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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εποχή που διανύουµε, οι περισσότεροι οργανισµοί βασίζουν πλέον ένα µεγάλο
µέρος της λειτουργίας τους σε πληροφοριακά συστήµατα, γεγονός που καθιστά την
ανάγκη για ασφάλεια ζήτηµα ύψιστης σηµαντικότητας. Στο διαδίκτυο σηµειώνονται
καθηµερινά ολοένα και περισσότερες επιθέσεις και η προσπάθεια για περιορισµό, και
πιο αισιόδοξα για εξάλειψή τους, οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης εξειδικευµένης
γνώσης για τα γεγονότα που διαδραµατίζονται σε ένα δίκτυο. Αν και οι µέθοδοι και
τα εργαλεία για την προστασία των συστηµάτων βελτιώνονται συνεχώς, ο αριθµός
των επιτυχηµένων επιθέσεων συνεχώς αυξάνει. Σε αυτό µεγάλο ρόλο παίζει η
πολυπλοκότητα των συστηµάτων, αλλά και ο αυξανόµενος αριθµός των διαθέσιµων
από το διαδίκτυο πόρων. Η παρούσα διπλωµατική εργασία πραγµατεύεται το θέµα
της ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων, παρουσιάζοντας ταξινοµώντας και
αναλύοντας τα θέµατα ασφάλειας στο διαδίκτυο και εµβαθύνει στις µεθόδους και τις
τεχνικές κρυπτογράφησης πραγµατοποιώντας συγκριτική ανάλυσή τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στην σύγχρονη εποχή, η κατοχή δεδοµένων και πληροφοριών αναδεικνύεται σε
καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και επικράτησης σε πολλά και διαφορετικά
επίπεδα. Ο αγώνας επικράτησης και απόκτησης ισχύος ακόµη και σε επίπεδο κρατών,
µετατρέπεται σε αγώνα εξασφάλισης πολύτιµων πληροφοριών. Αντίστοιχα, στο χώρο
των επιχειρήσεων, η διαθεσιµότητα δεδοµένων και πληροφοριών, σχετικών τόσο µε
την ίδια την επιχείρηση, όσο και µε το άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον της
(οικονοµικό, τεχνολογικό, πολιτικό, κοινωνικό), αποτελεί δυνητικά ένα ισχυρό όπλο
για την επιβίωση και ανάπτυξή της στις έντονα ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς.
Ο καθοριστικός παράγοντας για την αξιοποίηση του όπλου αυτού είναι η
αποτελεσµατική διαχείριση των διαθέσιµων πληροφοριών, ώστε τελικά να παρέχουν
την πληροφόρηση που είναι πραγµατικά χρήσιµη και κρίσιµη για την επιχείρηση. Η
πληροφοριακή τεχνολογία (Information Technology – IT) παρέχει τα µέσα και τα
εργαλεία για την κάλυψη της ανάγκης δηµιουργίας, συλλογής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης, διάθεσης και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ διαφόρων µερών εντός
ή έκτος της επιχείρησης.
Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων (Information Systems – IS) έχει συµβάλλει
σε µεγάλο βαθµό στην αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των συναλλαγών, δίνοντάς
τους έναν ηλεκτρονικό χαρακτήρα, παρέχοντας εκπληκτικές ευκολίες αλλά και
εγκυµονώντας ταυτόχρονα σηµαντικούς κινδύνους. Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει
πολλές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην χρήση πληροφοριακών συστηµάτων και
διαδικτυακών εφαρµογών για την επίτευξη των στόχων και της βασικής
λειτουργικότητάς τους.
Βέβαια η παραµικρή δυσλειτουργία, διακοπή ή παράνοµη διείσδυση στα συστήµατα
αυτά µεταφράζεται σε κόστος, είτε από άµεσες οικονοµικές απώλειες, είτε από την
αδυναµία του οργανισµού να λειτουργήσει αποδοτικά. Εκτός από τις οικονοµικές
επιπτώσεις όµως, τα προβλήµατα ασφαλείας πληροφοριακών συστηµάτων γίνονται
ακόµα πιο αισθητά σε συστήµατα που περιέχουν ευαίσθητα δεδοµένα ή επιτελούν
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«ευαίσθητες» και σηµαντικές λειτουργίες, όπως τα συστήµατα του στρατού, της
εναέριας κυκλοφορίας, των ιατρικών δεδοµένων και των ευαίσθητων προσωπικών
δεδοµένων.
∆εν υπάρχει λοιπόν αµφιβολία ότι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων έχει
τεράστια σηµασία στην σύγχρονη κοινωνία και πρέπει να διαδραµατίζει πρωταρχικό
ρόλο κατά την σχεδίαση, συντήρηση και χρήση τους.

1.2 Σκοπός Εργασίας
Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το ζήτηµα της ασφάλειας των πληροφοριακών
συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, θα εµβαθύνει στους αλγόριθµους κρυπτογράφησης
µε σκοπό να µελετηθεί κατά πόσο οι εξετασθέντες αλγόριθµοι ικανοποιούν τις
ακόλουθες παραµέτρους ασφαλείας: εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, έλεγχος
πρόσβασης, αποδοτικότητα, ιδιωτικότητα. Ουσιαστικά, η συγκεκριµένη εργασία
φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην επιστηµονική έρευνα έναν συγκριτικό πίνακα ο
οποίος θα παρουσιάσει τη συχνότητα και την κρισιµότητα των προαναφερθέντων
παραµέτρων καθώς και ένα ραβδόγραµα συχνοτήτων.
Για να καλυφθεί πληρέστερα το θέµα θεωρήθηκε σκόπιµο πριν από την διεξαγωγή
της έρευνας να εξετασθούν τα ακόλουθα ζητήµατα:
•

Οι απειλές που µπορούν να προκύψουν από την λειτουργία πληροφοριακών
συστηµάτων και ο τρόπος αντιµετώπισής τους.

•

Η χρησιµότητα της κρυπτογραφίας και των Firewalls στην αντιµετώπιση
τέτοιων απειλών.

•

Τα διάφορα όπλα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσω διαδικτύου για την
καταστροφή ή την άντληση ορισµένων πληροφοριών.

1.3 Διάρθρωση της παρούσας εργασίας
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αποδίδεται
συνοπτικά το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εργασία, γίνεται µία εισαγωγή στο
θέµα και τον σκοπό της και παρουσιάζεται η δοµή της.
9

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο των πληροφοριακών
συστηµάτων, τα συστατικά τους µέρη, ο σκοπός τους όπως και τα πλεονεκτήµατα –
µειονεκτήµατά τους. Επίσης γίνεται αναφορά στα firewalls, όπου αφού οριστούν,
παρουσιάζονται οι µορφές και οι τύποι τους και παρατίθενται τα βασικότερα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατά τους. Ακόµη στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα
είδη επιθέσεων που απειλούν το διαδίκτυο καθώς και στα όπλα µαζικής
καταστροφής.
Στο τρίτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Η
βιβλιογραφική επισκόπηση χωρίζεται σε δύο µέρη, το πρώτο από τα οποία αφορά τις
σηµαντικότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί γύρω από τα πληροφοριακά συστήµατα.
Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζονται, πιο εξειδικευµένα, µελέτες σχετικές µε τις
τεχνικές κρυπτογράφησης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας και τα βήµατα που
ακολούθησε ο συγγραφέας κατά το στάδιο της εκπόνησης της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας. Επίσης θα παρουσιαστούν προτάσεις για µελλοντική έρευνα.
Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της ασφάλειας των
πληροφοριακών συστηµάτων, στα προβλήµατα ασφάλειας που µπορεί να προκύψουν,
τους τρόπους αντιµετώπισής τους και τέλος γίνεται µία αναφορά στην σχέση που έχει
η σηµερινή κρίση µε την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων. Επίσης,
παρουσιάζονται θέµατα ασφάλειας σε περιβάλλον διαδικτύου. Ακόµη παρουσιάζεται
η έννοια της κρυπτογραφίας, οι µορφές της όπως και τα πλεονεκτήµατα –
µειονεκτήµατά της για να καταλήξουµε στο παραδοτέο της εργασίας, το οποίο όπως
προαναφέρθηκε είναι η διερεύνηση κατά πόσο οι χρησιµοποιηθέντες αλγόριθµοι
κρυπτογράφησης ικανοποιούν τις ακόλουθες παραµέτρους ασφαλείας
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί ο επίλογος της εργασίας και παρουσιάζονται τα
σηµαντικότερα συµπεράσµατα αυτής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
2.1 Πληροφοριακά Συστήματα

2.1.1 Έννοια – Χαρακτηριστικά Πληροφοριακών Συστημάτων

Στην προσπάθεια µας να ορίσουµε την έννοια του «Πληροφοριακού Συστήµατος», θα
λέγαµε ότι είναι εκείνος ο µηχανισµός, ο οποίος παρέχει τα µέσα για την συλλογή,
την αποθήκευση, την παραγωγή και την διανοµή των πληροφοριών, που εξυπηρετούν
τις πληροφοριακές ανάγκες ενός οργανισµού και υποστηρίζουν τις δραστηριότητές
του, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο σχεδιασµού και
λήψης αποφάσεων για τον οργανισµό (Avital, 2003).
Η θεωρία των Πληροφοριακών Συστηµάτων άρχισε να αναπτύσσεται κατά την
διάρκεια της δεκαετίας του 1950 στο χώρο των Θετικών Επιστηµών και καθορίζεται
από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία συνίστανται στα εξής (De Lone and
McLean, 1992):
•

∆ιαίρεση των συστηµάτων σε κατηγορίες, έτσι ώστε να διευρύνονται και να
ελέγχονται τα ειδικά χαρακτηριστικά τους

•

Αντιµετώπιση ενός συστήµατος ως σύνολο για την επίλυση των προβληµάτων
του

•

Ανάπτυξη µοντέλων για την ανάλυση της λειτουργίας ενός συστήµατος, και

•

∆υναµική παρέµβαση στο σύστηµα (τι είναι και πως λειτουργεί).

Ένας άλλος ορισµός για τα Πληροφοριακά Συστήµατα είναι ο εξής (Jayaratna N.,
1994): Πληροφοριακό Σύστηµα είναι ένα σύστηµα:
(α) Προσδιορισµού, κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσµατικό, των πραγµατικών
αναγκών των χρηστών, και
(β) ∆ηµιουργίας συστήµατος επεξεργασίας πληροφοριών για να ικανοποιούνται οι
ανάγκες αυτές.
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Το σύστηµα επεξεργασίας φροντίζει την συνεχή ικανοποίηση των µεταβαλλόµενων
αναγκών των χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται µε:
•

Τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο απόκτησης, αποθήκευσης, επεξεργασίας,
διάδοσης και παρουσίασης των πληροφοριών.

•

Την παροχή µέσων και περιβάλλοντος αποθήκευσης στους εµπλεκόµενους
χρήστες να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα λήψης αποφάσεων.

•

Την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού
σχεδιασµού της επιχείρησης - οργανισµού.

Ο ορισµός αυτός έχει το πλεονέκτηµα να δίνει, κατά τρόπο ολοκληρωµένο, τις
λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήµατος τονίζοντας ταυτόχρονα και το δυναµικό
χαρακτήρα του.

2.1.2 Συστατικά μέρη ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Όπως όλα τα συστήµατα έτσι και τα πληροφοριακά έχουν εισροές, όπου µέσω
κάποιας επεξεργασίας µετατρέπονται σε εκροές, λειτουργούν µέσα σε κάποιο
περιβάλλον το οποίο και τα χαρακτηρίζει, ενώ υπάρχει και ένας µηχανισµός
ανατροφοδότησής τους. Τα συστατικά αυτά µέρη τα οποία αποτελούν διακριτά
χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι (Κιουντούζης, 2002):
Εισροές: η συλλογή ή απόκτηση ακατέργαστων δεδοµένων (Raw data) που µπορεί να
είναι µορφής alpha, numeric, ή alphanumeric και που προέρχονται είτε από το
εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
Εκροές: η διανοµή και διάχυση των επεξεργασµένων πληροφοριών στα άτοµα ή στις
δραστηριότητες που θα χρησιµοποιηθούν.
Επεξεργασία: η µετατροπή, ο χειρισµός και η ανάλυση των ακατέργαστων δεδοµένων
σε τέτοια µορφή που έχουν περισσότερη σηµασία για τα άτοµα.
Ανατροφοδότηση (feedback): εκροή του συστήµατος που επιστρέφει στα κατάλληλα
µέλη της επιχείρησης για να τα βοηθήσει στην αξιολόγηση και διόρθωση των
εισροών.
Από τεχνικής απόψεως, τα συστατικά µέρη ενός πληροφοριακού συστήµατος είναι:
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Υλικό (hardware): δηλαδή ένα σύνολο συσκευών όπως επεξεργαστές, οθόνες,
πληκτρολόγια που δέχονται δεδοµένα και πληροφορίες, τα επεξεργάζονται και τα
εµφανίζουν
Λογισµικό (software): ένα σύνολο προγραµµάτων που δίνουν την δυνατότητα στο
υλικό να επεξεργαστεί τα δεδοµένα
Βάση δεδοµένων (database): η µία συλλογή σχετιζόµενων αρχείων, πινάκων,
σχέσεων κλπ που αποθηκεύει δεδοµένα και τις µεταξύ τους σχέσεις
∆ίκτυο: το σύστηµα που επιτρέπει το µοίρασµα των πόρων σε διαφορετικούς Η/Υ
∆ιαδικασίες: ένα σύνολο οδηγιών για το πώς συνδυάζονται τα ανωτέρω συστατικά
µέρη έτσι ώστε να γίνεται η επεξεργασία πληροφοριών και να παράγονται οι
επιθυµητές εκροές και τέλος
Άτοµα (ανθρώπινος παράγοντας): όσοι εργάζονται µε το σύστηµα ή χρησιµοποιούν
τις εκροές του.

2.1.3 Σκοπός Πληροφοριακών Συστημάτων

Όπως οποιοδήποτε άλλο σύστηµα, τα Πληροφοριακά συστήµατα λειτουργούν µέσα
σε ένα περιβάλλον και έχουν ένα σκοπό. Το περιβάλλον περιλαµβάνει συνήθως την
επιχείρηση ή τον οργανισµό, τις λειτουργίες των οποίων στηρίζει καθώς και τις αξίες,
την κουλτούρα και τα οράµατα αυτών. Ο σκοπός Πληροφοριακών συστηµάτων είναι
να παρέχουν λύση σε προβλήµατα της επιχείρησης ή του οργανισµού οπού
λειτουργούν. Ως σπουδαιότεροι σκοποί των διαφόρων Πληροφοριακών συστηµάτων
αναφέρονται οι εξής:
•

η συλλογή και αποθήκευση δεδοµένων τα οποία µε κατάλληλη επεξεργασία
να µετασχηµατίζονται σε χρήσιµη πληροφόρηση,

•

η παροχή λειτουργικής πληροφόρησης στους εργαζοµένους για να επιτελούν
µε τον καλύτερο τρόπο τις καθηµερινές συναλλαγές και δραστηριότητες µιας
επιχείρησης ή ενός οργανισµού,

•

η παροχή στρατηγικής πληροφόρησης µε κατάλληλη µορφή στα διευθυντικά
στελέχη για να παίρνουν τις πιο σωστές αποφάσεις,

13

•

η επέκταση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης µέσω της σύνδεσης του
πληροφοριακού συστήµατος µε εκείνα των προµηθευτών, των ενδιάµεσων και
των πελατών της προκειµένου να δηµιουργηθούν οφέλη από την απόκτηση
επιπρόσθετης πληροφόρησης.

2.1.4 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Π.Σ.

Υπάρχουν

πολλά

είδη

πληροφοριακών

συστηµάτων

που

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και τις οικονοµικές δυνατότητες της
επιχείρησης. Τα σηµαντικότερα πληροφοριακά συστήµατα είναι τα εξής:
•

SCMS (Supplier and Contract Management System / Συστήµατα ∆ιαχείρισης
Αλυσίδας Εφοδιασµού)

•

KMS (Knowledge Management Systems / Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης)

•

OAS (Office Automation Systems / Συστήµατα Αυτοµατοποίησης Γραφείου)

•

TPS

(Transaction

Processing

Systems

Συστήµατα

/

Επεξεργασίας

Συναλλαγών)
•

ERP (Enterprise resource planning / Συστήµατα Eνδοεπιχειρησιακού
Σχεδιασµού)

•

ESS (Executive Support Systems / Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης)

•

DSS (Decision Support Systems / Συστήµατα Υποστήριξης Απόφασης)

•

MIS

(Management

Information

Systems

/

∆ιοικητικά

Συστήµατα

Πληροφόρησης)
Το ποιό ή ποια από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήµατα θα επιλέξει η επιχείρηση
εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία
για το καθένα σύστηµα, ανάλογα βέβαια την επιχείρηση. Ας δούµε όµως αναλυτικά
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των πληροφοριακών αυτών συστηµάτων.
Είναι γεγονός πως στην εποχή της ευρυζωνικότητας που µας διέπει τα Πληροφοριακά
Συστήµατα παρέχουν στις επιχειρήσεις πολλά οφέλη και υπηρεσίες. Κάποια από αυτά
τα οφέλη που προσκοµίζει η εταιρεία είναι η ταχύτατη και ακριβής επεξεργασία
δεδοµένων, η µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και η ταχύτατη επικοινωνία µεταξύ
τοποθεσιών. Προσφέρουν επίσης δυνατότητα καλύτερου συντονισµού ατόµων,
οµάδων και υπηρεσιών, υποστήριξη αποφάσεων, αυτοµατοποίηση και βελτίωση της
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ροής των εργασιών, αύξηση της αποτελεσµατικότητας του Οργανισµού και καλύτερη
αξιοποίηση των πολύτιµων δεδοµένων του. Αξίζει ,ωστόσο, να γίνει µια πιο
ενδελεχής ανάλυση, που να έγκειται στα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το καθένα
ΠΣ.
Αρχικά, τα SCMS συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των αποθεµάτων, στην
αυτοµατοποίηση των παραγγελιών από τους προµηθευτές και στην βελτίωση του
προγραµµατισµού των διαδικασιών της. Προσφέρουν επίσης καλύτερη αναζήτηση
και επιλογή προµηθευτών και παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Τµήµα
των SCMS, τα CSM (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας) παρέχουν
επίσης πολλά πλεονεκτήµατα, καθώς συγχρονίζουν τις διαδικασίες στην αγορά και
στην παραγωγή και διακινούν τα προϊόντα πιο γρήγορα, ολοκληρώνουν τα logistics
του προµηθευτή και µειώνουν το χρόνο, την προσπάθεια και το κόστος αποθήκευσης.
Tα OAS παρέχουν ένα είδος ολοκληρωµένου λογισµικού που διευκολύνει κατά πολύ
τις διαδικασίες µιας επιχείρησης και τον καθορισµό προτεραιοτήτων. ∆ιευκολύνουν
την επικοινωνία ανάµεσα στους χρήστες και στους διαφορετικούς χώρους της
επιχείρησης. Την ίδια στιγµή προσφέρουν και έναν καταρτισµένο εργονοµικό
σχεδιασµό, ενώ σύµφωνα µε τις περισσότερες αναφορές από εργαζόµενους σε
επιχειρήσεις όπου χρησιµοποιήθηκαν τα OAS παρέχουν κι ευχάριστες συνθήκες
εργασίας. Συγχρόνως, τα KMS ανακαλύπτουν και κωδικοποιούν τη γνώση, κάνουν
εφικτή την πρόσβαση στη γνώση σε όλους και τη διανέµουν και δηµιουργούν γνώση
σχετικά µε τις αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού.
Tα TPS διαχειρίζονται τις συναλλαγές της επιχειρήσεις διευκολύνοντας έτσι το
συντονισµό των εργασιών καθώς παρέχουν εξειδικευµένες και λεπτοµερειακές
αναφορές στα ανώτερα στελέχη του Οργανισµού. Τα Συστήµατα Υποστήριξης
Επιτελικών Στελεχών στηρίζονται στη διαλογική επεξεργασία και καθορίζουν τις
προβολές τους µέσω συγκεντρωτικών αναφορών . Ένα πλεονέκτηµα που παρέχουν τα
Συστήµατα Υποστήριξης ∆ιοίκησης (ESS ) είναι ότι καταφέρνουν και κρατούν
ενήµερη τη διοίκηση και σε επαφή µε τα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης. Tα DSS
συστήµατα πάλι είναι ευέλικτα, προσαρµόσιµα και γρήγορα, ενώ υποστηρίζουν και
τη διαδικασία των αποφάσεων.
Επιπλέον, είναι αξιοσηµείωτο ότι και τα ∆ιοικητικά Συστήµατα Πληροφόρησης
(MIS) επικεντρώνονται σε διαδικασίες ελέγχου ,ενώ συγχρόνως τις εκσυγχρονίζουν,
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παραδίδοντας και αναλυτικές αναφορές ελέγχου στα ανώτερα στελέχη. Όσον αφορά
τα οφέλη που έχει µια επιχείρηση από τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων έχουµε
να αναφέρουµε και τα πλεονεκτήµατα των ERP πληροφοριακών συστηµάτων.
Εστιάζουν την προσοχή τους στην έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, ενώ συγχρόνως
µειώνουν το κόστος και επιταχύνουν τις διαδικασίες που εκκρεµούν και αυτές που
ήδη ολοκληρώνονται. Συγκροτούν σε ένα ενιαίο σύνολο τον προγραµµατισµό της
παραγωγής, των αποθεµάτων της επιχείρησης, τις πωλήσεις που αυτή επιτυγχάνει και
το λογιστήριο. Επιπλέον, συγκροτούν µία σταθερή δοµή και οργάνωση έναν δηλαδή
Οργανισµό-Επιχείρηση. Η τεχνολογία αποκτά µια Οµοιόµορφη Ενοποιηµένη
Υποδοµή (δηλαδή πλατφόρµα), οι λειτουργίες γίνονται πιο αποτελεσµατικές και οι
διαδικασίες της επιχείρησης στρέφονται περισσότερο στον πελάτη (πελατο - κεντρική
συµπεριφορά).
Τέλος, τα ERP βοηθούν στη διαχείριση πολλών τµηµάτων της επιχείρησης, όπως της
Αποθήκης της, τη διοίκηση της παραγωγής ,τη διαχείριση των παγίων και τη
συντήρηση και επιδιόρθωση του εξοπλισµού, ενώ επίσης ρυθµίζουν τις πωλήσεις και
τις διανοµές, διαχειρίζονται τα παραστατικά, καθορίζουν µία ενιαία τιµολογιακή
πολιτική και επιπρόσθετα διαχειρίζονται τις προµήθειες και τα αποθέµατα της.
Εκτός όµως από τα πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν τα
πληροφοριακά συστήµατα, αναγκαίο είναι να αναφερθούµε και στα µειονεκτήµατά
τους. Αρχικά, το MIS έχει έλλειψη δηµιουργικότητας και ποιοτικής πληροφορίας. Τα
συστήµατα αυτά δεν προσαρµόζονται εύκολα και η αναλυτική ικανότητά τους δεν
είναι επαρκείς σε σχέση µε άλλα συστήµατα. Αξίζει να αναφερθεί ένα ακόµη
πληροφοριακό σύστηµα, το TPS. Το συγκεκριµένο συµβάλλει καθοριστικά για την
επιτυχία µιας επιχείρησης µιας και οργανώνει αρκετές λειτουργίες της όπως είναι οι
προµήθειες πρώτων υλών αλλά και ο έλεγχος ποιότητας. Οπότε είναι πολύ εύκολο να
διαπιστωθούν λάθη που οδηγούν στην όχι καλή πορεία της επιχείρησης.
Ακόµη ένα είδος είναι το DSS. Σ’ αυτό όχι µόνο λόγω επιβάρυνσης του συστήµατος
µε καινούργιους χρήστες µειώνεται αισθητά η επίδοσή του, αλλά και λειτουργεί µόνο
στο ίδιο περιβάλλον της επιχείρησης. Ανάλογο µειονέκτηµα υπάρχει και στο KMS
καθώς δεν δηµιουργεί την εντύπωση ενός αυθεντικού συστήµατος, κάτι το οποίο
είναι πολύ σηµαντικό στην λειτουργία του.
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Το ERP είναι το τελευταίο πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτύξουµε. Η ανάπτυξη
και η δηµιουργία του αποτελεί µια χρονοβόρα διαδικασία που είναι πολύ ακριβή, δεν
είναι ευέλικτο σύστηµα και υπάρχουν προβλήµατα ολοκλήρωσης µε άλλα
πληροφοριακά συστήµατα. Όσο αφορά στον τεχνολογικό τοµέα του υπάρχει µεγάλη
δυσκολία στην προσαρµογή για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και χρειάζεται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα συντήρηση και αναβάθµιση. Επιπλέον, στον οικονοµικό
τοµέα, οι χρήστες απαραίτητο είναι πρώτα να εκπαιδεύονται για να µπορέσουν να το
χρησιµοποιήσουν. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει µια µακροπρόθεσµη απόδοση
επένδυσης γι’ αυτό το σύστηµα, γεγονός που οικονοµικά δαπανούνται αρκετά
χρήµατα.

2.2 Firewalls

2.2.1 Έννοια – Χαρακτηριστικά Firewalls

Μόλις ένα δίκτυο αποκτήσει σύνδεση στο Internet, ένα κανάλι αµφίδροµης
επικοινωνίας ανοίγει: οι χρήστες του δικτύου (insiders) αποκτούν επαφή µε τον έξω
κόσµο αλλά ταυτόχρονα και οι outsiders, δηλαδή οι εξωτερικοί χρήστες ως προς αυτό
το δίκτυο, αποκτούν πλέον δυνατότητα πρόσβασης. Ο τροµακτικός ρυθµός αύξησης
του µεγέθους του ∆ιαδικτύου, προκαλεί ανάλογη αύξηση των πιθανών κινδύνων στα
ιδιωτικά (private) δίκτυα που συνδέονται µαζί του. Για τη προστασία τους από
παρακολουθήσεις, εισβολές και άλλες ∆ιαδικτυακές απειλές απαιτείται ένα
κατάλληλο φράγµα. Ο φράκτης αυτός που καλείται firewall, πρέπει να είναι ικανός
να αναχαιτίζει όλη τη κυκλοφορία µηνυµάτων ανάµεσα σε ένα συγκεκριµένο τοπικό
ή ιδιωτικό δίκτυο και στο Internet (Ahuja, 1997).
Στη πραγµατικότητα ένα σύστηµα firewall ανορθώνει ένα εξωτερικό τοίχο
ασφάλειας, οριοθετώντας µια περίµετρο προστασίας. Έτσι προκαλεί ένα σαφή
διαχωρισµό ανάµεσα στο προστατευµένο-εσωτερικό δίκτυο ενός οργανισµού (το
οποίο θεωρείται ασφαλές και έµπιστο) και στο εξωτερικό ∆ιαδίκτυο (το οποίο
θεωρείται µη ασφαλές και µη έµπιστο).
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Ένα σύστηµα firewall ορίζεται ως το λογισµικό και ο εξοπλισµός που
τοποθετούµενος ανάµεσα στο ∆ιαδίκτυο και στο υπό προστασία δίκτυο, επιτρέπει τη
προσπέλαση των εξωτερικών χρηστών στο προστατευµένο δίκτυο, µόνο εφόσον
διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Έτσι ένα τυπικό σύστηµα firewall µπορεί
να επιτρέπει επιλεκτικά τη πρόσβαση στους εξωτερικούς χρήστες, βασιζόµενο σε
ονόµατα χρηστών και συνθηµατικά ή σε IP διευθύνσεις ή ακόµη και σε ονόµατα
επικρατειών (domain names). Αυτός είναι ο κύριος σκοπός του: να κρατήσει τις
επικίνδυνες δραστηριότητες µακριά από το προστατευµένο περιβάλλον (Kalakota,
1997 και Pfleeger, 1997). Επιπλέον, είναι σε θέση να ρυθµίσει και τις παρεχόµενες
∆ιαδικτυακές υπηρεσίες για τους εσωτερικούς χρήστες. Για τη λειτουργία του αυτή
δεν εξετάζει µόνο χαρακτηριστικά των χρηστών, αλλά και στοιχεία σχετικά µε το
προορισµό των αιτήσεων προσπέλασής τους. Ένα σύστηµα λοιπόν firewall έχει σαν
στόχο να ελέγχει και να καταγράφει τη πρόσβαση σε προστατευµένες υπηρεσίες, που
προέρχονται και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό του δικτύου ενός
οργανισµού, µε το να επιτρέπει, να απαγορεύει ή να ανακατευθύνει τη ροή των
δεδοµένων µέσω των µηχανισµών του.
Ένα firewall µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα ζευγάρι µηχανισµών που ο ένας µπλοκάρει
την κυκλοφορία των δεδοµένων και ο άλλος επιτρέπει τη ροή τους. Το ποια δεδοµένα
επιτρέπονται και ποια απορρίπτονται είναι ζήτηµα της πολιτικής (policy) ελέγχου που
αυτό υποστηρίζει και εξαρτάται από τη διαµόρφωσή του (firewall configuration).
Πραγµατικά, ένα σύστηµα firewall δεν είναι απλά ένας δροµολογητής (router), ένας
διανοµέας ή διακοµιστής ή εξυπηρετητής (server), ένας οικοδεσπότης (host) ή ένα
σύνολο εξοπλισµού και λογισµικού που παρέχει ασφάλεια στα δίκτυα. Οι αληθινές
δυνατότητές του γίνονται εµφανείς αν τον θεωρήσουµε ως ένα ισχυρό µέσο
υλοποίησης µιας πολιτικής ασφάλειας που καθορίζει τις παρεχόµενες υπηρεσίες και
τις επιτρεπτές προσπελάσεις ανάµεσα σε έµπιστες και µη-έµπιστες επικράτειες (Hunt,
1998 και Kalakota, 1997). Η υλοποίηση της πολιτικής ελέγχου προσπέλασης δικτύων
(network access control policy) γίνεται µε την υποχρεωτική κατεύθυνση όλων των
επικοινωνιών µέσω του firewall, όπου αποτελούν αντικείµενο εξέτασης και
καταγραφής.
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2.2.2 Αναγκαιότητα Firewalls

Όταν τοπικά δίκτυα (local networks) συνδέονται στο Internet, αποτελεί ζήτηµα
µεγάλης σηµασίας η διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας τους από τους νόµιµους
και παράνοµους χρήστες τους. Η τοποθέτηση ενός firewall συστήµατος ανάµεσα στο
τοπικό δίκτυο ενός οργανισµού και το ∆ιαδίκτυο, εγκαθιστά δυνατότητες ελέγχου
στη ροή των πληροφοριών και διασφαλίζει τη διαδικτυακή σύνδεση (internet link)
προστατεύοντας στον οργανισµό:
•

τους πόρους του (υλικό, λογισµικό, δεδοµένα) από φθορά, κατάχρηση, κλοπή
και κατάχρηση.

