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Πεξίιεςε 

Ο απμαλφκελνο ξπζκφο εκθάληζεο λέσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ έρεη νδεγήζεη 

ηελ έξεπλα λα ζηξαθεί  ζε κεζφδνπο απηνκαηνπνηεκέλεο αλάιπζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ ινγηζκηθψλ. Ωζηφζν,  έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αλππαξμία θάπνηνπ εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο θαη δηακνηξαζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε νδεγεί ζε θαηαζπαηάιεζε πφξσλ θαη   ζχγρπζε κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. Σν 

θελφ απηφ επηδηψθνπλ λα θαιχςνπλ νη δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο θαη ηα δηάθνξα ζρήκαηα 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή 

πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλεο παξαγσγήο θαη 

δηακνηξαζκνχ δεηθηψλ επηθηλδπλφηεηαο ελψ ηαπηφρξνλα κειεηά θαη παξνπζηάδεη ηηο 

επηθξαηνχζεο  κεζνδνινγίεο  αλάιπζεο θαη αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο 

θαη θαηαγξαθήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε.  

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Γείθηεο Δπηθηλδπλφηεηαο, Αλάιπζε, Αλίρλεπζε, Καθφβνπιν 

Λνγηζκηθφ, Πεξηβάιινλ Αλάιπζεο, Γιψζζεο Πεξηγξαθήο, Ολνκαηνδνζία.  
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Abstract 

The increasing rate of new malwares has led the research to develop 

methodologies  in the field of automated malware analysis. However, the absence of a 

unique taxonomy and distribution system, about the information resulting from  malware 

analysis, leads the research community to a confusion and causes, also,  financial 

damage.  Indicators of compromise try to cover this absence, using many of the 

theoretical schemes that has been proposed. This thesis deals with the construction of a 

system that automatic generates and distributes indicators of compromise. Moreover, in 

parallel, this thesis studies and introduces the main methodologies about malware 

analysis, malware detection and malware analysis results information storing and 

sharing.  

 

Keywords: Indicators of Compromise, Malware Analysis, Malware Detection, 

Malware, Analysis Environment, Description Languages, Malware Naming Schemes. 
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1 

 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο αζθάιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο , φξνη φπσο 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, επηηηζέκελνο, ηφο, spam, αληητθά πξνγξάκκαηα (antivirus), 

εμαπάηεζε, ηνίρνο πξνζηαζίαο θ.α., απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεί κηα ζπζθεπή κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν  . 

 

Ζ θνηλνθηεκνζχλε απηψλ ησλ φξσλ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζήκεξα δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην ΑΝ θάπνηνο ζα δερηεί θάπνηαο κνξθή επίζεζε αιιά γηα ην 

ΠΟΣΔ ζα ηελ δερηεί θαη ΠΟΟ ζα ηνπ θνζηίζεη. Με ηα ζηνηρεία λα δείρλνπλ φηη, ε 

αγνξά ηεο αζθάιεηαο απφ ηα  $71.1 δηζεθαηνκκχξηα[1] πνπ εθηηκάηαη ην 2014 πξφθεηηαη 

λα αγγίμεη ηα  $86 δηζεθαηνκκχξηα [2] ην 2016, θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ην ελδηαθέξνλ 

ηφζν απφ πιεπξάο επηηηζέκελσλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ εηδηθψλ αζθαιείαο, γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ επίζεζεο ή άκπλαο, ιακβάλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο.  

 

Δπηπιένλ, έρεη απνδεηρηεί φηη [3], ε πνιππινθφηεηα ησλ λέσλ ηερληθψλ  επίζεζεο  

απμάλεηαη ζπλερψο ελψ αληίζηξνθα ην θφζηνο αλάπηπμεο ηνπο ηείλεη λα είλαη ζπλερψο 

κεηνχκελν. Απηφ έρεη νδήγεζή ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ηαπηνπνίεζεο κηαο απεηιήο απφ 

ηελ ηαπηνπνίεζε βαζηζκέλε ζηηο ππνγξαθέο, ζηελ ηαπηνπνίεζε βαζηζκέλε ζηελ 

ζπκπεξηθνξά. 

 

 Σα παξαπάλσ ζε ζπλάξηεζε κε ην φηη νη θαθφβνπινη ρξήζηεο ηείλνπλ λα έρνπλ 

ηελ πξσηνβνπιία θαηά ηελ πινπνίεζε κηαο απεηιήο, αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ άκεζε ελεκέξσζε γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηφζν ησλ εηδηθψλ αζθάιεηαο φζν θαη 

ηνπ ινγηζκηθνχ αζθαιείαο. 

 

Έρνληαο σο ζθνπφ ηελ θάιπςε απηήο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ πξνηαζεί θαη πινπνηεζεί δηάθνξεο γιψζζεο βαζηζκέλεο ζε XML, γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ απεηιψλ θαη ηελ ζχληαμε ελδεηθηψλ επηθηλδπλφηεηαο “Indicators of 

Compromise” θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ θαη απφ ηηο δχν αλαθεξφκελεο πιεπξέο. Κχξηεο 

πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ην MAEC θαη ην Open IOC. 

 1.2  θνπόο – ηόρνη 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη κέξνπο ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

απηή, ησλ γισζζψλ πεξηγξαθήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ησλ λέσλ ηάζεσλ ζην ρψξν 

ηεο ηαπηνπνίεζεο ηεο απεηιήο θαη ε αλάπηπμε ελφο απηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαζθεπήο θαη δηακνηξαζκνχ IOC απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ  εξγαιείσλ αλάιπζεο. 

 1.3  Βαζηθή Οξνινγία 

Indicators of Compromise (IoC): Ο φξνο, φπσο απηφο έρεη δηαηππσζεί ζηε 

εγθιεκαηνινγηθή επηζηήκε, αλαθέξεηαη ζηελ ζε νπνηνδήπνηε ηερλνχξγεκα , ηνπ νπνίνπ 
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ε παξνπζία ζ’ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ππνδειψλεη κε βεβαηφηεηα ηελ εηζβνιή ελφο 

κε εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ. 

 1.4  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη, ζπλνπηηθά, ηελ ππάξρνπζα κεζνδνινγία γηα ηελ 

αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηηο κεζφδνπο αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

ηηο ππάξρνπζεο ηάζεηο ζηελ νλνκαηνδνζία ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηηο 

πξνηεηλφκελεο γιψζζεο πεξηγξαθήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηέινο, γίλεηαη 

ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλεο δεκηνπξγίαο IoCs, πνπ 

αλαπηχρηεθε θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. πγθεθξηκέλα, ζην 2
ν
 Κεθάιαην 

γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ κεζνδνινγηψλ ζηαηηθήο, δπλακηθήο θαη πβξηδηθήο αλάιπζεο 

θαζψο  θαη ελδεηθηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε. ην 3
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη  αλαθνξά ζηηο ηερληθέο αλίρλεπζεο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. ην 4
ν
 Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζρήκαηα νλνκαηνδνζίαο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί. ην 5
ν
 Κεθάιαην κειεηψληαη νη γιψζζεο 

πεξηγξαθήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ηαμηλνκεκέλεο απφ ηηο πην απιέο ζηηο πην ζχλζεηεο 

θαη πιεξέζηεξεο. ην 6
ν
 Κεθάιαην γίλεηαη ε ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηνπνηεκέλεο δεκηνπξγίαο IoCs βαζηζκέλν ζηελ γιψζζαο πεξηγξαθήο MAEC.  
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 2 Αλάιπζε Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ θαη ύγρξνλεο Σάζεηο    

 2.1  Γεληθά  

 2.1.1 Τη είλαη  θαθφβνπιν ινγηζκηθφ (Malware) ; 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, γλσζηφ θαη σο θαθφβνπινο θψδηθαο, αλαθέξεηαη ζ’ 

έλα πξφγξακκα,  ην φπνην εηζάγεηαη ζ’ έλα άιιν ινγηζκηθφ κε ηελ πξφζεζε λα 

θαηαζηξέςεη δεδνκέλα, λα εθηειέζεη ελνριεηηθά ή παξεκβαηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα 

εθζέζεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζχκαηνο, ηεο εθαξκνγήο ή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ είλαη,  ν πην θνηλφο εμσηεξηθφο θίλδπλνο γηα ηα 

ζχγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, πξνθαιψληαο επξεία θαηαζηξνθή θαη 

απνδηνξγάλσζε θαη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

πξνζθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο  νξγαληζκνχο. [4] 

Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη, θαθφβνπιν νλνκάδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εζθεκκέλα 

ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ζχζηεκα κε ζθνπφ λα πξνθαιέζεη βιάβε ζε απηφ .[5]    

 

 2.1.2 Καηεγνξίεο Καθφβνπινπ Λνγηζκηθνχ [4] 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά  ζηελ θιαζζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, πνπ δελ δχλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο λέεο κεζφδνπο επίζεζεο, αλ θαη  ζηελ 

βηβιηνγξαθία ζπρλά ηνπνζεηνχληαη ζηελ ηειεπηαία θαηεγνξία.   

 

 2.1.2.1 Ινί (Viruses):  

Οη ηνί απηφ-αληηγξάθνληαη εηζάγνληαο αληίγξαθα ηνπ εαπηνχ ηνπο ζηα 

θηινμελνχληα πξνγξάκκαηα ή ζηα αξρεία δεδνκέλσλ.  Οη ηνί ζπρλά ελεξγνπνηνχληαη 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε, γηα παξάδεηγκα αλνίγνληαο έλα αξρείν ή 

εθηειψληαο έλα πξφγξακκα. Παξαδείγκαηα δηάζεκσλ ηψλ είλαη νη Leap-A, MyDoom θαη 

ILOVEYOU. Οη ηνί κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζηηο αθφινπζεο δπν θαηεγφξηεο: 

 Μεηαγισηηηζκέλνη ηνί (Compiled Viruses): Έλαο κεηαγισηηηζκέλνο ηφο 

εθηειείηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ’ απηνχο πεξηιακβάλνληαη νη ηνί  

επηκφιπλζεο αξρείσλ, πνπ πξνζθνιινχληαη ζε εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα, νη ηνί 

ηνκέα εθθίλεζεο, πνπ κνιχλνπλ ηηο θχξηεο έγγξαθεο εθθίλεζεο ησλ ζθιεξψλ 

δίζθσλ ή ηνπο ηνκείο εθθίλεζεο ησλ απνζπψκελσλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη  νη 

πνιπκεξήο ηνί, πνπ ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν πξνεγνχκελσλ.  

 Γηεξκελεπόκελνη Ινί (Interpreted Viruses): Οη δηεξκελεπφκελνη ηνί 

εθηεινχληαη απφ εθαξκνγέο ’ απηή ηελ θαηεγφξηα αλήθνπλ νη ηνί καθξνεληνιψλ, 

θαζψο θαη νη  ηνί γξακκέλνη ζε δηεξκελεπφκελεο γιψζζεο (script languages) 

εθηεινχκελνη απφ ππεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο.   
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 2.1.2.2 Σθνπιήθηα (Worms):  

Έλα «ζθνπιήθη» είλαη έλα απηφ - αληηγξαθφκελν , απηάξθεο πξφγξακκα, πνπ 

ζπλήζσο εθηειείηαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη ην Stuxnet, ην Code Red θαη ην  Nimda.  Σα «ζθνπιήθηα» 

ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 «θνπιήθηα» Τπεξεζηώλ Γηαδηθηύνπ (Network Service Worms): 

Υξεζηκνπνηνχλ ηηο αδπλακίεο ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ γηα λα πξνσζήζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη λα κνιχλνπλ άιινπο ρξήζηεο. 

 «θνπιήθηα» Μαδηθνύ Σαρπδξνκείνπ (Mass Mailing Worms) : Δίλαη 

παξφκνηα κε ηνπο ηνχο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, σζηφζν είλαη απηάξθε, 

δειαδή δελ  κνιχλνπλ έλα ππάξρνλ αξρείν.    

 2.1.2.3 Γνχξεηνη Ίππνη (Trojan Horses): 

 Έλαο δνχξεηνο ίππνο είλαη έλα απηάξθεο, κε- αληηγξαθφκελν πξφγξακκα, πνπ 

ελψ εκθαλίδεηαη σο αβιαβέο, έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαθφβνπιν ζθνπφ. Οη δνχξεηνη 

ίππνη  είηε αληηθαζηζηνχλ ππάξρνληα αξρεία κε θαθφβνπιεο εθδφζεηο ή πξνζζέηνπλ λέα 

επηβιαβή αξρεία ζηα θηινμελνχληα ζπζηήκαηα πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

κεηαθνξά άιισλ εξγαιείσλ επίζεζεο ζην ζχζηεκα.  Παξαδείγκαηα δνχξεησλ ίππσλ 

είλαη  νη Zeus, Storm θαη Vundo.  

 2.1.2.4 Καθφβνπινο κεηαθεξφκελνο θψδηθαο (Malicious Mobile Code) : 

Ο θαθφβνπινο κεηαθεξφκελνο θψδηθαο είλαη ινγηζκηθφ κε θαθφβνπιν ζθνπφ, 

πνπ κεηαθέξεηαη απφ έλα απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα ζ’ έλα ηνπηθφ ζχζηεκα - ζηφρν θαη 

ζηελ ζπλέρεηα εθηειείηαη  ζ’ απηφ. πλήζσο ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ρξήζηε. ηηο 

δεκνθηιείο  γιψζζεο γηα  ζπγγξαθή ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη   ε Java, ε 

ActiveX, ε JavaScript, θαη  ε VBScript. Παξάδεηγκα απηήο ηεο κνξθήο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ είλαη ηo Exploder.  

 2.1.2.5 Λνγηζκηθφ Μεηθηήο Δπίζεζεο (Blended Attack Software): 

Μία  κεηθηή επίζεζε ρξεζηκνπνηεί πνιιέο κεζφδνπο κφιπλζεο θαη κεηάδνζεο. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζεκεξηλά θαθφβνπια ινγηζκηθά είλαη απηήο ηεο κνξθήο. 

Παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ  είλαη ην Regin.     

 

 2.1.3 Τη είλαη  ε Αλάιπζε Καθφβνπινπ Λνγηζκηθνχ ; 

Ωο αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [6]  αλαθέξεηαη, ε ηέρλε ηεο απνδφκεζεο 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ λα γίλεη θαηαλνεηφ : 

 

 α. πνηνο είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ; 

 β. πσο κπνξεί λα ηαπηνπνηεζεί; Καη, ηέινο  

 γ. πσο κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί ή λα εμαιεηθζεί ην θαθφβνπινπ ινγηζκηθφ ; 
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 2.1.4 Σηφρνο ηεο Αλάιπζεο Καθφβνπινπ Λνγηζκηθνχ.  

ηφρνο [7] ηεο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο 

ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κεραληζκνί άκπλαο 

γηα ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ελφο νξγαληζκνχ.  

 

Ζ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα απαληά ζε δχν εξσηήκαηα: 

 Πσο ε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή κνιύλζεθε από ην ινγηζκηθό; θαη  

 Ση αθξηβώο θάλεη απηό ην ινγηζκηθό; 

 

Δηδηθφηεξα, [6] φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα είδε ππάξρνλ κνιπζκέλν ζχζηεκα,  ν 

ζηφρνο είλαη λα απνζαθεληζηεί ην «ηη ζπλέβε» θαη λα βεβαησζνχκε φηη έρνπκε εληνπίζεη 

φιεο ηηο κνιπζκέλεο κεραλέο θαη ηα αξρεία. Δλψ, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ αλάιπζε 

ελφο χπνπηνπ ινγηζκηθνχ , ηφηε ν ζηφρνο είλαη λα θαζνξίζνπκε αθξηβψο ην «ηη κπνξεί ην 

ύπνπην δείγκα λα θάλεη», «πωο κπνξνύκε λα ην αληρλεύζνπκε ζην δίθηπν» θαη «πωο 

κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε θαη λα πεξηνξίζνπκε ηελ θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιεί». 

 2.2  ηαηηθή Αλάιπζε Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ 

Ζ ζηαηηθή αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ δηαθξίλεηαη ζε Βαζηθή θαη 

Πξνρσξεκέλε αλάιπζε. 

 2.2.1 Βαζηθή Σηαηηθή Αλάιπζε (ΒΣΑ) 

Ζ Βαζηθή ηαηηθή Αλάιπζε (ΒΑ) ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ εθηειέζηκνπ, 

ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πεγαίν θψδηθα [6]. Ζ ΒΑ 

κπνξεί λα απνθαιχςεη ελδείμεηο γηα ην αλ έλα αξρείν είλαη θαθφβνπιν, λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη θάπνηεο θνξέο λα  παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαζθεπή απιψλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ.     

Ζ ΒΑ, αλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ακεζφηεηα θαη ηαρχηεηα, σζηφζν είλαη 

αλαπνηειεζκαηηθή έλαληη πην εμειηγκέλσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ θαη κπνξεί λα ηεο 

δηαθχγεη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθηειέζηκνπ.  

 

 2.2.2 Πξνρσξεκέλε Σηαηηθή Αλάιπζε (ΠΣΑ) 

Ζ Πξνρσξεκέλε ηαηηθή Αλάιπζε (ΠΑ) απνηειείηαη απφ κεζφδνπο 

αληίζηξνθεο κεραληθήο επεμεξγαζίαο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, εηζάγνληαο ην 

εθηειέζηκν ζε έλα ινγηζκηθφ απν-ζπκβνινκεηαθξαζηή (disassembler) θαη κειεηψληαο 

ηηο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ην «ηη θάλεη», ην πξφγξακκα. Οη 

εληνιέο εθηεινχληαη απφ ηελ CPU, έηζη ε ΠΑ καο θαλεξψλεη ηη αθξηβψο θάλεη ην 

πξφγξακκα.  
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Δηθόλα 2-1 : Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Disassembler IDA Pro 

 

Ωζηφζν ε ΠΑ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο απφ ηνλ εξεπλεηή ζε ζέκαηα, 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 2.2.3 Τερληθέο Αλίρλεπζεο 

Ζ ζηαηηθή αλάιπζε έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα αληρλεχζεη ηελ χπαξμε ηνπ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθνχ, απηφ απνηειεί κία ηδηαηηέξσο επίπνλε δηαδηθαζία ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ηα ζχγρξνλα θαθφβνπια ηερλνπξγήκαηα , ρξεζηκνπνηνχλ σο θάιπςε ήδε 

ππάξρνπζεο  εθαξκνγέο. [8] 

 

Απφ ζεσξεηηθήο άπνςεο, νη ηερληθέο αλίρλεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν 

ζηελ ΒΑ φζν θαη ζηελ ΠΑ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ φπσο ην παξαθάησ 

ζρεδηάγξακκα [9] : 

 

 

Δηθόλα 2-2 : Σαμηλόκεζε Σερληθώλ Αλίρλεπζεο 
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 2.2.3.1 Σηαηηθή αλάιπζε βαζηζκέλε ζηηο ππνγξαθέο 

 Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη κεζνδνινγίεο, φπσο αλίρλεπζε ζπκβνινζεηξψλ, 

αλίρλεπζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θαη αλαγλψξηζε πξνηχπσλ. Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ν εξεπλεηήο, αλαδεηά πξνθαζνξηζκέλεο ηέηνηεο ππνγξαθέο. 

 

 2.2.3.2 Σηαηηθή αλάιπζε κε επξεηηθή αλίρλεπζε 

Ζ θαηεγνξία  απηή είλαη φκνηα κε ηελ “βαζηζκέλε ζηηο ππνγξαθέο” , άιια κε ηελ 

δηαθνξά φηη αλαδεηνχληαη εληνιέο, πνπ θαλνληθά δελ ζα ππήξραλ ζηελ εθαξκνγή πνπ 

έρεη ελζσκαησζεί ν θαθφβνπινο θψδηθαο. Πιενλέθηεκα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε 

αλίρλεπζε λέσλ εθδφζεσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ηέζζεξηο 

ππνθαηεγνξίεο  ηεο επξεηηθήο αλίρλεπζεο.  

 

 Βαζηζκέλε ζε αξρεία : Σα αξρεία αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ζρεηηθά κε ηα 

πεξηερφκελά ηνπο, ηνλ ζθνπφ χπαξμεο, ηνλ πξννξηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

Πηζαλή χπαξμε εληνιψλ ηξνπνπνίεζεο άιισλ αξρείσλ ηα θαζηζηά απηφκαηνο 

πηζαλψο θαθφβνπια.  

 Βαζηζκέλε ζε βάξε : Κάζε εθαξκνγή βαζκνινγείηαη κε βάζε ηελ 

πηζαλφηεηα λα είλαη θαθφβνπιε, αλ απηή ππεξβαίλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη, 

ηφηε ε εθαξκνγή ζεσξείηαη θαθφβνπιε. 

 Βαζηζκέλε ζε θαλόλεο : Ζ χπνπηε εθαξκνγή ειέγρεηαη σο πξνο 

πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο, αλ πξνθχπηεη αλαληηζηνηρία ηφηε ε εθαξκνγή  πεξηέρεη 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

 Γεληθήο Τπνγξαθήο : Γίλεηαη ρξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ αληηηθψλ 

ππνγξάθσλ κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ηξνπνπνηεκέλσλ εθδφζεσλ ήδε κειεηεκέλσλ 

θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ. 

 

 2.2.4 Μέζνδνη θαη Δξγαιεία Σηαηηθήο Αλάιπζεο 

 2.2.4.1 Σάξσζε κε αληηίθα πξνγξάκκαηα (Antivirus). [9][10] 

 Θεσξείηαη κία απιή θαη γξήγνξε κέζνδνο. πλίζηαηαη ζηελ ζάξσζε ηνπ χπνπηνπ 

ινγηζκηθνχ κε έλα ή πεξηζζφηεξα  αληηίθα πξνγξάκκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

εθκεηάιιεπζε κηαο επξχηεξεο βάζεο δεδνκέλσλ κε επξεηήξηα (heuristics) θαη 

ππνγξαθέο (signatures) θαθφβνπισλ πξνγξακκάησλ, κπνξεί ν αλαιπηήο λα αλεβάζεη ην 

χπνπην δείγκα ζε site φπσο ην  http://www.virustotal.com ή ην http://virusscan.jotti.org 

θαη λα απνθηήζεη ηελ αλάιπζε απφ κεγάιν κέξνο ησλ ππαξρφλησλ αληηηθψλ 

πξνγξακκάησλ.  Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απνηειεί ε ζπρλή αιιαγή ησλ θαθφβνπισλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ αιιαγή ηεο 

ππνγξαθήο ησλ πξνγξακκάησλ,  πνπ ηα θαζηζηά κε αληρλεχζηκα απφ ηα  αληηίθα 

http://www.virustotal.com/
http://virusscan.jotti.org/
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πξνγξάκκαηα. Δπίζεο ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απνηειεί ν ξπζκφο ελεκέξσζεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ πζηεξεί έλαληη ηνπ ξπζκνχ δεκηνπξγίαο λέσλ 

θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.4.2 Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο [9][10]. 

 Κάλνληαο ρξήζε ζπλαξηήζεσλ θαηαθεξκαηηζκνχ, φπσο MD5 ή SHA-1, 

παξάγεηαη έλα κνλαδηθφ ςεθηαθφ απνηχπσκα ηνπ χπνπηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα έξεπλα ζην δηαδίθηπν ζρεηηθά κε ην αλ έρεη ηαπηνπνηεζεί σο 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ην χπνπην αξρείν ή γηα ελεκέξσζε άιισλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ εχξεζε λένπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σέινο, απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ άκεζεο 

ζχγθξηζεο γηα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα πνπ απηφ-ηξνπνπνηνχληαη. Δπξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή ςεθηαθψλ απνηππσκάησλ είλαη ην 

md5deep γηα πιαηθφξκεο Windows θαη ην md5sum γηα Linux.     

 

 

Δηθόλα 2-4 : Απνηέιεζκα ρξήζεο md5deep 

 

 2.2.4.3 Δχξεζε ζπκβνινζεηξψλ [9][10][11].  

 Σα εθηειέζηκα πξνγξάκκαηα ζπλήζσο πεξηέρνπλ ζπκβνινζεηξέο (strings) πνπ 

είλαη αλαγλψζηκεο ζε ASCII ή Unicode. Σέηνηεο ζπκβνινζεηξέο είλαη ζπλήζσο 

κελχκαηα ζθάικαηνο, βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφγξακκα θαη ζπλαξηήζεηο 

Δηθόλα 2-3 : Απνηέιεζκα ζάξσζεο antivirus / Virus Total 
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απηψλ, URLs  θαη άιιεο ζπκβνινζεηξέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή πνπ αλέπηπμε ην ινγηζκηθφ. Ζ απνπζία ή ε κηθξή παξνπζία ηέηνησλ 

ζπκβνινζεηξψλ απνηειεί έλδεημε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 

Δηθόλα 2-5 : Απνηέιεζκα ρξήζεο Hexplorer[12] 

Δπίζεο,  απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ζπκβνινζεηξψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα 

εθηειέζηκν αξρείν κπνξεί θάλεηο λα εμάγεη έλα αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθηειέζηκνπ. Έλα απιφ εξγαιείν πνπ εμάγεη ζπκβνινζεηξέο απφ εθηειέζηκα είλαη ην 

strings. Πην πξνεγκέλα είλαη ηα    Hexplorer, 010 Editor, Bintext, Hackman Hex Editor, 

HXD. 

 2.2.4.4 Μειέηε ζπζθεπαζκέλσλ (Packed) θαη ηερλεέλησο πεξηπιεγκέλσλ (obfuscated) 

πξνγξακκάησλ [9][10][11]. 

 Σερλεέλησο πεξηπιεγκέλα είλαη φια ηα πξνγξάκκαηα ζηα φπνηα ν θαθφβνπινο 

πξνγξακκαηηζηήο πξνζπαζεί κε θάπνην ηξφπν λα απνθξχςεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. 

Καηεγνξία απηψλ απνηεινχλ ηα ζπζθεπαζκέλα εθηειέζηκα. 

Σα ζπζθεπαζκέλα εθηειέζηκα πξφθεηηαη θαη’ νπζία γηα ζπκπηεζκέλα εθηειέζηκα 

ηα νπνία παξάγνληαη απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα, ηα ιεγφκελα Packers. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ έλα πξφγξακκα είλαη ζπζθεπαζκέλν, νπνηαδήπνηε, πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε θαζίζηαηαη δχζθνιε έσο θαη αλέθηθηε. Γηα ηελ αλάιπζε ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ αθνινπζνχληαη δπν κέζνδνη. 

Ζ πξψηε βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Packer, κε ζθνπφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα ηελ απνζπζθεπαζία - απνζπκπίεζε ηνπ χπνπηνπ ινγηζκηθνχ. ’ 

απηή ρξεζηκνπνηνχληαη πξνγξάκκαηα φπσο ην PEiD, ην RDG Packer Detector, ην 

PACKERID, ην WINDOWS PACKER DETECTOR, ην LANGUAGE 2000 θαη ην 

EXESCAN. 
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Δηθόλα 2-6 : Απνηέιεζκα ρξήζεο PEiD [12] 

Ζ δεχηεξε βαζίδεηαη ζηελ ιήςε απνηππσκάησλ ηεο κλήκεο. πγθεθξηκέλα γηα 

λα εθηειεζηεί έλα ζπζθεπαζκέλν πξφγξακκα, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα απνζπζθεπαζηεί. 

Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ην πξφγξακκά εθηειείηαη ζε κηα κεραλή 

(εηθνληθή ή πξαγκαηηθή) ελψ ηαπηφρξνλα εθηειείηαη θάπνην πξφγξακκα ιήςεο 

απνηππσκάησλ απφ ηελ κλήκε, φπσο  ηα LordPE,  Volatility, Volatilitux, LiME, EnPack, 

BULK EXTRACTOR, Memoryze θαη Redline. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

είλαη λα έρνπκε θαηαγεγξακκέλν ζηελ κλήκε σο απνζπζθεπαζκέλν ην χπνπην 

ινγηζκηθφ. Μεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη, ηα εμειηγκέλα θαθφβνπια 

ινγηζκηθά απνζπζθεπάδνληαη ηκεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα παξζεί ην 

πιήξεο πξφγξακκα σο απνηχπσκα.    

 

Δηθόλα 2-7 : Απνηέιεζκα ρξήζεο LordPE [12] 

 2.2.4.5 Μειέηε δνκήο αξρείσλ PE [9][10][11]. 

 Όια ηα αξρεία γηα λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα εθηειεζηνχλ απφ  ηα 

Windows ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ δνκή PE (Packed Executable). H θεθαιίδα θαη ηα 

κεηαδεδνκέλα απηήο ηεο δνκήο πεξηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, φπσο ηεο ζπλαξηήζεηο 

πνπ εηζάγνληαη θαη εμάγνληαη απφ ην πξφγξακκα, εκεξνκελία κεηάθξαζεο, εηθφλεο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε. Ζ εχξεζε θαη αλαγλψξηζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 

απνθαιχπηεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία  ηνπ χπνπηνπ 
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ινγηζκηθνχ. Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε ηεο θεθαιίδαο ησλ αξρείσλ 

PE είλαη ηα LordPE,  PE Insider, CFF Explorer, PEVIEW, PE Explorer, CHIMPREC θαη 

MALCODE ANALYSIS PACK. 

 

 

Δηθόλα 2-8 : Απνηέιεζκα ρξήζεο PE Explorer [12] 

 2.2.5.4.1 Αλαδήηεζε θαη ηαπηνπνίεζε  ζπλδεδεκέλσλ βηβιηνζεθψλ θαη ζπλαξηήζεσλ. 

  Όπσο πξναλαθέξζεθε ε κειέηε ησλ ζπλδεδεκέλσλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ 

ζπλαξηήζεσλ  απνηειεί, ζεκαληηθφ κέξνο ηεο κειέηεο ησλ αξρείσλ PE. Έλα πξφγξακκα 

κπνξεί λα ζπλδέεη ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ζηαηηθά (static linking), θαηά ηελ εθηέιεζε 

(runtime linking) θαη δπλακηθά (dynamic linking).  

ηελ πξώηε πεξίπησζε, νιφθιεξνο ν θψδηθαο ηεο βηβιηνζήθεο 

αληηγξάθεηαη κέζα ζην εθηειέζηκν, θάλνληάο ην κεγάιν ζε κέγεζνο. Απφ πιεπξάο 

αλάιπζεο, δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θάπνην ζηνηρείν ζηελ θεθαιίδα ηνπ PE αξρείνπ.  

ηελ δεύηεξε πεξίπησζε, κία ζπλάξηεζε ζπλδέεηαη κφλν θαηά ηελ 

ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη. Ο ηξφπνο απηφο, αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο, είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηνπο ζπγγξαθείο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Ζ εχξεζε απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ, κέζσ ηεο θεθαιίδαο ησλ αξρείσλ PE,  

δελ είλαη δπλαηή. Ωζηφζν, ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαξηήζεσλ, πνπ δίλνπλ 

πξφζβαζε ζηηο βηβιηνζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ππνδειψλεη ηελ «θαηά ηελ εθηέιεζε» 

ζχλδεζε ησλ βηβιηνζεθψλ. 

ηελ ηξίηε πεξίπησζε, πνπ είλαη δεκνθηιέζηεξε, ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα αλαδεηά ηηο βηβιηνζήθεο φηαλ ην πξφγξακκα θνξηψλεηαη. Δδψ, ε αλάιπζε ηεο 

θεθαιίδαο δίλεη πιεζψξα ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Δξγαιεία φπσο ην Dependency 

Walker είλαη ρξήζηκα γηα ηελ εμαγσγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ.       
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Δηθόλα 2-9 : Απνηέιεζκα ρξήζεο Dependency Walker [13]  

 2.2.4.6 Αληίζηξνθε κεραληθή.  

