη νη SYN flood (θαηαθιπζκφο κε SYN παθέηα), 

RESET flood (θαηαθιπζκφο κε RESET παθέηα), Ping flood (θαηαθιπζκφο κε ICMP 

παθέηα) θαη Ping of Death (θαηαθιπζκφο κε ICMP παθέηα κεγέζνπο κεγαιχηεξνπ 

απφ ην θαλνληθφ) επηζέζεηο. 

 

Λφγσ ινηπφλ ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ επαηζζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε πξφιεςε θαη ε αμηνιφγεζε 

αζθάιεηαο κε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, έηζη ψζηε λα αληρλεπζνχλ πηζαλέο 

εππάζεηεο, λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο επίζεζεο, θαζψο θαη ε έθηαζε ηεο 

δεκίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

αζθάιεηαο ζηελ ηερλνινγία IPTV ζπλεπάγεηαη ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ ειέγρσλ θαη 

επηζέζεσλ ζην εμεηαδφκελν ζχζηεκα. Οη έιεγρνη απηνί κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

ζηα παξαθάησ βαζηθά ζεκεία (ρσξίο απηφ λα είλαη απφιπην): 

 

 Δπηζέζεηο Φπζηθήο πξφζβαζεο (Physical access attacks) 

 Δπηζέζεηο Δμαπάηεζε Σαπηφηεηαο πλδξνκεηή (Id spoofing) 

 Δπηζέζεηο Άξλεζεο Τπεξεζίαο (DoS attacks) 
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Σν ζχλνιν ησλ ειέγρσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

αζθάιεηαο, θαη’ επέθηαζε θαη ηε δηαδηθαζία δηείζδπζεο (penetration test), 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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5.2 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

IPTV 

 

Καηά ηελ πινπνίεζε ελφο penetration test, θαζψο επίζεο θαη ησλ ππνινίπσλ ζηαδίσλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην security assessment, γίλεηαη ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

εηδηθά επηιεγκέλσλ εξγαιείσλ, ηα γλσζηφηεξα εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

- Δπγαλεία καηαγπαθήρ πακέηυν (Packet Sniffers) – 

 

Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαη ζπιινγήο παθέησλ κε ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο.  Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Wireshark Kismet 

KisMAC Ettercap 

Tcpdump NetStumbler 

Ntop Dsniff 

θαη άιια ..  

 

 

- 3.4.6 Δπγαλεία ανίσνεςζηρ εςπαθειών (Vulnerability Scanners) - 

 

Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε εππαζεηψλ ζε απνκαθξπζκέλα 

ζπζηήκαηα. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

ISS Internet Scanner Nessus 

X-scan GFI LANguard 

Retina Core Impact 

MBSA QualysGuard 

SAINT θαη άιια .. 

 

 

- Δπγαλεία Packet Crafting -  
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Δξγαιεία ππνθινπήο παθέησλ θαη δηακφξθσζεο απηψλ γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ή 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Hping2 Scepy 

Nemesis Yersinia 

θαη άιια ..  

 

 

- Δπγαλεία VOIP «Fuzzing» (Funtional Protocol Testing) -  

 

Δξγαιεία αλεχξεζεο εππαζεηψλ θαη «bugs» δεκηνπξγψληαο θαη απνζηέινληαο εηδηθψλ 

παθέησλ ζε θάπνηα εθαξκνγή ή ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

 

Asteroid Spirent ThreatEx 

Fuzzy Packet Interstate Fuzzer 

IPTV Fuzzing Platform Ohrwurm 

PROTOS SIP Fuzzer θαη άιια .. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ   

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ VoIP ΣΗΝ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ASTERISK & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 
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6.1 ASTERISK – ΔΗΑΧΓΖ & ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

 

6.1.1 Δηζαγσγή 

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ Asterisk αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Marc Spencer ην 1999, ν νπνίνο 

ήηαλ θαη ν ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο Digium, πνπ είλαη ν θχξηνο ρνξεγφο ηνπ Asterisk. Ζ 

νλνκαζία ηνπ πξνέθπςε απφ ην ζχκβνιν ηνπ αζηεξίζθνπ (*), ην νπνίν ζε πεξηβάιινλ 

UNIX/LINUX αληηπξνζσπεχεη έλα ζχκβνιν «κπαιαληέξ». 

 

Σν ινγηζκηθφ Asterisk απνηειεί έλα ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (open source) ην 

νπνίν παξέρεη ιεηηνπξγίεο PBX (private branch exchange [37]). Με άιια ιφγηα, 

ιεηηνπξγεί σο έλα ηειεθσληθφ θέληξν κεηαγσγήο θπθισκάησλ (circuit switched [43]) 

θαη παθέησλ (packet switched [44]), κε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία IVR (Interactive 

Voice Response [45]) θαη ACD (Automated Call Distribution [46]), ην νπνίν ηξέρεη 

θπξίσο ζε Linux θαη ζηηο πνηθίιεο δηαλνκέο απηνχ (CentOS, Debian, Red Hat, Fedora 

θαη άιιεο), φπσο θαη ζε Windows, φπνπ εθεί φκσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα απηνχ είλαη 

θάπσο πεξηνξηζκέλε. Μηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

 
ρήκα 12a : Αλαπαξάζηαζε ηειεθσληθνύ θέληξνπ Asterisk 
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Πξφθεηηαη γηα έλα παλίζρπξν εξγαιείν, ην νπνίν θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο VoIP, 

ρσξίο λα απαηηεί ηελ χπαξμε πιηθνχ (hardware). Σν παξαπάλσ θαζίζηαηαη εθηθηφ κε 

ηα ιεγφκελα softphones[38]. Έλα επξχ θάζκα πξσηνθφιισλ ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηε κεηάδνζε θσλήο, φπσο ην SIP [31], 

MGCP [39], H323 [30] θαη SCCP [40]. Καηά θαηξνχο έγηλε εκθαλήο ε παξνπζία 

θάπνησλ πξνβιεκάησλ κε νξηζκέλα πξσηφθνιια, κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπ λα 

ζπζηίλεηαη θπξίσο κε ηα πξσηφθνιια SIP θαη ΙΑΦ [41]. To IAX (Inter Asterisk 

eXchange) είλαη έλα πξσηφθνιιν εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ην Asterisk ην νπνίν 

ρεηξηδεηαη πνιχ θαιχηεξα ην NAT [42] θαη ηα ππφινηπα firewall απφ άιια 

πξσηφθνιια. 

 

Οξηζκέλεο απφ ηηο πεξηζζφηεξν γλσζηέο ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ είλαη νη αθφινπζεο 

 

- IVR - Δπηθνηλσλία ρξήζηε - ζπζηήκαηνο κε ρξήζε θσλήο θαη πιεθηξνινγίνπ 

- ACD - Απηφκαηε δηαλνκή θιήζεσλ 

- Call Waiting - Αλακνλή θιήζεσλ 

- Call Forwarding - Πξνψζεζε θιήζεσλ  

- Voice Mail - Φσλεηηθφ ηαρπδξνκείν 

- Voice Guides - Φσλεηηθέο νδεγίεο 

- Videoconference - Σειεδηάζθεςε θαη βηληεν-θιήζεηο 

- Auto Attendant - Απηφκαηνο ηειεθσλεηήο 

-  Directory - Τπεξεζίεο θαηαιφγνπ ρξεζηψλ 

 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ Asterisk έγγπηαη ζηελ ηθαλφηεηα απηνχ λα ζπλδέεη ηερλνινγίεο 

ηειεθσλίαο κε εθαξκνγέο ηειεθσλίαο. Με ηνλ φξν ηερλνινγίεο ηειεθσλίαο 

ελλννχκε, γηα παξάδεηγκα, ππεξεζίεο VoIP πνπ θάλνπλ ρξήζε πξσηνθφιισλ φπσο ηα 

SIP, IAX, H.323, SCCP θαη MGCP, αιιά θαη παξαδνζηαθέο ηερλνινγίεο, φπσο 

αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο PSTN - POTS, ISDN PRI, ISDN BRI, T1 θαη 

άιιεο. Δπηηπγράλνληαο ζχλδεζε ησλ παξαπάλσ ζε έλα ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ν 

Asterisk είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο.  
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6.1.2 Βαζηθέο Έλλνηεο θαη Δζσηεξηθή Γνκή 

 

Σνλ ππξήλα ηνπ Asterisk απνηειεί ην ιεγφκελν Dialplan ην νπνίν 

ειέγρεη/πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 

θιήζεσλ. Πξνηνχ γίλεη αλαθνξα ζε απηφ, ζα γίλεη κία ζχληνκε αλάιπζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ Astrerisk γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

ρήκα 12b : Αξρηηεθηνληθή ηνπ Asterisk 

 