•

την υπόληψή του από τη δηµοσιοποίηση αδυναµιών στην ασφάλεια του
δικτύου του.

•

την επικρατούσα πολιτική ορθής χρήσης των υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου από
τους εργαζοµένους του.

Ο πιο συνηθισµένος πάντως λόγος ύπαρξης ενός συστήµατος firewall σε έναν
οργανισµό είναι η παροχή ενός µηχανισµού ελέγχου προσπέλασης (access control),
πρώτου επιπέδου, για τον Web Server. Ένα firewall πρέπει να ελέγχει και να
καταγράφει την ροή των επικοινωνιών που διέρχονται µέσα από τον διακοµιστή Web.
∆ηλαδή πρέπει να παρεµβάλλεται και να αποκόβει όλη την κίνηση των δεδοµένων
ανάµεσα στον Web server και το Internet. Έτσι είναι σε θέση να προστατεύει τα
δεδοµένα που δηµοσιεύονται από ανεπιθύµητες αλλαγές και να ελέγχει τη πρόσβαση
στον διακοµιστή Web, αποκλείοντας τους µη-εξουσιοδοτηµένους χρήστες από
ευαίσθητους πόρους του δικτύου.
Ακόµη, ένας οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα firewall για να αποµονώσει
τις επικοινωνίες ανάµεσα στα δίκτυα των επιµέρους τµηµάτων του (Ahuja, 1997). Για
παράδειγµα ένα νοσοκοµείο ενδεχοµένως να θελήσει να διαχωρίσει το δίκτυο
διακίνησης των δεδοµένων των ασθενών από το δίκτυο των οικονοµικών στοιχείων
του. Ένα ή περισσότερα firewalls (intranet firewalls) µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να παρέχουν αποµόνωση και ελεγχόµενη προσπέλαση ανάµεσα στα διάφορα µέρη
ενός οργανισµού.
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Ένα σύστηµα firewall λοιπόν µπορεί να αποτελέσει µια διάταξη δροµολόγησης
(router), ένας προσωπικός υπολογιστής, ένας διακοµιστής, ή ένα σύνολο από
διακοµιστές, διαµορφωµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε να οχυρώνουν µια δικτυακή
τοποθεσία (site) ή ένα υποδίκτυο (subnet) από πρωτόκολλα και υπηρεσίες (πχ.
υπηρεσίες FTP, HTTP, e-mail κλπ.) οι οποίες µπορούν να προσβληθούν από
διακοµιστές εκτός του υποδικτύου. Η συνηθισµένη θέση του είναι ως πύλη υψηλού
επιπέδου ακριβώς στο σηµείο σύνδεσης ενός οργανισµού µε το Internet. Όπως όµως
έχει ήδη αναφερθεί, µπορεί να τοποθετηθούν και ως πύλες χαµηλότερων επιπέδων
πρόσβασης, µε σκοπό τη προστασία επιµέρους τµηµάτων ενός υποδικτύου.

2.2.3 Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα Firewalls
Ένα firewall σε λειτουργία, δεν είναι ένα απλό συστατικό του δικτύου, αλλά αποτελεί
την υλοποίηση µιας στρατηγικής για τη προστασία των συνδεδεµένων στο ∆ιαδίκτυο
πόρων ενός οργανισµού. Εξασφαλίζει ότι όλες οι επικοινωνίες από και προς το
Internet είναι σύµφωνες µε την προκαθορισµένη πολιτική ασφάλειας του οργανισµού.
Πρόκειται για τη πρώτη και σηµαντικότερη ωφέλεια. Όµως σπουδαίες είναι και οι
υπόλοιπες επιµέρους ωφέλειες που παρέχει ένα σύστηµα firewall (Hunt, 1998)
(Oppliger, 1997). Αναλυτικά:
•

Επιτρέπει αποτελεσµατικά την υλοποίηση και διαχείριση µέρους της
πολιτικής ασφάλειας (policy enforcement) που θέλουµε να εφαρµόσουµε στο
σύστηµά µας. Η διαµόρφωση-παραµετροποίηση που υποστηρίζει µας βοηθά
να ορίσουµε ποιος χρήστης θα έχει πρόσβαση σε ποιο πόρο. Παράλληλα µέσω
των διαθέσιµων εργαλείων του για καταγραφή και επίβλεψη, έχουµε µια
πλήρη εικόνα των προσπαθειών (επιτυχών και ανεπιτυχών) σύνδεσης η οποία
θα χρησιµεύσει στη συντήρηση ή και µετατροπή της πολιτικής ασφάλειας
ειδικότερα πάνω σε χρήστες µε «ύποπτη» συµπεριφορά. Χωρίς firewalls, η
εφαρµογή της πολιτικής εξαρτάται από τη διάθεση συνεργασίας των χρηστών,
αφού η ασφάλεια ενός δικτύου αντιµετωπίζεται ξεχωριστά από το κάθε τµήµα
του (Oppliger, 1997). Βέβαια, η ασφάλεια ενός οργανισµού ως ένα βαθµό
εξαρτάται από τους χρήστες του και τη συµµόρφωσή τους στους
προβλεπόµενους κανόνες, αλλά µε κανένα τρόπο δεν πρέπει να εξαρτάται από
τους εξωτερικούς χρήστες του ∆ιαδικτύου.
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•

Προστατεύει από ευπαθείς υπηρεσίες δικτύων (protecting from vulnerable
services). Είναι γνωστό ότι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του ∆ιαδικτύου
παρουσιάζουν εγγενή

προβλήµατα

ασφάλειας.

συστήµατος

προσφέρει

δυνατότητες

firewall

Η εγκαθίδρυση ενός
φιλτραρίσµατος

που

ελαχιστοποιούν τους κινδύνους. Ακόµη µπορεί και καλύπτει γνωστές ρωγµές
ασφαλείας, όπως οι επιθέσεις αδυναµίας εξυπηρέτησης, στο κατώτερο
επίπεδο των λειτουργικών συστηµάτων. Έτσι, κάποια αδύνατα σηµεία για την
ασφάλεια του δικτύου, που έχουν ήδη εκµεταλλευτεί διάφοροι βάνδαλοι,
έρχεται να προστατέψει και να οχυρώσει το firewall.
•

Αποτελεί µέσο καταγραφής και δηµιουργίας στατιστικών στοιχείων για τη
χρήση και κατάχρηση του δικτύου (logging-alarming & statistics of network
use/misuse). Πρόκειται για πολύτιµες πληροφορίες που λόγω της θέσης του
firewall ως το µοναδικό σηµείο σύνδεσης µε το έξω δίκτυο, είναι ακριβείς και
αξιόπιστες. Η χρησιµότητά τους είναι µεγάλη. Τεκµηριώνουν την ικανότητα ή
όχι του ίδιου του firewall για αποτροπή των επιθέσεων που συνέβησαν και
κρίνουν την καταλληλότητα της πολιτικής ασφάλειας που εφαρµόζεται.
Επιπλέον, τα στατιστικά χρήσης του δικτύου είναι χρήσιµα και στις
διαδικασίες ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis) και ανάλυσης
απαιτήσεων δικτύου (network requirement analysis). Ένα firewall µπορεί
ακόµη µε τις δυνατότητες επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών που
διαθέτει, να εντοπίσει ύποπτες δραστηριότητες και να αντιδράσει µε
προαποφασισµένες ενέργειες όπως το κλείσιµο της σύνδεσης ή η ενηµέρωση
του διαχειριστή ασφάλειας µε e-mail.

•

Επιβάλλει ελεγχόµενη προσπέλαση (controlled access) στους πόρους ενός
εσωτερικού δικτύου. Για παράδειγµα, κάποιοι διακοµιστές ενδέχεται να
προσφέρονται για επικοινωνία µε το Internet, ενώ άλλοι όχι.

•

Προσφέρει διευρυµένη ιδιωτικότητα (enhanced privacy). Για παράδειγµα
αποκρύπτει λεπτοµέρειες σχετικές µε τη διάρθρωση του εσωτερικού δικτύου.
Έτσι, οι εξωτερικοί εισβολείς (intruders) δυσκολεύονται στις ενδεχόµενες
προσπάθειές τους να «ξεφύγουν» από τα όρια χρήσης του δικτύου που εµείς
τους ορίσαµε. Γενικότερα, υπάρχουν πάντοτε πληροφορίες που ενώ
θεωρούνται αβλαβείς, περιέχουν σηµαντικά στοιχεία για έναν επιδέξιο χρήστη
που θέλει να επιχειρήσει επίθεση. Έτσι, µέσω του firewall, πολλοί οργανισµοί
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σταµατούν υπηρεσίες όπως η Finger και η DNS (Domain Name Service). Η
πρώτη δίνει πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες ενός δικτύου, όπως το πότε
συνδέθηκαν για τελευταία φορά, αν διαβάσανε το ηλεκτρονικό τους
ταχυδροµείο κλπ. Έτσι όµως διαρρέουν πληροφορίες στους εισβολείς
σχετικές µε το πόσο συχνά ένα σύστηµα χρησιµοποιείται ή αν εκείνη τη
στιγµή υπάρχουν συνδεδεµένοι ενεργοί χρήστες. Η υπηρεσία DNS από την
άλλη, παρέχει πληροφορίες για τις δικτυακές τοποθεσίες του συστήµατος,
όπως τα ονόµατα των τόπων και οι IP διευθύνσεις του. Η µη δηµοσιοποίησή
τους στο ∆ιαδίκτυο, αφαιρεί σίγουρα χρήσιµα στοιχεία από όσους τα
επιβουλεύονται.
•

Συγκεντρώνει υπηρεσίες ασφάλειας σε µια καλά ορισµένη και οχυρωµένη
περιοχή (concentrated security). Ελαχιστοποιεί τη ζώνη κινδύνου (zone risk)
ενός οργανισµού εφόσον η ευρεία περιοχή των µηχανηµάτων του παύει να
απειλείται άµεσα. Ουσιαστικά το ίδιο το firewall αποτελεί τη µοναδική ζώνη
κινδύνου για τον οργανισµό (Hunt, 1998). Άµεση συνέπεια του γεγονότος
αυτού, είναι η ευκολία διαχείρισης ασφάλειας και γενικότερα µια οικονοµία
κλίµακας αφού δεν χρειάζεται κάθε φορά που χρειάζονται ρυθµίσεις επειδή
κάτι αλλάζει στο λογισµικό των εφαρµογών ή της ασφάλειας, να απαιτούνται
επεµβάσεις σε όλους τους διακοµιστές. Η ενηµέρωση-συντήρηση αφορά
κυρίως το σύστηµα firewall. Για παράδειγµα η εγκατάσταση πρόσθετου
λογισµικού πιστοποίησης (όπως τα συστήµατα συνθηµατικών µιας χρήσης “authentication using one-time password systems”), δεν χρειάζεται να γίνει σε
κάθε διακοµιστή ξεχωριστά, αλλά να γίνει µια φορά στο firewall.

•

Αρκετά σύγχρονα συστήµατα firewall προσφέρουν ως µια επιπλέον
λειτουργία τους και τις υπηρεσίες τους ως πύλες κρυπτογράφησης (encrypting
gateways). ∆ηλαδή έχουν ταυτόχρονα δυνατότητες κρυπτογράφησης στις
επικοινωνίες µεταξύ των διακοµιστών που προστατεύουν. Ακόµη και
εξωτερικά συστήµατα µπορούν να συνοµιλήσουν σε κρυπτογραφηµένη
µορφή, αρκεί να εγκαταστήσουν το ανάλογο λογισµικό πελάτη και να
παρουσιάσουν τα σχετικά διαπιστευτήρια που προέρχονται από το διαχειριστή
του firewall. Ένας τέτοιος λογικός διαχωρισµός των δικτύων µέσω firewalls
και τεχνικών κρυπτογράφησης δηµιουργεί τα λεγόµενα εικονικά ιδιωτικά
δίκτυα (VPN – Virtual Private Networks). Η κρυπτογράφηση µπορεί να είναι
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επιλεκτική, ανάλογα µε την αιτούµενη από το ∆ιαδίκτυο υπηρεσία και η
διαχείρισή της είναι ενσωµατωµένη µε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του
firewall, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εκµετάλλευση όλων των βοηθηµάτων
που υποστηρίζονται για τη κατασκευή των κανόνων ελέγχου προσπέλασης, τη
καταγραφή-παρακολούθηση των ενεργειών κλπ.
Τα συστήµατα firewalls δεν αποτελούν πανάκεια για τα προβλήµατα ασφάλειας στο
∆ιαδίκτυο. Υπάρχουν κίνδυνοι που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές τους (Ahuja,
1997) (Pfleeger, 1997):
•

∆εν προστατεύουν από τους εσωτερικούς χρήστες (πχ. από τους υπάλληλους
του οργανισµού). Εφόσον ένα εσωτερικό µηχάνηµα µπορεί να επικοινωνήσει
µε ένα άλλο, κάνοντας χρήση πρωτοκόλλου Internet, χωρίς να «περάσει»
µέσα από το firewall, οποιαδήποτε ζηµιά µπορεί να προκληθεί χωρίς να γίνει
αντιληπτό από αυτό. Απαιτούνται επιπλέον µηχανισµοί πιστοποίησης και
ελέγχου προσπέλασης για τους χρήστες και τις δραστηριότητες των
συστηµάτων τους. Φυσικά, τα intranet firewalls ελαχιστοποιούν ανάλογους
κινδύνους, παρακολουθώντας την κυκλοφορία ανάµεσα στα διάφορα τµήµατα
ενός οργανισµού.

•

Μπορούν να προστατεύσουν ένα περιβάλλον, µόνον όταν ελέγχουν πλήρως τη
περίµετρό του. ∆ηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις (πχ. µέσω modem)
που να µην διοχετεύονται µέσω του firewall. Έστω και αν ένας εσωτερικός
διακοµιστής αποκτήσει τέτοια εξωτερική σύνδεση, ολόκληρο το εσωτερικό
δίκτυο τίθεται σε κίνδυνο.

•

∆εν είναι εντελώς άτρωτα, µπορούν να διαπεραστούν. Οι κατασκευαστές των
συστηµάτων firewalls τα κρατούν µικρά και απλά έτσι ώστε ο πιθανός
εισβολέας να µην αποκτήσει στη συνέχεια τον έλεγχο επικίνδυνων εργαλείων
όπως τα προγράµµατα µεταγλώττισης (compilers), τα προγράµµατα σύνδεσης
(linkers) κλπ. Όµως σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι
ικανά µόνα τους να εξασφαλίσουν την απόκρουση όλων των εξωτερικών
επιθέσεων. Πρέπει να θεωρούνται απλώς σαν µια ισχυρή πρώτη γραµµή
άµυνας.
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•

Αποτελούν για έναν οργανισµό, το πιο ορατό σηµείο του προς τον έξω κόσµο.
Έτσι µοιραία είναι και ο πιο ελκυστικός στόχος επίθεσης. Απαραίτητη λοιπόν
και πάλι η οργάνωση άµυνας εις βάθος, µε επιπλέον επίπεδα προστασίας.

•

∆ιαθέτουν από περιορισµένο έως ελάχιστο έλεγχο πάνω στο περιεχόµενο των
εισερχοµένων µηνυµάτων. Έτσι σε επιθέσεις όπως αυτές των ιών και
παρόµοιου επικίνδυνου κώδικα χρειάζονται επιπλέον µέτρα προστασίας.

•

Απαιτούν σωστή εγκατάσταση, προσεκτικές ρυθµίσεις και συνεχείς
ενηµερώσεις στη διαµόρφωσή τους ανάλογα µε τις αλλαγές που
παρουσιάζουν το εσωτερικό δίκτυο και οι συνδέσεις τους µε τον έξω κόσµο.
Ακόµη πρέπει να µελετώνται οι εγγραφές των αρχείων καταγραφής για τον
έλεγχο της απόδοσής τους και για τον εντοπισµό πιθανών δυσλειτουργιών
τους. Αλλιώς δηµιουργείται µια εσφαλµένη αίσθηση ασφάλειας µε
αποτέλεσµα µια σχετικά εύκολη διείσδυση να αφήνει απροστάτευτους τους
θεωρούµενους ασφαλείς εσωτερικούς πόρους.

2.2.4 Διάφοροι τύποι Firewalls

Τα διάφορα firewalls λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα του OSI µοντέλου
χρησιµοποιώντας διαφορετικά κριτήρια για τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Το
χαµηλότερο επίπεδο στο οποίο ένα firewall µπορεί να λειτουργήσει είναι το 3ο
επίπεδο δηλ. το επίπεδο δικτύου στο µοντέλο OSI ή το επίπεδο του Internet Protocol
για το TCP-IP µοντέλο. Στο επίπεδο αυτό ένα firewall µπορεί να καθορίσει εάν ένα
πακέτο προέρχεται από έµπιστη πηγή, αλλά δεν µπορεί να γνωρίζει τι περιέχει ή µε
ποια άλλα πακέτα συνδέεται. Τα firewalls τα οποία λειτουργούν στο επίπεδο
µεταφοράς γνωρίζουν παραπάνω πληροφορίες για τα πακέτα και µπορούν να
επιτρέψουν ή να αρνηθούν πρόσβαση βασιζόµενα σε ποιο πολύπλοκα κριτήρια. Στο
επίπεδο εφαρµογής, τα firewalls γνωρίζουν πολλές πληροφορίες και µπορεί να γίνουν
πολύ εκλεκτικά στη χορήγηση της πρόσβασης.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, τα firewalls που λειτουργούν σε υψηλότερα
επίπεδα, όπως το επίπεδο εφαρµογής θα πρέπει να υπερέχουν των υπολοίπων. Αυτό
όµως δεν είναι πάντα αλήθεια. Όσο πιο πολύ το πακέτο παρεµποδίζεται σε
χαµηλότερο επίπεδο, τόσο πιο ασφαλές είναι το firewall. Εάν ο εισβολέας δεν µπορεί
να περάσει το τρίτο επίπεδο είναι αδύνατο να αποκτηθεί έλεγχος του λειτουργικού
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συστήµατος. Για το λόγο αυτό και τα επαγγελµατικά firewalls λαµβάνουν κάθε
πακέτο πριν από το λειτουργικό σύστηµα.
1. Τα Firewalls εµπίπτουν σε τέσσερις ευρείες κατηγορίες: φίλτρα πακέτων (packet
filters), πύλες επιπέδου κυκλώµατος (circuit level gateways), πύλες επιπέδου
εφαρµογής (application level gateways) και Stateful Multilayer Inspection
Firewalls. Τα Packet filtering firewalls λειτουργούν στο επίπεδο δικτύου του
µοντέλου OSI ή στο IP επίπεδο του µοντέλου TCP/IP. Είναι συνήθως µέρος ενός
δροµολογητή. Σε ένα τέτοιο firewall κάθε πακέτο συγκρίνεται µε ένα σύνολο
κριτηρίων προτού να διαβιβαστεί. Ανάλογα µε το πακέτο και τα κριτήρια, το
Firewall µπορεί να απορρίψει το πακέτο, να το διαβιβάσει ή να στείλει ένα
µήνυµα στο δηµιουργό του. Οι κανόνες µπορούν να συµπεριλάβουν την
διεύθυνση της πηγής (source address) και διεύθυνση προορισµού IP (destination
IP address), το port πηγής και προορισµού και το χρησιµοποιούµενο
πρωτόκολλο. Το πλεονέκτηµα αυτών των firewalls είναι το χαµηλότερο κόστος
και το χαµηλότερο αντίκτυπό τους στην απόδοση του δικτύου. Οι περισσότεροι
δροµολογητές

υποστηρίζουν

το

φιλτράρισµα

πακέτων.

Ακόµα

κι

αν

χρησιµοποιούνται και άλλα firewalls, η εφαρµογή του φιλτραρίσµατος πακέτων
στο επίπεδο δροµολογητών προσδίδει έναν αρχικό βαθµό ασφάλειας στο επίπεδο
δικτύου (Network layer). Αυτός ο τύπος Firewall λειτουργεί µόνο στο επίπεδο
δικτύου και δεν υποστηρίζει ειδικούς περίπλοκους κανόνες ελέγχου. Οι Network
Address Translation (NAT) routers προσφέρουν τα πλεονεκτήµατα των packet
filtering firewalls αλλά µπορούν επίσης να κρύψουν τις διευθύνσεις IP των
υπολογιστών πίσω από το Firewall, και να προσφέρουν ένα επίπεδο circuit-based
φιλτραρίσµατος (Pfleeger, 1997) (Ahuja, 1997).
2. Οι πύλες επιπέδου κυκλώµατος (circuit level gateways) λειτουργούν στο επίπεδο
συνόδου (session layer) του προτύπου OSI, ή το επίπεδο TCP του TCP/ IP.
Ελέγχουν το TCP handshaking µεταξύ των πακέτων για να καθορίσουν εάν µια
ζητούµενη σύνοδος είναι νόµιµη. Οι πληροφορίες που περνούν στον
αποµακρυσµένο υπολογιστή (remote computer) µέσω µίας πύλης επιπέδου
κυκλώµατος (circuit level gateway) εµφανίζονται να προέρχονται από την πύλη.
Αυτό

είναι

χρήσιµο

για

την

απόκρυψη

πληροφοριών

που

αφορούν

προστατευµένα δίκτυα. Οι πύλες επιπέδου κυκλώµατος (circuit level gateways)
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είναι σχετικά ανέξοδες και έχουν το πλεονέκτηµα της απόκρυψης πληροφοριών
για το ιδιωτικό δίκτυο που προστατεύουν (Snyder, 1998).
3. Οι πύλες επιπέδου εφαρµογής (Application level Gateway), αποκαλούµενες
επίσης proxies, είναι παρόµοιες µε τις circuit-level gateways εκτός από το ότι
είναι για κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή. Μπορούν να φιλτράρουν τα πακέτα
στο επίπεδο εφαρµογής του προτύπου OSI. Τα εισερχόµενα ή εξερχόµενα πακέτα
δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχει
κανένα proxy. Με απλά λόγια, µια πύλη επιπέδου εφαρµογής που διαµορφώνεται
να είναι ένα Web proxy δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε ftp, gopher, Telnet ή άλλη
κυκλοφορία να περάσει. Επειδή εξετάζουν τα πακέτα στο επίπεδο εφαρµογής,
µπορούν να φιλτράρουν τις συγκεκριµένες εντολές της εφαρµογής όπως http:
post και get κ.λπ. Αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί ούτε µε firewalls τύπου packet
filtering ούτε circuit level διότι κανένα από αυτά δεν έχει πληροφορίες στο
επίπεδο εφαρµογής. Οι πύλες επιπέδων εφαρµογής µπορούν επίσης να
χρησιµοποιηθούν για να καταγράψουν τη δραστηριότητα χρηστών και τα logins
τους. Προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αλλά ασκούν σηµαντική
επίδραση στην απόδοση των δικτύων. Αυτό είναι λόγω των διακοπτών πλαισίου
(context switches) που επιβραδύνουν την πρόσβαση στο δίκτυο. Οι πύλες αυτές
δεν είναι διαφανείς στους τελικούς χρήστες και απαιτούν την manual
διαµόρφωση κάθε client υπολογιστή (Kalakota, 1997) (Snyder, 1998).
4. Τα Stateful multilayer Inspection Firewalls συνδυάζουν τις πτυχές των άλλων
τριών τύπων firewalls. Φιλτράρουν τα πακέτα στο επίπεδο δικτύου, καθορίζουν
εάν τα πακέτα συνόδου είναι νόµιµα και αξιολογούν το περιεχόµενο των
πακέτων στο επίπεδο εφαρµογής. Επιτρέπουν τη άµεση σύνδεση µεταξύ του
πελάτη (client) και του host, που µειώνει το πρόβληµα που προκαλείται από την
έλλειψη διαφάνειας

των πυλών επιπέδου

εφαρµογής.

Στηρίζονται

σε

αλγορίθµους για να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα δεδοµένα επιπέδου
εφαρµογής αντί να τρέχουν εφαρµογές συγκεκριµένων proxies. Τα Stateful
multiplayer Inspection firewalls προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας,
καλή απόδοση και διαφάνεια στους τελικούς χρήστες. Παρόλα αυτά είναι
ακριβά, και λόγω της πολυπλοκότητάς τους, εάν δεν διαχειρίζονται από ικανό
προσωπικό, είναι ενδεχοµένως λιγότερο ασφαλή από τους απλούστερους τύπους
Firewalls (Farrow, 1997).
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2.2.5 Μορφές αρχιτεκτονικής Firewalls

Τα συστήµατα firewall παρουσιάζουν διάφορους τρόπους διαµόρφωσης και
αρχιτεκτονικής. Παρέχουν έτσι διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας µε το ανάλογο
κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι διάφοροι οργανισµοί οφείλουν να
επιλέξουν τύπο, ανάλογα µε την σοβαρότητα των κινδύνων που αντιµετωπίζουν.
Ακολουθούν οι πιο συνηθισµένες µορφές αρχιτεκτονικής των firewall (Pfleeger,
1997):
Multi – homed host: Είναι ένας διακοµιστής-οικοδεσπότης (host) που διαθέτει
περισσότερες από µια κάρτες δικτύου. Κάθε κάρτα είναι συνδεδεµένη σε τµήµα
δικτύου (subnet) που είναι λογικά και φυσικά διαχωρισµένο. Η πιο διαδεδοµένη
µορφή είναι µε δυο κάρτες δικτύου (dual-homed host). Σε ένα dual-homed firewall, η
µια κάρτα είναι συνδεµένη στο εξωτερικό και µη έµπιστο ∆ιαδίκτυο, ενώ η άλλη
κάρτα συνδέεται µε το εσωτερικό και θεωρούµενο ασφαλές δίκτυο. Σηµείο προσοχής
σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η άµεση δροµολόγηση
των πακέτων των δεδοµένων ανάµεσα στα δύο δίκτυα. Η επικοινωνία τους πρέπει να
γίνεται µόνο µέσω του λογισµικού firewall του διακοµιστή.
Screened host: Αυτή η αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί ένα διακοµιστή που καλείται
οχυρό, και έναν δροµολογητή φιλτραρίσµατος. Ο δροµολογητής αυτός είναι έτσι
διαµορφωµένος ώστε να στέλνει αποκλειστικά στον bastion host όλες τις
προερχόµενες από το εξωτερικό δίκτυο αιτήσεις, όποιον προορισµό και αν είχαν
αυτές µέσα στο εσωτερικό δίκτυο. Όλοι λοιπόν οι εξωτερικοί διακοµιστές,
υποχρεωτικά περνούν µέσω του λογισµικού firewall στο διακοµιστή – οχυρό.
Screened subnet: Πρόκειται για την προηγούµενη αρχιτεκτονική µορφή µε ένα
επιπλέον στοιχείο. Ένας δεύτερος δροµολογητής φιλτραρίσµατος χρησιµοποιείται για
να διαχωρίσει τον bastion host και το δίκτυο που αυτός βρίσκεται από το υπόλοιπο
εσωτερικό δίκτυο. Έτσι παρέχεται ακόµη ένα επίπεδο προστασίας. Μία παραλλαγή
αυτής της αρχιτεκτονικής αποτελεί η περίπτωση οπού υπάρχουν δύο bastion hosts
στο περιµετρικό δίκτυο και ο καθένας τους απολαµβάνει τις υπηρεσίες του screening
router.
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Intranet: Η εγκατάσταση επιπλέον συστηµάτων firewall ως διαχωριστικά των επί
µέρους τµηµάτων ενός οργανισµού, προσφέρει δυνατότητες διαχωρισµού των
εξουσιοδοτήσεων που προσφέρονται στους εσωτερικούς χρήστες, λεπτοµερέστατη
επίβλεψή τους και γενικότερα υποστήριξη υπευθυνότητας µε περισσότερη
διακριτότητα. Με άλλα λόγια, παρέχει µέτρα προστασίας από τους νόµιµους και
εσωτερικούς χρήστες του δικτύου, δηλαδή σύµφωνα και µε τις περισσότερες έρευνες,
για τον σηµαντικότερο κίνδυνο ενός οργανισµού.

