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Πεξίιεςε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην Modus Operandi
*
 ησλ δξαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

επηζέζεηο ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ έρεη εμειηρζεί σο πξνο ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ 

επηκνλή θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ επηζέζεσλ απηψλ. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζε κηα λέα 

θαηεγνξία απεηιψλ, απηή ησλ Advanced Persistent Threats – APTs (Πξνεγκέλεο 

Δπίκνλεο Απεηιέο), φπνπ αληίπαινη κε εμαηξεηηθέο ηερληθέο ηθαλφηεηεο, νξγάλσζε, 

θίλεηξα θαη ζπλήζσο πςειή ρξεκαηνδφηεζε, πξαγκαηνπνηνχλ εμειηγκέλεο θαη 

καθξνρξφληεο επηζέζεηο ζηνρεχνληαο ζηελ απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ πςειήο 

νηθνλνκηθήο αμίαο ή εζληθήο αζθάιεηαο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ APT επηζέζεσλ κε ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα άκπλαο φπσο antivirus, firewalls, IDS θ.ά., δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθή. ηελ εξγαζία απηή κειεηάκε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσζηψλ APT 

επηζέζεσλ θαη παξνπζηάδνπκε κεζνδνινγίεο φπσο απηή ηεο Kill Chain, ηερλνινγίεο θαη 

θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί αλ φρη γηα ηελ απνηξνπή, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ 

κεηξηαζκφ ησλ επηζέζεσλ απηψλ. Δπηπιένλ, κειεηάκε ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο 

Δλεξγεηηθήο Άκπλαο (Active Defense), δειαδή ηελ εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ, 

αληεπηζέζεσλ θαη ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο ελάληηα ζηηο APT επηζέζεηο. 

Παξνπζηάδνληαη θαηάιιεια εξγαιεία κέζσ πξαθηηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο θαη 

πξνηείλνπκε έλα πιαίζην (framework) γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζηηο θάζεηο ηεο Kill Chain ην νπνίν θαινχκε Active Defense at Kill 

Chain (AD@KC).            

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Πξνεγκέλεο Δπίκνλεο Απεηιέο (APT), Kill Chain, Δλεξγεηηθή 

Άκπλα (Active Defense), AD@KC πιαίζην.  

 

*Modus Operandi :  Ζ ιαηηληθή απηή έθθξαζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 

εγθιεκαηνινγία γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν δξάζεο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη γεληθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ησλ εγθιεκαηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο ηεο εγθιεκαηηθήο 

πξάμεο. 
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Abstract 

In recent years the Modus Operandi* of perpetrators who carry out Computer 

Network Attacks (CNA) has developed in complexity, persistence and targets of these 

attacks. This has led to a new category of threats, that of Advanced Persistent Threats - 

APTs, where opponents with exceptional technical skills, organization, motivation and 

usually high financing, operating sophisticated and lengthy attacks aiming at disclosing 

information of high economic value or national security. Addressing APT attacks with 

common defense systems such as antivirus, firewalls, IDS, etc., is not effective. In this 

thesis we study the main characteristics of known APT attacks and present 

methodologies such as the Kill Chain, technologies and best practices that have been 

proposed, if not to prevent, at least to mitigate such attacks. Moreover, we study the 

potential use of Active Defense, which is the application of preventive attacks, 

counterattacks and active deception against APTs. Suitable tools are presented through 

practical examples that can be used in implementing a policy of Active Defense and a 

framework is proposed to correlate the categories of Active Defense to Kill Chain phases 

which we call Active Defense at Kill Chain (AD @ KC). 

 

Keywords: Advanced Persistent Threat, APT, Kill Chain, Active Defense, 

AD@KC framework. 

  

*Modus Operandi :  A Latin phrase that is used mainly in Criminology to describe 

criminals’ way of action, behavior and characteristics during a crime.  
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 1 Δηζαγσγή 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα φηαλ αλαθεξφκαζηαλ ζηηο δηαδηθηπαθέο επηζέζεηο θαη 

ζην ειεθηξνληθφ έγθιεκα είρακε ζην κπαιφ καο θπξίσο εξαζηηέρλεο επηηηζέκελνπο νη 

νπνίνη πξνζπαζνχζαλ κέζα απφ ηηο επηζέζεηο ηνπο λα θεξδίζνπλ δεκνζηφηεηα ή γηα ίδηνλ 

νηθνλνκηθφ φθεινο. Οη επηζέζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο κε δηαδεδνκέλα 

εξγαιεία θαη θαθφβνπια ινγηζκηθά γηα ηα νπνία ν επηηηζέκελνο δε ρξεηάδεηαη λα έρεη 

ηδηαίηεξεο γλψζεηο γηα ην πψο απηά δεκηνπξγήζεθαλ αιιά εζηηάδεη θπξίσο ζηε ρξήζε 

ηνπο ψζηε λα επηηχρεη ηνπο θαθφβνπινπο ζθνπνχο ηνπ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ 

ησλ επηζέζεσλ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμάπισζε ηνπο ζε ζπζηήκαηα 

ζηφρνπο κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. Ζ εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ ακπληηθψλ 

ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ηα αληηηθά πξνγξάκκαηα (anti-virus), ηα ηείρε πξνζηαζίαο 

(firewalls) θαη ηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο θαη απνηξνπήο εηζβνιψλ (Intrusion Detection 

and Prevention Systems – IDPS), έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ δηάδνζε απηνχ ηνπ 

είδνπο απεηιψλ.   

Αληίζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαδεηρζεί κηα λέα θαηεγνξία δηαδηθηπαθψλ 

απεηιψλ φπνπ νη επηζέζεηο εκθαλίδνληαη πνιχ πην νξγαλσκέλεο, ζηνρεπκέλεο, 

καθξνρξφληεο θαη ρξεκαηνδνηνχκελεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εκπεξηέρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά «επαγγεικαηηζκνχ». Απηή ε λέα θαηεγνξία απεηιψλ πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ βηνκεραλία θαη ηνπο εηδηθνχο ηεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ κε ηνλ επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν φξν, Advanced Persistent Threat – APT. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ APT 

επηζέζεσλ είλαη ε απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ πςεινχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή 

εζληθήο αζθάιεηαο. Ζ ρξήζε ησλ APT επηζέζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε πνιηηηθή θαη 

βηνκεραληθή θαηαζθνπεία θαζψο θαη κε ζηξαηησηηθνχ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο.  

Ζ κεγαιχηεξε αλεζπρία πνπ πξνθχπηεη έλαληη ησλ APT επηζέζεσλ είλαη φηη ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα  άκπλαο πνπ είλαη δηαζέζηκα δελ είλαη ηθαλά λα ηηο 

απνηξέςνπλ. Απαηηείηαη ε αλάπηπμε λέσλ πιαηζίσλ (frameworks) θαη εξγαιείσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Δμεηάδνληαη ελαιιαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο φπσο απηή ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο (Active Defense), δειαδή ε 

εμαλαγθαζκέλε δηαθνπή ηεο αξρηθήο επίζεζεο κέζσ πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ, 

αληεπηζέζεσλ θαη ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο κε ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, 

ηερληθψλ θαη επθπΐαο.      
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 1.1  θνπόο – ηόρνη  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδεηρζνχλ νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ APT επηζέζεσλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

νξηζκνχ ηνπο, ησλ κεζνδνινγηψλ κειέηεο ηνπο θαη ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πην 

γλσζηψλ εμ απηψλ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζηηο 

επηζέζεηο απηέο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ελφο πιαηζίνπ εθαξκνγήο θαη αμηνπνηήζηκσλ 

εξγαιείσλ.  

 1.2  πλεηζθνξά 

i. Οξίδνπκε ηηο APT επηζέζεηο. 

ii. Οξίδνπκε ηνπο θνξείο θαη ηα θίλεηξα ησλ επηζέζεσλ APT. 

iii. Παξνπζηάδνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 

APT επίζεζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο Kill Chain θαη ηνπ Κχθινπ Εσήο ηεο. 

iv. Μειεηάκε ηηο δηαζέζηκεο κεζνδνινγίεο, ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ APT επηζέζεσλ. 

v. Οξίδνπκε ηελ Δλεξγεηηθή Άκπλα. 

vi. Παξνπζηάδνπκε κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο. 

vii. Πξνηείλνπκε έλα πιαίζην (framework) γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζηηο θάζεηο ηεο Kill Chain.  

 1.3  Βαζηθή Οξνινγία 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηιακβάλεηαη ε βαζηθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε θαη έρεη σο ζηφρν λα δηεπθνιχλεη ηνλ αλαγλψζηε. 

Πίλαθαο 1: Βαζηθή Οξνινγία 

Αγγιηθόο όξνο 
Διιεληθόο όξνο 

(εθόζνλ πθίζηαηαη) 
Δπεμήγεζε 

APT (Advanced 

Persistent Threat) 

Πξνεγκέλε Δπίκνλε 

Απεηιή 

Βι. Κεθάιαην 2 – Οξηζκφο ησλ APTs 

Computer Network 

Attack – CNA 

Δπίζεζε ζε Γίθηπα 

Τπνινγηζηψλ 

Πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κε ζθνπφ λα 

δηαηαξάμνπλ (disrupt), λα αξλεζνχλ (deny), λα 

ππνβαζκίζνπλ (degrade) ή λα θαηαζηξέςνπλ ηηο 
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πιεξνθνξίεο ζε ππνινγηζηέο ή δίθηπα 

ππνινγηζηψλ ή/θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ππνινγηζηέο ή 

ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ.  

Computer Network 

Defense - CND 

Άκπλα ζε Γίθηπα  

Τπνινγηζηψλ 

Πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία (protect), ηελ παξαθνινχζεζε 

(monitor), ηελ αλάιπζε (analyze), ηνλ εληνπηζκφ 

(detect) θαη ηελ αληίδξαζε (respond) ζε δηθηπαθέο 

επηζέζεηο (network attacks), εηζβνιέο (intrusions), 

παξελνριήζεηο (disruptions), ή άιιεο κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα 

ππνλνκεχζνπλ ή λα παξαιχζνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα άκπλαο θαη ηα δίθηπα. 

Exploit Δθκεηάιιεπζε Έλα ηκήκα ινγηζκηθνχ ή κηα αθνινπζία εληνιψλ 

κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε κηαο εππάζεηαο πνπ 

πξνθαιεί αλεπηζχκεηε ή απξφβιεπηε 

ζπκπεξηθνξά ζην πιηθφ ή ζην ινγηζκηθφ ελφο 

ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Malware Καθφβνπιν 

ινγηζκηθφ 

Ο φξνο πεξηθιείεη φια ηα είδε ησλ πξνγξακκάησλ, 

ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαη κία ή πεξηζζφηεξεο 

εππάζεηεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη νη ηνί (virus), νη 

δνχξεηνη ίππνη (trojan horses), ηα ινγηζκηθά 

θαηαζθνπείαο (spyware), ηνπο αλαπαξαγσγνχο 

(worm), ηηο θεξθφπνξηεο (backdoors), ηα 

πξνγξάκκαηα θαηαγξαθήο πιεθηξνινγήζεσλ 

(keyloggers), ηα Rootkit, ηα Exploit θ.ά.  

Payload (Information 

Security) 

Καθφβνπιν θνξηίν  ηελ Αζθάιεηα Πιεξνθνξηψλ, ν φξνο payload 

αλαθέξεηαη γεληθά ζην ηκήκα ηνπ θαθφβνπινπ 

θψδηθα πνπ εθηειεί ηελ θαηαζηξνθηθή ιεηηνπξγία. 

Payload (Networks) Ωθέιηκν θνξηίν  Σν ηκήκα ηνπ παθέηνπ, ηνπ κελχκαηνο ή ηνπ 

θψδηθα πνπ κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα. 

SCADA – πζηήκαηα πζηήκαηα βηνκεραληθνχ απηνκαηηζκνχ θαη 
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Supervisory Control 

And Data Acquisition 

Δπνπηηθνχ Διέγρνπ 

θαη πιινγήο 

Γεδνκέλσλ 

ειέγρνπ δηεξγαζηψλ. 

SCM – Software  

Configuration 

Management  

Γηαρείξηζε 

Γηακφξθσζεο 

Λνγηζκηθνχ 

Δίλαη ε εξγαζία πνπ επηηειείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηνλ έιεγρν αιιαγψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο 

έξγνπ ινγηζκηθνχ.  

Vulnerability Δππάζεηα Έλα ζεκείν ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο πνπ 

κπνξεί λα επηηξέςεη λα ζπκβεί κία Παξαβίαζε. 

Zero- or 0- day 

exploit  

Δππάζεηα κεδεληθήο 

κέξαο 

Δίλαη ε εθκεηάιιεπζε κηαο εππάζεηαο ηελ ίδηα 

κέξα πνπ ε εππάζεηα γίλεηαη γεληθά γλσζηή.  

 

 1.4  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

ην θεθάιαην 2 αλαιχνληαη νη APT επηζέζεηο κέζα απφ ην νξηζκφ ηνπο, ηνπο 

θνξείο πνπ ηηο πξαγκαηνπνηνχλ θαη ηα θίλεηξά ηνπο. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη 

κεζνδνινγίεο κειέηεο ησλ APT επηζέζεσλ. ην θεθάιαην 4 αλαθέξνληαη γλσζηά 

παξαδείγκαηα APT επηζέζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ην 

θεθάιαην 5 παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγίεο, ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ APT επηζέζεσλ. ην θεθάιαην 6 

πεξηγξάθεηαη ε Δλεξγεηηθή Άκπλα,  παξνπζηάδνληαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα απηήο κέζα απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Σέινο ζην θεθάιαην 

7 πξνηείλεηαη έλα πιαίζην (framework) γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζηηο θάζεηο ηεο Kill Chain.  
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 2 Βαζηθέο Έλλνηεο  

 2.1  Οξηζκνί  

Ο φξνο πξνεγκέλε επίκνλε απεηιή (Advanced Persistent Threat), φπσο 

ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο [1][2], ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2006 

απφ ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία ησλ Ζ.Π.Α. (US Air Force) γηα λα πεξηγξάςεη πνιχπινθεο 

δηαδηθηπαθέο επηζέζεηο ελαληίσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ζ Mandiant [3] νξίδεη ηηο APT επηζέζεηο σο κηα νκάδα πνιχπεηξσλ, 

απνθαζηζκέλσλ θαη ζπληνληζκέλσλ επηηηζέκελσλ, νη νπνίνη ζπζηεκαηηθά παξαβηάδνπλ 

ηα θπβεξλεηηθά θαη εκπνξηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη αλαθέξεη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ APT επηζέζεσλ πξνέξρνληαη απφ ηελ Κίλα.  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ην νξηζκφ ησλ APT επηζέζεσλ, ε νπνία δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα ζχλνξα ησλ Ζ.Π.Α. θαη δελ ππνδεηθλχεη σο κνλαδηθφ ππεχζπλν ησλ 

APT επηζέζεσλ ηελ Κίλα, είλαη απηή ηεο αλάιπζεο ηνπ φξνπ ζηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά 

ηνπ [2][4][5]: 

 Advanced: Ο αληίπαινο έρεη απφιπηε εμνηθείσζε ζηηο κεζφδνπο 

Κπβεξλνεηζβνιήο (Cyber Intrusion) θαη είλαη ηθαλφο λα αλαπηχζζεη 

εμαηνκηθεπκέλα εξγαιεία θαη λα εθκεηαιιεχεηαη εππάζεηεο νχησο ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο θάζε επίζεζεο. 

 Persistent: Ο αληίπαινο ζέηεη καθξνρξφληνπο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζεί 

λα επηηχρεη ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφο θαη ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηνλ 

ρξφλν. 

 Threat: Ο αληίπαινο είλαη εμαηξεηηθά ηθαλφο, νξγαλσκέλνο, ρξεκαηνδνηνχκελνο 

θαη έρεη θίλεηξα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ APT επηζέζεσλ νη θνξείο ηνπο, πηνζεηνχλ θαη 

πξνζαξκφδνπλ ηηο Σαθηηθέο, Σερληθέο θαη Γηαδηθαζίεο ηνπο (Tactics, Techniques and 

Procedures – TTPs) ψζηε λα πξνβιέςνπλ θαη λα παξαθάκςνπλ ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο 

θαη ηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο ηνπ ζηφρνπ.  

 

 2.2  Φνξείο θαη θίλεηξα   

Σα θίλεηξα ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηνπο θνξείο (Threat Actors) ησλ APT 

επηζέζεσλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε νκάδαο πνπ 
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πξαγκαηνπνηεί κηα APT επίζεζε. Σα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ: ηελ θαηαζθνπεία, ηελ 

δνιηνθζνξά, ην έγθιεκα, ηελ ηξνκνθξαηία, ηε πνιεκηθή ζχξξαμε, ηελ δηακαξηπξία θαη 

ηνλ βαλδαιηζκφ [6]. πλεπψο νη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηα θίλεηξα, ηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

πξνθαινχλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο APT επίζεζεο. 

 

Μπζηηθέο Τπεξεζίεο 

Σφζν ε παξαδνζηαθή θαηαζθνπεία φζν θαη ε θαηαζθνπεία ζηνλ Κπβεξλνρψξν 

απνηεινχλ έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα θπβεξλήζεσλ γηα ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο κέζσ ηεο έγθαηξεο 

πιεξνθφξεζεο γηα επηθείκελεο επηζέζεηο πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηαθηηθψλ άκπλαο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηαζθνπείαο ζηνλ Κπβεξλνρψξν είλαη φηη επηηξέπεη ηελ 

ππνθινπή κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξίαο απνκαθξπζκέλα, κε ρακειφ θφζηνο, κε κεγάιε 

κπζηηθφηεηα θαη κε πνιχ κηθξφ θίλδπλν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο δξάζηεο. Οη 

ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηα θξάηε επηζέζεηο θαηαζθνπείαο έρνπλ σο ζθνπφ ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα πνιηηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο αθφκα θαη εκπνξηθνχο ζηφρνπο. Έηζη 

κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ακπληηθέο ηαθηηθέο, λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ 

ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο αιιά θαη λα ππνθιέςνπλ εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο πξνο 

ελίζρπζε ησλ δηθψλ ηνπο βηνκεραληψλ. Ο αληίθηππνο ησλ επηζέζεσλ απηψλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε απψιεηα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ απνθηνχλ νη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο. 

         

Δγθιεκαηηθέο Οξγαλώζεηο 

Οη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο ζηνλ Κπβεξλνρψξν απνηεινχλ κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή θαηεγνξία θνξέσλ επηζέζεσλ απφ απηήλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηα 

θξάηε, σζηφζν παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηνλ ηξφπν εθδήισζεο ησλ 

επηζέζεσλ θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο ηηο νκάδεο είλαη νπνξηνπληζηηθέο θαζψο επηζπκνχλ λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα 

επηηίζεληαη ζηνπο πην εχθνινπο ζηφρνπο θαη κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε καδηθφηεηα, 

ππάξρνπλ θαη εγθιεκαηηθέο νκάδεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ APT επηζέζεηο ελαληίσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. ην ζηφραζηξφ ηνπο βξίζθνληαη θπξίσο ζηφρνη πςεινχ 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πςειήο αμίαο εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη κεγάινπ 

φγθνπ πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη νκάδεο απηέο δελ δξνπλ απαξαίηεηα γηα 
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ηελ εμππεξέηεζε δηθψλ ηνπο ζθνπψλ αιιά κπνξνχλ, κε θίλεηξν ην νηθνλνκηθφ φθεινο, 

λα «εθπξνζσπνχλ» ηα ζπκθέξνληα ηξίησλ θαη λα δηελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο APT 

επηζέζεηο. Οη ζπλέπεηεο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πέθηνπλ ζχκαηα 

επηζέζεσλ απφ απηέο ηηο νκάδεο είλαη νη νηθνλνκηθέο απψιεηεο, νη απψιεηεο κεγάιεο 

θιίκαθαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ θαη νη απψιεηεο εκπνξηθψλ κπζηηθψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ. 

 

Σξνκνθξαηηθέο Οξγαλώζεηο 

θνπφο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη ε δηάδνζε ηεο ηξνκνθξαηίαο κέζα 

απφ ην ζάλαην, ηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ δηαζάιεπζε. Δπηζέζεηο ζε ζπζηήκαηα πνπ 

ειέγρνπλ θξίζηκεο ππεξεζίεο γηα ηνπο πνιίηεο φπσο απηά ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο 

σθέιεηαο, ησλ αεξνδξνκίσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θ.ά. κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ράνο 

θαη λα επηθέξνπλ ηελ απφιπηε θαηαζηξνθή. Αλ θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί θάπνηα 

αληίζηνηρε ελέξγεηα, ν θίλδπλνο είλαη νξαηφο θαη κπνξνχκε λα ηνλ αληηιεθζνχκε αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ηα ζπζηήκαηα Δπνπηηθνχ Διέγρνπ θαη πιινγήο Γεδνκέλσλ 

(Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA) κπνξνχλ λα γίλνπλ ηδηαίηεξα 

επάισηα ζε APT επηζέζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ επίζεζε Stuxnet πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ππξεληθφ πξφγξακκα ηνπ Ηξάλ θαη ηελ νπνία αλαιχνπκε ζηε 

ζπλέρεηα.  

 

Οκάδεο Αθηηβηζηώλ 

Οη νκάδεο αθηηβηζηψλ ζηνλ Κπβεξλνρψξν ή «ραθηηβηζηέο» (hactivists) φπσο 

απνθαινχληαη, πξαγκαηνπνηνχλ επηζέζεηο ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ (CNA) κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ ή εζηθψλ ηνπο πεπνηζήζεσλ. ε αληίζεζε κε ηηο 

εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ, δελ επηδηψθνπλ ην νηθνλνκηθφ φθεινο αιιά 

πξνβάιινπλ ηδενινγηθά θίλεηξα. Οη επηζέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο νκάδεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ παξαπνηήζεηο ηζηνζειίδσλ (defacement), θαηαλεκεκέλεο επηζέζεηο 

άξλεζεο ππεξεζηψλ (DDOS attacks), αλαθαηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ (website 

redirection) θαη δεκνζίεπζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππνθιέπηνπλ απφ ηα 

ζχκαηά ηνπο [1]. Ζ πιένλ γλσζηή νκάδα «ραθηηβηζηψλ» ζην δηαδίθηπν είλαη απηή ησλ 

Anonymous ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έλα πιήζνο επηζέζεσλ ζε ζηφρνπο φπσο 

θπβεξλεηηθέο ηζηνζειίδεο ζηηο ΖΠΑ, ην Ηζξαήι θαη άιισλ ρσξψλ αιιά θαη ζε εηαηξίεο 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ φπσο ε Paypal, ε Mastercard θαη ε Visa [7]. 
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Έλνπιεο Γπλάκεηο 

 Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη έλνπιεο δπλάκεηο μεθίλεζαλ λα αλαπηχζζνπλ 

εμειηγκέλεο ηθαλφηεηεο Κπβεξλνπνιέκνπ επεθηείλνληαο νπζηαζηηθά ην ζθεληθφ ησλ 

ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Κπβεξλνρψξν [6]. Ζ Κίλα ζεσξείηαη απφ ηηο ρψξεο πνπ 

αλαπηχζζεη ξαγδαία ηηο ηθαλφηεηέο ηηο ζηνλ Κπβεξλνπφιεκν, νη νπνίεο ηθαλφηεηεο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζηε ζπιινγή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ αιιά επεθηείλνληαη ζηελ 

ηθαλφηεηα πξφθιεζεο νηθνλνκηθήο δεκηάο, θαηαζηξνθήο θξίζηκσλ ππνδνκψλ θαη 

επηξξνήο ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο ζηξαηησηηθήο αληηπαξάζεζεο [8]. Γελ είλαη φκσο κφλν 

ε Κίλα ε νπνία αλαπηχζζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο ζηελ δηεμαγσγή ελφο Κπβεξλνπνιέκνπ. 

Δθηφο απφ ηηο Ζ.Π.Α. θαη ην Ηζξαήι πνπ είλαη γλσζηφ φηη δηαζέηνπλ κεγάια θνλδχιηα 

γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνλ Κπβεξλνρψξν, ρψξεο φπσο ε Ρσζία, ε 

Βφξεηα Κνξέα, ε Ηλδία, ην Ηξάλ θαη ην Παθηζηάλ αλαπηχζζνπλ επίζεο ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο ζηελ δηεμαγσγή ελφο Κπβεξλνπνιέκνπ. ηνλ αθφινπζν Πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη 

ρψξεο πνπ δηέζεηαλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ζηα ηέιε ηνπ 2004. 

 

Πίλαθαο 2: Υώξεο πνπ δηαζέηνπλ ηθαλόηεηεο δηεμαγσγήο Κπβεξλνπνιέκνπ [8] 

 Οη επηζέζεηο APT απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ είηε σο 

κέξνο κηαο απνζηνιήο αλαγλψξηζεο γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, είηε γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ερζξνχ ψζηε λα 

ππνζηεξίμνπλ κηα κεηέπεηηα ζηξαηησηηθή επηρείξεζε ή λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνλ 

ερζξφ. 
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 3 Μεζνδνινγίεο Μειέηεο 

Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο APT επίζεζεο ν αληίπαινο αθνινπζεί κηα ζεηξά 

δηαθεθξηκέλσλ βεκάησλ ψζηε λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάιπζεο απηήο ηεο αθνινπζίαο βεκάησλ. Ζ κία αλαθέξεηαη σο 

“Kill Chain” θαη ε άιιε σο “APT Lifecycle”, δειαδή Κχθινο Εσήο κηαο APT Δπίζεζεο. 

 3.1  Kill Chain 

ηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία κε ηνλ φξν Kill Chain ελλνείηαη κηα ζπζηεκαηηθή 

δηεξγαζία ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηα ζηάδηα κηαο επίζεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζηφρεπζε θαη ηελ εκπινθή κε ηνλ αληίπαιν έηζη ψζηε λα 

πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα [9]. Σα βήκαηα απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη 

γλσζηά σο  “F2T2EA” (find, fix, track, target, engage, assess). 

Μηα παξφκνηα ηδέα, ελαξκνληζκέλε κε ηελ επίζεζε ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ 

(CNA), παξνπζίαζαλ νη εξεπλεηέο E. Hutchins, M. Cloppert θαη R. Amin ηεο Lockheed 

Martin [10] κε ηνλ φξν Intrusion Kill Chain (πξφζθαηα γλσζηφο θαη σο Cyber Kill chain) 

ν νπνίνο νξίδεηαη απφ 7 βήκαηα: Reconnaissance (Αλίρλεπζε), Weaponization (Όπιηζε), 

Delivery (Γηαλνκή), Exploitation (Δθκεηάιιεπζε), Installation (Δγθαηάζηαζε), 

Command and Control - C2 (Δληνιέο θαη Έιεγρνο) θαη ηέινο Actions on objectives 

(Δλέξγεηεο ζηνπο ζηφρνπο). Σα βήκαηα απηά νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Reconnaissance  

Ζ αλαγλψξηζε θαη ε επηινγή ηνπ ζηφρνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζεζε θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε πιεξνθνξηψλ γη’ απηφλ 

απνηειεί ην ζεκείν εθθίλεζεο κηαο APT επίζεζεο. Ο επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ φπσο παζεηηθέο, εκη-παζεηηθέο θαη 

ελεξγεηηθέο πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη έλα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξν πξνθίι ηνπ 

ζηφρνπ [11]. ηηο παζεηηθέο ζπγθαηαιέγνληαη νη ηερληθέο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαηά 

ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε ην ζηφρν. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπιινγή 

δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mails), νλφκαηα ρξεζηψλ (usernames), 

ξφινη ππαιιήισλ εληφο ηνπ ζηφρνπ, θνηλσληθέο ζρέζεηο θ.ά κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ, 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη γεληθά δεκφζησλ πεγψλ ζην δηαδίθηπν. ηηο εκη-

παζεηηθέο, ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο νη νπνίεο παξάγνπλ θπζηνινγηθή 

δηαδηθηπαθή θίλεζε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ζηφρν, φπσο είλαη ηα εξσηήκαηα 
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DNS θαη WHOIS, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνθαινχληαη ππνςίεο εθηέιεζεο θαθφβνπισλ 

ελεξγεηψλ ζηε πιεπξά ηνπ ζηφρνπ. Σέινο, ζηηο ελεξγεηηθέο ηερληθέο ν επηηηζέκελνο 

πιένλ αιιειεπηδξά έληνλα κε ην ζηφρν κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε πεξηζζφηεξν ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ αιιά απμάλνληαο αληίζηνηρα θαη ην ξίζθν ηνπ λα πξνθαιέζεη ππνςίεο ζηε 

πιεπξά ηνπ ζηφρνπ. ηηο ηειεπηαίεο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο φπσο αλαδεηήζεηο γηα 

ηελ αλεχξεζε αλνηρηψλ ζπξψλ (port scans) ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ζηφρνπ, αλαγλψξηζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ (OS fingerprint) θαη ηεο δηθηπαθήο ππνδνκή ηνπ ζηφρνπ, 

ηπρφλ ζπζηήκαηα απνηξνπήο εηζβνιψλ (IDS/IPS), ηεηρψλ πξνζηαζίαο (firewalls) θαη 

αληηηθψλ πξνγξακκάησλ (anti-virus), δηθηπαθψλ ηφπσλ ηνπ ζηφρνπ νη νπνίνη είλαη 

εππαζείο ζε επηζέζεηο SQL injection θαη cross-site scripting θηι.   