 Ζ αληίζηξνθε  κεραληθή [14] είλαη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ελφο ζπζηήκαηνο κε 

ζθνπφ : 

 λα ηαπηνπνηεζνύλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ θαη νη κεηαμύ ηνπο 

δηαζπλδέζεηο,  

 λα δεκηνπξγεζεί κία αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κία άιιε κνξθή 

ή ζε έλα πςειόηεξν επίπεδν αθαίξεζεο.  

 

ηελ ζηαηηθή αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ε αληίζηξνθε κεραληθή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαηξνπή δπαδηθψλ αξρείσλ ζε αξρεία ζε κνξθή assembly. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ηνπο απν-ζπκβνινκεηαθξαζηέο 

(disassemblers). Σα πξνγξάκκαηα απηά παίξλνπλ ζαλ είζνδν δπαδηθά αξρεία θαη 

παξάγνπλ ζηελ έμνδν, ην πξφγξακκα ζε γιψζζα assembly. θνπφο ηεο κεζφδνπ απηήο 

είλαη ε αλάθηεζε ηνπ αξρηθνχ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο.  χγρξνλα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αλαιπηέο είλαη ηα IDA Pro,  HOPPER, Capstone θαη Cerbero 

Profiler. 

Ζ αληίζηξνθε κεραληθή δίλεη ηελ εληχπσζε φηη είλαη ε ηδαληθή κέζνδνο 

αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Ωζηφζν, αλ θαη απνηειεί έλα ηζρπξφ εξγαιείν, 

ππάξρνπλ λφκηκεο ηερληθέο αληί-αλάιπζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επί ην πιείζηνλ γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ αιιά θαη εζθεκκέλα πξνο απνθπγή ηεο 

αλάιπζεο θαη ζχγρπζεο ησλ αλαιπηψλ, πνπ ηελ θαζηζηνχλ απφ δχζθνιε έσο θαη 

αδχλαηε. Ζ δηαζθάιηζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη απηή, πνπ θαζηζηά πνιιέο 

θνξέο ηελ αληίζηξνθε κεραληθή παξάλνκε φηαλ εθηειείηαη ζε πξνγξάκκαηα ρσξίο ηε  

έγθξηζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηερληθψλ είλαη [15] :  

 Παξεκπόδηζε   απν-ζπκβνινκεηάθξαζεο (Anti Disassembly) : Με 

απηή ηελ ηερληθή νη απν-ζπκβνινκεηαθξαζηέο νδεγνχληαη ζηελ παξαγσγή 

ιαλζαζκέλνπ θψδηθα.   

 Απηό-ηξνπνπνηνύκελνο θώδηθαο (Self-modifying code) : ηελ ηερληθή 

απηή ν θψδηθαο ηξνπνπνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο. Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξνγξακκαηηζηήο απνθξχπηεη ηνλ πξνζηαηεπκέλν θψδηθα ζε 

πεξίπησζε πνπ ππνζηεί αλάιπζε κε ηερληθέο αληίζηξνθεο κεραληθήο. Ζ ηερληθή 
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απηή, εχθνια κπνξεί λα εμειηρηεί ζε πην πξνεγκέλεο ηερληθέο φπσο ν 

πνιπκνξθηζκφο θαη ν κεηακνξθηζκφο.  

 Υξήζε εηθνληθήο κεραλήο γηα πεξίπιεμε (Virtual Machine 

Obfuscation) : ηελ ηερληθή απηή ν πξνζηαηεπκέλνο θψδηθαο κεηαθξάδεηαη ζε P-

θψδηθα, πνπ εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ εηθνληθήο κεραλήο. Δπεηδή απηφο ν θψδηθαο 

δελ έρεη νκνηφηεηα κε ηηο εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθηέιεζε απφ ηελ CPU, 

ηα πξνγξάκκαηα αληίζηξνθεο κεραληθήο δελ ηνλ αληηιακβάλνληαη.     

     

 2.3  Γπλακηθή Αλάιπζε Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ  

Ζ δπλακηθή αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί , θαη απηή, 

ζε δχν θαηεγνξίεο . Σελ Βαζηθή Γπλακηθή Αλάιπζε (ΒΓΑ) θαη ηελ Πξνρσξεκέλε 

Γπλακηθή Αλάιπζε (ΠΓΑ).  

 2.3.1 Βαζηθή Γπλακηθή Αλάιπζε (ΒΓΑ)  

Οη ηερληθέο ηεο βαζηθήο δπλακηθήο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ έγθεηηαη 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

κε ζθνπφ λα εμαιεηθζνχλ νη επηπηψζεηο θαη  λα παξαρζνχλ θαηάιιειεο ππνγξαθέο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [6]. Σν πιενλέθηεκα ησλ ηερληθψλ απηψλ είλαη  φηη, δελ 

ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο απφ πιεπξάο εξεπλεηή . 

 2.3.2 Πξνρσξεκέλε Γπλακηθή Αλάιπζε (ΠΓΑ) 

Καηά ηελ πξνεγκέλε δπλακηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχληαη debuggers, γηα ηελ 

εμαγσγή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ απφ ην εθηειέζηκν ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ .  Ζ 

ηερληθέο απνζθαικάησζεο (debugging) δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εμάγεη 

πιεξνθνξίεο, πνπ δελ είλαη αληρλεχζηκεο κε φιεο ηηο άιιεο ηερληθέο. Ωζηφζν, ε 

πξνεγκέλε δπλακηθή αλάιπζε απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εξεπλεηή. 

Βαζηθή παξάκεηξνο γηα ηελ δηελέξγεηα δπλακηθήο αλάιπζεο είλαη ε δεκηνπξγία 

αζθαινχο, απνκνλσκέλνπ πεξηβάιινληνο [11] . Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη κία εθηελήο 

αλάιπζε ησλ πεξηβαιιφλησλ δπλακηθήο αλάιπζεο , θαζφηη απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο ηεο 

αλάιπζεο, ζε βαζκφ πνπ λα επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα απηήο, αλ δελ δηακνξθσζνχλ 

θαηάιιεια.   

 2.3.3 Πεξηβάιινλ: Γεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ δηεμαγσγήο αλάιπζεο [16]  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξγαζηεξίνπ δηεμαγσγήο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ 

δηέπεηαη απφ θάπνηεο αξρέο ζρεδίαζεο. Απηέο είλαη : 

 Απιόηεηα.  Όζν πην απιφ είλαη ην πεξηβάιινλ αλάιπζεο ηφζν πην 

εχθνια ζπληεξείηαη.     

 Απνκόλσζε -  Έιεγρνο. Ζ απνκφλσζε θαη ν πιήξεο έιεγρνο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εμαζθαιίδεη ηνλ εξεπλεηή απφ ηελ αλεμέιεγθηε εμάπισζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 
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 Δπειημία. Έλα πεξηβάιινλ αλάιπζεο πξέπεη λα είλαη επέιηθην, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη  πξέπεη λα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο ρσξίο λα 

απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ηνπ εξεπλεηή.    

 

Δπηπιένλ ησλ αξρψλ ζρεδίαζεο, ε θαηαζθεπή εμαξηάηαη θαη  απφ απαηηήζεηο – 

πεξηνξηζκνχο  πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ :  

 Φπζηθνύο ή νηθνλνκηθνύο πεξηνξηζκνύο.  Σν πεξηβάιινλ, κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ έλα απιφ θνξεηφ ππνινγηζηή έσο έλα εμεηδηθεπκέλν εξγαζηήξην. 

Απηφ θαζηζηά θαηαλνεηφ, ην πσο νη νηθνλνκηθνί θαη νη θπζηθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο αλάιπζεο.    

 Η θύζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλα 

πεξηβάιινλ αλάιπζεο ζα πξέπεη, λα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ηελ αλάιπζε 

νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ. Ωζηφζν, κε ηελ πνιπκνξθία πνπ παξνπζηάδεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζήκεξα, απηφ δελ θαζίζηαηαη πάληα εθηθηφ.      

 Η γξήγνξε επαλαθνξά ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε.  

 2.3.3.1 Σρεδίαζε ηνπ πεξηβάιινληνο   

Σν πεξηβάιινλ αλάιπζεο απνηειείηαη ζπλήζσο απφ αξηζκφ ππνζπζηεκάησλ ηα 

νπνία έρνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλν ξφιν θαη ιεηηνπξγίεο θαηά ηελ θάζε ηεο αλάιπζεο. 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά απφ ηα ππνζπζηήκαηα απηά: 

  

 Σν ζύζηεκα ζηόρνο.  Όπσο θαλεξψλεη θαη ην φλνκα ηνπ, είλαη ην 

ζχζηεκα ζην νπνίν εθηειείηαη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θαηά ηελ δπλακηθή 

αλάιπζε. Σν ζχζηεκα ζηφρνο, φπσο θαη θάζε ππνζχζηεκα,  θπκαίλεηαη απφ κία 

εηθνληθή κεραλή έσο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο πξαγκαηηθέο κεραλέο. 

 

 Σν θύξην ζύζηεκα ππνζηήξημεο. Ο ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα 

παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζην ζχζηεκα ζηφρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα εμππεξεηεηή DHCP. Έλαο δεπηεξεχσλ ξφινο ηνπ, 

είλαη ε δηεμαγσγή ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Δίζηζηαη, ην 

ιεηηνπξγηθφ ηνπ ζχζηεκα λα είλαη αζχκβαην, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ απαηηεί ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ γηα λα εθηειεζηεί.  

 

 Σν δεπηεξεύσλ ζύζηεκα ππνζηήξημεο. Απηφ είλαη πξναηξεηηθφ θαη 

εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηνπ πξνο αλάιπζε θαθφβνπινπ δείγκαηνο. Υξεζηκνπνηεί ην 

ίδην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα κε ην ζχζηεκα ζηφρν θαη  κπνξεί λα ηνπ παξέρεη θάπνηεο 

επηπιένλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, κε βάζε ην ιεηηνπξγηθφ.  

 

 Η κεραλή  θηινμελίαο εηθνληθώλ κεραλώλ θαη ν εμππεξεηεηήο 

θηινμελίαο εηθνληθώλ κεραλώλ. Δπηηεινχλ ην ίδην έξγν. Με ηελ κφλε δηαθνξά λα 

πθίζηαηαη ζηελ ηαρχηεηα θαζψο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ πνπ 

κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ, φπνπ πξνθαλψο, ν εμππεξεηεηήο ππεξέρεη. Γηα ηελ 
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απνθπγή δηάδνζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ε κεραλή θηινμελίαο ζα πξέπεη λα 

είλαη απνκνλσκέλε ηφζν απφ ην δίθηπν ησλ εηθνληθψλ κεραλψλ, φζν θαη απφ 

νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ δίθηπν.     

  

 Γηθηπαθόο νκθαιόο ή πιήκλε [17] (network hub). Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο θαηαγξαθήο ηεο δηθηπαθήο θπθινθνξίαο. 

 

 Λνγηζκηθό παγίδεπζεο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ – Honeypot. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ ην δηαδίθηπν, θαζφηη 

απνηειεί ηνλ επθνιφηεξν θαη αζθαιέζηεξν  ηξφπν γηα ηελ αλαθεξφκελε εξγαζία .   

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην θφζηνο αλάπηπμεο ελφο εξγαζηεξίνπ – 

πεξηβάιινληνο αλάιπζεο, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επηινγή ηνπ είδνπο, 

πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί . Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο εηθνληθψλ κεραλψλ πνπ απνηεινχλ ην δεκνθηιέζηεξν κέζν θαηαζθεπήο 

πεξηβαιιφλησλ αλάιπζεο. 

1) Δγγελήο εηθνληθνπνίεζε. Σν ινγηζκηθφ ηεο εηθνληθήο κεραλήο εθηειεί 

ηεο εληνιέο ηνπ θηινμελνχληνο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο απ’ επζείαο ζην πιηθφ ηεο 

θηινμελνχζαο κεραλήο . Αλ θαη απιή ζηελ ρξήζε απηή ή ηερλνινγία είλαη εχθνια 

αληρλεχζηκε απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ[18]. Δξγαιεία φπσο ην RedPill.exe [19] 

ην ScoopyNG , Scoopy Doo θαη ην Jerry [20] θαζηζηνχλ απιή θαη γξήγνξε ηελ 

αλίρλεπζε. Παξαδείγκαηα ινγηζκηθνχ  πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ηα   

Oracle VM server for SPARC and x86, XenServer θαη Microsoft Hyper-V.    

 

 

Δηθόλα 2-10 : Αξρηηεθηνληθή Μεραλήο Δγγέλεο Δηθνληθνπνίεζεο 



 

16 

2) Παξά-Δηθνληθνπνίεζε. Δίλαη παξφκνηα κε ηελ εγγελή εηθνληθνπνηήζε, 

κε ηελ δηαθνξά φηη ην θηινμελνχκελν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί ην πιηθφ ηεο κεραλήο 

κέζν κίαο δηαζχλδεζεο (ΑΒΗ), πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην θηινμελψλ ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα. Αλ θαη ζεσξείηαη ηαρχηεξε, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηελ εηθνληθή κεραλή, δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο. Δπίζεο κπνξεί λα αληρλεπζεί 

κε ηερληθέο κέηξεζεο ρξφλνπ [21] . Παξαδείγκαηα ινγηζκηθνχ πνπ αλήθνπλ ζ’ απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη ηα VMware θαη VirtualBox 

 

 

Δηθόλα 2-11 :  Αξρηηεθηνληθή Μεραλήο Παξά-Δηθνληθνπνίεζεο 

 

3) Δμνκνίσζε. ηελ ηερλνινγία απηή, ρξεζηκνπνηείηαη ινγηζκηθφ γηα λα 

εμνκνηψζεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ, πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ εηθνληθή κεραλή, αληί 

ηνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη απ’ επζείαο ην πιηθφ ηεο κεραλήο πνπ θηινμελεί ην εηθνληθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ πινπνίεζε είλαη αλεμάξηεηε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο [22]. Δπηπιένλ, νη ηερληθέο αλίρλεπζήο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δπν 

πξνεγνχκελεο ηερλνινγίεο, είλαη  αλαπνηειεζκαηηθέο. Ωζηφζν, αλ θαη ζεσξεηηθφο 

κπνξεί λα επηηχρεη ηελ πιήξε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξαγκαηηθήο κεραλήο 

απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ 

πινπνίεζε, πνπ ηελ θαζηζηά αληρλεχζηκε [21] . νβαξφ κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο 

εμνκνησηψλ είλαη ε ηαρχηεηα ηεο εηθνληθήο κεραλήο, πνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ 

ρξήζε ηνπο, απαγνξεπηηθή.   ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ην ινγηζκηθφ Qemu. 
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Δηθόλα 2-12 : Αξρηηεθηνληθή Μεραλήο Δμνκνίσζεο 

 

4) Γπλακηθή κεηάθξαζε. Δίλαη παξφκνηα κε ηελ εμνκνίσζε θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ρξήζε εηθνληθψλ κεραλψλ ζε πξαγκαηηθέο κεραλέο 

δηαθνξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ε εηθνληθή κεραλή εθηειεί 

θαλνληθά ηηο εληνιέο ηεο θαη ην θηινμελψλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, αλαιακβάλεη ηελ 

πεξαηηέξσ ζχιιεςε, κεηάθξαζε θαη εθηέιεζε ηεο εληνιήο. Γελ απνηειεί ηδηαίηεξα 

δεκνθηιή ηερλνινγία. Παξάδεηγκα ινγηζκηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε Rosetta 

ηεο Apple .    

5) Αθνζησκέλνο εμππεξεηεηήο εηθνληθνπνίεζεο.  Πξφθεηηαη γηα έλα 

εμππεξεηεηή ,πνπ είλαη αθνζησκέλνο ζηελ ιεηηνπξγηά πνιιψλ εηθνληθψλ κεραλψλ. 

Πξνζθέξνληαο ζηνλ αλαιπηή ηελ πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξεο θαη πηζαλψο ηαρχηεξεο 

εηθνληθέο κεραλέο θαη παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο επαλαθνξάο ηεο 

θάζε κεραλήο .     

 

πλνςίδνληαο, πξέπεη λα  ηνλίζνπκε φηη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη νη 

ηερλνινγίεο θαηαζθεπήο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζε έλα ζπλερή αγψλα δξφκνπ, 

γηα ην πσο ν έλαο κπνξεί λα απνθξχςεη ηελ παξνπζία ηνπ απφ ηνλ άιιν θαη πσο ν άιινο 

κπνξεί λα αληρλεχζεη απηή. ηελ παξαθάησ εηθφλα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην 

εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ αλάιπζεο θαθφβνπιν ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηηο αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο.   
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Δηθόλα 2-13 : Δξγαζηεξηαθό Πεξηβάιινλ Μειέηεο 

 2.3.4 Σηνηρεία Αλίρλεπζεο θαηά ηελ Γπλακηθή Αλάιπζε 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ θαζψο θαη ησλ εξγαιείσλ  

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βαζηθή θαη πξνεγκέλε δπλακηθή αλάιπζε, ζα εμεηάζνπκε ηα 

ζηνηρεία [23] εθείλα ζηα νπνία βαζίδνληαη νη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία αλάιπζεο, ψζηε 

λα αληρλεχνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

  

1) Παξαθνινύζεζε  Κιήζεο πλάξηεζεο (Function Call  Monitoring). 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ινγηζκηθνχ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ θαινχληαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ. ηελ νπζία, νη ζπλαξηήζεηο απνηεινχλ 

ηκήκαηα θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή απφ κηα 

εθαξκνγή γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Κιήζε κηαο ζπλάξηεζεο 

θαιείηαη ε ρξήζε ηεο απφ ην ινγηζκηθφ.  Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε παξνπζία ή φρη 

κηαο θιήζεο ζπλάξηεζεο είλαη δείθηεο ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Ζ γεληθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε θιήζεσλ 

ζπλαξηήζεσλ είλαη νη αγθηζηξψζεηο  (hooking functions), πνπ δηαθφπηνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπλαξηήζεσλ. Οη ζπλαξηήζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγφξηεο αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο :   

 Γηεπαθέο Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνγήο (Appplication 

Programming Interface - API). Πξφθεηηαη γηα ζπλαξηήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (βηβιηνζήθεο Λ), κε ζθνπφ ηελ πξνζπέιαζε ππεξεζηψλ 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Λ. Όπσο γηα παξάδεηγκα ε δηθηχσζε θαη ε αζθάιεηα. Σν 
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επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη ν βαζκφο αθαίξεζεο ηεο θάζε ζπλάξηεζεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ ίδηα. Σππηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ηέηνησλ ζπλαξηήζεσλ είλαη ε δεκηνπξγηα 

κηαο ζχλδεζεο TCP ή ε αιιαγή ησλ δηθαησκάησλ ελφο αξρείνπ.  

 Κιήζεηο πζηήκαηνο (System Calls). Σν ινγηζκηθφ πνπ 

εθηειείηαη ζε κία κεραλή δηαθξίλεηαη ζ’ απηφ πνπ εθηειείηαη ζε πεξηβάιινλ ρξήζηε 

(user-mode)  θαη ζ’ απηφ πνπ εθηειείηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ  ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

(kernel-mode). Δθαξκνγέο φπσο ν θεηκελνγξάθνο  ή ην media player εθηεινχληαη ζε 

πεξηβάιινλ ρξήζηε. Αληίζεηα ελέξγεηεο φπσο δεκηνπξγία δηεξγαζίαο ή εγγξαθή 

ζηνλ ζθιεξφ δίζθν εθηεινχληαη απφ ηνλ ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

θιήζεηο ζπζηήκαηνο είλαη δηεπαθέο  ζπλαξηήζεσλ, πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

πξνζπειάζνπλ, ππφ ζπλζήθε, ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη κφλν ζηνλ ππξήλα ηνπ 

θαη πνπ κφλν απηφ έρεη πξφζβαξε.  

 Δγγελήο Γηεπαθέο Πξνγξάκκαηνο Δθαξκνγήο ησλ Windows 

(Windows Native API). Βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ΓΠΔ θαη ησλ Κ θαη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο απεηθφληζεο κεηαμχ ησλ δχν.  πγθεθξηκέλα, δηακνξθψλνπλ ηηο 

παξακέηξνπο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε κία Κ απφ κία ΓΠΔ θαη  αληηζηξφθσο, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθνληαη απφ κία Κ ζε κία ΓΠΔ.     

 

2) Αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ.  Ζ αλάιπζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη σο φξηζκα θαηά ηελ θιήζε κηαο ζπλάξηεζεο θαζψο 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (ηηκέο) πνπ επηζηξέθεη κία ζπλάξηεζε, απνθαιχπηεη κέξνο 

ηεο ιεηηνπξγίαο  ηνπ ινγηζκηθνχ.  Δπίζεο, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο, 

κπνξεί λα γίλεη ζπζρέηηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ πνπ επηδξνχλ ζε ίδηα αληηθείκελα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ην ινγηζκηθφ. 

 

3) Παξαθνινύζεζε ηεο ξνήο πιεξνθνξηώλ.   Με ηνλ φξν παξαθνινχζεζε 

ηεο ξνήο πιεξνθνξηψλ ελλνείηαη ε θαηαγξαθή ηεο δηάδνζεο ησλ νπζησδψο 

ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ  θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ην 

ζχζηεκα. Έηζη γηα έλα απινπζηεπκέλν παξάδεηγκα , έζησ ζ’ έλα πξφγξακκα 

εκθαλίδεηαη κηα κεηαβιεηή Υ, πνπ θξίλεηαη ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ε θαηαγξαθή ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο κεηαβιεηήο απφ ην πξφγξακκα 

απνηειεί ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ηεο κεηαβιεηήο Υ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ηα 

ζεκαληηθά δεδνκέλα ζεκεηψλνληαη κε κηα εηηθέηα, γλσζηή ζηελ βηβιηνγξαθία σο 

taint-label. Όπνηε ηα δεδνκέλα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ινγηζκηθφ, ηα taint-

labels ηνπο δηαδίδνληαη. Γηα λα επηηεπρζεί ε ρξήζε ησλ taint-labels, πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ νη πνιηηηθέο δηάδνζεο ηνπο. Σα θχξηα κέξε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

ξνήο πιεξνθνξηψλ, αλαιχνληαη παξαθάησ:  

 Πεγέο δεκηνπξγίαο εηηθεηώλ (taint sources) θαη  ζεκεία 

απνξξόθεζεο εηηθεηώλ (taint sinks). Οη πεγέο δεκηνπξγίαο εηηθεηψλ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ εηηθεηψλ ζην ζχζηεκα. Σα ζεκεία απνξξφθεζεο 

εηηθεηψλ αληηδξνχλ κε έλα θαζνξηζκέλν ηξφπν φηαλ δηεγείξνληαη απφ εηηθέηεο. 



 

20 

 Σξόπνο δηάδνζεο ησλ εηηθεηώλ. Καζνξίδεη ην πσο γίλεηαη ε 

δηάδνζε ησλ εηηθεηψλ. Τπάξρνπλ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο : 

o Άκεζεο Δμαξηήζεηο Γεδνκέλσλ (direct data dependencies). 

o Δμαξηήζεηο Γηεπζχλζεσλ (address dependencies). 

o Δμαξηήζεηο ειέγρνπ ξνήο (control flow dependencies). 

o Κεθαιπκκέλε ξνή πιεξνθνξίαο (implicit information flow). 

 

4) Ιρλειάηεζε  ηνπ ίρλνπο ησλ εληνιώλ κεραλήο (Instruction trace).  Ωο 

ίρλνο ησλ εληνιψλ κεραλήο νξίδεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηέο εθηεινχληαη απφ ην 

ζχζηεκα. Ζ ηρλειάηεζε είλαη ε κειέηε ηνπ ίρλνπο ησλ εληνιψλ κεραλήο πνπ 

πξνθχπηεη θαηά ηελ αλάιπζε ελφο δείγκαηνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Παξφηη είλαη 

δχζθνιν λα κειεηεζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ απηέο νη εληνιέο, κπνξεί λα πεξηέρνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο  πνπ δελ αλαθιψληαη ζε πςειφηεξν επίπεδν.  

 

5) εκεία Απηόκαηεο Δπεθηαζηκόηεηαο (AutoStart Extensibility Points 

- ASEPs). Καζνξίδνπλ κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο εθαξκνγέο λα 

ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα κε ηελ θφξησζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο  ή κε ηελ 

εθηέιεζε θάπνηαο άιιεο εθαξκνγήο. Όπσο είλαη πξνθαλέο, ε εθκεηάιιεπζε ηνπο, 

θξίλεηαη αλαγθαία, απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

έλαο απιφο ηεξκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα δηέθνπηε γηα πάληα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Απηφ ηα θαζηζηά αληηθείκελα κειέηεο θαηά ηελ αλάιπζε 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.       

 2.3.5 Τερληθέο θαη Δξγαιεία Γπλακηθήο Αλάιπζεο  

 Οη κεζνδνινγίεο ηηο δπλακηθήο αλάιπζεο θψδηθα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θχξην 

ιφγν δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [24]. 

 ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ιακβάλεηαη κία πιήξεο εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξηλ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  ηελ ζπλέρεηα, ην ινγηζκηθφ εθηειείηαη θαη κεηά 

ην πέξαο ηεο εθηέιεζεο, ιακβάλεηαη κία δεχηεξε πιήξεο εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ζχγθξηζε, ησλ δχν απηψλ εηθφλσλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, 

ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Αληηζηνηρεί, θαηά θχξην 

ιφγν, ζηηο ηερληθέο ηεο Βαζηθήο Γπλακηθήο Αλάιπζεο. 

ηελ δεχηεξε πξνζέγγηζε, παξαθνινπζνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπ, κε ηελ βνήζεηα θάπνηνπ εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ. Αληηζηνηρεί ζηηο ηερληθέο ηεο Πξνρσξεκέλεο Γπλακηθήο Αλάιπζεο. 

Έλαο πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφο ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο ζα θαηέηαζζε ηελ πξψηε 

πξνζέγγηζε ζηελ θαηεγνξία ηεο  «Απηνκαηνπνηεκέλεο Γπλακηθήο Αλάιπζεο» θαη ηελ 

δεχηεξε πξνζέγγηζε ζηελ θαηεγνξία ηεο «Υεηξνθίλεηεο (Manual) Γπλακηθήο 

Αλάιπζεο»       

 ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηερληθέο θαη εξγαιεία ηεο Βαζηθήο θαη  

Πξνεγκέλεο Γπλακηθήο Αλάιπζεο. 
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 Υξήζε sandboxes. Σα sandboxes είλαη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απηφκαηε δπλακηθή αλάιπζε  θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ζε 

αζθαιέο θαη εχθνιν ζηελ ιεηηνπξγία  πεξηβάιινλ γηα ηνλ εξεπλεηή.  Σα sandboxes 

πεξηιακβάλνπλ θάπνην είδνο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ εθηειείηαη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, θαζψο θαη έλα εηθνληθφ δίθηπν πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ χπνπηνπ δείγκαηνο. Σα sandboxes δηαρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο. ε απηά πνπ ν εξεπλεηήο αλεβάδεη ην χπνπην δείγκα ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ sandbox θαη ιακβάλεη ηελ αλαθνξά ηνπ sandbox θαη ζ’ απηά πνπ ν εξεπλεηήο 

έρεη πξφζβαζε ζην ινγηζκηθφ ηνπ sandbox θαη ην εγθαζηζηά ηνπηθά ζην δηθφ ηνπ  

πεξηβάιινλ. χγρξνλα sandboxes είλαη ηα  Joe Sandbox, Cuckoo Sandbox, malwr,  

Threat Analyzer,  Mobile-Sandbox, Droidbox θαη Buster Sandbox  Analyzer. Γηα λα 

εληνπίζνπλ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία θαθφβνπιεο ελέξγεηαο απφ πιεπξάο 

χπνπηνπ δείγκαηνο,  ψζηε λα ην ραξαθηεξίζνπλ αλάινγα, ηα sandboxes εξεπλνχλ ην 

ζχζηεκα γηα ηηο παξαθάησ ελδείμεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ χπνπηνπ δείγκαηνο [21] 

:  

 

○ Δάλ ην δείγκα ζηακαηά ηελ ιεηηνπξγία ελφο θαηά η’ άιια έκπηζηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ην πεξηέρεη ή πξνζπαζεί λα εθηειέζεη θάπνην αξρείν .dll, .exe  

θ.η.ι ή πξνζπαζεί λα απνζπκπηέζεη έλα δηαθνξεηηθφ αξρείν.  

○ Δάλ ην δείγκα πξνζπαζεί λα επηθέξεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην 

αξρείν κεηξψνπ ηεο εηθνληθήο κεραλήο. 

○ Δάλ ην δείγκα επηδηψθεη λα ηξνπνπνίεζε θάηη ζην ζχζηεκα αξρείσλ ή 

ζηηο δηεξγαζίεο ηεο εηθνληθήο κεραλήο.  

○ Δάλ γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ηνπ δείγκαηνο λα επηθνηλσλήζεη 

κέζν δηαδηθηχνπ κε θάπνηα άιιε εθαξκνγή. 

 

Σα sandboxes, αλ θαη πξνζθέξνπλ έλα γξήγνξν θαη εχθνιν ηξφπν 

αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ παλάθεηα απηήο. Ο 

ιφγνο είλαη φηη παξνπζηάδνπλ έλαλ αξηζκφ κεηνλεθηεκάησλ, φπσο: 

 

➢ εθηεινχλ ην χπνπην δείγκα ρσξίο λα ηνπ ππνβάινπλ θάπνηεο 

παξακέηξνπο κέζσ ηεο γξακκήο εληνιψλ. Αλ ην δείγκα ρξεηάδεηαη απηέο ηηο 

παξακέηξνπο, ηίπνηα δελ ζα ζπκβεί. Δπίζεο, αλ ην δείγκα ρξεηάδεηαη θάπνην παθέην, 

απφ απνκαθξπζκέλε πεγή, γηα λα εθδειψζεη θάπνηα ζπκπεξηθνξά, απηή δελ ζα 

εθδεισζεί πνηέ γηαηί δελ ζα ιάβεη ην παθέην. 

➢ κπνξεί λα κελ θαηαγξάςνπλ θάπνηα ζπκπεξηθνξά, γηαηί ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο, λα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν πνπ ην 

sandbox αλαιχεη ην δείγκα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ησλ Logic Bomb.  

➢ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα αληρλεχζεη  φηη 

εθηειείηαη ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη αλαιφγσο λα ηξνπνπνίεζε ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 
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➢ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ κπνξεί λα απαηηεί ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

εγγξαθψλ ζην αξρείν κεηξψνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πνιιέο θνξέο απηφ δελ 

παξέρεηαη απφ ην sandbox.     

➢ εάλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πεξηέρεηαη ζ’ έλα αξρείν ηχπνπ dll, 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηήζεηο εμαγσγήο, κπνξεί λα κελ εθηεινχληαη θαηάιιεια. 

➢ ην χπνπην δείγκα κπνξεί λα κελ είλαη ζπκβαηφ κε ην ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ sandbox.  

➢ ε αλαθνξά πνπ εθδίδεη ην sandbox δελ αλαθέξεη ην ηη αθξηβψο θάλεη ην 

χπνπην δείγκα, αιιά αλαθέξεη ηελ βαζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.       

 

 Δθηέιεζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. Αλ θαη, ε εθηέιεζε χπνπησλ 

δεηγκάησλ κε ηελ θαηάιεμε .exe ζπλήζσο απνηειεί απιή εξγαζία, δελ ζπκβαίλεη ην 

ίδην κε ηα αξρεία κε θαηάιεμε .dll, πνπ απαηηνχλ είηε ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε .exe 

είηε ηελ ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο ην  rundll32.exe. Δίλαη πξνθαλέο φηη,  ε 

επίηεπμε ηεο εθηέιεζεο ηνπ χπνπηνπ δείγκαηνο απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν, ηεο 

δπλακηθήο αλάιπζεο γηαηί ρσξίο απηή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θακία πεξαηηέξσ 

ηερληθή αλάιπζεο. 