2.2.6 Πολιτική ασφάλειας Firewalls

Τα κύρια σηµεία µιας πολιτικής ασφάλειας µέσω firewalls είναι:
•

Ένα firewall διαµορφώνεται έτσι ώστε να αποτελεί τη µόνη ορατή διεύθυνση
διακοµιστή προς το έξω δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα απαιτεί όλες οι συνδέσεις
προς και από το εσωτερικό δίκτυο να διέρχονται µέσω αυτού.

•

Ισχυροί µηχανισµοί πιστοποίησης χρηστών εφαρµόζονται σε επίπεδο
εφαρµογής (application gateways).

•

Υπηρεσίες proxy - διαµεσολάβησης παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες
καταγραφής (logging) σε επίπεδο εφαρµογής.

•

Άµεση προσπέλαση στις δικτυακές υπηρεσίες του εσωτερικού δικτύου δεν
επιτρέπεται. Όλες οι αιτήσεις που φτάνουν για υπηρεσίες όπως TELNET,
FTP, HTTP, e-mail κλπ. διέρχονται µέσω της κατάλληλης υπηρεσίας proxy
στο firewall, ανεξάρτητα µε το ποιος εσωτερικός διακοµιστής είναι ο τελικός
προορισµός τους.

•

Όλες οι νεοεισερχόµενες υπηρεσίες οφείλουν να διεκπεραιώνονται από
υπηρεσίες proxy του firewall. Αν µια νέα υπηρεσία ζητηθεί, αυτή δεν θα είναι
διαθέσιµη έως ότου διατεθεί το αντίστοιχο λογισµικό proxy και γίνουν οι
έλεγχοι από το διαχειριστή ασφάλειας.

•

Όλη η διαχείριση του συστήµατος firewall διενεργείται από τοπικό τερµατικό.
∆εν επιτρέπεται προσπέλαση στο λογισµικό λειτουργίας του firewall, από
αποµακρυσµένη τοποθεσία (remote access). Η φυσική προσπέλαση προς το
τερµατικό του firewall επιτρέπεται µόνο στο διαχειριστή του και στον
εφεδρικό διαχειριστή.
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•

Ένας διαχειριστής συστηµάτων firewall οφείλει να έχει πολύ καλή εµπειρία
στα δικτυακά ζητήµατα ασφάλειας, καθώς και στη σχεδίαση και υλοποίηση
firewalls. Έτσι µπορεί να επιτύχει τη σωστή ρύθµιση-εγκατάστασή του και
µπορεί να το διαχειρίζεται µε ασφαλή τρόπο. Ακόµη οι διαχειριστές οφείλουν
σε περιοδική βάση, να επιµορφώνονται και να ενηµερώνονται πάνω σε
πρακτικές ασφάλειας δικτύων και λειτουργίας συγχρόνων firewalls.

•

Το λογισµικό και τα δεδοµένα ενός συστήµατος firewall, δηλαδή το λογισµικό
συστήµατος, τα αρχεία ρυθµίσεων, τα αρχεία της βάσης δεδοµένων, τα αρχεία
καταγραφής κλπ. αντιγράφονται σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία και µηνιαία
βάση, έτσι ώστε σε περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος (system failure) να
υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης της λειτουργίας του χωρίς σηµαντικές
απώλειες. Τα εφεδρικά αρχεία φυλάσσονται µε ασφάλεια σε αξιόπιστα και
µόνο ανάγνωσης µέσα για να αποφευχθεί η ακούσια διαγραφή – καταστροφή
τους. Μόνο το κατάλληλο προσωπικό έχει φυσική πρόσβαση σε αυτά.

•

Τουλάχιστον ένα ακόµη σύστηµα firewall, έτοιµο προς χρήση και µε τις
σωστές ρυθµίσεις κρατείται εκτός λειτουργίας ως εφεδρεία.

2.2.7 Συμπεράσματα

Η υλοποίηση ενός συστήµατος firewall, δεν είναι µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία,
αλλά µια δέσµη ενεργειών αναλύσεων, σχεδιασµών και ρυθµίσεων που πρέπει να
υποστηρίζουν µια σωστή λειτουργικότητα στο υπό προστασία περιβάλλον. Ωστόσο,
µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα αποδοτικότητας (performance) σε χρήστες
καθώς και περιορισµούς σε προγράµµατα εφαρµογών ώστε να µην µπορούν αυτά να
λειτουργούν όπως πρέπει κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις
είναι απαραίτητος ένας ειδικευµένος τεχνικός για τη σωστή ρύθµιση των παραµέτρων
εγκατάστασης ενός firewall.
Από την άλλη µεριά, τα firewalls είναι πολύ χρήσιµα: Η ανησυχητική
πραγµατικότητα στο ∆ιαδίκτυο, είναι ότι κυκλοφορούν µη-ασφαλείς εφαρµογές και
υπηρεσίες πολύ γρηγορότερα από ότι οι τρόποι προστασίας και αντιµετώπισής τους.
Για όποιους το Internet αποτελεί σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων τους, αυτό
είναι ένα αναµφισβήτητο γεγονός, που είναι αποδεκτό κατ’ ανάγκη, και το οποίο
απαιτεί την υιοθέτηση προχωρηµένων µηχανισµών ασφάλειας.
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2.3: Είδη Επιθέσεων στο Διαδίκτυο

2.3.1 Γενικά στοιχεία

Ένα δίκτυο συνίσταται από τη διασύνδεση δυο ή περισσοτέρων υπολογιστικών
συστηµάτων κατά τρόπο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να
επωφελούνται από ολόκληρο το υπολογιστικό δυναµικό. Αυτό πραγµατοποιείται
µέσω της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των χρηστών και της κοινής χρήσης των
διαθέσιµων υπολογιστικών πόρων.
Το υποκεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην ασφάλεια του διαδικτύου αρχίζοντας από
την ευαισθησία των υποδοµών του και προχωρώντας στους µηχανισµούς
εκµετάλλευσης αυτών από τρίτους. Επίσης θα γίνει αναφορά στο κάθε εργαλείοτεχνική και περιγραφή του µηχανισµού του καθενός ξεχωριστά.
Ακολουθούν οι διάφορες τεχνικές που χρησιµοποιούν συνήθως οι «εισβολείς» µε
στόχο την απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήµατα, την παροχή
δυνατότητας του πλήρους ελέγχου αποµακρυσµένων συστηµάτων και τέλος την
πρόκληση ζηµιών ή «τρώση» ενός συστήµατος ανεξάρτητα των επιδόσεών αυτού.

2.3.2 Ανίχνευση δικτυακών υπηρεσιών συστημάτων (probes, scans)

Η ανίχνευση ενός συστήµατος χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστες προσπάθειες για να
αποκτήσει κάποιος πρόσβαση ή να ανακαλύψει πληροφορίες για το σύστηµα αυτό.
Το συνηθέστερο είναι το δεύτερο διότι αν κάποιος καταφέρει να ανακαλύψει
πληροφορίες για ένα σύστηµα είναι αρκετά πιθανό να καταφέρει να παραβιάσει την
ασφάλειά του εκµεταλλευόµενος τις αδυναµίες που είναι ήδη γνωστές για το
συγκεκριµένο σύστηµα. Σαν παραδείγµατα ανίχνευσης θα µπορούσαν να αναφερθούν
η προσπάθεια για είσοδο στο σύστηµα σε λογαριασµό χρήστη που δεν
χρησιµοποιείται (όπως κάποιοι λογαριασµοί που υπάρχουν απλά για τις λειτουργίες
των υπηρεσιών του συστήµατος) και η σάρωση θυρών (port scanning). Πρόκειται για
µια διαδικασία αποστολής ερωτηµάτων σε διακοµιστές, µε σκοπό να ληφθούν
πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, καθώς και για το χρησιµοποιούµενο
επίπεδο ασφαλείας Από τη στιγµή που ο επίδοξος εισβολέας µάθει ποιες υπηρεσίες
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προσφέρει το µηχάνηµα-στόχος, µπορεί στη συνέχεια να σχεδιάσει την επίθεσή του
βασιζόµενος σε γνωστές αδυναµίες των υπηρεσιών.
Επειδή µια διαδικασία port scanning αφήνει τα ίχνη της στα αρχεία καταγραφής (log
files) του λειτουργικού συστήµατος, ορισµένοι εισβολείς χρησιµοποιούν ορισµένες
"ύπουλες" παραλλαγές. Μία από αυτές είναι η λεγόµενη "ηµιανοιχτή σάρωση SYN"
(half-open SYN scan). Κατά τη διάρκεια µίας τέτοιας σάρωσης, το πρόγραµµα
συνδέεται στα port, αλλά τερµατίζει καθεµία ακολουθία σύνδεσης, πριν αυτή
ολοκληρωθεί. Από τη στιγµή, λοιπόν, που οι ακολουθίες σύνδεσης δεν
ολοκληρώνονται, το λειτουργικό σύστηµα στο µηχάνηµα - στόχος συνήθως δεν τις
καταγράφει, θεωρώντας ότι δεν συνέβησαν ποτέ.
Ωστόσο, το πρόγραµµα που κάνει τη σάρωση µπορεί να καταλάβει εάν κάποιο port
είναι "ανοιχτό", κρίνοντας από την απάντηση του λειτουργικού συστήµατος. Η
διαδικασία της ανίχνευσης θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε τον έλεγχο των πορτών
ενός δωµατίου για να βρεθεί αν κάποια είναι ξεκλείδωτη και επιτρέπει την εύκολη
πρόσβαση στους εσωτερικούς χώρους. Οι ανιχνεύσεις δικτυακών υπηρεσιών µερικές
φορές ακολουθούνται από πιο σοβαρά περιστατικά έκθεσης της ασφάλειας αλλά
µπορεί απλά να είναι το αποτέλεσµα απλής περιέργειας ή σύγχυσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιούνται και αυτοµατοποιηµένα εργαλεία για
ανίχνευση συστηµάτων που µπορούν να πραγµατοποιήσουν ένα πολύ µεγαλύτερο
αριθµό ανιχνεύσεων. Τέτοια εργαλεία εκτός από εισβολείς χρησιµοποιούνται και από
διαχειριστές δικτύων για να µπορέσουν να διαπιστώσουν τυχόν αδυναµίες που
παρουσιάζουν τα συστήµατά τους.

2.3.3 Ανιχνευτές δικτυακών πακέτων (packet sniffers)

Πολλές δικτυακές εφαρµογές εκπέµπουν πακέτα που περιέχουν απλό κείµενο,
δηλαδή η πληροφορία που στέλνεται στο δίκτυο δεν είναι κρυπτογραφηµένη. Αφού
τα πακέτα δεν είναι κρυπτογραφηµένα µπορούν να επεξεργαστούν από οποιαδήποτε
εφαρµογή που τα πιάνει από το δίκτυο.
Ένα πρωτόκολλο δικτύου περιγράφει πώς τα πακέτα ταυτοποιούνται και ποια πεδία
περιέχουν, πράγµα που δίνει τη δυνατότητα στους υπολογιστές να καταλαβαίνουν
ποια πακέτα προορίζονται για αυτούς. Με την ανοικτή διάδοση των προδιαγραφών
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των ευρέως χρησιµοποιούµενων πρωτοκόλλων όπως το TCP/IP, ο οποιοσδήποτε
µπορεί να ερµηνεύσει πακέτα που πιάνει στο δίκτυο και να υλοποιήσει µια εφαρµογή
ανιχνευτή δικτυακών πακέτων. Ένας ανιχνευτής πακέτων (packet sniffer) εποµένως
είναι µια εφαρµογή λογισµικού που µπορεί να συλλάβει όλα τα πακέτα που
κυκλοφορούν στο δίκτυο. Αν τα πακέτα δεν είναι κρυπτογραφηµένα µια τέτοια
εφαρµογή µπορεί να δώσει χρήσιµες πληροφορίες σε εισβολείς, όπως στοιχεία και
συνθηµατικά λογαριασµών χρηστών, αριθµούς πιστωτικών καρτών, και διάφορα
άλλα προσωπικά στοιχεία χρηστών.
Οι ανιχνευτές πακέτων µπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά και µε τις
τοπολογίες δικτύων πράγµα που οι εισβολείς βρίσκουν ιδιαίτερα χρήσιµο. Τέτοιες
πληροφορίες µπορεί να είναι ποιοι υπολογιστές παρέχουν συγκεκριµένες δικτυακές
υπηρεσίες, πόσοι υπολογιστές βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο, ποιοι υπολογιστές
έχουν πρόσβαση σε άλλους κλπ.. Όλα αυτά µπορούν να εξαχθούν από τα πακέτα που
κυκλοφορούν στο δίκτυο λόγω των καθηµερινών λειτουργιών.
Επιπλέον ένας ανιχνευτής δικτυακών πακέτων µπορεί να τροποποιηθεί για να εισάγει
επιπλέον πληροφορία ή να τροποποιήσει ήδη υπάρχουσα στα πακέτα του δικτύου.
Κάνοντας κάτι τέτοιο ένας εισβολέας µπορεί να κλείσει πρόωρα δικτυακές συνδέσεις
ή και να αλλάξει κρίσιµες πληροφορίες που περιέχονται σε κάποιο πακέτο. Θα
µπορούσαµε να φανταστούµε το µέγεθος της ζηµιάς αν ένας εισβολέας τροποποιούσε
πληροφορία που προοριζόταν για ένα λογιστικό σύστηµα. Τα αποτελέσµατα τέτοιων
επιθέσεων είναι πολύ δύσκολα ανιχνεύσιµα και πολύ ακριβά στην επιδιόρθωσή τους.

2.3.4 Προσποίηση διεύθυνσης IP (IP Spoofing)

Μια επίθεση τέτοιου είδους συµβαίνει όταν κάποιος εισβολέας έξω από το δίκτυο
που θέλουµε να προστατέψουµε προσποιείται ότι είναι µηχάνηµα µε διεύθυνση µέσα
στο εύρος των διευθύνσεων που εµπιστευόµαστε (εσωτερικές του δικτύου ή κάποιες
εξωτερικές). Χρησιµοποιώντας διευθύνσεις που βρίσκονται σε εύρος που
εµπιστευόµαστε ο δράστης µπορεί να κερδίσει πρόσβαση σε δικτυακές υπηρεσίες που
προορίζονται για έµπιστους χρήστες του δικτύου.
Ο εισβολέας αποστέλλει µηνύµατα µε διευθύνσεις IP που υποδεικνύουν ότι αυτά
προέρχονται από ένα "έµπιστο" port. Ο επίδοξος εισβολέας αρχικά καταφεύγει σε ένα
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πλήθος τεχνικών για να βρει µια διεύθυνση IP που αντιστοιχεί σε ένα τέτοιο port. Στη
συνέχεια, τροποποιεί τα περιεχόµενα της κεφαλής των πακέτων που θα αποστείλει,
ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από ένα έµπιστο port.
Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να δώσει πρόσβαση σε κωδικούς και συνθηµατικά
λογαριασµών χρηστών, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε άλλους τρόπους. Για
παράδειγµα ο εισβολέας µπορεί να µιµηθεί κάποιον από τους εσωτερικούς χρήστες
ενός φορέα µε τρόπο που εκθέτει τον οργανισµό στον οποίο αυτός βρίσκεται (π.χ.
αποστολή ενοχλητικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Τέτοιες επιθέσεις είναι πιο
εύκολες όταν ο εισβολέας γνωρίζει κωδικό και συνθηµατικό ενός έγκυρου χρήστη,
αλλά είναι δυνατές απλά και µόνο µε τη γνώση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

2.3.5 Άρνηση Υπηρεσίας (Denial of Service – DoS)

Μια από τις πλέον διάσηµες αποτελεσµατικές µεθόδους που χρησιµοποιούν οι
εισβολείς για να θέτουν εκτός λειτουργίας δικτυωµένους υπολογιστές είναι οι
επιθέσεις DoS (Denial of Service attacks). Το όνοµα της τεχνικής (άρνηση
εξυπηρέτησης) οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογιστής-θύµα για ένα χρονικό
διάστηµα δεν είναι σε θέση να εξυπηρετεί αιτήσεις µηχανηµάτων-πελατών (clients),
εξαιτίας του τεράστιου πλήθους πλαστών αιτήσεων (bogus requests) που δέχεται από
τον επίδοξη εισβολέα.
Οι επιθέσεις αυτού του τύπου είναι τελείως διαφορετικές από όλες τις άλλες τεχνικές
λόγω του ότι δεν έχουν στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους ή
πληροφορία που υπάρχει στο δίκτυο. Τέτοιου είδους επιθέσεις στοχεύουν στο να
καταστήσουν µια υπηρεσία άχρηστη κάτι που επιτυγχάνεται µε την εξάντληση
κάποιων περιορισµένων πόρων του δικτύου, του λειτουργικού συστήµατος ή µίας
εφαρµογής.
Υπάρχουν διάφορα και κατά καιρούς εφευρίσκονται νέα είδη ή παραλλαγές
επιθέσεων DoS πολλά από τα οποία εκµεταλλεύονται εγγενείς αδυναµίες του ζεύγους
πρωτοκόλλων TCP/IP. Οι τέσσερις από τις διασηµότερες παραλλαγές είναι οι
ακόλουθες:
Ping of Death: Αίτηση PING ή, αλλιώς, αίτηση ICMP (Επέκταση του πρωτοκόλλου
IP για την αποστολή µηνυµάτων λαθών και ελέγχου), προς τον υπολογιστή-στόχο, µε
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άκυρο µέγεθος πακέτου στην κεφαλή (header) του τελευταίου (πάνω από 64Kb).
Τέτοια "παράτυπα" πακέτα µπορούν να "κρεµάσουν" υπολογιστές που τρέχουν
λειτουργικά συστήµατα ανίκανα να τα µεταχειριστούν.
Smurf Attack: Επιτυγχάνεται αποστέλλοντας αιτήσεις ICMP σε µια διεύθυνση
εκποµπής (broadcast address) στο υπό επίθεση δίκτυο ή σε κάποιο άλλο, ενδιάµεσο.
Η διεύθυνση επιστροφής (return address) των πακέτων ICMP "πλαστογραφείται",
ώστε να είναι ίδια µε αυτήν του υπολογιστή-στόχου. Από τη στιγµή που µια
διεύθυνση εκποµπής αντιστοιχεί σε όλα τα µηχανήµατα ενός υποδικτύου (subnet),
λειτουργεί ενισχυτικά, δηµιουργώντας από µία µόνο αίτηση ICMP δεκάδες ή και
εκατοντάδες απαντήσεις, προκαλώντας µε τον τρόπο αυτό καταιγίδα απαντήσεων. Ας
σηµειωθεί ότι µια διεύθυνση εκποµπής αντιστοιχεί το πολύ σε 255 µηχανήµατα
(ανήκουν όλα στο ίδιο υποδίκτυο), εποµένως κατά τη διάρκεια µίας επίθεσης Smurf,
από κάθε αίτηση PING µπορούν να παραχθούν µέχρι και 255 απαντήσεις.
Αντιλαµβάνεται κανείς, τον υπέρογκο αριθµό των άχρηστων πακέτων που
δηµιουργούνται, όταν ο επιτεθείς στέλνει εκατοντάδες ή ακόµη και χιλιάδες πακέτα
ICMP.
SYN Flood Attack: Πριν εγκαθιδρυθεί µια συνεδρία (session) µεταξύ ενός πελάτη και
ενός διακοµιστή, λαµβάνει χώρα µια ακολουθία τριών βηµάτων, γνωστή και ως
"ακολουθία χειραψίας" (handshaking sequence). Εάν ο πελάτης αγνοήσει την
τελευταία απάντηση SYN-ACK (SYNchronize -ACKnowledge) του διακοµιστή, ο
τελευταίος θα επιµένει για ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Ένας εισβολέας
µπορεί να εκµεταλλευτεί τη συγκεκριµένη συµπεριφορά για να υπερφορτώσει το
διακοµιστή-θύµα ή ακόµα και για να τον «κρεµάσει». Κατά τη διάρκεια µίας τέτοιας
επίθεσης, ο θύτης παραποιεί τη δικτυακή του διεύθυνση (IP address), κρύβοντας µε
τον τρόπο αυτό τα ίχνη του.
Teardrop Attack: Ο δράστης εκµεταλλεύεται αδυναµίες στην ανασυγκρότηση των
πακέτων IP. Όταν ένα τέτοιο πακέτο αποστέλλεται στο Internet, ενδέχεται να
ταξιδεύει σε επιµέρους, µικρότερα τµήµατα (fragments). Κάθε τµήµα περιλαµβάνει
στην κεφαλή του ένα πεδίο (field), όπου εκεί περιγράφεται η θέση του στο αρχικό,
"µεγάλο" πακέτο IP. Ο θύτης χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα, ονόµατι "Teardrop", το
οποίο τεµαχίζει πακέτα IP σε τµήµατα µε λανθασµένες πληροφορίες στο υπό
συζήτηση πεδίο. Όταν ο υπολογιστής – στόχος προσπαθήσει να συναρµολογήσει τα
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"παραπλανητικά" αυτά τµήµατα, θα κολλήσει ή θα, επανεκκινήσει, εκτός και αν ο
διαχειριστής συστήµατος έχει φροντίσει να αναβαθµίσει το λειτουργικό µε το
κατάλληλο patch που διορθώνει το πρόβληµα.
Όταν σε µια επίθεση DoS συµµετέχουν περισσότερα του ενός µηχανήµατα, που
συνήθως ονοµάζονται «zombies», έχουµε τις λεγόµενες κατανεµηµένες επιθέσεις
DoS (Distributed Denial of Service ή DDoS attacks). Στις επιθέσεις αυτού του είδους
είναι δυνατόν να συµµετέχουν και προσωπικοί υπολογιστές – ακόµα και το PC στο
σπίτι µας – χωρίς να το γνωρίζουν οι χρήστες τους. Ο επίδοξος εισβολέας κατορθώνει
µε κάποιον τρόπο να τοποθετήσει ένα µικρό πρόγραµµα σε καθένα από τα
µηχανήµατα - zombies που θα συµµετάσχουν – εν αγνοία τους – στην επίθεση.
Τη στιγµή που θα την εξαπολύσει, στέλνει µια ειδοποίηση σε ένα από αυτά
(διακοµιστής DDoS). Τότε, εκείνο ειδοποιεί µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή
καθέναν από τους υπόλοιπους υπολογιστές (πελάτες DDoS - zombies) και όλοι µαζί
αρχίζουν να βάλλουν κατά του στόχου µε πλαστές αιτήσεις. Το αποτέλεσµα είναι
εκείνος να "πληµµυρίσει" και να µην µπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήσεις νοµότυπων
πελατών.

2.3.6 Απρόσκλητοι Ωτακουστές - Eavesdroppers

Ένας ωτακουστής είναι ένας δράστης ικανός να παρακολουθεί όλες τις πληροφορίες
που είτε αποστέλλονται, είτε λαµβάνονται από ένα µέρος κάποιας επικοινωνίας, µε
σκοπό να ανιχνευθεί είτε ο ιδρυτής, είτε ο παραλήπτης. Οι ωτακουστές
αντιµετωπίζονται δύσκολα, ακριβώς επειδή µπορούν να καταγράφουν και να
συγκρίνουν όλα τα εισερχόµενα και εξερχόµενα µηνύµατα.
Από τα παλαιότερα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν και συνεχίζουν να χρησιµοποιούν
οι διαχειριστές συστηµάτων για να αναλύουν τη συµπεριφορά δικτύων και να
εντοπίζουν πιθανά προβλήµατα είναι τα λεγόµενα «sniffer». Έτσι ονοµάζεται ένα
πρόγραµµα που είναι ικανό να «υποκλέπτει» δεδοµένα που ταξιδεύουν σε ένα δίκτυο.
Εάν το δίκτυο είναι βασισµένο στο TCP/IP, τότε το sniffer που παρακολουθεί πακέτα
IP, ονοµάζεται και packet sniffer. Εξάλλου, σε ένα δίκτυο τοπολογίας αστέρα, όπως
είναι κάποια τοπικά δίκτυα, τα πακέτα που φεύγουν από έναν κόµβο (υπολογιστή)
εκπέµπονται προς όλους τους άλλους κόµβους του δικτύου. Ωστόσο, µόνο ο κόµβος
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για τον οποίο προορίζονται τα πακέτα θα τα χρησιµοποιήσει. Οι άλλοι θα τα
αγνοήσουν. Εάν, τώρα, ένα πρόγραµµα sniffer είναι εγκατεστηµένο σε έναν
υπολογιστή µε κάρτα δικτύου σε «αδιάκριτο» τρόπο λειτουργίας (promiscuous
mode), τότε το µηχάνηµα αυτό θα µπορεί να «βλέπει» όλα τα πακέτα που
διακινούνται στο δίκτυο.
Οι διαχειριστές συστηµάτων κάνουν χρήση των sniffer για να αναλύουν την
κυκλοφορία των πακέτων σε ένα δίκτυο και να εντοπίζουν εστίες προβληµάτων.
Επίσης, συχνά χρησιµοποιούν περισσότερα του ενός sniffer, τα οποία βρίσκονται
στρατηγικά εγκατεστηµένα σε διάφορους κόµβους του δικτύου, ώστε να εντοπίζουν
εισβολές παρείσακτων. Με άλλα λόγια, τα sniffer µπορούν να λειτουργήσουν και ως
ένα σύστηµα ανίχνευσης εισβολών IDS (Intrusion Detection Systems).
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι τα προγράµµατα αυτά αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τους
διαχειριστές συστηµάτων. Ωστόσο, όπως έχει ήδη γίνει προφανές, τις υπηρεσίες τους
µπορούν να εκµεταλλευτούν και οι εισβολείς για την υλοποίηση των παράνοµων
δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγµα, ο εισβολέας µπορεί να χρησιµοποιεί ένα
sniffer για να υποκλέπτει κωδικούς πρόσβασης, αριθµούς πιστωτικών καρτών,
διάφορα άλλα προσωπικά στοιχεία χρηστών, για να διαβάζει την ηλεκτρονική τους
αλληλογραφία κ.λπ.
Ο προφανής τρόπος για να προστατευτεί ένα δίκτυο από την επιβλαβή χρήση των
sniffers είναι να υπάρχει αυστηρή επίβλεψη στα προγράµµατα που εγκαθιστούν οι
χρήστες στους υπολογιστές. Εάν ένας εισβολέας δε µπορεί να αποκτήσει φυσική
πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή, τότε αδυνατεί να εγκαταστήσει ένα sniffer. Άλλος
ένας τρόπος προστασίας είναι η αποστολή δεδοµένων σε κρυπτογραφηµένη µορφή. Ο
sniffer θα εξακολουθεί να συλλαµβάνει τα πακέτα, µόνο που τώρα δε θα µπορεί να
εξάγει κάποιο νόηµα από το περιεχόµενο τους. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή
υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αποκρυπτογράφησης. Για το λόγο αυτό, προτείνεται
η χρήση ισχυρής κρυπτογραφίας, µε το ανάλογο κόστος σε υπολογιστική ισχύ. Το
ζητούµενο είναι η "χρυσή τοµή" ανάµεσα στη δύναµη των µεθόδων κρυπτογράφησης
από τη µία και στην ευκολία των χρηστών από την άλλη.
Τέλος, υπάρχει µια ολόκληρη κατηγορία προγραµµάτων που µπορούν να εντοπίζουν
ποιοι υπολογιστές σε ένα δίκτυο έχουν κάρτα δικτύου σε αδιάκριτο τρόπο
λειτουργίας (promiscuous mode). Έτσι, ο διαχειριστής συστήµατος µπορεί να ελέγξει
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εάν κάποιος υπολογιστής τρέχει ένα sniffer ή αν έχει δοθεί επίσηµη άδεια για την
εγκατάστασή του.