πσο θαίλεηαη ζην ρήκα 12b, ε εζσηεξηθή δνκή ηνπ Asterisk απαξηίδεηαη απφ 

πνιινχο επηκέξνπο κεραληζκνχο, θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ δηαδξακαηίδεη ην δηθφ ηνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν Dynamic Module Loader, 

θνξηψλεη θαη εθθηλεί ηα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαηαλαιηψλ, ησλ ππεξεζεηψλ θαηαγξαθήο θιήζεσλ, ησλ δηαθφξσλ 

αξρείσλ θαη άιισλ, ζπλδένληαο ην ζχλνιν απηψλ ησλ ππεξεζεηψλ κε ηηο εθαξκνγέο 

API (Application Programming Interface). ηε ζπλέρεηα, ν PBX Switching Core είλαη 

ζε ζέζε λα δερηεί θιήζεηο, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Dialplan 

(αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα). Ο PBX Switching Core ζπλδέεηαη κε ηνλ Application 

Launcher, ν νπνηφο πξαγκαηνπνηεί ιεηηνπξγίεο φπσο ην «θνπδνχληζκα» ησλ 

ζπζθεπψλ, ηε ζχλδεζε κε ηνλ πξνζσπηθφ ηειεθσλεηή θαί άιιεο. Δμίζνπ ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπκβνιή ησλ Scheduler and I/O Manager θαη Codec Translator. Ο κελ 
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πξψηνο ελζαξθψλεη ηνλ βαζηθφ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε 

εζφδσλ/εμφδσλ, ελψ ν δεχηεξνο επηηξέπεη ηελ επηθνηλσληά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

θαλαιηψλ. Σέινο, ν CDR Core (Call Detail Record [50]), απνηειεί έλα αξρείν ζην 

νπνίν γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ θιήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. 

 

Βαζικέρ έννοιερ ηος Dialplan ζηο ζύζηημα Asterisk  

 

Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ Dialplan γίλεηαη ζην αξρείν extensions.conf, έλα απφ ηα 

βαζηθά αξρεία πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξακεηξνπνίεζε/ζρεδίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (παξακεηξνπνίεζε απηψλ ζηελ πξάμε παξνπζηάδεηαη ζε επφκελν 

θεθάιαην). Σν ζχλνιν απηψλ ησλ βαζηθψλ αξρείσλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Σα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Dialplan παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

- Extensions - ε ζχληαμε ησλ extensions έρεη ηε κνξθή 

exten => name, priority, application() 

 Έλα παξάδεηγκα είλαη ην αθφινπζν :  

exten => 555, 1, Answer() 

Απφ απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ extension είλαη 555, 

έρεη ηελ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα (1) θαη φηαλ θάπνηνο θαιέη ηνλ αξηζκφ 555, ε 

ελεξγεία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ε απάληεζε ηεο θιήζεο. 

 

- Contexts - ζχλνια απφ extension, θαζε έλα απφ ηα νπνία ιεηηνπξγεί σο μερσξηζηή 

νληφηεηα. Ζ ζχληαμε απηψλ έρεη ηε κνξθή  

[my_Context_01] 

exten => 555, 1, Answer() 

exten => 555,n, Dial (SIP/600) 

exten => 555, n, Voicemal (u600) 

exten => 555, n, Hangup() 

Μέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο απηνχ γίλεηαη αληηιηπηφ πσο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ηέζζεξηο ελέξγεηεο, ε πξψηε εθ ησλ νπνίσλ είλαη λα απαληεζεί ε θιήζε. To n 

ππνδειψλεη ηελ επφκελε (next) ελέξγεηα, ε νπνία είλαη λα γίλεη θιήζε ηνπ αξηζκνχ 

600 ρξεζηκνπνηψληαο ην SIP πξσηφθνιιν. 
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- Priorities - ην γλψξηζκα πνπ ππνδειψλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα εθηειεζηεί θάζε 

extension. 

[my_Context_01] 

exten => 555,  4, Answer() 

exten => 555, 2, Dial (SIP/600) 

exten => 555, 3, Voicemal (u600) 

exten => 555, 1, Hangup() 

Δίλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ελέξγεηαο κε πξνηεξαηφηεηα 1. Δίλαη ε πξψηε 

ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία κηαο θιήζεο. Δπεηδή ην ζχζηεκα 

δηαβάδεη ηηο ελέξγεηεο κε βάζε ησλ αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο, είλαη εθηθηφ λα 

ζπληάζζνληαη κε ηπραία ζεηξά. 

 

- Applications - ε δηαδηθαζία πνπ εθηειείηαη απφ έλα extension. 

[my_Context_01] 

exten => 555,  4, Hangup() 

exten => 555, 2, Dial (SIP/600) 

exten => 555, 3, Voicemal (u600) 

exten => 555, 1, Answer() 

Σν application «Answer()» ηνπ παξαδείγκαηνο ππνδειψλεη ηελ απάληεζε ηεο 

θιήζεο, ην «Dial (SIP/600)» ηελ θιήζε ηνπ αξηζκνχ 600, ην «Voicemal (u600)» ηε 

ζχλδεζε κε ηνλ ηειεθσλεηή ηνπ αξηζκνχ 600 θαη ην «Hangup()» ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

θιήζεο. 

 

Βαζικά απσεία και θάκελοι ζηο ζύζηημα Asterisk 

 

Οη βαζηθνί θάθεινη θαη ηα ζεκαληηθφηεξα αξρεία ηα νπνία ζπλαληά θάπνηνο ζε έλα 

ζχζηεκα Asterisk παξνπζίαδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

[Φαθεινη] 

- /etc/asterisk/ - πεξηέρεη φια ηα βαζηθά αξρεία ξπζκίζεσλ 

 

- /usr/sbin/ - πεξηέρεη ηα εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα θαη ππνπξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν Asterisk (π.ρ. asterisk, astman, astkey θαη safe_asterisk) 
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- /usr/lib/asterisk/ - πεξηέρεη ηα binary ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ Asterisk 

 

- /etc/init.d/ - πεξηέρεη έλα ζχλνιν απν start/stop scripts γηα πνηθίιεο ππεξεζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (π.ρ. iptables, network θαη kudzu) 

 

- /var/spool/asterisk/ - ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθαξκνγέο φπσο ν πξνζσπηθφο 

ηειεθσλεηήο, νη εθεξρφκελεο θιήζεηο θαη άιιεο.  

[Αξρεία] 

- /etc/asterisk/extension.conf - νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ν ρεηξζκφο ησλ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ θιήζεσλ 

 

- /etc/asterisk/sip.conf - ξπζκίδεη ηνπο SIP πειάηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδένληαη ζην Asterisk 

 

- /etc/asterisk/iax.conf - ξπζκίδεη ηνπο IAX πειάηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδένληαη ζην Asterisk 

 

- /etc/asterisk/zaptel.conf - ξπζκίδεη ηα θαλάιηα FXO [47]  θαη FXS [48] 

 

- /etc/asterisk/zapata.conf - ξπζκίδεη ηε δηαζχλδεζε ηνπ Asterisk κε ην πιηθφ 

 

Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δίλαηαη λα γίλεη, εθηφο ησλ παξαπάλσ αξρείσλ 

ξπζκίζεσλ, θαη κέζσ θάπνηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο. Αξθεηά ηέηνηα ινγηζκηθά 

θπθινθνξνχλ (εκπνξηθά θαη ειεχζεξα). Σα πην γλσζηά εηλαη ην FreePBX, ην Elastix 

θαη ην Visual Dialplan. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην FreePBX. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη παξάκεηξνη πιηθνχ, 

θαζψο θαη νη εθδφζεηο ησλ software πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 
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[Τιηθφ] 

 

Δπεμεξγαζηήο :                          Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU  P8800 @ 2.66GHz 

2.67GHz 

Μλήκε RAM :                           4.00 GB 

Σχπνο πζηήκαηνο:                   64-bit Operating System 

Λεηηνπξγηθφ χζηεκα :             Windows 7 Home Premium 

 

 

[Λνγηζκηθφ] 

 

 VirtualBox-4.0.10-72479-Win 

 CentOS-5.6-i386-LiveCD 

 AsteriskNOW-1.7.1-i386 

 FreePBX 

 Wireshark-win64-1.6.0 

 X-lite softphone 

 Express Talk softphone 

 

 

ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε κε ζηηγκηφηππα θαη ζρνιηαζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ Asterisk θαη ηνπ FreePBX. 
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6.2 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Asterisk & FreePBX 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Asterisk βαζίζηεθε ζε πεξηβάιινλ Linux. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα 

πιάηζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επηιέρζεθε ε εγθαηάζηαζε ηνπ Asterisk 

ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα CentOS. Λφγσ ηεο χπαξμεο εγθαηεζηεκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο Windows 7 ζηνλ Ζ/Τ πνπ ρξγζηκνπνηήζεθε, έγηλε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

Virtual Box, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα Virtual Machine ην νπνίν ζα θηινμελήζεη ηνλ 

Asterisk Server. Σν OS πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ Ζ/Τ νλνκάδεηαη αιιηψο θαη 

host OS (εδψ είλαη ηα Windows), ελψ ην OS ζην Virtual Machine νλνκάδεηαη guest 

OS. 