 

 Παξαθνινύζεζε ησλ δηεξγαζηώλ.  Απηή επηηπγράλεηαη κε εξγαιεία 

φπσο ην  Process Monitor θαη ην Process Explorer . Με ην πξψην κπνξνχκε λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζην κεηξψν ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην ζχζηεκα 

αξρείσλ, ζηηο δηεπαθέο δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ  

θαη ησλ λεκάησλ. Με ην δεχηεξν κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο ελεξγέο 

δηεξγαζίεο, ηηο βηβιηνζήθεο dll, πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κ’ απηέο, πνιιέο απφ ηηο 

παξακέηξνπο ηνπο,  θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζπζηήκαηνο.    

 

 ύγθξηζε ζηηγκηόηππσλ κεηξώνπ. Ζ ζχγθξηζε ζηηγκηφηππσλ κεηξψνπ 

επηηπγράλεηαη κε εξγαιεία φπσο ην RegShot. Σν RegShot ιακβάλεη σο είζνδν δχν 

ζηηγκηφηππα κεηξψνπ, ην έλα πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ χπνπηνπ  δείγκαηνο θαη ην άιιν 

κεηά ηελ εθηέιεζε θαη ηα ζπγθξίλεη. 

 

[Οη ηξεηο παξαπάλω ηερληθέο ζπλδπάδνληαη ζε πην εμειηγκέλα εξγαιεία όπωο ηα 

Sysinternals, SYSANALYZER, Process Hacker, GMER, ProcDOT θαη Radiography]   

 

 Παξαθνινύζεζε ηεο θίλεζεο ηνπ δηθηύνπ - Γεκηνπξγία ςεύδνπο 

δηθηύνπ. Σν ζχγρξνλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, επηδηψθεη ζπλήζσο, ηελ ζχλδεζε κε 

ην δηαδίθηπν είηε γηα λα νινθιεξψζεη θάπνηα εζσηεξηθή ηνπ ιεηηνπξγία, είηε γηα λα 

απνζηείιεη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη. Γηα λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλππαξμία δηαδηθηχνπ, θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, ν εξεπλεηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία θαηαζθεπήο εηθνληθνχ 

δηθηχνπ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ δηθηχνπ. Ωζηφζν, ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ δηθηχνπ 

ζην πξνο εμέηαζε δείγκα  δελ εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο αλάιπζεο. Γη’ απηφ ηνλ 

ιφγν, ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο ηνπ 
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δηθηχνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ κειέηε 

απηήο. Απφ ηα πην δεκνθηιή εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εηθνληθνχ δηθηχνπ 

είλαη ηα ApateDNS, INetSim, FakeNet θαη  HONEYD. Σα αληίζηνηρα εξγαιεία 

παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη ηα Wireshark, 

NCAT, TCPDUMP, NetworkMiner θαη NetWitness.   

 

 Υξήζε debugger. Οη debuggers  είλαη εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

δνθηκή θαη ηελ εμέηαζε ησλ πξνγξακκάησλ.  Οη debuggers ζηελ αλάιπζε ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ καο δίλνπλ πξφζβαζε ζε κία δπλακηθή εηθφλα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζψο απηφ εθηειείηαη. Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε : 

 

o Debuggers πεγαίνπ θψδηθα (Source-level debuggers).  Πξφθεηηαη γηα ηνπο 

θνηλνχο debuggers, πνπ παξέρνληαη κε θάζε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. 

Απαηηνχλ ηελ παξνπζία ηνπ πεγαίνπ θψδηθα γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, σο εθ ηνχηνπ 

δελ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

o Debuggers ρακεινχ επηπέδνπ ή επηπέδνπ ζπκβνιηθήο γιψζζαο 

(Assembly-level debuggers).  Παξέρνπλ ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο φπσο νη πξνεγνχκελνη, 

κφλν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν ζπκβνιηθήο γιψζζαο. Απηφ ηνπο θαζηζηά 

ηδαληθνχο γηα ηελ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, φπνπ ε πξφζβαζε ζηνλ πεγαίν 

θψδηθα είλαη ζπλήζσο αλέθηθηε. Ζ δεκνθηιέζηεξε απηψλ είλαη νη OllyDbg, 

Immunity Debugger, WinDbg, Gdb θαη Edb.  

 

Ζ απνζθαικάησζε (debugging) κπνξεί θαη απηή  λα δηαθξηζεί ζε δχν 

θαηεγνξίεο : 

 

❖ ηελ απνζθαικάησζε ιεηηνπξγίαο ππξήλα (kernel-mode). ε απηή ηελ 

ηερληθή, γίλεηαη ρξήζε δχν ζπζηεκάησλ ην έλα πνπ ηξέρεη ην χπνπην δείγκα θαη ην 

άιιν  ηνλ debugger. Ο ιφγνο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ είλαη φηη ν ππξήλαο είλαη έλαο,  αλ 

ζηακαηήζεη ζε έλα ζεκείν δηαθνπήο, ηφηε θακία εθαξκνγή ζην ζχζηεκα δελ 

εθηειείηαη, κε εμαηξνπκέλνπ ηνπ debugger.  Μφλν ην  WinDbg ππνζηεξίδεη απηή 

ηελ ηερληθή.  

❖ ηελ απνζθαικάησζε ιεηηνπξγίαο ρξήζηε (user-mode). ε απηή ηελ 

ηερληθή ν debugger εθηειείηαη ζηελ ίδηα κεραλή κε ην πξνο αλάιπζε δείγκα. 

 

Όπνηα απφ ηηο δχν ηερληθέο θαη αλ επηιεγεί, ε απνζθαικάησζε ηνπ 

δείγκαηνο ζα γίλεη ή Βήκα-Βήκα, δειαδή λα εθηειείηαη κία εληνιή θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα επηζηξέθεηαη ν έιεγρνο ζηνλ debugger, ή κε Βήκα-Πάλσ θαη Βήκα-ε, 

δειαδή λα παξαθάκπηνληαη νη εληνιέο πνπ εθαξκφδεηαη ην Βήκα-Πάλσ θαη λα 

επηζηξέθεη ν έιεγρνο ζηηο εληνιέο πνπ εθαξκφδεηαη ην Βήκα-ε, ή ηέινο κε ηελ 

ρξήζε ζεκείσλ δηαθνπήο ηεο εθηέιεζεο. Σν πσο ζα γίλεη ε απνζθαικάησζε 

εμαξηάηαη απφ ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν. Ωζηφζν, κία θαιή κεζνδνινγία είλαη  λα 

εθαξκφδεηαη ιεπηνκεξήο απνζθαικάησζε κφλν ζηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ θψδηθα, 
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δειαδή ηα ζεκεία ηα ζρεηηδφκελα κε θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά, θαη λα κελ 

αλαιψλεηαη ε αλάιπζε ζε άζρεηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.         

 

 Υξήζε ησλ εμαηξέζεσλ (Exceptions). Οη εμαηξέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηνπο debuggers γηα λα παίξλνπλ ηνλ έιεγρν απφ ην εθηεινχκελν πξφγξακκα. 

Τπάξρνπλ δχν είδε εμαηξέζεσλ, νη εμαηξέζεηο πξώηεο επθαηξίαο θαη νη εμαηξέζεηο 

δεύηεξεο επθαηξίαο.  

   Οη πξψηεο επθαηξίαο δίλνπλ ηνλ έιεγρν ζηνλ debugger θαη απηφο ηνλ 

επηζηξέθεη ζηελ εθαξκνγή γηα λα ρεηξηζηεί ε ίδηα ηελ εμαίξεζε. Αλ απνηχρεη, 

πξνθαιείηαη κία εμαίξεζε δεχηεξεο επθαηξίαο θαη ν έιεγρνο επηζηξέθεη ζηνλ 

debugger ελψ ε εθαξκνγή ζηακαηάεη. 

   Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη απηή πνπ ελδηαθέξεη θαη ηελ αλάιπζε 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Αλ θαη ε ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ δελ είλαη μερσξηζηή 

ηερληθή απφ ηελ απνζθαικάησζε, γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζ’ απηή, δηφηη 

απνθαιχπηεη αζπκβαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο θαη ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ.    

 

 2.4  Τβξηδηθή  Αλάιπζε Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ   

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν κεζφδσλ, ηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αλάιπζεο ζ’ έλα 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη παξακεηξνπνηήζηκν πεξηβάιινλ απνηειεί ηελ βάζε ηεο 

πβξηδηθήο αλάιπζεο. Ο ιφγνο δεκηνπξγίαο [26] ηεο πβξηδηθήο αλάιπζεο είλαη φηη πιένλ 

ε ζηαηηθή θαη δπλακηθή αλάιπζε παξνπζηάδνπλ εκθαλή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

εμέηαζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Ζ πξψηε, γηαηί ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ 

παξνπζηάδεη εκθαλήο αδπλακίεο έλαληη ησλ ζχγρξνλσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ , γηα 

παξάδεηγκα έλαληη πνιπκνξθηθψλ ηψλ ή θξππηνγξαθεκέλνπ θαθφβνπινπ θψδηθα. Ζ 

δεχηεξε εληνπίδεηαη απφ ηνλ ζχγρξνλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη θαη’ επέθηαζε ν 

θαθφβνπινο θψδηθαο δελ εθδειψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ φηαλ αλαιχεηαη. Δπίζεο ε 

δπλακηθή  αλάιπζε είλαη αλαπνηειεζκαηηθή φηαλ ην θαθφβνπινπ ινγηζκηθφ επηθνηλσλεί 

κε θάπνηνλ δηαθνκηζηή γηα ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ή ππφθεηηαη ζε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

 

Ζ πβξηδηθή αλάιπζε [27] ζπζρεηίδεη θαη αλαθαηαζθεπάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο αλάιπζεο κε ζθνπφ  ηελ παξαγσγή ελφο ίρλνπο θαθφβνπιεο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

 

 2.4.1 Παξάδεηγκα Μεζνδνινγίαο Υβξηδηθήο Αλάιπζεο   

 Αλάιπζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ζπλαξηήζεσλ θαη ησλ θιάζεσλ API πνπ ρξεζηκνπνηεί, κε ρξήζε ζηαηηθήο 

αλάιπζεο.  
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 Αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

κέζσ ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο, θαηαγξάθνληαο ηηο θιήζεηο ζπζηήκαηνο, ηελ θίλεζε ηνπ 

δηθηχνπ , ηνπο ρεηξηζκνχο γεγνλφησλ θαζψο θαη ηα αξρεία εκεξνινγίνπ .  

 πζρεηηζκφο θαη αλαδφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν αλαιχζεσλ κε 

ζθνπφ ηελ απεηθφληζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνζδηνξίδεη έλα θαθφβνπιν γεγνλφο.   
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 3 Αλίρλεπζε Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ  

Ζ αλάιπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απνζθνπεί, φπσο πεξηγξάθεθε 

ιεπηνκεξψο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζηελ ζπιινγή πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Ωζηφζν, ε 

ζπιινγή ηεο πιεξνθνξίαο απηήο, δελ ζα είρε θάπνην ελδηαθέξνλ, πέξαλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ, αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηηο δηάθνξεο ηερληθέο αλίρλεπζεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Παξαθάησ γίλεηαη αλάιπζε ησλ ηερληθψλ 

αλίρλεπζεο, θαζψο θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απηέο, γηα ηελ αλίρλεπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Αλ θαη ζηελ βηβιηνγξαθία, νη 

δηάθνξεο ηερληθέο αλίρλεπζεο πεξηγξάθνληαη κε δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο, ζα πξνηηκεζεί 

ε ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε [28] [29], δηφηη είλαη πην γεληθεπκέλε θαη πιήξεο.        

 Ζ αλίρλεπζε  ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηελ Αλίρλεπζε 

Βαζηζκέλε ζηηο Τπνγξαθέο (signature-based) θαη ζηελ Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε  ζηελ 

Αλσκαιία (anomaly-based). Ζ θάζε κία απφ απηέο ηηο θαηεγφξηεο κπνξεί λα δηαζπαζηεί 

επηπιένλ ζε ζηαηηθή, δπλακηθή θαη πβξηδηθή [28] δεκηνπξγψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν 

άκεζε ζχλδεζε κε ηηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.  

 

 

Δηθόλα 3-1: Σαμηλόκεζε Μεζόδσλ Αλίρλεπζεο Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ 

 3.1  Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Τπνγξαθέο 

Ζ αλίρλεπζε βαζηζκέλε ζηηο ππνγξαθέο, ρξεζηκνπνηεί ηελ γλψζε (βάζε γλψζεο) 

πνπ έρεη απνθηήζεη απφ ηελ αλάιπζε γηα ην ηη είλαη θαθφβνπιν, γηα λα ραξαθηεξίζεη ην 

ππφ δηεξεχλεζε ινγηζκηθφ. Ζ ΑΒΤ πξνζπαζεί λα κνληεινπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη λα θαηαζθεπάζεη θαη’ απηφλ  ηνλ ηξφπν ηελ ιεγφκελε 

ππνγξαθή ηνπ. Θεσξεηηθά, κία ππνγξαθή πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηαπηνπνηήζεη, 

νπνηνδήπνηε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, πνπ έρεη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ζ ζπιινγή φισλ 

ησλ ππνγξαθψλ, απνηειεί ηελ πξναλαθεξζείζα βάζε γλψζεο.     
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Δηθόλα 3-2 : ύζηεκα Αλίρλεπζεο Βαζηζκέλν ζηηο Τπνγξαθέο 

 

Δμ’ νξηζκνχ ηεο ε ΑΒΤ, παξνπζηάδεη έλα ζεκειηψδεο κεηνλέθηεκα, δελ κπνξεί 

λα αληρλεχζεη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, πνπ δελ έρεη πξνεγνπκέλσο αλαιπζεί, ψζηε λα 

απνηειεί, ε ππνγξαθή ηνπ, κέξνο ηεο βάζεο γλψζεο. Παξαβηάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο 

είλαη γλσζηέο σο επηζέζεηο ηεο εκέξαο κεδέλ (Zero-day attacks). ηα κεηνλεθηήκαηα 

απηήο ηεο ηερληθήο,  πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο φηη ν εξεπλεηήο εκπιέθεηαη 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο ππνγξαθήο. Αλ θαη ππάξρεη ινγηζκηθφ απηφκαηεο παξαγσγήο 

ππνγξαθψλ, πνιιέο θνξέο απηφ δελ είλαη αξθεηφ θαη απαηηείηαη ε ζπκβνιή ηνπ εξεπλεηή 

ζηελ δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε ηαρχηεηα θαη εηζαγσγή 

ζθαικάησλ.  Δπηπιένλ ησλ δχν παξαπάλσ, ην δηαξθψο απμαλφκελν κέγεζνο ηεο βάζεο 

γλψζεο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη λέν θαθφβνιν ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη κε ξπζκφ 

225000 δείγκαηα ηελ εκέξα [30] , θαη ε αδπλακία άκεζεο ηαπηνπνίεζεο λέσλ εθδφζεσλ 

ηνπ ήδε ππάξρνληνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εληάζζνληαη ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ηερληθήο απηήο.     

 3.1.1 Γπλακηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Υπνγξαθέο  

ηελ ππνθαηεγνξία απηή, ε αλίρλεπζε βαζίδεηαη  ζηελ κνληεινπνίεζε 

δεδνκέλσλ,  πνπ ζπιιέγνληαη κφλν, θαηά ηελ  εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη 

ππνγξαθέο πεξηέρνπλ κνηίβα θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ζπγθξίλνληαη κε απηά πνπ 

παξάγεη ην πξνο εμέηαζε ινγηζκηθφ φηαλ εθηειείηαη. Παξαδείγκαηα ηερληθψλ θαη 

ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν απηή είλαη ην Snort [31],[32],[33] θαη ε 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε αλίρλεπζεο θνπιεθηψλ (Worms) βαζηζκέλε ζηελ ζπκπεξηθνξά  

[34].  
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 Σν Snort είλαη αληρλεπηήο εηζρψξεζεο βαζηζκέλνο ζε θαλφλεο. Οη 

θαλφλεο είλαη απνηέιεζκα αλάιπζεο ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ χπαξμε ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ ή κηαο θαθφβνπιεο ελέξγεηαο. Σν snort 

αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο αλίρλεπζεο ή επηηξέπεη ηελ είζνδν ζ’ έλα παθέην ή 

ην απνξξίπηεη ή  πξνεηδνπνηεί ην ζχζηεκα. Ζ αλίρλεπζε ηνπ snort εθαξκφδεηαη 

θαζνιηθά ζε φιε ηελ δηθηπαθή θίλεζε.  

 Ζ δεχηεξε κέζνδνο πνπ θάλεη ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο είλαη κία 

ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλίρλεπζε πξνγξακκάησλ “ζθνπιήθη – worm”.  ’ 

απηή πξνηείλνληαη ηέζζεξα είδε ππνγξαθήο βαζηζκέλα ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σα ηξία απφ απηά κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ, ζε 

ζπκπεξηθνξά, απφ έλα κεκνλσκέλν θφκβν ηνπ δηθηχνπ, ελψ ην ηέηαξην 

δεκηνπξγείηαη απφ ζπκπεξηθνξά θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο δηάδνζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο . Ζ πξψηε ππνγξαθή αληαλαθιά ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ 

εμππεξεηεηή ζε πειάηε (Server changes to client),  ελφο εμππεξεηεηή φηαλ απηφο 

κνιπλζεί απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Ζ δεχηεξε ππνγξαθή (α−in − α−out) 

αληαλαθιά ηελ δηάδνζε ηνπ θψδηθα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, φπσο απηφο 

εηζέξρεηαη θαη εμέξρεηαη απφ έλα ζχζηεκα. Γειαδή κε δεδνκέλν  φηη ην ινγηζκηθφ, 

πνπ επηκνιχλεη ηα ζπζηήκαηα, δηαδίδεηαη κέζν απηψλ, αλαδεηά φκνηα σθέιηκα 

θνξηία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηνλ ίδην θφκβν. Ζ ηξίηε ππνγξαθή (fanout) αληαλαθιά 

ηελ ζπκπεξηθνξά, κεηαμχ δχν θφκβσλ, ζην κνλνπάηη δηάδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ κελπκάησλ ίδηνπ ηχπνπ πνπ ζηέιλνληαη απφ έλα θφκβν 

ζ’ άιινπο, κπνξεί λα θαζνξίζεη έλα θαηψθιη θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο . Σέινο, ε 

ηέηαξηε ππνγξαθή, βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ δέληξνπ δηάδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

ψζηε λα επηηχρεη ηελ αλίρλεπζε ηνπ.            

 3.1.2 Σηαηηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Υπνγξαθέο  

Ζ αλίρλεπζε πξνζπαζεί λα εληνπίζεη αθνινπζίεο θψδηθα, πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ 

θαθφβνπιε ζπκπεξηθνξά ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηέο νη αθνινπζίεο ζπληζηνχλ, ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ηελ ππνγξαθή ηεο κεζφδνπ. Παξαδείγκαηα κεζφδσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή, είλαη ηα SAVE [35] θαη SAFE [36]. 

 Σν SAVE ρξεζηκνπνηεί ηηο θιήζεηο API ζπλαξηήζεσλ ησλ αξρείσλ PE. Ζ 

θάζε ζπλάξηεζε ραξαθηεξίδεηαη κ’ έλα κνλαδηθφ  32bit αξηζκφ. Σα 16 πην 

ζεκαληηθά ςεθία, ηελ ζπζρεηίδνπλ κε ηελ ελφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ελψ ηα 16 

ιηγφηεξν ζεκαληηθά ςεθία είλαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ζ’ έλα πίλαθα API 

ζπλαξηήζεσλ. Σέινο, δεκηνπξγνχληαη δηαλχζκαηα ησλ κνλαδηθψλ αξηζκψλ κε βάζε 

ηελ ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη νη ζπλαξηήζεηο ζην πξφγξακκα. Όπνπ εθαξκφδνληαη 

ζπλαξηήζεηο νκνηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο  ππνγξαθέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ βάζε. 

 Σν SAFE θάλεη ρξήζε πξνηχπσλ θαθφβνπιεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ 

δεκηνπξγία απηφκαησλ πνπ πεξηέρνπλ αλεξκήλεπηα ζρφιηα. Καηά ηελ ζχγθξηζε, 

εμάγεη ηνλ γξάθν ηεο αθνινπζίαο εθηέιεζεο ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο. Αλ θάπνηα 

νδεγία ηνπ γξάθνπ ηαηξηάδεη κε ηα ζρφιηα ηνπ απηφκαηνπ, ηφηε ην ινγηζκηθφ είλαη 

θαθφβνπιν.           
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 3.1.3 Υβξηδηθή αλίρλεπζε βαζηζκέλε ζηηο ππνγξαθέο  

Απηή ρξεζηκνπνηεί ηφζν δπλακηθά φζν θαη ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ην θαηά πφζν είλαη θαθφβνπιν ην πξνο εμέηαζε ινγηζκηθφ ή φρη. 

Μεζνδνινγίεο πνπ έγθεηηαη  ζηελ ηερληθή απηή, αλαπηχζζνληαη ζηηο δεκνζηεχεηο [37] 

θαη [38].  

 ηελ πξψηε κέζνδν, ρξεζηκνπνηνχληαη ππνγξαθέο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Όκσο ζηελ ζπλέρεηα, επεηδή ν αιγφξηζκνο πξνζπαζεί 

λα εμάγεη ην εθηειέζηκν ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, γηα ηελ παξάγσγε αληηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ρξεζηκνπνηεί εηθνληθέο κεραλέο γηα λα ηξέμεη ην εθηειέζηκν θαη λα 

δηαπηζηψζεη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. 

 Ζ δεχηεξε κέζνδνο, απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε απηφ-

θξππηνγξαθνχκελσλ  θαη πνιπκνξθηθψλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. Υξεζηκνπνηεί 

εηθνληθέο κεραλέο γηα λα πξνθαιέζεη ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, ψζηε 

λα κπνξεί λα ην αλαιχζεη κε ηερληθέο ζηαηηθήο αλάιπζεο. Ζ παξαγφκελε ππνγξαθή 

έρεη ηελ κνξθή κεραλήο θαηάζηαζεο. Ζ αλίρλεπζε θάλεη ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ 

θαηεπζπλφκελεο πνιηηηθήο κεραλψλ θαηάζηαζεο [13]. Σν πξφγξακκα 

ραξαθηεξίδεηαη σο θαθφβνπιν φηαλ θάπνηα πνιηηηθή θηάζεη ζε ηειηθή θαηάζηαζε 

άξλεζεο.  

 3.2  Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε  ζηελ Αλσκαιία 

Ζ κέζνδνο απηή, ζπλήζσο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε - Φάζε 

Δθπαίδεπζεο - ν αληρλεπηήο επηδηψθεη λα κάζεη ηελ θαλνληθή ζπκπεξηθνξά. Ωζηφζν, ε 

έλλνηα ηεο θαλνληθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη εθ θχζεσο ξεπζηή. Έηζη ν αληρλεπηήο, θαηά 

ηελ πξψηε θάζε, κπνξεί λα κάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά είηε ηνπ νηθείνπ ζπζηήκαηνο, πνπ 

ηνλ θηινμελεί, είηε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο εμέηαζε ινγηζκηθνχ, είηε ηέινο θαη ησλ 

δχν. ηελ δεχηεξε θάζε - Φάζε Αλίρλεπζεο - αξρίδεη ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 

Δηθόλα 3-3 : ύζηεκα Αλίρλεπζεο Βαζηζκέλν ζηελ Αλσκαιία 

Σν πιενλέθηεκα, απηήο ηεο ηερληθήο, είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο επίζεζεο εκέξαο 

κεδέλ (zero-day attack). ηα κεηνλεθηήκαηα απηήο, πεξηιακβάλνληαη, ε πςειή 

πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο πξψηεο θάζεο, θαη ν  πςειφο βαζκφο 

εζθαικέλεο πξνεηδνπνίεζεο γηα πηζαλφ θίλδπλν.           
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 3.2.1 Γπλακηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηελ Αλσκαιία 

’ απηή, πιεξνθνξία πνπ ζπιιέγεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. ηελ θάζε ηεο 

αλίρλεπζεο, ν αληρλεπηήο παξαθνινπζεί ην πξνο εμέηαζε πξφγξακκα, ελψ απηφ 

εθηειείηαη, αλαδεηψληαο αζπλέπεηεο ζε ζρέζε κ’ απηά πνπ έρεη κάζεη θαηά ηελ θάζε ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ωο παξαδείγκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ αλαθέξνπκε ηα [40] PAYL θαη  [41] 

DUDIS.  

 ην πξψην, θαηά ηελ θάζε ηεο εθπαίδεπζεο,  αλαιχεηαη ην σθέιηκν 

θνξηίν πνπ αλακέλεηαη ζε κία ζχξα θαη δεκηνπξγνχληαη πξνθίι ηεο θαηαλνκήο ησλ 

bytes πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηφ. ηελ θάζε ηεο αλίρλεπζεο θάζε παθέην ζαξψλεηαη 

θαη δεκηνπξγείηαη ε αληίζηνηρε θαηαλνκή ησλ bytes. Ζ νπνία ζπγθξίλεηαη κε ηα 

απνζεθεπκέλα πξνθίι. 

 ην δεχηεξν,  γίλεηαη ζπιινγή ησλ νδεγηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ 

θάζε ηεο εθηέιεζεο, κε ηελ ρξήζε εηθνληθήο κεραλήο. ηελ ζπλέρεηα, ζηελ θάζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπζρέηηζε θάζε αθνινπζίαο νδεγηψλ κε κία 

ζπκπεξηθνξά θαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα κνληέια αλίρλεπζεο, πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ θάζε ηεο αλίρλεπζεο.            

 3.2.2 Σηαηηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηελ Αλσκαιία 

Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ αξρείνπ γηα λα αληρλεχζεη ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. Ζ αλίρλεπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ρσξίο πξνεγνπκέλσο ηελ θαη’ 

αλάγθε εθηέιεζε απηνχ, απνηειεί θαη εδψ ην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ. Ωο παξάδεηγκα 

απηήο ηεο κεζφδνπ παξαζέηνπκε ηελ ηερληθή ηεο κειέηεο [42]. 

 ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη αλάιπζε n-gram, γηα ηελ δεκηνπξγία 

αξρεηαθψλ απνηππσκάησλ, πνπ ζπλδένληαη ζηελ θάζε ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο λφκηκσλ αξρείσλ. Ζ ζχλδεζε απηή απνηειεί ην κνληέιν. 

ηελ θάζε ηεο αλίρλεπζεο, αλ ην απνηχπσκα ελφο αξρείνπ δελ πξνζεγγίδεη ην 

απνηχπσκα πνπ αληίζηνηρή ζην κνληέιν, απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο θαθφβνπιν.     

 3.2.3 Υβξηδηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηελ Αλσκαιία   

Όπσο θαη πξνεγνπκέλσο , ε πβξηδηθή πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία θαη απφ 

ηηο δχν πξνεγνχκελεο ππνθαηεγνξίεο γηα λα αληρλεχζεη θαθφβνπια πξνγξάκκαηα. 

Παξαδείγκαηα ηερληθψλ  ρξήζεο ηεο αλαθεξφκελεο κεζφδνπ είλαη ην Strider 

GhostBuster [43] θαη ην πξνηεηλφκελν ζηηο κειέηεο [44] [45].  

 ην Strider GhostBuster ρξεζηκνπνηείηαη αλίρλεπζε ζε ρακειφ θαη πςειφ 

επίπεδν ησλ αξρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη, θαλεξψλεη 

ηελ χπαξμε ινγηζκηθνχ “θαληάζκαηνο” (ghostware). Δπηπιένλ γηα ηελ αλίρλεπζε 

θξπθψλ δηεξγαζηψλ ζπγθξίλνληαη ηα ζηηγκηφηππα,  ηεο ίδηαο ρξνληθήο ζηηγκήο, κίαο 

θαζαξήο κεραλήο θαη  ηεο πξνο εμέηαζε κεραλήο, γηα ηπρφλ εκθάληζε αλσκαιηψλ. 

 ηελ δεχηεξε κέζνδν, νη αιγφξηζκνη κεραληθήο εθκάζεζεο Support 

Vector Machine (SVM) θαη Multi Layer Perceptron (MLP) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ κνληεινπνίεζε ηεο θπζηνινγηθήο θαη κε θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο κε βάζε 
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ηα δεδνκέλα δηθηπαθήο θίλεζεο. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ δχν 

αιγνξίζκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηκέο θαησθιίνπ γηα ηνπο δχν αιγφξηζκνπο, πνπ 

ππνινγίδνληαη θαηά ηελ θάζε ηεο εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγνχλ ην ζχλνιν θαλφλσλ, 

ηνπ κεραληζκνχ αλίρλεπζεο.       

 3.3  Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Πξνδηαγξαθέο  

  

 Ζ αλίρλεπζε βαζηζκέλε ζηηο πξνδηαγξαθέο είλαη κία εηδηθή κνξθή αλίρλεπζεο 

βαζηζκέλε ζε αλσκαιία, πνπ πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ εθ θχζεσο πςειφ βαζκφ 

εζθαικέλεο πξνεηδνπνίεζεο γηα πηζαλφ θίλδπλν ηεο ηερληθήο. Ζ ηερληθή απηή, αληί λα 

πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ηελ πινπνίεζε κίαο εθαξκνγήο ή ζπζηήκαηνο, πξνζπαζεί λα 

πξνζεγγίζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο ή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ θάζε εθπαίδεπζεο έρεη 

σο ζθνπφ, ηελ επίηεπμε ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ζχλνιν ηεο λφκηκεο 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ κπνξεί λα εθδειψζεη έλα ινγηζκηθφ. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο 

ηερληθήο είλαη  ε δπζθνιία θαζνξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ θαλφλσλ.      

 3.3.1 Γπλακηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Πξνδηαγξαθέο  

Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο  γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

αλίρλεπζεο. Παξαδείγκαηα ρξήζεο απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ην Noxes [46] θαη ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηεο κειέηεο [47]. 

 Σν Noxes είλαη εξγαιείν αληηκεηψπηζεο επηζέζεσλ XSS [48]. Λεηηνπξγεί 

ζαλ έλαο web proxy γηα ηνλ θπιινκεηξεηή ηνπ ρξήζηε. Έηζη φιεο νη αηηήζεηο, πξνο 

ηνλ θπιινκεηξεηή, θηιηξάξνληαη απ’ απηφ θαη αλαιφγσο επηηξέπνληαη ή 

απνξξίπηνληαη . Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ειέγρνπ, ην Noxes ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ. Αλ γηα παξάδεηγκα, ε επίζθεςε ζε κία ηζηνζειίδα δεκηνπξγεί κία 

δηεξγαζία, κε ζθνπφ ηελ ζχλδεζε κε κία άιιε ηζηνζειίδα θαη ε πξάμε απηή δελ 

πξνβιέπεηαη ζην ζχλνιν θαλφλσλ, ηφηε απηή απαγνξεχεηαη. 

 ηελ δεχηεξε πεξίπησζε γίλεηαη ρξήζε ηρλψλ, πνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο  

αθνινπζίεο απφ γεγνλφηα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηελ  εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ. Απηά θαζνξίδνπλ ηελ πεξηγξαθή, ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πξνγξακκάησλ. Μία πξνζδηνξηζηηθή γιψζζα αλαιακβάλεη λα πεξηγξάςεη ην ζχλνιν 

ησλ λφκηκσλ ελεξγεηψλ, ηνπ ππφ παξαθνινχζεζε πξνγξάκκαηνο . Μία αθνινπζία 

ελεξγεηψλ ινγίδεηαη σο θαθφβνπιε, φηαλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην πξναλαθεξζέλ 

πξφγξακκα.         

 3.3.2 Σηαηηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Πξνδηαγξαθέο  

Υξεζηκνπνηεί ζηνηρεία ηεο ζηαηηθήο  αλάιπζεο  γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο 

αλίρλεπζεο. Ωο αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ έρνπκε ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ κειεηψλ [49] θαη [50].  