2.4 Όπλα Μαζικής Καταστροφής

2.4.1 Ιοί

Οι ιοί υπολογιστών είναι ίσως η πιο γνωστή, η πιο επίφοβη αλλά και η πιο
παρεξηγηµένη απειλή για την ασφάλειά τους. Όλοι οι ιοί αντιπροσωπεύουν κίνδυνο,
αλλά οι επιπτώσεις τους, µε ορισµένες πολύ διακριτές εξαιρέσεις, έχουν περισσότερο
κοινωνικό αντίκτυπο.
Όλοι οι ιοί προκαλούν συνήθως στάση του συστήµατος (άρνηση λειτουργίας) γιατί
κλέβουν χώρο από τον δίσκο και τη µνήµη. Μερικοί προκαλούν τυχαία ζηµιά στα
συστήµατα. Άλλοι προκαλούν σκόπιµη ζηµιά σε αρχεία και συστήµατα αρχείων και
κάποιοι είναι πράγµατι σε θέση να αχρηστεύσουν το hardware διαλύοντας το
firmware. Αρκετοί από τους πιο πετυχηµένους ιούς κατορθώνουν να επιβιώσουν στο
γεγονός ότι δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αναπαράγονται και εποµένως δεν
µπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί.
Ο όρος υιοθετήθηκε επίσηµα το 1983 στο Πανεπιστήµιο της Southern California,
όπου ο Fred Cohen, παρουσίασε πέντε πρωτότυπα προγράµµατα σε ένα VAX 11/750
που έτρεχε σε UNIX και ο υπεύθυνος του σεµιναρίου πρότεινε για αυτά την
ονοµασία computer virus, σε αντιστοιχία µε τον όρο που χρησιµοποιείται στην
ιατρική. Ο ίδιος ο Cohen όρισε αργότερα τον ιό των υπολογιστών ως “µία ακολουθία
συµβόλων τα οποία µε την µετάφρασή τους σε ένα δεδοµένο περιβάλλον προκαλούν
την µεταβολή άλλων συµβόλων έτσι ώστε να περιέχουν τµήµα της αρχικής
ακολουθίας” (F. Cohen: A short Course on Computer Viruses).
Γενικά υποστηρίζεται σήµερα ότι ένα πρόγραµµα µπορεί να ονοµαστεί ιός αν έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Προκαλεί τη µεταβολή άλλου λογισµικού, εισάγοντας το δικό του κώδικα
µέσα σε αυτό.
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•

Έχει την ιδιότητα να προκαλεί τέτοιου είδους µεταβολές σε περισσότερα του
ενός προγράµµατος.

•

Έχει την ιδιότητα να αναγνωρίζει τις µεταβολές που το ίδιο προξένησε σε
άλλα προγράµµατα.

•

Έχει την ιδιότητα να παρεµποδίζει την περαιτέρω µόλυνση αυτών των
προγραµµάτων.

•

Τα προγράµµατα που έχουν προσβληθεί αποκτούν µε την σειρά τους όλα τα
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.

Το πρώτο και ουσιαστικότερο βήµα για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους είναι
η γνωριµία µε αυτούς. Οποιαδήποτε αποτελεσµατική πολιτική ασφάλειας βασίζεται
στην γνώση και την συνεργασία των χρηστών. Εκτός από µερικά πρωτόγονα και
καταστρεπτικά παραδείγµατα που πραγµατικά καθιστούν άχρηστο το πρόγραµµα που
τους φιλοξενεί, όλοι οι ιοί λειτουργούν µε αυτές τις αρχές:
•

Ο υπολογιστής καλεί ένα νόµιµο πρόγραµµα

•

Ο κώδικας του ιού, που έχει διεισδύσει στην αλυσίδα των εντολών καλείται
αντί του νόµιµου προγράµµατος.

•

Ο κώδικας του ιού αποκτά των έλεγχο του προγράµµατος.

Οι συνοδευτικοί ή εκκολαπτόµενοι ιοί ακολουθούν τα ίδια χνάρια, αλλά ο κώδικάς
τους περιέχεται σε ξεχωριστό αρχείο, που µετονοµάζεται για να εκτελεστεί αυτό αντί
του προγράµµατος που ο χρήστης νόµιζε ότι κάλεσε.

2.4.2 Κατηγορίες ιών

Οι ιοί κατατάσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες: ιούς που µολύνουν το boot sector
(τοµέα εκκίνησης), ιούς που µολύνουν αρχεία, ιούς πολυµερισµού και ιούς scripting.
•

Οι ιοί που µολύνουν τον τοµέα εκκίνησης αποτελούν την µειοψηφία του
συνολικού αριθµού των απειλών των ελεύθερων ιών και νέοι τέτοιοι ιοί είναι
πλέον πολύ σπάνιοι. Αυτό οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν
περισσότερο το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τα δίκτυα παρά τα cd για να
ανταλλάσουν αρχεία. Οφείλεται ακόµα στο γεγονός ότι είναι δυσκολότερη η
συγγραφή ιού BSI παρά µακροεντολών ή script.
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•

Οι ιοί αρχείων που µολύνουν τα εκτελέσιµα αρχεία. Μόλις κάποιος ιός
µολύνει ένα εκτελέσιµο αρχείο προσκολλώµενος πάνω σε αυτό, το αρχείο
αυτό καθώς θα εκτελείται, θα µολύνει κι άλλα αρχεία. Κάθε φορά που
εκτελείται η ρουτίνα του ιού, προσβάλλεται ένας ολόκληρος κατάλογος, όλα
τα αρχεία στη τρέχουσα διαδροµή, ένας ολόκληρος δίσκος, ακόµα και όλες οι
τρέχουσες µονάδες σκληρών δίσκων. Οι ιοί αρχείων αν και µολύνουν µόνο
ένα ή δύο αρχεία τη φορά είναι σε θέση να εξαπλωθούν ταχύτατα στα
συστήµατα και στα δίκτυα στα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα, όπου
ανοίγονται και κλείνονται ταυτόχρονα πολλαπλά δυαδικά εκτελέσιµα αρχεία.
Οι σποραδικοί ιοί υποκύπτουν στον πειρασµό να µολύνουν όσο περισσότερα
αρχεία γίνεται, συνήθως σε µία προσπάθεια να περάσουν απαρατήρητοι. Ίσως
να µην µολύνουν κάθε φορά που εκτελείται η ρουτίνα του ιού, παρά µόνο υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, ακόµα και όταν υπάρχει το αντικείµενο που είναι
ευάλωτο στη µόλυνση.

•

Οι ιοί αρχείων και ιοί του τοµέα εκκίνησης είναι το πιο συχνό παράδειγµα ιών
πολυµερισµού, δηλαδή ιών που χρησιµοποιούν πολλαπλούς µηχανισµούς
προσβολής. Σε αυτή την περίπτωση και οι τοµές εκκίνησης και τα δυαδικά
εκτελέσιµα αρχεία µπορεί να µολυνθούν και να χρησιµοποιηθούν ως το µέσο
εξάπλωσης του ιού.

•

Οι ιοί µακροεντολών προσβάλουν τα περιβάλλοντα προγραµµατισµού
µακροεντολών και όχι συγκεκριµένα λειτουργικά συστήµατα και εξοπλισµό.
Οι εφαρµογές του Office είναι το φυσικό περιβάλλον δράσης των ιών αυτών.
Οι ιοί µακροεντολών είναι κυρίως ένα µέσο τροποποίησης του περιβάλλοντος
της εφαρµογής και όχι τόσο του αρχείου δεδοµένων. Συνήθως µολύνουν
σφαιρικά το πρότυπο και πιο συχνά αλλάζουν και τις εντολές στο σύστηµα
των µενού της εφαρµογής. Οι εφαρµογές που διαχωρίζουν µακροεντολές και
δεδοµένα σε διαφορετικά αρχεία είναι λιγότερο ευάλωτες σε αυτού του τύπου
τις επιθέσεις.

•

Ο όρος script αναφέρεται σε κακόβουλο λογισµικό τύπου VBScript που
ενσωµατώνεται σε HTML scripts και εκτελείται από λογαριασµούς
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε HTML µέσα από Windows Scripting Host.
Αρκετοί από τους ιούς που χρησιµοποιούν αυτό το σηµείο εισόδου συχνά
χαρακτηρίζονται σαν σκουλήκια.
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2.4.3 Μετάδοση ιών

Στην προσπάθεια καθορισµού µιας πολιτικής ασφαλείας, πρέπει πρώτα από όλα να
γνωρίζουµε ότι ένας ιός δεν εµφανίζεται ξαφνικά αλλά διεισδύει και µεταδίδεται από
ορισµένες πηγές. Μερικές από αυτές είναι:
•

Λογισµικό, το οποίο εγκαθίστανται ή χρησιµοποιείται στο σύστηµα από
πρόσωπα εκτός περιβάλλοντος

•

Λογισµικό, το οποίο µεταφέρεται από τους υπαλλήλους µίας εταιρίας από το
σύστηµα της εταιρίας στον οικιακό τους υπολογιστή ή και αντίστροφα

•

Λογισµικό, του οποίου η προµήθεια έχει γίνει από κάποιο software house, µε
εγκαταστάσεις παραγωγής πιθανώς µολυσµένες

•

Λογισµικό, στο οποίο έχει γίνει download από BBS’ s για ιδιωτική χρήση

•

Λογισµικό, το οποίο έχει µολυνθεί σκοπίµως από κάποιον ο οποίος επιθυµεί
να προξενήσει ζηµιά στην εταιρία

•

Πειρατικό λογισµικό οποιασδήποτε µορφής

•

Shareware προγράµµατα ή παιχνίδια

•

Μέσω του internet

2.4.4 Σκουλήκια (worms)

Είναι προγράµµατα τα οποία διαδίδουν αυτόµατα τον εαυτό τους στα άλλα
συστήµατα ενός δικτύου. Προχωρούν µέσα στο δίκτυο, εγκαθίστανται σε
συνδεδεµένες µηχανές και στην συνέχεια, προσπαθούν από εκεί να βρουν επόµενους
στόχους και τρόπο να τους προσβάλλουν. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι µπορούν
να δρουν αυτόνοµα και να έχουν ακόµα και την δυνατότητα να ξεχωρίζουν τους
στόχους τους. Το πιο χαρακτηριστικό σκουλήκι είναι το Internet Worm που το βράδυ
της 2ας Νοεµβρίου 1988, κατάφερε να διασπάσει το ∆ιαδίκτυο στην Αµερική,
προκαλώντας αντιδράσεις πανικού σε όλο τον κόσµο.
Πιο συγκεκριµένα, τα σκουλήκια (worms) κάνουν χρήση των υπηρεσιών του
δικτύου,

µε

ιδιαίτερη

προτίµηση

στο

ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο,

για

να

πολλαπλασιάζονται και να εξαπλώνονται. Συνήθως δεν µολύνουν αρχεία από τον
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υπολογιστή που περνούν. Πολύ γνωστές περιπτώσεις, όπως αυτές των Melissa και
Love Letter, εξαπλώθηκαν στο ∆ιαδίκτυο µε ταχύτατο ρυθµό.
H µέθοδος επίθεσης είναι εξαιρετικά ύπουλη, αφού µόλις καταφέρουν να
διεισδύσουν σε έναν υπολογιστή, στέλνουν µολύσµενα και καλυµµένα /
παραλλαγµένα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε όλη τη λίστα επαφών του
χρήστη.

Έτσι,

ο

ανυποψίαστος

χρήστης

λαµβάνει

µήνυµα

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου από κάποιο γνωστό του και δείχνοντας εµπιστοσύνη ανοίγει το
επισυναπτόµενο αρχείο µε «οδυνηρές» συνέπειες για τον υπολογιστή του. Η µαζική
αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εκτός από την κατασπατάληση
του εύρους ζώνης, επιβαρύνει δραµατικά τους κεντρικούς εξυπηρέτες αλληλογραφίας
του ∆ιαδικτύου, µε αποτέλεσµα να τίθενται συχνά εκτός λειτουργίας.

2.4.5 Δούρειοι Ίπποι (Trojan horses)

Προγράµµατα που προσποιούνται ότι έχουν άλλες λειτουργίες από αυτές που
πραγµατικά υλοποιούν. ∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι ο µεγαλύτερος κίνδυνος
µετά τους ιούς, για την πλειονότητα των χρηστών του ∆ιαδικτύου, προέρχεται από
τους "∆ούρειους Ίππους". Σε αντίθεση µε τους ιούς, οι ∆ούρειοι ίπποι είναι αυτόνοµα
προγράµµατα που απαιτούν την εκτέλεση τους από τον χρήστη για να
ενεργοποιηθούν. Παριστάνουν ένα χρήσιµο πρόγραµµα που ο χρήστης επιθυµεί να
εκτελέσει π.χ. µια ηλεκτρονική χριστουγεννιάτικη κάρτα, ένα παιχνίδι κλπ. Ενώ το
πρόγραµµα φαίνεται να κάνει αυτό που θέλει ο χρήστης στην πραγµατικότητα κάνει
και κάτι άλλο άσχετο µε τον διαφηµιζόµενο σκοπό του όπως η διαγραφή του
σκληρού δίσκου, η ενεργοποίηση ενός ιού που κουβαλάει µέσα του, η επιλεκτική
διαγραφή αρχείων, η ανεύρεση της λίστας ονοµάτων του προγράµµατος αποστολής
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη, η ανεύρεση αριθµών πιστωτικών καρτών
και η αποστολή τους στον δηµιουργό του ∆ούρειου ίππου κ.α.
Οι σύγχρονοι ∆ούρειοι Ίπποι µεταµφιέζονται τόσο καλά που µπορεί να
παραπλανήσουν ακόµη και έναν έµπειρο χρήστη. Η αυξανόµενη δηµοσιότητα και
χρήση του παγκόσµιου ιστού (World Wide Web) και η αυξανόµενη απαίτηση για
συµβατότητα

µεταξύ

διαφορετικών

πλατφόρµων

των

διάσηµων

εργαλείων

διαχείρισης γραφείου (π.χ. Microsoft Office) έχουν δηµιουργήσει ένα περιβάλλον
όπου οι µακροιοί και οι ∆ούρειοι ίπποι µπορούν να ανθίσουν και να εξαπλωθούν
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πολύ εύκολα. Συνήθως κρύβονται σε άλλα προγράµµατα, αλλά µπορούν να
βρίσκονται και µεµονωµένα. Πρόκειται για προγράµµατα που στην σύγχρονη µορφή
τους αποτελούνται από δύο µέρη, τον πελάτη και το διακοµιστή.
Ο διακοµιστής "φωλιάζει" µε κάποιον τρόπο στον υπολογιστή του θύµατος και ο
πελάτης τρέχει στο µηχάνηµα του θύτη. Από τη στιγµή που ο χρήστης του υπό
επίθεση υπολογιστή συνδεθεί µε το Internet, το Trojan-διακοµιστής, που τρέχει
σιωπηρά στο περιθώριο – υπόβαθρο (background), στέλνει ένα σήµα το οποίο
λαµβάνει το Trojan-πελάτης (στο µηχάνηµα του θύτη). Στη συνέχεια εγκαθιδρύεται
µεταξύ τους µια σύνοδος και ο εισβολέας αποκτά πρόσβαση στον υπολογιστή-στόχο.
Τώρα, ο µακρόθεν έλεγχος του επιτεθείς στο άλλο µηχάνηµα ποικίλλει, αναλόγως
του Trojan. Ο πρώτος µπορεί απλώς να παίζει µε τα νεύρα του ανυποψίαστου χρήστη,
π.χ., ανοιγοκλείνοντας το πορτάκι του οδηγού CD-ROM ή εµφανίζοντας µηνύµατα
στην οθόνη του. Μπορεί όµως και να του διαγράψει αρχεία.
Μια άλλη, ύπουλη λειτουργία των δούρειων ίππων είναι η παρακολούθηση και η
καταγραφή των πλήκτρων που πιέζει το θύµα. Το Trojan-διακοµιστής παρακολουθεί
συνεχώς τις κινήσεις του χρήστη. Έτσι, όταν εκείνος πληκτρολογεί κωδικούς
πρόσβασης ή αριθµούς πιστωτικών καρτών, το πρόγραµµα τα καταγράφει για να τα
στείλει αργότερα στο θύτη. Πώς όµως µπορεί να «εισαχθεί» ένας «∆ούρειος Ίππος»
στον υπολογιστή; Ο συνηθέστερος τρόπος είναι να έρχεται ως επισυναπτόµενο σε
κάποιο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή να βρίσκεται κρυµµένο µέσα σε
κάποιο άλλο πρόγραµµα, π.χ., σε ένα παιχνίδι µε ευρεία διάδοση, σε κάποιο χρήσιµο,
διάσηµο εργαλείο κ.λπ. Υπάρχουν δύο τρόποι για την αποφυγή τους. Ο πρώτος είναι
η χρησιµοποίηση προγραµµάτων γνωστά ως «Antivirus» και «AntiTrojan».
Πολλά προγράµµατα της κατηγορίας αυτής µπορούν να ανιχνεύουν ιούς και να
διαγράφουν µολυσµένα αρχεία. Ο άλλος τρόπος είναι η χρησιµοποίηση ενός
«φράγµατος ασφάλειας» (firewall). Κάθε φορά που ένας «Εξυπηρέτης ∆ούρειος
Ίππος» θα προσπαθεί να «βγει» στο ∆ιαδίκτυο, το φράγµα ασφάλειας ειδοποιεί
αναλόγως. Είναι προφανές ότι ο συνδυασµός των δύο προηγούµενων µεθόδων
παρέχει τη µέγιστη προστασία.
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2.4.6 Άλλοι τύποι απειλών

Κάποιοι άλλοι τύποι απειλών για την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την ανωνυµία
περιλαµβάνουν:
1) Επίθεση Αντίστροφης Πορείας – Trace Back Attack
Σε µία επίθεση αντίστροφης πορείας, ένας επιτεθείς ξεκινά από ένα γνωστό
ανταποκριτή και ιχνηλατεί το µονοπάτι προς τον ιδρυτή είτε κατά το µονοπάτι
προώθησης είτε κατά το αντίστροφο µονοπάτι. Αυτά τα δύο είδη αποτελούν τους δύο
τύπους επιθέσεων αντίστροφης πορείας. Σε µία ενεργή (active) επίθεση αντίστροφης
πορείας, ο επιτεθείς διατηρεί τον έλεγχο της δικτυακής δοµής και είναι ικανός να
ακολουθήσει µία ενεργή και συνεχιζόµενη ροή πακέτων που διαπερνά το δίκτυο προς
το σηµείο προέλευσης τους. Σε µία παθητική (passive) επίθεση αντίστροφης πορείας,
ο επιτεθείς είναι µε κάποιο τρόπο σε θέση να εξετάσει την κατάσταση δροµολόγησης
των συµµετεχόντων µελών ενός πρωτοκόλλου και να ιχνηλατήσει αντίστροφα τη
σύνδεση προς µία αποθηκευµένη πορεία.
2) Επίθεση από Εχθρικούς Συνεργάτες – Malicious Collaborators
Είναι δύσκολο να αποδειχθεί ένα σύστηµα ασφαλές όταν αντιµετωπίζει οµάδα από
συνεργαζόµενα µέλη. Αυτά τα µέλη είναι «εχθρικοί συµµετέχοντες» σε πρωτόκολλα
που επικοινωνούν µεταξύ τους για να ανακαλύψουν την ταυτότητα κάποιου ιδρυτή.
Στην ακραία περίπτωση, όταν όλοι πλην ενός αποτελούν εχθρικό συνεργάτη,
οποιοδήποτε πακέτο που θα αποσταλεί προς τον έντιµο συµµετέχοντα διαµέσου ενός
από τα περιγραφέντα συστήµατα θα είναι αναγνώσιµο.
3) Επίθεση Κωδικοποίησης Μηνυµάτων – Message Coding Attack
Ένας δράστης είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει µία επικοινωνία µε ένα
συγκεκριµένο εξυπηρετούµενο και έναν εξυπηρετητή. Επιπλέον µπορούν να
ιχνηλατηθούν µηνύµατα, εάν δεν τροποποιούν την κωδικοποίηση τους κατά τη
διάρκεια της µετάδοσης. Παράλληλα, η αποτροπή επιθέσεων που βασίζονται στην
ακριβή καταγραφή του όγκου των µηνυµάτων είναι αρκετά δύσκολη.
4) Επίθεση Χρονοσήµανσης – Timing Attack
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Η απειλή των επιθέσεων χρονοσήµανσης περιγράφει την ανάλυση των πακέτων που
µεταδίδονται και ανιχνεύει την πηγή τους εξαιτίας των συσχετισµένων χρόνων. Η
αντιµετώπιση αυτής της απειλής είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι οποιοδήποτε
σύστηµα εκτός µίας ασφαλούς οµάδας υπολογιστών είναι ευπρόσβλητο σε επιθέσεις
χρονοσήµανσης. Ως αποτέλεσµα, η πλειοψηφία των εργαλείων, υπηρεσιών και
πρωτοκόλλων ανωνυµίας δεν µπορεί να προστατεύσει την ανωνυµία των χρηστών
από αυτήν την επίθεση.
5) Επίθεση Υπερφόρτωσης Μηνυµάτων – Flooding Attack
Στην περίπτωση που κάποιος δροµολογητής υποστηρίζει n χρήστες, ένας επιτεθείς
µπορεί να αποστείλει n-1 πακέτα και να ιχνηλατήσει το πρωταρχικό πακέτο προς την
πηγή του. Ωστόσο, αυτή η επίθεση µπορεί να αποφευχθεί ζητώντας την
αυθεντικοποίηση

κάθε

αποστολέα.

Σηµειώνεται

ότι

η

αναγκαιότητα

αυθεντικοποίησης δεν ταυτίζεται µε την ανάγκη της ιδιωτικότητας και της
ανωνυµίας. Πράγµατι, µόνον οι δροµολογητές που ζητούν αυθεντικοποίηση, για
παράδειγµα µέσω SSL, µπορούν να αντιµετωπίσουν τις επιθέσεις υπερφόρτωσης
µηνυµάτων. Η πλειοψηφία των εργαλείων, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών ανωνυµίας
στηρίζουν

τη

λειτουργία

τους

στην

αµοιβαία

εµπιστοσύνη

µεταξύ

των

συµµετεχόντων τους.
6) Επίθεση Περιόδων Σύνδεσης – Connection Period Attacks
Ο τύπος αυτής της επίθεσης αναφέρεται στην απώλεια της ιδιωτικότητας µίας οµάδας
και του επιπέδου ανωνυµίας της, µε βάση το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες
εγκαθιστούν έναν περιορισµένο αριθµό συνδέσεων και έχουν ένα συνήθη τύπο
συµπεριφοράς στον ιστό. Ως αποτέλεσµα, ένας δράστης µπορεί να αναλύσει κάποιες
επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες και να αποκτήσει ιδιωτικές πληροφορίες.
Παρόλο που αυτό το είδος επίθεσης δεν αποκαλύπτει απαραιτήτως την ταυτότητα του
χρήστη, µπορεί να µειώσει δραµατικά το µέγεθος των ανώνυµων χρηστών µίας
οµάδας.
7) Επίθεση από Αξιοποίηση cookies
Όπως είναι γνωστό, τα cookies αποτελούν αρχεία δεδοµένων που τοποθετούνται στο
σύστηµα ενός χρήστη µε σκοπό να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες σε
εξυπηρετητές, τους οποίους επισκέπτονται οι χρήστες. Η δοµή των cookies µπορεί να
απειλήσει την ιδιωτικότητα και ανωνυµία των χρηστών, επειδή τα προσωπικά
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δεδοµένα ενδέχεται να γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας από ποικίλες οντότητες του
ιστού.
8) Επίθεση σε Υπηρεσίες Προσωποποίησης
Οι υπηρεσίες προσωποποίησης προσφέρονται κατά τη διαδικασία προσέλκυσης νέων
χρηστών σε ένα περιβάλλον. Υπάρχει πάντοτε η απειλή αποκάλυψης προσωπικών
πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Η αυξανόµενη χρήση
αυτών των υπηρεσιών οδηγεί στην ανάγκη αντιµετώπισης των σχετιζόµενων απειλών
από εργαλεία, εφαρµογές και υπηρεσίες ανωνυµίας.

2.5 Ασφάλεια Πληροφοριακών συστημάτων
2.5.1 Εισαγωγή
Το internet άρχισε να χρησιµοποιείται εµπορικά από τα τέλη της δεκαετίας του 90’.
Έκτοτε, µε την εµφάνιση νέων δικτυακών τεχνολογιών, η ασφάλεια έχει αρχίσει να
αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Σήµερα αποτελεί ένα ζήτηµα ύψιστης
προτεραιότητας για την εδραίωση της εµπιστοσύνης στους χρήστες ώστε αυτοί µε
την σειρά τους να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες µε όλα τα οφέλη για την κοινωνία
και την οικονοµία που αυτές υπόσχονται.
Σηµαντική

παράµετρος

στην

ενίσχυση

της

όλης

προσπάθειας

είναι

η

ενθάρρυνση/διαπαιδαγώγηση των χρηστών στην χρησιµοποίηση εφαρµογών που
παρέχουν δυνατότητες ασφαλούς διαχείρισης της πληροφορίας.

2.5.2 Έννοια - Ιδιότητες Ασφάλειας Π.Σ.
Η ασφάλεια Πληροφοριακού Συστήµατος είναι το οργανωµένο πλαίσιο από έννοιες,
αντιλήψεις, αρχές, πολιτικές, διαδικασίες, τεχνικές και µέτρα που απαιτούνται για να
προστατευθούν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήµατος, αλλά και το σύστηµα
ολόκληρο, από κάθε σκόπιµη ή τυχαία απειλή. (Κιουντούζης, 1995).
Ο ορισµός αυτός δίνει έµφαση όχι µόνο στο Π.Σ ως ολότητα αλλά και στα επιµέρους
στοιχεία του, ενώ η αναφερόµενη προφύλαξη αφορά κάθε είδους απειλή (τυχαία ή
σκόπιµη). Η ασφάλεια του Π.Σ συνδέεται άµεσα τόσο µε τις τεχνικές, τις διαδικασίες
και τα διοικητικά µέτρα όσο και µε ηθικοκοινωνικές αντιλήψεις, αρχές και
παραδοχές.
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Είναι βέβαια προφανές ότι η προφύλαξη δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει την
απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος και την ελεύθερη διακίνηση των
πληροφοριών, έτσι ώστε να µην θέτονται αδικαιολόγητοι φραγµοί στην ανάπτυξη της
τεχνολογίας της πληροφορίας.
Η ασφάλεια των πληροφοριών αναφέρεται στην προστασία της πληροφορίας στην
ολότητά της και των σχετικών µε την ασφάλεια ιδιοτήτων. Ως θεµελιώδεις ιδιότητες
ασφάλειας θεωρούνται η ακεραιότητα, η εµπιστευτικότητα και η διαθεσιµότητα, οι
οποίες ορίζονται ως εξής (Γκρίτζαλης, 1994):
•

Ακεραιότητα πληροφοριών (integrity): Είναι η ιδιότητα των δεδοµένων να
υφίστανται σε προκαθορισµένο φυσικό µέσο ή χώρο και να είναι ακριβή.
∆ηλαδή η µη-εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση της πληροφορίας θα πρέπει να
αποτρέπεται, ενώ κάθε αλλαγή του περιεχοµένου των δεδοµένων να είναι
αποτέλεσµα εξουσιοδοτηµένης και ελεγχόµενης ενέργειας.

•

Εµπιστευτικότητα πληροφοριών (confidentiality): Η ιδιότητα των δεδοµένων
να καθίστανται αναγνώσιµα µόνο από εξουσιοδοτηµένα λογικά υποκείµενα,
όπως φυσικές οντότητες και διεργασίες λογισµικού.

•

∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών (availability): Η αποτροπή της προσωρινής ή
µόνιµης άρνησης διάθεσης της πληροφορίας σε κάθε εξουσιοδοτηµένο λογικό
υποκείµενο του συστήµατος.