      

Weaponization 

ηε θάζε απηή ν επηηηζέκελνο πξνζπαζεί λα ελζσκαηψζεη θαθφβνπιν θψδηθα ή 

εξγαιεία ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην payload ζε έλα «φρεκα κεηαθνξάο» θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην exploit, ην νπνίν εθκεηαιιεπφκελν θάπνηα εππάζεηα (vulnerability) ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηφρνπ ζα εηζρσξήζεη ζ’ απηφ ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηφ. πλήζσο, σο 

«φρεκα κεηαθνξάο», ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλνί ηχπνη αξρείσλ φπσο PDF, XLS ή DOC 

ζηα νπνία ελζσκαηψλεηαη ην payload καδί κε ην exploit.  

 

Delivery 

Πιένλ ν επηηηζέκελνο έρεη θαηαζθεπάζεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ην νπνίν 

πξέπεη λα κεηαθνξηψζεη ζηνλ ζηφρν. Οη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ έρνπλ ζηε δηάζεζή 

ηνπο κηα πιεζψξα κεζφδσλ (threat vectors) πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο [4]: 

 

Μόιπλζε κε θαθόβνπιν ινγηζκηθό κέζσ δηαδηθηύνπ 

 Οδεγνχκελν απφ κεηαθνξηψζεηο (Drive-by Downloads) 

 πλεκκέλα αξρεία ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

 Γηακνηξαζκφο αξρείσλ (File sharing) 

 Πεηξαηηθά ινγηζκηθά θαη γελλήηξηεο θιεηδηψλ (Pirated Software and Keygens) 

 Σερληθέο ζηνρεπκέλνπ «ςαξέκαηνο» (spear-phishing) 

 Σξνπνπνίεζε DNS θαη δξνκνιφγεζεο 

 



«Αλαγλψξηζε APT θαη αληηκεηψπηζε κε Active Defense», 

 Γνμαλίδεο Απφζηνινο  

11 

Μόιπλζε κε θαθόβνπιν ινγηζκηθό κέζσ θπζηθώλ κέζσλ 

 Μνιπζκέλεο κνλάδεο απνζήθεπζεο USB 

 Μνιπζκέλεο κνλάδεο απνζήθεπζεο CD θαη DVD 

 Μνιπζκέλεο θάξηεο κλήκεο 

 Παγηδεπκέλνο κε θεξθφπνξηεο  (backdoors) εμνπιηζκφο 

 

Δμσηεξηθή εθκεηάιιεπζε 

 Δπαγγεικαηηθφ hacking 

 Μαδηθή εθκεηάιιεπζε εππαζεηψλ 

 Γηείζδπζε ζε πάξνρν ππεξεζηψλ λέθνπο (Cloud Provider) 

 Παξαβίαζε αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

 Παξαβίαζε κέζσ έμππλσλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

 

Οη πιένλ δηαδεδνκέλνη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γη’ απηφ ην ζθνπφ είλαη ηα 

ζπλεκκέλα αξρεία ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κνιπζκέλεο ηζηνζειίδεο 

θαη κνλάδεο απνζήθεπζεο USB.  

 

Exploitation 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κεηά ηε παξάδνζή ηνπ ζην ζχζηεκα ζηφρν ππξνδνηεί 

ηελ εθηέιεζε θψδηθα κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε εππαζεηψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ή θάπνηαο εθαξκνγήο.  

 

Installation  

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο δνχξεηνπ ίππνπ (Trojan horse) ή κηαο θεξθφπνξηαο 

(backdoor) επηηξέπεη ζηνλ επηηηζέκελν ηε δηαηήξεζε κφληκεο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα 

ζηφρν. Δπηπιένλ, εξγαιεία απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (Remote Access Tools - RATs) 

[15] ηα νπνία έρνπλ σο ζθνπφ λα επηηξέπνπλ ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε έλα 

ζχζηεκα γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα θαθφβνπινπο ζθνπνχο 

θαη εγθαζίζηαληαη ζηα παξαβηαζκέλα ζπζηήκαηα δίλνληαο ζηνπο επηηηζέκελνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα εθηεινχλ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ηνπ 

παξαβηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαηαγξαθή ηεο πιεθηξνιφγεζεο ηνπ ρξήζηε (keylogging), 

θαηαγξαθή ήρνπ θαη εηθφλαο απφ web θάκεξα, ιήςε ζηηγκηφηππσλ ηεο νζφλεο 

(screenshots), ιήςε/απνζηνιή/δηαγξαθή/δεκηνπξγία αξρείσλ θαη άιιεο ελέξγεηεο πνπ 
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κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηνχλ απφ ηνπο επηηηζέκελνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ 

ηνπο.  

   

Command and Control (C2) 

Σν επφκελν βήκα κεηά ηε παξαβίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηφρνπ είλαη ε δεκηνπξγία 

θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο κε δηαθνκηζηέο C2 νη νπνίνη ειέγρνληαη απφ ηνπο επηηηζέκελνπο. 

χκθσλα κε ηε Mandiant [3], ην ζχλνιν ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο APT επηζέζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ κφλν εμεξρφκελεο ζπλδέζεηο 

θαη κάιηζηα ην 83% απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ απφ ηηο ζχξεο TCP 80 θαη 443 ελψ 

κφιηο ην 17% ρξεζηκνπνίεζε θάπνηα άιιε ζχξα. Οη ζχξεο απηέο επηιέγνληαη γηαηί ε 

εμεξρφκελε θίλεζε πάλσ απφ απηέο επηηξέπεηαη ζρεδφλ απφ φια ηα δίθηπα θαη επηπιένλ 

ε ζχξα TCP 443 ζρεηίδεηαη κε ηε θξππηνγξαθεκέλε θίλεζε θαη επνκέλσο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ειεγρζεί θαηά πφζν πεξηέρεη θαθφβνπιε θίλεζε. Ζ εγθαζίδξπζε ελφο C2 

θαλαιηνχ επηηπγράλεηαη κέζσ εξγαιείσλ απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (Remote Access 

Tools – RATs) ηα νπνία εγθαζίζηαληαη απφ ην θαθφβνινπ ινγηζκηθφ ζην πξνεγνχκελν 

βήκα [1]. Όηαλ ην RAT εθηειείηαη αξρηθνπνηεί κηα εμεξρφκελε ζχλδεζε απφ ην 

κνιπζκέλν ζχζηεκα πξνο ηνλ C2 δηαθνκηζηή πνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ επηηηζέκελν, 

δίλνληάο ηνπ έηζη ην πιήξε έιεγρν ηνπ παξαβηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Actions on objectives 

Σν δεηνχκελν ζην ηειηθφ απηφ βήκα, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ κηαο APT  επίζεζεο, είλαη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ (Data Exfiltration) απφ ην ζηφρν. 

Ζ εμαγσγή δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή, ηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ εμαγσγή 

πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζχκαηνο [10]. ηηο πεξηζζφηεξεο APT επηζέζεηο, ηα 

πξψηα αξρεία πνπ πξνζπαζνχλ λα ππνθιέςνπλ νη επηηηζέκελνη είλαη απηά πνπ πεξηέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή ηνπ δηθηχνπ, κε κεζνδνινγίεο επεμεξγαζίαο, κε 

νδεγίεο δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθά πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ 

ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζην δίθηπν θαη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ ζηφρσλ [12]. Όηαλ ν φγθνο 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη είλαη κεγάινο ν επηηηζέκελνο ζα πξνζπαζήζεη λα 

«ζπάζεη» ηα δεδνκέλα ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα (chunks) πξνθεηκέλνπ λα κελ ππξνδνηήζεη 

θάπνηνλ ζπλαγεξκφ ιφγσ απμεκέλεο εμεξρφκελεο θίλεζεο ή ηελ ελεξγνπνίεζε θάπνηνπ 

ζπζηήκαηνο Απνηξνπήο Γηαξξνήο Γεδνκέλσλ (Data Leak Prevention – DLP). Έλαο 

ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπκπηεζκέλα 
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αξρεία ηχπνπ RAR θαη κε  ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπο κε θσδηθφ πξφζβαζεο. Έλα άιιν 

δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν επηηηζέκελνο είλαη απηφ ηεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ 

ζε έλαλ δηαθνκηζηή φπνπ δε ζα είλαη αξγφηεξα δπλαηφο ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε απηφλ. Γηα 

ην ιφγν απηφ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη εηθνληθέο κεραλέο (virtual machines) νη νπνίεο 

θηινμελνχληαη ζε παξφρνπο ππεξεζηψλ λέθνπο (cloud providers) , ζπλήζσο κέζσ 

παξαβηαζκέλσλ ινγαξηαζκψλ, φπνπ ν επηηηζέκελνο κπνξεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ λα θαηαζηξέςεη ηελ εηθνληθή κεραλή θαη καδί ηα φπνηα 

ζηνηρεία κπνξνχλ λα ηνλ ζπζρεηίζνπλ κε ηελ ππνθινπή [1].  

 

ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη ηα δηαδνρηθά βήκαηα ηεο αθνινπζίαο Kill Chain 

ηα νπνία πξέπεη λα εθηειέζεη ν επηηηζέκελνο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία 

κηα APT επίζεζε. Οη ρξσκαηηζκνί ηεο εηθφλα δείρλνπλ ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

θάζε θάζεο μεθηλψληαο απφ ην έληνλν πξάζηλν πνπ δειψλεη ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ν επηηηζέκελνο θαη νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνλ ζηφρν θαη ζπλερίδνπλ ζηαδηαθά κέρξη ην έληνλν θφθθηλν ην 

νπνίν ππνδειψλεη φηη ν επηηηζέκελνο θαηφξζσζε λα επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ πνπ ζπλήζσο 

είλαη ε εμαγσγή πςειήο αμίαο δεδνκέλσλ απφ ην ζηφρν (Data Exfiltration).  

   

 

Δηθόλα 1: Σα δηαδνρηθά βήκαηα ηεο Kill Chain 

Reconnaissance 

Weaponization 

Delivery 

Exploitation 

Installation 

C2 

Actions on 
Objectives 

(Exfiltration) 
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 3.2  APT Lifecycle 

Ζ εηαηξία Dell SecureWorks παξνπζίαζε κία αλάιπζε [13] φπνπ πεξηγξάθνληαη 

νη  θάζεηο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ηνλ θχθιν δσήο κηαο APT επίζεζεο. ηελ Δηθφλα 2 

απνηππψλνληαη ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη κηα APT επίζεζε.   

 

Δηθόλα 2: Ο θύθινο δσήο κηαο APT επίζεζεο [13] 

 

Φάζε Πξνεηνηκαζίαο (Preparation Phase) 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ (Define Target) 

 Ζ εχξεζε θαη ε νξγάλσζε ησλ ζπλεξγψλ (Find and organize accomplices) 

 Ζ θαηαζθεπή ή ε απφθηεζε εξγαιείσλ (Build or Acquire tools) 

 Ζ έξεπλα ηνπ ζηφρνπ, ησλ ππνδνκψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ (Research 

target/infrastructure/employees) 

 Ζ δνθηκή γηα εληνπηζκφ (Test for detection)  

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο APT επίζεζεο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιε 

πξνεηνηκαζία απφ πιεπξάο επηηηζέκελσλ. Οη ηειεπηαίνη πξέπεη λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνδνκέο, ηα δεδνκέλα, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ ζηφρνπ, νχησο ψζηε λα νξγαλψζνπλ ην πιάλν ηεο 
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επίζεζεο θαη λα ην εθηειέζνπλ κε επηηπρία. Ωο παξαδείγκαηα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ηε δεκηνπξγία C2 δηαθνκηζηψλ ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο ή ζε ήδε παξαβηαζκέλα 

ζπζηήκαηα, ηε αλάπηπμε θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο 

κηα ζπγθεθξηκέλεο επίζεζεο, ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ή απφ ηζηνζειίδεο ηνπ ζηφρνπ γηα ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, ξφινπο θαη 

ζπζρεηηζκνχο ζηνλ νξγαληζκφ θ.ά.    

 

Φάζε Αξρηθήο Γηείζδπζεο (Initial Intrusion Phase) 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Αλάπηπμε (Deployment) 

 Αξρηθή δηείζδπζε (Initial Intrusion) 

 Έλαξμε εμεξρφκελεο ζχλδεζεο (Outbound connection initiated) 

 

Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θάζε, ν 

επηηηζέκελνο κε κεζφδνπο θνηλσληθήο κεραληθήο θαη θπξίσο κέζσ ζηνρεπκέλσλ 

κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο πξνζπαζεί λα επηηχρεη κηα πξψηε δηείζδπζε 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηφρνπ. Γεληθά νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηνλ επηηηζέκελν ζηε δηάξθεηαο απηήο ηεο θάζεο είλαη απηέο ζηε θάζε ηεο Γηάδνζεο ζηελ 

Kill Chain. 

 

Φάζε Δπέθηαζεο (Expansion Phase) 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Δπέθηαζε πξφζβαζεο θαη απφθηεζε δηαπηζηεπηεξίσλ (Expand access and 

obtain credentials) 

 Δλίζρπζε πξφζβαζεο (Strengthen foothold)  

 

Γηα λα επηηχρεη ηελ αξρηθή δηείζδπζε ν εηζβνιέαο ζπλήζσο ζα επηηεζεί ζηνλ πην 

αδχλακν θξίθν ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζηφρνπ. Ωζηφζν, γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απαηηείηαη ε πεξαηηέξσ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα εζσηεξηθά ηνπ 

ζχκαηνο. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο επέθηαζεο ηεο πξφζβαζεο θαιείηαη pivoting ή φπσο ηελ 

απνθαιεί ν M. Daly [14], Lateral Movement Phase. Γηα λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

pivoting επθνιφηεξε ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα παξαβηάδνπλ απφ ηελ αξρή θάζε 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηφρνπ ζην νπνίν επηζπκνχλ πξφζβαζε, νη θνξείο ησλ APT 
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επηζέζεσλ ζα πξνζπαζήζνπλ λα απνθηήζνπλ δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή κέζσ θιηκάθσζεο 

πξνλνκίσλ (privilege escalation). Κπξίσο φκσο ζα επηρεηξήζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηα 

ζπλζεκαηηθά πξφζβαζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη λα θάλνπλ αθφκε πην δχζθνιν ηνλ εληνπηζκφ ηνπο θαζψο 

πιένλ ζα είλαη πνιχ δχζθνιε ε δηάθξηζε απφ ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο ηεο 

εμνπζηνδνηεκέλεο απφ ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε εθφζνλ ε ηειεπηαία ζα 

γίλεηαη κε έγθπξα ζπλζεκαηηθά ηα νπνία έρνπλ ππνθιαπεί. Οη επηηηζέκελνη 

ρξεζηκνπνηνχλ keyloggers γηα λα ππνθιέςνπλ ζηνηρεία πξφζβαζεο θαη άιια πνιχηηκα 

δεδνκέλα πνπ πιεθηξνινγνχληαη ζηα παξαβηαζκέλα ζπζηήκαηα. Γπλαηφηεηεο key 

logging πξνζθέξνπλ ζρεδφλ φια ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

APT επηζέζεηο θαη εηδηθά ηα RAT εξγαιεία. Δπηπιένλ νη επηηηζέκελνη γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο keylogger φπσο νη κεγάιεο θαθνζρεκαηηζκέλεο 

ξνέο πιεξνθνξηψλ, ε κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο εηζφδνπ απφ dropdown κελνχ, check 

boxes θηι. αιιά θαη δεδνκέλσλ πνπ εηζάγνληαη κέζσ επηθφιιεζεο θαη φρη 

πιεθηξνιφγεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηνπ Form Grabbing (αξπαγή απφ ηελ 

θφξκα). Ζ ηερληθή απηή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαηαγξαθήο φισλ ησλ πεδίσλ πνπ 

απνζηέιινληαη κε αηηήκαηα POST θαη GET κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θφξκαο θαη 

πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ δεδνκέλσλ πξνο ηνλ δηαθνκηζηή. Δπίζεο ε ηερληθή ηνπ Form 

Grabbing πξνζθέξεη ηε  δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ εηζφδνπ αθφκε θη απφ 

ηζηφηνπνπο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ SSL, ζε αληίζεζε κε ηα keyloggers, δηφηη ηα δεδνκέλα 

θαηαγξάθνληαη πξηλ ηελ θξππηνγξάθεζή ηνπο [16]. ηε ζπλέρεηα νη επηηηζέκελνη 

κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηα δεδνκέλα απηά απ’ επζείαο ζηνλ C2 δηαθνκηζηή κε ζθνπφ 

ηελ αλάθηεζή ηνπο. Μηα αθφκε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηηηζέκελνη είλαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνθηήζνπλ ηα hashes ησλ ζπλζεκαηηθψλ κε ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ζηφρνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίδνπλ ηα ζπλζεκαηηθά απφ ηα νπνία πξνήιζαλ ηα hashes. Ζ ηερληθή απηή επίζεζεο 

νλνκάδεηαη “pass-the-hash” [17]. Φπζηθά νη επηηηζέκελνη εθηφο απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ ρξεζηκνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε γλσζηή επίζεζε ζπλζεκαηηθψλ ε 

νπνία ζα ηνπο επηηξέςεη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ηνπ ζηφρνπ. Όιε 

απηή ε πξνζπάζεηα ηεο επέθηαζεο ηεο πξφζβαζεο έρεη σο ζηφρν ηελ πξφζβαζε ζε 

ζπζηήκαηα απφ φπνπ κπνξνχλ λα ππνθιαπνχλ πνιχηηκα δεδνκέλα, ηελ αλαδήηεζε 

θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε κεραληζκψλ κφληκεο πξφζβαζεο θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο θάζεο ηεο δηαθπγήο ησλ δεδνκέλσλ, αλαθαιχπηνληαο ζπζηήκαηα φπνπ 
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κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δεδνκέλα θαη απφ ηα νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δηαθπγή.   

 

Φάζε Δπηκνλήο (Persistence Phase) 

Γηα ηελ παξαβίαζε ηεο ακπληηθήο πεξηκέηξνπ ηνπ ζηφρνπ ζπλήζσο απαηηείηαη 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα θαη ρξφλνο απφ πιεπξάο επηηηζέκελσλ. Γεδνκέλνπ θαη ηεο θχζεο 

ησλ APT επηζέζεσλ φπνπ κπνξεί λα απαηηεζεί ε παξακνλή ζην παξαβηαζκέλν ζχζηεκα 

γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε λέσλ θαθφβνπισλ 

ελεξγεηψλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο ππνθινπήο δεδνκέλσλ, νη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαηήξεζε κφληκεο πξφζβαζεο ζην ζηφρν. 

Οη αληίπαινη έρνληαο γλψζε θαη πξφζβαζε ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα εξγαιεία άκπλαο 

(AV, firewalls, IDS, IPS θηι) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ακπλφκελνη, αλαπηχζζνπλ 

θαθφβνπια ινγηζκηθά, ηα εμειίζζνπλ θαη ηα δνθηκάδνπλ έλαληη ησλ εξγαιείσλ άκπλαο 

ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπο απφ απηά θαη λα δηαηεξνχλ έηζη ηε κφληκε 

πξφζβαζε πνπ επηζπκνχλ. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζέζεσλ εγθαζηζηνχλ λέα 

εξγαιεία πνπ επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο, ηα αληηθαζηζηνχλ κε λέα κε αληρλεχζηκα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά θαη ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθά γηα ηελ επηηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο 

άιισλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε έλα πιήζνο ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ζηφρνπ. Αθφκε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέηνπλ ηα θαθφβνπια 

ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαηάζηαζε αδξάλεηαο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 

εληνπηζκφο ηνπο θαη λα πξνθαινχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο κεηά απφ κέξεο ή αθφκε θαη 

κήλεο ψζηε απηά λα ζπλδένληαη ζηνπο απνκαθξπζκέλνπο C2 δηαθνκηζηέο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα λέν ζεκείν παξείζθξεζεο ζηνλ ζηφρν. Μηα άιιε ηερληθή πνπ 

εθαξκφδνπλ νη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ γηα λα επηηχρνπλ ηε δηαηήξεζε κφληκεο 

πξφζβαζεο είλαη ε εγθαηάζηαζε ησλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζε κε ζπλεζηζκέλεο 

ηνπνζεζίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζε δξνκνινγεηέο, ζε εθηππσηέο, ζε αζχξκαηα ζεκεία 

πξφζβαζεο, ζηα ίδηα ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηα φπσο ηα firewall θαη γεληθά ζε ηνπνζεζίεο 

ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα κελ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο θαη επηηήξεζε γηα κνιχλζεηο απφ 

θαθφβνπια ινγηζκηθά. Σέινο νη επηηηζέκελνη κπνξεί λα απνπεηξαζνχλ λα 

παξακεηξνπνηήζνπλ ή αθφκε θαη λα απελεξγνπνηήζνπλ πιήξσο ηα ζπζηήκαηα άκπλαο 

ηνπ ζηφρνπ θαηαζηξέθνληαο έηζη ηελ φπνηα δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ επηζέζεσλ θαη 

δηαηεξψληαο ηε κφληκε πξφζβαζε.   
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Φάζε Αλαδήηεζεο θαη Γηαθπγήο (Search and Exfiltration Phase) 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλεηαη ην αθφινπζν ζηάδην: 

 Γηαθπγή δεδνκέλσλ (Data Exfiltration) 

 

Όπσο είδακε θαη ζηελ αλάιπζε Kill Chain ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο κηαο APT 

επίζεζεο είλαη ε εμαγσγή δεδνκέλσλ (data exfiltration) απφ ηνλ ζηφρν. Σα δεδνκέλα 

απηά κπνξεί λα είλαη είηε πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

κειινληηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηνλ ζηφρν, είηε έγγξαθα θαη ζηνηρεία πςειήο νηθνλνκηθήο 

αμίαο, εζληθήο αζθάιεηαο θαη γεληθφηεξα πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θάπνηα αμία γηα ηνλ 

εηζβνιέα. Οη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ κπνξεί λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ππνθιέςνπλ απφ ην 

ζηφρν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο APT επίζεζεο αιιά κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη πεξηπηψζεηο 

πνπ απιψο λα γλσξίδνπλ φηη ε επίζεζε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζα ηνπο νδεγήζεη 

ζηελ απνθάιπςε πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ ρσξίο σζηφζν λα γλσξίδνπλ πνπ είλαη απηέο 

απνζεθεπκέλεο θαη ζε πνηα κνξθή, νπφηε θαη ζα επηρεηξήζνπλ λα εμάγνπλ φια ηα 

δεδνκέλα φπσο αξρεία, κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηχπνπο δεδνκέλσλ 

πνπ πηζαλφλ ζα πεξηέρνπλ ηεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. ηηο APT επηζέζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ηερληθέο αλαδήηεζεο κε βάζε ηελ επέθηαζε ησλ αξρείσλ φπσο 

αλαδήηεζε γηα δεκνθηιή αξρεία .doc, .xls, .pdf θηι., γηα επεθηάζεηο ηχπσλ δεδνκέλσλ 

φπσο νη πξνζσπηθνί θάθεινη ηνπ Microsoft Outlook .pst, .dbx θηι. , βάζεσλ δεδνκέλσλ 

φπσο .dat, .myd, .odb, .mdb θηι. αιιά θαη ηερληθέο αλαδεηήζεσλ κε ιέμεηο-θιεηδηά ή 

κεηαδεδνκέλα γηα ηελ αλαθάιπςε εγγξάθσλ θαη δεδνκέλσλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ επηηηζέκελνπ. Αξθεηά απφ ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ’ απηνχ 

ηνπ είδνπο ηηο επηζέζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο απηψλ ησλ ηερληθψλ αλαδήηεζεο 

θαζψο θαη ηεο απηφκαηεο εμαγσγήο ηνπο πξνο ην C2 δηαθνκηζηέο. Δπίζεο ε εγθαηάζηαζε 

sniffers γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ φπσο επηθνηλσλία κέζσ πξνγξακκάησλ άκεζνπ κελχκαηνο (instant 

messaging – IM), εθαξκνγψλ ηειενκνηνηππίαο, θσλεηηθψλ κελπκάησλ θ.ά., απνηειεί 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε θάζε απηή θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ APT 

επηζέζεσλ. Δπηπιένλ νη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ην πξνζσπηθφ 

αζθάιεηαο ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο θάπνηνπ ζπζηήκαηνο DLP ην νπνίν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ εμεξρφκελσλ εκπηζηεπηηθψλ ή απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ, 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο ζπκπίεζεο, ηκεκαηνπνίεζεο θαη θξππηνγξάθεζεο ζηα αξρεία ή 

ηα δεδνκέλα πνπ εμάγνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία πνιιαπιψλ εμεξρφκελσλ 

ζπλδέζεσλ πξνο έλαλ ζπγθεθξηκέλν C2 δηαθνκηζηή γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ αξρείσλ ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ηελ εγξήγνξζε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο θαη ηνλ εληνπηζκφ 

ηεο επίζεζεο. Γη’ απηφ νη επηηηζέκελνη ζπρλά ζπγθεληξψλνπλ ηα αξρεία θαη ηα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη ζε έλα θεληξηθφ ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα εθφζνλ 

νινθιεξψζνπλ ηε ζπιινγή ηα εμάγνπλ απφ εθεί πξνο ηνλ C2 δηαθνκηζηή. Σέινο ηα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά κπνξεί ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο παξάθακςεο ησλ δηαθνκηζηψλ 

κεζνιάβεζεο (proxy servers) ηνπ ζηφρνπ ή λα αληρλεχνπλ ζηα firewall απφ πνηεο ζχξεο 

επηηξέπεηαη ε εμεξρφκελε θίλεζε θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπξψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμάγνπλ κε επηηπρία ηα δεδνκέλα ππνθινπήο. 

          

Φάζε Δθθαζάξηζεο (Cleanup Phase) 

ηε θάζε απηή πεξηιακβάλεηαη ην αθφινπζν ζηάδην: 

 Κάιπςε ηρλψλ θαη απνθπγή εληνπηζκνχ (Cover tracks and remain 

undetected)  

 

Ο επηηηζέκελνο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηα ίρλε ηνπ δηαγξάθνληαο ζηνηρεία ηεο 

επίζεζεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ, κε ζθνπφ λα 

παξακείλεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζχζηεκα αιιά θαη λα 

απνθχγεη ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Γελ απνθιείεηαη λα πξνζπαζήζεη λα 

δεκηνπξγήζεη απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ππεχζπλσλ αζθάιεηαο ηνπνζεηψληαο ή 

παξαπνηψληαο δεδνκέλα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζηφρνπ.     

 

Όπσο πξναλαθέξακε θαη νη δχν αλαιχζεηο βαζίδνληαη ζηελ δηεθπεξαίσζε 

δηαθεθξηκέλσλ βεκάησλ απφ πιεπξάο επηηηζέκελνπ ψζηε λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία 

κηα APT επίζεζε. Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο παξνπζηάδεη κε πεξηζζφηεξν αλαιπηηθφ 

ηξφπν ηα ζηάδηα κηαο APT επίζεζεο αιιά ζηελ νπζία ηεο, πεξηγξάθεη παξφκνηεο 

κεζνδνινγίεο κε ηελ αλάιπζε Kill Chain. Ζ Δηθφλα 3 απεηθνλίδεη ηελ επηθάιπςε πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν αλαιχζεηο [18]. Δπίζεο απεηθνλίδεηαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ 

επηζέζεσλ «ραθηηβηζκνχ» (Hactivism) θαη «εκπνξηθψλ απεηιψλ»  (Commodity Threats) 

ζε ζρέζε κε ηηο APT επηζέζεηο. Ωο επηζέζεηο ραθηηβηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα πνιηηηθνχο ή εζηθνχο ζθνπνχο ελψ σο «εκπνξηθέο» νη επηζέζεηο 
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πνπ δελ είλαη ζηνρεπκέλεο αιιά πξφζθαηξεο κε ζθνπφ λα πιήμνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο.  