 

Γημιοςπγία Virtual Machine 

 

Ζ δηαδηθαζία αξρηθνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Oracle VM 

VirtualBox (Δηθφλα 13).  

 

Δηθφλα 13
ε
 : Oracle VM VirtualBox 
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Δπηιέγνληαο New ελεξγνπνηείηαη ν Wizard ηνπ Virtual Box γηα ηε δεκηνπξγία λένπ 

Virtual Machine (Δηθφλα 14). 

 

 

Δηθφλα 14
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 

 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Next πξνρσξάκε ζηελ ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ Virtual 

Machine (Δηθφλα 15). 

 

Δηθφλα 15
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 

 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

87 

ην πεδίν Name πιεθηξνινγνχκε ην φλνκα ηνπ  Virtual Machine, ην νπνίν ζπλήζσο 

αληηθαηνπηξίδεη ην πξφγξακκα πνπ ζθνπεχνπκε λα εγθαηαζηήζνπκε. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πιεθηξνινγνχκε AsteriskNOW_3. ηα πεδία Operating 

System θαη Version επηιέγνπκε απφ ηηο αλαδπφκελεο ιίζηεο ηα επηζπκεηά (Linux θαη 

Other Linux - Δηθφλα 16). 

 

Δηθφλα 16
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 

 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Next πξνρσξάκε ζηε ξχζκηζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο βαζηθήο 

κλήκεο RAM πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Virtual Machine (Δηθφλα 17). 

Έρνληαο νξίζεη ηε κλήκε ζηα 1024MB, παηψληαο ην Next πεξλάκε ζηε ξχζκηζε ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Virtual Machine 

(Δηθφλα 18). Δπηιέγνπκε Create new hard disk θαη ζηε ζπλέρεηα Next. ηε επηινγή 

ηνπ είδνπο ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ απφ άπνςε κεγέζνπο, πξνηηκάκε ην dynamically 

expanding storage γηα επλφεηνπο ιφγνπο (Δηθφλα 19), ελψ ζην ακέζσο επφκελν βήκα 

πξνζδηνξίδνπκε αξηζκεηηθά ην κέγεζνο ζηα 20,00GB (Δηθφλα 20). Πηέδνληαο ην 

θνπκπί Next εκθαλίδεηαη κία ζχλνςε ησλ επηινγψλ καο (Δηθφλα 21), θαη πηέδνληάο ην 

μαλά ηεξκαηίδεηαη ν Wizard θαη επηζηξέθνπκε ζην αξρηθφ παξάζπξν ηνπ Virtual Box 

φπνπ παξαηεξνχκε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ Virtual Machine (Δηθφλα 22). 
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Δηθφλα 17
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 

 

 

Δηθφλα 18
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 
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Δηθφλα 19
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 

 

 

Δηθφλα 20
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 
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Δηθφλα 21
ε
 : Oracle VM VirtualBox Wizard 

 

Δηθφλα 22
ε
 : Oracle VM VirtualBox with AsteriskNOW_3 created 

 

Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή Settings κπνξνχκε λα θάλνπκε αιιαγέο ζε δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 23).  
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Δηθφλα 23
ε
 : AsteriskNOW_3 Settings 

 

Απηφ πνπ ζα αιιάμνπκε βξίζθεηαη ζηελ θαξηέια Network. ην πεδίν Attached to ηεο 

επηινγήο Enable Network Adapter νξίδνπκε ην Bridged Adapter, ελψ ζην πεδίν Name 

ζην Advanced επηιέγνπκε ηελ θάξηα Ethernet πνπ είλαη ελεξγή ζηνλ host (Δηθφλα 

24). Δπηιέγνληαο OK θιείλεη ην παξάζπξν ησλ ξπζκίζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηιέγνπκε ην θνπκπί Start ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηελ εθθίλεζε ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 25). Με ηελ εθθίλεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδεηαη ν 

Wizard πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Asterisk. Παηάκε Next θαη 

νδεγνχκε ην πεδίν Media Box ζην directory φπνπ βξίζθεηαη απνζεθεπκέλν ην αξρείν 

ηνπ Asterisk, θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη Next (Δηθφλα 26). ηε ζπλέρεηα μεθηλά ε 

δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 27 θαη 28. ηελ Δηθφλα 28 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί καδί κε ην Asterisk. Δπηιέγνπκε 1 θαη Enter θαη ε εγθαηάζηαζε μεληθα 

(Δηθφλα 29). 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

92 

 

Δηθφλα 24
ε
 : AsteriskNOW_3 Settings 

 

Έναπξη εγκαηάζηαζηρ Asterisk 

 

 

Δηθφλα 25
ε
 : AsteriskNOW_3 Install 
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Δηθφλα 26
ε
 : AsteriskNOW_3 Install 

 

Δηθφλα 27
ε
 : AsteriskNOW_3 Install 
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Δηθφλα 28
ε
 : AsteriskNOW_3 Install 

 

 

Δηθφλα 29
ε
 : AsteriskNOW_3 Install 
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Δηθφλα 30
ε
 : CentOS Install 

 

 

Δηθφλα 31
ε
 : CentOS Install 

 

ηηο Δηθφλεο 30 θαη 31 γίλεηαη έλαξμε εγθαηάζηαζεο ηνπ CentOS, θαζψο θαη ε 

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ region (Δηθφλα 32) θαη password ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δηθφλα 33). 
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Δηθφλα 32
ε
 : CentOS Install 

 

 

Δηθφλα 33
ε
 : CentOS Install 
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Δηθφλα 34
ε
 : CentOS Install 

 

 

Δηθφλα 35
ε
 : CentOS Install 

 

Σα ρήκαηα 34, 35 θαη 36 είλαη θάπνηα ζηηγκηφηππα ηεο εγθαηάζηαζεο, ελψ ζην 

ρήκα 37 ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
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CentOS θαη ζηελ Δηθφλα 38 γίλεηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε επηζηξνθή ζην 

αξρηθφ παξάζπξν ηνπ Virtual Box (Δηθφλα 39). 

 

 

Δηθφλα 36
ε
 : CentOS Install 

 

 

Δηθφλα 37
ε
 : CentOS Install 
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Δηθφλα 38
ε
 : System rebooting 

 

 

Δηθφλα 39
ε
 : Virtual Box 

 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί Start γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ Asterisk (Δηθφλαεο 40 θαη 41). 
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Δηθφλα 40
ε
 : Asterisk 

 

Δηθφλα 41
ε
 : Asterisk 

 

ην ζεκείν απηφ επηιέγνπκε Netwrork configuration γηα λα νξίζνπκε ηελ ip 

δηεχζπλζε πνπ επηζπκνχκε λα πάξεη ην λέν ζχζηεκα. Πηέδνληαο ην πιήθηξν <F12> 

ζηελ Δηθφλα 42 νδεγνχκαζηε ζηελ Δηθφλα 43. 
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Δηθφλα 42
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 43
ε
 : Asterisk 

 

Απνεπηιέγνπκε ηελ επηινγή Use DHCP θαη παξακεηξνπνηνχκε ηα πεδία Static IP, 

Netmask Default θαη  gateway IP ψζηε λα έξζνπλ ζηελ κνξθή πνπ ζέινπκε (Δηθφλα 

44). ηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε ζηελ Δηθφλα 42, φπνπ παηψληαο TAB –> QUIT –> 

Space νινθιεξψλνπκε ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Server. ε απηφ ην 
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ζεκείν έρνπκε κπξνζηά καο ηελ Δηθφλα 41, φπνπ κε Exit ζα νδεγεζνχκε ζηελ Δηθφλα 

45.  

 

Δηθφλα 44
ε
 : Asterisk 

 

Δηθφλα 45
ε
 : Asterisk 
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Δηθφλα 46
ε
 : Asterisk 

 

ην ζεκείν απηφ (Δηθφλα 46) έρνπκε θάλεη login ζηνλ server δίλνληαο ην password 

πνπ νξίζακε πξνεγνπκέλσο, θαη πιεθηξνινγψληαο ζηνλ browser ηελ ip δηεχζπλζε 

πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 46, έρνπκε πξφζβαζε ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ FreePBX 

(Δηθφλα 47). Κάλνληαο θιηθ ζηελ επνινγή FreePBX Administration, πξέπεη λα 

δψζνπκε username/password γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο (Δηθφλα 48). 