 ηελ πξψηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη κία βάζε κε ηηο πεξηγξαθέο 

θαθφβνπισλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν πξνο αλίρλεπζε εθηειέζηκν δείγκα, κεηαηξέπεηαη 

ζε ζπκβνιηθή γιψζζα. Ζ νπνία κε ηελ βνήζεηα αθαηξεηηθψλ εξγαιείσλ 
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κεηαηξέπεηαη ζε γιψζζα αλαπαξάζηαζεο πςειφηεξνπ επηπέδνπ. ’ απηή ηελ 

αλαπαξάζηαζε εθαξκφδεηαη έλαο θψδηθαο θαηάηκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα θηιηξάξηζκα ησλ χπνπησλ ηκεκάησλ θψδηθα. Σα χπνπηα ηκήκαηα 

ζπγθξίλνληαη κε ηηο πεξηγξαθέο ηεο βάζεο, γηα ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

αλίρλεπζεο. 

 ηελ δεχηεξε ηερληθή, ηα εθηειέζηκα ησλ πξνγξακκάησλ παξάγνληαη απφ 

έλα κεηαγισηηηζηή πηζηνπνίεζεο. Απηφο,  καδί κε εθηειέζηκν παξάγεη θαη έλα 

κνλαδηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ ην ζπλνδεχεη.  Αλ θαηά ηελ αλίρλεπζε ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ πεξηέρεη ην εθηειέζηκν, δελ ηαπηίδεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ βάζε, ην δείγκα ραξαθηεξίδεηαη σο θαθφβνπιν.               

 3.3.3 Υβξηδηθή Αλίρλεπζε Βαζηζκέλε ζηηο Πξνδηαγξαθέο  

Απνηειεί  ζπλδπαζκφ ησλ δχν  πξνεγνχκελσλ κεζφδσλ, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε 

ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπο. Σα DOME [51] θαη AMNESIA [52] απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθέο εθαξκνγέο ηεο κεζφδνπ απηήο.  

 Σν DOME εθηειεί ηελ αλίρλεπζε  ζε δχν  θάζεηο. ε πξψηε θάζε γίλεηαη 

πξν-επεμεξγαζία ηνπ χπνπηνπ δείγκαηνο κε ηερληθέο ζηαηηθήο αλάιπζεο θαη 

θαηαγξάθνληαη  ηα νλφκαηα ησλ θιήζεσλ API θαζψο θαη νη εηθνληθέο ηνπο 

δηεπζχλζεηο. Σα δεδνκέλα απηά ζπγθεληξψλνληαη ζ’ έλα κνληέιν.  ηελ δεχηεξε 

θάζε ην χπνπην δείγκα εθηειείηαη θαη νη θιήζεηο API, φπσο θαη νη δηεπζχλζεηο ηνπο, 

θαηαγξάθνληαη. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά, κεηαμχ ηνπ κνληέινπ ηεο πξψηεο θάζεο θαη 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ δεχηεξε θάζε, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.    

 Σν AMNESIA ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηζέζεσλ έθρπζεο 

SQL θψδηθα. αλ πξψην βήκα, ην AMNESIA ζαξψλεη  ηνλ πεγαίν  θψδηθα κίαο 

εθαξκνγήο γηα ηνλ εληνπηζκφ ζεκείσλ θιεηδηψλ, δειαδή ζεκείσλ πνπ ζπληειείηαη 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. ην δεχηεξν βήκα θαηαζθεπάδεη έλα 

κνληέιν γηα θάζε ζεκείν θιεηδί, φπνπ ηνπνζεηεί φια ηα πηζαλά εξσηήκαηα SQL, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απ’ απηφ. ην ηξίην βήκα, πξνζζέηεη θιήζεηο γηα ην 

πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, ζε θάζε ζεκείν θιεηδί ηεο εθαξκνγήο.  Σέινο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ειέγρεη ηα δπλακηθά παξαγφκελα εξσηήκαηα SQL, κε 

βάζε ην κνληέιν εξσηεκάησλ SQL πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη .  Αλ θάηη, δελ 

ζπκβαδίδεη κε ην κνληέιν,  απνξξίπηεηαη.        

  

 3.4  ύζηεκα αλίρλεπζεο θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ [53][54][55] 

 θνπφο ηεο  παξαπάλσ ζεσξεηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ηερληθψλ αλίρλεπζεο  είλαη 

ε ηαμηλφκεζε απηψλ κε κία αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα 

ζεσξεηηθά κέξε ελφο ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο, κε ηαπηφρξνλε αληηζηνίρεζε απηψλ, κε 

ηηο πξνηάζεηο πινπνίεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο.     
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Δηθόλα 3-4 : ύζηεκα Αλίρλεπζεο Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ 

 

 πιινγή Γεηγκάησλ : Honeypots [56], έηνηκεο ζπιινγέο δεηγκάησλ γηα 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο [57].    

 

 Αλάιπζε : Δδψ εληάζζνληαη φιεο νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα.  

 

 πιινγή Γεδνκέλσλ : Αθνινπζίεο θιήζεσλ API [58] [59]. Αξρεία logs 

ησλ API [60]. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο CWSandbox [56]. Byte n-grams, PE 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπκβνινζεηξέο, ΟpCode n-grams, ζπλαξηήζεηο [61]. Υξήζε 

δεδνκέλσλ δηθηπαθήο θίλεζεο [62]. 

 

 Σαμηλόκεζε / πζρέηηζε : Αιγφξηζκνο εχξεζεο ζπρλά 

επαλαιακβαλφκελσλ πξνηχπσλ [60]. Υξήζε θπινγελεηηθψλ δέληξσλ γηα 

δεκηνπξγία νηθνγελεηψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ [59]. Απνδνρή ηεο ππνγξαθήο κε 

κνληέιν βαζηζκέλν ζηηο αιπζίδεο   Markov [63].  

 

 Γεκηνπξγία Μνληέινπ - Τπνγξαθήο : Τπνγξαθή ηεο κνξθήο 

δηαλχζκαηνο (Blocks, Functions, Instructions, Names, Maps, Stacks, Segments, 

TargetBinaries) [58]. Καηαζθεπή κε ρξήζε Fisher Score [61][64] θαη αιγνξίζκνπ  

CFSSUBSETEVAL [64]. Καηαζθεπή ππνγξαθήο δηαλχζκαηνο κε βάζε ηελ 

αθνινπζία θιήζεσλ ησλ ζπλαξηήζεσλ API θαη κνλαδηθνχο  αξηζκνχο 

αλαπαξάζηαζεο απηψλ [59]. Υξήζε κνληέισλ δηαλπζκαηηθνχ-ρψξνπ θαη ζσξνχ - 

ιέμεσλ γηα ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή κνλαδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο [56]. Υξήζε αλαινγίαο θέξδνπο, ζπρλνηήησλ 

εγγξάθσλ, ηεξαξρηθήο επηινγήο ραξαθηεξηζηηθψλ [61]. Καηαζθεπή ππνγξαθήο 

ηχπνπ ζπκβνινζεηξάο [63].      

  

 Απνζήθεπζε Μνληέινπ - Τπνγξαθήο : Απνζήθεπζε σο ζρεζηαθή βάζε 

ζε SQLite [58]. Υξήζε γιψζζαο XML γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πξνηχπσλ [64].  

 

 Μεραληζκόο αλίρλεπζεο : Αλίρλεπζε  βαζηζκέλε ζηελ νκνηφηεηα κεηαμχ 

δηαλπζκάησλ (πλαξηήζεο Οκνηφηεηαο: Απνζηάζεηο  Canberra, Chebyshev, 

Manhattan, Correlation θαη Δπθιείδεηα) [58]. Υξήζε RandomForest [60] θαη  SVM 

[56][60][61]. Υξήζε ζπλάξηεζεο νκνηφηεηαο βαζηζκέλε ζε απνζηάζεηο  Hellinger ή 

πίλαθα νκνηφηεηαο [59] . Υξήζε Νεπξσληθψλ Γηθηχσλ, Naive Bayes, δηθηχσλ 

Bayes, δέληξσλ απφθαζεο, VFI, OneR, εληζρπκέλσλ αιγνξίζκσλ, K-Nearest 

Neighbor [61] .         

 

 Δδψ ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε φηη  ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ηνπο κεραληζκνχο  Σαμηλφκεζεο / πζρέηηζεο,  

Γεκηνπξγίαο Μνληέινπ - Τπνγξαθήο, Αλίρλεπζεο είλαη  αξθεηά κεγάινο θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αληηζηνίρεζε παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη απ’ απηνχο.    
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 4 Ολνκαηνδνζία Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ  

 Ζ νλνκαηνδνζία θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ  ή δηαθνξεηηθά ε απφδνζε θαηάιιεινπ  

νλφκαηνο θαη θαηάιιειεο πεξηγξαθήο ζε θάζε πξσηνεκθαληδφκελν δείγκα, απαζρφιεζε 

ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα  απφ ηελ πξψηε εκθάληζε θαθφβνινπ ινγηζκηθνχ. Ωζηφζν, 

φζν πξνθαλείο είλαη νη ιφγνη γηα ηελ χπαξμε ελφο ζρήκαηνο νλνκαηνδνζίαο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, ηφζν θαζίζηαηαη εκθαλήο, ζηνλ απιφ ρξήζηε, ε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη 

δηεζλψο ζηνλ ηνκέα απηφ. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, αξθεί κία θαη κφλν αλάιπζε ελφο 

πξαγκαηηθά θαθφβνπινπ δείγκαηνο απφ ην Cuckoo Sandbox [65] γηα λα δηαπηζηψζεη 

θαλείο, ην πιήζνο δηαθνξεηηθψλ νλνκαζηψλ, πνπ ηνπ έρνπλ απνδνζεί απφ ηηο εηαηξίεο 

παξνρήο αληηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Δηθόλα 4-1 : Ολνκαηνδνζία Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ απν Δκπνξηθά  Antivirus 

 

 Οη ιφγνη γηα ηελ θαηάζηαζε απηή, φπσο επηζεκαίλνληαη απφ ηνπο πξψηνπο 

εξεπλεηέο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηππνπνηήζνπλ ηελ νλνκαηνδνζία [66], είλαη : 

 Η θαηαθιπζκηαία εκθάληζε  λέσλ κνξθώλ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. 

Με ξπζκφ εκθάληζεο πνπ μεπεξλά ηεο 160000 δείγκαηα ηελ εκέξα ην πξψην 

ηέηαξην ηνπ 2014 [67] θαη θαζηζηά  πξνθαλέο ην δχζθνιν ζηελ ππφζεζε 

νλνκαηνδνζίαο ησλ πξσηνεκθαληδφκελσλ δεηγκάησλ θαθφβνπινπ  ινγηζκηθνχ .  

 Η έιιεηςε ρξόλνπ θαη άιισλ πόξσλ. Σν δεχηεξν αίηην πξνθχπηεη σο 

ζπλέπεηα ηνπ πξψηνπ . Μ’ έλα ηέηνηνπ κεγέζνπο αξηζκφ  απφ πξσηνεκθαληδφκελα 

δείγκαηα, ε πξνζνρή είλαη ζηξακκέλε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλίρλεπζεο θαη ηεο 

αλάιπζεο. Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα απφδνζεο θνηλήο νλνκαηνδνζίαο, θαζψο θαη ε 

αλαγθαία ζπληήξεζε θαη ελεκέξσζε απηήο, πξνζθξνχεη ζην πςειφ νηθνλνκηθφ 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη. 
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 Η έιιεηςε ελόο θνηλνύ πξνηύπνπ νλνκαηνδνζίαο θαθόβνπινπ 

ινγηζκηθνύ. Ζ έιιεηςε ελφο επίζεκνπ πξνηχπνπ, παξφηη ππάξρνπλ δεκνζηεχζεηο 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη απηφ λα ηεξεί,  απνηειεί βαζηθφ ιφγν γηα 

ηελ ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί ζηελ νλνκαηνδνζία . Έλα πξφηππν νλνκαηνδνζίαο ζα 

πξέπεη λα πιεξεί ηξία ραξαθηεξηζηηθά [66] : 

o Να έρεη θάπνην ζεκαζηνινγηθφ λφεκα.  

o Να είλαη θαηαλνεηφ θαη  ρξεζηκνπνηνχκελν απφ ηνλ θνηλφ ρξήζηε. 

o Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απ’ φια ηα αληηηθά πξντφληα .  

 Η έιιεηςε αμηόπηζησλ κέζσλ γηα απηνκαηνπνηεκέλε ηαπηνπνίεζε - 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ νλνκαηνδνζία ησλ 

δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ αλεμάξηεηνπο κεηαμχ ηνπο εξεπλεηέο, 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε αμηφπηζησλ εθαξκνγψλ ηαπηνπνίεζεο θαη 

νκαδνπνίεζεο ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ίδην δείγκα. Σέηνηεο 

εθαξκνγέο, πνπ λα απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ δελ ππάξρνπλ.   

 Αληθαλόηεηα λα ππνζηεξηρηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζρήκα 

νλνκαηνδνζίαο. Γελ ππάξρεη θάπνηνο νξγαληζκφο πνπ λα κπνξεί λα επηβάιεη έλα 

πξφηππν  νλνκαηνδνζίαο ζηηο αγνξά αληηηθψλ πξντφλησλ .   

 4.1   ρήκαηα Ολνκαηνδνζίαο 

 Κάλνληαο κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα ζρήκαηα νλνκαηνδνζίαο, πνπ έρνπλ θαηά 

θαηξνχο πξνηαζεί, ζα  κπνξνχζε θαλείο λα δηαθξίλεη ηα αθφινπζα :  

 

 Γεσγξαθηθή νλνκαηνδνζία. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ηζηνξηθά ζχζηεκα 

νλνκαηνδνζίαο, φπνπ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ  νλνκάδεηαη κε βάζε ηελ πεξηνρή, 

πνπ αλαθαιχπηεηαη. Σν ζχζηεκα παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο  αδπλακίεο, 

αλαινγηδφκελνη φηη θηηάρηεθε γηα λα πεξηγξάςεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζ’ έλα 

θφζκν ρσξίο δηαδίθηπν θαη κε ξπζκνχο εκθάληζεο κεξηθψλ δεηγκάησλ ην κήλα.  

 

 Ολνκαηνδνζία κε βάζε ην κέγεζνο ηεο κόιπλζεο. Απηή βαζίδεηαη ζην 

κέγεζνο ησλ bytes πνπ πξνζζέηεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ  ζην ζχζηεκα.  Δδψ 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα φπσο : 

o Αδπλακία εμεχξεζεο ηνπ κεγέζνπο.  

o Αληηκεηψπηζε δεηγκάησλ κε φκνηα κεγέζε. 

o Γπζθνιία ρεηξηζκνχ απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

 

 Πεξηγξαθηθή νλνκαηνδνζία.  ην ζχζηεκα απηφ, ε νλνκαηνδνζία 

γίλεηαη κε βάζε ην  σθέιηκν θνξηίν  ή θάπνηα ζπκπεξηθνξά ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ. Καη εδψ, φπσο πξνεγνπκέλσο, ππάξρνπλ αδπλακίεο. Σα θαθφβνπια 

ινγηζκηθά δχλαηαη λα παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά, λα κελ 

έρνπλ θάπνην είδνο ζπκπεξηθνξάο  απιά λα αληηγξάθνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηέινο 
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λα ηνπο απνδίδνληαη δηαθνξεηηθά νλφκαηα απφ ηνπο εξεπλεηέο ιφγν πνιιαπιήο 

ζπκπεξηθνξάο.  

 

 Ολνκαηνδνζία κε βάζε ζπκβνινζεηξέο πνπ αλεπξίζθνληαη ζην 

ινγηζκηθό. ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζηαηηθήο αλάιπζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, γηα ηελ νλνκαηνδνζία ηνπ.  Ζ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο ζπκβνινζεηξάο, ψζηε απηή λα ραξαθηεξίδεη κνλαδηθά ην ινγηζκηθφ 

απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο .  

 

 Ολνκαηνδνζία Bezroukov. ην ζρήκα νλνκαηνδνζίαο, πνπ πξνηάζεθε 

απφ ηνλ Nikolai Bezroukov, θάζε ηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξία γξάκκαηα, ζχκθσλα 

κε ηα αληηθείκελα πνπ κνιχλεη, αθνινπζνχκελα απφ ην κέγεζνο ηεο κφιπλζεο θαη 

έλα πξναηξεηηθφ γξάκκα, πνπ θαηαδεηθλχεη  ηελ έθδνζε. Γηα παξάδεηγκα RDE–

1350Β . Οη αδπλακίεο, πνπ πξνθχπηνπλ εδψ, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δπζθνιία 

ρξήζεο απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα  θαη ηελ δπζθνιία αλεχξεζεο ζπζρεηίζεσλ 

γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ζηεξηδφκελε ζην φλνκα ηνπ.   

 

 Αξηζκεηηθή νλνκαηνδνζία.  ηεξίδεη ηελ νλνκαηνδνζία  ζε κία 

αθνινπζία αξηζκψλ είηε απζαίξεηε (π.ρ. αχμνληαο αξηζκφο), είηε κε θάπνηα ινγηθή 

ζχληαμε (π.ρ. εκεξνκελία πξψηεο αλάιπζεο) . Σα πξνβιήκαηα θαη εδψ είλαη 

παξφκνηα κε ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα. Δπίζεο, κ’ απηφ  ην ζχζηεκα δελ 

αληαλαθιάηαη θάπνηα δνκηθή ιεηηνπξγηά απφ ην φλνκα ηνπ ινγηζκηθνχ.   

 

 ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφηεξν ζρήκα νλνκαηνδνζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα, είηε απηνηειέο, είηε ηξνπνπνηεκέλν.    

 4.2  ρήκα Ολνκαηνδνζίαο CARO. 

Σν ζρήκα νλνκαηνδνζίαο  CARO [68] , πξνηάζεθε ην 1991 απφ ηελ νκψλπκε 

θνηλφηεηα. Ζ θεληξηθή ηδέα πίζσ απ’ απηφ είλαη φηη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πξέπεη λα 

νκαδνπνηείηαη ζε “νηθνγέλεηεο” κε βάζε ηελ νκνηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ζηνλ θψδηθα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη κνλαδηθφ γηα θάζε δείγκα. ήκεξα ην 

ζρήκα ρξεζηκνπνηείηαη , ζπρλά ηξνπνπνηεκέλν, απφ εηαηξίεο  φπσο ε Microsoft [69]  θαη 

άιιεο.  

Σν φλνκα ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ζην ζρήκα νλνκαηνδνζίαο CARO, έρεη 

ηελ γεληθή κνξθή: 

 

[<type>://][<platform>/]<family>[.<group>][.<length>].<variant>[<modifiers>][!<comment>]   

 

 Παξάδεηγκα απηνχ ηνπ ηχπνπ νλνκαηνδνζίαο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 

[69]: 
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Δηθόλα 4-2 : Παξάδεηγκα Ολνκαηνδνζίαο κε ην ζρήκα CARO 

 

 Σν πιήξεο φλνκα νξηνζεηείηαη απφ θελά . Καη’ επέθηαζε, δελ επηηξέπνληαη θελά 

ζηελ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ αληηθεηκέλσλ. Σα αληηθείκελα κέζα ζηηο αγθχιεο είλαη 

πξναηξεηηθά. Γειαδή κφλν ηα <family>  θαη <variant> είλαη ππνρξεσηηθά, κε ην δεχηεξν 

λα κπνξεί λα παξαιεηθζεί θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

Αλάιπζε ρήκαηνο CARO: 

 

 Σύπνο Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ - <type>: Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη 

ν ηχπνο ην θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ είλαη : 

o virus: πεξηγξάθεη  ηνπο ηνχο. Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εμεηάδεηαη 

είλαη ε δπλαηφηεηα απηφ - αληηγξαθήο.    

o dropper: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

έγρπζε ηψλ.  

o intended: πεξηγξάθεη πξνγξάκκαηα, γξακκέλα κε ζθνπφ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ ίνη , αιιά κε ιεηηνπξγηθά, ιφγσ ηεο χπαξμεο γηα 

παξάδεηγκα θάπνηνπ bug.  

o trojan: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα δνχξεηνο ίππνπο κε ηελ επξχηεξε 

έλλνηα ηνπ φξνπ. Γειαδή, ηα πξνγξάκκαηα πνπ παξαπιαλνχλ ηνλ ρξήζηε, κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν.    

o pws: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα ππνθινπήο θσδηθψλ πξφζβαζεο.  

o backdoor: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνκαθξπζκέλε είζνδν ζ’ έλα ζχζηεκα, κε ηα δηθαηψκαηα ελφο λφκηκνπ 

ρξήζηε.   

o dialer: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ έλα 

ζχζηεκα πξνζπαζεί λα εγθαηαζηήζεη κία dial-up ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 

θνπφο απηψλ, είλαη ε εθηξνπή ηεο ζχλδεζεο κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηειεθσληθνχ αξηζκνχ.    

o exploit: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε κίαο αδπλακίαο ελφο ζπζηήκαηνο, ψζηε ν επηηηζέκελνο λα 

δηεηζδχζεη ζ’ απηφ  

o tool: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ελψ δελ είλαη επηβιαβεί γηα ηνλ 

ρξήζηε ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ  ή 

γηα ηελ εθηέιεζε θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ.  
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o garbage: πεξηγξάθεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ δελ έρνπλ θακία θαθφβνπιε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, αιιά νχηε θαη είλαη ρξήζηκα ζηνλ ρξήζηε.  

 

 Πιαηθόξκα - <platform>: ην ηκήκα απηφ ηνπ νλφκαηνο πεξηγξάθεη ηελ  

πιαηθφξκα γηα ηελ νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Ωο 

πιαηθφξκα κπνξεί λα ζεσξεζεί έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, κία νηθνγέλεηα 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ή έλαο ζπγθεθξηκέλνο δηεξκελεπηήο εληνιψλ. Ωζηφζν, 

σο πιαηθφξκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αξρείσλ. Κάζε 

ηχπνο πιαηθφξκαο πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα κε δχν κνξθέο, ηελ ζχληνκε θαη ηελ 

εθηεηακέλε. ε πεξίπησζε πνπ έλα θαθφβνπιν  ινγηζκηθφ είλαη ζπκβαηφ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία πιαηθφξκεο, ρξεζηκνπνηείηαη ν εηδηθφο ηχπνο “Multi”.    

 

 Οηθνγέλεηα -  <family> :  φπσο πξναλαθέξζεθε πξφθεηηαη γηα ην 

κνλαδηθφ, πξαγκαηηθά ππνρξεσηηθφ πεδίν ηνπ ζρήκαηνο νλνκαηνδνζίαο.  

o Γεληθή Μνξθή: ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ην 

ζχλνιν ραξαθηήξσλ [A–Za–z0–9_–].  Σα θελά δελ επηηξέπνληαη θαη νη 

ζπκβνινζεηξέο  “_Pct_” θαη _And_ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζέζε ησλ ιέμεσλ 

“percent” θαη “and”. Σν κέγηζην επηηξεπηφ κήθνο είλαη 20 ραξαθηήξεο.  

o Καλόλεο Απόδνζεο - Καηαζθεπήο Ολνκάησλ Οηθνγέλεηαο: γεληθφηεξα 

ε απφδνζε - θαηαζθεπή ηνπ νλφκαηνο αθήλεηαη ζηελ έκπλεπζε ηνπ εξεπλεηή, 

αξθεί λα ηεξνχληαη νη θάησζη  θαλφλεο: 

■ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη νλφκαηα εηαηξηψλ, ινγφηππα θαη νλφκαηα 

δσληαλψλ αλζξψπσλ.  

■ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη νλφκαηα απφ ππάξρνπζεο  νηθνγέλεηεο απφ 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, εθηφο θαη αλ ην ινγηζκηθφ αλήθεη ζε θάπνηα απφ 

απηέο, κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ζηνλ θψδηθα ηνπ.  

■ Γελ δεκηνπξγνχκαη λέα νλφκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ είδε 

απνδεθηά. 

■ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη άζεκλα ή πξνζβιεηηθά νλφκαηα.  

■ Γελ ππνηίζεηαη φηη έλα δείγκα έρεη ην ζσζηφ φλνκα, απιά γηαηί 

έξρεηαη κ’ απηφ.  

■ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά αξηζκεηηθά νλφκαηα.  

■ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε άιια κέξε ηνπ 

ζρήκαηνο νλνκαηνδνζίαο. 

■ Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ θνηλέο θαη γεληθέο ιέμεηο ρσξίο 

πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα. 

■ Απνθεχγνληαη ηα νλφκαηα πνπ ζπζηήλνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

ηνπ ινγηζκηθνχ.   

■ Απνθεχγεηαη ε νλνκαηνδνζία κε νλφκαηα αξρείσλ πνπ ζπλήζσο 

πεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθφ.  

■ Απνθεχγεηαη ε νλνκαηνδνζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκεξνκελία 

εκθάληζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

■ Απνθεχγεηαη ν γεσγξαθηθφο πξνζδηνξηζκφο .  
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■ Δάλ ππάξρνπλ πνιιά απνδεθηά νλφκαηα, πξνηηκάηαη ην 

δεκνθηιέζηεξν.  

o Καλόλεο Οκαδνπνίεζεο ζηηο Οηθνγέλεηεο: Γεληθφηεξα νη θαλφλεο πνπ 

αθνινπζνχλ βαζίδνληαη ζε δχν αξρέο. Σα άζρεηα κεηαμχ ηνπο δείγκαηα 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο νηθνγέλεηαο.  

Σα ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο δείγκαηα, πνπ αληηκεησπίδνληαη κε  ηνλ ίδην ηξφπν 

θαηά ηελ θάζε ηεο απνκάθξπλζεο ηνπο απφ ην ζχζηεκα, είλαη κέιε ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο.   

■ Καλόλαο #1: Καηά ηελ ηαμηλφκεζε ρξεζηκνπνηνχληαη θαζαξά 

δείγκαηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, απαιιαγκέλα απφ θάζε είδνο 

θξππηνγξάθεζεο ή παθεηαξίζκαηνο θαη κε ιακβαλφκελσλ ππφςε ησλ 

κεηαβιεηψλ κεξψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνιπκνξθηζκνχ .  

■ Καλόλαο #2: Δάλ ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ 

δχν δείγκαηα κνιχλνπλ ην ζχζηεκα, ηφηε απηά αλήθνπλ ζε δχν  

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο.  

■ Καλόλαο #3: Δάλ ε ζπλάξηεζε Related(X,Y) επηζηξέθεη αιεζέο, 

ηφηε ηα δείγκαηα αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.  

■ Καλόλαο #4: Δάλ ε έθθξαζε “Related(X,A) AND Related(X,B)” 

είλαη αιεζήο ηφηε ηα Α θαη Β αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα κε ην X.  

■ Καλόλαο #5: Δάλ ε έθθξαζε “Related(A’,A) AND 

Related(B’,B)”  είλαη αιεζήο θαη ηα Α’, Β’ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, 

ηφηε ηα Α θαη Β αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.   

■ Καλόλαο #6: Δάλ δχν είδε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα νηθνγέλεηα θαη έρνπλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο κφιπλζεο (ην κέγεζνο ηεο 

κλήκεο πνπ θαηαιακβάλνπλ φηαλ κνιχλνπλ έλα ζχζηεκα) ή έρνπλ 

δηαθνξεηηθή κέζνδν απνκάθξπλζεο, ηφηε απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο 

παξαιιαγέο ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο.  

 

πλάξηεζε Related : 

  Related (X, Y) ::= Average (Substrings (X, Y, N) / (Length (Y)—N + 1), 

     Substrings (Y, X, N) / (Length (X)—N + 1)) > LIMIT; 

όπνπ, Substrings (u, v, t) : είλαη ν αξηζκόο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ ζπκβνινζεηξώλ 

u, κήθνπο t, πνπ βξίζθνληαη ζην v. 

 

 Οκάδα -  <group>: Σν φλνκα ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δηάθξηζε ησλ ππνζπλφισλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. Έρεη ηνπο ίδηνπο θαλφλεο απφδνζεο 

θαη θαηαζθεπήο, φπσο απηφ ηεο νηθνγέλεηαο.    

 

 Μήθνο - <length>: Απνηειεί ηζηνξηθφ θαηάινηπφ ησλ πξψησλ ηψλ θαη 

αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο κλήκεο πνπ θαηαιακβάλεη ζην ζχζηεκα ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ. πλήζσο παξαιείπεηαη.   
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 Παξαιιαγή - <variant>: Απνηειεί ην δεχηεξν ππνρξεσηηθφ ηκήκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο νλνκαηνδνζίαο, κε ηελ εμαίξεζε πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηνπ απφ ηα αληηηθά πξντφληα.    Υξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ δηάθξηζε δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα. 

ε θάζε κέινο κίαο νηθνγέλεηαο πξνζδίδεηαη κία δηαδνρηθή ηηκή γξακκάησλ απφ ην 

A-Z (π.ρ. Α,Β..,Ε,ΑΒ,…..ΑΕ,AC….,AAA,......,ZZZZZ ), ζε ζρέζε κε ηελ ζεηξά 

αλαθάιπςεο ηνπ.  

 

 Σξνπνπνηεηέο - <modifiers>: πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, πνπ πξέπεη λα κεηαδνζνχλ άκεζα 

ζηνλ ρξήζηε . Ζ γεληθή ηνπο κνξθή είλαη : [:<locale>][{@<at_modifier>}], φπνπ: 

o ηνπνζεζία - <locale>: πεξηγξάθεη ηελ γιψζζα πνπ απαηηείηαη απφ θάπνην 

ινγηζκηθφ γηα λα εθηειεζηή.  Απφ πξνεπηινγή είλαη ηα Αγγιηθά. ην ηκήκα 

απηφ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αλαγλσξηζηηθά, αλ 

απηφ είλαη απαξαίηεην.  

o <at_modifier>: πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 

 

 ρόιηα - <comment>: Πεξηέρεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία, 

ρσξίο ζπληαθηηθνχο πεξηνξηζκνχο, εθηφο απφ ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο θελψλ.  

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ δνθηκαζηηθή 

πξνζπάζεηα ησλ  MITRE θαη US-CERT, ην πξφγξακκα Common Malware Enumeration 

(CME) [70]. Σν πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε ζην δηάζηεκα 2005-2006 θαη είρε σο ζθνπφ ηελ 

απφδνζε θνηλψλ αξηζκεηηθψλ νλνκαζηψλ ζηα πην επηθίλδπλα ινγηζκηθά πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζην δηαδίθηπν, κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ  ησλ εηαηξηψλ ηνπ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο. Σν CME  δελ απνηειεί ζρήκα νλνκαηνδνζίαο θαη νχηε πξνζπάζεζε λα 

επηβάιεη θάπνην πξφηππν νλνκαηνδνζίαο, απιά πξνζπάζεζε λα πξνζθέξεη έλα κέζν 

ζπληνληζκνχ. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο [71], ε 

πξνζπάζεηα δελ ηειεζθφξεζε, δηφηη μεπεξάζηεθε απφ ην ίδην ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ 
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 5 Γιώζζεο Πεξηγξαθήο Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ 

ην πξνεγνχκελν  θεθάιαην έγηλε παξνπζίαζε ησλ ζρεκάησλ νλνκαηνδνζίαο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε νλνκαηνδνζία, απφ κφλε ηεο, δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη θνξέα κεηάδνζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ αλίρλεπζε θαη θαηαπνιέκεζε  ησλ ζχγρξνλσλ θαθφβνπισλ ινγηζκηθψλ. ηελ 

πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα  αλαπηχρζεθαλ νη γιψζζεο πεξηγξαθήο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη γιψζζεο απηέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ γιψζζα XML γηα 

ηελ θαηαζθεπή ελφο ζρήκαηνο πεξηγξαθήο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  Παξαδείγκαηα 

απηψλ, ηαμηλνκεκέλεο απφ ηηο πην απιέο, πξνο ηηο πην ζχλζεηεο  είλαη ε VERN [72][73], 

BSL [74], OpenIOC [75], MAEC [76][77] . Γηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλίρλεπζε 

θαη πεξηγξαθή θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θάλνπλ ρξήζε θαηεγνξεκαηηθήο ινγηθήο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ εθηειέζηκνπ θψδηθα[78][79].   