 

 

Δηθόλα 3: Δπηθάιπςε ηεο Kill Chain κε ηνλ Κύθιν Εσήο [18] 
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 4 Παξαδείγκαηα Δπηζέζεσλ 

 4.1  Operation Aurora 

Ζ επίζεζε Operation Aurora θαηαδεηθλχεη αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

APT επίζεζεο. Ξεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 2009, σο ρψξα πξνέιεπζεο ηεο επίζεζεο θέξεηαη 

ε Κίλα θαη είρε σο θχξην ζηφρν ηα ζπζηήκαηα SCM (Software Configuration 

Management) ηεο Google, ηεο Adobe θαη άιισλ κεγάισλ εηαηξηψλ. Έγηλε επξέσο 

γλσζηή φηαλ ε Google απνθάζηζε λα δεκνζηνπνηήζεη ηελ επίζεζε ζην ηζηνιφγηφ ηεο,  

ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν «Μηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ Κίλα» ζηελ νπνία 

αλαθέξεη φηη θαηάθεξε λα εληνπίζεη κηα ηδηαηηέξσο πεξίπινθε θαη ζηνρεπκέλε επίζεζε 

ζηελ εηαηξηθή ηεο ππνδνκή πξνεξρφκελε απφ ηελ Κίλα θαη ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο [19]. 

Ζ επίζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έμη βήκαηα [20] : 

1. Ο ρξήζηεο ζηφρνο έιαβε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απφ κία 

θαηλνκεληθά έκπηζηε πεγή ην νπνίν πεξηέρεη έλαλ ζχλδεζκν πξνο κηα ηζηνζειίδα. 

2. Ο ρξήζηεο επίιεμε λα επηζθεθζεί ην ζχλδεζκν, ν νπνίνο ηνλ αλαθαηεχζπλε ζε 

κηα ηζηνζειίδα πνπ θηινμελνχληαλ ζηελ Σατβάλ θαη ε νπνία πεξηείρε θαθφβνπιν θψδηθα 

Javascript.     

3. Σν πξφγξακκα πεξηήγεζεο (browser) ηνπ ρξήζηε θαηέβαζε θαη εθηέιεζε ην 

θαθφβνπιν Javascript ην νπνίν πεξηείρε κηα εθκεηάιιεπζε κεδεληθήο κέξαο (zero-day 

exploit) γηα ηνλ Internet Explorer. 

4. To exploit κεηαθφξησζε έλα εθηειέζηκν αξρείν κεηακθηεζκέλν σο εηθφλα απφ 

ηνπο δηαθνκηζηέο ηεο Σατβάλ θαη εθηέιεζε ην θαθφβνπιν payload.  

5. Σν payload εγθαηέζηεζε κία θεξθφπνξηα (backdoor) θαη ζπλδέζεθε ζηνπο 

δηαθνκηζηέο εληνιψλ θαη ειέγρνπ (Command and Control Servers - C2) ζηελ Σατβάλ. 

6. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη επηηηζέκελνη λα απνθηήζνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηα 

εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θαη λα ππνθιέςνπλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηνρεχνληαο ηα SCM 

ζπζηήκαηα απφ ην παξαβηαζκέλν ζχζηεκα. Δπίζεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εηζρσξήζνπλ πεξαηηέξσ ζην δίθηπν κέζσ ηνπ παξαβηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο.   
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Δηθόλα 4: Ζ επίζεζε Aurora [20] 

 

Ζ δπζθνιία εληνπηζκνχ ηεο επίζεζεο γίλεηαη εκθαλήο απφ ην απφζπαζκα θψδηθα 

πνπ αθνινπζεί θαζψο δείρλεη ην πφζν δχζθνιε είλαη ε αλαθάιπςε ηεο εθκεηάιιεπζεο 

ρσξίο ηελ χπαξμε ππνγξαθήο ή πξφηεξεο γλψζεο ηεο εππάζεηαο [21]    

function intiliaize()  

{  

obj = new Array();  

event_obj = null;  

for (var i = 0; i < 200; i++ )  

obj[i] = document.createElement(“COMMENT”);  

}  

function ev1(evt)  

{  

event_obj = document.createEventObject(evt);  

document.getElementById(“sp1”).innerHTML=””;  

window.setInternal(ev2,1);  

}  

function ev2() {  

var data,tmp;  

data = “”;  

tmp = unescape(“%u0a0a%u0a0a”);  

for (var i = 0; i < 4; i++)  

data += tmp;  

for (i = 0; i < obj.length; i++) {  

obj[i].data = data;  

}  

event_obj.srcElement;  

} 

 

Σν exploit απηφ εθκεηαιιεπφηαλ κηα εππάζεηα (CVE 2010-0249) ηνπ  Internet 

Explorer φηαλ απηφο πξνζπαζνχζε λα πξνζπειάζεη κέξνο ηεο κλήκεο ην νπνίν είρε 
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κεξηθψο ειεπζεξσζεί. Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε εππάζεηα ήηαλ γλσζηή ζηε Microsoft δελ 

ππήξραλ ελδείμεηο φηη απηή ήηαλ γλσζηή ζε ηξίηνπο θαη κέρξηο φηνπ λα γίλεη δηαζέζηκε ε 

αλαβάζκηζε πνπ ζα επίιπε ηελ ζπγθεθξηκέλε εππάζεηα δελ ππήξρε θάπνηνο κεραληζκφο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο. 

ηε ζπλέρεηα ην backdoor πξαγκαηνπνηνχζε εμεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζε κηα ζεηξά 

απφ C2 δηαθνκηζηέο πάλσ απφ ηε ζχξα TCP 443 ε νπνία φπσο ήδε αλαθέξακε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θξππηνγξαθεκέλε θίλεζε θαη ζπλεπψο είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί. H 

εμεξρφκελε θίλεζε αλ θαη εκθαληδφηαλ σο HTTPS, ζηε πξαγκαηηθφηεηα 

θξππηνγξαθνχληαλ κέζσ ελφο απηνζρέδηνπ θξππηνγξαθηθνχ ζρήκαηνο.  Μεξηθά απφ ηα 

domain πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ επίζεζε γηα ηελ δηαθπγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο ηνπο 

C2 δηαθνκηζηέο ήηαλ homelinux.org, homeunix.com, ourhobby.com, 3322.org θηι [22]  

ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ δελ είλαη εχθνιν λα θηλήζνπλ ππνςίεο θαζψο ε εμεξρφκελε 

θίλεζε πξνο έλα απφ απηά ηα domain δείρλεη απνιχησο θπζηνινγηθή.  

 4.2  GhostNet 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, νη εξεπλεηέο R. Deibert θαη R. Rohozinski ηνπ 

Information Warfare Monitor ην νπνίν απνηειεί ζχκπξαμε κεηαμχ ηεο ρνιήο Γηεζλψλ 

Τπνζέζεσλ Munk ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σνξφλην θαη ηνπ νκίινπ SecDev ζηελ Οηηάβα 

ηνπ Καλαδά, δεκνζίεπζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 10κελεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηελ ππφζεζε θπβεξλνθαηαζθνπείαο ηεο Κίλαο ελαληίσλ 

Θηβεηηαλψλ ηδξπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γξαθείνπ ηνπ Γαιάη 

Λάκα [23]. Ζ έξεπλα απνθάιπςε έλα δίθηπν άλσ ησλ 1295 κνιπζκέλσλ ζηαζκψλ 

εξγαζίαο ζε 103 ρψξεο κε ην 30% εμ’ απηψλ λα ζεσξνχληαη ζηφρνη πςειήο αμίαο θαζψο 

πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζηέο ζε Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Πξεζβείεο, Γηεζλείο 

Οξγαληζκνχο, Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Σελ 

επίζεζε απηή θπβεξλεηηθήο θαηαζθνπείαο ε νπνία βαζίζηεθε ζηε ρξήζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ ηελ νλφκαζαλ GhosNet.   
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Δηθόλα 5: Ζ εμάπισζε ηνπ GhostNet [23] 

 

Ζ επίζεζε GhostNet θαζνδεγεί ηνπ κνιπζκέλνπο ππνινγηζηέο λα 

κεηαθνξηψζνπλ έλαλ Γνχξεην Ίππν (Trojan) γλσζηφ σο gh0st RAT, ν νπνίνο επηηξέπεη 

ζηνπο επηηηζέκελνπο λα απνθηήζνπλ πιήξε έιεγρν ηνπ κνιπζκέλνπ ζπζηήκαηνο. ηελ 

αθφινπζε εηθφλα απνηππψλεηαη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ gh0st RAT θαη 

νη δπλαηέο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηειέζεη ν επηηηζέκελνο ζην ζχζηεκα ζηφρν.  

 

 

Δηθόλα 6: Σν γξαθηθό πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηνπ gh0st RAT [23] 
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Ζ απνζηνιή ηνπ gh0st RAT ζηα ζπζηήκαηα ζηφρνπο επηηεχρζεθε κε ηε κέζνδν ηεο 

θνηλσληθήο κεραληθήο (social engineering) φπνπ νη επηηηζέκελνη απέζηεηιαλ έλα κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ην νπνίν εκθαλίδνληαλ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε campaings@freetibet.org καδί κε έλα ζπλεκκέλν αξρείν Word κε ηελ 

νλνκαζία “Translation of freedom Movement ID Book for Tibetans in Exile.doc” κε 

ζθνπφ λα πείζεη ηνλ παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο λα αλνίμεη ην ζπλεκκέλν αξρείν ην νπνίν 

εθκεηαιιεχνληαλ ηελ εππάζεηα CVE-2006-2492 ηνπ Word ψζηε λα εγθαηαζηήζεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζηφρνπ. 

 

 

Δηθόλα 7: Σν "phishing" κήλπκα πνπ ζηάιζεθε ζηελ επίζεζε GhostNet [23] 

Έπεηηα απφ ηελ επηηπρή κφιπλζε ηνπ ζηφρνπ, ν Γνχξεηνο Ίππνο πξαγκαηνπνηεί 

κηα αλαδήηεζε DNS ψζηε λα αλαθαιχςεη θαη λα ζπλδεζεί ζηνλ C2 δηαθνκηζηή ειέγρνπ 

ηνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ C2 δηαθνκηζηψλ  ειέγρνληαλ απφ IP δηεπζχλζεηο πξνεξρφκελεο 

απφ ην λεζί Υατλάλ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. 
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 4.3  Stuxnet 

χκθσλα κε ηνπο New York Times [24] πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ελέξγεηα 

Kπβεξλνεπίζεζεο πνπ εμαπέιπζαλ νη Ζ.Π.Α. ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηζξαήι ζε αληίπαιε 

ρψξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην Ηξάλ, κε ζθνπφ λα ζακπνηάξνπλ ην ππξεληθφ ηνπ πξφγξακκα. 

Ζ κπζηηθή απηή επηρείξεζε, ε νπνία μεθίλεζε επί πξνεδξίαο Bush θαη ζπλερίζηεθε επί 

πξνεδξίαο Obama, είρε ηε θσδηθή νλνκαζία “Operation Olympic Games” θαη έγηλε 

επξχηεξα γλσζηή ην 2010 φπνπ εμαηηίαο ελφο ζθάικαηνο ζηνλ θψδηθα ηνπ 

αλαπαξαγσγνχ (worm) εμαπιψζεθε πέξα απφ ηνλ αξρηθφ ηεο ζηφρν πνπ ήηαλ ην 

εξγνζηάζην εκπινπηηζκνχ νπξαλίνπ Natanz. πγθεθξηκέλα, ν αλαπαξαγσγφο ζε κία 

αλαβαζκηζκέλε έθδνζή ηνπ, πεξηείρε έλα ζθάικα ζην θψδηθα εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ 

κνιχλζεθε ν πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο ελφο ηερληθνχ θαη φηαλ ν ηειεπηαίνο ζπλδέζεθε 

ζην δηαδίθηπν απφ ην ζπίηη ηνπ ν αλαπαξαγσγφο εμαπιψζεθε θαη κφιπλε αξθεηνχο 

ππνινγηζηέο. Οη εξεπλεηέο αζθάιεηαο πνπ εμέηαζαλ ην ζπγθεθξηκέλν αλαπαξαγσγφ ηνπ 

έδσζαλ ηελ νλνκαζία Stuxnet.  

ε κηα πξνζπάζεηα εκπεξηζηαησκέλεο αλάιπζεο ε εηαηξία Symantec [25] 

πεξηγξάθεη ηελ επίζεζε Stuxnet σο κία απφ ηηο πην πεξίπινθεο  απεηιέο πνπ έρεη 

αλαιχζεη ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν θαη ζχλζεην θνκκάηη θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ κε πνιιά δηαθνξεηηθά ζηνηρεία θαη ιεηηνπξγίεο. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Stuxnet ήηαλ λα ζακπνηάξεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππξεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηξάλ ζηνρεχνληαο ζην ζχζηεκα Δπνπηηθνχ Διέγρνπ θαη πιινγήο 

Γεδνκέλσλ (Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA) κέζσ ηνπ 

επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ησλ ειεγθηψλ ινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (Programmable Logic 

Controllers - PLCs) ψζηε νη ηειεπηαίνη λα εθηειέζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ νη επηηηζέκελνη 

επηζπκνχζαλ θαη πηζαλφηαηα αιιάδνληαο ηα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ζηνρεπκέλε θχζε 

ηνπ  Stuxnet είλαη εκθαλήο απφ ην γεγνλφο φηη κνιχλεη ζπγθεθξηκέλα ηα κνληέια s7-300 

θαη s7-400 PLCs ηεο Siemens θαη αλαδεηεί ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ησλ παξακέηξσλ 

ηνπο [26]. ηνρεχεη επίζεο ηα ζπζηήκαηα SCADA πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο Siemens SIMATIC WinCC ή STEP 7. 
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Δηθόλα 8: Siemens s7 -300 PLC [26] 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Stuxnet [25][26][27]: 

 Απηφ-αλαπαξαγφκελνο κέζσ αθαηξνχκελσλ κέζσλ, εθκεηαιιεπφκελνο 

κία εππάζεηα ε νπνία επηηξέπεη ηελ απηφκαηε εθηέιεζε ηνπ κέζσ αξρείσλ 

ζπληνκεχζεσλ κε θαηάιεμε .LNK ή .PIF (CVE-2010-2568). 

  Γηάδνζή ηνπ ζην ηνπηθφ δίθηπν LAN κέζσ κηαο εππάζεηαο ζηελ 

ππεξεζία Windows Print Spooler. Αλ ε θνηλή ρξήζε εθηππσηή είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε δελ γίλεηαη ζσζηή επηθχξσζε ησλ δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο ζηελ νπξά εθηχπσζεο κε απνηέιεζκα λα επηηξέπεη ζηνλ 

επηηηζέκελν λα δεκηνπξγεί αξρεία ζε έλα θαηάινγν ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ζπλέπεηα ηελ εθηέιεζε θαθφβνπινπ θψδηθα ζηέιλνληαο έλα αίηεκα 

εθηχπσζεο κέζσ Remote Procedure Call - RPC  (CVE-2010-2729). 

 Γηάδνζή ηνπ κέζσ SMB εθκεηαιιεπφκελνο κία εππάζεηα πνπ επηηξέπεη 

ζηνλ επηηηζέκελν λα εθηειέζεη θαθφβνπιν θψδηθα κέζσ κίαο RPC 

αίηεζεο πνπ πξνθαιεί ππεξρείιηζε  (overflow) θαηά ηε δηάξθεηα 

θαλνληθνπνίεζεο ηεο δηαδξνκήο (CVE-2008-4250). 

 Αληηγξάθεη θαη εθηειεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο 

κέζσ ηεο θνηλήο ρξήζεο δηθηχνπ. 

 Αληηγξάθεη θαη εθηειεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζε απνκαθξπζκέλνπο ππνινγηζηέο 

νη νπνίνη εθηεινχλ ηνλ δηαθνκηζηή βάζεο δεδνκέλσλ WinCC. 

 Αληηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε πξνγξάκκαηα STEP 7 κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα εθηειείηαη απηφκαηα κφιηο ην πξφγξακκα STEP 7 θνξηψλεηαη.  
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 Δλεκεξψλεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε λέεο εθδφζεηο κέζσ ελφο κεραληζκνχ P2P 

εληφο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ LAN. 

 Δθκεηαιιεχεηαη δχν εππάζεηεο γηα θιηκάθσζε πξνλνκίσλ (privilege 

escalation) θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο “Win32k Keyboard Layout 

Vulnerability” (CVE-2010-2743) θαη “Task Scheduler Vulnerability” 

(CVE-2010-3338). 

 Δπηθνηλσλεί κε ηνπο C2 δηαθνκηζηέο κέζσ HTTP. Γηα λα ειέγμεη αλ ην 

ζχζηεκα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηεί ηα δεκνθηιή URLs 

www.windowsupdate.com θαη www.msn.com. Αλ δηαπηζηψζεη ηελ 

χπαξμε ζχλδεζεο κε ην δηαδίθηπν επηθνηλσλεί κε ηνπο C2 δηαθνκηζηέο 

ζηα URLs www.mypremierfutbol.com θαη www.todaysfutbol.com ηα 

νπνία θηινμελνχληαλ ζε δηαθνκηζηέο ζηε Μαιαηζία θαη ηε Γαλία. 

 Καηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο C2 δηαθνκηζηέο ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

custom αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο κε κήθνο θιεηδηνχ ίζν κε 31 bytes κε 

ην νπνίν θάλεη XOR-ing ηα δεδνκέλα ηνπ payload. 

 

 

Δηθόλα 9: Ο αιγόξηζκνο θξππηνγξάθεζεο ηνπ Stuxnet θαηά ηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο C2 δηαθνκηζηέο [27]. 
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 Παξνπζηάδεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο rootkit, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο κφιπλζεο ελφο ζπζηήκαηνο εγθαζηζηά δχν kernel-mode νδεγνχο, ηνπο 

MrxCls.sys θαη MrxNet.sys, νη νπνίνη ηνπ επηηξέπνπλ λα απνθξχπηεη 

αξρεία θαη λα παξεκβάιεη (inject) θαθφβνπιν θψδηθα ζε δηεξγαζίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, νη νδεγνί απηνί ήηαλ ππνγεγξακκέλνη κε λφκηκα 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία είραλ ππνθιαπεί απφ ηηο εηαηξίεο Realtek 

θαη JMicron θαη ηα νπνία αλαθιεζήθαλ απφ ηελ VeriSign κφιηο έγηλε 

γλσζηή ε παξαβίαζή ηνπο.   

 

 

 

Δηθόλα 10: Σα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε 

ησλ νδεγώλ ηνπ Stuxnet [27] 

 4.4  RSA Breach 

Σν Μάξηην ηνπ 2011 ε RSA Security, ε νπνία απνηειεί ην ηκήκα αζθάιεηαο  ηεο 

εηαηξίαο EMC, αλαθνίλσζε φηη δέρζεθε κηα εμειηγκέλε δηαδηθηπαθή επίζεζε. 

πγθεθξηκέλα ζε κηα αλνηθηή επηζηνιή πξνο ηνπ πειάηεο ηεο RSA, ν εθηειεζηηθφο ηεο 

πξφεδξνο  Art Coviello [28] δήισζε φηη νη έξεπλεο πνπ δηεμήγαγαλ δεκηνπξγνχλ ηε 

πεπνίζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα επίζεζε πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ APT 

επηζέζεσλ. Δπίζεο, σο ζπλέπεηα ηεο επίζεζεο  απηήο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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δηέξξεπζαλ, ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα κεησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πινπνίεζεο 

ηεο απζεληηθνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ SecurID ηεο εηαηξίαο ζηα πιαίζηα κηαο 

επξχηεξεο επίζεζεο. Οη ζπζθεπέο απζεληηθνπνίεζεο SecurID έρνπλ έλα κνλαδηθφ 

ζπκκεηξηθφ θιεηδί πνπ ζπλδπάδεηαη κε έλαλ απνδεθηφ αιγφξηζκν ψζηε λα παξάγεη έλα 

λέν ζπλζεκαηηθφ κηαο ρξήζεο (OTP) θάζε 60 δεπηεξφιεπηα. Ζ θαηνρπξσκέλε κε 

δίπισκα επξεζηηερλίαο ηερλνινγία ζπγρξνλίδεη θάζε ζπζθεπή απζεληηθνπνίεζεο κε έλαλ 

θεληξηθφ δηαθνκηζηή αζθάιεηαο εμαζθαιίδνληαο έηζη έλα πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο 

[29].  

 

Δηθόλα 11: Δλδεηθηηθέο ζπζθεπέο SecurID [29] 

Όπσο ήδε αλαθέξακε, ην πξψην ζηάδην κηα APT επίζεζεο είλαη ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ζηφρν. Έηζη θη ζ’ απηή  ηελ επίζεζε δελ ζα ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο 

επηηηζέκελνπο λα βξνπλ ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ππαιιήισλ ηεο εηαηξίαο RSA πνπ 

κάιηζηα φπσο ε ίδηα εηαηξία αλαθέξεη δελ απνηεινχζαλ πςειήο αμίαο ζηφρνπο [30]. ηε 

ζπγθεθξηκέλε επίζεζε ζηάιζεθαλ δχν ζηνρεπκέλα ειεθηξνληθά κελχκαηα «ςαξέκαηνο» 

(spear-phishing mails) ζε δηάζηεκα δχν εκεξψλ ζηνρεχνληαο δχν κηθξέο νκάδεο 

εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο. Αμηνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο θνηλσληθήο κεραληθήο (social 

engineering), νη επηηηζέκελνη θαηάθεξαλ λα μεγειάζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα 

δηαβάζνπλ ην κήλπκα ην νπνίν είρε σο ζέκα «2011 πξφγξακκα πξνζιήςεσλ» (2011 

Recruitment Plan) θαη πξνέηξεπε ηνπο εξγαδνκέλνπο λα αλνίμνπλ ην ζπλεκκέλν αξρείν 

2011 Recruitment plan.xls πνπ πεξηείρε. 
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Δηθόλα 12: Σν "phishing mail" ηεο επίζεζεο ζηελ RSA [31] 

 

 

Δηθόλα 13: Σν ζπλεκκέλν αξρείν xls ηεο επίζεζεο ζηελ RSA [31] 

Σν xls αξρείν πεξηείρε έλα zero-day exploit ην νπνίν εθκεηαιιεπφηαλ κηα 

εππάζεηα ζηελ εθαξκνγή  Adobe Flash (CVE-2011-0609) γηα λα εγθαηαζηήζεη ζην 

ζχζηεκα έλα  backdoor. ηελ Δηθφλα 4 ην ζχκβνιν πνπ εκθαλίδεηαη ζην θειί Α1 ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο ηνπ MS Excel είλαη έλα ελζσκαησκέλν αληηθείκελν ηχπνπ flash. Σν 

backdoor πνπ εγθαηαζηάζεθε θαη κφιπλε ηνπο ππνινγηζηέο ήηαλ ην Poison Ivy, έλα 

δηαδεδνκέλν εξγαιείν RAT ην νπνίν είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν [32] θαη ην 

νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο επηζέζεηο ηχπνπ APT.  
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Δηθόλα 14: Poison Ivy RAT [32] 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε δεκηνπξγία απφ ην Poison Ivy ελφο θαλαιηνχ 

επηθνηλσλίαο κε ην δηαθνκηζηή C2 ηεο επίζεζεο ζηε δηεχζπλζε good.mincesur.com [31], 

επηηξέπνληαο έηζη ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ησλ κνιπζκέλσλ ζπζηεκάησλ απφ ηνλ 

επηηηζέκελν. Σέινο νη επηηηζέκελνη αμηνπνηψληαο ηα ήδε παξαβηαζκέλα ζπζηήκαηα, 

θαηφξζσζαλ λα δηεηζδχζνπλ πην βαζηά ζην δίθηπν ηεο εηαηξίαο θαη λα παξαβηάζνπλ 

πνιπηηκφηεξνπο ζηφρνπο, φπσο ινγαξηαζκνχο δηαρεηξηζηψλ θξίζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ 

δηθηχνπ, επηηπγράλνληαο έηζη ηνλ αξρηθφ ηνπο ζηφρν πνπ ήηαλ ε πξφζβαζε ζε θξίζηκα 

δεδνκέλα ηεο ηερλνινγίαο SecurID. 

 4.5  Duqu 

    Σνλ επηέκβξηνπ ηνπ 2011, ην Δξγαζηήξην Κξππηνγξαθίαο θαη Αζθάιεηαο 

πζηεκάησλ (Laboratory of Cryptography and System Security – CrySys) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Σερλνινγίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο Βνπδαπέζηεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

δηεξεχλεζεο ελφο πεξηζηαηηθνχ αζθάιεηαο γηα ινγαξηαζκφ κηαο επξσπατθήο εηαηξίαο, 

αλαθάιπςε έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (malware) ην νπνίν δελ θαηφξζσζε λα αληρλεχζεη 

θαλέλα γλσζηφ αληηηθφ πξφγξακκα θαη ην νπνίν παξνπζίαδε κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ηνλ 

γλσζηφ αλαπαξαγσγφ Stuxnet [33]. ην λέν απηφ θαθφβνπιν ινγηζκηθφ έδσζαλ ην 

φλνκα Duqu επεηδή δεκηνπξγνχζε αξρεία κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππέθιεπηε θαη ηα 

νπνία πεξηείραλ ην πξφζεκα “~DQ”. Οη νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηνλ Stuxnet θαη ηνλ Duqu 
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νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαπηχρζεθαλ απφ ηα ίδηα άηνκα αιιά γηα δηαθνξεηηθνχο 

ζθνπνχο θαζψο ζε αληίζεζε κε ηνλ Stuxnet πνπ ζηφρεπε PLCs κε ζθνπφ ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζπζηεκάησλ SCADA, ν Duqu είλαη έλα rootkit ππνθινπήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζηνρεχεη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγηθφ 

MS Windows. Οη επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ Duqu γηα λα εγθαηαζηήζνπλ έλαλ 

keylogger ψζηε λα θαηαγξάθνπλ ηελ πιεθηξνιφγεζε ησλ ρξεζηψλ θαη λα ζπιιέγνπλ 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κέζσ screenshots, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γηα κειινληηθέο επηζέζεηο. Σα δεδνκέλα πνπ ππνθιέπηνληαη απνζεθεχνληαη ζε 

ζπκπηεζκέλε κνξθή ζην θάθειν %TEMP% ηνπ ππνινγηζηή. Σν εθηειέζηκν αξρείν ηνπ 

keylogger πεξηέρεη κηα ελζσκαησκέλε εηθφλα JPEG ε νπνία πάξζεθε απφ ην ηειεζθφπην 

Hubble  θαη έρεη σο ηίηιν “Intercting Galaxy System NGC 6745” [34]. 

 

Δηθόλα 15: Ζ ελζσκαησκέλε εηθόλα ζηνλ Duqu [34]  
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Μέζα ζηελ εηθφλα ππάξρεη έλα θξππηνγξαθεκέλν DLL αξρείν ην νπνίν πεξηέρεη 

ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ keylogger. Ο Duqu ρξεζηκνπνηεί ηα πξσηφθνιια HTTP θαη 

HTTPS γηα επηθνηλσλία κε ηνπο C2 δηαθνκηζηέο [35]. ε θάζε επίζεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηαθνκηζηέο C2. ’ απηνχο πνπ έγηλαλ γλσζηνί 

πεξηιακβάλνληαη ν 206.183.111.97 ζηελ Ηλδία, ν 77.241.93.160 ζην Βέιγην θαη ν 

123.30.137.117 ζην Βηεηλάκ, νη νπνίνη είλαη πιένλ αλελεξγνί. Οη δηαθνκηζηέο απηνί ήηαλ 

ξπζκηζκέλνη ψζηε λα πξνσζνχλ ηελ θίλεζε ζηηο ζχξεο 80 θαη 443 ζε άιινπο 

δηαθνκηζηέο. Σα δεδνκέλα ηεο ππνθινπήο θξππηνγξαθνχληαλ θαη πξνζαξηνχληαλ ζε 

αξρεία εηθφλσλ .jpg κε ζθνπφ ηελ δηαθπγή ηνπο (exfiltration) απφ ην ζχζηεκα. Ο ιφγνο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ αξρεία εηθφλσλ ήηαλ γηα λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε (obfuscation) 

ζρεηηθά κε ηηο κεηαδφζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ην  δίθηπν θαη κελ θηλήζνπλ 

ππνςίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επίζεζε ήηαλ εθηθηή κέζσ ηεο παξάδνζεο ζηα ζπζηήκαηα 

ζηφρνπο, ελφο αξρείνπ MS Word ην νπνίν πεξηείρε έλα exploit γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

κηαο εππάζεηαο ζην κεραληζκφ αλάιπζεο ηεο γξακκαηνζεηξάο TrueType, γλσζηή σο 

CVE-2011-3402.       