 

 

 

Δηθφλα 47
ε
 : Asterisk 
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Δηθφλα 48

ε
 : Asterisk 

 

ην ζεκείν απηφ πιεθηξνινγψληαο admin/admin γηα username/password ην ζχζηεκα 

καο επηηξέπεη ηελ είζνδν (ην γεγνλφο απηφ ζα ζρνιηαζηεί ζηελ ελφηεηα Αμηνιφγεζεο 

Αζθάιεηαο ζηε ζπλέρεηα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

105 

6.3 ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΜΔΧ ΣΟΤ 

Asterisk Server  

 

6.3.1 Asterisk Server 

 

Ξεθηλψληαο ηoλ server απφ ην Virtual Box, ην ζχζηεκα δεηά λα δψζνπκε 

ursername/password. Πιεθηξνινγψληαο root γηα username θαη δίλνληαο ην password 

πνπ θαζνξίζακε θαηά ηε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο, απνθηνχκε πξφζβαζε (Δηθφλα 

49). 

 

 

Δηθφλα 49
ε
 : Asterisk 

 

ια ηα αξρεία ξπζκίζεσλ βξίζθνληαη ζην θάθειν κε ην φλνκα asterisk. Με ηελ 

εληνιή  « # cd /etc/asterisk/ » αιιάδεη ην directory θαη κε ηελ εληνιή « # ls » 

εκθαλίδνληαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ asterisk (Δηθφλα 50). ηελ Δηθφλα 50 

δηαθξίλνπκε έλα απφ ηα βαζηθά αξρεία ζηα νπνία γίλεηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ 

παξακεηξνπνηήζεσλ, ην sip.conf. Σν δεχηεξν αξρείν είλαη ην extensions.conf. 

Πιεθηξνινγψληαο « # nano sip.conf » (Δηθφλα 51) αλνίγεη ην αξρείν θαη βιέπνπκε ην 

πεξηερφκελν απηνχ (Δηθφλα 52). 
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Δηθφλα 50
ε
 : Asterisk 

 

Δηθφλα 51
ε
 : Asterisk 

 

Δηθφλα 52
ε
 : sip.conf 
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ε πεξίπησζε πνπ ηξνπνηήζνπκε ην αξρείν sip.conf (ή θάπνην άιιν αξρείν), 

κπνξνχκε κέζσ ηεο θνλζφιαο CLI κε κία εληνιή ηεο κνξθήο « sip reload » λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε θφξησζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αξρείν. Ζ εληνιή « reload » ζπλδπάδεηαη θαη κε άιια αξρεηά ή ρξεζηκνπνηείηαη κφλε 

ηεο γηα ηε θφξησζε φισλ. Έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη εθ λένπ 

θφξησζε ησλ αξρείσλ κεηά απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ ζε απηά είλαη κε ηελ 

CLI εληνιή « restart », ε νπνία νπζηαζηηθά επαλεθθηλεί ηνλ Asterisk. Τπάξρνπλ δχν 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαπάλσ εληνιή. Με ηε κνξθή « restart 

now », κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθφπηνληαο θάζε 

ππάξρνπζα θιήζε ζε εμέιημε. Ο δεχηεξνο ηξφπνο (θαη πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλνο) 

είλαη κε ηε κνξθή « restart when convenient », κε ηελ νπνία ην ζχζηεκα αλακέλεη 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ θιήζεσλ ζε εμέιημε, θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεη 

επαλεθθίλεζε. ηε επφκελε ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε πεξηζζφηεξν κε ηελ θνλζφια 

CLI θαη ηηο εληνιέο ηεο.  

 

Παξφκνηα δηαδηθαζία αθνινπζνχκε γηα λα δνχκε ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ 

extensions.conf. ηηο πινπνηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα επεμεξγαζηνχκε ηα δχν απηά 

αξρεία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε δχν ζελάξηα. Δθηφο ησλ παξαπάλσ εληνιψλ, 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιιεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε φιε δηαδηθαζία. 

 

- # rm sip.conf - δηαγξάθεη ην αξρείν sip.conf 

 

- # rm extensions.conf - δηαγξάθεη ην αξρείν extensions.conf 

 

- # vim sip.conf extensions.conf -O – αλνίγεη θαη ηα δχν αξρεία πξνο επεμεξγαζία 

 

- # asterisk -r – γίλεηαη εθθίλεζε ηνπ asterisk 

 

- # reload - θνξηψλνληαη μαλά ηα αξρεία ξπζκίζεσλ [εληνιή CLI] 

 

- # exit - έμνδνο απφ ηελ θνλζφια CLI [εληνιή CLI] 

 

- # clear - θαζαξίδεη ηελ θνλζφια ηνπ server 
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6.3.2 Asterisk CLI Κνλζφια 

 

Ο Asterisk έρεη ελζσκαησκέλε ηε δηθή ηνπ θνλζφια CLI ( Command-line Interface 

[49] ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο εληνιήο « # asterisk -r ». Ζ CLI θνλζφια 

ηνπ Asterisk ππνζηεξίδεη έλα κεγάιν πιήζνο εληνιψλ ειέγρνπ, παξακεηξνπνίεζεο 

θαη παξαθνινχζεο. Οξηζκέλεο απν ηηο πην γλσζηέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα κε 

κία ζχληνκε επεμήγεζε. 

 

[ Dialplan εληνιέο ] 

- dialplan add extension       - πξνζζήθε extension 

- dialplan reload                   - επαλαθφξησζε ησλ extension 

- dialplan remove extension - αθαίξεζε extension 

- dialplan save                       - απνζήθεπζε dialplan 

- dialplan show                     - εκθάληζε dialplan 

 

[ SIP  εληνιέο ] 

- sip history               - ελεξγνπνίεζε ηνπ sip ηζηνξηθνχ 

- sip history off         - απελεξγνπνίεζε ηνπ sip ηζηνξηθνχ 

- sip reload                - επαλαθφξησζε ησλ sip ξπζκίζεσλ 

- sip set debug           - ελεξγνπνίεζε ηνπ sip debugg 

- sip show channels  - εκθάληζε πιεξνθνξηψλ θαλαιηψλ 

- sip show settings    - εκθάληζε sip ξπζκίζεσλ 

- sip show users        - εκθάληζε ησλ sip users 

 

[ Console  εληνιέο ] 

- console answer  - απάληεζε εηζεξρφκελεο θιήζεο 

- console dial        - θιήζε ελφο extension 

- console transfer - κεηαθίλεζε κηαο θιήζεο ζε δηαθνξεηηθφ extension 

 

[ General  εληνιέο ] 

- help              - εκθάληζε βνήζεηαο 

- restart now  - επαλεθθίλεζε ηνπ asterisk 

- reload          - θφξησζε φισλ ησλ αξρείσλ ηνπ asterisk 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

109 

- stop now      - ηεξκαηηζκφο ηνπ asterisk 

- soft hangup - ηεξκαηηζκφο ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνχ 

 

[ Core  εληνιέο ] 

- core show application     - εκθαλίδεη κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηνπ Dialplan  

- core show audio codecs  - εκθαλίδεη ηελ ιίζηε ησλ codecs 

- core show file formats    - εκθαλίδεη ηηο κνξθέο ησλ αξρείσλ  

- core show functions   - εκθαλίδεη ηηο εγγεγξακέλεο ζην dialplan ιεηνπξγίεο 

- core show uptime       - εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκκα πνπ ηξέρεη 

ν asterisk 

- core show channels   - εκθαλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ θαλαιηψλ 

- core show threads     - εκθαλίδεη ηα threads πνπ ηξέρνπλ 

 

ηελ Δηθφλα 53 θαίλεηαη ε εθηέιεζε κηαο εληνιή πνπ επηιέρζεθε ηπραία. πσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, κε ηελ εληνιή « sip show users » εκθαλίδνληαη φινη νη 

sip ρξήζηεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην ζχζηεκα καδί κε ηνπο θσδηθνχο απηψλ θαη 

θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλε.  

 

 

Δηθφλα 53
ε
 : Κνλζφια CLI 
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6.3.3 Τινπνίεζε Πεξίπησζεο 1 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά κία πινπνίεζε θαηά ηελ νπνία ηα 

αξρεία sip.conf θαη extensions.conf ζα ηξνπνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

έλαο sip client, ν νπνίνο ελ ζπλερεία θαιψληαο θάπνην αξηζκφ (π.ρ ην 999) ζα αθνπεη 

ην ερεηηθφ κήλπκα “Hello World”. Γηα λα γίλεη απηφ, αξρηθά ζα πξέπεη λα γίλεη 

δηαγξαθή ησλ αξρηθψλ αξρείσλ sip.conf θαη extensions.conf, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ εθ 

λένπ ζηε ζπλέρεηα κε ηηο απαηηνχκελεο γηα ηελ πινπνίεζε ηξνπνπνηήζεηο. ηηο 

Δηθφλεο 54 θαη 56 θαίλεηαη ε δηαγξαθε ησλ αξρείσλ κε ηηο εληνιέο  « # rm sip.conf » 

θαη « # rm extensions.conf », ελψ ζηηο Δηθφλεο 55 θαη 57 γίλεηαη άλνηγκα ησλ θελψλ 

αξρείσλ (σο έρνπλ ηψξα) θαη απνζήθεπζε απηψλ κε Ctrl-O. Με Ctrl-X γίλεηαη έμνδνο 

απφ θάζε αξρείν. 