Σε αρκετές ερευνητικές εργασίες υποστηρίζεται πως οι παραπάνω τρεις ιδιότητες δεν
επαρκούν, για να οριστεί η ασφάλεια πληροφοριών. Πρόσθετες ιδιότητες που
συναντώνται είναι η αυθεντικότητα (authenticity) (Parker, 1995), δηλαδή η απόδειξη
της προέλευσης και του ιδιοκτήτη της πληροφορίας, η ιδιότητα της εγκυρότητας
(validity) (Γκρίτζαλης,1996) δηλαδή ότι η πληροφορία αντιπροσωπεύει την
πραγµατικότητα και είναι επίκαιρη, ενώ σε άλλες πηγές (Bolerο, 1995) αναφέρονται
η µοναδικότητα (uniqueness), δηλαδή η αδυναµία αντιγραφής και αναπαραγωγής της
πληροφορίας χωρίς εξουσιοδότηση και η µη αποποίηση (non-repudiation) δηλαδή η
αδυναµία άρνησης των ενεργειών που έχουν εκτελεστεί για την τροποποίηση, την
αποστολή ή τη λήψη µίας πληροφορίας.
Η ύπαρξη διαφορετικών θεωρήσεων για τις ιδιότητες της ασφάλειας δεν θα πρέπει να
θεωρηθεί παράδοξο, καθώς στον επιστηµονικό τοµέα της πληροφορικής, η ασφάλεια
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έχει µεταφερθεί ως µία αφηρηµένη έννοια, η οποία επιδέχεται ποικίλες ερµηνείες.
Επίσης η έννοια της ασφάλειας στο κοινωνικό σύνολο, αντιστοιχεί ουσιαστικά σε ένα
ανθρώπινο συναίσθηµα. Έτσι ο όρος ασφάλεια αναφέρεται σε διάφορες ιδιότητες της
πληροφορίας, ανάλογα µε την οπτική του ερευνητή και το πληροφοριακό σύστηµα
στο οποίο αναφέρεται. Συνεπώς, σε κάθε ειδική περίπτωση που µελετάµε θα πρέπει
να ορίζουµε µε σαφήνεια τις συγκεκριµένες ιδιότητες της πληροφορίας που
καλούµαστε να προστατέψουµε (Κοκολάκης, 2000).
Οι παραπάνω ιδιότητες της ασφάλειας των πληροφοριών δεν µετρώνται σε απόλυτα
µεγέθη αλλά είναι συγκρίσιµες και έτσι υπεισέρχεται σε ένα βαθµό η σχετικότητα.
Παρά τη σαφήνεια και απλότητα των ορισµών που δίδονται για τις τρεις βασικές
ιδιότητες, στην πράξη δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιορίσουµε πότε µία από
αυτές έχει παραβιαστεί. Για παράδειγµα, η άρνηση διάθεσης της πληροφορίας
(παραβίαση της διαθεσιµότητας) µπορεί να εκτιµηθεί µε άλλο τρόπο σε διαφορετικές
περιπτώσεις, αφού ο χρόνος αναµονής που θεωρείται ανεκτός διαφέρει από εφαρµογή
σε εφαρµογή. Έτσι, µία καθυστέρηση ενός λεπτού στην παροχή µίας κρίσιµης
ιατρικής πληροφορίας µπορεί να θεωρηθεί ως έλλειψη διαθεσιµότητας, ενώ ο ίδιος
χρόνος στην αναζήτηση της καρτέλας φορολογουµένου σε µία δηµόσια οικονοµική
υπηρεσία να θεωρηθεί αποδεκτός και αναµενόµενος.

2.5.3 Προβλήματα ασφάλειας
Στην δεκαετία του 80΄, όταν τα πληροφοριακά συστήµατα άρχισαν σιγά σιγά να
διεισδύουν στις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που ήξεραν να τα
χειρίζονται ήταν λίγοι και εξειδικευµένοι. Τα φαινόµενα παραβίασης της ασφάλειας
ήταν σχεδόν ανύπαρκτα. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90’ και µέχρι σήµερα,
οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν σε ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών µε
αποτέλεσµα ο αριθµός των παραβιάσεων ασφαλείας να ακολουθεί µία συνεχή
εκθετική αύξηση. Παρακάτω φαίνονται τα κρούσµατα παραβίασης ασφάλειας που
καταγράφηκαν από τον διεθνή οργανισµό CERT κατά την διάρκεια των ετών 20042010:
Περιστατικά
ασφάλειας

2004 2005 2006

2007
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2008

2009

2010

2011

Phising

3

101

339

392

604

374

508

674

11

40

177

223

265

303

477

1748

5

95

19

358

408

596

1817

2765

-

-

-

-

305

285

981

2480

-

-

-

-

835

6548

6344

4394

Others

4

18

17

264

148

160

188

1240

Total

23

254

552

1237

2565

8266

10315

13301

Network
scanning/Probing
Virus/Malicious
Code
Spam
Website
Compromise &
Malware
Propagation

Πίνακας 1: Κρούσµατα ασφάλειας
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Σχήµα 1: Γραφική απεικόνιση κρουσµάτων ασφάλειας
Παράλληλα, η ταχύτητα ανάπτυξης της επιστήµης της πληροφορικής αναγκάζει τις
εταιρίες ανάπτυξης λογισµικού και προϊόντων πληροφορικής να βγάζουν προϊόντα
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στην αγορά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ώστε να προλαβαίνουν τις τελευταίες
εξελίξεις στον χώρο. Λόγω της πίεσης χρόνου, τα προϊόντα αυτά περιέχουν πολλά
σφάλµατα στην υλοποίησή τους. Επίσης, τις περισσότερες φορές οι εταιρίες δεν
υπολογίζουν καν τα θέµατα ασφάλειας µε αποτέλεσµα τα προϊόντα που παράγουν να
µην παρέχουν καµία απολύτως λειτουργία ασφάλειας.
Παρόµοια σφάλµατα όµως κάνουν και οι εταιρίες που χρησιµοποιούν τα
υπολογιστικά συστήµατα για την εσωτερική τους λειτουργία. Για λόγους κόστους,
χρόνου αλλά και άγνοιας σε θέµατα ασφάλειας, παραβλέπουν την ασφάλεια κατά την
εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστηµάτων και κατά την λειτουργία τους. Έτσι
αφήνουν τα συστήµατα τους ευπαθή σε διάφορους τύπους επιθέσεων. Παρακάτω
µπορούµε να δούµε ενδεικτικά κάποιες δραστηριότητες όσον αφορά θέµατα
ασφάλειας κατά το έτος 2011:
ACTIVITIES

YEAR 2011

Security Incidents handled

13301

Security Alerts issued

48

Advisories published

81

Vulnerability Notes published

188

Security Guidelines published

4

White Papers

3

Trainings Organized

26

Indian website defacements tracked

17306

Open proxy servers tracked

3294

Bot infected systems tracked

6277936

Πίνακας 2: ∆ραστηριότητες κρουσµάτων ασφάλειας για το 2011

2.5.4 Κατηγορίες απειλών Π.Σ.
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Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται ευπαθή δεδοµένα και βασίζεται
επιπλέον στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου εκτίθεται σε µία σειρά
σηµαντικών απειλών (Katsikas,1997), οι οποίες απαιτείται να αντιµετωπισθούν
αποτελεσµατικά. Ως απειλή ορίζεται ‘µία πιθανή ενέργεια ή ένα γεγονός που µπορεί
να προκαλέσει την απώλεια ενός ή περισσοτέρων ιδιοτήτων ασφάλειας ενός
πληροφοριακού συστήµατος’ (Γκρίτζαλης, 2000). Οι απειλές αυτές δεν προέρχονται
µόνο από κακόβουλες ενέργειες που προκαλούνται από τρίτους µε στόχο την κατοχή
ή την απαξίωση πολύτιµων δεδοµένων. Είναι πιθανό να δηµιουργηθούν από το
εσωτερικό του συστήµατος εξαιτίας σχεδιαστικών λαθών και αδυναµιών. Οι
κυριότερες από αυτές περιγράφονται παρακάτω:
Παρακολούθηση

γραµµών

επικοινωνίας

(tapping):

Παρακολουθώντας

τις

επικοινωνιακές γραµµές µπορεί κανείς να αποκτήσει µη εξουσιοδοτηµένη
προσπέλαση σε µετακινούµενα δεδοµένα, µε πιθανό αποτέλεσµα να παραβιαστεί η
ιδιωτικότητά τους.
Ανάλυση κυκλοφορίας (traffic analysis): Για δεδοµένες διευθύνσεις πηγής και
προορισµού η παρακολούθηση των διακινούµενων δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει σε
ανάπτυξη ενός προτύπου (pattern) κυκλοφορίας. Η στατιστική και µόνο ανάλυση της
επικοινωνίας, χωρίς απαραίτητα να γίνεται ανάγνωση των ίδιων των δεδοµένων,
µπορεί να οδηγήσει σε χρήσιµα συµπεράσµατα για κάποιον τρίτο.
Αποτυχία ή καταστροφή υλικού (hardware failure): Σηµαντική απειλή στη
διαθεσιµότητα ενός υπολογιστικού συστήµατος αποτελεί η ενδεχόµενη καταστροφή
του χρησιµοποιούµενου υλικού, είτε από κακόβουλη ενέργεια, είτε από αστοχία
υλικού είτε από φυσική αιτία.
Πλαστογράφηση διευθύνσεων δικτύου (spoofing): Καταργείται η ιδιότητα της
µονοσήµαντης αντιστοίχισης των διευθύνσεων δικτύου σε µία συγκεκριµένη θέση, µε
αποτέλεσµα τα διακινούµενα δεδοµένα να χάνουν την ιδιότητα της αυθεντικότητας
προέλευσης.
Υποκλοπή συνθηµατικών (password stealing): Ένα συνθηµατικό µπορεί να
διαρρεύσει σε έναν δυνητικό εισβολέα είτε από αµέλεια του χρήστη του συστήµατος
είτε µετά από παρακολούθηση των διακινούµενων πακέτων (sniffing) είτε µε τη
χρήση της µεθόδου ωµής δοκιµής (brute force attack).
50

Αξιοποίηση καταπακτών (trapdoors exploiting): Οι καταπακτές είναι γνωστές ή
άγνωστες αδυναµίες των υπηρεσιών του συστήµατος που επιτρέπουν την υπέρβαση
των µηχανισµών ασφάλειας για την προσπέλαση στους πόρους του συστήµατος. Η
ύπαρξη των αδυναµιών αυτών γίνεται γνωστή στους εισβολείς έπειτα από
δοκιµαστική ανίχνευση που πραγµατοποιούν σε όλες τις θύρες επικοινωνίας του
συστήµατος (port-scanning)
Μη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση (unauthorised modification): Η κακόβουλη
τροποποίηση των δεδοµένων ενός συστήµατος έπεται της παρακολούθησης των
γραµµών επικοινωνίας ή της παρείσφρησης στο σύστηµα έπειτα από υποκλοπή
συνθηµατικού ή αξιοποίηση καταπακτών.
Άρνηση παροχής υπηρεσίας (Denial of Service): Σε αυτή την περίπτωση ο εισβολέας
επιχειρεί να επηρεάσει αρνητικά τη διαθεσιµότητα µίας υπηρεσίας, αφού έχει
παρεισφρήσει στο σύστηµα που την παρέχει. Το ίδιο µπορεί να συµβεί όταν ο
εισβολέας καταφέρει εγκαταστήσει λογισµικό που καταναλώνει ανεξέλεγκτα όλους
τους διαθέσιµους πόρους του συστήµατος ή του δικτύου, µε αποτέλεσµα οι υπόλοιπες
υπηρεσίες να παραµείνουν ουσιαστικά ανενεργές.
Κατανεµηµένη επίθεση άρνησης παροχής υπηρεσίας (Distributed Denial of Service):
Η λογική είναι η ίδια µε την άρνηση παροχής υπηρεσίας, µε τη διαφορά ότι ο
εισβολέας έχει εγκαταστήσει το κακόβουλο λογισµικό σε δεκάδες συστήµατα αφού
έχει παρεισφρήσει σε αυτά και τα χρησιµοποιεί ως µεσάζοντες (agents). Τα
συστήµατα αυτά µε τη σειρά τους επιτίθενται συντονισµένα προς τον τελικό στόχο µε
δραµατικές συνέπειες στους πόρους του συστήµατος αυτού, αλλά και στο δίκτυο που
οδηγεί προς αυτό.
Κατάχρηση πόρων (misuse of resources): Μία µη εξουσιοδοτηµένη οντότητα είναι
πιθανό να υποκλέψει πόρους ενός συστήµατος, όπως κύκλους του επεξεργαστή,
εύρος ζώνης δικτύου, χωρητικότητα δίσκων, είτε για να εξυπηρετηθούν διεργασίες
του εισβολέα είτε για να προκληθεί άρνηση παροχής υπηρεσίας.
∆ιάψευση εκτέλεσης ενέργειας (repudiation of action): Μία οντότητα µπορεί να
αρνηθεί ότι δηµιούργησε και απέστειλε ένα µήνυµα ή ότι τροποποίησε κάποια
δεδοµένα, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Οµοίως ο παραλήπτης
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του µηνύµατος µπορεί να διαψεύσει την παραλαβή του και την ανάγνωση του
περιεχοµένου του.
Εσωτερικοί κίνδυνοι (internal threats): Είναι πιθανό µέλη του απασχολούµενου
προσωπικού σε µία επιχείρηση να υποκλέψουν χρήσιµες πληροφορίες για παράνοµη
χρήση. Παράλληλα η έλλειψη ασφάλειας στην φυσική πρόσβαση στο υλικό του
συστήµατος δηµιουργεί επιπλέον κινδύνους.
Πλαστοπροσωπία (masquerade): Στο επίπεδο εφαρµογής είναι πιθανό η προέλευση
ενός µηνύµατος να φαίνεται διαφορετική από την πραγµατική
Ιοµορφικό λογισµικό (viral software): Πρόκειται για κακόβουλο λογισµικό που
εκτελείται ή φορτώνεται δυναµικά στο σύστηµα και προκαλεί ποικίλα σηµαντικά
προβλήµατα. Συνήθως βρίσκεται ενσωµατωµένο σε εκτελέσιµο κώδικα ή αυτόνοµο
σε µορφή δέσµης εντολών (script). Φροντίζει να προσκολλάται σε άλλα εκτελέσιµα
αρχεία ή να διαδίδεται µέσω δικτυακών εφαρµογών, έτσι ώστε να επηρεάζει όσο το
δυνατόν περισσότερα συστήµατα.
Καταχρηστικά µηνύµατα (spamming): Αφορά κυρίως τις υπηρεσίες µηνυµάτων όπως
τα νέα και η ηλεκτρονική αλληλογραφία. Πρόκειται για µηνύµατα διαφηµιστικού και
πολλές φορές προσβλητικού περιεχοµένου που αποστέλλονται µαζικά σε µεγάλο
αριθµό χρηστών, χωρίς να υπάρχει υπαρκτή διεύθυνση αποστολέα και από
εξυπηρετητές που έχουν εκτεθεί στους εισβολείς, έτσι ώστε να µην είναι ανιχνεύσιµη
η προέλευσή τους ούτε σε επίπεδο εφαρµογής ούτε σε επίπεδο δικτύου.

2.5.5 Κατηγορίες μέτρων προστασίας

Τα µέτρα προστασίας ή αντίµετρα (countermeasures) είναι όλες εκείνες οι
διαδικασίες, τεχνικές, ενέργειες ή και συσκευές που περιορίζουν τις ευπάθειες του
συστήµατος. Οι διαφορετικοί τύποι αντίµετρων έχουν σαν αποτέλεσµα την ανάλυση
του προβλήµατος της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων στις ακόλουθες
συνιστώσες: (Pangalos, 1997)
•

Φυσική ασφάλεια συστήµατος (physical security). Αναφέρεται στη προστασία
ολόκληρου του σχετικού εξοπλισµού από φυσικές καταστροφές όπως κλοπή,
βανδαλισµοί, πληµµύρες, φωτιές κλπ.
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•

Ασφάλεια υπολογιστικού συστήµατος (computer security). Αναφέρεται στη
προστασία των πληροφοριών εκείνων του υπολογιστή που διαχειρίζεται
άµεσα το λειτουργικό σύστηµα (προγράµµατα εφαρµογών, αρχεία δεδοµένων
κλπ.).

Επικεντρώνεται

κυρίως

στις

συγκεκριµένες

υπηρεσίες

των

λειτουργικών συστηµάτων που καθορίζουν το ποιος και πως θα δικαιούται να
προσπελάσει τα δεδοµένα και τις εφαρµογές που φιλοξενεί ο υπολογιστής.
•

Ασφάλεια βάσεων δεδοµένων (database security). Αναφέρεται στην
ικανότητα του συστήµατος να εφαρµόζει µια προκαθορισµένη πολιτική
προστασίας των περιεχοµένων µιας βάσης δεδοµένων, µία πολιτική που
διευκρινίζει ποιοι εξουσιοδοτούνται να δουν ή και να τροποποιήσουν τα
προστατευµένα δεδοµένα.

•

Ασφάλεια δικτύων επικοινωνιών (network security). Αναφέρεται στην
προστασία των πληροφοριών κατά την µετάδοσή τους µέσω των
τηλεφωνικών, δορυφορικών ή άλλων δικτύων όπως είναι τα τοπικά δίκτυα και
το internet.

2.5.6 Αποτελεσματικότητα μέτρων προστασίας
Η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) των µέτρων εξαρτάται από το πόσο σωστά
χρησιµοποιούνται.

Ορισµένοι

βασικοί

παράγοντες

που

επηρεάζουν

την

αποτελεσµατικότητα των αντιµέτρων είναι (Pfleeger, 1997):
•

Επίγνωση του µεγέθους του προβλήµατος. Τα άτοµα που εφαρµόζουν τα
µέτρα, ή ακόµη περισσότερο αυτά που είναι υπεύθυνα για την διαµόρφωσή
τους, πρέπει να έχουν πειστεί για την ανάγκη για ασφάλεια και για το επίπεδο
της ασφάλειας που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση.

•

Περιοδικές αναθεωρήσεις. Η αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας ενός
µέτρου πρέπει να είναι συνεχής. Το περιβάλλον λειτουργίας είναι δυναµικό
αφού συνεχώς οι συνθήκες, οι απειλές, και οι ανάγκες εξελίσσονται. Είναι
πολύ λογικό λοιπόν τα περισσότερα µέτρα προστασίας να σταµατούν να είναι
αποδοτικά αν δεν γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές και αντικαταστάσεις.

•

Αλληλοεπικάλυψη

µέτρων.

Στις

περισσότερες

περιπτώσεις

η

ορθή

αντιµετώπιση µιας ευπάθειας απαιτεί την εφαρµογή διαφορετικών µεταξύ
τους αντιµέτρων. Ένας συνδυασµός φυσικών, δικτυακών – επικοινωνιακών
και υπολογιστικών µέτρων προστασίας ελαχιστοποιεί τις υπαρκτές απειλές,
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ενώ συχνά η συνολική αξιοπιστία του συστήµατος προστασίας στηρίζεται στις
δυνατότητες αλληλοσυµπλήρωσης και αλληλοεπικάλυψης των µέτρων αυτών.
Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι κάθε µέτρο µεµονωµένα δεν είναι ανθεκτικό
και ισχυρό. Άλλωστε σύµφωνα µε την φιλοσοφία του ασθενέστερου σηµείου,
οι

ειδικοί

στην

ασφάλεια

πληροφοριακών

συστηµάτων

πρέπει

να

συνυπολογίζουν όλα τα υπάρχοντα ρήγµατα ασφάλειας, διότι οχυρώνοντας
µόνο κάποια από αυτά, απλώς κάνουν τις υπόλοιπες ευπάθειες πιο ελκυστικές
για όσους κακοήθεις σκοπεύουν να εκδηλώσουν επιθέσεις. Συχνά λέγεται ότι
η ασφάλεια έχει παρόµοια συµπεριφορά µε µία αλυσίδα: η ισχύ της είναι τόση
όση η ισχύς του πιο ασθενούς κρίκου της.
•

Πιθανότητας

χρησιµοποίησης.

Σύµφωνα

µε

την

αρχή

της

αποτελεσµατικότητας, για να είναι αποτελεσµατικά τα µέτρα πρέπει να
χρησιµοποιούνται, να είναι επαρκή, κατάλληλα και εύκολα στην χρήση τους.
∆ηλαδή υπονοείται ότι πρωταρχική προϋπόθεση για την απόδοση ενός µέτρου
είναι να βρίσκεται σε εφαρµογή την κρίσιµη στιγµή.

2.5.7 Αξιολόγηση ασφαλείας (Penetration testing)

Ο ορισµός της αξιολόγησης ασφαλείας (Penetration Testing ) είναι ένας νέος όρος
στον τοµέα της ασφάλειας της πληροφορικής. Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται και
ερµηνεύεται λανθασµένα πολλές φορές από τις εταιρίες που θέλουν να εµπλακούν
στο χώρο της ασφάλειας της πληροφορικής. Οι λόγοι που οδηγούν στην παρερµηνεία
είναι είτε επειδή χρησιµοποιούν την δική τους εταιρική ορολογία είτε λόγω άγνοιας
του αντικειµένου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι συνήθως παρερµηνεύεται µε την
διαδικασία εύρεσης ευπαθών σηµείων σε ένα πληροφοριακό σύστηµα (Vulnerability
Analysis).
Η αξιολόγηση ασφαλείας είναι η διαδικασία ελέγχου της τρωτότητας ως προς της
ασφάλεια του πληροφοριακού συστήµατος και δικτύου µιας εταιρίας ή ενός
οργανισµού. Η αξιολόγηση αυτή εστιάζεται στις τρέχουσες διαδικασίες του
συστήµατος παρά σε θεωρητικά ζητήµατα ασφαλείας του συστήµατος. Η διαδικασία
αυτή µπορεί να είναι αρκετά αναλυτική, χρονοβόρα και να ενσωµατώνει πολλούς
επιµέρους εσωτερικούς ελέγχους. Το πόσο αναλυτική θα είναι αφορά τόσο την δοµή
και τις διαδικασίες της εταιρίας, όσο και µέχρι ποιο βαθµό αξιολόγησης θέλει η
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εταιρία να προχωρήσει. Η χρυσή τοµή βρίσκεται κατόπιν συνεννοήσεως µε την
εταιρία αξιολόγησης ασφαλείας και µε την εταιρία – πελάτη. Στο τέλος, τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης καταγράφονται σε µια αναφορά. Στην αναφορά αυτή
παρουσιάζεται µια σύνοψη των αποτελεσµάτων του ελέγχου ανά κριτήριο καθώς
επίσης και των προτεινόµενων λύσεων και στρατηγικών που καλείται να
ακολουθήσει η εταιρία για την βελτίωση της ασφάλειας της.
Γνωρίζουµε πως ένας από τους τρόπους ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων για να
απειληθούν τα συστήµατα µιας εταιρίας είναι η πρόληψη. Σε αυτή την φάση µπορεί
να βοηθήσει ένας αξιολογητής ασφαλείας. Το συγκεκριµένο άτοµο θα προσπαθήσει
να εντοπίσει τα τρωτά σηµεία στο δίκτυο της εταιρίας και να µας δείξει πως θα τα
διορθώσουµε. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η αξιολόγηση ασφαλείας που θα
πραγµατοποιηθεί από ένα τέτοιο άτοµο θα δώσει µια συνολική εικόνα για την
αξιοπιστία των συστηµάτων. Επιπλέον ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να
λάβουµε υπόψη µας για την επιτακτικότατα της αξιολόγησης ασφαλείας είναι το
γεγονός ότι µαζί µε την βελτίωση των τεχνολογικών εφαρµογών βελτιώνονται και τα
εργαλεία που χρησιµοποιούν οι εισβολείς. Εποµένως, είναι επακόλουθο να
αυξάνονται οι ηλεκτρονικές απειλές. Ενδεικτικά, η οµάδα Computer Emergency
Response Team (CERT) των Η.Π.Α που καταγράφει παγκοσµίως αναφορές για
ηλεκτρονικά εγκλήµατα παρατήρησε ότι το 2004 από το ηλεκτρονικό έγκληµα
υπήρχαν οικονοµικές απώλειες της τάξεως των $141,496,560 εκατοµµυρίων
δολαρίων
Συνοψίζοντας, οι κυριότεροι παράγοντες που µας αναγκάζουν να στραφούµε στην
αξιολόγηση της ασφάλειας των συστηµάτων είναι οι εξής:
•

Η εξάπλωση των κακόβουλων λογισµικών (ιών, σκουληκιών κ.α.)

•

Η ύπαρξη ανασφαλών ασύρµατων δικτύων LANs

•

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων δικτύων

•

Η συνεχής αναβάθµιση των λειτουργικών συστηµάτων και των λογισµικών

•

Η άµεση διαθεσιµότητα Hacking εργαλείων

•

Η φύση του ανοιχτού κώδικά και των αντίστοιχων εργαλείων ασφαλείας

•

Η αξιοπιστία της εταιρικής εικόνας στο διαδίκτυο

•

Οι ανάγκες του Marketing
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•

Η συµµόρφωση µε τα κοινώς αποδεκτά εταιρικών πρότυπα και κανόνες σε
επίπεδο ασφαλείας

•

Η ανάγκη για χρήση αξιολόγησης ασφαλείας µεταξύ των εταιρικών
συνεργατών

•

Η ύπαρξη του κινήµατος του Hacktivism

2.5.8 Ασφάλεια και κρίση

Την ασφάλεια των ΠΣ στην Ελλάδα έχει αρχίσει να «ροκανίζει» η οικονοµική κρίση,
καθώς οι επιχειρήσεις θυσιάζουν πλέον στο βωµό της εξοικονόµησης δαπανών και τη
θωράκιση των τεχνολογικών υποδοµών.
Για του λόγου το αληθές, το 2011 η Ελλάδα ανέβηκε 15 θέσεις στην παγκόσµια
κατάταξη

των

ευάλωτων

στις

επιθέσεις

µέσω

του

διαδικτύου

χωρών,

καταλαµβάνοντας την 32η θέση στη σχετική κατάταξη από την 47η οπού βρισκόταν
το 2010. Κύριοι παράγοντες που συνέβαλλαν σε αυτό, σύµφωνα µε την έκθεση
Internet Security Threat Report της Symantec, ήταν η οικονοµική ύφεση και το
γεγονός ότι ιδιαίτερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν αναβάθµισαν τις τεχνολογικές
λύσεις προστασίας, που είχαν στην κατοχή τους – γεγονός το οποίο συνέβαλε στο να
γίνουν πιο ευάλωτες σε επιθέσεις – ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν τα επίπεδα
πειρατείας.
Έτερο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης είναι πλέον ότι οι κυβερνοεγκληµατίες, που
δρουν και στο ελληνικό διαδίκτυο, διευρύνουν την γκάµα των επιχειρήσεων, τις
οποίες θέτουν στο στόχαστρό τους, αφού πέραν των µεγάλων εταιριών στόχος
γίνονται πλέον και οι µικροµεσαίες. «Το 2011 οι κυβερνοεγκληµατίες επέκτειναν σε
µεγάλο βαθµό το πεδίο στοχοποίησης, µε σχεδόν 20% των στοχευµένων επιθέσεων
να γίνονται σε εταιρίες µε λιγότερο από 250 εργαζοµένους», σχολίασε ο Technology
Manager της Symantec Hellas, κ. Χρήστος Βεντούρης.
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2.6 Ασφάλεια σε Περιβάλλον Διαδικτύου

2.6.1 Δίκτυα και internet

Ένα δίκτυο υπολογιστών, που συχνά αναφέρεται απλά ως ένα δίκτυο, είναι µία
συλλογή από υπολογιστές και τις συσκευές που συνδέονται µε διαύλους επικοινωνίας
η οποία διευκολύνει την επικοινωνία µεταξύ των χρηστών και επιτρέπει στους
χρήστες να µοιράζονται τους πόρους µε άλλους χρήστες. Συγκεκριµένα το Υπουργείο
Άµυνας των Η.Π.Α. ξεκίνησε την ανάπτυξη του δικτύου ARPANET στα τέλη της
δεκαετίας του 1960. Το ARPANET ήταν το πρώτο µεγάλης κλίµακας δίκτυο και ο
κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός εύρωστου δικτύου, το οποίο θα µπορούσε να
επιβιώσει µε βλάβες σε κάποιους από τους κόµβους και κάποιες από τις ζεύξεις του.
Με την πάροδο του χρόνου το ARPANET εξελίχθηκε στο Internet (∆ιαδίκτυο)

Σχήµα 2: ∆ίκτυο υπολογιστών
Ως διαδίκτυο (internet) ορίζεται κάθε συνένωση δύο ή περισσοτέρων δικτύων, όχι
κατ’ ανάγκη ίδιας τεχνολογίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η επικοινωνία µεταξύ
τους και να λειτουργούν σε λογικό επίπεδο σαν ένα δίκτυο. Για την επίτευξη της
διαδικτύωσης των επιµέρους χρησιµοποιούνται συσκευές τηλεπικοινωνιών όπως
bridges, gateways, repeaters, routers κλπ.
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Σχήµα 3: ∆ιαδίκτυο
Το διαδίκτυο είναι το µεγαλύτερο σύµπλεγµα διαφορετικών δικτύων που
χρησιµοποιούν

ως

πρωτόκολλο

επικοινωνίας

το

TCP/IP

και

βρίσκονται

εγκατεστηµένα σε κάθε γωνία του πλανήτη. Επιτυγχάνει τη διασύνδεση ετερογενών
δικτύων Η/Υ. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του προκύπτει από την ανοχή που διαθέτει σε
αναξιόπιστες συνδέσεις µεταξύ των υπολογιστών µε αποτέλεσµα να διατηρεί τη
λειτουργικότητά του ακόµα και µε κατεστραµµένους κλάδους. Πραγµατικά είναι
πολύ σηµαντική η ικανότητα του κάθε υπολογιστή να µπορεί να στέλνει µηνύµατα
στους άλλους ακολουθώντας οποιοδήποτε διαθέσιµο δρόµο και όχι σταθερό και
προκαθορισµένο.
Η οµάδα των πρωτοκόλλων TCP/IP, είναι αυτή που κατά κανόνα χρησιµοποιείται ως
η προσυµφωνηµένη µέθοδος επικοινωνίας και διαµεταγωγής δεδοµένων στο internet.
Κάθε πακέτο µεταφέρει ζωτικά στοιχεία για την δροµολόγησή του και ακολουθεί την
δική του διαδροµή µέσα στο δίκτυο. Στον κόµβο του παραλήπτη τα πακέτα θα
συναρµολογηθούν για να σχηµατιστεί το αρχικό µήνυµα. Φυσικά η όλη διαδικασία
προϋποθέτει ότι κάθε υπολογιστής στο διαδίκτυο έχει τη δική του διεύθυνση
επικοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, επιτεύχθηκε η δηµιουργία κατανεµηµένων δικτύων
τα οποία δεν εξαρτώνται από ένα κέντρο οργάνωσης – ελέγχου και άρα δεν
χρειάζεται να στηρίζονται σε ένα µεµονωµένο κεντρικό υπολογιστή – οικοδεσπότη.