     

 4.6  Flame 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ Flame επίζεο γλσζηφ θαη κε ηα νλφκαηα sKyWIper ή 

Flamer [36], ην νπνίν αλαθαιχθζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2012, αλήθεη θη απηφ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ «ππεξ-φπισλ» πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα Kπβεξλνεπηζέζεηο. Αλ θαη παξνπζηάδεη 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά Stuxnet θαη Duqu, σζηφζν ν ζηνρεπκέλνο ηξφπνο δξάζεο θαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή εμάπισζήο ηνπ πνπ είλαη ε Μέζε Αλαηνιή θαη θπξίσο ην Ηξάλ [37] 

δεκηνπξγνχλ ππφλνηεο φηη πξφθεηηαη γηα άιιε κηα ζηνρεπκέλε επίζεζε δπηηθψλ 

θπβεξλήζεσλ. 
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Δηθόλα 16: Οη πεξηνρέο εμάπισζεο ηνπ Flame [37] 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ Flame ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά backdoor, Trojan θαη 

worm θαζψο επηηξέπεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη θνξεηψλ κέζσλ 

απνζήθεπζεο αλ δερζεί αλάινγε εληνιή απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ. Υξεζηκνπνηεί ηερληθέο 

ζπκπίεζεο θαη θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ αξρείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηεί 5 δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο, 3 δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 

ζπκπίεζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 5 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αξρείσλ [36]. θνπφο ηνπ Flame 

είλαη ε ππνθινπή πιεξνθνξηψλ θαη γηα λα ην επηηχρεη ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ελφο ππνινγηζηή. Μφιηο κνιχλεη ην ζχζηεκα, μεθηλάεη λα εθηειεί 

έλα ζχλζεην ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ηεο δηθηπαθήο 

θίλεζεο, ηελ θαηαγξαθή ήρνπ απφ ην κηθξφθσλν ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ιήςε 

ζηηγκηφηππσλ νζφλεο (screenshots), ηελ θαηαγξαθή πιεθηξνινγίνπ θ.ά. Δπίζεο νη 

δηαρεηξηζηέο ηνπ Flame έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθνξηψζνπλ εθ ησλ πζηέξσλ ζην 

κνιπζκέλν ζχζηεκα πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ αλαιπζεί 

σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ. Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ βηβιηνζεθψλ, φπσο απηέο γηα ζπκπίεζε (zlib, libbz2) θαη ηεο 

ρξήζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (sqlite3) θαζψο θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζελαξίσλ (script 

language) Lua θάλνπλ ην κέγεζνο ηνπ Flame λα θηάλεη ηα 20MB, ζρεδφλ 20 θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ηνπ Stuxnet. Δπίζεο αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο 
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ζελαξίσλ Lua ε νπνία είλαη επθηάζηκε κέζσ ηεο ρξήζεο ξνπηηλψλ απφ ηηο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ C θαη C++. Ζ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιψζζαο δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλε ζηελ αλάπηπμε θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ.  

 

Δηθόλα 17: Ζ γιώζζα ζελαξίσλ Lua ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Flame [37] 

Έλα άιιν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Flame είλαη φηη δελ απνηειεί κηα 

ζπλεζηζκέλε εθηειέζηκε εθαξκνγή αιιά έλα ζχλνιν DLL αξρείσλ ηα νπνία 

εθηεινχληαη ζηε κλήκε θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο APT επηζέζεηο, ηα δεδνκέλα πνπ ππνθιέπηνληαη κεηαθνξηψλνληαη ζηνπο 

C2 δηαθνκηζηέο απφ φπνπ κπνξνχλ λα ηα αλαθηήζνπλ νη επηηηζέκελνη. ηε πεξίπησζε 

ηνπ Flame ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 50 δηαθνξεηηθά νλφκαηα domain 

ζρεηηδφκελα κε ηελ C2 επηθνηλσλία θαη πεξηζζφηεξεο απφ 15 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο 

IP. 

 4.7  Red October  

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ Red October αλαθαιχθζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 

απφ ηελ νκάδα έξεπλαο θαη αλάιπζεο ηεο Kaspersky Lab θαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 

αλάιπζε [38] ηνπ  πξφθεηηαη γηα έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζηνρεπκέλσλ επηζέζεσλ ζε 

δηπισκαηηθνχο, θπβεξλεηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο νξγαληζκνχο θπξίσο ζε πεξηνρέο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο.  
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Δηθόλα 18: Σα ζύκαηα αλά ρώξα ηνπ "Red October" [39] 

θνπφο ηνπ Red October είλαη ε θπβεξλνθαηαζθνπεία κέζσ ηεο ζπιινγήο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο παξαβηαζκέλνπο νξγαληζκνχο. Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 

επηζέζεσλ θέξεηαη ν Μάηνο ηνπ 2007 φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ζηνπο C2 

δηαθνκηζηέο θαη ηα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. ην αξρηθφ 

ζηάδην ηεο επίζεζεο, ν θαθφβνπινο θψδηθαο παξαδφζεθε ζηα ζχκαηα κέζσ ζπλεκκέλσλ 

αξρείσλ Excel, Word θαη πηζαλφλ PDF, ζε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

νπνίσλ ην ζέκα θαη πεξηερφκελν εμαξηηφηαλ απφ ηνλ παξαιήπηε-ζχκα ηνπ κελχκαηνο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά exploits εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν αθνξνχζαλ ην MS 

Word (CVE-2010-3333 θαη CVE-2012-0158) θαη ην έλα ην MS Excel (CVE-2009-3129). 

Δπίζεο ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ παξαβίαζε ησλ δηθηχσλ ησλ ζπκάησλ κε ηε ρξήζε 

ελφο Java exploit (CVE-2011-3544). ηε ζπλέρεηα έλα εθηειέζηκν αξρείν ηχπνπ dropper 

απνζπκπηέδεηαη θαη εθηειεί ηξία αξρεία ζε πξνθαζνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο: 

%TEMP%\MSC.BAT 

%ProgramFiles%\WindowsNT\LHAFD.GCP 

%ProgramFiles%\WindowsNT\SVCHOST.EXE 
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Σν αξρείν MSC.BAT ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αιιάμεη ηελ θσδηθνπνίεζε ζειίδαο ζε 

1251 ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη αλαγλψξηζε αξρείσλ θαη θαηαιφγσλ ζηελ Κπξηιιηθή 

αιθάβεην. Σν αξρείν LHAFD.GCP, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαθέξεη ζε θάζε 

επίζεζε, είλαη θξππηνγξαθεκέλν κε ηνλ αιγφξηζκν θξππηνγξάθεζεο RC4 θαη 

ζπκπηεζκέλν κε ηελ βηβιηνζήθε zlib. Σν αξρείν απηφ είλαη έλα backdoor ην νπνίν 

απνθξππηνγξαθείηαη απφ ην ηξίην αξρείν (SVCHOST.EXE) πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

dropper, θνξηψλεηαη ζηε κλήκε θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ C2 

δηαθνκηζηή. Σέινο, ην ηξίην αξρείν SVCHOST.EXE αξρηθά ειέγρεη ηελ χπαξμε 

ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηηο δηεπζχλζεηο update.microsoft.com, 

www.microsoft.com θαη support.microsoft.com. Μφλν αλ δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε 

ζχλδεζεο απνθξππηνγξαθεί θαη εθηειεί ην backdoor (LHAFD.GCP ή άιιν φλνκα) ην 

νπνίν ζπλδέεηαη ζηνλ C2 δηαθνκηζηή.  

   

 

Δηθόλα 19: Αξρηθό ζηάδην ηεο επίζεζεο Red October [38] 

ε θάζε έθδνζε ηνπ θαθφβνπιν ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνληαη ηξία 

ελζσκαησκέλα ζηνλ θψδηθα νλφκαηα δηαθνκηζηψλ C2 θαη ζπλνιηθά ε νκάδα αλαθάιπςε 

πάλσ απφ 60 δηαθνξεηηθά νλφκαηα δηαθνκηζηψλ C2 ζηελ επίζεζε Red October. Μεηά 
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ηελ ζχλδεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηνλ C2 δηαθνκηζηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαθφξησζεο πξνζζέησλ (modules) ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ 

ελεξγεηψλ φπσο ην keylogging, ηελ θαηαγξαθή απφ ηελ θάκεξα θαη ην κηθξφθσλν, ηελ 

ιήςε ζηηγκηφηππσλ (screenshots) θηι. Έλα αμηνζεκείσην module ζηελ επίζεζε Red 

October είλαη απηφ ην νπνίν ελζσκαηψλεηαη ζηηο εθαξκνγέο Acrobat Reader θαη 

Microsoft Office θαη επηηξέπεη ηελ απνζηνιή εγγξάθσλ κέζσ e-mail ρσξίο λα απαηηείηαη 

ε ζχλδεζε κε ηνλ C2 δηαθνκηζηή. Με ην πξφζζεην απηφ νη επηηηζέκελνη κπνξνχλ λα 

αλαθηήζνπλ ηε πξφζβαζε ζην κνιπζκέλν ζχζηεκα ζε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν 

ραζεί ε επηθνηλσλία κε ηνλ C2 δηαθνκηζηή. Σέινο, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη 

ζπζθεπάδνληαη (packed), θξππηνγξαθνχληαη κε δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο θαη κφλν ηφηε 

ζηέιλνληαη ζηνλ C2 δηαθνκηζηή. 

 4.8  MiniDuke 

Έλα λέν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζην νπνίν δφζεθε ην φλνκα MiniDuke απφ ηελ 

Kaspersky Lab αλαθαιχθζεθε ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2013 [40]. Σν MiniDuke απνηειεί 

έλα πιήξεο παξακεηξνπνηεκέλν απφ ηνπο επηηηζέκελνπο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  ην κηθξφ κέγεζνο ησλ 20kb θαη φηη είλαη γξακκέλν εμνινθιήξνπ ζε 

γιψζζα Assembly. θνπφο ηνπ είλαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζηφρν ηνπ απνηέιεζαλ 

θπβεξλεηηθέο νληφηεηεο θπξίσο ζηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα αλαθαιχθζεθα 52 

δηαθνξεηηθά ζχκαηα ζε 23 ρψξεο.  ηηο επηζέζεηο γίλεηαη εθκεηάιιεπζε κηαο εππάζεηαο 

ζην πξφγξακκα Acrobat Reader (CVE-2013-0640) ε νπνία επηηξέπεη ζε κνιπζκέλα 

αξρεία PDF λα παξαθάκςνπλ ηνλ sandbox κεραληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

εθηειέζνπλ ην ελζσκαησκέλν payload ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη επηηηζέκελνη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο θνηλσληθήο κεραληθήο θαηφξζσζαλ λα απνζηείινπλ ηα 

κνιπζκέλα PDF αξρεία (Δηθφλα 18, Δηθφλα 19) ζηνπο ζηφρνπο ηνπο κε πεξηερφκελν 

ζρεηηθφ πξνο ηα ζχκαηα ψζηε απηά λα παξαπιαλεζνχλ θαη λα ηα αλνίμνπλ. 
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Δηθόλα 20: Μνιπζκέλν PDF ζηελ επίζεζε MiniDuke (ASEM Seminar) [41] 
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Δηθόλα 21: Μνιπζκέλν PDF ζηελ επίζεζε MiniDuke (NATO Ukraine) [41] 

 

Έλα αθφκε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ MiniDuke είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ην ζχζηεκα ην νπνίν ζηνρεχεη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ εθηέιεζή ηνπ κφλν ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη 

λα κνιχλεη. Μφιηο ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ελεξγνπνηεζεί ζπλδέεηαη ζηε πιαηθφξκα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο Twitter θαη αλαδεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο 

νπνίνπο έρνπλ δεκνζηεπζεί νη δηεπζχλζεηο ησλ C2 δηαθνκηζηψλ ζε έλα 

θξππηνγξαθεκέλν αιθαξηζκεηηθφ (string) ην νπνίν μεθηλάεη κε ην αλαγλσξηζηηθφ “uri!” 

[41].  Οη δηεπζχλζεηο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε έθδνζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. 
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Δηθόλα 22: Λνγαξηαζκόο ζην Twitter κε ηελ θξππηνγξαθεκέλε δηεύζπλζε ηνπ C2 

δηαθνκηζηή [41]. 

Δπίζεο ην MiniDuke, πξνθαλψο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ιφγν δελ 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη ινγαξηαζκνί ζην Twitter πνπ πεξηέρνπλ ηελ 

θξππηνγξαθεκέλε δηεχζπλζε ηνπ C2 δηαθνκηζηή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ην 

θξππηνγξαθεκέλν αιθαξηζκεηηθφ ζηελ Αλαδήηεζε ηνπ Google. Δθφζνλ επηηεπρζεί ε 

ζχλδεζε ζηνλ C2 δηαθνκηζηή, κεηαθνξηψλνληαη ζην κνιπζκέλν ζχζηεκα πξφζζεηα 

backdoors θαη plugins ηα νπνία είλαη θξππηνγξαθεκέλα θαη ελζσκαησκέλα ζε εηθφλεο 

GIF κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ εθηέιεζε πξφζζεησλ ελεξγεηψλ θαη 

ηελ ιήςε ελφο backdoor κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ζχλδεζε ζε δχν 

δηαθνκηζηέο C2, έλαλ ζηνλ Παλακά θαη έλα ζηελ Σνπξθία, θαη επηηξέπεη ζηνπο 

επηηηζέκελνπο ηνλ έιεγρν ηνπ απνκαθξπζκέλνπ ζπζηήκαηνο.      
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 5 Αλαγλώξηζε θαη Αληηκεηώπηζε  

Ζ αλάπηπμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ππνδνκψλ ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ελεκεξψζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη ε εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ 

AV θαη IDS έρνπλ θαηνξζψζεη λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηελ εθκεηάιιεπζε 

δηαδεδνκέλσλ θαη εχθνια παξαβηάζηκσλ εππαζεηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο. 

Ωζηφζν, νη θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ επηδεηθλχνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ 

παξαβίαζε ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο εμειηγκέλα εξγαιεία, αλαπηχζζνληαο 

θαθφβνπια ινγηζκηθά πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε επίζεζεο θαη 

εθκεηαιιεπφκελνη εππάζεηεο κεδεληθήο κέξαο πξηλ απηέο λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ελεκεξψζεσλ θαη αληηηθψλ πξνγξακκάησλ. πλεπψο απαηηείηαη 

πεξεηαίξσ εμέιημε ηφζν ησλ κεζνδνινγηψλ αλάιπζεο ησλ APT επηζέζεσλ νη νπνίεο δελ 

ζα βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε εληνπηζκφ κέζσ ππνγξαθψλ  (signature-based), φζν θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. 

 5.1  Άκπλα ζε Γίθηπα Τπνινγηζηώλ θαζνδεγνύκελε από Πιεξνθνξίεο 

Ζ αλάιπζε Kill Chain θαηαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ν αληίπαινο πξέπεη λα 

δηαζρίζεη επηηπρψο θάζε θάζε ηεο αιπζίδαο ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ [10]. 

Αξθεί κφλν έλαο πεξηνξηζκφο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο γηα λα 

δηαηαξάμεη ηελ αθνινπζία ησλ θάζεσλ θαη ζπλεπψο λα εκπνδίζεη ηνλ αληίπαιν λα 

νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ επίζεζε. Δπίζεο ε κεηαθνξά ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηνπ 

κεηξηαζκνχ ησλ επηζέζεσλ ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο αιπζίδαο Kill Chain είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ άκπλα ζε δίθηπα ππνινγηζηψλ (CND) απέλαληη ζηνπο θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ 

θαη παξέρεη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε εθ ησλ πζηέξσλ ηεο παξαβίαζεο ελέξγεηεο (post-

compromise actions). Δάλ νη ακπλφκελνη θαηαθέξνπλ λα εθαξκφδνπλ ηα αληίκεηξα 

(countermeasures) γξεγνξφηεξα απφ ηελ εμέιημε ησλ επηζέζεσλ ησλ αληηπάισλ ηνπο, 

ηφηε απμάλνπλ ην θφζηνο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα δαπαλήζεη ν αληίπαινο γηα 

πεηχρεη ηνπ ζηφρνπο ηνπ. Ζ Άμςνα ζε Γίκηςα Τπολογιζηών καθοδηγούμενη από 

Πληποθοπίερ (Intelligence-driven Computer Network Defense) φπσο επηζεκαίλεηαη απφ 

ηνπο Eric M. Hutchins et al.[10], απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ε νπνία 

αληηκεησπίδεη ηελ Απεηιή (Threat), ε νπνία απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ Κηλδχλνπ (Risk). Ζ 

ζηξαηεγηθή ελζσκαηψλεη ηελ αλάιπζε ησλ αληηπάισλ, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ησλ 



«Αλαγλψξηζε APT θαη αληηκεηψπηζε κε Active Defense», 

 Γνμαλίδεο Απφζηνινο  

44 

ζηφρσλ ηνπο, ηνπ δφγκαηφο ηνπο θαζψο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπο. Σν ζεκειηψδεο 

ζπζηαηηθφ ηεο Πιεξνθνξίαο ζηε ζηξαηεγηθή απηή είλαη ν δείθηεο (indicator) ηνλ νπνίν 

νη εξεπλεηέο νξίδνπλ σο «Κάθε κομμάηι πληποθοπίαρ πος πεπιγπάθει ανηικειμενικά μια 

ειζβολή»[10].  Οη δείθηεο κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο[10]: 

 Αηνκηθνί (Atomic) – Οη αηνκηθνί δείθηεο είλαη απηνί νη νπνίνη δελ 

κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη δηαηεξνχλ ηε 

ζεκαζία ηνπο ζηα πιαίζηα κηαο επίζεζεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνπο 

δείθηεο πνπ απφ κφλνη ηνπο δείρλνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ αληηπάινπ. 

Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη νη δηεπζχλζεηο IP, νη δηεπζχλζεηο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θ.ά.   

 Τπνινγηζκνχ (Computed) – Οη δείθηεο ππνινγηζκνχ είλαη εθείλνη πνπ 

εμάγνληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα πεξηζηαηηθφ. ηνπο 

ζπλεζηζκέλνπο δείθηεο ππνινγηζκνχ πεξηιακβάλνληαη νη ηηκέο 

θαηαθεξκαηηζκνχ (hash values) θαθφβνπισλ αξρείσλ, 

απνθσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ επίζεζε 

αιγνξίζκσλ θ.ά.    

 πκπεξηθνξάο (Behavioral) – Οη δείθηεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ  

ζπιινγέο αηνκηθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ ππνινγηζκνχ νη νπνίνη 

ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην πξνθίι ηνπ αληηπάινπ. Γηα 

παξάδεηγκα ε δήισζε « Ο επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί δηεπζχλζεηο IP απφ 

Διιάδα (δείθηεο ππνινγηζκνχ, γεσεληνπηζκφο ηεο IP δηεχζπλζεο) γηα λα 

απνζηείιεη ην θαθφβνπιν αξρείν xxx.pdf ην νπνίν έρεη ηηκή 

θαηαθεξκαηηζκνχ MD5 xxxxxxx (δείθηεο ππνινγηζκνχ, MD5 Hash 

Value) θαη ην νπνίν εγθαζηζηά έλα backdoor γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ 

C2 δηαθνκηζηή ζηελ IP δηεχζπλζε xxx.xxx.xxx.xxx (αηνκηθφο δείθηεο, 

δηεχζπλζε ηνπ C2 δηαθνκηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν επηηηζέκελνο) … » 

απνηειεί δείθηε ζπκπεξηθνξάο. 

     

Οη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη κέζα απφ ηηο έλλνηεο πνπ εηζάγνπλ ζηελ έξεπλάο 

ηνπο, δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλαιπηέο λα απνθαιχςνπλ ηνπο δείθηεο κέζσ ηεο 

αλάιπζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο, λα πξνθαιέζνπλ ηελ σξίκαλζή ηνπο κνριεχνληάο ηνπο 

ζηα εξγαιεία ηνπο θαη ηέινο λα ηνπο αμηνπνηήζνπλ φηαλ αλαθαιχςνπλ ηαπηφζεκε 

δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα απηή φηαλ δηεξεπλεζεί, 
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ζπρλά ζα νδεγήζεη ζε πξφζζεηνπο δείθηεο νη νπνίνη ζα αλήθνπλ ζην ίδην ζχλνιν 

ελεξγεηψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Σνλ θχθιν απηφλ ησλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ θαηαζηάζεσλ ησλ δεηθηψλ ηνλ νλνκάδνπλ Κχθιν Εσήο ηνπ Γείθηε 

(indicator lifecycle). 

 

Δηθόλα 23: Καηαζηάζεηο θαη κεηαβάζεηο ηνπ Κύθινπ Εσήο ηνπ Γείθηε[10] 

 

Οη αλαιπηέο πξέπεη λα ζπιιέμνπλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο δείθηεο. Ο εληνπηζκφο δεηθηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θάζε, ε αλάιπζε ζε 

πξνγελέζηεξεο θάζεηο θαη ε ζχλζεζε ζε επφκελεο θάζεηο ζα επηηξέςνπλ ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηνλ κεηξηαζκφ κηα κειινληηθήο επίζεζεο. Όζν νη ακπλφκελνη ζπιιέγνπλ δεδνκέλα 

γηα ηνπο αληηπάινπο ηνπο, σζνχλ ηελ αλίρλεπζε απφ ηηο φςηκεο θάζεηο ηεο Kill Chain 

ζηηο πξψηκεο θάζεηο απηήο. 

 

Δηθόλα 24: Αλίρλεπζε όςηκεο θάζεο [10] 

 

 

Δηθόλα 25: Αλίρλεπζε πξώηκεο θάζεο [10] 
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Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ Kill Chain, έηζη θαη ζηνλ Κχθιν Εσήο κηαο APT 

επίζεζεο ζηφρνο ησλ ακπλφκελσλ είλαη λα θαηαθέξνπλ λα ηνλ δηαθφςνπλ ζην πην 

πξψηκν ζηάδηφ ηνπ. Ζ Dell SecureWorks παξαζέηεη ηέζζεξηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα έρεη έλαο νξγαληζκφο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ APT: Πιεξνθνξίεο 

(Intelligence), Οξαηφηεηα (Visibility), Δλέξγεηεο (Operations) θαη Αληίδξαζε  

(Response) [18].        

 

Δηθόλα 26: Βαζηθέο δπλαηόηεηεο αληηκεηώπηζεο Κηλδύλνπ από APT επηζέζεηο [18] 

 

Πιεξνθνξίεο: Γλώζε ησλ αληηπάισλ θαη ησλ κεζόδσλ ηνπο. 

Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 

ψζηε λα ιακβάλνπλ αμηνπνηήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο ησλ APT επηζέζεσλ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ γεληθεπκέλε ή 

ζπγθεθξηκέλε θχζε ηνπο, πξέπεη λα είλαη αμηνπνηήζηκεο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ αζθάιεηαο γηα ηηο 

απεηιέο απηέο. 

 

Οξαηόηεηα: Δληνπηζκόο απεηιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ λσξίηεξα ζηελ Kill Chain 

Σν πξνζσπηθφ αζθάιεηαο πξέπεη λα έρεη μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ ππνδνκψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα αμηνινγείηαη ε αξρηηεθηνληθή 

αζθάιεηαο θαη λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη πνιηηηθέο αζθάιεηαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

φηη ζπιιέγνληαη θαη ζπζρεηίδνληαη νη ζσζηέο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ ην πξνζσπηθφ 

αζθάιεηαο λα έρεη ηελ πιήξε εηθφλα ησλ δηθηχσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ αγαζψλ ηνπ 
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νξγαληζκνχ. Ζ νξαηφηεηα γηα ην ηη ζπκβαίλεη εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε νξαηφηεηα γηα ηηο πξνζπάζεηεο παξείζθξεζεο εμσηεξηθά 

ηνπ δηθηχνπ.  

 

Δλέξγεηεο: Γηαηάξαμε ηεο Kill Chain θαη ηεξκαηηζκόο ηεο επίζεζεο 

Οη ππεχζπλνη αζθάιεηαο πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ελεξγεηψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα ζπκπεξαίλνπλ θαηά πφζν απηέο είλαη απνδνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο θαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο φηαλ απηφ απαηηείηαη. 

ηελ αμηνιφγεζε απηή πεξηιακβάλεηαη ε ηερλνγλσζία θαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Αληίδξαζε: Δμάιεηςε ηεο παξνπζίαο ησλ θνξέσλ θαη απνκάθξπλζε ηεο απεηιήο 

Καζψο δελ ππάξρεη «απφιπηε αζθάιεηα» έλαληη ησλ APT απεηιψλ, νη νξγαληζκνί 

πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζε 

έλα πεξηζηαηηθφ. Πνιινί νξγαληζκνί βιέπνπλ έλα ξήγκα αζθάιεηαο σο «πφηε» θαη φρη 

σο «αλ», κε ζθνπφ λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη φηαλ απηφ ζπκβεί θαη φρη λα αλαξσηηνχληαη 

αλ ζα απνηειέζνπλ ζηφρν κηαο APT επίζεζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλα ρέδην 

Αληηκεηψπηζεο Πεξηζηαηηθψλ Αζθάιεηαο Τπνινγηζηψλ (Computer Security Incident 

Response Plan – CSIRP) ην νπνίν λα θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο θαη ην νπνίν 

λα είλαη ιεπηνκεξέο θαη δνθηκαζκέλν.     

 5.2  Μεηξηαζκόο Δπηζέζεσλ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα άκπλαο δελ 

είλαη ηθαλά απφ κφλα ηνπο λα απνηξέςνπλ ηηο APT επηζέζεηο. Απνηεινχλ φκσο ηελ 

πξψηε γξακκή άκπλαο έλαληη απηψλ ησλ επηζέζεσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε πεξηζζφηεξν 

εμειηγκέλα εξγαιεία θαη ρξήζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί αλ φρη ε 

απνηξνπή, ηνπιάρηζηνλ ν κεηξηαζκφο ησλ APT επηζέζεσλ. Θα ήηαλ ζθφπηκν πξηλ 

παξνπζηαζηνχλ ηα εξγαιεία θαη νη πξαθηηθέο γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ APT επηζέζεσλ λα 

εμεηαζηνχλ ηα πηζαλά αίηηα πνπ νδεγνχλ ζπρλά ζηελ απνηπρία εληνπηζκνχ ηνπο.  

Οη N. Virvilis, D. Gritzalis, T. Apostolopoulos [42], κέζα απφ ηελ ηερληθή ηνπο 

αλάιπζε εληνπίδνπλ ηα πηζαλά αίηηα γηα ηα νπνία δελ ήηαλ δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο APT επηζέζεηο (ζπγθεθξηκέλα ζηηο επηζέζεηο 

Stuxnet, Duqu, Flame, Red October, Mini Duke). Παξαηεξνχλ φηη φια ηα δείγκαηα ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζηνρεχνπλ ζπζηήκαηα κε Λ Windows 32-bit θαη θαλέλα απφ 
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απηά δελ θαηφξζσζε λα εθηειεζηεί ζε εθδφζεηο ησλ 64-bit, γεγνλφο πνπ απνδίδνπλ ζηνπο 

πξφζζεηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζηηο εθδφζεηο απηέο. Ωζηφζν, 

φπσο ζσζηά επηζεκαίλνπλ, νη πεξηπηψζεηο ησλ Stuxnet θαη Duqu φπνπ έγηλε ρξήζε 

έγθπξσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα επηηξέςεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ ζην ρψξν ηνπ ππξήλα (kernel space). Ζ εθκεηάιιεπζε 

εππαζεηψλ κεδεληθήο κέξαο γηα ηελ εθηέιεζε εληνιψλ ή γηα θιηκάθσζε πξνλνκίσλ 

απνηειεί ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηηο APT επηζέζεηο. Αθφκε φκσο θαη κεηά ηελ δηάζεζε 

ελεκεξψζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηεο εππάζεηεο απηέο, πνιιά ζπζηήκαηα εμαθνινπζνχλ 

λα κνιχλνληαη θαζψο δελ εθαξκφδεηαη κηα πνιηηηθή δηαρείξηζεο ελεκεξψζεσλ (patch 

management). Μηα αθφκε αηηία πνπ πξνθαιεί αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ APT επηζέζεσλ, 

φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, είλαη ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξαγκαηνπνηνχλ κφλν εμεξρφκελεο ζπλδέζεηο πάλσ απφ ηηο ζχξεο TCP 80, 443 θαη 22 

θαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο HTTP, HTTPS θαη SSH αληίζηνηρα γηα ηα νπνία ε 

εμεξρφκελε θίλεζε ζηα πεξηζζφηεξα δίθηπα επηηξέπεηαη θαη δελ επηηεξείηαη. Δπηπιένλ νη 

επηηηζέκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο, ζχγρπζεο θαη ζπκπίεζεο 

(encryption, obfuscation, compression)  γεγνλφο πνπ θάλεη αθφκε πην δχζθνιν ησλ 

εληνπηζκφ ησλ επηζέζεσλ θαζψο ε θαθφβνπιε δηθηπαθή θίλεζε απφ θαη πξνο ηνπο C2 

δηαθνκηζηέο δελ εληνπίδεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα  Network Intrusion Detections Systems 

(NIDS) θαη ζπλεπψο δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηα Αληηηθά πζηήκαηα (AV) θαη ηα 

Network Intrusion Prevention Systems (NIPS) δεδνκέλνπ φηη βαζίδνληαη ζηελ 

αλαγλψξηζε κε βάζε ηηο ππνγξαθέο (signature based detection). Άιισζηε, ην φηη 

ραξαθηεξίδνπκε ηηο επηζέζεηο απηέο πξνεγκέλεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηεο ρξήζεο 

εμειηγκέλσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ακπλφκελνη 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ γηα πξψηε θνξά (0-day exploits, πξνζαξκνζκέλα γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα εξγαιεία θηι.) θαη γηα ηα νπνία φπσο είλαη θπζηθφ δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ππνγξαθέο. Σέινο ε απνθπγή ηεο αλάιπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(real-time analysis) απφ κεξηθά ζπζηήκαηα AV θαη Host Intrusion Detection Systems 

(HIDS) ςεθηαθά ππνγεγξακκέλσλ εθηειέζηκσλ αξρείσλ γηα ιφγνπο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο θαζψο ε παξαβίαζε θαη ε ρξήζε έγθπξσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνπο επηηηζέκελνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε  θαθφβνπισλ 

πξνγξακκάησλ θαη νδεγεί ζηελ κφιπλζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη εξγαιεία θαη πξαθηηθέο  πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζην κεηξηαζκφ ησλ APT επηζέζεσλ θαη ηα νπνία εξγαιεία θαη πξαθηηθέο  
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πεξηιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Παζεηηθήο Άκπλαο. Ζ ζεηξά παξάζεζεο ππνδεηθλχεη 

ελ κέξεη ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ μεθηλψληαο απφ ηα 

πην βαζηθά θαη πξνρσξψληαο ζε πην εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο, ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη 

απφιπην θαζψο ν ζπλδπαζκφο ή/θαη ε παξάιιειε αμηνπνίεζε ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε πην απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο.    