 

Δηθφλα 54
ε
 : Asterisk 

 

Δηθφλα 55
ε
 : Asterisk 
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Δηθφλα 56
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 57
ε
 : Asterisk 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα δηαθνξεηηθν editor, ηνλ vim (πξνζσπηθή 

πξνηίκεζε), ν νπνίνο καο επηηξέπεη λα αλνίμνπκε δχν αξρεία ηαπηφρξνλα (Δηθφλα 

59). Πιεθηξνινγψληαο ηελ εληνιή « # vim sip.conf extensions.conf –O » (Δηθφλα 58) 

αλνίγνπλ ηα δχν αξρεία θαη είλαη έηνηκα γηα εγγξαθή. 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

112 

 

Δηθφλα 58
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 59
ε
 : Asterisk 

 

Ο θψδηθαο πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζην αξρείν sip.conf  (Δηθφλα 60) είλαη ν αθφινπζνο  

[general] 

port=5060 

bindaddr=0.0.0.0 

[1000] 

type=friend 

host=dynamic 

secret=1000 

Απφ ηα γλσξίζκαηα πνπ βιέπνπκε ζηνλ θψδηθα κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ζαθψο ην 

secret ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηνλ θσδηθφ κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε εγγξαθή ζηνλ 
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asterisk, θαζψο θαη ην type, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη εαλ ν ζπγθεθξηκέλνο sip client 

(1000) κπνξεί κφλν λα θαιεί (peer) ή κφλν λα δέρεηαη θιήζεηο (user) ή λα θαιεί θαη 

λα δέρεηαη (friend). Σν φλνκα θαη ν θσδηθφο είλαη φκνην κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

πινπνίεζεο. Κάηη ηέηνην ζπληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο. 

 

 

Δηθφλα 60
ε
 : Asterisk 

 

Οινθιεξψλνληαο ηνλ απαηηνχκελν θψδηθα ζην sip.conf , απνζεθεχνπκε ην αξρείν 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πιήθηξν Esc, πιεθηξνινγνχκε « :w » θαη Enter. Δλαιιαθηηθά, 

πιεθηξνινγψληαο « :q! » γίλεηαη απνζεθεχζε θαη ηαπηφρξνλε έμνδνο απφ ην αξρείν.  

ηε ζπλέρεηα, γηα επθνιία θαη εθφζνλ ηειεηψζακε κε ην sip.conf, αλνίγνπκε κε ηνλ 

ίδην editor ην αξρείν extensions.conf (εληνιή « # vim extensions.conf – O » ) θαη 

πξνζζέηνπκε ηνλ αθφινπζν θψδηθα (Δηθφλα 61) 

 

[default] 

exten  =>  999, 1, Answer() 

exten  =>  999, 2, Playback(hello-world) 

exten  =>  999, 3, Hangup() 

; exten  =>  number that is dialed, step, function 

 

Ζ επεμήγεζε ηεο ζχληαμεο δφζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε 

πσο ε ηειεπηαία γξακκή αληηζηνηρεί ζε ζρφιην. Με Exit θαη « :w » απνζεθεχνπκε ην 

αξρείν, θαη κε « :q! » θάλνπκε έμνδν. 
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Δηθφλα 61
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 62
ε
 : Asterisk 

 

Κάζε θνξά πνπ ηα δχν απηά αξρεία παξακεηξνπνηνχληαη, ζα πξέπεη ελ ζπλέρεηα λα 

εθθηλήζνπκε πάιη ηνλ asterisk θαη λα θνξηψζνπκε ηα λέα αξρεία. Απηφ ζπκβαίλεη 

ζηελ Δηθφλα 62. Πιεθηξνινγψληαο « # asterisk -r » εθθηλνχκε μαλά ηνλ server θαη 

νδεγνχκαζηε ζηελ θνλζφια CLI, φπνπ πιεθηξνινγνχκε « reload ». Με ηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, πιεθηξνινγνχκε « exit » ζηελ θνλζφια CLI θαη 

ζηε ζπλέρεηα « # clear » (Δηθφλα 63) θαη νπζηαζηηθά έρνπκε ηειεηψζεη. Απηφ πνπ 

κέλεη είλαη ε ξχζκηζε ηνπ softphone (Δηθφλα 64). 
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Δηθφλα 63
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 64
ε
 : Asterisk 

 

Έρεη ήδε πξνεγεζεί εγθαηάζηαζε ηνπ X-lite Softphone θαη ζηελ Δηθφλα 64 

παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ηνπ sip account. Απφ ην menu επηιέγπκε SIP 

Account Settings θαη εκθαλίδεηαη ε θαξηέια SIP Accounts, φπνπ  επηιέγνληαο Add 

νδεγνχκαζηε ζην ζεκείν φπνπ ζα θαηαρσξηζνχλ ηα ζηνηρεία (Δηθφλα 65). 
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Δηθφλα 65
ε
 : Softphone 

 

Πηέδνληαο Apply θαη ζηε ζπλέρεηα OK νινθιεξψλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ Account θαη 

ζηελ νζφλε ηνπ softphone εκθαλίδεηαη ε έλδεημε Registering (Δηθφλα 66).  Σελ 

έλδεημε απηή ζα αθνινπζήζεη κία άιιε έλδεημε ηεο κνξθήο Registration Error : 408 

– Request timeout, ε νπνία ζπλήζσο νθείιεηαη ζην firewall ηνπ asterisk. Απηφ πνπ 

πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα «ξίμνπκε» πξνο ζηηγκήλ απηφ ην firewall θαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδεζνχκε μαλά (Δηθφλα 67).  

 

 

Δηθφλα 66
ε
 : Asterisk 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

117 

Πιεθηξνινγψληαο ηελ εληνιή « # service iptables save » γίλεηαη απνζήθεπζε ησλ 

ξπζκίζεσλ αζθαιείαο πνπ πξνυπάξρνπλ (Δηθφλα 67). ηε ζπλέρεηα πιεθηξνινγνχκε 

« # service iptables stop » γηα λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ firewall θαη 

επαλλεθηλνχκε ην softphone (Δηθφλα 68). 

 

 

Δηθφλα 67
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 68
ε
 : Asterisk 

 

πσο βιέπνπκε ζηελ νζφλε ηνπ softphone, ε εγγξαθή ηνπ client νινθιεξψζεθε κε 

επηηπρία, θαη ην κφλν πνπ κέλεη είλαη λα θάλνπκε θιήζε ζηνλ αξηζκφ 999 (Δηθφλα 

69).   
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ηελ Δηθφλα 70 βιέπνπκε πσο ε θιήζε έρεη απαληεζεί (Call established) θαη 

πξάγκαηη ην ερεηηθφ κήλπκα πνπ νξίζακε ζην αξρείν extensions.conf (ην Hello 

World) έρεη αλαπαξαρζεί. 

 

 

Δηθφλα 69
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 70
ε
 : Asterisk 

 



                   Πιαίζην αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ                          

Π.Μ.. Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο 

119 

Κάλνληαο ρξήζε ηεο εληνιήο « # asterisk -rvvvvv » κπνξνχκε λα δνχκε ηε δηαδηθαζία 

κέζσ ηνπ server (Δηθφλα 71). 