58

Το διαδίκτυο αποτελεί σήµερα τη θεµέλια βάση για την παγκοσµίου κλίµακας
επικοινωνία και πρόσβαση αποµακρυσµένων πόρων που απολαµβάνουν εκατοµµύρια
χρήστες υπολογιστών. Τα πλεονεκτήµατα που προέκυψαν για τη παγκόσµια
κοινότητα από την χρήση του internet, είναι διαθέσιµα και στις εταιρίες µέσω των
intranets, των ιδιωτικών δηλαδή δικτύων υπολογιστών που χρησιµοποιούν το
λογισµικό και τα πρότυπα του διαδικτύου αλλά δεν προσφέρουν ελεύθερη
προσπέλαση σε όλους τους χρήστες.
Υπάρχουν όµως ακόµη, θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια στο internet που κάνουν
τους χρήστες να το αποφεύγουν για την διακίνηση ευαίσθητων δεδοµένων. Κλασσικό
παράδειγµα η εισαγωγή του αριθµού πιστωτικής κάρτας για την προµήθεια αγαθών
και υπηρεσιών µέσω διαδικτύου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο σηµαντικότερος
παράγοντας που επηρεάζει την περαιτέρω διάδοση της χρήσης του internet, είναι
αυτός της δηµιουργίας κλίµατος µεγαλύτερης εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας σε αυτό.

2.6.2 Θέματα ασφάλειας δικτύων

Ένα δικτυωµένο σύστηµα είναι επιρρεπές σε ένα αριθµό απειλών που προέρχονται
και από νόµιµους χρήστες του συστήµατος αλλά και κυρίως από επίδοξους εισβολείς.
Κάθε κόµβος του δικτύου είναι ένα υπολογιστικό σύστηµα µε όλα τα γνωστά
προβλήµατα ασφάλειας. Σε αυτά, έρχεται το δίκτυο να προσθέσει το πρόβληµα της
επικοινωνίας µέσω ενός πολύ εκτεθειµένου µέσου και της προσπέλασης από
µακρινές τοποθεσίες µέσω πιθανώς µη-έµπιστων υπολογιστικών συστηµάτων.
Μερικοί λόγοι για τους οποίους αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία τα θέµατα ασφάλειας
δικτύων υπολογιστών είναι οι εξής (Pfleeger, 1997):
•

Η

αυξηµένη

πολυπλοκότητα

(complexity)

περιορίζει

το

αίσθηµα

εµπιστοσύνης στην ασφάλεια των δικτύων.
•

Υπάρχει αύξηση στον αριθµό των διαύλων επικοινωνίας και άρα των πιθανών
σηµείων επίθεσης (many points of attack), τα οποία πρέπει να οχυρωθούν
κατάλληλα.

•

Έχουν γίνει ασαφή τα όρια των δικτύων και οι διακρίσεις µεταξύ των
τµηµάτων µιας επιχείρησης (unknown perimeter). Κάθε κόµβος οφείλει να
είναι ικανός να αντιδράσει σωστά στη παρουσία ενός νέου και µη-έµπιστου
κόµβου. Από την άλλη, κάθε κόµβος µπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε
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περισσότερα από ένα δίκτυα, µε αποτέλεσµα να µην είναι ξεκάθαρη η εικόνα
των νοµίµων χρηστών του κάθε δικτύου.
•

Η δυνατότητα ανωνυµίας ενός χρήστη απαιτεί ισχυρούς µηχανισµούς
πιστοποίησης µεταξύ των υπολογιστών, που συνήθως είναι διαφορετικοί από
αυτούς που πιστοποιούν τους χρήστες στα υπολογιστικά συστήµατα.

•

Υπάρχει αδυναµία ελέγχου της δροµολόγησης (unknown path) των
δεδοµένων που διακινούνται µέσω των δικτύων.

2.6.3 Τύποι απειλών

Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιοχές που απειλούνται (Yialelis, 1996):
•

Οι υπολογιστές φιλοξενίας ή οικοδεσπότες: Η διακύβευση οικοδεσπότη
αναφέρεται στις απειλές ασφάλειας που υπονοµεύουν τους πόρους των
µεµονωµένων συστηµάτων ( αποθηκευτικοί χώροι, συσκευές υλικού κτλ)

•

Η ίδια η επικοινωνία: Η διακύβευση επικοινωνίας αναφέρεται στις απειλές
ασφάλειας που υπονοµεύουν τη µετάδοση µηνυµάτων.

Αναλυτικότερα οι θεµελιώδεις τύποι απειλών στα δίκτυα είναι οι εξής Mitchell C.,
(2000):
•

∆ιαρροή πληροφοριών (information leakage): Όταν ένας χρήστης καταφέρνει
να υποκλέψει δεδοµένα που είτε είναι αποθηκευµένα είτε µεταδίδονται σε µία
επικοινωνιακή

ζεύξη.

Η

υποκλοπή

γραµµής

(wiretapping)

είναι

η

συνηθέστερη µέθοδος απόκτησης πληροφοριών καθώς κυκλοφορούν σε ένα
δίκτυο, οπού η υποκλοπή µπορεί να µην γίνεται άµεσα, αλλά µέσω µίας
ανάλυσης της κυκλοφορίας των δεδοµένων (traffic analysis). Σε αυτή την
περίπτωση ο απρόσκλητος δικτυακός επισκέπτης παρατηρεί τους τύπους των
µηνυµάτων (message patterns) και εξάγει πληροφορίες σχετικές µε τις
ταυτότητες και τις τοποθεσίες των επικοινωνούντων µερών, το µήκος και την
συχνότητα των µηνυµάτων κλπ. Η απειλή αυτή αποτελεί χαρακτηριστική
ρωγµή εµπιστευτικότητας.
•

Παραβίαση ακεραιότητας (integrity violation): Όταν ένας χρήστης τροποποιεί
ή πλαστογραφεί αποθηκευµένες πληροφορίες, καθώς και όταν µεταβάλλει ή
εισάγει παραποιηµένα και πλαστά δεδοµένα στα µεταδιδόµενα µηνύµατα.
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα η αναπαραγωγή περασµένων µηνυµάτων (replay
treat) µε σκοπό την παραπλάνηση των επικοινωνούντων µερών. Τέτοιες
ρωγµές ακεραιότητας µπορούν να δηµιουργηθούν και µε ενεργητικές
υποκλοπές γραµµής.
•

Άρνηση εξυπηρέτησης (denial of service): Όταν ένας χρήστης ενεργεί µε
σκοπό να αποτρέψει τη διάθεση πόρων και υπηρεσιών προς τους νόµιµους
χρήστες. Στα δικτυακά περιβάλλοντα είναι συνηθισµένη η προσπάθεια
παρεµπόδισης της εύρυθµης µετάδοσης των πληροφοριών, π.χ µε τη
µετατροπή δεδοµένων ή και µε την καθυστέρησή τους. Ακόµη η κατανάλωση,
η κλοπή ή η καταστροφή των πόρων είναι επιπλέον παραδείγµατα απειλών
αυτού του τύπου που εκµεταλλεύονται ρωγµές διαθεσιµότητας.

•

Παράνοµη χρήση πόρων (illegitimate use of resources): Όταν ένας χρήστης
αποκτά πρόσβαση σε µέρη του συστήµατος χωρίς να έχει την κατάλληλη
εξουσιοδότηση. Αυτή η κατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε κλοπή ή
ακατάλληλη χρήση των επικοινωνιών και των πληροφοριών που αυτά
περιέχουν.

Αυτή

η

απειλή

µπορεί

επίσης

να

περιλαµβάνει

µη

εξουσιοδοτηµένη εισαγωγή πόρων σε ένα κατανεµηµένο σύστηµα.

2.6.4 Προβλήματα ασφάλειας στο internet

Το ∆ιαδίκτυο δεν αρκεί να αντιµετωπιστεί από άποψη ασφάλειας ως ένα κοινό
δίκτυο. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι µηχανισµοί στους οποίους στηρίζει τη
λειτουργικότητά του σχεδιάστηκαν µε γνώµονα τη βελτιστοποίησή του στις
δυνατότητες διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και κοινής εκµετάλλευσης των
πληροφοριών-πόρων τους και όχι τη παρεχόµενη ασφάλεια. Σαν αποτέλεσµα, η
ασφάλεια σε κάποιο βαθµό µπορεί να επιτευχθεί µόνο ως ένα πρόσθετο
χαρακτηριστικό στην υπάρχουσα υποδοµή παρά σαν ένα µέρος του πρωταρχικού
δικτυακού σχηµατισµού (Ahuja, 1997). Πιο αναλυτικά, τα εγγενή προβλήµατα είναι:
•

Η ετερογένεια των δικτύων που διασυνδέει, µε δεδοµένο και το τεράστιο
µέγεθός του, έχει ένα προφανές αποτέλεσµα: Οι σωστές διαδικασίες
διασφάλισης ενός συστήµατος σε περιβάλλον ∆ιαδικτύου απαιτούν µια
πληθώρα περίπλοκων ρυθµίσεων και διαµορφώσεων (complexity of
configuration).
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•

Λόγω της εύκολης και χωρίς περιορισµούς πρόσβασης που προσφέρει σε
εκατοµµύρια χρήστες, είναι πιο ευάλωτο από κάθε άλλο δίκτυο και αποτελεί
στόχο περισσότερων επιθέσεων για επίδοξους εισβολείς. Οι απειλές µπορούν
να προέλθουν από έφηβους, φοιτητές ή ενήλικες βάνδαλους (vandals), από
ηλεκτρονικούς

εγκληµατίες

(e-criminals),

από

επίδοξους

πράκτορες

βιοµηχανικής κατασκοπίας (agents of espionage), από υπερβολικά περίεργους
περιηγητές του κυβερνοχώρου (curious cyber-surfers) ή από επιδέξιους
χρήστες (skillful users), που επιδιώκουν να διεισδύουν στα συστήµατα.
•

∆εν υπάρχει, και δεν µπορεί προφανώς να υπάρξει, συνολική πολιτική
ελέγχου προσπέλασης (lack of global policy for access control). Επιπλέον,
πολλοί κόµβοι, δεν είναι σε θέση για διάφορους λόγους (άγνοια, κόστος,
αδιαφορία κλπ.) να αποκτήσουν τη κατάλληλη διαµόρφωση, έτσι ώστε να µην
κινδυνεύουν από την ευρέως ανοικτή σύνδεσή τους στο ∆ιαδίκτυο.

•

Η φύση των πρωτοκόλλων TCP/IP (TCP/IP vulnerabilities) και των
περισσοτέρων υπηρεσιών που υποστηρίζουν, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να
εκµηδενίσει τους κινδύνους ασφάλειας. Το γεγονός ότι επιτρέπονται τα
πακέτα των δεδοµένων να περνούν από µια σειρά απρόβλεπτων ενδιάµεσων
υπολογιστών και επιµέρους δικτύων µέχρι να φτάσουν στο τελικό προορισµό
τους, δίνει τη δυνατότητα σε ένα τρίτο µέρος να παρέµβει µε διάφορους
τρόπους στην επικοινωνία των δυο νόµιµων µερών. Επιδέξιοι εισβολείς
µπορούν σχετικά εύκολα να παραβιάσουν την ασφάλεια των TCP/IP
υπηρεσιών, µε δεδοµένο και ότι η πλειοψηφία των δεδοµένων που
κυκλοφορούν είναι σε µη-κρυπτογραφηµένη µορφή.

2.6.5 Απειλές σε περιβάλλον internet

Στις τυπικές απειλές ασφάλειας σε ένα περιβάλλον ∆ιαδικτύου, συµπεριλαµβάνονται
(Pangalos, 1997):
•

Βλάβες συστατικών µερών (component failure): Σχεδιαστικά λάθη ή
ελαττωµατικά µέρη υλικού-λογισµικού, είναι ικανά να προκαλέσουν
δυσλειτουργία σε κάποιο συστατικό του συστήµατος και να οδηγήσουν έτσι
σε άρνηση εξυπηρέτησης ή άλλες καταστάσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια.
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•

Ξεφύλλισµα πληροφοριών (information browsing): Η αποκάλυψη ευαίσθητων
πληροφοριών σε µη-εξουσιοδοτηµένους χρήστες, είτε είναι εισβολείς είτε
είναι νόµιµοι χρήστες που επιχειρούν παράνοµους τρόπους προσπέλασης,
οδηγεί στην απώλεια εµπιστευτικότητας και µπορεί να προκληθεί από την
εκµετάλλευση διάφορων µηχανισµών.

•

Μη-εξουσιοδοτηµένη

διαγραφή,

µεταβολή

ή

εισαγωγή

πληροφοριών

(unauthorized deletion, modification or insertion of information): Η εκούσια ή
και ακούσια πρόκληση ζηµιών στα πληροφοριακά αγαθά (information assets)
οδηγεί στην απώλεια ακεραιότητας για τις λειτουργίες - δεδοµένα οργανισµών
και ανθρώπων.
•

Κατάχρηση (misuse): Η χρήση των πληροφοριακών αγαθών αλλά και των
υπόλοιπων πόρων για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που έχουν
προκαθορισθεί, προκαλεί άρνηση εξυπηρέτησης, αύξηση κόστους λειτουργίας
των συστηµάτων ή δυσφήµιση. Ας µην ξεχνάµε ότι το καλό «επιχειρηµατικό
όνοµα» αποτελεί σηµαντικότατο περιουσιακό στοιχείο για οποιοδήποτε
οργανισµό.

•

∆ιείσδυση (penetration): Οι εισβολές από µη-εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή
συστήµατα µπορούν να προκαλέσουν άρνηση εξυπηρέτησης ή να απαιτήσουν
σοβαρότατα χρηµατικά ποσά για την αντιµετώπιση των συνεπειών των
παρενοχλήσεων του συστήµατος.

•

∆ιαστρέβλωση (misrepresentation): Οι προσπάθειες ενός χρήστη που
παρανοµεί, να µεταµφιεστεί σαν ένας χρήστης µε εξουσιοδοτήσεις τέτοιες
ώστε να µπορεί να κλέψει πληροφορίες ή να εκµεταλλευτεί υπηρεσίες ή να
εκκινήσει συναλλαγές που προκαλούν οικονοµικές απώλειες ή δυσχέρειες σε
ένα οργανισµό.

Για όλες τις προαναφερόµενες απειλές, εκτός της βλάβης συστατικών µερών, η
προσφιλέστερη µέθοδος εκδήλωσης επίθεσης γίνεται παραβιάζοντας την ακεραιότητα
του κώδικα. Οι κάθε λογής ιοί βρίσκουν γόνιµο έδαφος στο ∆ιαδίκτυο, αφού η
πλειονότητα των συνδεδεµένων συστηµάτων χρησιµοποιούν µη-έµπιστα λειτουργικά
συστήµατα (DOS/WINDOWS και UNIX), χωρίς σοβαρές δυνατότητες αντίστασης
στις απειλές αυτές. Επιπλέον σηµαντικός παράγοντας αύξησης της συγκεκριµένης
επικινδυνότητας αποτελεί ο τρόπος µετάδοσης αρχείων στο Web και κυρίως η
δυνατότητα «κατεβάσµατος» κώδικα (downloading code) για εκτέλεση µικρών
63

ανεξάρτητων εφαρµογών (applets) των προγραµµάτων περιπλάνησης στο ∆ίκτυο που
προσφέρονται από τις σύγχρονες γλώσσες όπως η Java. Όπως εύκολα µπορεί κανείς
να συµπεράνει, πιθανές ατέλειες (flaws) των γλωσσών αυτών, αποτελούν
αναµφισβήτητες ρωγµές ασφάλειας των συστηµάτων.
Κάτι που πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό, είναι ότι οι πιθανότητες να
εκδηλωθούν επιθέσεις και να πραγµατοποιηθούν απειλές όπως οι προαναφερθέντες,
αυξάνονται όταν προσφέρεται στο ∆ιαδίκτυο µια ευδιάκριτη εικόνα της οργάνωσης
της δικτυακής υποδοµής ενός συστήµατος. Πάρα πολλές επιθέσεις στο Internet είναι
ευκαιριακής φύσης (opportunistic), µε την έννοια ότι δεν έχουν συγκεκριµένο στόχο
παραβίασης. Απλά εκδηλώνονται σε ένα συγκεκριµένο σύστηµα γιατί εκείνη τη
στιγµή το σύστηµα αυτό «φαντάζει» ως ιδανικός στόχος (τελικός ή ενδιάµεσος) για
τους επίδοξους εισβολείς.

2.6.6 Βασικοί χειρισμοί ασφαλείας στο διαδίκτυο

Σε γενικές γραµµές τα πρωτόκολλα του Internet, δίνουν τη δυνατότητα σε ένα τρίτο
µέρος να παρέµβει µε τους ακόλουθους τρόπους στην επικοινωνία δυο νόµιµων
µερών (NETSC, 2000):
Κρυφάκουσµα (eavesdropping): Οι πληροφορίες παραµένουν ανέγγιχτες, αλλά
παραβιάζεται η εµπιστευτικότητά τους. Π.χ. η καταγραφή µιας ιδιωτικής συζήτησης.
Παραποίηση (tampering): Οι πληροφορίες κατά τη µεταφορά τους µεταβάλλονται ή
τροποποιούνται και στη συνέχεια στέλνονται στον αποδέκτη. Π.χ. η αλλαγή µιας
αίτησης χρήστη (user’s request) ή µιας απάντησης συστήµατος (system’s response).
Πλαστοπροσωπία (impersonation): Οι πληροφορίες πηγαίνουν σε ένα πρόσωπο που
παριστάνει το νόµιµο αποδέκτη. Χρησιµοποιείται και ο όρος προσποίηση (spoofing)
για τη περιγραφή της κατάστασης όπου κάποιος ή κάτι επιχειρεί να φανεί σαν
κάποιος ή κάτι άλλο. Π.χ. ένας χρήστης µπορεί να ισχυρίζεται ότι έχει µια
συγκεκριµένη διεύθυνση e-mail, ή ένας δικτυακός τόπος µπορεί να αυτόπροσδιορίζεται ως µια συγκεκριµένη URL (Uniform Resource Locator) διεύθυνση,
χωρίς τίποτε από αυτά να ισχύει στη πραγµατικότητα.
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Συνεπώς, οι χειρισµοί ασφάλειας (security controls) στο ∆ιαδίκτυο κινούνται σε τρεις
κυρίως κατευθύνσεις (Ahuja, 1997):
•

Αρχικά, είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των δεδοµένων µε βασικό όπλο
τους µηχανισµούς κρυπτογράφησης.

•

Στη συνέχεια είναι η προστασία στα επικοινωνούντα µέρη του ενός από το
άλλο, δηλαδή του αποστολέα από το παραλήπτη, και αντίστροφα. Αυτό
σηµαίνει τη προστασία της ακεραιότητας των δεδοµένων από τότε που
έφυγαν από τον αποστολέα, αλλά και την υποστήριξη αδυναµίας απάρνησης
ενεργειών για τα δυο µέρη. Μηχανισµοί σχετικοί µε ψηφιακές υπογραφές
χρησιµοποιούνται ευρύτατα για τέτοιες λειτουργίες.

•

Τέλος, είναι ο έλεγχος γνησιότητας της ταυτότητας των χρηστών, των
προγραµµάτων ή των µηχανηµάτων (µέσω κυρίως συνθηµατικών και
ψηφιακών πιστοποιητικών) καθώς και των εξουσιοδοτήσεων που διαθέτουν
για τη προσπέλαση των προστατευµένων πόρων του συστήµατος (µέσω
µηχανισµών ελέγχου προσπέλασης).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από πολλούς ερευνητές να εξεταστούν
και να µελετηθούν η ασφάλεια και οι απειλές που δέχονται τα πληροφοριακά
συστήµατα. Στη συνέχεια θα αναφέρουµε µερικές από αυτές.
Οι Loch et al. (1992) εξέτασαν διεξοδικά τις απειλές που παρουσιάζονται σε
κεντρικούς υπολογιστές, µικροϋπολογιστές και σε δίκτυα. Κατάφεραν να αναπτύξουν
µια λίστα µε δώδεκα τύπους απειλών και τις µοίρασαν σε ειδικούς πληροφοριακών
συστηµάτων.
Το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι οι σηµαντικότεροι τύποι απειλών είναι
οι εξής:
•

οι φυσικές καταστροφές

•

η ακούσια εισαγωγή λανθασµένων δεδοµένων

•

η ακούσια καταστροφή δεδοµένων

•

ο ανεπαρκής έλεγχος των µέσων

•

και η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από χάκερς.

Το γενικό συµπέρασµα ήταν ότι οι µεγαλύτερες απειλές προέρχονται από το
εσωτερικό της επιχείρησης.
Ο Davis (1996) πραγµατοποίησε µία έρευνα την οποία στήριξε στον κατάλογο των
απειλών που είχαν συντάξει το 1992 οι Loch et al. µε σκοπό να εξετάσει το επίπεδο
ασφάλειας των πληροφοριακών συστηµάτων που υπήρχε στις επιχειρήσεις εκείνη την
χρονική περίοδο. Η έρευνα αποκάλυψε πως οι ελεγκτές των πληροφοριακών
συστηµάτων θεωρούν ότι οι κίνδυνοι είναι ποικίλοι και διαφέρουν ανάλογα µε το
υπολογιστικό

περιβάλλον.

Πιο

συγκεκριµένα,

στο

περιβάλλον

των

µικροϋπολογιστών, η συνηθέστερη απειλή είναι η ακούσια εισαγωγή εσφαλµένων
δεδοµένων και ακολουθούν η ακούσια καταστροφή δεδοµένων καθώς και η µόλυνση
από κακόβουλο λογισµικό. Στο κεντρικούς υπολογιστές, η κυριότερη απειλή είναι η
ακούσια εισαγωγή εσφαλµένων δεδοµένων και ακολουθούν οι φυσικές καταστροφές
και η µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δεδοµένα από τους εργαζοµένους. Τέλος, σε
περιβάλλοντα δικτύων, η πιο συνηθισµένη απειλή είναι η µη εξουσιοδοτηµένη
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πρόσβαση σε δεδοµένα από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εισβολείς και η
ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που ξεπερνά τις τεχνικές ελέγχου.
Οι Zviran and Haga (1999) επεδίωξαν να αξιολογήσουν τη χρήση του κωδικού
πρόσβασης ως µία από τις συνηθέστερες µεθόδους ασφαλείας των πληροφοριακών
συστηµάτων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι παρόλο που η συγκεκριµένη
µέθοδος εφαρµόζεται σε ευρεία κλίµακα, δε δίνεται η δέουσα προσοχή στα
χαρακτηριστικά της πραγµατικής του χρήσης. Ακόµη, σηµείωσαν ότι η πλειοψηφία
των κωδικών πρόσβασης αποτελούνται το πολύ από πέντε χαρακτήρες, είναι
συνήθως αλφαβητικοί και δεν αλλάζονται συχνά.
Οι Furnell and Dowland’s (2000) εστίασαν την έρευνά τους στην προστασία των
πληροφοριακών συστηµάτων έναντι της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης από
εσωτερικούς και εξωτερικούς εισβολείς. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν την
περιορισµένη επάρκεια των παραδοσιακών µεθόδων πιστοποίησης των χρηστών και
ελέγχου της πρόσβασης και διαπιστώθηκε ότι δεν παρέχουν την κατάλληλη
προστασία απέναντι στην καταπολέµηση των επιθέσεων.
Οι Grabski et al. (2001) µελέτησαν τους κινδύνους που πλήττουν τις επιχειρησιακές
διαδικασίες ελέγχου κατά την εφαρµογή των ERP συστηµάτων. Οι βασικότεροι
κίνδυνοι που προσδιορίστηκαν ήταν η έλλειψη ευθυγράµµισης µεταξύ των
πληροφοριακών συστηµάτων και των επιχειρησιακών διεργασιών, η απώλεια ελέγχου
λόγω της αποκεντρωµένης λήψης αποφάσεων, η πολυπλοκότητα στη διαχείριση
σύνθετων έργων, η έλλειψη των απαραίτητων δεξιοτήτων και η αντίσταση των
χρηστών. Οι έλεγχοι που προτάθηκαν να διενεργηθούν, σχετίζονταν µε τον
ανασχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών, τη συµµετοχή συµβούλων, τη
συνεργασία µεταξύ οµάδας έργου και συµβούλων, την υποστήριξη από τα ανώτερα
στελέχη, τους χορηγούς του έργου, την οργανωτική επιτροπή, τις δεξιότητες και την
αφοσίωση των χρηστών, τις απαιτήσεις προδιαγραφών, το σχέδιο υλοποίησης, τη
συχνή επικοινωνία µε τους χρήστες, τις δεξιότητες των ανώτερων στελεχών, τη
συµµετοχή και εκπαίδευση των χρηστών, τη συµµετοχή του εσωτερικού ελέγχου, τη
δοκιµή του συστήµατος πριν την εφαρµογή του, τη παρακολούθηση του συστήµατος
µετά την εφαρµογή του, τις δεξιότητες στη διαχείριση έργου, τη διαχείριση της
αλλαγής και της µετάβασης στο νέο σύστηµα, την κυριότητα των χρηστών και τέλος
τον σχεδιασµό του έργου σε βάθος.
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Οι Wright and Wright (2002) διεξήγαγαν έρευνα για την ασφάλεια των ERP
συστηµάτων µε στόχο να κατανοήσουν τους κινδύνους που τα διέπουν. Στηριζόµενοι
στη µεθοδολογία των ηµι-δοµηµένων συνεντεύξεων, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι
η εµφάνιση των επιχειρησιακών κινδύνων ήταν απόρροια της ελλιπούς εκπαίδευσης
των χρηστών του συστήµατος. Επιπρόσθετα, οι τύποι των κινδύνων ήταν
διαφορετικοί στις ARP (Address Resolution Protocol) εφαρµογές σε σύγκριση µε
εκείνους των ΕRP συστηµάτων. Τέλος, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του
συστήµατος, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούσαν κυρίως τις τεχνικές ελέγχου παρά τις
δοκιµές επικύρωσης.
Ο Abu-Musa (2006) ερεύνησε τις απειλές που ελλοχεύουν στα πληροφοριακά
συστήµατα των επιχειρήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Η µελέτη αποκάλυψε ότι
περίπου οι µισές επιχειρήσεις από εκείνες που ανταποκρίθηκαν, αντιµετώπιζαν
οικονοµικές απώλειες λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών παραβιάσεων
ασφαλείας στο λογιστικό τους σύστηµα. Οι συνηθέστεροι τύποι απειλών που
προσδιορίστηκαν ήταν η λανθασµένη εισαγωγή δεδοµένων (είτε ηθεληµένη είτε
ακούσια), η καταστροφή δεδοµένων από τους εργαζοµένους (συνήθως ακούσια), η
µόλυνση από κακόβουλο λογισµικό, η γνωστοποίηση των κωδικών πρόσβασης,
καθώς και η διανοµή πληροφοριών, η προβολή εγγράφων και οι εκτυπώσεις σε µη
εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
Ο Abu-Musa (2006) πραγµατοποίησε ακόµα µια έρευνα, αυτή τη φορά σχετικά µε
την επάρκεια των ελέγχων ασφαλείας για την προστασία των λογιστικών
πληροφοριακών συστηµάτων από παραβιάσεις και επιθέσεις. Μέσα από τα
ερωτηµατολόγια, που διανεµήθηκαν σε επιχειρήσεις της Σαουδικής Αραβίας,
προσπάθησε να εξερευνήσει ορισµένες κατηγορίες ελέγχου και να προβεί σε
προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών τους. Οι κατηγορίες που εξέτασε είναι οι εξής:
οργανωσιακός έλεγχος, έλεγχος υλικού και φυσικής πρόσβασης, έλεγχος λογισµικού
και