 

Αληηηθά πζηήκαηα (Antivirus Systems) 

Απνηεινχλ ηα πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο θαη πνιιέο 

θνξέο ηα κνλαδηθά πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αθαίξεζε 

κνιχλζεσλ ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απφ θαθφβνπια ινγηζκηθά ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηνχο, αλαπαξαγσγνχο (worms), δνχξεηνπο ίππνο (Trojans), θεξθφπνξηεο 

(backdoors), keyloggers θ.ά.  Σα AV ζπζηήκαηα ζπλήζσο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο 

ηαθηηθέο, κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά, φπσο ηελ αλαγλψξηζε βαζηζκέλε ζε ππνγξαθέο 

(signature-based detection) θαη αλαγλψξηζε βαζηζκέλε ζε επξεηηθέο κεζφδνπο (heuristic-

based detection) [43]. ηελ πεξίπησζε ηεο αλαγλψξηζεο βαζηζκέλεο ζε ππνγξαθέο ηα  

εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα αξρεία αλαιχνληαη γηα λα εληνπηζηνχλ γλσζηά θαθφβνπια 

κνηίβα δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζηνλ εθηειέζηκν θψδηθά ηνπο. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ε κε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο λέσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο ππνγξαθέο αιιά θαη ε ζπλερφκελε αχμεζε ηνπο πιήζνπο ησλ απεηιψλ ε 

νπνία απμάλεη αληίζηνηρα ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ππνγξαθψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο επξεηηθήο αλαγλψξηζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο εθηειέζηκσλ αξρείσλ πνπ 

παξαπέκπνπλ ζε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπκπεξηθνξέο θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ 

εληνπηζκφ λέσλ ηχπσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αιιά κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη ηελ 

παξαγσγή ςεπδψλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (false positives), δειαδή ησλ ραξαθηεξηζκφ 

λφκηκσλ αξρείσλ θαη εθαξκνγψλ σο θαθφβνπισλ. 
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Firewall 

Σν firewall απνηειεί κηα ηερλνινγία ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν 

ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο δηαδηθηπαθήο θίλεζεο κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ 

επηθεθαιίδσλ (headers) ησλ δηεξρφκελσλ παθέησλ θαη αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφδεηαη ηα απνδέρεηαη ή ηα απνξξίπηεη [6]. Τπάξρνπλ επίζεο ηα stateful firewalls ηα 

νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάδνπλ επηπιένλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ παθέησλ 

φπσο ηελ δηεχζπλζε  πεγήο θαη πξννξηζκνχ ησλ παθέησλ, ηηο ζχξεο θαη ηα πξσηφθνιια  

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θ.ά. Σέινο κηα πην εμειηγκέλε κνξθή ησλ firewalls, είλαη απηψλ πνπ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζην επίπεδν εθαξκνγήο (application layer) θαη ηα 

νπνία δηαθξίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη πξσηφθνιια, π.ρ. FTP, Telnet, SSH 

θ.η.ι., θαη κέζα απφ ζχλζεηνπο θαλφλεο λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε γηα 

ζπλδέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα εθαξκνγή ή ζην ίδην πξσηφθνιιν.  Ζ 

ρξεζηκφηεηα ηνπ firewall ζηα πιαίζηα ησλ APT επηζέζεσλ ζα κπνξνχζε λα απνδεηρηεί 

κε ηε δπλαηφηεηα απφξξηςεο ησλ εμεξρφκελσλ παθέησλ πξνο έλα δίθηπν IP πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη εθηειείηαη έλαο C2 δηαθνκηζηήο ή ηε θξαγή ηεο εμεξρφκελεο θίλεζεο απφ κία 

ζπγθεθξηκέλε ζχξα. Γηα παξάδεηγκα ν ζπλδπαζκφο ελφο firewall κε έλα proxy server 

φπσο ν Squid απφ ηνλ νπνίν πεξλάεη ε εμεξρφκελε θίλεζε HTTP/HTTPS θαη ηo firewall 

ην νπνίν έρεη ξπζκηζηεί λα επηηξέπεη ηελ εμεξρφκελε θίλεζε απφ ηελ ζχξα TCP 443 κφλν 

φηαλ απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ Squid Proxy [21]. Έζησ θη αλ ν επηηηζέκελνο έρεη 

θαηνξζψζεη λα εγθαηαζηήζεη ην RAT εξγαιείν Poison Ivy ην νπνίν πξνζπαζεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εμεξρφκελε ζχλδεζε πξνο ηνλ C2 δηαθνκηζηή απφ ηε ζχξα TCP 443, 

απηφ δελ ζα έρεη απνηέιεζκα θαζψο κφλν ν Squid Proxy επηηξέπεηαη απφ ην firewall λα 

πξαγκαηνπνηεί εμεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζηε ζχξα TCP 443.      

 

 

Δηθόλα 27: Υξήζε firewall θαη proxy γηα ηελ παξεκπόδηζε εμεξρόκελεο θίλεζεο ηνπ 

RAT εξγαιείνπ Poison Ivy [21] 
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   Intrusion Detection Systems (IDS) 

Σα πζηήκαηα Αλίρλεπζεο Δηζβνιψλ (IDS) απνηεινχλ πινπνηήζεηο πιηθνχ ή 

ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ ηελ ζπλερή επηηήξεζε ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

θαθφβνπισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ θαηαγξαθή πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαζψο θαη 

ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ζνβαξέο θαηεγνξίεο απεηιψλ. 

Σα IDS ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Τπάξρνπλ ηα 

Network based IDS (NIDS) ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζην δίθηπν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ θίλεζε απφ θαη πξνο φιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ δηθηχνπ. Ζ 

παξαθνινχζεζε βέβαηα φιεο ηεο εηζεξρφκελεο θαη εμεξρφκελεο θίλεζεο ζε έλα κεγάιν 

δίθηπν κπνξεί επεξεάζεη ηελ απφδνζή ηνπ, γη’ απηφ νη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα ζέηνπλ 

θαλφλεο. Ζ άιιε θαηεγνξία είλαη ηα Host based IDS (HIDS) ηα νπνία παξαθνινπζνχλ 

ηελ εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε θίλεζε κηαο κφλν ζπζθεπήο ηνπ δηθηχνπ θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληνπίδνπλ. Δπίζεο ηα 

IDS δηαθξίλνληαη αλάινγα θαη κε ηε κέζνδν αλαγλψξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Έηζη 

έρνπκε ηα Signature based IDS, ηα νπνία ζπγθξίλνπλ ηα παθέηα πνπ παξαθνινπζνχλ κε 

ππνγξαθέο γλσζηψλ απεηιψλ φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηα antivirus πξνγξάκκαηα. Σν 

κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε αδπλακία εληνπηζκνχ λέσλ απεηιψλ γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρνπλ αθφκε δηαζέζηκεο ππνγξαθέο. Ζ άιιε θαηεγνξία είλαη ηα Anomaly 

based IDS, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ψζηε λα εληνπίζνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο θαη λα 

ηηο ραξαθηεξίζνπλ σο χπνπηεο. Σν κεηνλέθηεκα εδψ κπνξεί λα είλαη ε παξαγσγή ςεπδψο 

ζεηηθψλ (false positives) απνηειεζκάησλ.  

 

Intrusion Prevention Systems (IPS) 

Σα πζηήκαηα Απνηξνπήο Δηζβνιψλ (IPS) θηλνχληαη ζηελ ίδηα θηινζνθία κε ηα 

IDS αιιά ε αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη απηνκαηνπνηεκέλε εθαξκνγή ελεξγεηψλ 

αληίδξαζεο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ φρη κφλν αλαγλσξίδνπλ ηηο 

απεηιέο αιιά αληηδξνχλ θαη ζε απηέο [1]. Έλα IPS ηνπνζεηείηαη ζην κνλνπάηη 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηε πεγή θαη ηνλ πξννξηζκφ θαη αλαιχεη ηηο ξνέο ηηο 

δηαδηθηπαθήο θίλεζεο κε ζθνπφ λα εληνπίζεη θαη λα απνηξέςεη εθκεηαιιεχζεηο 

εππαζεηψλ [44]. Οη ελέξγεηεο ελφο IPS γίλνληαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ απνζηνιή ελεκεξψζεσλ γηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ IDS, ηελ απφξξηςε θαθφβνπισλ παθέησλ, ηε θξαγή ηεο 
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δηαδηθηπαθήο θίλεζεο απφ ηε δηεχζπλζε ηεο πεγήο θαη επαλαθνξά ηεο ζχλδεζεο φηαλ 

απαηηείηαη. Έλα IPS πξέπεη λα απνθξίλεηαη γξήγνξα ψζηε λα κελ πξνθαιεί ζπκθφξεζε 

ζην δίθηπν θαη λα αλαγλσξίδεη αιιά θαη λα αληηδξά κε αθξίβεηα ζε πεξηζηαηηθά 

αζθάιεηαο απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία ςεπδψλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ (false 

positives) πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ.    

     

Penetration Testing 

To Penetration Testing είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εθηεινχληαη ελέξγεηεο 

αληίζηνηρεο κε απηέο πνπ ζα εθηεινχζε έλαο θαθφβνπινο ρξήζηεο ζε έλα ζχζηεκα ζηφρν 

κε ζθνπφ λα αλαθαιπθζνχλ ηπρφλ εππάζεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα θαηαγξαθνχλ θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ηεθκεξησκέλα ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα παξζνχλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. To Penetration Testing γίλεηαη γηα δχν ιφγνπο. 

Δίηε γηα λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αζθάιεηαο (security awareness) 

πξνο ηελ δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ, είηε γηα λα δνθηκάζεη ηηο δπλαηφηεηεο αλαγλψξηζεο 

θαη αληίδξαζεο ζε πεξηπηψζεηο εηζβνιψλ [45]. Ζ ζπλεζηζκέλε κεζνδνινγία εθηέιεζεο 

ελφο Penetration Test πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα: 

 ρεδηαζκφο θαη πξνεηνηκαζία ηνπ Penetration Test. 

 πιινγή θαη αλάιπζε πιεξνθνξηψλ. 

 Αλαγλψξηζε εππαζεηψλ. 

 Δθκεηάιιεπζε εππαζεηψλ. 

 Καηαγξαθή θαη αλάιπζε ζπκπεξαζκάησλ. 

 Καζαξηζκφο Ηρλψλ/Δλεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Δπίζεο ην Penetration Test κπνξεί λα δηαθξίλεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Black Box Penetration Testing 

Πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα ππάξρεη πξνεγνχκελε γλψζε γηα ην ζχζηεκα ή δπλαηφηεηα 

θπζηθήο πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα ζηφρν. 

White Box Penetration Testing 

Πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη πιήξεο ή κεξηθή γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη 

δπλαηφηεηα θπζηθήο πξφζβαζεο. 

Σν Penetration Testing απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ππνδνκψλ αιιά κπνξεί λα δείμεη ην δξφκν γηα ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζε ηερλνινγίεο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζα απμήζνπλ ην επίπεδν αζθάιεηαο.  
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Data Leak Prevention (DLP) 

Ζ Απνηξνπή Γηαξξνήο Γεδνκέλσλ (DLP) απνηειεί κηα ηερλνινγία αζθάιεηαο ε 

νπνία αλαγλσξίδεη θαη απνηξέπεη πηζαλά ξήγκαηα ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηαθνξά απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ εθηφο ηνπ δηθηχνπ ελφο  

νξγαληζκνχ [6]. Σα ζπζηήκαηα DLP ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο φπσο θαηαρσξεκέλν 

πεξηερφκελν, ιέμεηο θιεηδηά, κεηαδεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα λα εληνπίζνπλ 

εκπηζηεπηηθέο ή απφξξεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ εμεξρφκελε θίλεζε. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη 

ν απψηεξνο ζθνπφο ησλ APT επηζέζεσλ είλαη ε δηαθπγή δεδνκέλσλ (data exfiltration), 

ηφηε εχθνια αληηιακβαλφκαζηε φηη ε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ζπληειεί 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ έλαληη ησλ APT επηζέζεσλ. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλάκε 

φηη νη πξνεγκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο APT επηζέζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθάκπηνπλ αξθεηέο απφ ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο άκπλαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ DLP, ηερληθέο παξαπιάλεζεο, θξππηνγξάθεζεο, 

ηκεκαηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνο δηαθπγή θ.ά. κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. 

 

Patch Management 

Έλα ζχζηεκα ή κία πνιηηηθή Γηαρείξηζεο Δλεκεξψζεσλ (Patch Management) 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ζ’ απηήλ ηε λέα επνρή απεηιψλ. Ζ απφθαζε γηα ην πνηεο 

ελεκεξψζεηο, ζε πνηα ζπζηήκαηα θαη ζε πνηα ρξνληθή ζηηγκή ζα εθαξκνζηνχλ κπνξεί λα 

απνηξέςεη ή λα πεξηνξίζεη ηελ εθκεηάιιεπζε εππαζεηψλ. Αλ θαη δελ κπνξνχλ λα 

απνηξαπνχλ εθκεηαιιεχζεηο κεδεληθήο κέξαο (0-day exploits), σζηφζν κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ε πεξαηηέξσ εμάπισζε κφιηο ε ελεκέξσζε γίλεη δηαζέζηκε απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή [42]. 

    

Network Segmentation and Segregation 

Ζ Σκεκαηνπνίεζε Γηθηχνπ (Network Segmentation) πεξηιακβάλεη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηνπ δηθηχνπ ζε κηθξφηεξα δίθηπα. Ζ Απνκφλσζε Γηθηχνπ (Network 

Segregation) θαζνξίδεη κέζα απφ θαλφλεο πνηεο ζπζθεπέο επηηξέπεηαη λα επηθνηλσλνχλ 

κε άιιεο ζπζθεπέο ζηα πιαίζηα ηνπ δηθηχνπ [46]. θνπφο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

Σκεκαηνπνίεζεο θαη Απνκφλσζεο Γηθηχνπ είλαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ηξφπνη θαη ηα 

επίπεδα πξφζβαζεο ζε επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπζηήκαηα θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ 

δελ ηηο ρξεηάδνληαη. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε firewall 
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εζσηεξηθά ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν ζα απνηξέπεη ή ζα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία 

ζπζηεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο δηαθνκηζηέο αλαιφγσο ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ηελ 

ρξεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο επηθνηλσλίαο [42]. ηηο APT επηζέζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

παξαβηαζηνχλ πνιιαπιά ζπζηήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Ζ Σκεκαηνπνίεζε θαη 

Απνκφλσζε Γηθηχνπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην pivoting ή lateral movement. 

 

Sandbox 

To Sandbox είλαη έλα απνκνλσκέλν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν επηηξέπεη 

ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο εθηειέζηκνπ αξρείνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπινπ 

θψδηθα πξηλ επηηξαπεί ε είζνδφο ηνπ ζηηο ππνδνκέο ελφο νξγαληζκνχ [6]. Σν άλνηγκα 

θαθφβνπισλ αξρείσλ φπσο εθηειέζηκσλ, αξρείσλ εθαξκνγψλ γξαθείνπ (doc, xls, pdf 

θηι) θαη ζπλεκκέλσλ αξρείσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζην 

ειεγρφκελν απνκνλσκέλν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Sandbox. Ωζηφζν, ζηηο APT 

επηζέζεηο ηα πξνεγκέλα θαθφβνπια ινγηζκηθά ζπρλά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ 

ηνπ Sandbox θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο γηα ηελ απφθξπςή ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ 

απνθπγή ηεο αλάιπζήο ηνπο [42]. Έλα παξάδεηγκα Sandbox είλαη ε «Πξνζηαηεπκέλε 

Πξνβνιή» πνπ πξνζθέξεη ην Microsoft Office απφ ηελ έθδνζε 2010 θη έπεηηα, φπνπ  

αξρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαμηφπηζηεο δηαδηθηπαθέο πεγέο ή σο ζπλεκκέλα αξρεία 

ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ αλνίγνληαη ζε πξνζηαηεπκέλε πξνβνιή ψζηε λα απνηξαπεί ε 

εθηέιεζε θαθφβνπινπ θψδηθα πνπ πηζαλφλ βξίζθεηαη ελζσκαησκέλνο ζηα αξρεία απηά. 

Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα αξρεία πνπ αληηγξάθνληαη ηνπηθά ζε έλα ζχζηεκα, γηα 

παξάδεηγκα κέζσ USB θνξεηήο ζπζθεπήο. 

 

 

Δηθόλα 28: Ζ ιεηηνπξγία «Πξνζηαηεπκέλεο Πξνβνιήο» ηνπ MS Office [47] 
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Database Activity Management (DAM) 

Σα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Γξαζηεξηνηήησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (DAM) 

ζπιιέγνπλ θαη θαηαγξάθνπλ φιε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηειείηαη ζε κηα Βάζε 

Γεδνκέλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη φισλ 

ησλ SQL ζπλαιιαγψλ [48]. Πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αζθαινχο απνζήθεπζεο ησλ 

θαηαγξαθψλ απηψλ εθηφο ηεο ΒΓ. Δίλαη αλεμάξηεηα ηεο πιαηθφξκαο DBMS πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη (πρ. Oracle, Microsoft, IBM θηι.) θαη κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ θαη 

λα ζπζρεηίδνπλ δξαζηεξηφηεηεο απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο DMBS. Δπίζεο, 

επηβάινπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ. Σέινο παξάγνπλ εηδνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε παξαβηάζεηο ηεο πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία ελφο θαλφλα πνπ ζα παξάγεη 

εηδνπνίεζε πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη έλα εξψηεκα πξνο ηε Βάζε 

Γεδνκέλσλ ζην πεδίν ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ην δεηνχκελν είλαη 

ε επηζηξνθή άλσ ησλ 5 απνηειεζκάησλ. ηα πιαίζηα ησλ APT επηζέζεσλ ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ειέγρνληαο θαη 

ελεκεξψλνληαο γηα αζπλήζηζηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ.     

 

Deep Packet Inspection (DPI) 

Ο Έιεγρνο Παθέησλ ζε Βάζνο (DPI) απνηειεί κηα ηερλνινγία αζθάιεηαο πνπ 

ζηελ νπζία ηεο ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ησλ ζπζηεκάησλ IDS θαη IPS κ’ απηή ελφο 

παξαδνζηαθνχ firewall. ε αληίζεζε κε ην firewall πνπ είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη κφλν ηηο 

επηθεθαιίδεο (headers) ησλ παθέησλ πνπ κεηαδίδνληαη, έλα ζχζηεκα DPI  εμεηάδεη ην 

σθέιηκν θνξηίν (payload) ηνπ παθέηνπ θαη ιακβάλεη απνθάζεηο βάζεη θαλφλσλ (rule-

based) πνπ βαζίδνληαη ζε ππνγξαθέο ή κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα [49]. Ζ δπλαηφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ DPI λα ιεηηνπξγνχλ ζηα επίπεδα 1 έσο 7 ηνπ κνληέινπ αλαθνξάο OSI 

θαη θπξίσο ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηα επίπεδα 4 έσο 7 πξνζθέξεη κεγάιε νξαηφηεηα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην δίθηπν θαη απνθαιχπηεη ηελ πξαγκαηηθή 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ [50]. Γηα παξάδεηγκα, κηα αλάιπζε ζην επίπεδν εθαξκνγήο ζα 

κπνξνχζε λα απνθαιχςεη φηη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ κηα εθαξκνγή P2P ε νπνία 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί απφ νπνηαδήπνηε δηαζέζηκε ζχξα, γεγνλφο πνπ δελ ζα 

κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη έλα ζπκβαηηθφ firewall. 
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File Integrity Monitoring (FIM) 

Ζ ηερλνινγία Παξαθνινχζεζεο Αθεξαηφηεηαο Αξρείσλ (FIM) κπνξεί λα 

παξέρεηαη σο κεκνλσκέλν ζχζηεκα ή λα ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ζχζηεκα IDS θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε θαη επηβεβαίσζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

θξίζηκσλ αξρείσλ θαζψο θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα αιιαγέο ζηα αξρεία απηά πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαβίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο [51]. Φπζηθά ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνδνκψλ θαη θάζε αξρείνπ ελφο νξγαληζκνχ ζα 

θαζηζηνχζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία κε πξαθηηθή, γη’ απηφ απαηηείηαη έλα ζχζηεκα 

FIM λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ αξρείσλ πνπ ζα επηηεξνχληαη θαη ζε ηη 

βαζκφ, αιιά βαζηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί 

παξακέλεη ν δηαρεηξηζηήο πνπ ζα ηελ εθαξκφζεη. Έλα ζχζηεκα FIM ιεηηνπξγεί 

ππνινγίδνληαο έλα θξππηνγξαθηθφ άζξνηζκα ειέγρνπ (cryptographic checksum) γηα 

θάζε αξρείν πνπ επηηεξεί, ην νπνίν επαλαυπνινγίδεη θαη ζπγθξίλεη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ κπνξεί 

λα ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε κηαο APT επίζεζεο.     

     

Security information and event management (SIEM) 

Σα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ θαη Γεγνλφησλ Αζθάιεηαο (SIEM)  

έρνπλ σο ζθνπφ λα δέρνληαη κελχκαηα θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ (event logs) θαη ξνέο 

πιεξνθνξηψλ απφ έλα επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ φπσο είλαη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

αζθάιεηαο, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, θαη άιια ζπζηήκαηα, πνπ δχλαηαη λα παξάζρνπλ 

πιεξνθνξίεο  θαη γεγνλφηα ηα νπνία αλαιχνληαη θαη ζπζρεηίδνληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ 

πεξηζηαηηθψλ αζθάιεηαο θαη ηελ ελεκέξσζε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηδνπνηήζεσλ 

αζθάιεηαο (security alerts) πξνο ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο [52]. Απνηειεί ζηελ νπζία έλα 

θεληξηθφ ζεκείν ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο θαη γεγνλφηα γηα ηελ 

αζθάιεηα ησλ ππνδνκψλ απφ εηεξνγελή ζπζηήκαηα θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ δηαρείξηζε θαη 

αμηνπνίεζε ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο. Οη  πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη, 

ζπζρεηίδνληαη κε πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο (rule-based) γηα ηελ παξαγσγή αλαθνξψλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ηα νπνία κπνξεί λα απαηηνχλ 

ηελ άκεζε ιήςε ελεξγεηψλ απφ ηνπο εηδηθνχο αζθαιείαο. Καζψο φκσο ν ζρεδηαζκφο, ε 

παξακεηξνπνίεζε θαη ε αληίδξαζε ζηα πεξηζηαηηθά πεξηιακβάλνπλ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα, απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν θαη ζσζηά ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ ψζηε ε 
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εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο SIEM λα είλαη επηηπρήο θαη λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ 

πεξίπησζε APT επηζέζεσλ. 

 

Whitelisting 

   ηηο APT επηζέζεηο ηα θαθφβνπια ινγηζκηθά ζα επηρεηξήζνπλ λα ζπλδεζνχλ 

ζηνπο C2 δηαθνκηζηέο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ εληνιέο αιιά θαη ηελ δηαθπγή ησλ 

δεδνκέλσλ (data exfiltration) πνπ ππνθιέπηνπλ. Αληί ινηπφλ ηεο εθαξκνγήο κηαο κεξηθήο 

απαγφξεπζεο κέζσ blacklist φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα θξαγήο ησλ θαθφβνπισλ 

ινγηζκηθψλ θαη δηθηπαθψλ πξννξηζκψλ κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλαγλψξηζή ηνπο ή 

πηζαλνινγηθά, κπνξεί λα εθαξκνζηεί κηα θαζνιηθή απαγφξεπζε θαη κέζσ whitelisting  

[42] λα επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη αξρείσλ θαζψο θαη ε εηζεξρφκελε ή ε 

εμεξρφκελε θίλεζε απφ θαη πξνο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ή πεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδεηαη. Δθφζνλ ν 

κεραληζκφο πινπνίεζεο ηνπ whitelisting παξακέλεη αζθαιήο, ε κέζνδνο απηή παξέρεη 

εμαηξεηηθή αζθάιεηα δεδνκέλνπ φηη δε ζα κπνξνχζε λα επηηξαπεί γηα παξάδεηγκα ζε έλα 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ λα ζπλδεζεί  ζηνλ C2 δηαθνκηζηή ηνπ είηε γηα λα ιάβεη εληνιέο 

είηε γηα ηε δηαθπγή δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, απαηηείηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ζηελ 

παξακεηξνπνίεζε κηαο ηέηνηαο πινπνίεζεο ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία 

ελφο νξγαληζκνχ αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αληηδξάζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππνδνκψλ ιφγσ ησλ απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο ζε 

εθαξκνγέο θαη δηαδηθηπαθνχο πξννξηζκνχο. 

   

Honeypots 

Έλα honeypot απνηειεί έλα είδνο «δνιψκαηνο» κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ησλ 

επηηηζέκελσλ. Ωο honeypot κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί  έλα ζχζηεκα ή έλα ζχλνιν 

ζπζηεκάησλ, κηα ππεξεζία, κηα εθαξκνγή ή αθφκε θη έλα ηκήκα πιεξνθνξίαο πνπ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα αληρλεπζεί, λα απνηειέζεη ζηφρν επίζεζεο, λα παξαβηαζηεί θαη γεληθά 

λα πξνζπειαζηεί κε κε εμνπζηνδνηεκέλν ηξφπν [53]. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επηηεινχληαη κεηαμχ ελφο honeypot  θαη ηνπ επηηηζέκελνπ παξαθνινπζνχληαη θαη 

αλαιχνληαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ λέεο εππάζεηεο θαη εθκεηαιιεχζεηο, λέεο ηερληθέο επίζεζεο 

θαη θαθφβνπια ινγηζκηθά, λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηηηζέκελσλ θηι. Έλα 

honeypot νθείιεη, λα ζπκπεξηθέξεηαη αθξηβψο φπσο θαη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα 
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παξαγσγήο ην νπνίν κηκείηαη ψζηε ν επηηηζέκελνο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη 

ηε ρξήζε ηνπ honeypot. Δπίζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη δηα κέζν ηνπ honeypot δελ 

κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ ή λα πξνζπειαζηνχλ κε κε εμνπζηνδνηεκέλν ηξφπν 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Σέινο ηα ζπζηήκαηα honeypot κπνξνχλ λα εμαπαηήζνπλ ηνλ 

επηηηζέκελν ν νπνίνο ζα ζπαηαιήζεη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα παξαβηάζεη έλα 

ζχζηεκα ην νπνίν εζθαικέλα ζα ζεσξήζεη παξαγσγηθφ.    
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 6 Δλεξγεηηθή Άκπλα  

 6.1  Οξηζκόο 

Με ηνλ φξν Δλεξγεηηθή Άκπλα (Active Defense) ζηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία 

αλαθεξφκαζηε ζηελ ρξήζε πεξηνξηζκέλσλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη αληεπηζέζεσλ γηα 

λα ζηεξήζνπκε απφ ηνλ ερζξφ κηα δηαθηινληθνχκελε πεξηνρή ή ζέζε [54]. Αληίζηνηρα 

ζην Κπβεξλνρψξν, κε ηνλ φξν Δλεξγεηηθή Άκπλα ή Δλεξγεηηθή Κπβεξλνάκπλα (Active 

Cyber Defense), ππνλννχκε κηα ζηξαηησηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 

δηθηχνπ καο θάλνληαο ρξήζε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ηερληθψλ θαη επθπΐαο κε ζθνπφ 

ηελ πξφβιεςε επηζέζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθνπή απηψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ 

πηζαλή αλαγλψξηζε ησλ επηηηζέκελσλ κφιηο απηνί εληνπηζηνχλ ζην δίθηπφ καο [55]. 