 

 

Δηθφλα 71
ε
 : Asterisk 

 

 

6.3.4 Τινπνίεζε Πεξίπησζεο 2 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά κία δεχηεξε πινπνίεζε θαηά ηελ 

νπνία ηα αξρεία sip.conf θαη extensions.conf  ζα ηξνπνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ δχν sip clients πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιεί ν έλαο ηνλ άιιν. Θα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αξρεία sip.conf θαη extensions.conf ηεο πξνεγνχκελεο 

πινπνίεζεο ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζζήθε κεξηθψλ επηπιέσλ γξακκψλ 

θψδηθα. Αλνίγνπκε θαη πάιη ηα δχν αξρεία κε ηελ εληνιή « # vim sip.conf 

extensions.conf -O ». Ο επηπιένλ θψδηθαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην αξρείν sip.conf  

(Δηθφλα 72) είλαη ν αθφινπζνο  

[1001] 

type=friend 

host=dynamic 

secret=1001 
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Δηθφλα 72
ε
 : Asterisk 

 

Δηθφλα 73
ε
 : Asterisk 

 

Ο επηπιένλ θψδηθαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην αξρείν extensions.conf  (Δηθφλα 72) 

είλαη ν αθφινπζνο  

exten = > 1000, 1, Dial (SIP/1000) 

exten = > 1001, 1, Dial (SIP/1001) 

 

Απνζεθεχνπκε ηα δχν αξρεία κε Exit, ηελ εληνιή « :w » θαη Enter, θαη θάλνπκε 

έμνδν κε ηελ εληνιε « :q! » θαη Enter. Δπαλεθθηλνχκε ηνλ server θαη θνξηψλνπκε ηα 

λέα αξρεία (Δηθφλα 73).  
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Δηθφλα 74
ε
 : Asterisk 

 

Δθφζνλ θάλνπκε έμνδν απφ ηελ θνλζφια CLI κε ηελ εληνιή « exit », 

πιεθηξνινγνχκε ηελ εληνιή « # clear »  (Δηθφλα 74) θαη αθνινπζεί ε ξχζκηζε ησλ 

δχν softphone. Γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο πινπνίεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δεχηεξν 

spftphone, ην Express Talk Business Edition. Οη ξπζκίζεηο ζην X-lite πξνυπάξρνπλ 

απφ ηελ πξνεγνχκελε πινπνίεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ παξαιείπνληαη. 

 

 
Δηθφλα 75

ε
 : Softphones 
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Απφ ην κελνχ ηνπ Express Talk Business Edition επηιέγνπκε File θαη ζηε ζπλέρεηα 

Options (Δηθφλα 75). 

 

 

Δηθφλα 76
ε
 : Softphones 

 

Ζ θαξηέια Lines πεξηέρεη ηα πεδία φπνπ ζα ζπκπιεξψζνπκε ηηο ξπζκίζεηο (Δηθφλα 

76). Με ηελ νινθιήξσζε θαηαρψξεζεο θαη ηνπ δεχηεξνπ sip client μεθηλνχκε ηε 

δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δχν (Δηθφλα 77) επηρεηξψληαο λα θαιέζνπκε ηνλ 

“1001” (θαηαρσξεκέλνο ζην Express Talk Business Edition softphone) απφ ηνλ 

“1000” (θαηαρσξεκέλνο ζην X-lite softphone). Απηφ ζπκβαίλεη κε επηηπρία φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 77, ελψ ζηελ Δηθφλα 78 βιέπνπκε φηη κπνξνχκε επηηπρψο λα 

θαιέζνπκε θαη ηνλ “1000” (θαηαρσξεκέλνο ζην X-lite softphone) απφ ηνλ “1001” 

(θαηαρσξεκέλνο ζην Express Talk Business Edition softphone). ηελ Δηθφλα 79 

θαίλεηαη ε πξνζπάζεηα θιήζεο ηνπ “1000” απφ ηνλ «εαπηφ» ηνπ. πσο είλαη 

αλακελφκελν ε θιήζε απνξξίπηεηαη. Σέινο, είλαη εθηθηφ ηφζν γηα ηνλ “1000” φζν θαη 

γηα ηνλ “1001” λα θαιέζνπλ ηνλ αξηζκφ 999 θαη λα αθνχζνπλ ην ερεηηθφ κήλπκα 

Hello World. 
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Δηθφλα 77
ε
 : Softphones 

 

Δηθφλα 78
ε
 : Softphones 

 

Δηθφλα 79
ε
 : Softphones 
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6.4 ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΜΔΧ ΣΟΤ 

ΓΡΑΦΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

FreePBX  

 

Tν FreePBX είλαη έλα ειεχζεξν, εμαηξεηηθά επέιηθην, θαη φρη ηδηαίηεξα πνιχπινθν 

ζηε ρξήζε ,GUI (Graphical User Interface) ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηνπ Asterisk. Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο - ειεχεζεξα δηαζέζηκν, επέιηθην θαη φρη πνιχπινθν - επηιέρζεθε 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλαγθέο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε ηελ παξάζεζε ζηηγκηνηχπσλ νη πινπνηήζεηο δχν 

πεξηπηψζεσλ κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο. 

 

6.4.1 Τινπνίεζε Πεξίπησζεο 3 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηεί ε πινπνίεζε ηεο Πεξίπησζεο 2 (ησλ δχν 

softphone) ηεο πξνεγνχκελεο ελνηεηαο, κε ηε δηαθνξά πσο ηψξα ζα γίλεη κέζσ ηνπ 

γξαθηθφπ πεξηβάιινληνο FreePBX.  

 

Πιεθηξνινγψληαο ηελ ip δηεχζπλζε ηνπ server ζηνλ google browser (Δηθφλα 79), θαη 

ελ ζπλερεία δίλνληαο username/password (Δηθφλα 80) απνθηνχκε πξφζβαζε ζην 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο (Δηθφλα 81).  

 

 

Δηθφλα 80
ε
 : FreePBX  
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Δηθφλα 81
ε
 : FreePBX  

 

Δηθφλα 82
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Ζ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο/πξνζζήθεο ησλ sip clients αξρηθνπνηείηαη ζηελ Δηθφλα 81. 

Δπηιέγνληαο απφ ηελ θαξηέια Tools θαη ην πεδίν Basic ηελ επηινγή Extensions, 

μεθηλά ε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο.  Δθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε sip ζπζθεπέο, 

επηιέγνπκε Generic SIP Device θαη θάλνληαο Submit νδεγνχκαζηε ζηελ Δηθφλα 82. 
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Δηθφλα 83
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Δηθφλα 84
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

ην πεδίν User Extension θαηαρσξνχκε έλαλ αξηζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην λνχκεξν 

πνπ θαιείηαη, ελψ ζην Display Name ην φλνκα πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

softphone πνπ δέρεηαη ηελ θιήζε (Δηθφλα 82). Κάλνληαο scroll down ζπλαληνχκε ην 

πεδίν secret ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηνλ θσδηθφ. Δδψ θαηαρσξνχκε sip300 γηα 

επθνιία (Δηθφλα 83).  
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Δηθφλα 85
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Δηθφλα 86
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Σα ηξία απηά πεδία (User Extension, Display Name θαη secret) πξέπεη πάληα λα 

ζπκπιεξψλνληαη. Σα ππφινηπα πεδία αληηζηνηρνχλ ζε ξπζκίζεηο πνπ είλαη θαζαξά 

ζέκα δηθφ καο εάλ επηιέμνπκε λα ηηο ζπκπεξηιάβνπκε ή φρη. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Δηθφλα 84 βιέπνπκε  ηηο Voicemail & Directory ξπζκίζεηο. Θέηνληαο ην Status ζε 

Enabled, είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαρσξήζνπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ Voicemail, ηε 

δηεχζπλζε Email, θάπνηεο άιιεο επηινγέο κε ηα radiobuttons, θαζψο θαη ην VM 

Context, κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζηελ πινπνίεζε ηεο Πεξίπησζεο 4. Κάλνληαο 

Submit ζην ηέινο ηεο ζειίδαο, νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία (Δηθφλα 85). 
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Δηθφλα 87
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Δηθφλα 88
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Με παξφκνην ηξφπν γίλεηαη ε πξνζζήθε θαη ηνπ δεχηεξνπ sip client (Δηθφλεο 86, 87 

θαη 88). Δπηιέγνληαο ηελ θαξηέια Panel πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο 

βιέπνπκε κία ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ φζσλ πξαγκαηνπνηήζακε κέρξη ζηηγκήο 

(Δηθφλα 89). Δίλαη επδηάθξηηεο νη δχν πξνζζήθεο, ηφζν ηνπ αξηζκνχ “300” κε φλνκα 

John Doe, φζν θαη ηνπ “301” κε φλνκα Jane Doe.  
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Δηθφλα 89
ε
 : FreePBX – Add an extension 

 

Δηθφλα 90
ε
 : FreePBX – Panel 

 

Δπφκελν βήκα είλαη ξχζκηζε ησλ αληίζηνηρσλ account απηψλ ζηα δχν softphone πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. ηηο Δηθφλεο 90 θαη 91 θαίλεηαη ε ξχζκηζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

ζηα softphone Express Talk θαη X-lite αληίζηνηρα. ην Express Talk επηιέμακε ηπραία 

λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ John Doe (“300”), ελψ ζην X-lite ην 

ινγαξηαζκφ ηεο Jane Doe (“301”). 
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Δηθφλα 91
ε
 : Express Talk softphone 

 

 

Δηθφλα 92
ε
 : X-lite softphone 

 

Οινθιεξψλνληαο θαη απνζεθεχνληαο ηηο ξπζκίζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ είκαζηε έηνηκνη 

λα ειέγμνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ φζσλ θάλακε έσο ηψξα. ηελ Δηθφλα 92 

βιέπνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θιήζεο απφ ηνλ John Doe ζηε Jane Doe κε επηηπρία. 
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Δηθφλα 93
ε
 : Softphones 

 

 

6.4.2 Τινπνίεζε Πεξίπησζεο 4 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πεξηβάιινλ FreePBX γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα Custom Context. Σα Custom Contexts απνηειενχλ κία 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ελφηεηα. Δλζσκαηψλνληαη ζην ππάξρνλ Dialplan θαη 

κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ (λα πεξηνξίζνπλ ή λα επεθηείλνπλ) ηηο δπλαηφηεηεο 

θιήζεσλ ησλ clients. πγθεθξηκέλα, ζηε ζπλέρεηα ζα δνχκε πσο, δεκηνπξγψληαο έλα 

Custom Context θαη εθαξκφδνληαο απηφ ζε έλαλ Sip client κπνξνχκε λα πεξηνξίζνπκε 

ηε δπλαηφηεηα θιήζεσλ.  