ηλεκτρονικής

πρόσβασης,

έλεγχος

δεδοµένων,

έλεγχος

προγραµµάτων

αποσύνδεσης και backup, έλεγχος χρησιµότητας, έλεγχος παραβίασης της κανονικής
πρόσβασης, έλεγχος προγραµµατισµού, έλεγχος καταµερισµού των αρµοδιοτήτων και
έλεγχος εκροών.
Οι Salehi and Abdipour (2011) διεξήγαγαν µια έρευνα µε σκοπό να εντοπίσουν τα
εµπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρµογή των λογιστικών πληροφοριακών
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συστηµάτων στις εισηγµένες επιχειρήσεις της Τεχεράνης. Ως εκ τούτου, κατάρτισαν
ένα ερωτηµατολόγιο µε δεκατρείς ερωτήσεις, το οποίο περιελάµβανε τις εξής έξι
υποθέσεις: οι µεσαίοι µάνατζερ, η οργανωσιακή δοµή, η οργανωσιακή κουλτούρα, τα
οικονοµικά προβλήµατα, οι ανθρώπινοι πόροι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες
επηρεάζουν την εγκατάσταση των λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων. Τα
αποτελέσµατα στα οποία κατέληξαν είναι ότι σε ποσοστό 25% ευθύνονται οι µεσαίοι
µάνατζερ και η οργανωσιακή δοµή, σε ποσοστό 24% οι ανθρώπινοι πόροι, 19% οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες, 17% η οργανωσιακή κουλτούρα και 15% τα οικονοµικά
προβλήµατα. Οι µελετητές πρότειναν πως για να εξαλειφθούν αυτά τα εµπόδια
απαιτείται εκπαίδευση, υποκίνηση και ανταµοιβή των χρηστών.
Ο Law (2011) ασχολήθηκε µε τους παράγοντες που σχετίζονται µε την
καταπολέµηση της απάτης σε επιχειρήσεις του Χόνγκ Κόνγκ. Η έρευνα αποκάλυψε
πως η αποδοτικότητα της ελεγκτικής επιτροπής, η αποτελεσµατικότητα του
εσωτερικού ελέγχου, η ανώτερη διοίκηση, οι πολιτικές και οι ηθικές οδηγίες βοηθούν
στην καταπολέµηση της απάτης. Ωστόσο, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τις προηγούµενες
επιτυχίες του ελεγκτή στη διάγνωση της απάτης καθώς και µε το είδος του ελεγκτή.
Οι Lin and Wang (2011) επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα µοντέλο επιλογής και
αξιολόγησης του κατάλληλου λογισµικού ελέγχου στις επιχειρήσεις. Με την
επιστηµονική

µέθοδο

της

σύνταξης

ερωτηµατολογίου

και

την

διεξαγωγή

συνεντεύξεων, προσπάθησαν να ορίσουν τα κριτήρια και τους παράγοντες που πρέπει
να χαρακτηρίζουν το σύστηµα, ώστε να λαµβάνονται υπόψη από τα στελέχη προτού
αγοράσουν ή αναπτύξουν δικό τους λογισµικό πακέτο.
Η έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα πως το σηµαντικότερο κριτήριο επιλογής είναι
οι λειτουργίες που προσφέρει στο χρήστη το πακέτο λογισµικού, ενώ έπονται η
επεξεργασία των δεδοµένων, η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται και το κόστος.
Τέλος, ως κορυφαίοι παράγοντες θεωρούνται η ακεραιότητα του συστήµατος, η
ακρίβεια των δεδοµένων, η τεχνική υποστήριξη και το κόστος απόκτησης.
Επίσης, αντικείµενο ευρείας έρευνας αποτελεί και η κρυπτογράφηση. Έχουν
προταθεί αρκετοί αλγόριθµοι κρυπτογράφησης, ο καθένας από τους οποίους παρέχει
διαφορετικό επίπεδο ασφάλειας. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε ορισµένες από τις
πιο πρόσφατες µελέτες.
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Οι Gang Chen et al. (2006) στην µελέτη τους συνδυάζουν την συµβατική
κρυπτογράφηση µε την κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού. Με τον τρόπο αυτό
επωφελούνται από την ταχύτητα της συµβατικής κρυπτογράφησης και από την
ευκολία του δηµόσιου κλειδιού.
Οι TingjianGe and Zdonik (2007) προτείνει µία νέα µέθοδο κρυπτογράφησης, αυτή
της ταχείας σύγκρισης. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για στήλες δεδοµένων που
αποθηκεύονται σε βάσεις αξιόπιστων διακοµιστών. Με τον τρόπο αυτό η σύγκριση
καθίσταται γρήγορη και αποτελεσµατική.
Οι Kadhem et al. (2009) µελέτησαν την Μικτή Τεχνική Κρυπτογράφησης βασιζόµενη
σε µεθόδους κατηγοριοποίησης δεδοµένων. Στην έρευνά τους επικεντρώθηκαν σε
ζητήµατα που αφορούν την ασφάλεια βάσεων δεδοµένων σε τρόπους διαχείρισής
τους. Η µεγάλη πρόκληση ήταν να διασφαλιστούν τα ευαίσθητα δεδοµένα από µη
εξουσιοδοτηµένη

πρόσβαση

σε

κυβερνητικούς

και

µη

οργανισµούς.

Η

κρυπτογράφηση δεδοµένων ανάµεσα σε διακοµιστή – πελάτη που µοιράζεται σε
διαφορετικά µέρη δεν είναι επαρκής. Το βασικό πρόβληµα είναι να γίνει κατανοητό
αν βάση δεδοµένων είναι ασφαλής ή όχι.
Ο Bouganim (2009) υποστηρίζει πως δεν έχει σηµασία ποια µέθοδος ελέγχου
πρόσβασης χρησιµοποιείται, καθώς δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί η
αδειοδότηση που επιβάλλεται στη βάση δεδοµένων από το διακοµιστή. Οι βάσεις
δεδοµένων ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών δεδοµένων (Database Service
Providers - DSP), οι οποίοι επίσης δέχονται απειλές. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της βάσης
δεν έχει άλλη επιλογή παρά να εµπιστεύεται τον πάροχο.
Ο GafoorDeshmukh (2011) επικεντρώθηκε στη διαφανή κρυπτογράφηση δεδοµένων
µε τη χρήση κύριου κλειδιού. Η µελέτη αυτή ερευνά το περιβάλλον Microsoft SLQ
Server 2008 από την άποψη της συνεισφοράς του στην ασφάλεια των δεδοµένων και
την ανάπτυξη εφαρµογών από τους προγραµµατιστές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Κατόπιν εκτενούς βιβλιογραφικής επισκόπησης, η οποία καλύπτει τις θεωρητικές
έννοιες που άπτονται του θέµατος της ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, θα
ακολουθήσει η εµπειρική µελέτη της διπλωµατικής εργασίας.
Η έρευνα εστιάζει στους αλγόριθµους κρυπτογράφησης και εµβαθύνει στις µεθόδους
και στις τεχνικές κρυπτογράφησης πραγµατοποιώντας συγκριτική ανάλυσή τους. Η
εµπειρική αυτή εργασία πραγµατοποιήθηκε µετά από διεξοδική µελέτη της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Συγκεκριµένα στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν
πέντε επιστηµονικές έρευνες που έγιναν στο πεδίο της κρυπτογράφησης, οι οποίες
είναι οι ακόλουθες:
•

Μικτή τεχνική κρυπτογράφησης βασιζόµενη σε µεθόδους κατηγοριοποίησης
∆εδοµένων

•

Στρατηγική κρυπτογράφησης µοντέλων κατακερµατισµού ασφάλειας

•

Συνδυασµός της συµβατικής κρυπτογράφησης και της κρυπτογράφησης µε
δηµόσιο κλειδί

•

∆ιαφανής κρυπτογράφηση δεδοµένων µε τη χρήση κύριου κλειδιού

•

Κρυπτογράφηση ταχείας σύγκρισης.

Στη συνέχεια οµαδοποιήθηκαν τα δεδοµένα από τον συγγραφέα σε έναν πίνακα, µε
σκοπό την παρουσίαση των βασικότερων πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων/
περιορισµών των µεθόδων κρυπτογράφησης.
Έπειτα ο συντάκτης, µε τη µέθοδο της συλλογής δεδοµένων, καταρτίζει τον πίνακα
συχνότητας και κρισιµότητας των παραµέτρων ασφάλειας. Η εργασία ολοκληρώνεται
µε την παράθεση ενός ραβδογράµατος συχνοτήτων. Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν
τα παραδοτέα της εργασίας και την συµβολή του συντάκτη στην προαγωγή του
συγκεκριµένου ερευνητικού πεδίου.
Πρόταση για µελλοντική έρευνα θα µπορούσε να είναι η αναζήτηση νέων τρόπων,
µεθόδων και πρακτικών κρυπτογράφησης που θα την καταστήσουν περισσότερο
αποδοτική και αποτελεσµατική.

71

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
5.1 Κρυπτογραφία

5.1.1 Έννοια – Βασικές αρχές κρυπτογραφίας

Κρυπτογραφία (cryptography) είναι ο επιστηµονικός κλάδος που πραγµατεύεται την
µελέτη και σχεδίαση κρυπτογραφικών τεχνικών, συστηµάτων και πρωτοκόλλων. Ο
ρόλος της κρυπτογραφίας αρχικά, µε τις συµβατικές τεχνικές υποστήριξης της
εµπιστευτικότητας των διακινούµενων πληροφοριών, είχε σηµαντικές αλλά
περιορισµένες εφαρµογές στη επιστήµη της Πληροφορικής. Όµως από το 1976, µε τη
δηµοσίευση της θεµελιώδους εργασίας των Diffie και Hellman άρχισε µια νέα εποχή
για την κρυπτογραφία, η εποχή της κρυπτογράφησης του δηµόσιου κλειδιού. Έτσι,
σήµερα η κρυπτογραφία µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρύτερα
ανοικτών δικτύων µε πλήθος εφαρµογών στη βιοµηχανία, στις τράπεζες, στα
νοσοκοµεία κλπ. (Αλεξανδρής Ν., Burmester M., Χρυσικόπουλος Β., (1995)).
Η κρυπτογραφία συναντάται µε τον αγγλικό όρο cipher, ο οποίος προέρχεται από την
αραβική λέξη Al Sifr που σηµαίνει µηδέν και υποδεικνύει την πλήρη απόκρυψη των
πληροφοριών που περιέχονται σε ένα κείµενο. Η κρυπτογράφηση (encryption) είναι η
µέθοδος µε την οποία ένα σύνολο δεδοµένων µετασχηµατίζεται σε µη αναγνώσιµη
µορφή, έτσι ώστε µόνο συγκεκριµένες εξουσιοδοτηµένες οντότητες να µπορούν να
ανακτήσουν το περιεχόµενό τους. Οι κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται
για το µετασχηµατισµό του αρχικού κειµένου (plaintext) σε κρυπτογραφηµένο
κείµενο (ciphertext) µε τη χρήση µίας συγκεκριµένης ακολουθίας χαρακτήρων ή
δυαδικών αριθµών που ονοµάζεται κλειδί. Η αντίστροφη διαδικασία µετατροπής του
κρυπτογραφηµένου κειµένου στο αρχικό κείµενο είναι η αποκρυπτογράφηση
(decryption) και απαιτεί τη γνώση του αρχικού ή ενός σχετιζόµενου µε το αρχικό
κλειδιού.
Οι µονόδροµες συναρτήσεις (one-way functions) κατέχουν εξέχοντα ρόλο στη µελέτη
και

στην

ανάπτυξη

των

κρυπτογραφικών

συστηµάτων.

Οι

περισσότεροι

κρυπτογραφικοί αλγόριθµοι στηρίζονται σε αυτές τις συναρτήσεις, οι οποίες έχουν
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την ιδιότητα ότι αν και είναι εύκολο να παράγουν ένα αποτέλεσµα εφαρµοζόµενες σε
κάποιο στοιχείο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιστραφούν. Μία συνάρτηση f:
A→B χαρακτηρίζεται ως µονόδροµη, αν η τιµή f(x) είναι ‘εύκολο’ να υπολογισθεί "
x Î A, αλλά είναι ‘υπολογιστικά ανέφικτο’ (computationally infeasible) όταν δοθεί το
y Î f(A)=B, να βρεθεί x Î A έτσι ώστε f(x)=y. Η παραπάνω διατύπωση δεν είναι
µαθηµατικά ακριβής, αφού υπεισέρχεται η σχετικότητα που περιέχουν οι όροι
«εύκολο» και «υπολογιστικά ανέφικτο». Οι όροι αυτοί σχετίζονται άµεσα µε τη
γνώση και την τεχνολογία της εποχής που χρησιµοποιούνται και θέτουν τα λογικά
όρια του εύκολου και του ανέφικτου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη µονόδροµων
συναρτήσεων δεν έχει ακόµα τεκµηριωθεί αυστηρά.
Τα κρυπτοσυστήµατα είναι ανοικτά σε ωτακουστές (eavesdropping), δηλαδή σε
παθητική παρακολούθηση όπου δεν γίνεται προσπάθεια αλλοίωσης του περιεχοµένου
και σε παραποιήσεις (tampering), δηλαδή σε προσπάθειες ενεργητικής αλλοίωσης
των δεδοµένων. Στην ανάπτυξη των µοντέρνων κρυπτοσυστηµάτων θεωρείται
δεδοµένο ότι ο κρυπταναλυτής γνωρίζει όλες τις λεπτοµέρειες των αλγόριθµων
κρυπτογράφησης και ότι έχει απεριόριστη πρόσβαση σε κρυπτογραφηµένα δεδοµένα.
Ο στόχος του κρυπταναλυτή είναι να ανακαλύψει το κλειδί ή το αρχικό κείµενο,
δεδοµένης αυτής της πληροφορίας. Οι επιθέσεις που µπορεί να δεχθεί ένα
κρυπτοσύστηµα κατατάσσονται σε τρεις τύπους, ανάλογα µε το είδος της
πληροφορίας που προσπαθεί να εκµεταλλευτεί ο κρυπταναλυτής.
1. Επίθεση

κρυπτογραφηµένου

κρυπταναλυτής

γνωρίζει

κειµένου

τον

(ciphertext

αλγόριθµο

only

attack):

κρυπτογράφησης,

Ο

µέρος

κρυπτογραφηµένου κειµένου και τη στατιστική δοµή του αρχικού κειµένου.
2. Επίθεση

γνωστού

αρχικού

κειµένου

(known

plaintext

attack):

Ο

κρυπταναλυτής γνωρίζει τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης και διαθέτει αρχικό
κείµενο µαζί µε το κρυπτογραφηµένο κείµενο που του αντιστοιχεί.
3. Επίθεση επιλεγµένου αρχικού κειµένου (chosen plaintext attack): Ο
κρυπταναλυτής γνωρίζει τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης και έχει τη
δυνατότητα να επιλέξει κάποιο αρχικό κείµενο και να δηµιουργήσει το
κρυπτογραφηµένο κείµενο.
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Οι παραπάνω επιθέσεις παρατέθηκαν σε σειρά αυξανόµενης πιθανότητας επιτυχίας
της επίθεσης. Τα µοντέρνα κρυπτοσυστήµατα σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι
τουλάχιστο ασφαλή απέναντι στους δύο πρώτους τύπους επιθέσεων.

5.1.2 Η κρυπτογραφία σήμερα

Η σύγχρονη κρυπτογραφία δεν στηρίζεται στη µυστικότητα των αλγορίθµων της. Το
αντίθετο µάλιστα, επιδιώκει τη δηµοσιοποίηση τους βασιζόµενη σε ανοικτές προς
όλους διαδικασίες αποτίµησης της ανθεκτικότητάς τους. Η χρήση κοινόχρηστων –
δηµόσιων

αλγορίθµων

(public

algorithms),

αποτελεί

µια

απαίτηση

των

πληροφοριακών συστηµάτων της σηµερινής πραγµατικότητας, τα οποία καλούνται να
υποστηρίξουν µια µεγάλη κοινότητα χρηστών µε ενδιαφέροντα ανταγωνιστικά
µεταξύ τους τις περισσότερες φορές (Gollman, 1999). Οι δηµόσιοι αλγόριθµοι
εξελίσσονται µε ανοικτές διαδικασίες αξιολόγησης (open evaluation) και συχνά βάσει
εκ των πραγµάτων τυποποιήσεων προτύπων (de-facto standardization). Τα
χαρακτηριστικά αυτά εξυπηρετούν µια βασική ανάγκη των σύγχρονων δικτυακών
περιβαλλόντων: δίνουν τη δυνατότητα στο κάθε µέρος να κάνει µε τα δικά του
κριτήρια τις δικές του εκτιµήσεις περί της ανθεκτικότητας των αλγορίθµων
κρυπτογράφησης

και

άρα

του

παρεχόµενου

επιπέδου

ασφάλειας.

Έτσι

διευκολύνονται όσα νέα µέρη θέλουν να συµµετάσχουν σε υπάρχουσες δικτυακές
υποδοµές, εφόσον µειώνονται οι δισταγµοί τους ως προς την υποστηριζόµενη
ασφάλεια επικοινωνιών. Συνοψίζοντας, το κλειδί που χρησιµοποιείται σε µια
κρυπτογραφική µετατροπή πρέπει ουσιαστικά να αποτελεί το µοναδικό αντικείµενο
προστασίας, ενώ ο αλγόριθµος πρέπει να θεωρείται γνωστός. Αυτή η προσέγγιση
είναι γνωστή στη κρυπτογραφία ως “Αρχή του Kerckhoffs”.
Βεβαίως µια σειρά από ζητήµατα που αφορούν τα κλειδιά τίθενται: Που και πώς
παράγονται; Που αποθηκεύονται; Πώς αποστέλλονται; Πώς και πότε ανακαλούνται ή
αντικαθιστώνται; Όλα αυτά αποτελούν αντικείµενο της περιοχής που καλείται
∆ιαχείριση Κλειδιών (Key Management). Στην ουσία, η κρυπτογραφία µπορεί να
ειδωθεί ως ένας µηχανισµός µετατροπής των προβληµάτων ασφάλειας επικοινωνιών
σε προβλήµατα διαχείρισης κλειδιών, δηλαδή διαχείρισης µε συγκεκριµένο τρόπο
ορισµένων πολύ ευαίσθητων δεδοµένων. Το πλεονέκτηµα της κρυπτογραφίας είναι
ότι το αρχικό πρόβληµα της εµπιστευτικότητας ενός µεγάλου µεγέθους κειµένου
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καταλήγει σε ένα πρόβληµα διακίνησης µικρών σε µέγεθος σχετικά κλειδιών, το
οποίο και είναι ευκολότερο να αντιµετωπιστεί.
Για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, η ασφάλεια ενός κρυπτογραφικού
συστήµατος βασίζεται αποκλειστικά στην εξασφάλιση της µυστικότητας του
κλειδιού. Ανάλογα µε το τρόπο που διασφαλίζεται αυτή η µυστικότητα του κλειδιού,
τα κρυπτογραφικά συστήµατα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες. Στα συµµετρικά ή
µυστικού κλειδιού συστήµατα (secret key systems) και στα ασύµµετρα ή δηµοσίου
κλειδιού συστήµατα (public key systems).

5.1.3 Συμμετρική κρυπτογραφία

Η συµµετρική κρυπτογραφία, η οποία συγκεντρώνει τους παραδοσιακούς
αλγόριθµους κρυπτογράφησης, βασίζεται στην ύπαρξη ενός µοναδικού κλειδιού, το
οποίο

χρησιµοποιείται

τόσο

για

τη

κρυπτογράφηση

όσο

και

για

την

αποκρυπτογράφηση των µηνυµάτων. Λόγω του ότι το κλειδί αυτό θα πρέπει να είναι
γνωστό µόνο στο παραλήπτη και στον αποστολέα των µηνυµάτων, καλείται και
κρυπτογραφία διαµοιραζόµενου µυστικού.

Σχήµα 4: Συµµετρική κρυπτογραφία
Η συµµετρική κρυπτογραφία έχει ως µοναδικό σκοπό της τη διαφύλαξη της
εµπιστευτικότητας των πληροφοριών και είναι κατάλληλη για µετατροπές µεγάλου
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όγκου δεδοµένων επειδή οι υπολογισµοί που απαιτεί εκτελούνται πολύ γρήγορα. Το
κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ύπαρξη ενός ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας για
την αποστολή του µυστικού κλειδιού στον παραλήπτη. Το σύστηµα Kerberos, το
οποίο αναπτύχθηκε στο MIT, αποτελεί το πιο διαδεδοµένο σύστηµα υποστήριξης της
ασφαλούς µεταφοράς κλειδιών µέσω δηµοσίων δικτύων.
Το πιο δηµοφιλές σύστηµα µυστικού κλειδιού είναι το DES (Data Encryption
Standard). Ο αλγόριθµος DES αναπτύχθηκε από την ΙΒΜ στις αρχές της δεκαετίας
του 1970 και το 1977 το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης των ΗΠΑ το υιοθέτησε ως το
επίσηµο πρότυπο κρυπτογράφησης απόρρητων πληροφοριών. Χρησιµοποιεί ένα
κλειδί µεγέθους 56-bit. Το προς κρυπτογράφηση κείµενο εισάγεται σε τµήµατα
µεγέθους 64-bit και παράγεται ένα 64-bit κρυπτογράφηµα. Παρά τη πολυπλοκότητα
της αρχιτεκτονικής του DES, o αλγόριθµος αυτός αποτελεί ουσιαστικά έναν κώδικα
µόνο-αλφαβητικής αντικατάστασης.
Πρόσφατη εξέλιξη του DES αποτελεί ο Triple-DES, ο οποίος εκτελεί τρεις φορές την
κρυπτογράφηση ή την αποκρυπτογράφηση του DES µε αποτέλεσµα να κάνει
καλύτερη κρυπτογράφηση από το κλασικό DES. Με αυτό το τρόπο διασκεδάζονται
οι ανησυχίες οι σχετικές µε την ανθεκτικότητα του αλγορίθµου, λόγω του µικρού
µεγέθους του κλειδιού. Το αρχικό κείµενο κρυπτογραφείται µε τη χρήση ενός
κλειδιού, στη συνέχεια αποκρυπτογραφείται µε τη χρήση ενός δεύτερου και µετά
κρυπτογραφείται µε ένα τρίτο στον αποστολέα. Το αποτέλεσµα στέλνεται στο
παραλήπτη που ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία. Πρώτα, αποκρυπτογραφεί µε
χρήση του τρίτου κλειδιού, στη συνέχεια κρυπτογραφεί µε το δεύτερο και τέλος
αποκρυπτογραφεί µε το τρίτο. Ο Triple-DES αλγόριθµος µπορεί να υλοποιηθεί
χρησιµοποιώντας δύο ή τρία κλειδιά µεγέθους 56-bit.
Από το 1997 έχουν ξεκινήσει από το NIST (National Institute for Standards and
Technology) των ΗΠΑ, οι διαδικασίες προσδιορισµού του απογόνου του συστήµατος
DES, το οποίο καλείται AES (Advanced Encryption Standard). Εξελίξεις
αναµένονται προς το τέλος του 2001, ή και λίγο αργότερα. Ανάµεσα στους
επικρατέστερους διαγωνιζόµενους αλγόριθµους για το πρότυπο AES είναι οι
Twofish, RC6, SERPENT, SAFER+, Rijnadel, MARS, E2, DFC, DEAL, Crypton και
CAST-256.
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Άλλοι γνωστοί αλγόριθµοι συµµετρικής κρυπτογραφίας είναι οι IDΕΑ, RC4 και RC5,
CDMF (Commercial Data Masking Facility) από την IBM, FEAL (Fast Encryption
Algorithm), SAFER (Secure and Fast Encryption Routine), Blowfish. (Ahuja, 1997),
(Mohapatra, 2000) Ενδεικτικά:
•

Ο αλγόριθµος ΙDΕΑ (International Data Encryption Algorithm) αναπτύχθηκε
από το Swiss Federal Institute of Technology το 1991. Χρησιµοποιεί κλειδιά
µεγέθους 128-bit και συνεπώς είναι ικανός για ανθεκτικότερη κρυπτογράφηση
από τον DES. Χρησιµοποιείται στο πολύ διαδεδοµένο προϊόν διασφάλισης
της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας PGP (Pretty Good Privacy).

•

Οι RC4 και RC5 αναπτύχθηκαν από την εταιρία RSA Security, η οποία
δηµιούργησε και ένα από τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα κρυπτογράφησης
δηµοσίου κλειδιού, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Βασικό τους γνώρισµα είναι
ότι υποστηρίζουν κλειδιά µεταβλητού µεγέθους.

Η συµµετρική κρυπτογραφία προσφέρει πολύ γρήγορους σε εκτέλεση αλγορίθµους.
Έτσι είναι σε θέση να εγγυηθεί την εµπιστευτικότητα των επικοινωνιών, χωρίς να
επιβαρύνει τη διαθεσιµότητα των συστηµάτων. Όµως τα πλεονεκτήµατά της
σταµατούν σε αυτό το σηµείο. ∆ύο είναι τα βασικά της µειονεκτήµατα:
1) Το βασικό πρόβληµα στη παραδοσιακή κρυπτογραφία είναι αυτό της διανοµής και
της διαχείρισης γενικότερα των απαιτούµενων κλειδιών (key distributionmanagement). Σε µια επικοινωνία δυο µερών τα συναλλασσόµενα µέρη πρέπει, πριν
αρχίσουν τις διαδικασίες αποστολής και λήψης µηνυµάτων, να χρησιµοποιήσουν ένα
ασφαλές κανάλι για το προσδιορισµό του κλειδιού που θα χρησιµοποιήσουν.
Στα µεγάλα δίκτυα, ο αριθµός των διακινούµενων κλειδιών αυξάνεται γεωµετρικά
λόγω του πλήθους των χρηστών (σε δίκτυο t πλήθους χρηστών, t(t-1)/2 ζεύγη
χρηστών σχηµατίζονται), αλλά και επειδή τα κλειδιά πρέπει να αλλάζουν συχνά
προκειµένου να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Πολλές φορές η διάρκεια
ισχύς των κλειδιών περιορίζεται στο διάστηµα µιας συνεδρίας επικοινωνίας
(communication session). Τα συστήµατα ασφαλούς ανταλλαγής κλειδιών, όπως το
προαναφερθέν Kerberos, δεν είναι εύκολο να επεκταθούν για την εξυπηρέτηση
µεγάλης κλίµακας χρηστών και απαιτούν επίσης πρόσθετες διαδικασίες ασφάλειας,
όπως είναι η αποθήκευση των κλειδιών σε ένα κεντρικό ασφαλή διανοµέαεξυπηρετητή.
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2) Εκτός από την εµπιστευτικότητα των µηνυµάτων, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις
ασφάλειας στα ανοικτά και µεγάλης κλίµακας δίκτυα, όπως το Internet, για τις οποίες
η συµµετρική κρυπτογραφία δεν προσφέρει λύσεις. Στο προηγούµενο κεφάλαιο
παρουσιάστηκαν

αναλυτικά

οι

έννοιες

της

ακεραιότητας

(αποτροπή

µη-

εξουσιοδοτηµένων µεταβολών), της αυθεντικότητας (έλεγχος γνησιότητας της
ταυτότητας ενός χρήστη) και της µη-απάρνησης (αποτροπή των αρνήσεων ενός
µέρους να αναλάβει την ευθύνη των ενεργειών που διέπραξε). Στα ζητήµατα αυτά, η
σχετικά πρόσφατη κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού προσφέρει ικανοποιητικές
διεξόδους.