Ζ Δλεξγεηηθή Άκπλα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ επηηειείηαη. Απηέο είλαη νη πξνιεπηηθέο επηζέζεηο 

(preemptive attacks), νη αληεπηζέζεηο (counterattacks) θαη ε ελεξγεηηθή παξαπιάλεζε 

(active deception) [56]. θνπφο ησλ πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ είλαη λα απνηξέςνπλ ηνλ 

επηηηζέκελν απφ ην λα εμαπνιχζεη κηα επηηπρεκέλε επίζεζε ελαληίσλ ησλ ππνδνκψλ ηνπ 

ακπλφκελνπ, νπζηαζηηθά αιιάδνληαο ηνπ ξφινπο θαη θέξλνληαο ηνλ ακπλφκελν ζηε 

ζέζε ηνπ επηηηζέκελνπ ψζηε λα ζηνρεχζεη θαη θαηαζηξέςεη πξψηνο ηηο ππνδνκέο ηνπ 

αληηπάινπ. Οη αληεπηζέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ή αθξηβψο κεηά ηελ 

αξρηθή επίζεζε ηνπ αληηπάινπ ελαληίνλ ησλ ππνδνκψλ καο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

κηαο ζηαζεξήο γξακκήο άκπλαο ε νπνία ζα εκπνδίζεη ηνλ αληίπαιν λα ραιαξψζεη πίζσ 

απφ απηήλ. Ζ ελεξγεηηθή παξαπιάλεζε έρεη σο ζηφρν λα δηνρεηεχζεη κηα επίζεζε 

καθξηά απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ακπλφκελνπ θαη ζηελ νπζία ζε έλα εηθνληθφ 

κνληέιν ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ακπλφκελνο νδεγεί ηνλ εηζβνιέα ζην λα πηζηέςεη φηη 

ε επίζεζή ηνπ είλαη επηηπρήο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη εμνπδεηεξσζεί. Ζ αλάγθε 

γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο πνιηηηθήο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ην θφζηνο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ππνδνκψλ ελφο νξγαληζκνχ 

ζπλερψο απμάλεηαη θαζψο απαηηνχληαη λέα θαη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα άκπλαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εμειηγκέλσλ απεηιψλ θαη ρσξίο απηφ λα είλαη πάληνηε εθηθηφ. Δηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε ησλ APT επηζέζεσλ φπνπ ν επηηηζέκελνο έρεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη ζθνπφ, 

ζα επηκείλεη έσο φηνπ εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν επηηίζεηαη. 

Δπηπιένλ ε πξνζηαζία θξίζηκσλ ππνδνκψλ δσηηθήο ζεκαζίαο  γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πνιηηψλ κηαο ρψξαο κπνξεί λα θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο εθαξκνγήο κηαο 
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πνιηηηθήο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο. Σν πιένλ θαηάιιειν παξάδεηγκα γηα ηελ αηηηνιφγεζε 

απηήο ηεο πξφηαζεο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Stuxnet. Μηα αλάινγε επίζεζε ζε έλαλ 

ππξεληθφ ζηαζκφ φπνπ ηα ζπζηήκαηα άκπλαο ζα έρνπλ απνηχρεη ζα κπνξνχζε λα έρεη 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνλ πιεζπζκφ εθηφο θη αλ κέζσ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο 

γηλφηαλ δπλαηή ε δηαθνπή ηεο αξρηθήο επίζεζεο.  

 6.2  Εεηήκαηα 

Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε Δλεξγεηηθή Άκπλα δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

εθδίθεζε. Αλ εηδσζεί σο ηέηνηα ηφηε νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα είλαη 

νιέζξηεο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο λνκηκφηεηαο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη ελέξγεηεο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνχλ έθλνκεο. Καζψο δελ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο ε λνκηθή ππφζηαζε ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο, 

πεξηνξηδφκαζηε ζηε ζπλέρεηα ζην λα εθζέζνπκε κεξηθέο ζθέςεηο θαη απφςεηο ζρεηηθά κε 

ηηο πηζαλέο λνκηθέο επηπηψζεηο αιιά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο κηα πνιηηηθήο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κε λνκηθνχο ζπκβνχινπο ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα λφκηκα  

φξηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο θαη λα κελ βξεζεί ν νξγαληζκφο πνπ ηηο 

εθαξκφδεη ππφινγνο ηέιεζεο παξάλνκσλ πξάμεσλ . Κη απηφ γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ν λφκνο απαγνξεχεη ξεηά ηελ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο απηή πξαγκαηνπνηείηαη. ηελ 

Διιάδα ηα άξζξα ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 370Β, 370Γ θαη 386Α φπσο απηά ζεζπίζηεθαλ 

κε ηνλ Ν. 1805/88 αθνξνχλ εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη κε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο (computer crimes) [57]. ’ απηά ζπγθαηαιέγεηαη ε πξφζβαζε ζε ζηνηρεία 

πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε ππνινγηζηή ή ζε πεξηθεξεηαθή κλήκε ππνινγηζηή ή κεηαδίδνληαη 

κε ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, εθφζνλ νη πξάμεηο απηέο έγηλαλ ρσξίο δηθαίσκα ηδίσο 

κε παξαβίαζε απαγνξεχζεσλ ή κέηξσλ αζθαιείαο πνπ είρε ιάβεη ν λφκηκνο θάηνρφο 

ηνπο (άξζξν 370Γ ηνπ Π.Κ.). Δπηπιένλ εηδηθή λνκνζεζία δηαζθαιίδεη ην απφξξεην ησλ 

επηθνηλσληψλ θαη πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ ηδησηηθήο 

δσή. πγθεθξηκέλα ν Ν. 2225/1994 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

αληαπφθξηζεο θαη επηθνηλσλίαο», ν N. 3115/2003 «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ 

ησλ Δπηθνηλσληψλ», ην Π.Γ. 47/2005 «Γηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη νξγαλσηηθέο εγγπήζεηο 

γηα ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπ», ν Ν. 

3471/2006  «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 
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ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ» θαη πξάμεηο ηεο ΑΓΑΔ θαη ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ [58]. Αληηθείκελν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ απνηεινχλ 

ηφζν ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο φζν θαη ηα δεδνκέλα ζέζεο θαη θίλεζεο. Ζ άξζε 

ηνπ απνξξήηνπ επηηξέπεηαη κφλν απφ Αξκφδηα Αξρή ε νπνία είλαη , Γηθαζηηθή ή άιιε 

πνιηηηθή, ζηξαηησηηθή ή αζηπλνκηθή δεκφζηα αξρή, ε νπνία δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη 

αίηεζε γηα άξζε ηνπ απνξξήηνπ θαη λα ιάβεη ηα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο (Π.Γ. 

47/2005). πλεπψο ε απφθαζε εθαξκνγήο κηαο πνιηηηθήο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο, ηδίσο 

φηαλ απηή πεξηιακβάλεη επηζεηηθέο ελέξγεηεο ζηα ζπζηήκαηα ηνπ αληηπάινπ, ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. Δπίζεο, νη επηζέζεηο APT ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο δελ πεξηνξίδνληαη ζηα ζχλνξα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Δπνκέλσο, ελέξγεηεο 

ζηα πιαίζηα ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο κπνξεί λα απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

ζπζηήκαηα θαη ππνδνκέο πνπ δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ησλ ρσξψλ πνπ ηα 

θηινμελνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Πξάμε γηα Απάηε θαη Καηάρξεζε κέζσ Τπνινγηζηή 

(Computer Fraud and Abuse Act – CFAA) ζηελ Ακεξηθή [59] ή απφ Γηεζλήο πκβάζεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε «χκβαζε γηα ην Κπβεξλνέγθιεκα» (Convention on 

Cybercrime) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο [60]. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ αξθεί ε 

πνιηηηθή λα ζπκκνξθψλεηαη κφλν σο πξνο ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

πηνζεηείηαη αιιά θαη κε απηήλ ηεο ρψξαο ή ησλ ρσξψλ πνπ κπνξεί λα εκπιέθνληαη. 

Δπηπιένλ, έλα αζαθέο λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ Δλεξγεηηθή Άκπλα κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ άξλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ην πξνζσπηθφ ελφο νξγαληζκνχ ππφ ηνλ 

θφβν αηνκηθψλ λνκηθψλ ζπλεπεηψλ. Αθφκε φκσο θη αλ ππνζέζνπκε φηη δεκηνπξγείηαη 

θάπνηα ζηηγκή εθείλν ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη ηε ρξήζε Δλεξγεηηθήο Άκπλαο 

θαη θπξίσο ησλ επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα λφκηκνπο ζθνπνχο, πξφζζεηα πξνβιήκαηα 

αλαδεηνχλ ιχζε. Ση γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί 

παξαβηαζκέλα ζπζηήκαηα άιισλ λφκηκσλ νξγαληζκψλ ή ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ νη 

νπνίνη δελ έρνπλ γλψζε γηα ηελ παξαβίαζε απηή [61]; Ση ζα γίλεη αλ ην παξαβηαζκέλν 

ζχζηεκα βξίζθεηαη εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζθνπεχεη λα επηηεζεί; Θα 

επηηεζεί ζηηο δηθέο ηνπ ππνδνκέο; Ση ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη κηα επίζεζε ζε έλα 

παξαβηαζκέλν ζχζηεκα ελφο νξγαληζκνχ ην νπνίν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ, πρ. ελφο λνζνθνκείνπ; Μηα άπνςε ζα βαζίδνληαλ ζηε ινγηθή φηη ηα 

ζπζηήκαηα απηά έρνπλ ήδε παξαβηαζηεί θαη βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

επηηηζέκελνπ, ζπλεπψο κηα επίζεζε ζ’ απηά ζα ήηαλ δηθαηνινγεκέλε κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία άιισλ ζπζηεκάησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξρηθήο επίζεζεο. Μηα άιιε 
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άπνςε ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί ζηε ινγηθή φηη ε πξφζβαζε ζην παξαβηαζκέλν 

ζχζηεκα κέζσ Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη γηα ηελ εθαξκνγή 

ελεκεξψζεσλ θαη αληηκέηξσλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε επίζεζε ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε 

πξφθιεζε δεκηάο ζην ζχζηεκα. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δλεξγεηηθήο Άκπλαο θαη ζηελ απνθπγή ησλ παξάπιεπξσλ απσιεηψλ (collateral 

damage). Γηα παξάδεηγκα ε πξφθιεζε δεκηάο ζηνλ εμνπιηζκφ ή ηα ζπζηήκαηα ηνπ ISP 

ηνπ επηηηζέκελνπ ή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ακπλφκελνπ, πέξα απφ ηηο λνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη, κπνξεί λα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θήκε ελφο 

νξγαληζκνχ. Ζ αμηνπηζηία θαη ε θήκε ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα πιεγνχλ επίζεο απφ 

κε δηθαηνινγεκέλε ή ππεξβάιινπζα ρξήζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο. ε 

θάζε πεξίπησζε ην φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή κηαο πνιηηηθήο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζαθψο κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο ή ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο θη επίζεο 

λα έρεη δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ εθαξκνζηεί ζσζηά θαη έρνπλ  εμαληιεζεί νη δπλαηφηεηεο 

ηεο Παζεηηθήο Άκπλαο.          

 

 6.3  Δξγαιεία 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ κεξηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ είλαη 

δηαζέζηκα ζηα πιαίζηα ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο. Ζ δηαλνκή Active Defense Harbinger 

Distribution (ADHD) είλαη κηα δηαλνκή Linux βαζηζκέλε ζην Λ Ubuntu 12.04 LTS ε 

νπνία δηαζέηεη έλα πιήζνο εγθαηεζηεκέλσλ θαη πξν-ξπζκηζκέλσλ εξγαιείσλ 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ ελεξγεηηθή άκπλα [62]. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαλνκήο 

είλαη λα βνεζήζεη ηνπ ακπλφκελνπο λα αληεπηηεζνχλ (strike back) ζηνπο αληηπάινπο ηνπο 

απφ ηε θάζε ηεο αλαγλψξηζεο (reconnaissance) κέρξη ηε θάζε ηεο εμαγσγήο δεδνκέλσλ 

(data exfiltration). Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη παξέρνπλ δπλαηφηεηεο φπσο ν 

εληνπηζκφο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ αληηπάινπ αθφκε θαη φηαλ απηφο πξνζπαζεί λα 

απνθξχςεη ηε ζέζε ηνπ, δπλαηφηεηεο παξφκνηεο κε απηέο ησλ ζπζηεκάησλ honeypot κε 

ζθνπφ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε, απνπξνζαλαηνιηζκφ θαη απνηξνπή ηεο επίζεζεο απφ 

ηνλ αληίπαιν θαζψο εξγαιεία παξφκνηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηηηζέκελνη 

φπσο ζπιινγέο θνηλσληθήο κεραληθήο, εξγαιεία εληνπηζκνχ εππαζεηψλ θαη ην γλσζηφ 

Metasploit Framework (MSF). ην βηβιίν ηνπο Offensive Countermeasures: The Art of 

Active Defense, νη John Strand θαη Paul Asadoorian ρσξίδνπλ ηα επηζεηηθά αληίκεηξα 

(offensive countermeasures) ζε ηξείο θαηεγνξίεο: Όριεζε (Annoyance), Υαξαθηεξηζκφο 

(Attribution) θαη Δπίζεζε (Attack) ή ζην επθνινκλεκφλεπην AAA [63]. Σα εξγαιεία θαη 
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ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη δνθηκάζηεθαλ ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ κηα εηθνληθή κεραλή (192.168.162.136) ε νπνία εθηειεί ηελ δηαλνκή 

Debian Kali Linux ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα penetration testing θαη forensics θαη απφ 

εθεί ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηζέζεηο ζηελ δεχηεξε εηθνληθή κεραλή (192.168.162.140 

ή .141) ε νπνία εθηειεί ηελ δηαλνκή Active Defense Harbinger Distribution (ADHD) ή 

ζε θάπνηα παξαδείγκαηα κηα εηθνληθή κεραληθή κε Λ Windows XP. Σα εξγαιεία πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα  έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ξπζκηζηεί κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επίδεημεο θαη εθηζηάηαη ε πξνζνρή φηη ε εθηέιεζε ηνπο ζε 

παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη ε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κπνξεί 

λα απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο θαζψο θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ψζηε λα κε 

πξνθιεζνχλ ηερληθά ή λνκηθά πξνβιήκαηα ζε φπνηνλ εθαξκφζεη ηα εξγαιεία θαη ηηο 

κεζφδνπο ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην.   

 6.3.1 Όχληση 

θνπφο ηεο φριεζεο είλαη λα δπζθνιέςεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ επηηηζέκελνπ ψζηε 

λα απμεζεί ην θφζηνο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη απφ πιεπξάο ηνπ γηα ηελ 

παξαβίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ακπλφκελνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζε 

ιάζε θαη ζπλεπψο ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ. Δπίζεο ζα δψζεη έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

πεξηζψξην ζηνλ ακπλφκελν λα πξνεηνηκάζεη ηελ αληίδξαζή ηνπ.  

  

Spidertrap 

Σν εξγαιείν Spidertrap κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ρξήζηκε παγίδα ηνπνζεηεκέλε 

είηε εζσηεξηθά ζην δίθηπφ καο είηε ζε θάπνηνλ Webserver. Σν Spidertrap δεκηνπξγεί 

ζπλερψο ηπραίνπο ζπλδέζκνπο (links). Απηφ κπνξεί λα απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνίεη crawlers γηα λα αλαθαιχςεη φινπο ηνπο 

ζπλδέζκνπο, ηνπο θαηαιφγνπο θαη ηα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηφο καο. O crawler ζα βξεζεί 

ζε έλαλ αηέξκνλν βξφγρν φπνπ ζπλερψο ζα αλαθαιχπηεη λένπο ζπλδέζκνπο θαη είηε ζα 

απνηχρεη θαη ζα θαηαξξεχζεη, είηε ζα έρεη πξνθαιέζεη κεγάιε θίλεζε ζην δίθηπν 

γεγνλφο πνπ ζα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ ζην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο. Σν Spidertrap βξίζθεηαη 

πξν-εγθαηεζηεκέλν ζην ADHD ζηε ζέζε /opt/spidertrap. Ζ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο 

γίλεηαη κε ηελ εληνιή, ..$python2 spidertrap.py . ην ζεκείν απηφ ν server έρεη εθθηλήζεη 

θαη δέρεηαη εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο εμ’ νξηζκνχ ζηε ζχξα 8000. ην αθφινπζν 

ζηηγκηφηππν θαίλεηαη ηφζν ε έλαξμε ηνπ server Spidertrap ζηε ζχξα 8000, φζν θαη ηα 

αηηήκαηα GET απφ ηνλ επηηηζέκελν (IP, Ζκ/λία, χλδεζκνο).  
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Δηθόλα 29: Δθθίλεζε ηνπ Spidertrap  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηηηζέκελνπ αλ επηρεηξήζνπκε ζηνλ server πνπ εθηειείηαη 

ην Spidertrap εκθαλίδνληαη ηα links πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη θάζε θνξά πνπ επηιέγεηαη 

έλα link, δεκηνπξγείηαη έλα λέν ζχλνιν απφ links. 

 

 

Δηθόλα 30: Απηόκαηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ 

Ο επηηηζέκελνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ web crawler φπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνλ Dirbuster ηνπ OWASP ν νπνίνο πξαγκαηνπνηεί brute force ζε θαηαιφγνπο θαη 

αξρεία ζε δηαθνκηζηέο γηα λα αλαθαιχςεη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ή άιια ρξήζηκα αξρεία θαη θαηαιφγνπο πνπ κπνξεί λα είλαη θξπθά θαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε κηα επίζεζε. Σν Dirbuster πξνζθέξεη 9 δηαθνξεηηθέο ιίζηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κεηά απφ crawling ζην Internet θαη ζπιιέγνληαο θαηαιφγνπο θαη αξρεία 
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απφ απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη developers [64]. Αλ εθηειέζνπκε ην Spidertrap κε ηελ 

δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεη λα ην ηξνθνδνηνχκε κε ιίζηεο ζπλδέζκσλ ή θαηαιφγσλ, ηφηε 

ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ίδηεο ιίζηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη crawlers 

ησλ επηηηζέκελσλ, πρ. ηνπ Dirbuster, κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαην γηα ηνλ 

επηηηζέκελν λα αλαθαιχςεη ηνπο πξαγκαηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα αξρεία αλάκεζα ζην 

πιήζνο ησλ εηθνληθψλ πνπ ζα έρεη δεκηνπξγήζεη ην Spidertrap. Ζ εθηέιεζε ηνπ 

Spidertrap κε ηξνθνδνζία ιίζηαο γίλεηαη κε ηελ εληνιή, ..$ python2 spidertrap [φλνκα 

ιίζηαο]. Σν παξαθάησ ζηηγκηφηππν δείρλεη ην GUI ηνπ OWASP Dirbaster θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ζην Spidertrap κε ρξήζε ηεο ίδηαο ιίζηαο. 

 

 

Δηθόλα 31: OWASP Dirbuster αλαδήηεζε ζην Spidetrap κε ρξήζε ηεο ίδηαο ιίζηαο 

 

Αθφκε έλα παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ wget crawler. Με ην Spidertrap 

ελεξγνπνηεκέλν ζα εθηειείηαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ νη πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο ή κέρξη λα 

ηεξκαηηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ απφ ην επηηηζέκελν. Ζ εληνιή wget –r –l4 –spider 

http://192.168.162.140:8000 ζα ειέγμεη, κε ην –r αλαδξνκηθά ηα links, κε ην –l4 κέρξη ηη 

βάζνο ζα θηάζεη ε αλαδξνκή (εδψ 4) θαη κε ην –spider δελ ζα απνζεθεπηεί ηίπνηα ζην 

ζχζηεκα καο θαη απιψο ζα δηαπεξάζεη φια ηα links. To Spidertrap κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

σο κηα παγίδα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζεζεο ή λα ελζσκαησζεί ζε κηα θξπθή θφξκα ζε 

κηα ζειίδα φπνπ φηαλ έλαο λφκηκνο ρξήζηεο ηελ αλνίγεη δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα αιιά έλαο 

crawler ζα νδεγεζεί ζην Spidertrap. Σέινο επεηδή ην Spidertrap ζα κπνξνχζε λα 



«Αλαγλψξηζε APT θαη αληηκεηψπηζε κε Active Defense», 

 Γνμαλίδεο Απφζηνινο  

66 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηνπο «επγεληθνχο» crawlers πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξεί λα πξνζηεζεί σο εμαίξεζε ζην αξρείν robots.txt ηνπ server. 

Σν robots.txt ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο Robots Exclusion Protocol, δίλεη νδεγίεο ζηα web 

robots ψζηε λα αγλννχλ ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο [65]. Ωζηφζν έλαο «άπιεζηνο» crawler 

φπσο είλαη ηα θαθφβνπια robots, ζπλήζσο αγλννχλ ηηο νδεγίεο απηέο.        

 

 

Δηθόλα 32: Έλαο wget crawler δελ ηεξκαηίδεη πνηέ θαηά ηελ αλαδήηεζε ζην 

Spidertrap 

Weblabyrinth 

Σν εξγαιείν Weblabyrinth έρεη ηελ ίδηα θηινζνθία κε Spidertrap, δειαδή ηελ 

παγίδεπζε ησλ crawlers. Οη δηαθνξέο ηνπο εληνπίδνληαη ζην φηη ην Weblabyrinth είλαη 

κηα PHP εθαξκνγή ε νπνία κπνξεί εχθνια λα ελζσκαησζεί ζε έλα παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα, π.ρ. κε έλαλ ζχλδεζκν ζε έλα θαλνληθφ site πνπ ζα νδεγεί ζε Weblabyrinth 

site. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ην Spidertrap, ην Weblabyrinth έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαγξάθεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ crawlers ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη κπνξεί, φηαλ 

μεπεξαζηνχλ ηα φξηα πνπ ζα ηεζνχλ, λα ζηέιλεη ελεκεξψζεηο ζην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο 

είηε κε email είηε κε ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζε θάπνην ζχζηεκα SIEM. ην αθφινπζν 

ζηηγκηφηππν βιέπνπκε ην θείκελν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα παξάδεηγκα (alice.txt) 

πνπ ζπλνδεχεη ην Weblabyrinth θαη ηνπο ζπλδέζκνπο νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη ηπραία. 

Κάπνηνη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη ηπραία παξαγφκελεο δηεπζχλζεηο 

email ψζηε λα ηξνθνδνηήζνπλ crawlers πνπ ηηο αλαδεηνχλ.  Ζ πξφζβαζε έγηλε απφ ηνλ 

επηηηζέκελν ζηε δηεχζπλζε http://192.168.162.140/labyrinth/index.php.   
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Δηθόλα 33: Κείκελν κε ηπραία παξαγόκελνπο ζπλδέζκνπο από ην Weblabyrinth 

ηε ζπλέρεηα εθηεινχκε απφ ηνλ επηηηζέκελν ην εξγαιεία w3af ην νπνίν ςάρλεη 

γηα εππάζεηεο ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο.    

 

Δηθόλα 34: Αλαδήηεζε εππαζεηώλ κε ην w3af ζην Weblabyrinth 

 

Ζ απφπεηξα απηή θαηαγξάθεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Weblabyrinth καδί κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ IP δηεχζπλζε, ηνλ crawler πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ην ρξφλν 

ζχλδεζεο (Unix timestamp) θαη ηνλ αξηζκφ ησλ links πνπ δεηήζεθαλ. Φαίλνληαη γηα 

παξάδεηγκα ε ρξήζε ησλ w3af, dirbuster θαη wget πνπ έγηλα απφ ηελ IP ηνπ 

επηηηζέκελνπ. 
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Δηθόλα 35: Καηαγξαθέο ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Weblabyrinth 

 

Σέινο ζην αξρείν config.inc.php ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θάθειν 

/var/www/labyrinth, κπνξνχκε λα νξίζνπκε : 

 Σν αξρείν απφ ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα links 

//Text file to generate text from 

'corpus' => 'tolis.txt', 

 

 Αλ θαη κε ηε πηζαλφηεηα ζα ππάξρνπλ ζηνπο ζπλδέζκνπο e-mail δηεπζχλζεηο θαη 

ζε πνην domain ζα αληηζηνηρνχλ 

bogus_email' => array( 

//Do we want to generate mailto: in addition to web links? 

'enabled' => true, 

//Domain to generate addresses to 

'domain' => 'example.com', 

//Probability (out of 100) of links generated to be e-mail 

'probability' => 7, 

 

 Σν βάζνο ζην νπνίν ζα ελεξγνπνηνχληαη νη εηδνπνηήζεηο 

//How many levels deep do we want to wait before we trigger an alert? 

  'alert_levels_deep' => 3, 

 Αλ ζέινπκε ε ελεκέξσζε λα γίλεηαη κε e-mail θαη ζε πνηα δηεχζπλζε 

'alert_email' => array( 

   //Do we want to generate email alerts? 

   'enabled' => false, 
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   //e-mail to send alerts to 

   'address' => 'root@localhost' 

 Αλ ζέινπκε ε ελεξγνπνίεζε λα γίλεηαη κέζσ θάπνηνπ IDS 

'alert_ids' => array( 

   //Do we want to try to cause an IDS alert? 

   'enabled' => true, 

   //Text to trigger IDS alert 

   'text' => 'honorificabilitudinitatibus'  

   

 6.3.2 Χαρακτηρισμός 

θνπφο ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνλ ακπλφκελν λα θαηαιάβεη 

πνηνο επηηίζεηαη ζηηο ππνδνκέο ηνπ θαη αλ θαηαθέξεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ επηηηζέκελνπ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη κέζνδνη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ έρεη ππνθιαπεί απφ ηνλ επηηηζέκελν. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε αλ 

γηα παξάδεηγκα ε επίζεζε πξνέξρεηαη απφ έλα έζλνο-θξάηνο (nation-state) ή απφ κηα 

νκάδα ραθηηβηζηψλ θαζψο ζα καο επηηξέςεη λα δηαθξίλνπκε ηνπο ζθνπνχο ηεο επίζεζεο 

θαη λα πξνεηνηκάζνπκε θαιχηεξα ηελ άκπλά καο.  

 

Nova 

 To Network Obfuscation and Virtualized Anti-Reconnaissance (NOVA) 

[66] είλαη έλα ζχζηεκα αλνηθηνχ θψδηθα ην νπνίν εληνπίδεη πξνζπάζεηεο αλίρλεπζεο θαη 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ (Reconnaissance), θαη πξνζπαζεί λα ζέζεη θξαγκνχο ζηελ 

πξφζβαζε ησλ επηηηζέκελσλ θαη λα ηνπο παξαπιαλήζεη κέζσ ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηηο ππνδνκέο ηνπ ακπλφκελνπ. Με ην λα δεκηνπξγεί ξεαιηζηηθά εηθνληθά «δνιψκαηα» 

(decoys), αληρλεχεη θαη πξνιακβάλεη επηζέζεηο ζηηο ππνδνκέο ηνπ ακπλφκελνπ ελψ 

παξάιιεια παξέρεη ζην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηηηζέκελσλ ελφζσ απηνί αιιειεπηδξνχλ κε ηα εηθνληθά «δνιψκαηα». Πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ honeypots ην νπνίν ηαμηλνκεί ηηο 

ζπλδέζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζ’ απηά αλάινγα κε ην βαζκφ επηζεηηθφηεηάο ηνπο. 

Πξνζθέξεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε έλα SIEM πεξηβάιινλ . 

Γηα λα μεθηλήζνπκε ην NOVA ζην γξαθηθφ ηνπ πεξηβάιινλ δίλνπκε ηελ 

εληνιή, ..$quasar. Ζ πξφζβαζε ζην web interface γίλεηαη απφ ηε δηεχζπλζε 

https://127.0.0.1:8080. Παηψληαο ζην θνπκπί “Start Packet Classifier” ελεξγνπνηνχκε 
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ηνλ δαίκνλα (daemon) Novad ν νπνίνο παξαθνινπζεί θαη ηαμηλνκεί ηε δηθηπαθή θίλεζε 

γηα λα εληνπίζεη ερζξηθέο ζπκπεξηθνξέο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ θαη ρξήζεο δηάθνξσλ αιγνξίζκσλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη φπσο 

ζπλδέζεηο ζε IP δηεπζχλζεηο, ζε ζχξεο, ζε honeypots πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιια 

δεδνκέλα. 

 

 

Δηθόλα 36: Σν web interface ηνπ NOVA θαη ε ηαμηλόκεζε ησλ IP δηεπζύλζεσλ 

 

Πξνο ην παξφλ ν βαζκφο επηζεηηθφηεηαο ησλ IP δηεπζχλζεσλ πνπ θαηαγξάθεη ην 

NOVA παξακέλεη κηθξφο. Όζν κεγαιψλεη ν βαζκφο ζην πεδίν ηαμηλφκεζε 

(Classification) ζεκαίλεη φηη απμάλεη θαη ε επηζεηηθφηεηα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε IP.  