 

Οη ζηφρνη πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη κηα γιψζζα πεξηγξαθήο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ είλαη : 

 

● Μεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ηεο αλάιπζεο, ζε κηα ζπκπαγή 

αλαπαξάζηαζε, θηιηθή πξνο ηνλ άλζξσπφ θαη ηθαλή γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

 

● Αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηελ πιαηθφξκα επεμεξγαζίαο θαζψο θαη απφ 

ηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 

● Γπλαηφηεηα θαηαζθεπήο απηφκαησλ κεραλψλ κεηάθξαζεο γηα ηελ 

εθάζηνηε πιαηθφξκα θαη γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 

      

● Δπειημία ζηελ ρξήζε απφ ηα δηάθνξα εξγαιεία αλάιπζεο θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ.   

 

 5.1  Γιώζζα Πξνζδηνξηζκνύ πκπεξηθνξάο (Behaviour Specification 

Language) 

Ζ Γιψζζα Πξνζδηνξηζκνχ πκπεξηθνξάο είλαη κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

WOMBAT [80] . θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ είλαη ε παξνρή 

κηαο γεληθήο γιψζζαο πεξηγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηθαλήο λα 

ρεηξηζηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο  νπνηνπδήπνηε εξγαιείνπ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο.  

Δπηπιένλ, ε πξνθχπηνπζα πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα  

δηάθνξα ζπζηήκαηα αληηκεηψπηζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη 

εχθνια θαηαλνεηή απφ  ηνπο αλζξψπνπο.  
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Δηθόλα 5-1 : ρήκαηηθή Αλπαξάζηαζε Λεηηνπξγίαο ηεο Γιώζζαο Πξνζδηνξηζκνύ 

πκπεξηθνξάο 

Γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ην  πξφηππν ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξηο ππφ-

γιψζζεο, φπσο απηέο παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

 5.1.1 Πξνζδηνξηζκφο Αθαηέξγαζησλ Γεδνκέλσλ Σπκπεξηθνξάο (Raw 

Behaviour Specification).  

Ο ξφινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνγιψζζαο είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αθαηέξγαζησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην πεξηβάιινλ αλάιπζεο ή απιά ε 

θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ θιήζεσλ ζπζηήκαηνο (system calls) θαη βηβιηνζεθψλ 

(library calls), θίλεζεο δηθηχνπ (network traffic) θαη ηεο ξνήο πιεξνθνξίαο.  Γηα λα ηνλ 

επηηχρεη, δεκηνπξγεί ηα παξαθάησ αξρεία : 

 Αξρείν θαηαγξαθήο δηθηπαθήο θίλεζεο (Network Traffic Dump). ην 

αξρείν απνζεθεχεηαη ε δηθηπαθή θίλεζε, πνπ θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

χπνπηνπ δείγκαηνο, ζε  κνξθή PCAP [81].  

 Αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ ίρλνπο εθηέιεζεο (Execution Trace). ην αξρείν 

απηφ απνζεθεχνληαη νη θιήζεηο ζπζηήκαηνο θαη βηβιηνζεθψλ, κε ηηο παξακέηξνπο 

ηνπο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ην πξνο αλάιπζε δείγκα. Δπίζεο, απνζεθεχνληαη ηα 

δπλακηθά παξαγφκελα δεδνκέλα ηνπ  πεξηβάιινληνο αλάιπζεο. Σν αξρείν είλαη 

γξακκέλν ζε θσδηθνπνίεζε  ASCII θαη θάζε γξακκή αλαθέξεηαη ζε έλα γεγνλφο 

παξαγφκελν απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ δνθηκή δείγκαηνο. Οη γξακκέο είλαη 

ηαμηλνκεκέλεο κε βάζε ηνλ ρξφλν. Ζ δνκή ηεο θάζε γξακκήο παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ:  
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Ζ ρξνλνζθξαγίδα (timestamp) έρεη ηελ ηηκή ηεο ρξνληθήο ζηηγκήο εκθάληζεο  

ηνπ γεγνλφηνο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην πεξηβάιινλ αλάιπζεο. Ζ ζπληζηψζα 

(component) πξνζδηνξίδεη κε πνηα ζπληζηψζα ηεο αλάιπζεο ζπλδέεηαη ην γεγνλφο 

(έσο ηψξα ππάξρνπλ δχν ηηκέο ζπληζηψζαο, “function” θαη “compare”). Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπληζηψζαο (ComponentSpecific) εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηελ ίδηα. 

Αλαιπηηθφηεξα,  ε θαηαγξαθή κίαο θιήζεο ζπλάξηεζεο (function) απνηειείηαη 

απφ δχν εγγξαθέο, κία γηα ηελ ζηηγκή ηεο θιήζεο θαη κία γηα φηαλ επηζηξέθεη. Οη 

εγγξαθέο ηηο ίδηαο ζπλάξηεζεο δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηα αλαγλσξηζηηθά  “C” 

θαη “R”.  

 
 

Δλψ ε θαηαγξαθή κίαο ζχγθξηζεο δεδνκέλσλ (compare) απνηειείηαη απφ κία 

γξακκή.  

 
           

 5.1.2 Αθαηξεηηθή Γιψζζα Πεξηγξαθήο Καθφβνπιεο Σπκπεξηθνξάο (Abstract 

Malicious Behavioural Language). 

Ο ξφινο ηεο ππνγιψζζαο AMBL είλαη λα πξνζθέξεη έλα κέζν αλίρλεπζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Δζηηάδεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ θαη νη εζσηεξηθέο ηηο αξρέο είλαη αληηθεηκελνζηξαθήο. 
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H AMBL ζηεξίδεηαη ζε γξακκαηηθή θαηεγνξεκάησλ [82] (attribute grammar). 

πγθεθξηκέλα νη ζπληαθηηθή θαλφλεο πεξηγξάθνπλ ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ 

βαζηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξνθαινχλ ηελ ζπκπεξηθνξά, ελψ νη ζεκαζηνινγηθή θαλφλεο 

ειέγρνπλ ηελ ξνή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ  πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη 

ζπζρεηίδνπλ  ηα ζηνηρεία, κε ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ.   

Ζ ζεσξεηηθή αξρή ιεηηνπξγίαο παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα:  

 

Δηθόλα 5-2 : Αξρή Λεηηνπξγίαο AMBL 

Οη εζσηεξηθέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (αηνκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο) 

ζπληζηνχλ ηνπο φξνπο ηεο γιψζζαο.  Σν ζπληαθηηθφ ηεο γιψζζαο θαζνξίδεη ηελ δνκή 

ησλ φξσλ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ πεξλνχλ ζηνπο θαλφλεο παξάγσγεο.  

 

Δηθόλα 5-3 : πληαθηηθό ππνγιώζζαο AMBL 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ φξσλ, κε ηελ ρξήζε θαλφλσλ παξαγσγήο, δεκηνπξγεί δνκηθά 

ηκήκαηα ζπκπεξηθνξάο . Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ηκεκάησλ νξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά.  

Ζ ζεκαζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο έρεη σο ζθνπφ λα ηαπηνπνηήζεη ηα 

εμσηεξηθά - εζσηεξηθά αληηθείκελα θαη λα επηβάιεη  έλα ζχζηεκα ηππνπνίεζεο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ πξψηνπ εθαξκφδεη εηδηθά θαηεγνξήκαηα (identifiers) ζηα ζχκβνια 

ηεξκαηηζκνχ. Δπηπιένλ, πεξηνξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κφλν ζην πιαίζην  ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ πξνζδίδεη έλα ηχπν ζην αληηθείκελν, πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ ζθνπφ ηνπ.  

Σα αληηθείκελα, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηππνπνίεζεο, δηαρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη κεηαβιεηέο θαη νη ζηαζεξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. ηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα αληηθείκελα πνπ παξακέλνπλ ζην ζχζηεκα κεηά ηελ 

πιήξε επαλεθθίλεζε ηνπ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ηα πξνζσξηλά αληηθείκελα 

πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.      
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Δηθόλα 5-4 : Σύπνη Αληηθεηκέλσλ AMBL 

 5.1.3 Πξνθίι Σπκπεξηθνξάο (Behavioral Profile).  

Ζ ππνγιψζζα δεκηνπξγίαο πξνθίι ζπκπεξηθνξάο έρεη σο ζηφρνπο ηελ κείσζε 

ηνπ φγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αθαίξεζε θαη ηελ πιεξφηεηα.  Σν πξνθίι ζπκπεξηθνξάο 

απνηειεί κία αθαηξεηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κε ηελ 

Γιψζζα Πξνζδηνξηζκνχ πκπεξηθνξάο. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αθαίξεζεο, ε γιψζζα 

ζηεξίδεηαη ζ’ έλα ζχλνιν απφ αληηθείκελα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζ’ έλα  ζχλνιν 

απφ ιεηηνπξγίεο θαη ζε εμαξηήζεηο. 

 

Δηθόλα 5-5 : ρεκαηηθή Παξνπζίαζε Γεκηνπξγίαο Πξνθίι πκπεξηθνξάο 

 

 5.1.3.1 Πξνδηαγξαθέο ππνγιψζζαο 

Όπσο πξνειέρζε,  ε ζπκπεξηθνξά ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ κνληεινπνηείηαη 

ζηελ κνξθή αληηθεηκέλσλ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ελεξγεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηα αληηθείκελα, εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπγθξίζεσλ απηψλ.  

Έλα πξνθίι ζπκπεξηθνξάο  P είλαη κηα 8-απιή πιεηάδα, ηεο κνξθήο : 

P = (O, OP, Γ, ∆, CV, CL, ΘCmpValue , ΘCmpLabel) 

φπνπ, 

Ο : ην ζύλνιν ηωλ αληηθεηκέλωλ ΛΣ. 

OP : ην ζύλνιν ηωλ ιεηηνπξγηώλ ΛΣ. 

Γ : ζπζρέηηζε κίαο ή πεξηζζόηεξωλ ιεηηνπξγηώλ κ’ έλα αληηθείκελν. 

∆ : ην ζύλνιν ηωλ εμαξηήζεωλ.  
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CV : ην ζύλνιν όιωλ ηωλ ιεηηνπξγηώλ ζύγθξηζεο ηύπνπ εηηθέηαο - ηηκήο. 

CL : ην ζύλνιν όιωλ ηωλ ιεηηνπξγηώλ ζύγθξηζεο ηύπνπ εηηθέηαο -

εηηθέηαο. 

ΘCmpValue : ζπζρέηηζε ιεηηνπξγηώλ ζύγθξηζεο ηύπνπ εηηθέηαο - ηηκήο κ’ έλα 

αληηθείκελν. 

ΘCmpLabel : ζπζρέηηζε ιεηηνπξγηώλ ζύγθξηζεο ηύπνπ εηηθέηαο - εηηθέηαο κ’ έλα 

αληηθείκελν. 

 

 Έλα αληηθείκελν ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο OS αλαπαξηζηά έλα πφξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο θιήζεηο ζπζηήκαηνο. Έρεη ηελ 

κνξθή πιεηάδαο φπσο παξαθάησ : 

 

OS Object ::= (type, object-name) 

φπνπ, 

type::= file|registry|process|job|network|thread|section|driver|sync|service|random|time|info 

  

Ζ θαηαζθεπή ησλ αληηθεηκέλσλ γίλεηαη κε ζάξσζε ησλ αξρείσλ, ηεο γιψζζαο 

πξνζδηνξηζκνχ αθαηέξγαζηεο ζπκπεξηθνξάο, γηα ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ θιήζεσλ 

ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγνχλ ή θάλνπλ ρξήζε πφξσλ. 

 

 Μία ιεηηνπξγία ηνπ Λ είλαη κία γελίθεπζε κηαο θιήζεο ζπζηήκαηνο, ηεο 

κνξθήο : 

 

OS operation ::= (operation-name, operation-attributes?, successful?) 

 

Τπάξρνπλ έσο ηψξα 55 θαηαγεγξακκέλεο ιεηηνπξγίεο.  

 

 Οη εμαξηήζεηο αληηθεηκέλσλ απνηεινχλ ηελ αθαηξεηηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ θιήζεσλ ζπζηήκαηνο. Σέινο, 

  νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ αλαπαξηζηνχλ ηηο εμαξηήζεηο 

ειέγρνπ ξνήο.     

 5.1.4 Αλαθνξά Αλάιπζεο Σπκπεξηθνξάο (Behavioral Analysis Report) 

θνπφο ηεο αλαθνξάο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο, 

θαηαλνεηήο απφ ηνλ άλζξσπν, αλαπαξάζηαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαθφβνπιν 

ινγηζκηθνχ, πνπ σζηφζν παξακέλεη επεμεξγάζηκε απφ ηηο κεραλέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ απηνχ, ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα XML. Μηα αλαθνξά απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ ηκήκαηα.  

 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο Δθηειέζηκνπ: Γίλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 Γξαζηεξηόηεηεο Μεηξώνπ: Πεξηγξάθεη ηα θιεηδηά κεηξψνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ.  
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 Γξαζηεξηόηεηεο Αξρείσλ: Γίλεη πιεξνθνξίεο γηα αξρεία πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ ή δηαγξάθεθαλ.  

 Γξαζηεξηόηεηεο Τπεξεζηώλ:  Γίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάιπζεο.  

 Γξαζηεξηόηεηεο Γηεξγαζηώλ: Γίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηεξγαζίεο 

θαη λήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ή δηαγξάθνληαη απφ ην ινγηζκηθφ.  

 Γξαζηεξηόηεηεο Γηθηύνπ: Καηαγξάθεη ην ζχλνιν ηεο δηθηπαθήο 

ζπκπεξηθνξάο.   

 Γηάθνξεο Γξαζηεξηόηεηεο: Αλαθέξεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο, ε ρξήζε 

νδεγψλ πξνγξακκάησλ, δεκηνπξγία mutex θαη εμαηξέζεσλ.   

 Τπεθθπγή : Αλαθέξεη αλ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πξνζπάζεζε λα 

απνθχγεη ηελ αλάιπζε.  

 

 5.2  Γιώζζα Πεξηγξαθήο Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ MAEC 

 5.2.1  Δηζαγσγή [76][77]  

 H πξνζπάζεηα γηα ηελ απαξίζκεζε θαη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ (Malware Attribute Enumeration and Characterization) 

αλαιήθζεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ «Γηαζθάιηζε ηνπ λφκηκνπ ινγηζκηθνχ απφ 

ην θαθφβνπιν» [83],  ησλ DHS/DoD/NIST, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ MITRE [84] θαη ηελ 

ASC [85], ακέζσο κεηά ηελ δηαθνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο CME [86].  

 

 Ζ MAEC απνηειεί κία ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ γλσζηψλ ηχπσλ, παξαιιαγψλ θαη εθδειψζεσλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζε θάζε πξσηνεκθαληδφκελν ηχπν θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Δπίζεο,  ε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο MAEC είλαη ε θαηαζθεπή θαη ε επηθνηλσλία 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα γλσξίζκαηα ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, κε κφλν εξγαιείν 

ηελ γιψζζα φπνπ είλαη νξηζκέλν.  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ MAEC ε νκάδα έζεζε ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 

 

 Υαξαθηεξηζκόο βαζηζκέλνο ζηα γλσξίζκαηα. Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ 

είλαη λα παξέρεη κηα πξφηππε κέζνδν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ  θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ κε βάζε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηα ίρλε ηνπ θαη ηα πξφηππα επίζεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί.    

 αθείο ηππνπνίεζε ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. Ζ MAEC ζα πξέπεη, 

λα αληηζηνηρεί μεθάζαξα θάζε θαθφβνπιν ινγηζκηθφ  κε ηνλ ηχπν θαη λα κελ 

πξνθαιεί ηπρφλ παξεξκελείεο θαη ζχγρπζε, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα. 
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 Καηαγξαθή ηεο γελεαινγίαο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ. Ζ MAEC, 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε, λα νξίδεη ην ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ 

κία νηθνγέλεηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Ννκηθόο νξηζκόο ηνπ θαθόβνπινπ ινγηζκηθνύ.  

 

 Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο MAEC απνηεινχληαλ 

απφ ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο. Σελ απαξίζκεζε (Enumeration), ην ζρήκα (Schema) θαη 

ηελ ζπζηάδα εμφδνπ (Cluster).  Σα δχν πξψηα απνηεινχλ ζπληζηψζεο ηνπ ππξήλα ηεο 

γιψζζαο θαζφηη ζπληζηνχλ ην ιεμηιφγην θαη ηελ γξακκαηηθή απηήο, ελψ ην ηξίην 

απνηειεί δεπηεξεχνπζα ζπληζηψζα ηεο γιψζζαο, ππεχζπλν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο 

πξνηχπνπ κνξθνπνίεζεο εμφδνπ.  

 

 

Δηθόλα 5-6 : Βαζηθνί Ππιώλεο Γιώζζαο MAEC 

 5.2.1.1 Απαξίζκεζε - Enumeration 

Σν επίπεδν ηεο απαξίζκεζεο ζα απνηεινχληαλ απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ 

αλαθνξψλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζα 

έπξεπε λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο αλάιπζεο, ην ζχλνιν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο κεγάινο πιήζνο απφ ηελ κεηά-πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ελέξγεηεο, πεξηβάιινλ θ.α. . 
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Ζ αξρηθή πξφηαζε δηαρψξηδε ην επίπεδν απαξίζκεζεο ζε ηξία 

αιιεινζπλδεφκελα επίπεδα. Σσλ  παξαηεξήζηκσλ, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ηαμηλφκεζεο.     

 θνπφο ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ, ησλ παξαηεξήζηκσλ, ήηαλ ε πεξηγξαθή φισλ ησλ 

αιιαγψλ πνπ πξνθαινχληαη ζην ζχζηεκα απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη  θάζε πιεξνθνξίαο πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηελ ππνδνκή ηνπ 

πεξηβάιινληνο αλάιπζεο. 

ην κεζαίν επίπεδν, ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη πεξηγξαθέο ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ζα 

νκαδνπνηνχληαλ κε ζηφρν ηελ απνθάιπςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Γειαδή, ζην κεζαίν 

επίπεδν ζα πεξηγξάθνληαλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη νη αιιαγέο ζην 

ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ρακειφ επίπεδν.  

ην πςειφ επίπεδν, ηεο ηαμηλφκεζεο, ζηφρνο ήηαλ ε πξνζθνξά κίαο αθαηξεηηθήο 

νκαδνπνίεζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ κεζαίνπ επηπέδνπ θαη  θαη’ επέθηαζε ε 

δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ηνπο . 

Σέινο, ζε θάζε επίπεδν ζα παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα απφδνζεο κεηά-δεδνκέλσλ 

γηα ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.        

 5.2.1.2 Σρήκα - Schema 

 Σν ζρήκα ηεο γιψζζαο MAEC, ζα είρε σο ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ζπληαθηηθνχ γηα ηα δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο γιψζζαο. Σν ζρήκα απνηεινχηαλ απφ νλφκαηα 

(namespaces), ηδηφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο.   

Σα νλφκαηα ζα αληηπξνζψπεπαλ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ησλ 

παξαηεξήζηκσλ ζηνηρείσλ θαη θάζε άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, ζε θαιά θαζνξηζκέλεο θιάζεηο. 

Οη ηδηφηεηεο ζα απνηεινχζαλ έλα γεληθφ ζχλνιν εθαξκφζηκν ζηα νλφκαηα θαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά, κε εηδηθέο ηδηφηεηεο γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο  

Οη ζπζρεηίζεηο ζα θαζηέξσλαλ έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ  ησλ νλνκάησλ.      

 5.2.1.3 Σπζηάδα Δμφδνπ - Cluster 

    θνπφο ηεο ζπζηάδαο εμφδνπ ήηαλ, ε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ κνξθνπνίεζεο 

εμφδνπ γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηα δχν άιια 

επίπεδα. Γειαδή, ε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ αληαιιαγήο ηερλνπξγεκάησλ γξακκέλα 

ζε MAEC, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ . 

 5.2.2 Τν κνληέιν δεδνκέλσλ ηεο γιψζζαο MAEC [77] 

Ζ γιψζζα MAEC νξίδεηαη απφ ηξία κνληέια δεδνκέλσλ ηα MAEC Bundle, 

Package θαη Container, ην θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ην δηθφ ηνπ ζρήκα 

[SPECB],[SPECP],[SPECC], γξακκέλν ζηελ γιψζζα XML. Σα κνληέια δεδνκέλσλ 

ζρεκαηίδνπλ κία ηξηεπίπεδε δνκή, κε ην MAEC Bundle λα βξίζθεηαη ζην  ρακειφηεξν 

επίπεδν θαη  ην MAEC Container ζην πςειφηεξν επίπεδν. Δπηπιένλ ππάξρεη έλα 

πξνεπηιεγκέλν ζρήκα ιεμηινγίνπ [SPECV], πνπ θαζνξίδεη έλα ζχλνιν απφ ιεμηιφγηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ MAEC. Καζέλα απφ ηα κνληέια πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα 
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εμαγσγήο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρεηξίδεηαη ζε θαζνξηζκέλε  κνξθή θαη σο εθ ηνχηνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεηα απφ ηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ κνληέια.    

 

Δηθόλα 5-7 : Μνληέιν Γεδνκέλσλ ηεο Γιώζζαο MAEC 

 5.2.2.1 Μνληέιν Γεδνκέλσλ ηνπ MAEC Bundle. 

Σν MAEC Bundle πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη απφ ηελ αλάιπζε ελφο δείγκαηνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. ηελ πην απιή 

ηνπ κνξθή ην MAEC Bundle απνηειείηαη απφ ηξία αιιεινζπλδεφκελα επίπεδα. Σα 

επίπεδα ελεξγεηψλ (Actions), πκπεξηθνξψλ (Behaviors) θαη  Γπλαηνηήησλ 

(Capabilities).  

 

Δηθόλα 5-8 : Μνληέιν Γεδνκέλσλ MAEC Bundle 

Σην ρακειφηεξν επίπεδν, νη ελέξγεηεο απαληνχλ ζην εξψηεκα «ηη θάλεη;» ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ  ζ’ έλα ζχζηεκα ή δίθηπν. Καηά ζπλέπεηα, ραξαθηεξίδνπλ ηηο 
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ελέξγεηεο πξφζβαζεο ζην πιηθφ, ηελ θίλεζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη  θάζε αιιαγή ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Οη 

νληφηεηεο, απηνχ ηνπ επηπέδνπ, πεξηγξάθνπλ ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία θαη  ηηο ρακεινχ 

επηπέδνπ ελέξγεηεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη ελέξγεηεο αλαπαξηζηψληαη ηφζν 

ζπληαθηηθά φζν θαη ζεκαζηνινγηθά, κε ζθνπφ λα δηαρσξηζηνχλ νη ελέξγεηεο απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπο. Δπίζεο, απφ ζρεδηαζκνχ, ζηεξνχληαη θάπνηαο ζεκαληηθήο πξφζεζεο, 

δειαδή δελ απαληνχλ θαη ζην εξψηεκα «γηαηί;».   

Σην κεζαίν επίπεδν νη ζπκπεξηθνξέο ζηνρεχνπλ λα θαζνξίζνπλ ην ζθνπφ πίζσ 

απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ ρακειφηεξνπ επηπέδνπ, ραξαθηεξίδνληαο απηέο είηε σο κνλάδεο 

είηε νκαδηθά. πλεπψο, νη ζπκπεξηθνξέο πξνζπαζνχλ λα πεξηγξάςνπλ, κε αθαηξεηηθφ 

ηξφπν,   ην «πσο» έλα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ δξα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κπνξνχλ θαη 

αλαπαξηζηνχλ δηαθξηηά ηκήκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

ρξήζηκα γηα ηελ αλάιπζε, δηαινγή θαη αλίρλεπζε  απηνχ. 

Σην πςειφηεξν επίπεδν, νη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ γηα λα νξγαλψλνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ  κεζαίνπ επηπέδνπ ζε νκάδεο. Γη’ απηφ παξέρνπλ έλα θαζνξηζκέλν 

ηξφπν γηα ζχιιεςε θαη θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηθαλνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ, πνπ  

έρεη έλα δείγκα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Οη δπλαηφηεηεο απνζθνπνχλ ζην λα νξίζνπλ ην 

«ηη είλαη δπλαηόλ» λα θάλεη ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.     

 Ζ κνξθνπνίεζε εμφδνπ ηνπ MAEC Βundle βαζίδεηαη ζην XML ζρήκα ηνπ 

[SPECB] θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σν ζρήκα 

ηνπ MAEC Bundle απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ βαζηθά ζπζηαηηθά: 

 Malware Instance Object Attributes: πιιέγεη ιεπηνκέξεηεο (κέγεζνο 

θ.η.ι) απφ ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην MAEC Bundle, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απαξίζκεζε ηνπ θαη ην ζρήκα. πλήζσο αλαθέξεηαη ζ’ έλα 

αξρείν θαη  κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,   φπσο φλνκα, κέγεζνο θ.η.ι.   

 AV Classifications: πιιέγεη νπνηαδήπνηε ηαμηλφκεζε ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ  απφ αληηηθά πξνγξάκκαηα.   

 Process Tree: Πξνζδηνξίδεη ην δέληξν δηεξγαζηψλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

 Capabilities: Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηχπνπ MAEC πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην MAEC. ε θάζε δπλαηφηεηα, κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηξαηεγηθή 

(strategic) θαη ηαθηηθή (tactical) ζθνπνί θαζψο θαη ηδηφηεηεο.     

○ Strategic Objective: Πεξηέρνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δπλαηφηεηαο. 

Μπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο αλά δπλαηφηεηα.  

○ Tactical Objective: Πεξηέρνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζθνπνχ. Μπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαο αλά ζηξαηεγηθφ 

ζθνπφ. 

 Behaviors: Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ππάξρνπλ 

ζην Bundle. Κάζε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηεο, ηηο ζρεηηθέο 

κ’ απηή ελέξγεηεο θαη ζπζρεηίζεηο κε άιιεο ζπκπεξηθνξέο .  

 Actions: Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

Bundle. Κάζε ελέξγεηα κπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηνλ ηχπν ηεο, 
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ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλεχξεζε ηεο θαη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο 

κε άιιεο ελέξγεηεο.  

 Objects: Πεξηιακβάλεη φια ηα αληηθείκελα ηνπ MAEC Bundle. Κάζε 

αληηθείκελν κπνξεί λα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν  ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπ κε άιια 

αληηθείκελα.    

 Candidate Indicators: Πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο πηζαλνχο ππνςήθηνπο 

δείθηεο ηνπ MAEC Bundle. Κάζε ππνςήθηνο δείθηεο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα, ηνλ ζπγγξαθέα, ηνλ ζηφρν θαζψο θαη ηελ πεξηγξαθή 

ηνπ.   

 Collections: Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπιινγέο ζην MAEC Bundle, φπσο 

ζπιινγέο απφ Behaviors, Actions, Objects, and Candidate Indicators. Κάζε ζπιινγή 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπο θαη  κία ιίζηα απφ ηα αληηθείκελα ηεο.  

 

Έλα MAEC Bundle κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξέαο πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ εηδηθήο 

ζεκαζίαο, έσο θαη γεληθφηεξα δεδνκέλα ηεο γιψζζαο MAEC πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Γελ ππάξρεη θάπνηνο 

πεξηνξηζκφο σο πξνο ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πξέπεη λα πεξηέρεηαη.    

 

 5.2.2.2 Μνληέιν Γεδνκέλσλ ηνπ MAEC Package 

Σν MAEC Package  επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα δηακνηξαζζεί πιεξνθνξίεο 

γξακκέλεο ζηελ γιψζζα MAEC πνπ αθνξνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα MAEC Subjects. 

Πεξηιακβάλεη ζπιινγέο απφ MAEC Bundles πνπ  ζρεηίδνληαη κ’ έλα MAEC Subject, 

θαζψο θαη θαζνξίδεη δνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ δηακνηξαζκφ  ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

αλάιπζεο θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ.  

 

Δηθόλα 5-9 : Μνληέιν Γεδνκέλσλ ηνπ MAEC Package 
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Ζ δνκή MAEC Subject πεξηέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ, θάζε παξαιιαγή απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ  θαη θάζε δεδνκέλν πνπ ζπιιέρηεθε 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ, φπσο επίζεο θαη ην ζχλνιν ηεο κεηά-πιεξνθνξίαο.  

Σν πξφηππν κνξθνπνίεζεο εμφδνπ ηνπ MAEC Package βαζίδεηαη ζην XML 

ζρήκα [SPECP] θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ MAEC 

Subject θάλνληαο ρξήζε ησλ θαλφλσλ απαξίζκεζεο θαη  ηνπ ζρήκαηνο ηεο γιψζζαο 

MAEC.  Σν MAEC Package πεξηέρεη κία ιίζηα απφ MAEC Subjects, πνπ πεξηέρνπλ ην 

θαζέλα επηπιένλ δεδνκέλα, επίζεο πεξηέρεη  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο νκαδηθέο 

ζπζρεηίζεηο. Δηδηθφηεξα ην  ζρήκα ηνπ MAEC Package απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ 

ζπζηαηηθά κέξε :  

 Malware Subject: αληηπξνζσπεχεη έλα ζπγθεθξηκέλν  θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ  θαη  ηελ ζρεηηθή κ’  απηφ κεηά-πιεξνθνξία.    

o Malware Instance Object Attributes: Λεπηνκέξεηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο  

ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θαθφβνπινπ ινγηζκηθφ κε βάζε ηελ γιψζζα 

MAEC. Γηα παξάδεηγκα νη ηηκέο θαηαθεξκαηηζκνχ πνπ δίλεη ην θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ.   

o Label: Καζνξίδεη κία θνηλά απνδεθηή εηηθέηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. Γηα παξάδεηγκα “Γνχξεηνο Ίππνο”. Μπνξνχλ λα 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο εηηθέηεο.   

o Configuration Details: Πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο δηακφξθσζεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν MAEC Subject.  

o Development Environment: Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

o Minor Variants: Καηαγξάθεη ηηο ήζζνλνο ζεκαζίαο δηαθνξέο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηελ αλάιπζε. Όπσο γηα παξάδεηγκα παλνκνηφηππα αξρεία κε 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα.  

o Field Data: Καηαγξάθεη δεδνκέλα πεδίσλ ζρεηηδφκελα κε ην  θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ.  

o Analyses: Καηαγξάθεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνλ αλαιπηή, ηελ πεγή, θ.α.  

o Findings Bundles: Σν ζχλνιν ησλ MAEC Bundles πνπ αθνξνχλ ην 

MAEC Subject. 

o Relationships: Καηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ελφο  

MAEC Subject θαη άιισλ.    

o Compatible Platform: Πεξηγξάθεη ηελ πιαηθφξκα κε ηελ νπνία είλαη  

ζπκβαηφ σο πξνο ηελ εθηέιεζε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  

 Grouping Relationship: Πεξηγξάθεη ηελ εηδηθή ζρέζε κεηαμχ  φισλ ησλ 

MAEC Subject πνπ ππάξρνπλ ζην MAEC Package. Παξάδεηγκα είλαη ην  «ίδηα 

νηθνγέλεηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ».  
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 5.2.2.3 Μνληέιν Γεδνκέλσλ ηνπ MAEC Container 

Ζ δνκή ηνπ MAEC Container δίλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ 

νπνηνλδήπνηε δεδνκέλσλ γξακκέλα ζηελ γιψζζα MAEC. Σν πξφηππν κνξθνπνίεζεο 

εμφδνπ ηνπ MAEC Container βαζίδεηαη ζην XML  ζρήκα [SPECC] θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ δηακνηξαζκφ νπνηνπδήπνηε ζπλφινπ δεδνκέλσλ MAEC. Σν πεξηερφκελν,  ηνπ 

MAEC Contaitner, είλαη ζπλήζσο έλα ζχλνιν  απφ  MAEC Packages.   