5.1.4 Ασύμμετρη κρυπτογραφία

Τα συστήµατα δηµοσίου κλειδιού ή ασύµµετρης κρυπτογραφίας χρησιµοποιούν δύο
ξεχωριστά αλλά συµπληρωµατικά κλειδιά για τις διαδικασίες κρυπτογράφησης και
αποκρυπτογράφησης. Το ένα από αυτά διατηρείται απόρρητο και καλείται ιδιωτικό
(private) κλειδί, ενώ το άλλο γίνεται γνωστό στο κάθε ενδιαφερόµενο και καλείται
δηµόσιο (public). Παρόλο που τα δύο κλειδιά έχουν µια σύνθετη µαθηµατική σχέση
µεταξύ τους, η γνώση του δηµόσιου κλειδιού δεν καθιστά εφικτό τον υπολογισµό του
µυστικού ιδιωτικού κλειδιού. Η προστασία της εµπιστευτικότητας των µηνυµάτων
επιτυγχάνεται ως εξής: Το αρχικό µήνυµα κρυπτογραφείται από τον αποστολέα µε το
δηµόσιο κλειδί του παραλήπτη και µόνο ο κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού, δηλαδή ο
ίδιος ο παραλήπτης, µπορεί να το αποκρυπτογραφήσει.
Η βασική θεωρητική ιδέα πίσω από την ασύµµετρη κρυπτογραφία είναι η έννοια των
“µονόδροµων συναρτήσεων µε καταπακτή” (trapdoor one-way functions). Οι
συναρτήσεις αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις των µονόδροµων συναρτήσεων που ήδη
αναφέρθηκαν. Η επιπλέον ιδιότητα που τις κάνει διακριτές, είναι ότι όταν
χρησιµοποιηθεί µια επιπλέον πληροφορία (η αποκαλούµενη καταπακτή), γίνεται
εφικτός ο υπολογισµός της αντιστρόφου της.
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Η λογική της κρυπτογραφίας δηµοσίου κλειδιού επινοήθηκε και διατυπώθηκε το
1976, σχεδόν ταυτόχρονα από τους Diffie και Hellman και από τον Merkle. Ένα
χρόνο µετά, οι Rivest, Shamir και Addleman βασιζόµενοι σε αρχές της θεωρίας των
πεπερασµένων πεδίων δηµιούργησαν το κρυπτοσύστηµα RSA (το όνοµα προέκυψε
από τα αρχικά γράµµατα των ονοµάτων τους), το οποίο αποτελεί τη πρώτη
υλοποίηση κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού. Η πρακτικότητα του συστήµατος
RSA βασίζεται στην αριθµητική υπολοίπων ακέραιας διαίρεσης (modulo) και η
ανθεκτικότητά του οφείλεται στο προαναφερθέν πρόβληµα παραγοντοποίησης.
Συγκεκριµένα, ενώ θεωρείται σχετικά απλό να βρεθούν δυο µεγάλοι πρώτοι αριθµοί
(ενδεικτικά, το 1997 ο όρος “µεγάλος” σήµαινε περισσότερα από 115 δεκαδικά
ψηφία) και να υπολογιστεί στη συνέχεια το γινόµενό τους, η παραγοντοποίηση αυτού
του γινοµένου (µε τα 230 και πλέον δεκαδικά ψηφία) δεν είναι εφικτή µε τις
δυνατότητες των υφιστάµενων αλγορίθµων και υπολογιστικών συστηµάτων.
Άλλα γνωστά σχήµατα δηµόσιου κλειδιού είναι οι αλγόριθµοι των ελλειπτικών
καµπυλών (Elliptic Curve Digital Signature Algorithms, ECDSA) και τα
κρυπτογραφικά συστήµατα El Gamal.
Κάθε αλγόριθµος δηµοσίου κλειδιού έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, όλοι όµως
χρησιµοποιούν ζεύγος κλειδιών και βασίζονται στο ότι όποιο από τα κλειδιά
δηµοσιευθεί, δεν διακυβεύει τη µυστικότητα του άλλου κλειδιού. Οι χρήστες λοιπόν
του ∆ιαδικτύου µπορούν ελεύθερα να συµπεριλαµβάνουν στις ιστοσελίδες τους ή σε
ειδικούς καταλόγους-ευρετήρια (directories) τα δηµόσια κλειδιά τους, οπότε και
παύει να υφίσταται το βασικό πρόβληµα διαχείρισης των κλειδιών της
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κρυπτογραφίας µυστικού κλειδιού. Τα δηµόσια κλειδιά δεν χρειάζονται για τη
διανοµή τους έναν ασφαλή δίαυλο. ∆εν τίθεται ζήτηµα εµπιστευτικότητας στα
κανάλια διανοµής των δηµοσίων κλειδιών, αφού αυτά είναι προσπελάσιµα και
ανοικτά προς όλους τους ενδιαφερόµενους. Όµως, χρειάζονται για την διανοµή τους
έναν αξιόπιστο δίαυλο (σχήµα 5), δηλαδή ένα µέσο που θα υποστηρίζει την
ακεραιότητά τους. Οι µικρότερες απαιτήσεις ασφάλειας για τη διανοµή των κλειδιών
της, κάνουν τη κρυπτογραφία δηµοσίου κλειδιού ιδανική για ένα εκ φύσεως δηµόσιο
δίκτυο, το Internet, στο οποίο πολλές φορές χρειάζεται να αποκαθίσταται η
εµπιστοσύνη ανάµεσα σε δυο αποµακρυσµένους χρήστες χωρίς αυτοί να
συναντηθούν ή χωρίς να µεσολαβήσει κάποιο έµπιστο τρίτο µέρος.
Οι αρχές της κρυπτογράφησης δηµοσίου κλειδιού αποσαφηνίζονται από τις
ακόλουθες αναλογίες: Η πρώτη, παροµοιάζει την ασύµµετρη κρυπτογραφία ως ένα
προσωπικό γραµµατοκιβώτιο, στο οποίο όλοι βέβαια µπορούν να εναποθέσουν
γράµµατα αλλά µόνο ο ιδιοκτήτης του γραµµατοκιβώτιου µπορεί να τα παραλάβει,
εφόσον µόνον αυτός κατέχει το κλειδί του. Το σηµαντικό στη περίπτωση αυτή είναι
ότι ο αποστολέας πρέπει να είναι σίγουρος για το όνοµα του ιδιοκτήτη του
γραµµατοκιβώτιου. Η δεύτερη αναλογία στηρίζεται στα λεξικά και δίνει έµφαση στην
ισοδυναµία δηµόσιων και ιδιωτικών κλειδιών, καθώς επίσης και στη δυσκολία
υπολογισµού του ιδιωτικού κλειδιού από το δηµόσιο. Θεωρούµε το αρχικό κείµενο
ως ένα κείµενο γραµµένο στα Ελληνικά και το κρυπτογράφηµα ως τη µετάφρασή του
στην Ιταλική γλώσσα. Η κρυπτογράφηση απαιτεί ένα δηµόσιο κλειδί, δηλαδή ένα
λεξικό Ελληνό-Ιταλικό. Η αποκρυπτογράφηση χρειάζεται το ιδιωτικό κλειδί, δηλαδή
αναλογικά ένα Ιταλό-Ελληνικό λεξικό. Έχοντας κάποιος (µη-γνωρίζων Ιταλικά) το
Ελληνό-Ιταλικό λεξικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να µεταφράσει ένα κείµενο της
Ιταλικής. Και η αναλογία προχωράει ακόµη περισσότερο στο ότι ενώ θεωρητικά
υπάρχει τρόπος εύρεσης του ιδιωτικού κλειδιού από το δηµόσιο, η απαιτούµενη
προσπάθεια κάνει το εγχείρηµα πάρα πολύ δύσκολο και ασύµφορο.
Η ασύµµετρη κρυπτογραφία αποτελεί τεχνολογικά τον ακρογωνιαίο λίθο σε πολλές
εφαρµογές και µηχανισµούς ασφάλειας στο ∆ιαδίκτυο, όπως:
•

Υποδοµές Πιστοποίησης, οι οποίες διαχειρίζονται ψηφιακά πιστοποιητικά
έµπιστων τρίτων φορέων, µε σκοπό την αναγνώριση και πιστοποίηση της
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ταυτότητας των χρηστών (πιστοποιητικά ταυτότητας), αλλά και τον έλεγχο
των εξουσιοδοτήσεών τους (πιστοποιητικά χαρακτηριστικών).
•

Ασφαλής παρουσίαση ιστοσελίδων αλλά και δικτυακών αγορών, βάσει του
πρωτοκόλλου SSL (Secure Sockets Layer) της Netscape αλλά και του
πρωτοκόλλου TLS (Transport Layer Security) της IETF (Internet Engineering
Task Force).

•

Ασφαλείς συναλλαγές µέσω πιστωτικών καρτών, βάσει του πρωτοκόλλου
SET (Secure Electronic Transactions) των VISA και Mastercard.

•

Ασφαλής ηλεκτρονική αλληλογραφία, βάσει του πρωτοκόλλου S/MIME
(Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions) της IETF.

5.1.5 Μειονεκτήματα - Πλεονεκτήματα Συμμετρικής/Ασύμμετρης
Κρυπτογραφίας

Η συνεννόηση και ανταλλαγή του κλειδιού, χωρίς να διαρρεύσει σε τρίτους, είναι το
µεγαλύτερο πρόβληµα της συµµετρικής κρυπτογραφίας. Η µετάδοση µέσα από το
διαδίκτυο δεν είναι ασφαλής καθώς οποιοσδήποτε γνωρίζει για την συναλλαγή και
διαθέτει τα κατάλληλα µέσα, µπορεί να την καταγράψει και να αποκτήσει το κλειδί.
Κατέχοντας το κλειδί, µπορεί να διαβάσει, να τροποποιήσει και να πλαστογραφήσει
όλα τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν οι δύο ανυποψίαστοι χρήστες. Η επικοινωνία
για την µετάδοση του κλειδιού µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση και άλλων
µέσων (π.χ. τηλεφωνία), αλλά και πάλι δεν µπορεί να διασφαλιστεί η απόρρητη
επικοινωνία των χρηστών. Η ασύµµετρη κρυπτογραφία δίνει λύση σε αυτό το
πρόβληµα αφού σε καµία περίπτωση δεν "ταξιδεύουν" στο δίκτυο οι εν λόγω
ευαίσθητες πληροφορίες.
Η παροχή ψηφιακών υπογραφών που δεν µπορούν να αποκηρυχθούν από την πηγή
τους είναι ακόµη ένα από τα πλεονεκτήµατα των ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων. Η
πιστοποίηση ταυτότητας µέσω της συµµετρικής κρυπτογράφησης απαιτεί την κοινή
χρήση του ίδιου κλειδιού και πολλές φορές τα κλειδιά αποθηκεύονται σε υπολογιστές
που κινδυνεύουν από εξωτερικές επιθέσεις. Το αποτέλεσµα είναι ότι ο αποστολέας
µπορεί να αποκηρύξει ένα πρωτύτερα υπογεγραµµένο µήνυµα, υποστηρίζοντας ότι το
µυστικό κλειδί είχε κατά κάποιον τρόπο αποκαλυφθεί. Στην ασύµµετρη
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κρυπτογραφία δεν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος, καθώς µόνο ο ίδιος ο χρήστης
γνωρίζει την ιδιωτική του κλείδα και είναι αποκλειστική ευθύνη του η φύλαξη της.
Μειονέκτηµα της ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι η ταχύτητα. Κατά κανόνα, η
διαδικασίες κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ταυτότητας µε συµµετρικό κλειδί
είναι σηµαντικά ταχύτερη από την κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή µε ζεύγος
ασύµµετρων κλειδιών. Η ιδιότητα αυτή καλείται διασφάλιση της µη αποκήρυξης της
πηγής

(non-repudiation).

Επίσης,

τεράστιο

µειονέκτηµα

της

ασύµµετρης

κρυπτογραφίας είναι η ανάγκη για πιστοποίηση και επαλήθευση των δηµόσιων
κλείδων από οργανισµούς (Certificate Authority) ώστε να διασφαλίζεται η κατοχή
τους νόµιµους χρήστες. Όταν κάποιος απατεώνας κατορθώσει και ξεγελάσει τον
οργανισµό, µπορεί να συνδέσει το όνοµά του µε την δηµόσια κλείδα ενός νόµιµου
χρήστη και να προσποιείται την ταυτότητα αυτού του νόµιµου χρήστη. Σε µερικές
περιπτώσεις, η ασύµµετρη κρυπτογραφία δεν είναι απαραίτητη και η συµµετρική
κρυπτογραφία από µόνη της είναι αρκετή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι περιβάλλονται
κλειστά, που δεν έχουν σύνδεση µε το διαδίκτυο.

5.1.6 Ηλεκτρονικές υπογραφές

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο ασύµµετρες
κρυπτογραφικές τεχνικές, χρησιµοποιούνται σε µηχανισµούς γνησιότητας ή
αυθεντικοποίησης των επικοινωνούντων (entity authentication) για την επαλήθευση
της (ταυτότητας της πηγής) προέλευσης δεδοµένων (data origin authentication), την
ακεραιότητα δεδοµένων (data integrity) και σε υπηρεσίες µη αµφισβήτησης (non –
repudiation) αποστολής ή και λήψης µηνυµάτων (ή ηλεκτρονικών εγγράφων), καθώς
και δηµιουργίας ή τροποποίησής τους. Τα σχήµατα ηλεκτρονικών υπογραφών
αποτελούνται από τρεις βασικές διεργασίες:
1. ∆ιεργασία δηµιουργίας ζεύγους κλειδιών (key generation process), κατά
αναλογία µε τα ασύµµετρα κρυπτογραφικά συστήµατα, του µυστικού κλειδιού
(ή του υπογράφοντος κλειδιού) και του δηµόσιου κλειδιού (ή του
επαληθεύοντος κλειδιού).
2. ∆ιεργασία (ή αλγόριθµος) υπογραφής (signature process) µε τη βοήθεια του
µυστικού κλειδιού. Αντιστοιχεί στη χρήση του µυστικού κλειδιού από τον
κάτοχό του.
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3. ∆ιεργασία (ή αλγόριθµος) επαλήθευσης (verification process) µε τη βοήθεια
του δηµόσιου κλειδιού. Αντιστοιχεί στη χρήση του δηµόσιου κλειδιού από
τους άλλους χρήστες.
Στα σχήµατα ψηφιακών υπογραφών τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο για κάποιο χρήστη ο οποίος γνωρίζει
µόνο το κλειδί επαλήθευσης να υπολογίσει την υπογραφή ενός µηνύµατος.
2. Πρέπει να είναι υπολογιστικά ανέφικτο και για τον κάτοχο του κλειδιού
υπογραφής να βρει δύο µηνύµατα µε την ίδια ηλεκτρονική υπογραφή.
3. Όλες οι υπογραφές που υπολογίζονται για διάφορα µηνύµατα δεν πρέπει να
επιτρέπουν σε οποιονδήποτε τρίτο να εξαγάγει το κλειδί υπογραφής ή να
µπορεί να υπολογίσει τις ηλεκτρονικές υπογραφές άλλων µηνυµάτων.

5.2 Συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων
κρυπτογράφησης
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο η εµπειρική αυτή µελέτη έχει ως
βάση πέντε επιστηµονικά papers. Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε µορφή πίνακα τα
βασικότερα σηµεία αυτών.
Πότε µπορεί να
Μελέτη

Μέθοδοι / Τεχνικές

Αλγόριθµοι

χρησιµοποιηθεί η
κρυπτογράφηση

Μικτή Τεχνική

Μπορεί να

Η κρυπτογράφηση

for Database Security

Κρυπτογράφησης

χρησιµοποιηθεί κάθε

γίνεται:

based on Mixed

βασιζόµενη σε µεθόδους

αλγόριθµος συµµετρικής

-Στη πλευρά του πελάτη

Cryptography

Κατηγοριοποίησης

κρυπτογράφησης.

-Σε µη εµπιστεύσιµες

1. A Novel Framework

∆εδοµένων

βάσεις δεδοµένων
-Σε διακοµιστές

2. Database Encryption

Στρατηγική

Πρέπει να

Η κρυπτογράφηση µπορεί

Κρυπτογράφησης

χρησιµοποιούνται

να γίνει σε επίπεδο:

Μοντέλων

παράλληλοι µιµητικοί

-αποθήκευσης

Κατακερµατισµού

αλγόριθµοι

-βάσης δεδοµένων

Ασφάλειας.

-εφαρµογής
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Συνδυασµός της

Συνδυάζει την ταχύτητα

Encryption Scheme

Συµβατικής

της συµβατικής

for Enhanced

Κρυπτογράφησης και

κρυπτογράφησης µε την

Security and Easy

της Κρυπτογράφησης µε

άνεση της

Sharing

∆ηµόσιο Κλειδί

κρυπτογράφησης

3. A Database

δηµοσίου κλειδιού.
∆ιαφανής

Προστασία σε επίπεδο

Encryption- Solution

Κρυπτογράφηση

σελίδας

for Security of

∆εδοµένων µε τη χρήση

Database Contents

Κύριου Κλειδιού.

4. Transparent Data

5. Fast Comparison

Κρυπτογράφηση Ταχείας
Σύγκρισης

Encryption

Πίνακας 3: βασικότερα σηµεία τεχνικών κρυπτογράφησης
Μετά την µελέτη των παραπάνω ερευνών καταλήγουµε σε έναν συγκριτικό πίνακα
των κρυπτογραφικών µεθόδων και τεχνικών, όπως φαίνεται στη συνέχεια.

Μέθοδοι / Τεχνικές

Μικτή Τεχνική

Πλεονεκτήµατα

Κατηγοριοποίησης
∆εδοµένων

Περιορισµοί

Τα ευαίσθητα δεδοµένα

Η απόδοση των ερωτηµάτων

προστατεύονται από επιθέσεις

και η ανάλυση της ασφάλειας

ακόµη και σε πολλαπλά

επηρεάζονται εξαιτίας των

επίπεδα εξαιτίας της ύπαρξης

αλγόριθµων κρυπτογράφησης.

Κρυπτογράφησης βασιζόµενη πολλών κλειδιών σε
σε Μεθόδους

Μειονεκτήµατα /

διαφορετικά µέρη.

∆εν είναι καθορισµένες οι
µέθοδοι ελέγχου πρόσβασης.

Η ασφαλής µετάδοση και
αποθήκευση των δεδοµένων
γίνεται για να εξασφαλιστεί η
µέγιστη δυνατή προστασία
των ευαίσθητων δεδοµένων.

Στρατηγική Κρυπτογράφησης Ο διακοµιστής ασφάλειας δεν
Μοντέλων Κατακερµατισµού
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Εξαιρετικά πολύπλοκη

Ασφάλειας.

παραποιείται.

µέθοδος.

Τα κλειδιά κρυπτογράφησης
δεν εκτίθενται.
Συνδυασµός της Συµβατικής

Παρέχει:

Κρυπτογράφησης και της
Κρυπτογράφησης µε

-ταχύτητα
-άνεση

∆ηµόσιο Κλειδί

Παρέχει προστασία

∆εν παρέχεται

ευαίσθητων δεδοµένων σε

κρυπτογράφηση µεταξύ των

µονάδες δίσκων και σε µέσα

καναλιών επικοινωνίας.

αντιγράφων ασφαλείας από

Η βάση δεδοµένων δεν µπορεί

παράνοµη πρόσβαση.

να ανοίξει αν το

Το κόστος χρήσης είναι

πιστοποιητικό δεν είναι

µειωµένο.

διαθέσιµο και το αντίγραφο

∆ιαφανής Κρυπτογράφηση

ασφαλείας του

∆εδοµένων µε τη χρήση

πιστοποιητικού καθώς και το

Κύριου Κλειδιού.

ιδιωτικό κλειδί δεν
διατηρείται.
Η βάση δεδοµένων
καθίσταται απροσπέλαστη
µετά την αλλαγή των
πιστοποιητικών σε
προστατευµένους κωδικούς
πρόσβασης.

Κρυπτογράφηση Ταχείας
Σύγκρισης.

Γρήγορη λειτουργία
καθοδήγησης.
Χαµηλή αποκρυπτογράφηση.

Πίνακας

4:

πλεονεκτήµατα,

µειονεκτήµατα

και

περιορισµοί

τεχνικών

κρυπτογράφησης
Στη συνέχεια της έρευνας γίνετε η ανάλυση της συχνότητας και κρισιµότητας των
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εξής πέντε βασικών στοιχείων της κρυπτογράφησης:
1. Εµπιστευτικότητα
2. Ακεραιότητα
3. Έλεγχος Πρόσβασης
4. Αποδοτικότητα
5. Ιδιωτικότητα
Με τον όρο συχνότητα εννοούµε τον αριθµό των επαναλήψεων µίας µεταβλητής. Η
συχνότητα υπολογίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η µελέτη που περιλαµβάνει ένα
ζήτηµα, το οποίο δεν συναντάται σε κάποιο άλλο έγγραφο, να αξιολογείται ότι έχει
συχνότητα «1», ενώ οι µελέτες που έχουν κοινά θέµατα θα δοθεί αριθµός συχνότητας
ίσος µε τον αριθµό των µελετών στις οποίες συναντάται το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Ο όρος κρισιµότητα ορίζει το µέτρο της συχνότητας εµφάνισης ενός ζητήµατος. Ο
συντελεστής κρισιµότητας διαιρείται σε τέσσερα µέρη, χαµηλή, µέτρια, υψηλή και
πολύ υψηλή.
Ο υπολογισµός των συχνοτήτων καθώς και το εύρος των ποσοστών για την
κρισιµότητα ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ποσοστό

Κρισιµότητα

10 – 20 %

Χαµηλή

21 – 50 %

Μέτρια

51 – 80%

Υψηλή

81- 100%

Πολύ υψηλή

Πίνακας 5: εύρος των ποσοστών για την κρισιµότητα
Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η συχνότητα των παραµέτρων ασφαλείας οι
οποίες επιτυγχάνονται µε τη χρήση των µεθόδων κρυπτογράφησης. Ο πίνακας αυτός
παρουσιάζει τις εργασίες όπως αναλύθηκαν πριν στον πίνακα 3 (π.χ. Πρώτη εργασία:
“A Novel Framework for Database Security based on Mixed Cryptography”, ∆εύτερη
εργασία: “Database Encryption” κ.ο.κ.) και εξετάζει τη συχνότητα των παραµέτρων
ασφαλείας.
Πρώτη

∆εύτερη

Τρίτη

Τέταρτη

Πέµπτη

εργασία

εργασία

εργασία

εργασία

εργασία
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Εµπιστευτικότητα
Ακεραιότητα

√

√

√

√

√

√

Έλεγχος

√

Πρόσβασης

√

Αποδοτικότητα
Ιδιωτικότητα

√

√
√

√

√

√

Πίνακας 6: η συχνότητα των παραµέτρων ασφαλείας
Με τη βοήθεια των δεδοµένων του παραπάνω πίνακα οδηγούµαστε στην κατάρτιση
του πίνακα ποσοστών και κρισιµότητας των παραµέτρων ασφάλειας.
Παράµετροι

Συχνότητα

Ποσοστό

Κρισιµότητα

Ασφάλειας
Εµπιστευτικότητα

5

100%

Πολύ υψηλή

Ακεραιότητα

2

40%

Μέτρια

Έλεγχος

2

40%

Μέτρια

Αποδοτικότητα

2

40%

Μέτρια

Ιδιωτικότητα

3

60%

Υψηλή

Πρόσβασης

Πίνακας 7: πίνακας ποσοστών και κρισιµότητας των παραµέτρων ασφάλειας
Τέλος, οι προαναφερθείσες συχνότητες των παραµέτρων ασφαλείας παρουσιάζονται
στο ακόλουθο ραβδόγραµα.
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Συχνότητα
Ιδιωτικότητα

Αποδοτικότητα

Έλεγχος Πρόσβασης

Ακεραιότητα

Εμπιστευτικότητα

0

1

2

Εμπιστευτικότητα Ακεραιότητα
Συχνότητα

5

2

3
Έλεγχος
Πρόσβασης
2

4

5

6

Αποδοτικότητα

Ιδιωτικότητα

2

3

Σχήµα 6:Ραβδόγραµα συχνοτήτων
Το ραβδόγραµα αυτό µαζί µε τους τελευταίους πίνακες (πίνακας 6 και 7) αποτελούν
το παραδοτέο της εργασίας, καθώς απαντάνε στο βασικό ζητούµενο κατά πόσο οι
εξετασθέντες αλγόριθµοι ικανοποιούν τις ακόλουθες παραµέτρους ασφαλείας:
εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, έλεγχος πρόσβασης, αποδοτικότητα, ιδιωτικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αλµατώδεις εξελίξεις στον τοµέα της Τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών
κυριαρχούνται από την τάση για ανάπτυξη υπηρεσιών που υποστηρίζουν την
ανταλλαγή οργανωµένων δεδοµένων από απόσταση και τη διαλογική επεξεργασία
των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, ανακύπτει µε ιδιαίτερη έµφαση η ανάγκη
σχεδιασµού και υλοποίησης ενός πλαισίου λειτουργίας για ένα Πληροφοριακό
Σύστηµα, το οποίο θα διασφαλίζει ότι η διακίνηση των απαιτούµενων δεδοµένων
οδηγεί σε πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς, δηλαδή διαθέτουν τις
επιµέρους

ιδιότητες

της

εµπιστευτικότητας,

της

ακεραιότητας

και

της

διαθεσιµότητας.
∆υστυχώς, όσα µέτρα προστασίας και αν ληφθούν, πάντοτε τα χρησιµοποιούµενα
προγράµµατα θα είναι ατελή υπό την έννοια ότι θα παρουσιάζουν αδυναµίες τις
οποίες ενίοτε θα εκµεταλλεύονται οι αποφασισµένοι εισβολείς. Πρόκειται για τα
λεγόµενα «exploits», δηλαδή προγραµµατιστικές αδυναµίες σε γνωστές και ευρέως
χρησιµοποιούµενες εφαρµογές, τις οποίες µπορούν να αξιοποιούν οι εισβολείς για να
αποκτούν µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση ή έλεγχο σε συστήµατα ή απλά να
προκαλούν ζηµιές σε υπολογιστές-στόχους. Οι εταιρίες υπολογιστών προσπαθούν να
αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα ασφάλειας παρέχοντας στους χρήστες αναβαθµίσεις
ή διορθώσεις.
Συχνά, πάντως, οι εταιρίες εκδίδουν αναβαθµίσεις ή διορθώσεις (bug fixes, patches)
προγραµµάτων µε γνωστά προβλήµατα. Σε κάθε περίπτωση, οι αναβαθµίσεις σίγουρα
λύνουν κάποια προβλήµατα, ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει κατ' ανάγκη ότι αυξάνουν
συνολικά την ασφάλεια του συστήµατος. Είναι πιθανό ένα patch να κλείνει ορισµένα
κενά ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα να δηµιουργεί κάποια άλλα.
Τα δεδοµένα αποτελούν το πολυτιµότερο «αγαθό» για κάθε οργανισµό. Η ασφάλεια
των ευαίσθητων δεδοµένων πάντα αποτελούσε µέγιστη πρόκληση σε όλα τα επίπεδα.
Στην παρούσα µελέτη αναγνωρίστηκαν τα σηµαντικότερα ζητήµατα ασφάλειας των
βάσεων δεδοµένων. Επίσης συζητήθηκαν ορισµένες µέθοδοι κρυπτογράφησης οι
οποίες µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση των επιθέσεων και στην προστασία των
ευαίσθητων δεδοµένων υπό το πρίσµα των εξής πέντε παραµέτρων ασφάλειας: α)
Εµπιστευτικότητα, β) Ακεραιότητα, γ) Έλεγχος πρόσβασης, δ) Αποδοτικότητα και ε)
Ιδιωτικότητα.
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Το συµπέρασµα στο οποίο οδηγήθηκε ο συγγραφέας είναι ότι η κρυπτογράφηση
παρέχει εµπιστευτικότητα χωρίς όµως να µπορεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα,
τον έλεγχο πρόσβασης και την αποδοτικότητα.
Το θέµα της ασφάλειας του internet, των δικτύων υπολογιστών και των
Πληροφοριακών Συστηµάτων, είναι ένα θέµα «ζωντανό» που εξελίσσεται κάθε µέρα.
Υπάρχει µια διαρκής αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στους κακόβουλους χρήστες από τη
µια πλευρά (από απλούς hackers που παρεµβαίνουν για “hobby” µέχρι οργανωµένα
µέλη ηλεκτρονικού εγκλήµατος) και τους αναλυτές συστηµάτων, προγραµµατιστές
από την άλλη να προσπαθούν να αντιµετωπίσουν τις επιθέσεις και τις ενέργειες των
πρώτων. Η συνεχής αυτή πάλη είναι ανάλογη µε το πρόβληµα της χρήσης
απαγορευµένων ουσιών στον αθλητισµό. Μόλις βρίσκεται ο τρόπος να ανιχνευθεί µια
ουσία, αρχίζει να εµφανίζεται η χρήση κάποιας άλλης µη ανιχνεύσιµης. Έτσι και στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές µόλις αντιµετωπισθεί ένας ιός, εµφανίζεται κάποιος
νεώτερος και όταν εµφανίζεται ένα νέο σύστηµα είναι µια πρόκληση το πώς θα
παραβιαστεί.
Η απάντηση στο εάν κάποτε θα υπάρχει πλήρης ασφάλεια στο διαδίκτυο σχετικά µε
τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται δε µπορεί να είναι θετική. Όµως προς την
κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινούνται παράλληλα όλοι οι εµπλεκόµενοι (χρήστες,
IPS, φορείς ελέγχου, δηµόσιες υπηρεσίες) ώστε να βελτιώνονται οι υποδοµές, να
γίνεται έρευνα προς τη σωστή κατεύθυνση, να θωρακίζεται η κοινωνία από
ουσιαστικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και πρωτοβουλίες, οι εταιρίες να εφαρµόζουν τις
κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και οι χρήστες να είναι ενήµεροι (awareness) για
τους κινδύνους που υπάρχουν και να συµπεριφέρονται ανάλογα (prevention).
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