 

Σν module πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε 

ηνπ FreePBX πνπ εγθαηαζηάζεθε. Παξφια απηά, ππάξρεη ζην αληίζηνηρν site, απφ 

φπνπ θαη ζα ην θαηεβάζνπκε. Σν link πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ην αθφινπζν 

http://mirror.freepbx.org/modules/release/contributed_modules/ 

ην νπνίν καο νδεγέη ζηελ εηθφλα 94. 

http://mirror.freepbx.org/modules/release/contributed_modules/
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Δηθφλα 94
ε
 : Downloading “customercontexts-0.3.3.tgz” 

 

Δπηιέγνληαο ην « customcontexts-0.3.3.tgz » γίλεηαη απνζήθεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αξρείνπ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο (« .tgz » είλαη έλα είδνο ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ, 

φπσο ηα « .rar » αξρεία). Έρνληαο θαηεβάζεη πιένλ ην απαηηνχκελν αξρείν, πξέπεη λα 

γίλεη Upload απηνχ ζην FreePBX. Βξηζθφκελνη ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ, επηιέγνπκε 

ηελ έλδεημε Module Admin πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο (Δηθφλα 

95). Κάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Upload Modules εκθαλίδεηαη ην πεδίν ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζην path φπνπ βξίζθεηαη ην αξρεηφ πνπ θαηεβάζακε λσξίηεξα. 

Καηαρνξψληαο ην απαηηνχκελν path , κε ην θνπκπί Upload  πξαγκαηνπνηείηαη ην 

αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ, θαη πιένλ είκαζηε ζε ζέζε λα ην ρξεζηκνπνηείζνπκε (Δηθφλα 

96). Πιένλ, ην Custom Contexts module εκθαλίδεηαη καδί κε ηα ππφινηπα modules 

(Δηθφλα  97), θαζψο επίζεο έρεη δεκηνπξγεζεί ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ε 

αληίζηνηρε επηινγή Custom Context, ηελ νπνία θαη επηιέγνπκε γηα λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο context (Δηθφλα 98). 
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Δηθφλα 95
ε
 : FreePBX - Module Administration 

 

 

Δηθφλα 96
ε
 : FreePBX - Module Administration - Uploading “customercontexts-

0.3.3.tgz” 
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Δηθφλα 97
ε
 : FreePBX - Module Administration 

 

 

Δηθφλα 98
ε
 : FreePBX - Context 

 

ηα πεδία Context θαη Description θαηαρσξνχκε έλα φλνκα ηεο επηινγήο καο, ρσξίο 

λα επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα. Κάλνληαο Submit δεκηνπξγείηαη ην context κε ην 

φλνκα πνπ νξίζακε θαη νδεγνχκαζηε ζηε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ (Δηθφλα 99). 
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Δηθφλα 99
ε
 : FreePBX - Context 

 

 

Δηθφλα 100
ε
 : FreePBX - Context 

 

ηελ Δηθφλα 99, επηθεληξψλνπκε ζην ηκήκα Set All, ην νπνίν είλαη απηφ πνπ καο 

ελδηαθέξεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Θέηνληαο ην Set All To ζε Deny, θαη 

θάλνληαο Submit έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα context ην νπνίν απαγνξεχεη θάζε θιήζε 

(Δηθφλα 100).  
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Δηθφλα 101
ε
 : FreePBX - Extension 

 

 

Δηθφλα 102
ε
 : FreePBX - Extension 

 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα επηιέμνπκε θάπνην extension ζην νπνίν ζα ην 

εθαξκφζνπκε. Δπηιέγνληαο Extensions απφ ηελ θαξηέια Tools, βιέπνπκε ηα 

θαηαρσξεκέλα extensions (Δηθφλα 101), απν ηα νπνία επηιέγνπκε ηπραία ην “301”, 

αλνίγνληαο παξάιιεια ηελ θαξηέια ξπζκίζεσλ απηνχ (Δηθφλα 102). Αλάκεζα ζηα 

πεδία ξπζκίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη, ππάξρεη θαη ην πεδίν Custom Context (Δηθφλα 

103). Σν ζπγθεθξηκέλν πεδίν, εμ αξρήο δελ έρεη θάπνηα ξχζκηζε. Γηα λα 

εθαξκφζνπκε ην context πνπ κφιηο δεκηνπξγήζακε, ζα πξέπεη λα ην επηιέμνπκε απφ 

ηε ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ context, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 103. ηε ζπλέρεηα 

θάλνπκε Submit γηα λα απνζεθεπηνχλ νη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην extension “301”, θαη 

αθνινχζσο ελεξγνπνηνχκε ην X-lite softphone (φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ην account 

ηνπ “301”) (Δηθφλα 104). 
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Δηθφλα 103
ε
 : FreePBX - Extension 

 

 

Δηθφλα 104
ε
 : Softphone 
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ηε πινπνίεζε ηεο Πεξίπησζεο 3 είδακε ηελ επίηεπμε θιήζεο απν ηε Jane Doe 

“301” ζηνλ John Doe “300”. Έρνληαο εθαξκφζεη ην context πνπ δεκηνπξγήζακε 

πξνεγνπκέλσο ζηε Jane Doe “301”, επηρεηξνχκε ηελ ίδηα θιήζε γηα δεχηεξε θνξά 

(Δηθφλα 104). πσο βιέπνπκε ζηελ Δηθφλα 105, ζηελ νζφλε ηνπ softphone 

εκθαλίδεηαη ζην κήλπκα Call failed Service Unavailable, πξάγκα αλακελφκελν ιφγν 

ηεο ηξνπνπνίεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

 

Δηθφλα 105
ε
 : Softphone 

 

ηελ πεξίπησζε απηή, δεκηνπξγήζακε έλα context ην νπνίν απαγνξεχεη ζην extension 

φπνπ εθαξκφδεηαη λα θάλεη νπνηαδήπνηε θιήζε. Οη δπλαηφηεηεο φκσο ησλ Context 

Modules είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο. Γηα παξάδεηγκα, δχλαηαη λα επηηξέπνπλ θιήζεηο 

πξνο ζπγθεθξηκέλνπο κφλν αξηζκνχο, ελά ζε άιινπο λα ηηο απνξξίπηνπλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, θαη γηα φζα είδακε (ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο) πην πάλσ, ην 

FreePBX απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Asterisk, 

έρνπλ γλσξίζεη θαη ζπλερίδνπλ λα γλσξίδνπλ ηξνκεξή επηηπρία ζηνπο θχθινπο ηεο 

ηειεθσλίαο.  
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6.5 Αμηνιφγεζε Αζθάιεηαο Asterisk & FreePBX 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα αζθάιεηαο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνλ Asterisk θαη ην FreePBX, θαη ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα βήκαηα 

πνπ εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνιακβάλνπλ ηπρφλ επηζέζεηο απφ 

θαθφβνπινπο ρξήζηεο. 

 

Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ Asterisk είλαη πσο ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ 

ζπλνδεχεη ε απνπζία θάπνησλ βαζηθψλ ξπζκίζεσλ αζθάιεηαο. Θα πξέπεη ν ίδηνο ν 

ρξήζηεο λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη, δηφηη δηαθνξεηηθά εηλαη εμνινθιήξνπ εθηεζηκέλνο 

ζε πνιιψλ εηδψλ επηζέζεηο. Δπηζέζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ είηε ηνπ 

server είηε ηνπ GUI (FreePBX). ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη ελέξγεηεο – 

βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο νκαδνπνηεκέλεο 

ζε δχν θαηεγνξίεο, ελέξγεηεο γηα πξνζηαζία ηνπ server θαη ελέξγεηεο γηα πξνζηαζία 

ηνπ GUI.   