 5.2.3 Τερληθή Πεξηγξαθή ησλ Σπζηαηηθψλ Σηνηρείσλ ηεο Γιψζζαο MAEC[87] 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πξνρσξήζνπκε ζηε  ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεξψλ ηεο 

γιψζζαο MAEC, δηφηη απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ  ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί. 

Καηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ δεδνκέλσλ ζα γίλεη ρξήζε δηαγξακκάησλ 

UML γηα ηελ θαιχηεξε απεηθφληζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο 

κεηαμχ  ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ MAEC Bundle, Package θαη Container. 

Ζ κεζνδνινγία πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ πεδίσλ 

βαζίδεηαη ζηελ XML πινπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ  θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ησλ βαζκφ πνιππινθφηεηαο ησλ πεδίσλ. Γηα παξάδεηγκα ηα απιά πεδία 

φπσο νη ρξνλνζθξαγίδεο ή νη ηχπνη δεδνκέλσλ αλαπαξίζηαληαη σο ραξαθηεξηζηηθά . Δλψ 

ηα πην ζχλζεηα σο ζηνηρεία.  

Ζ πξσηαξρηθή ηχπνη δεδνκέλσλ ηεο γιψζζαο είλαη : 

● binary, boolean, double, float, int, string, URI, unsigned int  – 

πξφθεηηαη γηα ηνπο ίδηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ πνπ ζπζηήλνληαη  απφ ην W3C.    

● QName – Αλαπαξηζηά ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ πνπ νξίδεη έλα XML 

namespace-qualified φλνκα ζχκθσλα κε ην W3C. 

● dateTime – Αλαπαξηζηά ηνλ ρξφλν ζηελ κνξθή yyyy-mm-ddThh:mm:ss. 

 

Κάπνηα απφ ηα πεδία πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρήκα MAEC είλαη ηεο κνξθήο: 

cyboxCommon:ControlledVocabularyStringType 

θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κεραληζκφ  επέθηαζεο ηεο γιψζζαο XML, xsi:type, γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο.  

 ηελ γιψζζα MAEC o θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο (ID) είλαη ηνπ ηχπνπ  QName ηεο 

XML. Έλαο θσδηθφο έρεη έλα ηκήκα γηα ην namespace, πνπ είλαη πξναηξεηηθφ θαη έλα 

ππνρξεσηηθφ ηκήκα γηα ην ID, ρσξηζκέλα απφ άλσ θάησ ηειεία «:». πλίζηαηαη λα 

θαζνξίδεηαη έλα παξάγσλ namespace, έλα πξφζεκα ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κνξθή :  

[ns prefix]:[construct type]-[GUID]   

Σν “ns prefix” πξέπεη λα είλαη  έλα πξφζεκα namespace πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ θεθαιίδα ηνπ 

εγγξάθνπ ( xmlns:somecompany=“http://company.example.com”  - όπνπ “ns prefix” = 

somecompany). Σα πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ  γιψζζα πξνζέκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Μνληέιν Γεδνκέλσλ / 

Λεμηθό 

Πξόζεκα Πεξηγξαθή Παξάδεηγκα 

MAEC Bundle v4.1 maecBundle 
Αλαθέξεηαη ζηηο δνκέο ηνπ 

MAEC Bundle. 
maecBundle:ActionType 

MAEC Package v2.1 maecPackage 
Αλαθέξεηαη ζηηο δνκέο ηνπ 

MAEC Package. 

maecPackage: 

MalwareSubjectType 

MAEC Container v2.1 
maecContain

er 

Αλαθέξεηαη ζε φια ηα 

δεδνκέλα ηχπνπ MAEC. 

maecContainer: 

PackageListType 

MAEC Default 

Vocabularies v1.1 
maecVocabs 

Αλαθέξεηαη ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα ιεμηθά ηεο 

γιψζζαο MAEC.  

maecVocabs: 

FileActionNameVocab 

Malware Metadata 

Exchange Format 

(MMDEF) v1.2 

Metadata 

Αλαθέξεηαη ζε δνκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 

αληαιιαγή δεηγκάησλ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. . 

metadata:fieldDataEntry 

CybOX Core v2.1 Cybox 
Αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο 

δνκέο ηνπ CybOX. 
cybox:ObjectType 

CybOX Common v2.1 cyboxCommon 

Αλαθέξεηαη ζηηο θνηλέο 

δνκέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ 

δεδνκέλσλ ηνπ CybOX θαη 

άιισλ δεδνκέλσλ.  

cyboxCommon: 

MeasureSourceType 

CybOX Default 

Vocabularies v2.1 
cyboxVocabs 

Αλαθέξεηαη ζηα 

πξνθαζνξηζκέλα ιεμηθά ηεο 

γιψζζαο CybOX 

cyboxVocabs:HashNameVocab 

Code Object v2.1 CodeObj 

Αλαθέξεηαη ζηα 

αληηθείκελα ηεο γιψζζαο 

CybOX. 

CodeObj:CodeObjectType 

System Object v2.1 SystemObj 

Αλαθέξεηαη ζηα 

αληηθείκελα ζπζηήκαηνο ηεο 

γιψζζαο CybOX. 

SystemObj:SystemObjectType 

Process Object v2.1 ProcessObj 

Αλαθέξεηαη ζηα 

αληηθείκελα δηεξγαζηψλ ηεο 

γιψζζαο CybOX. 

ProcessObj: 

ProcessObjectType 

Πίλαθαο 5-1 : Πίλαθαο Πξνζεκάησλ Λεμηθώλ Γιώζζαο MAEC 
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Σν «construct type» πξέπεη λα επηιέγεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σέινο ην 

“GUID” είλαη έλαο θσδηθφο κνλαδηθήο ηαπηνπνίεζεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

Construct Name Datatype (defining ID) Construct Type (in ID) 

BUNDLE IDs and IDREFs 

action_collection ActionCollectionType action_collection 

action_implementation ActionImplementationType action_implementation 

action_equivalence_reference 
BehavioralAction 

EquivalenceReferenceType 
action_equivalence 

Action cybox:ActionType Action 

Behavior BehaviorType Behavior 

behavior_collection BehaviorCollectionType behavior_collection 

maec_bundle BundleType Bundle 

candidate_indicator_collecti

on 

CandidateIndicatorCollect

ionType 

candidate_indicator_col

lection 

candidate_indicator CandidateIndicatorType candidate_indicator 

Capability CapabilityType Capability 

malware_instance_object_attr

ibutes 
cybox:ObjectType Object 

strategic_objective CapabilityObjectiveType Objective 

tactical_objective CapabilityObjectiveType Objective 

object_collection ObjectCollectionType object_collection 

process_tree_node ProcessTreeNodeType process_tree 

Object cybox:ObjectType Object 

PACKAGE IDs and IDREFs 

action_equivalence ActionEquivalenceType action_equivalence 

Analysis AnalysisType Analysis 

malware_subject MalwareSubjectType malware_subject 

object_equivalence ObjectEquivalenceType object_equivalence 

maec_package PackageType Package 

malware_instance_object_attr

ibutes 
cybox:ObjectType Object 

CONTAINER IDs 

maec_container ContainerType Container 

Πίλαθαο 5-2 : Σύπνη Καηαζθεπήο Γιώζζαο MAEC. 

 5.2.3.1 Λεμηθφ ηεο γιψζζαο MAEC  

Σν ιεμηθφ, ηεο γιψζζαο MAEC, αλαθέξεηαη ζ’ έλα  ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ 

ιεμηθψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηερφκελν  ηεο γιψζζαο MAEC θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ κεραληζκνχ  επέθηαζεο ηεο γιψζζαο CybOX.  

  Σα παξαπάλσ ιεμηθά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ γιψζζα MAEC κε ηνλ 

κεραληζκφ  επέθηαζεο xsi:type. Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο  ηνπο είλαη ην παξαθάησ:   
 

<maecBundle:Action id="maec-example-act-1"> 

<cybox:Name xsi:type="maecVocabs:NetworkActionNameVocab-1.0"> download 

file </cybox:Name> 

</maecBundle:Action> 
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 5.2.3.2 MAEC Bundle [88]    

Ζ ξίδα ηνπ κνληέινπ  δεδνκέλσλ είλαη ην MAEC_Bundle. To MAEC Bundle 

αλαπαξηζηά ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ηκήκα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ελφο δείγκαηνο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 

Δηθόλα 5-10 : UML Παξνπζίαζε ηνπ MAEC Bundle 

 

 id: Καζνξίδεη έλα κνλαδηθφ ID γηα ην Bundle.  

 schema_version: Καζνξίδεη ηελ έθδνζε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί ην 

Bundle.  
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 defined_subject: Καζνξίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε ή φρη ηνπ πεδίνπ 

Malware_Instance_Object_Attribute. 

 content_type: Καζνξίδεη ηνλ γεληθφ  ηχπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Βundle. 

Σν ζχλνιν ηηκψλ ηνπ είλαη : {dynamic analysis tool output, static analysis tool 

output, manual analysis output, extracted from subject, mixed, other} 

 timestamp: Πεξηέρεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Bundle.    

 Malware_Instance_Object_Attribute: Αλαπαξηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ. Δίλαη ην ίδην 

πεδίν  κε ην νκψλπκν πεδίν  ηνπ Malware_Subject ηνπ MAEC_Package. Γηα ηνλ 

ιφγσ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν φηαλ ην MAEC_Bundle απνηειεί απηνηειή 

νληφηεηα. 

 AV_Classifications: Υαξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αληηηθά πξνγξάκκαηα.  

 Engine_Version: Πεξηέρεη ηελ έθδνζε ηεο κεραλήο ηνπ αληηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ παξέρεη ηελ πιεξνθνξία.  

 Definition_Version: Πεξηέρεη ηελ έθδνζε ησλ νξηζκψλ ηνπ αληηηθνχ 

εξγαιείνπ πνπ παξέρεη ηελ πιεξνθνξία. 

 Classification_Name: Πεξηέρεη ηελ θαηεγνξία πνπ επηδφζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν θαθφβνπιν ινγηζκηθφ  απφ ην αληηηθφ πξφγξακκα.  

 Process_Tree: Πεξηέρεη ην δέληξν δηεξγαζηψλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Process_Tree_Node: Πεξηέρεη κία δηεξγαζία ηνπ δέληξνπ.  

 id: Καζνξίδεη έλα κνλαδηθφ  ID γηα ηνλ θφκβν ηεο δηεξγαζίαο.  

 parent_action_idref: Πεξηέρεη ην id ηεο ελέξγεηαο πνπ 

δεκηνχξγεζε ηελ δηεξγαζία.  

 ordinal_position: Πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ζεηξάο ηεο δηεξγαζίαο, ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κέζα ζην δέληξν.  

 Initiated_Actions: Πεξηέρεη αλαθνξέο πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ δηεξγαζία.   

 Spawned_Process: Πεξηέρεη κία λέα δηεξγαζία πνπ δεκηνπξγείηαη 

απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία.  

 Injected_Process: Πεξηέρεη κία λέα δηεξγαζία πνπ εηζάγεηαη απφ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία. 

 Capabilities: Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ πςεινχ επηπέδνπ 

δπλαηνηήησλ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.   

 id: Καζνξίδεη έλα κνλαδηθφ ID γηα ηελ δπλαηφηεηα.  

 name: Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο δπλαηφηεηαο.  

 Description: Παξέρεη κία βαζηθή πεξηγξαθή θεηκέλνπ ηεο δπλαηφηεηαο.  

 Property: Πξνζδηνξίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ  ηεο δπλαηφηεηαο.  

 name: Πξνζδηνξίδεη ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

 value:  Πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ.   

 Strategic_Objective: Καζνξίδεη έλα ζηξαηεγηθφ ζθνπφ πνπ ε δπλαηφηεηα 

πξνζπαζεί λα επηηχρεη.  
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 id: Καζνξίδεη έλα κνλαδηθφ  ID γηα ηνλ ζηξαηεγηθφ  ζθνπφ.  

 Name: Πεξηγξάθεη ην φλνκα ηνπ ζθνπνχ. 

 Description: Παξέρεη κία βαζηθή πεξηγξαθή θεηκέλνπ ηνπ ζθνπνχ.  

 Property: Πξνζδηνξίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ  ηνπ ζθνπνχ. 

 Behavior_Reference: Πεξηέρεη κία αλαθνξά ζε κία ζπκπεξηθνξά,  

πνπ δξα σο πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ.    

 Relationship: Καζνξίδεη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ θαη ελφο άιινπ. 

o Relationship_Type: Οξίδεη ηνλ ηχπν  ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ ζθνπψλ. 

o Objective_Reference:  Οξίδεη έλα ζθνπφ κέζα ζηελ  ζρέζε.  

 Tactical_Objective: Καζνξίδεη έλα ηαθηηθφ ζθνπφ, ζπλήζσο ζηα επξχηεξα 

πιαίζηα ελφο ζηξαηεγηθνχ ζθνπνχ. Πεξηέρεη παξφκνηα κέξε κε ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζθνπφ,  πξνζαξκνζκέλα ζην επίπεδν ηνπ.  

 Behavior_Reference: Αλαθέξεηαη ζε κία ζπκπεξηθνξά πνπ δξα σο 

πινπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο.  

 Relationship: Πξνζδηνξίδεη ηελ ζρέζε κεηαμχ  ηεο δπλαηφηεηαο, πνπ 

πεξηγξάθεηαη θαη άιισλ δπλαηνηήησλ. 

 Relationship_Type: Καζνξίδεη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ 

δπλαηνηήησλ.  

 Capability_Reference: Οξίδεη κία δπλαηφηεηα κέζα ζηελ ζρέζε.  

 Behaviors:  

 id: Καζνξίδεη έλα κνλαδηθφ  ID γηα ηελ ζπκπεξηθνξά.  

 ordinal_position: Καζνξίδεη ηελ ζέζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 status: Πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε εθηέιεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πεξηγξάθεηαη.  

 duration: Καηαγξάθεη ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

 Purpose: Καηαγξάθεη ηνλ ζθνπφ πίζσ απφ κία ζπκπεξηθνξά.  

 Description: Πεξηέρεη κία πεξηγξαθή  θεηκέλνπ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο.  

 Vulnerability_Exploit: Πεξηγξάθεη νπνηαδήπνηε εππάζεηα πνπ 

πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί ε ζπκπεξηθνξά. 

 Description: Πεξηέρεη κία πεξηγξαθή  θεηκέλνπ γηα ηελ ζπκπεξηθνξά. 

 Discovery_Method: Πεξηέρεη ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

εχξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

 Action_Compsosition: Καηαγξάθεη ην ζχλνιν  ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά.  

 Associated_Code: Πεξηέρεη απνζπάζκαηα θψδηθα πνπ πηζαλψο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά.  

 Relationships:  

 Type: Καζνξίδεη ηνλ ηχπν ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ζπκπεξηθνξψλ.  

 Behavior_Reference: Οξίδεη κία ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ ζρέζε.  
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 Actions:  Πεξηγξάθνπλ ηελ ρακεινχ επηπέδνπ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

 Implementation: Καηαγξάθεη  ην πσο κία ελέξγεηα πινπνηείηαη.  

 id: Καζνξίδεη έλα κνλαδηθφ  ID γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελέξγεηαο.  

 type: Οξίδεη ηνλ ηχπν ηεο πινπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο.  

 Compatible_Platforms: Καζνξίδεη ηηο πιαηθφξκεο γηα ηηο νπνίεο ε 

ελέξγεηα είλαη ζπκβαηή.   

 API_Call: Δπηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ  ησλ ρακεινχ επηπέδνπ 

θιήζεσλ API . 

 Code: Πεξηέρεη νπνηαδήπνηε κνξθή θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή ηεο ελέξγεηαο.  

 Objects: Απεηθνλίδνπλ θάζε αληηθείκελν πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ην 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ πνπ αλαπαξίζηαηαη ζην Bundle.  

 Candidate_Indicators: Καηαγξάθεη ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο πνπ ίζσο λα 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ  ζ’ έλα ζχζηεκα ή δίθηπν.  

 id: Οξίδεη έλα κνλαδηθφ ID γηα ην Candidate Indicator.  

 creation_datetime: Καηαγξάθεη ηνλ ρξφλν  δεκηνπξγίαο ηνπ Candidate 

Indicator.  

 lastupdate_datetime: Καηαγξάθεη ηελ ηειεπηαία ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ελεκεξψζεθε.  

 version: Καηαγξάθεη ηελ έθδνζε ηνπ Candidate Indicator. 

 Importance: Καηαγξάθεη ηελ ζρεηηθή θξηζηκφηεηα .  

 Numeric_Importance: Καηαγξάθεη ηελ αξηζκεηηθή θξηζηκφηεηα.  

 Author: Πεξηγξάθεη ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Candidate Indicator.  

 Description: Παξέρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή θεηκέλνπ  ηνπ Candidate 

Indicator.  

 Malware_Entity: Καζνξίδεη ηελ νληφηεηα θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ  γηα 

ηελ  νπνία γξάθηεθε o Candidate Indicator.  

 Composition: Καζνξίδεη ηηο θαηαγξαθέο φπνπ βαζίδεηαη ν Candidate 

Indicator κέζσ αλαθνξψλ ζε νληφηεηεο MAEC ηνπ Bundle.  

 operator: Οξίδεη ηνλ ηειεζηή Boolean ηνπ επηπέδνπ ζχλζεζεο ηνπ 

Candidate Indicator.  

 Behavior_Reference: Πεξηέρεη κία αλαθνξά ζε κία ζπκπεξηθνξά.   

 Action_Reference: Πεξηέρεη κία αλαθνξά ζε κία ελέξγεηα.  

 Object_Reference: Πεξηέρεη κία αλαθνξά ζε έλα αληηθείκελν.    

 Sub_Composition:  Πεξηέρεη κία ππφ-ζχλζεζε.  

 Collections: Πεξηέρεη ηηο ζπιινγέο ησλ νληνηήησλ Behavior, Action, 

Candidate Indicator θαη Object. 

 Behavior_Collections: Πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ζπιινγή απφ MAEC 

Behaviors. 

 Actions_Collections: Πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ζπιινγή απφ MAEC Actions.  

 Object_Collections: Πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ζπιινγή απφ MAEC Objects.  
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 Candidate_Indicator_Collections: Πεξηέρεη νπνηαδήπνηε ζπιινγή απφ 

MAEC Candidate Indicators.  

 Base_Collection: Πξφθεηηαη γηα ηελ βαζηθή θιάζε, ηελ νπνία 

θιεξνλνκνχλ νη πξνεγνχκελεο ζπιινγέο.  

 name: Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο ζπιινγήο.  

 Affinity_Type: Παξέρεη έλα αθεξεκέλν ηξφπν ραξαθηεξηζκνχ 

κηαο ζπζρέηηζεο ελφο αληηθεηκέλνπ  κε κία ζπιινγή.  

 Affinity_Degree: Παξέρεη έλα αθεξεκέλν ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπ 

βαζκνχ ηεο  ζπζρέηηζεο ελφο αληηθεηκέλνπ  κε κία ζπιινγή.  

 Description: Πεξηέρεη κηα πεξηγξαθή θεηκέλνπ ηεο ζπιινγήο.  

 5.2.3.3 MAEC Package 

Ζ ξίδα ηνπ κνληέινπ  δεδνκέλσλ είλαη ην MAEC_Package. Σν MAEC Package 

πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα MAEC_Sublects καδί κε ηα κεηα-δεδνκέλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζ’ απηά.   

 

Δηθόλα 5-11 : UML Παξνπζίαζε ηνπ MAEC Package 

 Malware_Subject: Καηαγξάθεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ έλα 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  
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 Malware_Instance_Object_Attributes: θαηαγξάθεη  ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, πνπ αλαθέξεηαη ην MAEC Subject, βαζηδφκελν  ζην 

CybOX Object.  

 Label: Καζνξίδεη κία θνηλά απνδεθηή εηηθέηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

MAEC_Subject. 

 Configuration_Details: Καηαγξάθεη ηηο ιεπηνκέξεηεο παξακεηξνπνίεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Storage: Καηαγξάθεη  ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε 

ησλ παξακέηξσλ ξχζκηζεο ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

o Malware_Binary: Καηαγξάθεη  ραξαθηεξηζηηθά 

ζρεηηδφκελα κε ηελ απνζήθεπζε ησλ παξακέηξσλ εληφο ηνπ 

εθηειέζηκνπ. 

o File: Καηαγξάθεη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αξρείνπ 

ξχζκηζεο.  

o URL: Καηαγξάθεη έλα URL πνπ πηζαλψο απνζεθεχνληαη 

νη παξάκεηξνη ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Obfuscation: Καηαγξάθεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην αλ νη 

παξάκεηξνη απνθξχπηνληαη.  

 Configuration_Parameter:  Καηαγξάθεη κία παξάκεηξν ξχζκηζεο 

ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Development_Environment: Καηαγξάθεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Tools: Καηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

εξγαιείσλ αλάπηπμεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ.  

 Debugging_File: Καηαγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο αξρείνπ 

απνζθαικάησζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  

 Minor_Variants: Καηαγξάθεη κηθξέο παξαιιαγέο ηνπ θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ, πνπ αλαθέξεηαη ην Malware Subject.  

 Field_Data: Καηαγξάθεη ηηκέο πεδίσλ θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε 

ην Malware Subject.  

 Analyses: Καηαγξάθεη ιεπηνκέξεηεο απφ θάζε αλάιπζε φπνπ έρεη 

ππνβιεζεί  ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ.  

 type : Καζνξίδεη  ηνλ ηχπν ηεο αλάιπζεο.  

 method: Καηαγξάθεη ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο.   

 ordinal_position: Καζνξίδεη ηελ ζεηξά ηεο αλάιπζεο ζε ζρέζε κε άιιεο 

ζηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί  ην δείγκα.  

 source: Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε.  

 Finding_Bundles_Reference: Πεξηέρεη αλαθνξέο ζε MAEC Bundles ηνπ 

MAEC Subject πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο.  
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 Report: Πεξηέρεη ηελ αλαθνξά θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο.   

 Finding_Bundles: Καζνξίδεη ηα MAEC Bundles πνπ αθνξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν MAEC Subject.  

 Relationships: Καηαγξάθεη  νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ  MAEC Subject θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ. 

 Compatible_Platforms: Καηαγξάθεη  κία πιαηθφξκα κε ηελ νπνία ην  

Malware Subject είλαη ζπκβαηφ.  

 Grouping_Relationship: Καζνξίδεη κία κνλαδηθή ζρέζε πνπ ζθνπφ έρεη 

λα νκαδνπνίεζε ηα MAEC Subject, πνπ αλήθνπλ ζην MAEC Package.   

 5.2.3.4 MAEC Container  

Ζ ξίδα ηνπ κνληέινπ  δεδνκέλσλ είλαη ην MAEC_Container. Σν MAEC 

Container πεξηέρεη φιεο ηηο κνξθέο ησλ δεδνκέλσλ MAEC. Μέρξη απηή ηελ ζηηγκή απηφ 

ηζνδπλακεί  κε κία ιίζηα απφ MAEC Package.  

 

Δηθόλα 5-12 : UML Παξνπζίαζε ηνπ MAEC Container 

 5.3  OpenIOC 

Οη δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο (Indicators of Compromise-IOCs) είλαη αληηθείκελα 

ηεο αλάιπζεο πνπ  ε παξνπζία ηνπο ζ’ έλα ζχζηεκα ή δίθηπν  ππνδεηθλχεη κφιπλζε ή 

παξαβίαζε [89]. 

 Σν OpenIOC έρεη αλαπηπρζεί απφ ηελ MANDIANT [90] θαη είλαη  κία 

κνξθνπνίεζε (schema) πνπ επηηξέπεη ηνλ δηακνηξαζκφ δεηθηψλ επηθηλδπλφηεηαο ζε 

επίπεδν κεραλήο. Δίλαη γξακκέλν ζε XML θαη εζηηάδεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πξνηχπνπ  

OpenIOC είλαη νη  φξνη-δεηθηψλ (Indicators Terms). Όξνη-δεηθηψλ νλνκάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ. Οη φξνη νξγαλψλνληαη ζε έγγξαθα φξσλ 

(Indicator Term Documents) απφ ηνπο αλαιπηέο, πνπ θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχλ 

ηνπο δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο. Ζ MANDIANT παξέρεη 500 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

ζηνηρείσλ δεδνκέλσλ.  

     ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ OpenIOC θαηά ηελ έξεπλα γηα 

θαθφβνπιν ινγηζκηθφ [91].  
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Δηθόλα 5-13 : Κύθινο Υξήζεο IOC 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ρακεινχ επηπέδνπ  ηνπ θαθφβνπινπ  ινγηζκηθνχ 

θαηαρσξνχληαη ζην OpenIOC κε ηελ εηηθέηα <IndicatorTerm>  θαη κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ κε ηελ εηηθέηα <Indicator>. Οη εηηθέηεο <Indicator> ιακβάλνπλ ηνπο 

ινγηθνχο ηειεζηέο AND θαη OR γηα πεξαηηέξσ νκαδνπνίεζε κεηαμχ ηνπο.    

Γηα ηελ ζχληαμε θαη ρεηξηζκφ ησλ IOCs ε MANDIANT έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

παξέρεη δσξεάλ  ηα ινγηζκηθά IOC Editor [92] θαη Redline [93]  
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 6 ύζηεκα Απηνκαηνπνηεκέλεο Καηαζθεπήο IOC 

 6.1  θνπόο 

Ο ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θαηαλεκεκέλε αλάιπζε 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ,  ε παξαγσγή IoCs, ζε κνξθή MAEC XML, ε ζπιινγή ηνπο 

ζηε βάζε  δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ 

αλεχξεζε εμαξηήζεσλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνο αλάιπζε 

δεηγκάησλ.        

 6.2  Αζθάιεηα 

Ζ αζθάιεηα  ηνπ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ επίηεπμε αζθαινχο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ 

ησλ επηπέδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ν θεληξηθφο Server έρεη ηελ δηθή ηνπ αξρή πηζηνπνίεζεο 

πνπ εθδίδεη θαη ππνγξάθεη φια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα. 

Ζ ρξήζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην ινγηζκηθφ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο  

βηβιηνζήθεο openssl.         

 6.3  Αξρηηεθηνληθή πζηήκαηνο  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή Client-Server ηξηψλ 

επηπέδσλ.  

 Σν πξψην  επίπεδν απνηειείηαη απφ  ην ινγηζκηθφ  ησλ clients. Απηφ ζπλίζηαηαη  

απφ κία δηεπαθή  γξακκήο εληνιψλ γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνο αλάιπζε δεηγκάησλ ζηνλ 

Server ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  ηελ ιήςε ηνπ απνηειέζκαηνο  ηεο αλάιπζεο ζε κνξθή 

MAEC XML. 

 Σν δεχηεξν επίπεδν απνηειείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ Server ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ  

ιεηηνπξγία ηνπ δεπηέξνπ επηπέδνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηξία  επηκέξνπο ηκήκαηα. 

Σν πξψην ηκήκα δηαρεηξίδεηαη ηνπο αλαιπηέο ηνπ ζπζηήκαηνο, ην δεχηεξν ηκήκα 

δηαρεηξίδεηαη  ηα αηηήκαηα ησλ clients θαη απνζηέιιεη ηα πξνο αλάιπζε δείγκαηα ζηνπο 

δηαζέζηκνπο αλαιπηέο θαη ην ηξίην  ηκήκα ιακβάλεη ηελ αλάιπζε απφ ηνπο αλαιπηέο ζε 

πξσηνγελή κνξθή θαη παξάγεη ηελ αλάιπζε MAEC πνπ απνζηέιιεη, ελ ζπλερεία, ζηνλ 

αληίζηνηρν  client θαη   απνζεθεχεη ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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 Σν ηξίην επίπεδν απνηειείηαη απφ ηνπο αλαιπηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αλαιπηέο 

ειέγρνληαη απνκαθξπζκέλα απφ ηνλ θεληξηθφ Server θαη επηηεινχλ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεηγκάησλ απνζηέιινληαο ην απνηέιεζκα ζηνλ θεληξηθφ Server. 

  

 6.4  Αλάιπζε πζηήκαηνο 

Σα βαζηθά ηνπ κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ αλαιχνληαη εθηελψο παξαθάησ, είλαη: 

 

Δηθόλα 6-1 : Πεξηγξαθή πζηήκαηνο 

 Οη αλαιπηέο θαθόβνινπ ινγηζκηθνύ, κε επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα  

1. Remote Access Server 

2. Σξνπνπνηεκέλε έθδνζε Cuckoo Sandbox 

3. Δηθνληθή κεραλή ηνπ ινγηζκηθνχ  Oracle VirtualBox 

4. Δηθνληθφ δίθηπν InetSim 

 Ο θεληξηθόο Server ηνπ ζπζηήκαηνο, κε επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα 

1. Ηnit Server. Server αξρηθνπνίεζεο  θαη ειέγρνπ ησλ αλαιπηψλ 

2. Task Server. Server δηαρείξηζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ ρξεζηψλ. 
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3. IOC Server. Server δηαρείξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο θαη 

θαηαζθεπήο ησλ IoCs ζε κνξθή MAEC XML. 

4. Βάζε δεδνκέλσλ ησλ παξαγφκελσλ IoCs. 

 Λνγηζκηθό ησλ Client  

 6.4.1 Αλαιπηήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ  

Ο αλαιπηήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ βαζίδεηαη  ζην Cuckoo Sandbox, ην νπνίν 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαηάιιεια ψζηε, κέζα απφ έλα αζθαιέο θαλάιη επηθνηλσλίαο, λα 

πξνζθέξεη απνκαθξπζκέλν έιεγρν θαη λα ζηέιλεη ηα απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο ζηνλ 

θεληξηθφ server γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ IνCs (MAEC). Σν Cuckoo 

Sandbox πξνηηκήζεθε δηφηη πξφθεηηαη γηα εξγαιείν αλνηθηνχ θψδηθα, πιήξσο 

επεθηάζηκν. 

 

Δηθόλα 6-2 : Αλαιπηήο Καθόβνπινπ Λνγηζκηθνύ 

ηνλ αλαιπηή θαθφβνπινπ  ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεηαη, επίζεο, κία εηθνληθή 

κεραλή κε ιεηηνπξγηθφ Windows XP, εγθαηεζηεκέλε ζην ινγηζκηθφ Oracle VirtualBox, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Cuckoo Sandbox θαηά ηελ αλάιπζε θαζψο θαη   ην 

ινγηζκηθφ InetSim, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμνκνίσζε ηνπ δηθηχνπ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. 
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Σν θχξην ππνζχζηεκα ηνπ αλαιπηή είλαη ν Remote Access Server, πνπ 

ελεξγνπνηεί ηα επηκέξνπο ινγηζκηθά, ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, αξρηθνπνηεί ηνλ 

αλαιπηή ζηνλ θεληξηθφ Server θαη ππνβάιεη ηα πξνο αλάιπζε δείγκαηα ζην Cuckoo 

Sandbox.  

 Ζ αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ επηηειείηαη κε ηελ απνζηνιή ηνπο  απφ ηνλ θεληξηθφ 

server ζηελ κεραλή ηεο αλάιπζεο, ν αλαιπηήο ζηελ ζπλέρεηα, εθφζνλ έρεη αλαιχζεη ην  

θαθφβνπιν δείγκα, απνζηέιιεη ην απνηέιεζκα ζε κνξθή json ζηνλ θεληξηθφ server. 