Σν haystack είλαη ε ζπιινγή ησλ honeypots ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ ζπζηήκαηα 

ζην δίθηπν. Σν haystack δεκηνπξγείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ δαίκνλα Honeyd. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία haystacks επηιέγνπκε “Haystack Settings” φπνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

νξίζνπκε ην πξνθίι ην νπνίν θαζνξίδεη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

πξνζνκνηψλεηαη, ηηο αλνηρηέο ζχξεο TCP/UDP θαη άιιεο παξακέηξνπο. Σν NOVA 

δηαζέηεη έλα default profile ζην νπνίν ππάξρνπλ 3 θφκβνη πνπ πξνζνκνηψλνπλ ηα Λ 
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Windows 2003, Linux θαη BSD, θαη δηάθνξεο αλνηθηέο ζχξεο πνπ πξνζνκνηψλνπλ 

ππεξεζίεο πνπ ζπλήζσο εθηεινχληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα Λ. Μπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα εληειψο λέν πξνθίι απφ επηινγή “Groups”. ηελ επηινγή 

“Profiles” βιέπνπκε ηα εηθνληθά ζπζηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνθίι θαη κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην πξνθίι ελφο λένπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ επηινγή “Add Child Profile”. 

 

 

Δηθόλα 37: Σν πξνθίι default κε ηα child profiles ηνπ NOVA θαη ηελ πξνζζήθε δύν 

επηπιένλ πξνθίι 

Ωο παξάδεηγκα δεκηνπξγνχκε δχν λέα πξνθίι, έλα πνπ πξνζνκνηψλεη κηα 

ζπζθεπή switch ηεο εηαηξίαο Cisco θαη ζπγθεθξηκέλα ην Catalyst 1900, θαη ηελ 

παηρληδνθνλζφια PS3 ηεο εηαηξίαο Sony. ην PS3 επηηξέςακε ηελ αληαπφθξηζε ζε 

αηηήκαηα ICMP, TCP θαη αλνίμακε ηελ ζχξα TCP 999. ην switch αλνίμακε ηελ ζχξα 23 

γηα ηελ ππεξεζία Telnet ηελ νπνία πξνζνκνηψλνπκε κε ηα script πνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα. Σα scripts ηνπ NOVA απνηεινχλ ηζρπξά εξγαιεία ηα νπνία πξνζνκνηψλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο εθδφζεηο ππεξεζηψλ θαη ινγηζκηθψλ θαη πξνθαινχλ ηνπο επηηηζέκελνπο 

λα εθηειέζνπλ επηζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο brute force γηα λα ζπλδεζνχλ ή θάπνην exploit 

γηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, ην πξνζσπηθφ 

αζθάιεηαο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ παξνπζία ησλ επηηηζέκελσλ ζην δίθηπν. 
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Δηθόλα 38: Δπηινγέο πξνθίι γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εηθνληθνύ ζπζηήκαηνο PS3 
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Δηθόλα 39: Δπηινγέο πξνθίι γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ εηθνληθνύ ζπζηήκαηνο Cisco 

Catalyst 1900 Switch 

ηε ζπλέρεηα γηα λα πξνζζέζνπκε ηνλ λέν εηθνληθφ ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγήζακε 

πεγαίλνπκε ζηελ επηινγή “Nodes” θαη επηιέγνπκε ηελ πξνζζήθε ηνπ θφκβνπ πνπ 

επηζπκνχκε. Δπίζεο εκθαλίδνληαη θαη νη δηεπζχλζεηο IP πνπ έρνπλ αληηζηνηρεζεί ζηνπο 

θφκβνπο. 

 

Δηθόλα 40: Οη θόκβνη πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι 



«Αλαγλψξηζε APT θαη αληηκεηψπηζε κε Active Defense», 

 Γνμαλίδεο Απφζηνινο  

74 

 

 

Δηθόλα 41: Πξνζζήθε ηνπ θόκβνπ Catalyst 1900 ζην πξνθίι 

Δθφζνλ νινθιεξψζνπκε ηηο ξπζκίζεηο επηιέγνπκε “Start Haystack” γηα λα εθθηλήζνπκε 

ην haystack πνπ δεκηνπξγήζακε. Αλ ηψξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηηηζέκελνπ θάλνπκε 

telnet ζηελ IP 192.168.162.146 πνπ πξνζνκνηψλεη ηo switch Catalyst 1900 θαη ζην νπνίν 

έρνπκε ελεξγνπνηήζεη ηελ ππεξεζία telnet ζηε ζχξα 23 κέζσ script ην απνηέιεζκα είλαη 

ε πξαγκαηνπνίεζε ζχλδεζεο θαη ε εκθάληζε ελφο κελχκαηνο πξνεηδνπνίεζεο  γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ ζα ζήκαηλε ηελ 

απνδνρή ησλ φξσλ απηψλ αλ θάπνηνο επηρεηξήζεη  λα ζπλδεζεί ζην ζχζηεκα απηφ, θαη ην 

πεδίν login φπσο αθξηβψο εκθαλίδεηαη θαη ζε έλα πξαγκαηηθφ switch ηεο Cisco.   
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Δηθόλα 42: Telnet από ηνλ επηηηζέκελν ζην εηθνληθό switch Catalyst 1900 

Δπίζεο αλ εθηειέζνπκε ηνλ nmap απφ ην επηηηζέκελν κε παξακέηξνπο –Ο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο (OS fingerprint), -F γηα ηνλ έιεγρν ησλ 100 

πην ζπλεζηζκέλσλ ζπξψλ θαη –sS γηα stealth scan, ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ IP 

192.168.162.145 πνπ πξνζνκνηψλεη ην ζχζηεκα PS3 είλαη:  

 

 

Δηθόλα 43: Nmap scan ζην εηθνληθό ζύζηεκα PS3 

φπνπ παξαηεξνχκε φηη βξίζθεη φιεο ηηο ζχξεο tcp πνπ ζάξσζε αλνηθηέο θαη αλαθαιχπηεη 

φηη ην ζχζηεκα είλαη ην PS3. Αλ εθηειέζνπκε ηελ ίδηα ζάξσζε ζηελ IP 192.168.162.146 

ε νπνία πξνζνκνηψλεη ην Catalyst 1900 ηα απνηειέζκαηα είλαη: 
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Δηθόλα 44: Nmap scan ζην εηθνληθό ζύζηεκα Catalyst 1900 

ηελ πιεπξά ηνπ ακπλφκελνπ κεηά ηηο ζαξψζεηο κε ην nmap απφ ηνλ επηηηζέκελν 

ν “Packet Classifier” εκθαλίδεη πιένλ ηελ IP ηνπ επηηηζέκελνπ 192.168.162.136  σο 

ερζξηθή.  

 

 

Δηθόλα 45: Σαμηλόκεζε ηεο IP ηνπ επηηηζέκελνπ σο ερζξηθήο κεηά ηα nmap scans 

 

Artillery 

Σν Artillery είλαη κηα εθαξκνγή αλνηθηνχ θψδηθα γξακκέλε ζε Python. Απνηειεί 

έλα εξγαιείν γηα Δλεξγεηηθή Άκπλα ην νπνίν παξέρεη ζηνπο ακπλφκελνπο έλα πιήζνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο απηά ελφο  honeypot, ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο 

αθεξαηφηεηαο (FIM), πξνζηαζία απφ επηζέζεηο brute force θαη DoS θαζψο θαη 

ελεκέξσζε πξνο ηνπο δηαρεηξηζηέο γηα πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο πνπ εληνπίδνληαη [67]. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ σο FIM επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ζε αξρεία θαη θαηαιφγνπο πνπ 

νξίδεη ν ρξήζηεο θαη ζηέιλεη ελεκεξψζεηο ζε πεξίπησζε ηξνπνπνηήζεσλ ζε απηά. Αλ κηα 

επίζεζε SSH brute force εληνπηζηεί, φρη κφλν ζα ελεκεξψζεη ηνλ δηαρεηξηζηή αιιά ζα 

κπινθάξεη θαη ηελ IP απφ ηελ νπνία έγηλε ε επίζεζε. Δπίζεο, ην Artillery ιακβάλεη 

ελεκεξψζεηο γηα πιεξνθνξίεο απεηιψλ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα κπινθάξεη απηφκαηα 

επηηηζέκελνπο πνπ έρνπλ γίλεη γλσζηνί απφ έλα δίθηπν αηζζεηήξσλ ην νπνίν θαηαγξάθεη 
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επηζέζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ είλαη αξθεηά απιή θαη γίλεηαη 

κέζα απφ ην αξρείν /var/artillery/config. Ζ εθθίλεζε γίλεηαη κε ηελ εληνιή, 

/va/artillery/$sudo python2 artillery.py. Αλ εθηειέζνπκε telnet απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

επηηηζέκελνπ πξνο ηελ IP 192.168.162.141 θαη ζηε ζχξα 21 ε νπνία παξαθνινπζείηαη 

απφ ην Artillery ηελ πξψηε θνξά ζα γίλεη ζχλδεζε, ζα εκθαληζηνχλ κεξηθά πεξίεξγα 

ζχκβνια θαη ε ζχλδεζε ζα ηεξκαηηζηεί. Αλ επηρεηξήζεη ν επηηηζέκελνο λα ζπλδεζεί γηα 

δεχηεξε θνξά ε ζχλδεζε δελ είλαη εθηθηή.  

 

 

Δηθόλα 46: Γηπιό telnet από ην επηηηζέκελν ζηε ζύξα 21 ε νπνία επηηεξείηαη από ην 

Artillery έρεη σο ζπλέπεηα ην κπινθάξηζκά ηνπ 

Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ην Artillery κπινθάξεη ηελ IP ηνπ επηηηζέκελνπ δίλνληαο 

απηφκαηα ζηα iptables ηελ εληνιή, iptables –I ARTILLERY 1 –s 192.168.162.136 –j 

DROP. Γηα λα δηαπηζηψζνπκε φηη φλησο ε IP 192.168.162.136 ηνπ επηηηζέκελνπ έρεη 

κπινθαξηζηεί κπνξνχκε λα δψζνπκε ηεο εληνιή iptables –list ή λα δνχκε κέζα ζην 

αξρείν /var/artillery/banlist.txt φπνπ εθηφο απφ ηελ IP ηνπ επηηηζέκελνπ ζα 

παξαηεξήζνπκε θαη ηηο IP πνπ πεξλάεη απηφκαηα ην Artillery κέζσ ηεο ελεκέξσζεο πνπ 

ιακβάλεη.  
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Δηθόλα 47: Ζ IP ηνπ επηηηζέκελνπ έρεη κπινθαξηζηεί ζηα iptables 

Γηα λα αθαηξέζνπκε ηελ IP ηνπ επηηηζέκελνπ απφ ηελ ιίζηα εθηεινχκε ηελ 

εληνιή /var/artillery$ sudo python2 remove_ban.py 192.168.162.136. 

  

 6.3.3 Επίθεση 

Δίλαη ε θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ θαη ηνλ κεζφδσλ πνπ απαηηεί ηελ κεγαιχηεξε 

πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηνπο θπξίσο απφ λνκηθήο πιεπξάο θαζψο πεξηιακβάλεη σο έλα 

βαζκφ ηελ πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν επηηηζέκελνο. Σα πεξηζζφηεξα 

εξγαιεία penetration testing εμππεξεηνχλ ηνπ ζθνπνχο κηαο επίζεζεο ζηνλ επηηηζέκελν. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη αληίζηνηρεο απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη νη 

επηηηζέκελνη γηα ηελ παξαβίαζε ησλ ζπζηεκάησλ.  

   

Παγίδεπζε κε Java Applets θαη αξρεία 

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ησλ θνξέσλ ησλ APT επηζέζεσλ 

είλαη λα θαηνξζψζνπλ λα ππνθιέςνπλ πνιχηηκα δεδνκέλα. Ννκνηειεηαθά ηα αξρεία πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θάπνηα αμία γηα ηνπο επηηηζέκελνπο ζα θαηαιήμνπλ ζηα 
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ζπζηήκαηά ηνπο. Ο ακπλφκελνο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ην γεγνλφο απηφ παγηδεχνληαο 

αξρεία κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη δίλνληαο ηνπο νλφκαηα πνπ ζα ηξαβήμνπλ ηελ 

πξνζνρή ησλ επηηηζέκελσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ή αθφκε θαη λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα ησλ επηηηζέκελσλ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. ην πξψην 

παξάδεηγκα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην γλσζηφ εξγαιείν 

θνηλσληθήο κεραληθήο SET (Social Engineering Toolkit) γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα 

ζειίδα ε νπνία ζα έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ επηηηζέκελν ψζηε λα πεηζζεί λα εθηειέζεη ην 

θαθφβνπιν java applet πνπ ζα έρνπκε ελζσκαηψζεη. ίγνπξα νη επηηηζέκελνη είλαη 

έκπεηξνη ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο φπσο ην 

NoScript ην νπνίν κπινθάξεη ηελ εθηέιεζε εθαξκνγψλ θαη ζελαξίσλ java, flash θηι. Αλ 

φκσο θαηαθέξνπκε λα πείζνπκε ηνλ επηηηζέκελν φηη έρεη λα θεξδίζεη θάηη πνιχηηκν φπσο 

κηα login θφξκα γηα παξάδεηγκα γηα ηελ δηαρείξηζε ελφο router ή ηελ πξνβνιή 

ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ ηφηε είλαη πηζαλφ λα εθηειέζεη ην java applet θαη ζπλεπψο ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα επηηξέςεη ηελ ζπιινγή 

ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ακπλφκελν. Γηα λα εθηειέζνπκε ην SET δίλνπκε ηελ 

εληνιή /opt/set$ sudo ./set . ην αξρηθφ κελνχ επηιέγνπκε 1) γηα επηζέζεηο θνηλσληθήο 

κεραληθήο. 

 

Δηθόλα 48: Σν αξρηθό κελνύ ηνπ SET   

ηε επφκελν κελνχ επηιέγνπκε 2) γηα επηζέζεηο ζε ηζηνζειίδεο.  
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Δηθόλα 49 Σν κελνύ επηινγήο κεζόδνπ επίζεζεο ηνπ SET

 

ην επφκελν κελνχ επηιέγνπκε 1) γηα επίζεζε κε ρξήζε Java Applet.

 

Δηθόλα 50: To κελνύ επηινγήο επίζεζεο ζε ηζηνζειίδεο ηνπ SET 

ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε είηε ηε δεκηνπξγεία κηαο ηζηνζειίδαο απφ θάπνην 

απφ ηα δηαζέζηκα templates, είηε λα θνηλνπνηήζνπκε κηα ηζηνζειίδα, είηε λα εηζάγνπκε 

έλα κηα ηζηνζειίδα πνπ θαηαζθεπάζακε. ην παξάδεηγκά καο ζα θισλνπνηήζνπκε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ηνπ ΠΑΜΑΚ φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 53.   

   

Δηθόλα 51: Δπηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία θαθόβνπιεο ηζηνζειίδαο ζην SET 

 

Δθφζνλ θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ IP, ηελ ζχξα θηι. γηα ηελ ζχλδεζε 

πξνο ηα πίζσ επηιέγνπκε ην payload πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε γηα ηελ απνθπγή εληνπηζκνχ ηνπ payload απφ θάπνην ζχζηεκα AntiVirus. 

Δδψ επηιέμακε γηα payload ηελ επηινγή 2) θαη γηα θσδηθνπνίεζε επίζεο ηελ επηινγή 2).     
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Δηθόλα 52: Ρπζκίζεηο ζην SET θαη επηινγή ην payload 

 

Δηθόλα 53: Δπηινγή θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ απνθπγή εληνπηζκνύ από AV 

ζπζηήκαηα 

 

ηελ αθφινπζε εηθφλα βιέπνπκε ην άλνηγκα ηεο θισλνπνηεκέλεο ηζηνζειίδαο απφ ηνλ 

επηηηζέκελν θαη ηελ πξνηξνπή ηεο εθηέιεζεο ηνπ Java Applet. 
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Δηθόλα 54: Ζ ζειίδα θιώλνο ε νπνία εθηειεί ην Java Applet  

 

Μφιηο ν επηηηζέκελνο παηήζεη ην θνπκπί εθηέιεζεο ζα δεκηνπξγεζεί κηα ζχλδεζε πίζσ 

ζην κεράλεκα ηνπ ακπλφκελνπ ν νπνίνο πιένλ ζα κπνξεί λα εθηειέζεη δηάθνξεο 

ελέξγεηεο είηε γηα ηνλ εληνπηζκφ, είηε γηα ηελ επίζεζε ζηνλ αληίπαιν. 

 

 

Δηθόλα 55: Γεκηνπξγία ζύλδεζεο κέζσ shell ζην κεράλεκα ηνπ ακπλόκελνπ 
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ην δεχηεξν παξάδεηγκα ζα παξνπζηάζνπκε ηε δεκηνπξγία ελφο θαθφβνπινπ 

αξρείνπ PDF ην νπνίν φηαλ εθηειείηε ζπλδέεηαη πξνο ηα πίζσ ζηελ IP πνπ ηνπ έρνπκε 

νξίζεη. Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή, αλ δψζνπκε ζην αξρείν απηφ έλα φλνκα πνπ ζα 

πξνζειθχζεη ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπ επηηηζέκελνπ πρ. νηθνλνκηθά ζηνηρεία εηαηξίαο, ζρέδηα 

ππξαχινπ θηι., είλαη πνιχ πηζαλφ ην αξρείν απηφ λα θαηαιήμεη ζην ζχζηεκα ηνπ 

επηηηζέκελνπ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαθφβνπινπ PDF ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην έηνηκν 

exploit πνπ παξέρεηαη απφ ην metasploit γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ payload πνπ ζα 

επηιέμνπκε θαη ην νπνίν πξνζβάιεη ηελ εθαξκνγή Acrobat Reader ζηηο εθδφζεηο 8.x θαη 

9.x. Θεσξνχκε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξαδείγκαηνο φηη ην κεράλεκα απφ ην νπνίν 

ππέθιεςε ν επηηηζέκελνο ην αξρείν είλαη Windows XP θαη ην νπνίν εθηειεί ην Acrobat 

Reader 8. Απφ ηελ θνλζφια ηνπ metasploit δίλνπκε ηελ εληνιή use 

exploit/windows/fileformat/adobe_pdf_emedded_exe. Δπηιέγνπκε ην payload 

windows/shell/reverce_tcp  θαη πξαγκαηνπνηνχκε ηηο ξπζκίζεηο φπσο ηελ IP θαη ηελ ζχξα 

φπνπ ζα γίλεη ε ζχλδεζε πξνο ηα πίζσ. Γίλνπκε ην φλνκα ηνπ αξρείνπ PDF ζην νπνίν 

ζέινπκε λα ελζσκαηψζνπκε ην payload κε  ηελ εληνιή set INFILENAME YPDIL.PDF, 

πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη κηα Τπεχζπλε Γήισζε κε ην φλνκα 

YPDIL.PDF θαη ην θαθφβνπιν αξρείν ζα έρεη ην φλνκα evil.pdf ην νπνίν δίλεη ην 

metasploit αιιά θπζηθά κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην φλνκα πνπ εκείο επηζπκνχκε.   

 

 

 

Δηθόλα 56: Γεκηνπξγία θαθόβνπινπ αξρείνπ pdf κε ην metasploit 

Πιένλ φηαλ επηηηζέκελνο ππνθιέςεη ην αξρείν evil.pdf θαη ην εθηειέζεη ζα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζχλδεζε απφ ην ζχζηεκα ηνπ πξνο ην ζχζηεκα ηνπ ακπλφκελνπ ζην 

νπνίν έρεη ελεξγνπνηήζεη έλα handler ν νπνίνο αθνχεη γηα εηζεξρφκελεο ζπλδέζεηο ζηε 

ζχξα πνπ νξίζακε ζην payload. Ο ακπλφκελνο πιένλ έρεη απνθηήζεη πξφζβαζε ζην 

ζχζηεκα ηνπ επηηηζέκελνπ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 
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Δηθόλα 57: Γεκηνπξγία handler γηα εηζεξρόκελεο ζπλδέζεηο πνπ δεκηνπξγνύληαη από 

ην θαθόβνπιν αξρείo pdf 

 

 

Δηθόλα 58: Σν αξρείν pdf ζην νπνίν ελζσκαηώζεθε ην payload 

 

 

Δηθόλα 59: ύλδεζε ζην session πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ εθηέιεζε ηνπ payload 

ζην αξρείν pdf 
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Honey Badger 

Σν Honey Badger απνηειεί έλα εξγαιείν ζηνρεπκέλνπ γενεληνπηζκνχ 

(geolocation) [68]. Υξεζηκνπνηεί ζπλδπαζκέλεο ηερληθέο φπσο ηελ δπλαηφηεηα 

δηακνηξαζκνχ ζέζεο ησλ browsers, ζπζρεηηζκνχο απφ αζχξκαηα access points θαη ηεο IP 

δηεχζπλζεο γηα λα εληνπίζεη ηε θπζηθή ζέζε ηνπ επηηηζέκελνπ. Υξεζηκνπνηνχκε ην 

παξάδεηγκα πνπ παξέρεηαη απφ ην ίδην ην Honey Badger θαη ζην νπνίν ε πξφζβαζε απφ 

ηνλ επηηηζέκελν ζηελ  ηζηνζειίδα  192.168.162.140/honey-badger/combo.html ζα ηνπ 

εκθαλίζεη αξρηθά κηα πξνεηδνπνίεζε φηη εηζέξρεηαη ζε έλα εηαηξηθφ site, ε πξφζβαζε 

ζην νπνίν παξαθνινπζείηαη. Φπζηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα δηθηά καο 

ηζηνζειίδα ζηελ νπνία λα θαζνξίδνπκε ην πεξηερφκελφ ηεο αιιά ην ζθεπηηθφ ηεο 

εκθάληζεο κηαο ηέηνηαο πξνεηδνπνίεζεο είλαη φηη ε εθηέιεζε θψδηθα ζην κεράλεκα ηνπ 

επηηηζέκελνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάλνκε ελέξγεηα εθηφο θαη αλ έρνπκε ηελ ξεηή 

απνδνρή ησλ φξσλ ηεο πξνεηδνπνίεζεο απφ ηνλ επηηηζέκελν.        

 

 

Δηθόλα 60: Μήλπκα πξνεηδνπνίεζεο ηνπ honey badger γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

ζύλδεζεο  

 

Ζ πεξίπησζε βέβαηα έλαο έκπεηξνο επηηηζέκελνο λα απνδερηεί ηνλ δηακνηξαζκφ 

ηεο ζέζεο ηνπ είλαη πνιχ κηθξή ρσξίο βέβαηα απηφ λα απνθιείεηαη.  

 

Δηθόλα 61: Δλεξγνπνίεζε ηνπ δηακνηξαζκνύ ζέζεο ζην browser 
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Οπφηε ε δεχηεξε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Honey Badger γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ηεο ζέζεο βαζίδεηαη ζηε ινγηθή πνπ αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή, δειαδή λα πεηζηεί ν 

επηηηζέκελνο λα εθηειέζεη έλα java applet ζεσξψληαο φηη έρεη θάηη πνιχηηκν λα θεξδίζεη 

θαη επηηξέπνληαο νπζηαζηηθά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ. Αλ ν επηηηζέκελνο ηειηθά εθηειέζεη ην 

java applet ε ζέζε ηνπ θαηαγξάθεηαη θαη ν ακπλφκελνο απφ ηελ δηεχζπλζε 

192.168.162.140/honey-badger/track.php κπνξεί λα δεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε ηνπ 

επηηηζέκελνπ.  

 

Δηθόλα 62: Java applet γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο ηνπ επηηηζέκελνπ 

 

 

Δηθόλα 63: Δληνπηζκόο ζέζεο ηνπ επηηηζέκελνπ 
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BeEF 

Σν φλνκα ηνπ εξγαιείνπ BeEF πξνέξρεηαη απφ ην Browser Exploitation 

Framework θαη απνηειεί έλα εξγαιείν γηα penetration testing φπσο ην metasploit κε ηε 

δηαθνξά φηη επηθεληξψλεηαη ζε web browsers [69]. ηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δεκηνπξγψληαο γηα παξάδεηγκα κηα ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε νη επηηηζέκελνη αιιά γηα ηνπο απινχο ρξήζηεο 

απηή δελ ζα είλαη δηαζέζηκε, πρ. κε ην αξρείν robots.txt ζην νπνίν έρνπκε ήδε 

αλαθεξζεί. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιιά απφ ηα δηαζέζηκα 

εξγαιεία πνπ παξέρεη ην BeEF ελάληηα ζηνπο επηηηζέκελνπο γηα λα ζπιιέμνπκε ζηνηρεία, 

λα ηνπο παξαπιαλήζνπκε ή αθφκε θαη γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα 

ηνπο. Οη ξπζκίζεηο ηνπ BeEF γίλνληαη απφ ην αξρείν config.yaml. Ζ εθθίλεζε ηνπ 

δηαθνκηζηή γίλεηαη κε ηελ εληνιή ./beef θαη ε πξφζβαζε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ απφ ηελ 

δηεχζπλζε http://127.0.0.1:3000/ui/panel. ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ demo 

ζειίδα πνπ ππάξρεη ζην BeEF θαη απφ ηνλ επηηηζέκελν ην κεράλεκα ηνπ νπνίνπ είλαη κηα 

εηθνληθή κεραλή κε Λ Windows XP θαη browser ηνλ Firefox  δίλνπκε ηελ δηεχζπλζε 

http://192.168.162.140:3000/demos/basic.html ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα 

«γαληδσζεί» (hooked) o browser ηνπ επηηηζέκελνπ ζην BeEF. Πιένλ έρνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα λα δνχκε πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα ηνπ επηηηζέκελνπ θαη λα εθηειέζνπκε 

ηα δηαζέζηκα εξγαιεία ηνπ BeEF φπσο exploits, ελέξγεηεο θνηλσληθήο κεραληθήο θηι.   

 

Δηθόλα 64: Από ην πίλαθα ειέγρνπ βιέπνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο  κε ηνλ browser 

ηνπ επηηηζέκελνπ πνπ έρεη γίλεη hooked ζην BeEF. 
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Δηθόλα 65: Από ην BeEF κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε δηάθνξεο ελέξγεηεο πξνο ην 

ζύζηεκα ηνπ επηηηζέκελνπ 

Web Bug Server 

Ζ ηερλνινγία ησλ web bugs ή 1-pixel gifs [70] είλαη παξφκνηα κε απηήλ ησλ 

cookies θαη επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Σα web bugs είλαη πνιχ κηθξά ζε κέγεζνο (ζπλήζσο φζν 1 pixel κηα εηθφλαο 

γη’ απηφ θαη ην φλνκα 1-pixels gifs) θαη αφξαηα ζηε ζειίδα, ζην email ή ζην αξρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα κελ κπνξεί λα ηα δηαθξίλεη ν ρξήζηεο. Απνηεινχλ ζηελ νπζία 

έλα «θάξν» (beacon) φπνπ ζηέιλνληαη ελεκεξψζεηο πίζσ ζην δηαθνκηζηή πνπ ηα 

παξαθνινπζεί (web bug server) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφλ πνπ ην εθηέιεζε. ηα 

πιαίζηα ηεο ελεξγεηηθήο άκπλαο έλα αξρείν πςειήο αμίαο γηα ηνλ επηηηζέκελν κπνξεί λα 

θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο ψζηε λα ηνλ εληνπίζεη φηαλ ππνθιέςεη ην αξρείν 

απηφ θαη ην αλνίμεη ζην ζχζηεκά ηνπ. ην παξάδεηγκα πνπ παξνπζηάδνπκε 

ρξεζηκνπνηνχκε ην παξερφκελν ζην ADHD αξρείν web_bug.html ην νπνίν πεξηέρεη ην 

web bug θαη δεκηνπξγνχκε έλα αξρείν word κε ην φλνκα high_value_info.doc ην νπνίν 

ζεσξνχκε φηη ζα ππνθιέςεη ν επηηηζέκελνο θαη ζα ην εθηειέζεη ζην ζχζηεκά ηνπ. 

Γίλνπκε ηελ εληνιή, sed -r 's://.*/web-bug-server://192.168.162.140/web-bug-server:g' 

web_bug.html > high_value_info.doc, γηα λα νξίζνπκε ην δηαθνκηζηή πνπ ηα 

παξαθνινπζεί ην web bug θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην αξρείν .doc ην νπνίν ζέινπκε 

λα ππνθιέςεη ν επηηηζέκελνο. Αληηγξάθνπκε ην αξρείν .doc ζην θάθειν /var/www θαη 

απφ ηε πιεπξά ηνπ επηηηζέκελνπ ην αλαθηνχκε απφ ηε δηεχζπλζε 
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192.168.162.140/high_value_info.doc. Μφιηο ν επηηηζέκελνο ην αλνίμεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηε IP δηεχζπλζή ηνπ θαη ην id ηνπ αξρείνπ πνπ εθηέιεζε θαηαγξάθνληαη ζηε 

βάζε ηνπ δηαθνκηζηή πνπ παξαθνινπζεί ην web bug.    