 

 

6.5.1 Δληζρχνληαο ηελ Αζθάιεηα ζηνλ Asterisk Server 

 

[Αλλαγή τος  root password στον  Asterisk Server] 

Ζ πξψηε αιιαγή ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνβεί ν δηαρεηξηζηήο είλαη ε αιιαγή ηνπ 

θσδηθνχ ηνπ root ζην server. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη θάλνληαο αξρηθά login, θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή « # passwd », φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 106. 

 

 

Δηθφλα 106
ε
 : Αιιαγή ηνπ  root password ζηνλ  Asterisk Server 
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[Αλλαγή τος απσείος safe_asterisk ] 

Μία ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Asterisk είλαη ν ζπλδπαζκφο ησλ πιήθηξσλ 

Alt+F9. Με ην ζπλδπαζκφ απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ θνλζφια CLI 

ρψξηο λα έρεη πξνεγεζεί login. Ζ ξχζκηζε πνπ ζα ηξνπνπνηεζεί γηα λα θαιπθζεί απηφ 

ην «θελφ» αζθάιεηαο βξίζθεηαη ζην αξρείν κε φλνκα safe_asterisk ζην directory 

/usr/sbin/. Με ηελ εληνιή « # nano /usr/sbin/safe_asterisk » ην αξρείν αλνίγεη γηα 

επεμεξγαζία. πγθεθξηκέλα, ε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί είλαη ε 

CONSOLE = yes. Θέηνληάο ηε ζε CONSOLE = no απελεξγνπνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ πιήθηξσλ πνπ αλαθέξζεηθε πξνεγνπκέλσο (Δηθφλα 107). 

 

 

Δηθφλα 107
ε
 : Αιιαγή ηνπ αξρείνπ safe_asterisk 

 

[Αλλαγή τος hostname ] 

ην αξρείν hosts ηνπ θαθέινπ /etc/ είλαη απνζεθεπκέλν ην φλνκα ηνπ VoIP  server. 

πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 108, ν server έρεη ην φλνκα localhost.localdomain. ηελ 

πξσηαξρηθή ηνπο κνξθή, ζηε ζέζε ηνπ localhost.localdomain ππήξρε ην 

asterisk.localdomain, θαη ζηε ζέζε ηνπ localhost ην asterisk. Αιιάδνληαο ηε κνξθή 

απηψλ ειαρηζηνπνηνχκε ηηο πηζαλφηεηεο αλίρλεπζεο ηνπ είδνπο ηνπ server. Οη αιιαγή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην αξρείν /etc/sysconfig/network, φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 109. 
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Δηθφλα 108
ε
 : Αξρείν /etc/hosts 

 

 

Δηθφλα 109
ε
 : Αιιαγή ηνπ αξρείνπ /etc/sysconfig/network 

 

[Αλλαγή σε Https ] 

πλήζσο, ζηνπο VoIP server είλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ζην internet. Γηα ην ιφγν 

απηφ, επηβάιιεηαη ε ρξήζε SSL/Http αζθαιψλ ζπλδέζεσλ. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ, 

πξέπεη λα θαηεβάζνπκε θαη λα εγθαηαζηήζνπκε ην αξρείν mod_ssl πιεθηξνινγψληαο  

ηελ εληνιή « # yum -y install mod_ssl » φπσο θαίλεηαη ζηηο Δηθφλεο 110 θαη 111. 
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Δηθφλα 110
ε
 : Asterisk 

 

 

Δηθφλα 111
ε
 : Asterisk 

 

ζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ δελ απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο, αιιά θάπνηεο απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο, ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβεί θάπνηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ζπζηήκαηφο ηνπ. Κιαζζηθφ επίζεο βήκα είλαη ε κε ρξήζε ησλ ζπλεζηζκέλσλ ports 

γηα ηελ πξφζβαζε ζην internet. ε επίπεδν εξγαιείσλ, θπθινθνξεί θαη ζπγθεληξψλεη 

θαιέο θξηηηθέο ην εξγαιείν Fail2Ban. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν ηνπ νπνίνπ ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα έγγπηαη ζηνλ έιεγρν ησλ log files θαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ ip 
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δηεπζχλζεσλ πνπ εκθαληδφληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ επαλειιεκέλεο θαη αλεπηηπρείο 

εηζφδνπο ζην ζχζηεκα. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεί ηνπο iptables ψζηε 

λα απνξξίπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο ip δηεπζχλζεηο γηα δηάζηεκκα πνπ νξίδεη ν 

δηαρεηξηζηήο.  

 

Πξαγκαηνπνηψληαο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα αξρεία ξπζκίζεσλ ηνπ Asterisk, 

επηβάιιεηαη, κε ηελ νιθιήξσζε απηψλ, ε επαλεθθίλεζε ηνπ ζπηήκαηνο πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη θφξησζε ησλ λέσλ ξπζκίζεσλ. Σα ηέζζεξα παξαπάλσ βήκαηα απνηεινχλ 

βαζηθέο δηθιείδεο αζθαιείαο, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη 

κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

6.5.2 Δληζρχνληαο ηελ Αζθάιεηα ζην FreePBX 

 

[Αλλαγή τος  admin password στο  FreePBX] 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ Asterisk θαη ηνπ FreePBX, ηελ πξψηε 

πξνζπάζεηα εηζφδνπ κέζσ ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο δηαδέρεηαη κία 

θφξκα ε νπνία δεηά username/password. Σα default ζηνηρεία πνπ νξίζηεθαλ θαηά 

ηελ εγθαηάζηαζε εηλαη ηα admin/admin. Καηά θαηξνχο έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιια 

δεπγάξηα ζηνηρείσλ ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζην FreePBX. Μεξηθά απφ 

απηά είλαη : 

 admin/password 

 admin/passworm 

 maint/admin 

 maint/maint 

 maint/password 

 maint/passworm 

 wwwadmin/password 

 wwwadmin/wwwadmin 

 wwwadmin/admin 

 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο απηά ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο είλαη ηδηαίηεξα πηζαλφ λα 

αλαθαιπθζνχλ, θαη κία κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε κέζσ ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο λα πξνθαιέζεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληζηάηαη λα  
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πξαγκαηνπνηείηαη αιιαγή απηψλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ FreePBX, φπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 112. 

 

 

Δηθφλα 112
ε
 : FreePBX 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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7.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο φξνο αζθάιεηα έρεη απνθηήζεη ηε δηάζηαζε ελφο ηεξάζηηνπ ζέκαηνο, ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη εθζεηηθά ιφγσ ηεο πςειήο δηαζχλδεζεο κε ην 

δηαδίθηπν θαηά ηελ εθηέιεζε πνηθίισλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε ρξήζε επξπδσληθψλ 

ηερλνινγηψλ. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κνξθνπνίεζε ησλ θαθφβνπισλ επηζέζεσλ 

θαη απεηιψλ ζε πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο θαη άκεζεο, έρνπλ νδεγήζεη ηελ πιεηνςεθία 

ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ λα δψζνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (security assessment) 

παξέρεηαη κία επξεία επηζθφπεζε αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

κε χπαξμε εππαζεηψλ, ή ζε πεξίπησζε χπαξμεο πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε θαη ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ρξήδεη επξείαο εθαξκνγήο, ελψ 

παξάιιεια ε δηζηαθηηθφηεηα  νξηζκέλσλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζή ηεο ζα πξέπεη λα 

ειαρηζηνπνηεζεί, εάλ φρη λα εμαιεηθζεί.  

 

ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ  VOIP & IPTV, φιεο νη επηζέζεηο αζθάιεηαο έρνπλ ζαλ 

ζηφρν λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ππάξρνπζεο αδπλακίεο/εππάζεηεο κε απνηέιεζκα λα 

πιήμνπλ ηελ Δκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ Αθεξαηφηεηα θαη ηε Γηαζεζηκφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ εθείλεο επεμεξγάδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ, ηελ αικαηψδε δηάδνζε 

απηψλ ησλ ππεξεζηψλ/ηερλνινγηψλ νθείιεη λα ζπλνδεχεη αλάινγε πξφνδνο ζηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο. Ο επθνιφηεξνο ηξφπνο λα ζπκβεί απηφ είλαη κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο αζθάιεηαο.  

 

Δλ θαηαθιείδη, βξηζθφκελνη ζε έλαλ θφζκν πνπ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ζηε κεηαηξνπή ηεο ζε ειεθηξνληθά δεδνκέλα, ε αμηνιφγεζε ηεο 

αζθάιεηαο γίλεηαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ είλαη αξθεηά 

απαηηεηηθφ θαη δελ αλέρεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή παξαβίαζεο. 
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