 6.4.1.1 Πξνυπνζέζεηο Λεηηνπξγίαο 

Ζ ιεηηνπξγηά ηνπ αλαιπηή πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ζηελ κεραλή 

ησλ ινγηζκηθψλ: 

 Oracle Virtual Box, κε ηελ θαηαζθεπή κίαο εηθνληθήο κεραλήο Windows,  

 Cuckoo Sandbox, πνπ λα ρξεζηκνπνηεί σο πεξηβάιινλ αλάιπζεο ηελ 

πξναλαθεξζείζα εηθνληθή κεραλή. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο επηζπκεί νη αλαιχζεηο λα πεξηιακβάλνπλ θαη απνηειέζκαηα 

ηνπ Volatility Framework, πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη ηελ θαηάιιειε 

βηβιηνζήθε ηεο Python.  

 InetSim κε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ εηθνληθνχ 

δηθηχνπ, πνπ επηζπκεί ν δηαρεηξηζηήο. 

 Σελ εθηέιεζε ηνπ script setup.py, πνπ έξρεηαη κε ην ινγηζκηθφ ηνπ 

αλαιπηή.   

 6.4.1.2 Δγθαηάζηαζε Αλαιπηή  

Ζ εγθαηάζηαζή θαη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ αλαιπηή επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ script setup.py. Κξίζηκν ζεκείν  θαηά ηελ εγθαηάζηαζε απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο ησλ δηαδξνκψλ ησλ Cuckoo Sandbox θαη InetSim.  

Ζ εθηέιεζε ηνπ script δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αλαιπηή, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο κεραλήο ηνπ αλαιπηή απφ ηνλ θεληξηθφ server 

θαζ’ φιε ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  ηα αξρεία server.conf θαη 

log.conf, πνπ πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ ηνπ αλαιπηή θαη 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ απηνχ. Δπίζεο αληηγξαθεί  ην αξρείν 

cuckoo_messenger.py ζην θάθειν  ησλ reporting modules ηνπ Cuckoo θαη ηξνπνπνηεί  

θαηάιιεια ην αξρείν reporting.conf  ψζηε λα ελεξγνπνηείηαη ν cuckoo messenger θαηά 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Cuckoo Sandbox.  Ο cuckoo  messenger απνηειεί ηκήκα ηνπ Remote 
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Access Server θαη είλαη ην ινγηζκηθφ πνπ απνζηέιιεη άκεζα, θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο απφ ην Cuckoo, ην ζχλνιν  απηψλ, ζηνλ θεληξηθφ Server. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, βαζίδεηαη ζε επηθνηλσλία 

SSL κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ, ηεο αξρήο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ Server, έξρεηαη κε ην ινγηζκηθφ ηνπ αλαιπηή, σζηφζν ηα θιεηδηά ηνπ 

αλαιπηή πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ είηε ηνπηθά καδί κε κία αίηεζε πηζηνπνίεζεο,, πνπ ζα 

ζηαιζεί ζηνλ δηαρεηξηζηή γηα λα απνζηείιεη, κε ηελ ζεηξά ηνπ ην ππνγεγξακκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ή λα αηηεζνχλ απ’ επζείαο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή.  

 6.4.1.3 Κχθινο Λεηηνπξγίαο Αλαιπηή 

Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε πέληε θάζεηο: 

 Φάζε Η : Δπηθνηλσλία ηαπηφηεηαο αλαιπηή ζηνλ θεληξηθφ Server ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Δηθόλα 6-3 : Κύθινο Λεηηνπξγίαο Αλαιπηή 

 Φάζε ΗΗ : Έλαξμε ππνζπζηεκάησλ αλαιπηή. πγθεθξηκέλα 

ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη ηα ινγηζκηθά  InetSim, 

VirtualBox, Cuckoo Sandbox. Απνζηνιή αλαθνξάο θαηάζηαζεο ζηνλ 
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θεληξηθφ  Server ηνπ ζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο InetSim, ν θεληξηθφο Server 

ελεκεξψλεηαη, επ’ απηνχ θαη ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη θαλνληθά έρνληαο 

απελεξγνπνηεκέλε ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο δεδνκέλσλ δηθηχνπ.  

 

 ΦΑΖ ΗΗΗ : Δλεξγνπνίεζε ηνπ Remote Access Server ηνπ αλαιπηή θαη 

ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ Server ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Δηθόλα 6-4 : Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο Αλαιπηή/ Init Server 

 ΦΑΖ IV : Λήςε ηνπ πξνο αλάιπζε δείγκαηνο θαη ππνβνιή ηνπ ζην 

Cuckoo Sandbox 

 ΦΑΖ V : Απνζηνιή δεδνκέλσλ αλάιπζεο ζηνλ θεληξηθφ Server ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 6.4.2 Κεληξηθφο Server  

Ο θεληξηθφο Server απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απαξηίδεηαη απφ 

ηξία επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηνλ Init Server , ηνλ Task Server  θαη ηνλ IoC Server. Σα 

ππνζπζηήκαηα εθηεινχληαη παξάιιεια θαη σο αλεμάξηεηεο δηεξγαζίεο θαη ην θαζέλα 

απνηειεί έλα multi-threaded server. H επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ επηηπγράλεηαη 

κέζν shareable objects ηεο βηβιηνζήθεο multiprocessing.  
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Ο θεληξηθφο Server ελεξγνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ script run.py, πνπ 

απνηειεί ηελ parent process φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππνζπζηεκάησλ. ηελ 

ζπλέρεηα ην script δεκηνπξγεί ηηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο ησλ ππνζπζηεκάησλ θαζψο θαη 

ησλ ηεξκαηηθψλ παξαθνινχζεζεο ησλ ππνζπζηεκάησλ.  

ε γεληθέο γξακκέο, ε εξγαζία ηνπ θεληξηθνχ Server ζπλίζηαηαη απφ ηα 

παξαθάησ επηκέξνπο έξγα, πνπ εθηεινχληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξναλαθεξζέληα 

ππνζπζηήκαηα.  

 

Δηθόλα 6-5 : Κεληξηθόο Server 

1. Δλεκέξσζε θαη έιεγρνο επί ησλ αλαιπηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο  

2. Λήςε αηηεκάησλ αλάιπζεο θαη δεηγκάησλ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. 

Απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ ζηνπο αλαιπηέο.  

3. Λήςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο, απφ ηνπο αλαιπηέο. Καηαζθεπή  

ΗνCs ζε κνξθή γιψζζαο MAEC. Απνζήθεπζε ηνπηθά ησλ ΗνCs θαη 

απνζηνιή ηνπο ζηα ινγηζκηθά πειάηε πνπ αηηήζεθαλ ηελ αλάιπζε. 
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Δηθόλα 6-6 : Κύθινο Λεηηνπξγίαο Κεληξηθνύ Server 

 6.4.2.1 Πξνυπνζέζεηο Λεηηνπξγίαο 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Server απαηηεί ηελ  χπαξμε ησλ παξαθάησ 

ινγηζκηθψλ ζηελ κεραλή πνπ εθηειείηαη: 

 Python 2.7 

 Σηο βηβιηνζήθεο python : ssl, multiprocessing, SocketServer, ast, hashlib, 

threading, uuid, python-maec, python-cybox. 

 Openssl 

Δπίζεο, εθηφο θαη αλ νξηζηνχλ δηαθνξεηηθά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε,  νη πφξηεο κε 

αξηζκνχο 8000,10000 θαη 10500 δελ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ρξήζε.   

 

 6.4.2.2 Δγθαηάζηαζε Κεληξηθνχ Server 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ Server επηηπγράλεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ script 

setup.py. Σν script δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ, κέζν ηεο γξακκήο εληνιψλ, ησλ 

δηαδξνκψλ απνζήθεπζεο ησλ αλαιχζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο, ηεο 

δηεχζπλζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Server, ηηο πφξηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ 

Server θαη ηέινο ηηο πφξηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ client θαη ησλ αλαιπηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ script δεκηνπξγνχληαη νη παξαθάησ θάθεινη, σο 

ππνθάθεινη ηνπ θαθέινπ πνπ πεξηέρεη ην script: 

 conf/ : πεξηέρεη φια ηα αξρεία παξακεηξνπνίεζεο ηνπ θεληξηθνχ server 

 log/ : πεξηέρεη ηα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ, ηνπ 

θεληξηθνχ Server. 

 malware_pool/ : πεξηέρεη δείγκαηα πηζαλψο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ γηα 

αλάιπζε 

 analysis_hub/ : πεξηέρεη αλαιχζεηο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, φπσο απηέο 

παξάγνληαη απφ ην Cuckoo 

 maec_results/ : πεξηέρεη ηηο αλαθνξέο IoC πνπ παξάγνληαη απφ ην  

ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε 

ησλ αλαιχζεσλ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο, ζηνπο θαθέινπο 

maec_results/bundles/ , maex_results/packages θαη  

maec_results/containers, πνπ θαηαζθεπάδνληαη επίζεο κε ηελ εθηέιεζε 

ηνπ script. 

Οη θάθεινη malware_pool θαη analysis_hub,  δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 

ζχζηεκα θαηά ηελ θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά ππάξρνπλ γηα ηελ δνθηκή ηνπ 

θεληξηθνχ Server απφ ησλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο θεληξηθφο Server γηα ιφγνπο 

εμνηθνλφκεζεο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, δελ απνζεθεχεη ηνπηθά, ηα πξνο αλάιπζε 

δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο αλαιπηέο.  

Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη ηα αξρεία log.conf, server.conf, maec.conf, 

cuckoo_results.conf , εληφο ηνπ θαθέινπ conf/ .  

Σν αξρείν log.conf πεξηέρεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο 

ζπκβάλησλ ηνπ θεληξηθνχ Server.  

Σν αξρείν server.conf πεξηέρεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ server, 

φζνλ αθνξά  ηελ δηθηχσζε θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο αλαιπηέο. 

Σν αξρείν maec.conf πεξηέρεη ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξήλα 

θαηαζθεπήο ησλ αλαθνξψλ ζηελ γιψζζα MAEC, θαζψο θαη ηνπ εξγαιείνπ δηαρεηξηζηή 

xmlcreator, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα. 

Σν αξρείν cuckoo_results.conf πεξηέρεη ηελ δνκή ηεο αλάιπζεο, πνπ παξάγεηαη 

απφ ηα ππάξρνληα processing modules, πνπ ππάξρνπλ ζηηο κεραλέο αλάιπζεο θαη 

πεξηέρνληαη ζηα αξρεία ζπζηήκαηνο ηνπ ινγηζκηθνχ Cuckoo Sandbox. Δκβαζχλνληαο 

ζηελ αλάιπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ινγηζκηθφ Cuckoo Sandbox, παξαηεξνχκε φηη ην 
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απνηέιεζκα καο απνδίδεηαη σο κία εκθσιεπκέλε ζπιινγή απφ python dictionary θαη list 

ζε κνξθή json. Ωζηφζν, ε δνκή απηνχ ηνπ ιεμηθνχ δελ θαζίζηαηαη γλσζηή, γηα 

παξάδεηγκα κε έλα ζρήκα xml. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, γηα λα είλαη εθηθηή ε επεμεξγαζία ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ην ζχζηεκα θαη θαη’ επέθηαζε ε εμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ IoCs  ζε 

κνξθή MAEC, είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο απηήο ηεο δνκήο ζην αξρείν 

cuckoo_results.conf. Δπίζεο, αλ ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπκεί ηελ επέθηαζε 

ηεο επηδησθφκελεο αλάιπζεο, θαηαζθεπάδνληαο δηθά ηνπ processing modules, 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην Cuckoo Sandbox, πξέπεη λα πξνβεί ζε ελεκέξσζε ηνπ 

ελ ιφγσ αξρείνπ θαη ζηελ θαηαζθεπή ηεο αλάινγεο επέθηαζεο ηνπ ππξήλα θαηαζθεπήο 

IoCs ηνπ ζπζηήκαηνο.    

Ζ γεληθή δνκή ηνπ αξρείνπ cuckoo_results.conf κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν 

βαζηθά κέξε,  ζην κέξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ δνκή ηνπ θνξκνχ ηνπ θάζε processing 

module  θαη ζην κέξνο πνπ πεξηγξάθεη ηνπο ππνηνκείο, πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε 

processing module.   Μία παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ ζχληαμεο επηρεηξείηαη παξαθάησ. 

Γηα ηα θχξηα processing modules ηνπ Cuckoo Sandbox: 

[section_name] : ην όλνκα ελόο processing module. 

description = … : κηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ ηνκέα. 

key = … : ην θιεηδί ηνπ ηνκέα. 

keys = … : ηα θιεηδηά ηωλ βαζηθώλ ππνηνκέωλ. Ωο βαζηθνί ππνηνκείο ζεωξνύληαη απηνί 

πνπ βξίζθνληαη ζην ακέζωο επόκελν  επίπεδν εκθώιεπζεο από απηό ηνπ θιεηδηνύ ηνπ 

ηνκέα. 

encapsulation =  True/False : ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε ή όρη πεξαηηέξω εκθώιεπζεο.   

subsections = … : ηα θιεηδηά ηωλ ππνηνκέωλ πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα πεξαηηέξω 

εκθώιεπζε. 

 

 Γηα ηνπο ππνηνκείο  ησλ processing modules: 

[subsection_name] : ην όλνκα ελόο ππνηνκέα, απηό πξέπεη λα έρεη ππνρξεωηηθά ηελ δνκή 

subsection_key, όπνπ key ην θιεηδί ηνπ ππνηνκέα.  

key = … : ην θιεηδί ηνπ ππνηνκέα. 

keys = … : ηα θιεηδηά ηωλ βαζηθώλ ππνηνκέωλ ηνπ, πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζηνλ 

ππνηνκέα.  

encapsulation = True/False :  ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ή φρη πεξαηηέξσ εκθψιεπζεο.   
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subsections = … : ηα θιεηδηά ησλ ππνηνκέσλ πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα πεξαηηέξσ 

εκθψιεπζε. 

 6.4.2.3 Τεξκαηηθφ Παξαθνινχζεζεο Σπζηήκαηνο 

Ο θεληξηθφο Server είλαη εθνδηαζκέλνο κε έλα ηεξκαηηθφ παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλά δηεξγαζία ππνζπζηήκαηνο. Ο ιφγνο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ηεξκαηηθνχ αλά ππνζχζηεκα είλαη ε επθξηλέζηεξε παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο  απφ ηνλ δηαρεηξηζηή.  

 

 

Δηθόλα 6-7 : Σεξκαηηθό πζηήκαηνο 

Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ  θάζε ηεξκαηηθνχ έγθεηηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ σο 

αλεμάξηεηήο δηεξγαζίαο θαη δηνρέηεπζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνο πξνβνιή ζ’ απηφ, δηα 

κέζν κίαο shareable queue, απφ ηελ δηεξγαζία ηνπ ππνζπζηήκαηνο πνπ εμππεξεηεί. 

 

Δηθόλα 6-8 : Δπηθνηλσλία Σεξκαηηθνύ – Γηεξγαζίαο 
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 Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ κελπκάησλ ζην ηεξκαηηθφ 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ην θιαζηθφ παξάδεηγκα παξαγσγνχ-θαηαλαισηή. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγφο είλαη ε δηεξγαζία ηνπ  

ππνζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα παξαγφκελα απ’ απηή λήκαηα θαη θαηαλαισηήο είλαη ε 

δηεξγαζία ηνπ ηεξκαηηθνχ.  

 Γηα ηελ επίηεπμε  ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάζε λήκα ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο είλαη εθνδηαζκέλν κε κία κέζνδν πξφζβαζεο ηεο shareable queue, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ κλήκε ηεο δηεξγαζίαο ηνπ ππνζπζηήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ έλα λήκα 

ζθνπεχεη λα εκθάληζε έλα κήλπκα, απιά ην ηνπνζεηεί κέζν ηεο κεζφδνπ ζηελ shareable 

queue,ζε κνξθή ζπκβνινζεηξάο.  

 Ζ δηεξγαζία ηνπ ηεξκαηηθνχ δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ GUI θαη ζηελ ζπλέρεηα 

εθηειεί κία κέζνδν πνπ πεξηέρεη έλα αηέξκνλα βξφγρν θαη ειέγρεη  θάζε ζηηγκή ηελ 

χπαξμε ή φρη κελπκάησλ ζηελ shareable queue. Αλ έλα λήκα ηνπνζεηήζεη έλα κήλπκα 

ζηελ shareable queue, ηφηε απηφ αθαηξείηαη απφ ηελ  δηεξγαζία ηνπ ηεξκαηηθνχ, πνπ 

ζηελ ζπλέρεηα  θαιεί ηελ κέζνδν εκθάληζεο ηνπ κελχκαηνο ζην GUI. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πξνηηκήζεθε απφ ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ θάζε 

ππνζπζηήκαηνο κε ην δηθφ ηνπ GUI, δηφηη θάζε ππνζχζηεκα ηνπ θεληξηθνχ Server 

απνηειεί επί ηεο νπζίαο έλα πνιπλεκαηηθφ server. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη 

ε βηβιηνζήθε tkinter ηεο python, γηα ηελ θαηαζθεπή GUI, δελ ππνζηεξίδεη πνιπλεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαζηζηά ηελ δεχηεξε κέζνδν απαγνξεπηηθή.  

 6.4.2.4 Υπνζχζηεκα Καηαγξαθήο Σπκβάλησλ, Υπνζχζηεκα Παξακέηξσλ 

Λεηηνπξγίαο & Αξρή Έθδνζεο Ψεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ.  

 

Υπνζχζηεκα Καηαγξαθήο Σπκβάλησλ 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη δεκηνπξγεζεί ε θιάζε 

Logger, πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κε πέληε ζηαηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ζπκβάλησλ ησλ αληίζηνηρσλ επηπέδσλ (debug,info,warning,error,critical), φπσο απηά 

νξίδνληαη ζηελ python. Κάζε κέζνδνο ελεξγνπνηεί θαη ην αληίζηνηρν επίπεδν 

θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ. Σα αξρεία θαηαγξαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζην 

αξρείν log.conf, φπνπ επηπξφζζεηα νξίδεηαη θαη ε κνξθνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαγξαθήο 

ησλ ζπκβάλησλ. Κάζε κέζνδνο θαηαγξάθεη ηα ζπκβάληα ζε δηαθνξεηηθφ αξρείν 

θαηαγξαθήο.  Ζ κνξθή πνπ έρνπλ ηα ζπκβάληα είλαη ε αθφινπζε: 
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format = levelname:name:asctime:message 

dateformat = d-m-Y I:M:S p 

 

Υπνζχζηεκα Παξακέηξσλ Λεηηνπξγίαο 

Οη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη ζηνλ θάθειν conf/ ζηα 

αξρεία κε θαηάιεμε .conf. Σα αλαθεξφκελα αξρεία αθνινπζνχλ ηελ ηππηθή ζχληαμε ησλ 

αξρείσλ παξακεηξνπνίεζεο ηεο python. πγθεθξηκέλα έρνπλ ηελ αθφινπζε 

κνξθνπνίεζε : 

[section] 

variable_name_1 = value_1  

variable_name_2 = value_2 

.   .  

.   .  

.   . 

variable_name_n = value_n  

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη δεκηνπξγεζεί ε θιάζε 

ConfigurationManager, πνπ  παξέρεη ζηαηηθέο κεζφδνπο πξφζβαζεο γηα θάζε 

δηαθνξεηηθφ section. Ζ θάζε κέζνδνο επηζηξέθεη ηελ ηηκή κίαο κεηαβιεηήο ιακβάλνληαο 

σο φξηζκα ην φλνκα ηεο ίδηαο.  

 

 Αξρή Έθδνζεο Ψεθηαθψλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε ςεθηαθά 

πηζηνπνηεηηθά θαη θξππηνγξαθία  RSA. Γηα ηελ θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπ  

ζπζηήκαηνο έρεη δεκηνπξγεζεί κία αξρή έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ (certificate 

authority), κε απηφ-ππνγεγξακκέλν πηζηνπνηεηηθφ. Όια ηα ςεθηαθά  πηζηνπνηεηηθά ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε αξρή πηζηνπνίεζεο. 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο αξρήο έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ βαζίδεηαη ζηελ 

βηβιηνζήθε openssl. Σα αξρεία ηεο αξρήο έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ βξίζθνληαη 

ζην ππνθάθειν ssl/CA/ ηνπ θεληξηθνχ server,  πνπ έρεη ηελ δνκή ηεο επφκελεο εηθφλαο: 

Δπίζε,ο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ Server, πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ην 

αξρείν παξακέηξσλ ηεο βηβιηνζήθεο openssl, ην openssl.cnf, ψζηε λα δείρλεη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε αξρή πηζηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα [CA_default] ε κεηαβιεηή 

dir πξέπεη λα δείρλεη ηελ απφιπηε δηαδξνκή ηνπ θαθέινπ CA.  
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Δηθόλα 6-9 : Γνκή αξρείσλ CA 

 6.4.2.5 Γηακνηξαδφκελα Αληηθείκελα (Shareable Objects) 

Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ θεληξηθνχ Server, φπσο πξνειέρζεη, 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε shareable objects. πγθεθξηκέλα, κε ηελ έλαξμε ηεο 

εθηέιεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ θεληξηθνχ Server, δεκηνπξγείηαη έλα αληηθείκελν ηεο 

θιάζεο Manager, ηεο βηβιηνζήθεο multiprocessing. Σα αληηθείκελα Manager 

δεκηνπξγνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη αληηθείκελα, ηχπνπ python dictionary θαη python list, 

πνπ δηακνηξάδνληαη απφ δηεξγαζίεο-απφγνλνπο,  ηεο δηεξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ην ίδην 

ην αληηθείκελν Manager.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ θεληξηθνχ Server, ην αληηθείκελν Manager δεκηνπξγεί δχν 

δηακνηξαδφκελα ιεμηθά ην analyzers θαη ην active analyzers.  

CA/

certs/

newcerts/

private/

cacert.pem

index.txt

index.txt.attr

index.txt.attr.old

index.txt.old

serial.old

serial
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Σν ιεμηθφ analyzers είλαη ελεκεξσκέλν θάζε ζηηγκή γηα ηνπο ελεξγνχο 

δηαζέζηκνπο αλαιπηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δνκή ηνπ ιεμηθνχ analyzers είλαη ε παξαθάησ: 

{analyzer_uuid:analyzer_ip} 

Ζ κεηαβιεηή analyzer_uuid αλαθέξεηαη ζηνλ κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ θάζε 

αλαιπηή, πνπ απνθηάηαη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ. Ζ κεηαβιεηή analyzer_ip 

αλαθέξεηαη ζηελ δηεχζπλζε IP ηνπ  αλαιπηή.  

 Σν ιεμηθφ active_analyzers πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο 

αλαιχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα, ε πιεξνθνξία θάζε αηηήκαηνο αλάιπζεο 

πνπ έρεη αλαηεζεί ζε θάπνηνλ αλαιπηή, ηελ δεδνκέλε ζηηγκή, πεξηέρεηαη ζην ιεμηθφ. Σν  

ιεμηθφ active_analyzers έρεη ηελ παξαθάησ δνκή: 

{analyzer_ip:[subject_name, client_id, submission_time, 

client_ip, analyzer_uuid, subject_hash_value, task_id, 

subject_length]} 

Ζ κεηαβιεηή analyzer_ip αλαθέξεηαη ζηελ δηεχζπλζε IP ηνπ αλαιπηή, απ’φπνπ έρεη 

ζηαιζεί ην αίηεκα γηα αλάιπζε, θαη απνηειεί ην θιεηδί αλαδήηεζεο. Ζ κεηαβιεηή 

subject_name πεξηέρεη ην φλνκα ηνπ  ππνθεηκέλνπ πνπ έρεη ζηαιζεί γηα αλάιπζε απφ ην 

ινγηζκηθφ client. Ζ κεηαβιεηή client_id πεξηέρεη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ 

ινγηζκηθνχ client πνπ έρεη ζηείιεη ην αίηεκα γηα αλάιπζε. Ζ κεηαβιεηή submission_time 

πεξηέρεη ηελ ψξα απνζηνιήο ηνπ αηηήκαηνο αλάιπζεο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη απφ ην 

ινγηζκηθφ client. Ζ κεηαβιεηή client_ip αλαθέξεηαη ζηελ δηεχζπλζε IP ηνπ client. Ζ 

κεηαβιεηή analyzer_uuid πεξηέρεη ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αλαιπηή, ζηνλ νπνίν 

έρεη αλαηεζεί ην αίηεκα αλάιπζεο. Ζ κεηαβιεηή subject_hash_value αλαθέξεηαη ζηελ 

ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ SHA1, φηαλ απηή ιακβάλεη σο φξηζκα ην 

ππνθείκελν ηεο αλάιπζεο. Ζ κεηαβιεηή task_id πεξηέρεη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ, 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ Server θαη απνδίδεηαη ζε θάζε αίηεκα αλάιπζεο. Ζ 

κεηαβιεηή subject_length πεξηέρεη ην κέγεζνο ζε bytes, ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνο αλάιπζε.   

 6.4.2.6 Κχθινο Λεηηνπξγίαο Init Server 

Σν ππνζχζηεκα ηνπ Init Server απνηειεί ην ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ Server πνπ 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ, ζρεηηθά κε ηνπο δηαζέζηκνπο αλαιπηέο 

θαη ηελ θαηάζηαζε απηψλ.  
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Ο Init Server είλαη έλαο πνιπλεκαηηθφο server πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ 

εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ησλ δηαζέζηκσλ αλαιπηψλ. Ο θχθινο ιεηηνπξγηάο ηνπ Init Server 

πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 

 ΦΑΖ Η : Δλεξγνπνίεζε ηνπ Init Server. O Init Server ελεξγνπνηείηαη 

ζηελ κεραλή ηνπ θεληξηθνχ Server θαη δεζκεχεη ηε πφξηα 8000, φπνπ 

πεξηκέλεη ηηο θιήζεηο ησλ αλαιπηψλ. 

 

Δηθόλα 6-10 : Κύθινο Λεηηνπξγίαο Init Server 

 ΦΑΖ ΗΗ : Αλακνλή γηα θιήζεηο αλαιπηψλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο αλαιπηή 

θαη ελεκέξσζε θεληξηθνχ Server γηα πηζαλή δηαζεζηκφηεηα. ηελ 

πξνθεηκέλε θάζε ιεηηνπξγίαο, ν init server πεξηκέλεη γηα έλα αίηεκα 

ελεξγνπνίεζεο ελφο αλαιπηή. Με ηελ ιήςε ηνπ αηηήκαηνο, ν Init Server 

αθνινπζεί έλα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο κε ηνλ αλαιπηή, ψζηε λα 

δηαπηζηψζεη ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ  αλαιπηή. Σν πξσηφθνιιν 

εμειίζζεηαη θαηά ηελ θάζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αλαιπηή, έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη άζθνπε επηθνηλσλία ζε πεξίπησζε πνπ ν αλαιπηήο απνηχρεη 

λα ελεξγνπνηήζεη θάπνηα απφ ηηο θχξηεο κνλάδεο ηνπ. Γηα ιφγνπο 

επεθηαζηκφηεηαο, ν Init Server θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θάζε αλαιπηή ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ. 

Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα έθδνζε, δελ απνδίδεη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο 

απηήο ζηνλ θεληξηθφ Server. πγθεθξηκέλα δελ γίλεηαη θάπνηνο 
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δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ αλαιπηψλ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεκέλν ή φρη ην  

ινγηζκηθφ Inet Sim. Σέινο, ν Init Server ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα 

ππνζπζηήκαηα ηνπ θεληξηθνχ Server γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ελφο 

αλαιπηή, εηζάγνληαο ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ θαη ηελ δηεχζπλζε IP ηνπ ζην 

δηακνηξαδφκελν ιεμηθφ analyzers.  

 6.4.2.7 Κχθινο Λεηηνπξγίαο Task Server 

Σν ππνζχζηεκα ηνπ Task Server επηηειεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο ιήςεο, απφ θάπνην 

ινγηζκηθφ Client, ηνπ αηηήκαηνο αλάιπζεο θαη ηελ αλάζεζε απηνχ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο αλαιπηέο.  

 

Δηθόλα 6-11 : Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο Client/ Σask Server/ Αλαιπηή 

 Ο Task Server είλαη, επί ηεο νπζίαο, έλαο πνιπλεκαηηθφο server πνπ εμππεξεηεί 

δχν βαζηθνχο ξφινπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ Server. Ο πξψηνο ξφινο είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ ησλ Client. Ο δεχηεξνο ξφινο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

δηαζέζηκσλ αλαιπηψλ θαη ε αλάζεζε ζ’ απηνχο ησλ αηηεκάησλ πνπ δέρεηαη απφ ηνπο 

clients.  

 Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ Task Server κπνξεί  λα δηαρσξηζηεί ζε  ηξεηο θάζεηο : 
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 ΦΑΖ Η : Δλεξγνπνίεζε ηνπ Task Server θαη έιεγρνο χπαξμήο 

δηαζέζηκσλ αλαιπηψλ. Καηά ηελ πξψηε θάζε ν Task Server 

ελεξγνπνηείηαη δεζκεχνληαο ηελ πφξηα 10500, φπνπ αλακέλεη ηα αηηήκαηα 

αλάιπζεο ησλ ινγηζκηθψλ Clients. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ Task Server 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δηαθνξά ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ Init Server, ψζηε ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη επθξηλήο ζην δηαρεηξηζηή θαη o 

Task Server λα είλαη δηαζέζηκνο γηα ιήςε αηηεκάησλ, κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ πξψησλ αλαιπηψλ. 

 

Δηθόλα 6-12 : Κύθινο Λεηηνπξγίαο Task Server 

 ΦΑΖ ΗΗ : Λήςε αηηήκαηνο αλάιπζεο πξνεξρφκελν απφ ινγηζκηθφ Client. 

ηελ δεχηεξε θάζε ν Task Server δέρεηαη έλα αίηεκα αλάιπζεο απφ 

θάπνην ινγηζκηθφ Client. Σν αίηεκα ζε γεληθέο γξακκέο απνηειείηαη απφ 

δχν κέξε, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο Task 

Server/Client. Σν πξψην κέξνο απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηήκαηνο θαη 

ην δεχηεξν, ην πξνο αλάιπζε, πηζαλψο «θαθφβνπιν» ινγηζκηθφ. Σν 

αίηεκα αλαηίζεηαη γηα εμππεξέηεζε ζε έλα λέν λήκα ηνπ Task Server.     

 ΦΑΖ ΗΗΗ : Αλάζεζε αηηήκαηνο ζε δηαζέζηκν αλαιπηή. ηελ ηξίηε θάζε 

ην λήκα ηνπ Task Server, ζην νπνίν έρεη  αλαηεζεί ην αίηεκα αλάιπζεο, 
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ειέγρεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαιπηψλ. Ο έιεγρνο επηηπγράλεηαη κέζν 

ηνπ ιεμηθνχ analyzers. Δπηιέγεη ηπραία έλα αλαιπηή απφ  ηνπο 

δηαζέζηκνπο απφ ην ιεμηθφ analyzers θαη ηνλ αθαηξεί απφ ην ιεμηθφ. ηελ 

ζπλέρεηα αλαζέηεη ην αίηεκα αλάιπζεο ζηνλ αλαιπηή θαη πξνζζέηεη ηνλ 

αλαιπηή θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηηήκαηνο ζην ιεμηθφ active_analyzers. 

Ηδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα γίλεη ζην γεγνλφο φηη, ελψ ην αληηθείκελν 

Manager ηεξεί ηνλ έιεγρν ζπγρξνληθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

δηακνηξάδνληαη ηα ιεμηθά analyzers θαη active_analyzers, o Σask Server 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηνλ ίδην έιεγρν κεηαμχ ησλ λεκάησλ ηνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ν Task Server ρξεζηκνπνηεί έιεγρν ζπγρξνληθφηεηαο κε 

θιεηδαξηέο, γηα ηελ πξφζβαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιεμηθψλ απφ ηα 

λήκαηα ηνπ.   