 

Δηθόλα 66: Αλάθηεζε ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ην web bug από ηνλ επηηηζέκελν 

Ζ πξφζβαζε ζηε Βάζε φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην web bug 

γίλεηαη απφ ηελ δηεχζπλζε 127.0.0.1/adminer κε ηα  ζηνηρεία πξφζβαζεο, Username: 

webbuguser, Password: adhd, Database: webbug. 

Παηψληαο ζηελ επηινγή “requests” θαη επηιέγνληαο “select data” εκθαλίδνληαη νη 

θαηαγξαθέο ζηε Βάζε γηα ην id θαη ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ, ηελ IP δηεχζπλζε, ηελ ψξα 

πξφζβαζεο θηι.  

 

Δηθόλα 67: Καηαγξαθέο αηηεκάησλ ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ Web Bug 

 

Pushpin 

Σν Pushpin επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ αλαξηήζεσλ απφ θνηλσληθά δίθηπα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν 

αλίρλεπζεο ηνπ αληηπάινπ. ην ADHD βξίζθεηαη ζην θάθειν /opt/pushpin θαη ε έλαξμή 

ηνπ γίλεηαη κε ηελ εληνιή , $ python2 pushpin.py -c [LATIDUTE],[LONGITUDE] -r 

[RADIUS] --twitter γηα ηo twitter. Σν Pushpin απνηειεί πιένλ κέξνο ηνπ reconnaissance 

framework recon-ng [72] ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο κε δηάθνξεο 

κεζφδνπο θαη ππεξεζίεο φπσο twitter, picasa, linkedin, instagram θ.ά.  ηε ζπλέρεηα 
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ρξεζηκνπνηνχκε ην recon-ng θαη ην module γηα ην twitter γηα λα εληνπίζνπκε αλαξηήζεηο 

ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή (40.6254214, 22.9602811) θαη ζε αθηίλα 1km απφ ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. Ζ επηινγή ηνπ module γίλεηαη κε ηελ εληνιή, use 

recon/pushpin/twitter, ζέηνπκε ηηο παξακέηξνπο κε ηηο εληνιέο set LATIDUTE 

40.6254214, set LONGITUDE 22.9602811 θαη set RADIUS 1 θαη ηέινο εθηεινχκε ην 

module κε ηελ εληνιή run.  

 

 
Δηθόλα 68: Υξήζε module twitter θαη ξύζκηζε παξακέηξσλ 

 

 

 

 
Δηθόλα 69: Υάξηεο αλαξηήζεσλ ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ ΠΑΜΑΚ 
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 7 Πξνηεηλόκελν πιαίζην Δλεξγεηηθήο Άκπλαο θαηά Kill Chain  

 Σν πιαίζην Δλεξγεηηθήο Άκπλαο θαηά Kill Chain (Active Defense at Kill Chain - 

AD@KC Framework) πνπ πξνηείλνπκε, εζηηάδεη ζηελ δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζεο ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο (Preemptive attacks, Counterattacks, Active 

Deception) ζηηο θάζεηο ηεο Kill Chain κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ APT επηζέζεσλ. 

Γηα θάζε θάζε ηεο Kill Chain παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο κίαο ή 

πεξηζζφηεξσλ εθ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο αιιά θαη ε εθηηκψκελε 

δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπο ζηελ επηκέξνπο θάζε. Σν ηειεπηαίν επηηπγράλεηαη κε 

ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε φπνπ ην θφθθηλν ρξψκα ππνδειψλεη κεγάιε δπζθνιία 

εθαξκνγήο ηεο θαηεγνξίαο ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε ηεο Kill 

Chain, ην πνξηνθαιί ππνδειψλεη κέηξηα δπζθνιία εθαξκνγήο ελψ ην πξάζηλν 

ππνδειψλεη εχθνιε εθαξκνγή. 

 

Πίλαθαο 3: AD@KC Framework 

 Preemptive Attacks  Counterattacks Active Deception 

Reconnaissance      

Weaponization    

Delivery    

Exploitation    

Installation    

C2    

Actions on objective 

(Exfiltration) 
   

     

 7.1  Φάζε Αλίρλεπζεο 

ηε θάζε Αλίρλεπζεο (Reconnaissance) είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξηζηνχλ νη 

δπλεηηθά επηηηζέκελνη θαζψο ηα εξγαιεία θαη νη ελέξγεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζεσξνχληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λφκηκεο. πλεπψο νη δπλαηφηεηεο 

δηαρσξηζκνχ ησλ επηηηζέκελσλ νη νπνίνη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα κηα κειινληηθή 

επίζεζε απφ ηνπο ρξήζηεο πνπ κπνξεί λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα λφκηκνπο ζθνπνχο 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη ε δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ (preemptive attacks) 
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εκπεξηέρεη κεγάιν ξίζθν θαζψο κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε επίζεζε απφ πιεπξάο ηνπ 

ππνηηζέκελνπ ζηφρνπ ζε ρξήζηεο θαζφια λφκηκνπο θαη ρσξίο πξφζεζε πξφθιεζεο δεκηάο 

ζηνλ ππνηηζέκελν ζηφρν. Απφ ηελ άιιε ε αμηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο 

(active deception) ζηε θάζε απηή κπνξεί λα γίλεη ζρεηηθά εχθνια δίλνληαο ςεπδείο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο αληηπάινπο γηα ηηο ππνδνκέο θαη ηα ζπζηήκαηα ηνπ ζηφρνπ ψζηε λα 

δπζθνιέςεη αξθεηά ην έξγν ηνπο. Δίλαη πην πηζαλφ έλαο αληίπαινο κε θαθφβνπιεο 

πξνζέζεηο λα εζηηάζεη ζηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πςειήο αμίαο γηα ηνλ ππνςήθην ζηφρν 

ηνπ απφ έλαλ λφκηκν ρξήζηε νπφηε ε δηαζπνξά ςεπδψλ πιεξνθνξηψλ ζα έρεη 

κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο ζην έξγν ηνπ θαθφβνπινπ ρξήζηε παξά ζηνπο λφκηκνπο. Σέινο 

θαζψο  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ δελ ηεθκεξηψλεη απαξαίηεηα ηελ πξφζεζε επίζεζεο θαη 

ζίγνπξα δελ απνηειεί εθδήισζε κηαο επίζεζεο, ε ρξήζε αληεπηζέζεσλ δελ είλαη εθηθηή 

ζηε θάζε απηή.   

 7.2  Φάζε Όπιηζεο 

ηε θάζε Όπιηζεο (Weaponization) ν αληίπαινο εθηειεί ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ ρσξίο λα αιιειεπηδξά κε ηνλ ππνςήθην ζηφρν ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ελζσκάησζε ελφο payload ζε έλα αξρείν PDF δελ απαηηεί θάπνηα ελέξγεηα ζηα 

ζπζηήκαηα ηνπ ζηφρνπ θαη κπνξεί λα κελ απαηηεί νχηε ηελ χπαξμε ζχλδεζεο ζην 

δηαδίθηπν. Ζ κφλε ζεσξεηηθά ελέξγεηα AD πνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

θάζε απηή είλαη ε πξνιεπηηθή επίζεζε ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αληηπάινπ κε 

ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ «νπιηθνχ ζπζηήκαηνο» πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ελαληίνλ ηνπ ακπλφκελνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκε θαη απηή ε 

ελέξγεηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαζψο πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ηνπ 

αληηπάινπ θαη ηελ απφδεημε ησλ θαθφβνπισλ πξνζέζεψλ ηνπ εθφζνλ δελ έρεη 

πξνυπάξμεη θάπνην πεξηζηαηηθφ αζθάιεηαο κέρξη απηήλ ηε θάζε. Ωζηφζν, αθφκε θη αλ 

ππνζέζνπκε φηη γλσξίδνπκε ηνλ αληίπαιν θαη ηελ πξφζεζή ηνπ λα επηηεζεί, γηα λα 

εληνπίζνπκε ην «νπιηθφ ζχζηεκα» πνπ αλαπηχζζεη απαηηείηαη ε πξφζβαζε  ζην 

ζχζηεκα ηνπ αληηπάινπ, κηα πξάμε πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί παξάλνκε θαζψο νη κέζνδνη 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν επηηηζέκελνο γηα 

λα παξαβηάζεη έλα ζχζηεκα. Αλ μεπεξαζηνχλ ηα λνκηθά δεηήκαηα ηφηε ε επίζεζε ζηνλ 

επηηηζέκελν κπνξεί λα έρεη σο ζηφρν είηε ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

επηηηζέκελνπ, π.ρ. κε κία επίζεζε DDoS λα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο ην ζχζηεκα κε ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζεζε, είηε λα γίλεη πξνζπάζεηα παξέκβαζεο 
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ζην ίδην ην «νπιηθφ ζχζηεκα» πνπ αλαπηχζζεηαη ψζηε λα κελ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε επηηπρία ε επίζεζε.   

 7.3   Φάζε Γηαλνκήο 

ηε θάζε Γηαλνκήο (Delivery) ν επηηηζέκελνο ζα πξνζπαζήζεη λα παξαδψζεη ην 

«νπιηθφ ζχζηεκα» πνπ αλέπηπμε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Ζ αληηκεηψπηζε κε 

πξνιεπηηθή επίζεζε ψζηε λα εμνπδεηεξσζνχλ νη ππνδνκέο ηνπ επηηηζέκελνπ πξηλ απηφο 

πξνιάβεη λα νινθιεξψζεη ηελ παξάδνζε, εκπεξηέρεη ηηο ίδηεο δπζθνιίεο κε απηέο ζηε 

θάζε ηνπ Weaponization. Πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ηνπ αληηπάινπ θαη 

ηελ απφδεημε ησλ θαθφβνπισλ πξνζέζεψλ ηνπ. Απαηηείηαη ε πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο 

ηνπ αληηπάινπ φπνπ έρεη αλαπηπρζεί ην «νπιηθφ ζχζηεκα», ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επίζεζεο θαη ε νινθιήξσζε ηεο αληεπίζεζεο πξηλ νινθιεξσζεί ε 

παξάδνζε. ηε θάζε ηνπ Delivery ε έλλνηα ηεο αληεπίζεζεο εηζέξρεηαη γηα πξψηε θνξά 

θαζψο ν επηηηζέκελνο έρεη μεθηλήζεη ηελ επίζεζή ηνπ θαη πξνζπαζεί λα παξαδψζεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζην ζηφρν ηνπ. Σν πξψην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αληεπίζεζεο ζηε θάζε απηή είλαη ην γεγνλφο φηη ε αλαθάιπςε ηεο 

επίζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε πξνζπάζεηα παξάδνζεο ηνπ «νπιηθνχ ζπζηήκαηνο» ζην 

ζηφρν ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αληηκεησπηζηεί κέζσ αληεπίζεζεο. Αλ ε παξάδνζε νινθιεξσζεί ηφηε ζηφρν ηεο 

αληεπίζεζεο δελ απνηειεί κφλν ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ επηηηζέκελνπ απφ ην νπνίν 

έγηλε ε απνζηνιή αιιά θαη νη C2 δηαθνκηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

εληνιψλ θαη ειέγρνπ ηνπ «νπιηθνχ ζπζηήκαηνο». Ζ αμηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο 

παξαπιάλεζεο ζ’ απηήλ ηε θάζε ζηνρεχεη ζηελ εμαπάηεζε ηνπ επηηηζέκελνπ ψζηε λα 

παξαδψζεη ην «νπιηθφ ζχζηεκα» ζε έλαλ πφξν ηνπ ζηφρνπ ηνλ νπνίν ιαλζαζκέλα ζα 

ζεσξήζεη παξαγσγηθφ. Απηφ ζα ζπκβάιεη φρη κφλν ζην γεγνλφο φηη ν επηηηζέκελνο ζα 

ζεσξήζεη φηη ην ζηάδην απηφ ηεο Kill Chain ην νινθιήξσζε κε επηηπρία αιιά ζα δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ακπλφκελν λα κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά, ηε κέζνδν θαη ην «νπιηθφ 

ζχζηεκα» ηνπ επηηηζέκελνπ.        

 7.4  Φάζε Δθκεηάιιεπζεο  

ηε θάζε Δθκεηάιιεπζεο (Exploitation) ν επηηηζέκελνο θάλεη ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ exploits γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Έλα exploit είλαη έλα ηκήκα 

ινγηζκηθνχ ή κηα αθνινπζία εληνιψλ κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε κηαο εππάζεηαο πνπ 

πξνθαιεί αλεπηζχκεηε ή απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά ζην πιηθφ ή ζην ινγηζκηθφ ελφο 
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ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν απνηέιεζκα είλαη θπξίσο ε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξφζβαζε ή ε θιηκάθσζε πξνλνκίσλ (privilege escalation) [71]. Ζ πην θνηλή πξνζέγγηζε 

πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ηνπ exploit γηα ηελ δηαλνκή θαθφβνπινπ payload κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία κηαο ππνδνρήο (socket, ν ζπλδπαζκφο ζχξαο θαη IP δηεχζπλζεο) θαη ηελ 

αληηζηνίρηζε ηεο κε έλα shell ζην ζχζηεκα ηνπ ζηφρνπ. Ο επηηηζέκελνο ζηε ζπλέρεηα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην shell απηφ κέζσ ελφο telnet ή netcat client. Σν δηαδεδνκέλν 

εξγαιείν Metasploit επηηξέπεη επίζεο ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε ηνπ exploit θαη ηε 

ζχλδεζε ζην shell. πλεπψο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν επηηηζέκελνο αιιειεπηδξά κε ην 

ζχζηεκα ηνπ ζηφρνπ, έρεη ζπλδεζεί ζ’ απηφ θαη ιακβάλεη δεδνκέλα, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ακπλφκελν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αληεπίζεζήο ηνπ. Δπίζεο, ε 

αμηνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο είλαη εθηθηή ζηε θάζε απηή θαη ίζσο λα 

πξέπεη λα πξνεγεζεί ηεο αληεπίζεζεο, γηα παξάδεηγκα κε ηε ρξήζε κηαο εηθνληθήο 

ππεξεζίαο ε νπνία ζα πξνζπνηείηαη φηη πεξηέρεη κηα εθκεηαιιεχζηκε εππάζεηα. ηε 

ζπλέρεηα ν επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηψληαο έλα exploit γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εππάζεηα 

θαηνξζψλεη λα ζπλδεζεί ζεσξψληαο εζθαικέλα φηη έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο ηε θάζε 

ηνπ exploitation. Καζψο ν επηηηζέκελνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην shell ηνπ ζηφρνπ ζηέιλεη 

αιιά ηαπηφρξνλα ιακβάλεη θαη δεδνκέλα. Οπζηαζηηθά αλνίγεη έλα «παξάζπξν» ζηνλ 

ακπλφκελν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αληεπίζεζεο κέζσ ηεο απνζηνιήο δεδνκέλσλ 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ είηε ζηνλ εληνπηζκφ, είηε ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ 

ηνπ αληηπάινπ. Ζ δεκηνπξγία κηαο παξαπιαλεηηθήο εθαξκνγήο πνπ είλαη επάισηε ζε 

θάπνην exploit ζεσξεηηθά είλαη εχθνια πινπνηήζηκε. Αληίζεηα, ε πξαγκαηνπνίεζε 

αληεπίζεζεο απφ πιεπξάο ακπλφκελνπ εθκεηαιιεπφκελνο ην exploitation ηνπ 

επηηηζέκελνπ, κπνξεί απνδεηρζεί δχζθνιε ππφζεζε θαζψο απαηηνχληαη ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε εππαζεηψλ ζηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

επηηηζέκελνο. 

 7.5  Φάζε Δγθαηάζηαζεο 

ηε θάζε Δγθαηάζηαζεο (Installation) ν επηηηζέκελνο ζα πξνζπαζήζεη λα 

εγθαηαζηήζεη θάπνην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ γηα λα δηαηεξήζεη κφληκε πξφζβαζε ζην 

ζηφρν γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα επαλαιάβεη ηηο πξνεγνχκελεο 

θάζεηο. Οη δπλαηφηεηεο γηα ελεξγεηηθή άκπλα είλαη παξφκνηεο κε απηέο ζηελ θάζε ηνπ 

Exploitation κε ηε δηαθνξά φηη εδψ ν ακπλφκελνο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηα εξγαιεία 

πνπ πξνζπαζεί λα εγθαηαζηήζεη ν επηηηζέκελνο θαη φρη ζηα exploits. Σα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηε θάζε απηή είλαη backdoors θαη RATs. Ζ έκθαζε ζηελ 
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αζθάιεηα δελ απνηειεί θχξην ραξαθηεξηζηηθφ  θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ θαη ε πηζαλφηεηα αλαθάιπςεο θελψλ αζθαιείαο θαη εππαζεηψλ ζηα ίδηα ηα 

εξγαιεία είλαη αξθεηά κεγάιε. Θα κπνξνχζε ν ακπλφκελνο κέζσ ηεο αλάιπζεο, ηεο 

κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο αληίζηξνθεο κεραληθήο (reverse engineering) ζηα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά λα ηα παγηδεχζεη ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο ή 

λα ελεξγνπνίεζε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ηνπ επηηηζέκελνπ 

κέζσ ηεο απνζηνιήο πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ππνδνκέο ηνπ (beacon) ή αθφκε θαη λα 

θιεηδψζεη ηηο ππνδνκέο ηνπ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, πρ. ransomware.  Ζ 

εθαξκνγή ηεο ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο ζηε θάζε απηή ζηνρεχεη ζην λα εγθαηαζηήζεη 

ν επηηηζέκελνο ηα εξγαιεία ηνπ ζε έλα ειεγρφκελν ζχζηεκα φπνπ ζα κπνξεί ν 

ακπλφκελνο λα ηα κειεηήζεη θαη λα εμάγεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα ν 

επηηηζέκελνο ζα ζεσξήζεη εζθαικέλα φηη έρεη επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θάζεο, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ ηνπ επηηξέπεη ηε κφληκε 

πξφζβαζε ζην ζηφρν. Ζ αμηνπνίεζε ηεο αληεπίζεζεο απαηηεί θη εδψ ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

απφ ηνλ ακπλφκελν ή ηελ αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ πνπ ζα αλαιχνπλ 

θαη ζα παγηδεχνπλ ηα εξγαιεία ηνπ επηηηζέκελνπ ψζηε λα γίλνπλ «φπια» ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαληίνλ ηνπ.   

 7.6  Φάζε Δληνιώλ θαη Διέγρνπ 

Οη δηαθνκηζηέο εληνιψλ θαη ειέγρνπ (C2) απνηεινχλ έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ APT επηζέζεσλ. Μέζσ απηψλ νη 

επηηηζέκελνη ειέγρνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ παξαβηάδνπλ, ζηέιλνπλ εληνιέο ζηα 

θαθφβνπια ινγηζκηθά, κεηαθνξηψλνπλ λέα  θαη ππνθιέπηνπλ δεδνκέλα. Ο εληνπηζκφο 

ησλ C2 δηαθνκηζηψλ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ζπζηεκαηηθνχο 

ειέγρνπο, κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αζθάιεηαο νξγαληζκψλ (πρ. αλαθνξέο γηα ρξήζε ησλ C2 δηαθνκηζηψλ ζε άιιεο 

επηζέζεηο), αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ ζε θξίζηκα ζπζηήκαηα 

θηι. Αλ ν εληνπηζκφο πξνεγεζεί ηεο εθδήισζεο επηζέζεσλ κε ρξήζε ελφο C2 

δηαθνκηζηή, ελέξγεηεο πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ φπσο κηα επίζεζε Denial of Service 

(DoS), ε πξφζβαζε θαη ε αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ C2 δηαθνκηζηή, ε ελίζρπζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο θαη ελεκεξψζεσλ, 

κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ C2 δηαθνκηζηή ζε κηα APT επίζεζε. Ζ 

αληεπίζεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφιηο αλαθαιπθζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 

ζηφρνπ θαη ηνπ C2 δηαθνκηζηή θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο φκνηεο κ’ απηέο 
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ησλ πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ κε ζθνπφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχλδεζεο απηήο. Μπνξεί 

επίζεο λα πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο γηα ηελ αλάθηεζε, ηε δηαγξαθή, ην θιείδσκα ή ηελ 

θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνθιαπεί απφ ηνλ ζηφρν θαη έρνπλ 

κεηαβηβαζηεί πξνζσξηλά ζηνλ C2 δηαθνκηζηή. Δπηπιένλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη παγίδεπζε 

ηνπ C2 δηαθνκηζηή ψζηε λα απνθαιπθζεί ε πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ επηηηζέκελνπ θαη 

λα γίλεη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ. Σέινο ε ελεξγεηηθή παξαπιάλεζε ζα 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ψζηε λα νδεγεζεί ε ζχλδεζε κε ηνλ C2 δηαθνκηζηή ζε έλα 

ειεγρφκελν ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζα είλαη δπλαηή ε κειέηε ησλ TTPs (Tactics, 

Techniques and Procedures) ηνπ επηηηζέκελνπ. Ζ ελεξγεηηθή παξαπιάλεζε ζηε θάζε 

απηή εκθαλίδεη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο εθαξκνγήο θαζψο φπσο έρνπκε αλαθέξεη ε 

θίλεζε πξνο ηνλ C2 δηαθνκηζηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εμεξρφκελεο ζχλδεζεο θαη απφ 

ζχξεο νη νπνίεο ζπρλά δελ επηηεξνχληαη ή ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο, θαη 

επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα νδεγεζεί ε ζχλδεζε ζε έλα εηθνληθφ ππνινγηζηηθφ 

πεξηβάιινλ.     

 7.7  Φάζε Δλεξγεηώλ ζηνπο ηόρνπο  

ηε θάζε Δλεξγεηψλ ζηνπο ηφρνπο (Actions on Objectives), ν επηηηζέκελνο έρεη 

νινθιεξψζεη κε επηηπρία φια ηα πξνεγνχκελα βήκαηα ηεο Kill Chain θαη είλαη ζε ζέζε 

λα νινθιεξψζεη θαη ηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν πνπ είλαη ε δηαθπγή (exfiltration) ησλ 

θξίζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ ζέιεη λα ππνθιέςεη. Οη ελέξγεηεο αληεπίζεζεο ζηε θάζε απηή 

ηαπηίδνληαη ζε αξθεηά ζεκεία κε απηέο ζηε θάζε C2 θαζψο ν επηηηζέκελνο ζα 

επηρεηξήζεη κέζσ ηνπ C2 δηαθνκηζηή λα ππνθιέςεη ηα δεδνκέλα. Δπηπιένλ ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ C2 δηαθνκηζηή, γηα 

παξάδεηγκα κε κηα DoS επίζεζε ή κε ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ δηαθνκηζηή C2 θαη 

ηελ εθαξκνγή ελεκεξψζεσλ ή ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ αζθάιεηαο θ.ά, ν 

ακπλφκελνο κπνξεί λα παγηδεχζεη κε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ηα αξρεία δεδνκέλσλ γηα ηα 

νπνία είλαη πηζαλφ λα ελδηαθέξεηαη ν επηηηζέκελνο, θαη φηαλ ηα ππνθιεκκέλα αξρεία 

εθηειεζηνχλ ζηηο ππνδνκέο ηνπ επηηηζέκελνπ λα εθηειεζηεί θαη ην ελζσκαησκέλν 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ην νπνίν είηε ζα πξνθαιέζεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ ππνδνκψλ ηνπ, 

είηε ζα επηηξέςεη ηελ απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε ζε απηέο, είηε ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα 

εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο θαη ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ επηηηζέκελνπ. Ζ ρξήζε 

ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο ζηε θάζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί θη εδψ κέζσ ησλ 

αξρείσλ γηα ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα ελδηαθεξζεί ν επηηηζέκελνο. Γεκηνπξγψληαο αξρεία 

κε παξαπιαλεηηθέο ή ςεπδείο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνθιεζεί ζχγρπζε ζηνλ 
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επηηηζέκελν θαη λα απμεζεί ε αλαινγία σθειηκφηεηα επίζεζεο/θφζηνο επίζεζεο θαζψο 

ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ππνθιαπεί ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα 

εμαιεηθηεί ε αβεβαηφηεηα γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα 

έλαο νξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα αξρείν πνπ ην φλνκά ηνπ λα 

αλαθέξεηαη ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ ή ζηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ελφο 

πξντφληνο πνπ παξάγεη, ην νπνίν ζα πεξηείρε παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο γεγνλφο πνπ 

ζα ην θαηαζηνχζε κε αμηνπνηήζηκν απφ ηνλ επηηηζέκελν. Ωζηφζν, ν βαζκφο δπζθνιίαο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε είλαη 

απμεκέλνο ζηε θάζε απηή θαζψο ην ελδερφκελν ηεο δηαξξνήο ησλ παξαπιαλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ επηηηζέκελνπ ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

δεκηνπξγίαο αξλεηηθψλ εληππψζεσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ κε ην λα ζεσξεζεί γηα 

παξάδεηγκα φηη ν ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο παξάγεη πξντφληα ρακειήο πνηφηεηαο ή λα 

πξνθαιέζεη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ιφγσ παξαπιαλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. 

  



«Αλαγλψξηζε APT θαη αληηκεηψπηζε κε Active Defense», 

 Γνμαλίδεο Απφζηνινο  

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΔΛΗΓΑ ΔΥΔΗ ΑΦΔΘΔΗ ΚΟΠΗΜΑ ΚΔΝΖ  



«Αλαγλψξηζε APT θαη αληηκεηψπηζε κε Active Defense», 

 Γνμαλίδεο Απφζηνινο  

99 

 8 Δπίινγνο   

 8.1  ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

ηε παξνχζα κειέηε αλαιχζακε ηηο APT επηζέζεηο δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηνπο, 

κειεηψληαο ηνπο θνξείο απηψλ ησλ επηζέζεσλ θαη ηα θίλεηξά ηνπο. Παξνπζηάζακε ηα 

βήκαηα κηαο APT επίζεζεο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη κέζα απφ δχν αλαιχζεηο, ηελ Kill 

Chain αλάιπζε θαη ηνλ Κχθιν Εσήο κηαο APT επίζεζεο. Αλαθεξζήθακε ζηηο πην 

γλσζηέο APT επηζέζεηο θαη ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, ελψ παξνπζηάζακε 

κεζνδνινγίεο, ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

κεηξηαζκφ ησλ APT επηζέζεσλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αδπλακία ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ άκπλαο λα αληαπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο επηζέζεηο απηέο. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάζακε ηελ έλλνηα ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ε νπνία αλαιχεηαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο, απηήλ ησλ πξνιεπηηθψλ επηζέζεσλ, απηή ησλ αληεπηζέζεσλ θαη απηή 

ηεο ελεξγεηηθήο παξαπιάλεζεο. Πξνηάζεθε ην framework AD@KC (Active Defense at 

Kill Chain) σο κηα πξνζπάζεηα ζπζρεηηζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο 

ζηηο θάζεηο ηεο Kill Chain έρνληαο σο γλψκνλα φηη αξθεί κφλν έλαο πεξηνξηζκφο ζε 

θάπνηνλ θξίθν ηεο αιπζίδαο ψζηε λα δηαηαξαρζεί ε αθνινπζία ησλ θάζεσλ θαη λα 

απνηχρεη ε επίζεζε. ηφρνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

Δλεξγεηηθήο Άκπλαο σο κηαο πξφζζεηεο επηινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ APT 

επηζέζεσλ. ίγνπξα δελ απνηειεί κηα απηφλνκε ιχζε, νχηε «αζεκέληα ζθαίξα». Ζ 

πιεξφηεηα θαη ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο Παζεηηθήο Άκπλαο είλαη απηή πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ Δλεξγεηηθήο Άκπλα ζα επηηξέςνπλ ζηνπο ακπλφκελνπο λα κεηξηάζνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ησλ APT επηζέζεσλ. Σέινο ε παξνπζίαζε εξγαιείσλ κέζσ πξαθηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα κηαο πνιηηηθήο 

Δλεξγεηηθήο Άκπλαο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζήο 

ηνπο ελάληηα ζηηο APT επηζέζεηο.       

 

 8.2  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζα πξέπεη εμεηαζηεί ην πθηζηάκελν 

λνκηθφ πιαίζην αιιά θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν, ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο γηα λφκηκνπο ζθνπνχο. Οη 

ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Δλεξγεηηθήο Άκπλαο κπνξνχλ λα αληηζηνηρεζνχλ ζην 

πξνηεηλφκελν πιαίζην AD@KC είηε κε πθηζηάκελα εξγαιεία, είηε κε ηε δεκηνπξγία 
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λέσλ. Γηα θάζε θαηεγνξία Δλεξγεηηθήο Άκπλαο ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ιχζεηο νη νπνίεο ζα έρνπλ αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο γηα ηελ αλαθνπή ησλ επηζέζεσλ ζηηο αληίζηνηρεο θάζεηο ηεο 

Kill Chain.   
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