 6.4.2.8 Κχθινο Λεηηνπξγίαο IoC Server 

Σν ππνζχζηεκα ηνπ IoC Server επηηειεί  δχν βαζηθνχο ξφινπο ηνπ θεληξηθνχ 

Server. O πξψηνο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε απνζηνιή ησλ αλαιχζεσλ ηχπνπ MAEC, ν 

δέπηεξφο είλαη ε επαλαδηάζεζε ησλ αλαιπηψλ ζην ζχζηεκα ηνπ θεληξηθνχ Server.    

 

Δηθόλα 6-13 : Πξσηόθνιιν Δπηθνηλσλίαο Αλαιπηή/ IoC Server/ Client 

Ο IoC Server είλαη έλαο πνιπλεκαηηθφο server πνπ έρεη σο ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηελ 

ιήςε ησλ αλεπεμέξγαζησλ αλαιχζεσλ απφ ηνπο αλαιπηέο, ηελ δεκηνπξγία ηεο αλάιπζεο 

ζε κνξθή γιψζζαο ΜΑΔC, ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζηελ κεραλή ηνπ θεληξηθνχ Server θαη 

ηελ απνζηνιή ηεο αλάιπζεο ζην αληίζηνηρν ινγηζκηθφ πειάηε πνπ έζηεηιε ην αίηεκα 

αλάιπζεο. 
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 Ο θχθινο ιεηηνπξγίαο ηνπ IoC Server κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηηο παξαθάησ 

πέληε θάζεηο: 

 ΦΑΖ Η : Δλεξγνπνίεζε ηνπ IoC Server. ηελ πξψηε θάζε ν IoC Server 

ελεξγνπνηείηαη δεζκεχνληαο ηε πφξηα 10000, φπνπ αλακέλεη ηελ ιήςε 

ελφο απνηειέζκαηνο αλάιπζεο απφ θάπνηνλ απφ ηνπο αλαιπηέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 ΦΑΖ ΗΗ : Λήςε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο. ηελ πξνθεηκέλε θάζε ν IoC 

Server δέρεηαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο θαη αλαζέηεη ηελ πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ηνπ ζ’ έλα λέν λήκα. 

 ΦΑΖ ΗΗΗ : Δπαλαδηάζεζε αλαιπηή. ηελ ηξίηε  θάζε ην λήκα ηνπ IoC 

Server επαλαδηαζέηεη ηνλ αλαιπηή ζην ζχζηεκα ηνπ θεληξηθνχ Server. 

πγθεθξηκέλα, έρνληαο πξφζβαζε ζηα δηακνηξαδφκελα ιεμηθά analyzers 

θαη active_analyzers, αθαηξεί ην αίηεκα αλάιπζεο πνπ είρε αλαηεζεί ζηνλ 

αλαιπηή, απ’ φπνπ ιήθζεθε ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο, απφ ην ιεμηθφ 

active_analyzers θαη πξνζζέηεη ην αλαγλσξηζηηθφ ηνπ αλαιπηή, κε ηελ 

δηεχζπλζε IP ηνπ ζην ιεμηθφ analyzers. Ζ πξφζβαζε ζηα δηακνηξαδφκελα 

ιεμηθά analyzers θαη active_analyzers πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα λήκαηα 

ηνπ IoC Server κε ηελ ίδηα κέζνδν φπσο θαη ηνπ Task Server, 

ρξεζηκνπνηψληαο έιεγρν ζπγρξνληθφηεηαο κε θιεηδαξηέο.     

 

Δηθόλα 6-14 : Κύθινο Λεηηνπξγίαο IoC Server 
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 ΦΑΖ ΗV : Γεκηνπξγία αλάιπζεο ζε γιψζζα MAEC. ηελ θάζε απηή ην 

ιεθζέλ απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο επεμεξγάδεηαη απφ έλα αληηθείκελν 

MAECCreator πνπ παξάγεη ηελ αλάιπζε ζε γιψζζα MAEC. Αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηεο αλάιπζεο πξαγκαηνπνηείηαη  

ζηελ επφκελε ελφηεηα.      

 ΦΑΖ V : Απνζηνιή αλάιπζεο - ηνπηθή απνζήθεπζε. ηελ ηειηθή θάζε 

ην λήκα ηνπ IoC Server απνζηέιιεη ηελ παξαγφκελε αλάιπζε ζην 

ινγηζκηθφ Client πνπ είρε απνζηείιεη ην αίηεκα αλάιπζεο. Δπίζεο 

απνζεθεχεη ηνπηθά ηελ αλάιπζε ζηελ κεραλή ηνπ θεληξηθνχ Server.  

Σέινο, ην ππνζχζηεκα θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ ηνπ θεληξηθνχ Server 

θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ζην αξρείν  info.log. Σν κήλπκα ηεο θαηαγξαθήο 

είλαη ηεο κνξθήο : 

Analysis:subject_name:client_id:client_ip:submission_time:analyzer_id 

 6.4.2.9 Καηαζθεπή αλάιπζεο ζε κνξθή ηεο γιψζζαο MAEC. 

H θαηαζθεπή θαη ηξνπνπνίεζε ησλ IoCs, βαζίδεηαη ζηηο βηβιηνζήθεο python-

maec θαη python-cybox. ηεξηδφκελεο ζ’απηέο, ν IoC Server επεμεξγάδεηαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνπο αλαιπηέο ζε  κνξθή python dictionary θαη 

παξάγεη ηα ΗνCs ζε κνξθή MAEC XML.  

 

Γηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο ηνπ Cuckoo Sandbox 

 Όπσο έρεη πξνιερζεί, ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 

αλαιπηή θαηαιήγεη ζηνλ θεληξηθφ Server, κε ηελ κνξθή ελφο python dictionary (ιεμηθφ). 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ νπνίνπ είλαη, ε πςειή πνιππινθφηεηα σο πξνο ηελ δνκή.  Ζ νπνία 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην αξρείν cuckoo_results.conf .   

 Ζ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ιεμηθφ,  

θαζηζηά αλαγθαία ηελ απινπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ. Γηα ηνλ  ιφγν απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί 

ε θιάζε Handler  πνπ ρεηξίδεηαη θαη απινπνηεί έλα εκθσιεπκέλν ζηνηρείν ηνπ ιεμηθνχ. 

Σν ζηνηρείν απηφ πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζην αξρείν cuckoo_results.conf θαη λα 

απνηειεί ηνκέα (section) απηνχ. 
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 Σνλ ρεηξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε processing module ηνπ Cuckoo 

Sandbox, πνπ πεξηέρνληαη ζην ιεμηθφ, αλαιακβάλεη, θαη’ αληηζηνηρία, έλα αληηθείκελν 

ησλ παξαθάησ θιάζεσλ: 

 

 AnalysisInfoHandler 

 ProcessMemoryHandler 

 StaticHandler 

 DroppedHandler 

 BehaviorHandler 

 StringsHandler 

 DebugHandler 

 MemoryHandler 

 TargetInfoHander 

 VirusTotalHandler 

 NetworkHandler 

Ζ θάζε κία, απφ ηηο παξαπάλσ θιάζεηο, θιεξνλνκεί ηελ θιάζε Handler θαη 

πξνζθέξεη κεζφδνπο ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ, πνπ παξάγνληαη απφ ηα αληίζηνηρα 

processing modules. ε πεξίπησζε πξνζζήθεο θάπνηνπ πξνζαξκνζκέλνπ processing 

module ζην ινγηζκηθφ Cuckoo Sandbox ησλ αλαιπηψλ πξέπεη, επηπιένλ, λα πξνζηεζεί 

θαη ε αληίζηνηρε θιάζε ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν 

θεληξηθφο Server δελ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα παξαγφκελα δεδνκέλα θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ησλ IoCs. 

Σέινο, ηελ ζπγθεληξσηηθή δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο 

αλαιακβάλεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο AnalysisHandler. Ζ θιάζε AnalysisHandler  

πεξηέρεη απφ έλα αληηθείκελν ησλ παξαπάλσ θιάζεσλ θαη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηέρνληαη ζην ιεμηθφ ηεο αλάιπζεο.  

 

Κιάζεηο Καηαζθεπήο ησλ IoCs 

 H θαηαζθεπή ησλ IoCs πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο θιάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην 

αξρείν maec_creator.py.  ην αξρείν ππάξρνπλ ηξείο θιάζεηο, ε MAECCreator, ε 

MAECPackageCreator θαη  ε MAECMalwareSubjectCreator. Ζ πξψηε απνηειεί κία 

abstract θιάζε ηελ νπνία θιεξνλνκνχλ θαη επεθηείλνπλ νη επφκελεο. 
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Δηθόλα 6-15 : UML δίαγξακκα MAECCreator 

 

MAECCreator 

 Ζ θιάζε MAECCreator απνηειεί ηνλ βαζηθφ ππξήλα ρεηξηζκνχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. ηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο έρνπλ απνδνζεί ηέζζεξα 

γλσξίζκαηα, ηα namespace, results, analysis_handler θαη xml_files_dict.  

 Σν γλψξηζκα namespace θαζνξίδεη ην Namespace ησλ παξαγφκελσλ IoCs. To 

namespace δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηα παξαγφκελα id ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη ηα 

παξαγφκελα IoCs ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ id κε πξψην ζπλζεηηθφ ηελ ιέμε 

«iocgenerator». 

 Σν γλψξηζκα results απνηειεί, ην γλψξηζκα ζχλδεζεο ηνπ παξαγφκελνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο αλάιπζεο κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ IoCs. 

 ην γλψξηζκα analysis_handler έρεη ζπλδεζεί έλα αληηθείκελν AnalyisHandler, 

ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν κεηέπεηηα  ρεηξηζκφο ηνπ results. 

 ην γλψξηζκα xml_files_dict βξίζθεηαη έλα ιεμηθφ πνπ πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ 

νλνκάησλ, ησλ αξρείσλ, πνπ απνηεινχλ ηα επηκέξνπο ιεμηθά ηεο γιψζζαο MAEC. 
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MAECPackageCreator 

 Ζ θιάζε MAECPackageCreator θιεξνλνκεί ηελ θιάζε MAECCreator θαη ηελ 

επεθηείλεη θαηάιιεια γηα ηελ δεκηνπξγία νληνηήησλ Package ηεο γιψζζαο MAEC. Σα 

αληηθείκελα ηεο θιάζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ζχζηεκα ζηελ έθδνζε απηή, αιιά 

απνηεινχλ ηελ βάζε γηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

MAECMalwareSubjectCreator  

 Ζ θιάζε MAECMalwareSubjectCreator θιεξνλνκεί ηελ θιάζε MAECCreator. 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ελφο αληηθείκελνπ ηεο θιάζεο θαηαζθεπάδεηαη ην IoC πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην γλψξηζκα results ηνπ 

αληηθείκελνπ.  Ζ θιάζε έρεη αληίζηνηρεο κεζφδνπο κε ηα processing modules ησλ 

αλαιπηψλ. Ζ θαζεκία απφ απηέο απνδίδεη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ απνηειέζκαηνο 

ζηελ θαηάιιειε δνκή πνπ ηα πεξηθιείεη ζηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηνπ IoC. Όπσο γίλεηαη 

εκθαλέο, πηζαλή επέθηαζε ησλ processing modules ησλ αλαιπηψλ, θαζηζηά απαξαίηεηε 

ηελ επέθηαζε ηεο θιάζεο MAECMalwareSubjectCreator. 

 Σα αληηθείκελα ηεο θιάζεο επηζηξέθνπλ ην δεκηνπξγνχκελν IoC ζην ζχζηεκα 

κέζσ ηεο κεζφδνπ return_malware_subject(). Ζ κέζνδνο επηζηξέθεη ην θαηαζθεπαζκέλν 

IOC,πνπ πεξηέρεηαη ζην αληηθείκελν, ζε κνξθή xml.  

 

Βνεζεηηθέο θιάζεηο θαηαζθεπήο ησλ IoCs 

 Γηα  λα θαηαζηεί εθηθηή ε απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή ησλ IoCs, ηα 

πξνζθεξφκελα APIs απφ ηηο βηβιηνζήθεο python-maec θαη python-cybox, πξέπεη λα 

ζπλδπαζηνχλ θαηάιιεια, ψζηε λα παξάγνπλ νληφηεηεο πςεινχ επηπέδνπ ηηο γιψζζαο 

ΜΑΔC θαη λα πξνζθέξνπλ κεζφδνπο θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ απηψλ. 

 Σν παξαπάλσ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ θιάζεσλ : 

CyboxAction 

 Ζ θιάζε CyboxAction θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε Action ηεο 

βηβιηνζήθεο python-cybox. Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο CyboxAction είλαη 

παλνκνηφηππν, σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο, κ’ έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Action. Ωζηφζν, 

ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο CyboxAction είλαη εθνδηαζκέλν κε κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη 

πξνζζήθεο φισλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ (ηηκέο κεηαβιεηψλ) πνπ απαξηίδνπλ ην 

αληηθείκελν. Έλα αληηθείκελν CyboxAction  πεξηέρεη ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη 
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κία ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα πνπ εθηειείηαη απφ έλα εμεηαδφκελν ινγηζκηθφ, γηα 

παξάδεηγκα ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ. 

 

Δηθόλα 6-16: UML δηάγξακκα CyboxAction 

  

CyboxDiscoveryMethod 

 Ζ θιάζε CyboxDiscoveryMethod θιεξνλνκεί ηελ θιάζε MeasureSource, ηεο 

βηβιηνζήθεο python-cybox. Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο πεξηέρεη  ην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κέζνδν, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνθάιπςε 

θαη ηελ κειέηε ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, ην αληηθείκελν είλαη εθνδηαζκέλν 

κε ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο δνκψλ 

πνπ ην ζπληζηνχλ. Ζ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο αθνξά ζε 

γεληθέο γξακκέο ηελ πιαηθφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην ίδην ην ζχζηεκα πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε, ζηνηρεία ηνπ αλαιπηή, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εξγαιεία ηεο 

αλάιπζεο, θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο δηθηχνπ πνπ είρε ε πιαηθφξκα ηεο αλάιπζεο.    

 

Δηθόλα 6-17: UML δηάγξακκα CyboxDiscoveryMethod 
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CyboxEvent 

 Ζ θιάζε CyboxEvent θιεξνλνκεί ηελ θιάζε Event ηεο βηβιηνζήθεο python-

cybox.  Έλα αληηθείκελν CyboxEvent πεξηγξάθεη κηα πςειφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχεηαη. Γηα λα επηηεπρηεί  ην παξαπάλσ, ην αληηθείκελν κπνξεί 

πεξηέρεη έλα ζχλνιν απφ αληηθείκελα ηεο θιάζεο Action ή CyboxAction, φπσο επίζεο 

θαη αληηθείκελα Event ή CyboxEvent. Σα αληηθείκελα CyboxEvent είλαη εθνδηαζκέλα κε 

κεζφδνπο γηα ηελ πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηχπσλ θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ επηπιέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπρλφηεηα 

επαλάιεςεο κηαο ελέξγεηαο. 

 

Δηθόλα 6-18:  UML δηάγξακκα CyboxEvent 
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CyboxObject 

 Ζ θιάζε CyboxObject θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε Object ηεο 

βηβιηνζήθεο python-cybox. θνπφο ηεο θιάζεο είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ αληηθεηκέλσλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζν ηεο βηβιηνζήθεο python-cybox θαη 

αλαπαξηζηνχλ δνκηθά ζπζηαηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ελφο αλαιπφκελνπ ινγηζκηθνχ 

(files,emails,gui,kernel hooks,mutexes,sockets). Ο πξνθαζνξηζκέλνο  ηχπνο γηα ηα 

αληηθείκελα ηεο θιάζεο CyboxObject είλαη ν File.  

 

Δηθόλα 6-19 : UML δηάγξακκα CyboxObject 

  

CyboxObservable 

 Ζ θιάζε CyboxObservable θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε Observable ηεο 

βηβιηνζήθεο python-cybox. Σα αληηθείκελα ηεο θιάζεο Observable απνηεινχλ θαη’ 

νπζία έλα πεξίβιεκα πνπ θαζηζηά κνλαδηθφ θαη ζπζρεηίδεη κε κία ζπγθεθξηκέλε  

αλάιπζε έλα αληηθείκελν ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ ρεηξίδεηαη απφ έλα αληηθείκελν 

CyboxObject ή έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο CyboxEvent ή κία ζχλζεζε αληηθεηκέλσλ 

ηεο ίδηαο ηεο θιάζεο CyboxObservable. Αθαηξεηηθά κηιψληαο, ηα αληηθείκελα 

CyboxObservable θαηαγξάθνπλ ην ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ 

θάζε ηεο αλάιπζεο ελφο ινγηζκηθνχ θαη απνθαιχπηνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα ή 

αληηθείκελν.  

Έλα απινπζηεπκέλν παξάδεηγκα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρείνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ ινγηζκηθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θαηαγεγξακκέλν 

CyboxObject ζα ήηαλ ηχπνπ File θαη ζα πεξηέρεηαη ζ’ έλα αληηθείκελν CyboxObservable. 

Tα events ζα αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα (θιήζεηο API) πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ θαη ζα πεξηέρνληαη θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο, ζε αληηθείκελα 

CyboxObservable . Σέινο, ε ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ ζα πεξηέρεηαη ζε έλα μερσξηζηφ 

αληηθείκελν ηχπνπ CyboxObservable.  
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Δηθόλα 6-20: UML δηάγξακκα CyboxObservable 

 

CyboxObservables 

 Ζ θιάζε CyboxObservables θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε Observables 

ηεο βηβιηνζήθεο python-cybox. Σα αληηθείκελα ηεο θιάζε είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο 

θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη δνκέο γηα ηελ δεκηνπξγία ζπζηάδσλ απφ αληηθείκελα  

CyboxObservable. Ζ ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ ζπζηάδσλ έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα 

πεξηγξαθήο ζχλζεησλ ελεξγεηψλ, πνπ απνθαιχπηνληαη θαηά ηελ εμέηαζε ελφο 

ινγηζκηθνχ.  

 

Δηθόλα 6-21 : UML δηάγξακκα CyboxObservables 

  

MaecAnalysis 

 Ζ θιάζε MaecAnalysis θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε Analysis ηεο 

βηβιηνζήθεο python-maec. Σα αληηθείκελα ηεο θιάζεο είλαη εθνδηαζκέλα κε κεζφδνπο 

γηα ηελ θαηαζθεπή θαη πξνζζήθε φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ ηα απνηεινχλ. Έλα 

αληηθείκελν ηεο θιάζεο MaecAnalysis αληηθαηνπηξίδεη κία δεδνκέλε αλάιπζε, ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, ζηελ νπνία έρεη ππνβιεζεί ην ινγηζκηθφ γηα ην νπνίν ζπληάζζεηαη ε 

αλαθνξά πνπ πεξηέρεη ηελ αλάιπζε. ε γεληθέο γξακκέο έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε ηνλ αλαιπηή, ηελ πεγή, ηελ κέζνδν, ηνλ ρξφλν, ηπρφλ 

κεηαδεδνκέλα, αλαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηπρφλ ζρφιηα.  
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Δηθόλα 6-22: UML δηάγξακκα MaecAnalysis 

  

MaecBundle 

 Ζ θιάζε MaecBundle  θιεξνλνκεί θαη  επεθηείλεη  ηελ θιάζε Bundle, ηεο 

βηβιηνζήθεο python-maec. Σα αληηθείκελα ηεο θιάζεο MaecBundle αληηπξνζσπεχνπλ 

κία νληφηεηα Bundle ηεο γιψζζαο MAEC. Ωζηφζν, έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο 

MaecBundle είλαη εθνδηαζκέλν κε κεζφδνπο θαηαζθεπήο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

δνκνχλ ηελ νληφηεηα Bundle, ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηεο γιψζζαο MAEC.  
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 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζην θεθάιαην παξνπζίαζεο ηεο γιψζζαο MAEC, κία 

νληφηεηα Bunlde εθθξάδεη, ζηελ νπζία, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ή κέξνο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ελφο ινγηζκηθφ. Απνζθνπψληαο ζηελ έθθξαζε απηήο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ην αληηθείκελν MaecBundle έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ηνπ 

δέληξνπ δηεξγαζηψλ (process tree), ησλ ελεξγεηψλ (actions), ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

απνξξέεη απφ ηηο ελέξγεηεο (behavior) θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ (capabilities).  

 

Δηθόλα 6-23 : UML δηάγξακκα MaecBundle 
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MaecBundleAction 

 Ζ θιάζε MaecBundleAction θιεξνλνκεί θαη επεθηείλεη ηελ θιάζε CyboxAction 

θαη ηελ θιάζε MalwareAction ηεο βηβιηνζήθεο python_maec. Σα αληηθείκελα ηεο 

θιάζεο MaecBundleAction ζπληζηνχλ ηηο νληφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη σο ελέξγεηεο 

(actions) απφ ηα αληηθείκελα MaecBundle. Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο πεξηέρεη ην 

ζχλνιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηγξάθεη κία ελέξγεηα. ε γεληθέο γξακκέο απηή 

εκπεξηθιείεη ηηο θιήζεηο API, ηνλ εθηειέζηκν θψδηθα θαη ηελ ζηνρεπφκελε πιαηθφξκα .  

 

Δηθόλα 6-24 : UML δηάγξακκα MaecBundleAction 

  

MaecMalwareSubject  

 Ζ θιάζε MaecMalwareSubject  απνηειεί επέθηαζε ηεο θιάζεο MalwareSubject 

ηεο βηβιηνζήθεο python-maec. O ζθνπφο ηεο θιάζεο είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαιχζεσλ ζηελ νπνία ππφθεηηαη έλα ινγηζκηθφ 

θαη ηπρφλ αλαβαζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο πεξηέρεη 

δνκέο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ επηκέξνπο ηκήκαηα πιεξνθνξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλάιπζε ελφο ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, ην αληηθείκελν είλαη εθνδηαζκέλν κε κεζφδνπο 

γηα ηελ θαηαζθεπή πςεινχ επηπέδνπ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη άιισλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ ηχπνπ, ηελ πεξηγξαθή ηεο πιαηθφξκαο ιεηηνπξγίαο, ηελ πεξηγξαθή ηεο  

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηελ πεξηγξαθή πηζαλψλ κεζφδσλ απφθξπςεο ηεο 

δνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο. 



 

98 

 

Δηθόλα 6-25 : UML δηάγξακκα MaecMalwareSubject 

 

MaecPackage 

 Ζ θιάζε MaecPackage απνηειεί απφγνλν ηεο θιάζεο Package ηεο βηβιηνζήθεο 

python-maec. Σα αληηθείκελα MaecPackage απνηεινχλ ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

νληνηήησλ πςεινχ επηπέδνπ Package ηεο γιψζζαο MAEC. Δπηπιένλ ηα αληηθείκελα 

απηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζρεηίζεηο νκάδσλ, κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

MaecMalwareSubject, ρξεζηκνπνηψληαο αλαθνξέο πξνο απηά. Σα αληηθείκελα 

MaecPackage ζα απνηειέζνπλ ηα δνκηθά  ζπζηαηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ MaecContainer. 

Ωζηφζν, ε βηβιηνζήθε python-maec δελ ππνζηεξίδεη, ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

αληηθείκελα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ νληφηεηα Container ηεο γιψζζαο MAEC. 
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Δηθόλα 6-26 : UML δηάγξακκα MaecPackage 

 6.4.2.10 Δξγαιεία Γηαρεηξηζηή 

Xml Creator 

Σν script xmlcreator.py ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ ιεμηθψλ ηεο 

γιψζζαο MAEC απφ ην ζρήκα ηεο γιψζζαο.  

Σν script δηαβάδεη θάζε ιεμηθφ ηεο γιψζζαο MAEC θαη δεκηνπξγεί έλα αξρείν 

xml γηα ην θαζέλα, κε ηελ νλνκαζία ηνπ ιεμηθνχ, φπνπ θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ιέμεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιεμηθνχ.  

Κάζε αξρείν xml έρεη, σο ξίδα, ην φλνκα ηνπ ιεμηθνχ θαη απαξηζκεί ηηο ιέμεηο 

πνπ απνηεινχλ ην ιεμηθφ. 

Ζ δνκή ηνπ αξρείνπ xml πεξηγξάθεηαη ζην ζρήκα EnumList.xsd, φπνπ πεξηέρεηαη 

ην ζχλνιν ησλ ιεμηθψλ, σο ζηνηρεία. 

Σέινο, ην script θαηαγξάθεη ηα δεκηνπξγεκέλα αξρεία ζε κία δνκή python 

dictionary, ψζηε λα είλαη εθηθηή,  ε εχθνιε πξφζβαζε ηνπο απφ ηνλ θεληξηθφ Server. Ζ 

δνκή απηή απνζεθεχεηαη ζην αξρείν files_dictionary.json 

   

Signature Creator 

Σν script signaturecreator.py έρεη σο ζθνπφ λα απινπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία 

έθδνζεο, ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη θιεηδηψλ γηα ηα ινγηζκηθά Client. To script  

ελεξγνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε γξακκήο εληνιψλ, πξνζθέξνληαο ζηνλ δηαρεηξηζηή δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. 

Ο πξψηνο ηξφπνο ιακβάλεη  σο φξηζκα ηελ δηαδξνκή ελφο αηηήκαηνο ππνγξαθήο 

ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη παξάγεη ζηελ έμνδν ην πηζηνπνηεηηθφ, ππνγεγξακκέλν απφ 

ηελ αξρή πηζηνπνίεζεο ηνπ θεληξηθνχ Server.    

Ο δεχηεξνο ηξφπνο παξάγεη κφλνο ηνπ έλα θιεηδί RSA γηα ην ινγηζκηθφ Client, ην 

αληίζηνηρν αίηεκα ππνγξαθήο ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηέινο ην ςεθηαθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

Ζ ρξήζε ηνπ script κε φια ηα δπλαηά νξίζκαηα παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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python signaturecreator.py –mode [1 or 2] –req [csr file path]-kname 

[generated key file name] –cpath [openssl.cnf file path]   

 6.4.3 Λνγηζκηθφ Client 

Σν ινγηζκηθφ Client απνηειεί κία απινπνηεκέλε κνξθή πειάηε κεηαθνξάο θαη 

ιήςεο αξρείσλ. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνβνιή, κέζν ελφο 

αζθαινχο θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο, ηνπ πξνο αλάιπζε δείγκαηνο ζηνλ θεληξηθφ Server 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ιήςε απφ ηνλ θεληξηθφ Server ηεο αλάιπζεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

δηαθνξά ηνπ ινγηζκηθνχ απφ ηα αληίζηνηρα  πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο αξρείσλ είλαη φηη 

επηηξέπεη ηελ αζχγρξνλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ  πειάηε θαη ηνπ θεληξηθνχ Server. Ο 

ιφγνο, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ινγηζκηθφ Client, είλαη ε πξνζπάζεηα 

γηα απνθφξηηζε ηνπ θεληξηθνχ Server απφ νπζηαζηηθά αλελεξγέο ζπλδέζεηο, θαζφηη 

παξνπζηάδεηαη κεγάιε δηαθχκαλζε ζηνλ ρξφλν αλάιπζεο ελφο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, 

πνπ θπκαίλεηαη απφ κεξηθά ιεπηά  έσο θαη ψξεο.   

 

Δηθόλα 6-27 : Λνγηζκηθό Client 

 



 

101 

 6.4.3.1 Πξνυπνζέζεηο Λεηηνπξγίαο 

Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ Client, είλαη ε 

εγθαηάζηαζε  ηεο γιψζζαο Python ζηελ κεραλή ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη ηεο βηβιηνζήθεο 

openssl.  

 6.4.3.2 Δγθαηάζηαζε Λνγηζκηθνχ Client  

Ζ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Client επηηπγράλεηαη κε 

ηελ εθηέιεζε ηνπ script setup.py .   

Ζ εθηέιεζε ηνπ script δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα νξίζεη ηελ δηαδξνκή 

ηνπ θαθέινπ, φπνπ ζα βξίζθνληαη ηα πξνο αλάιπζε δείγκαηα θαη ηελ δηαδξνκή ηνπ 

θαθέινπ, φπνπ αλακέλνληαη νη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο έρνπλ σο πξνεπηινγή ην ίδην φλνκα κε ην αξρείν, ηνπ πξνο εμέηαζε δείγκαηνο, 

κε θαηάιεμε xml. ε πεξίπησζε πνπ δελ νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε θάπνηα δηαδξνκή, 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ δηαδξνκή ηνπ script, αλαιφγσο ηελ πεξίπησζε, νη ππνθάθεινη 

malware_pool θαη analysis_results, ψζηε λα θαιπθηνχλ   νη αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο.    

Δπίζεο, ε εθηέιεζε ηνπ script νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ησλ αξρείσλ server.conf 

θαη log.conf, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Client θαη ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο ζπκβάλησλ, αληίζηνηρα.    

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθαινχο επηθνηλσλίαο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, ν κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ιήςε ησλ ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ν ίδηνο κε ηνλ κεραληζκφ πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαιπηή. 

 6.4.3.3 Κχθινο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ Client 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ Client, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηξείο θάζεηο.  

 ΦΑΖ Η : ηελ πξψηε θάζε ν ρξήζηεο ηνπ Client ππνβάιιεη ην πξνο 

αλάιπζε δείγκα ζηνλ θεληξηθφ Server ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ην πέξαζκα ηεο δηαδξνκήο ηνπ δείγκαηνο, σο δεχηεξν 

φξηζκα ηεο εληνιήο  εθηέιεζεο ηνπ iocclient.py . Σν δείγκα απνζηέιιεηαη  

ζην ππνζχζηεκα ηνπ Task Server, ηνπ θεληξηθνχ Server.   
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Δηθόλα 6-28 : Κύθινο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνύ Client 

 ΦΑΖ ΗΗ : Με ηελ απνζηνιή ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ην ινγηζκηθφ 

ηνπ Client ελεξγνπνηεί ηνλ ηνπηθφ Server ιήςεηο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

αλακέλεη γηα ηελ ιήςε ηεο αλάιπζεο.  

 ΦΑΖ ΗΗΗ : ηελ ηξίηε θάζε γίλεηαη ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην 

ππνζχζηεκα ΗoC Server ηνπ θεληξηθνχ Server ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο Client 

απνζεθεχεη ηελ αλάιπζε, ηνπηθά ζηνλ θάθειν analysis_results ή ζ’ απηφλ 

πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ νλνκαζία ηνπ αξρείνπ ηεο αλάιπζεο, 

φπσο πξνειέρζε,  είλαη ε ίδηα κε ηνπ δείγκαηνο πνπ έρεη ζηαιζεί απφ ηνλ 

πειάηε, κε ηελ θαηάιεμε xml.  Σέινο, ην ινγηζκηθφ ηνπ Client ηεξκαηίδεη.   

 6.5  Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγηάο  

Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ  ζπζηήκαηνο είλαη ζπκβαηά κε ηα παξαθάησ 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα: 

 Αλαιπηήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ: Linux Ubuntu 14.04 LTS 

 Κεληξηθφο Server ζπζηήκαηνο: Linux Ubuntu 14.04 LTS 

 Λνγηζκηθφ Client: Linux, Windows πνπ ππνζηεξίδνπλ Python.  

Σν ζχζηεκα δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πεξηβάιινλ εηθνληθψλ κεραλψλ. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ αλαιπηψλ γηα ρξήζε εηθνληθψλ 

κεραλψλ ζηελ θάζε ηεο αλάιπζεο.  
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 7 Δπίινγνο 

 7.1  ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο ζηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάζηεθε ην ζχλνιν ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα έγηλε κία 

εηζαγσγή ζηηο ηερληθέο ζηαηηθήο, δπλακηθήο θαη πβξηδηθήο αλάιπζεο, ζηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εξγαζηεξηαθνχ  πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ αλάιπζε θαη ζηα 

ζχγρξνλα εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο  αλαιπηέο. 

ηελ ζπλέρεηα κειεηήζεθαλ νη επηθξαηνχζεο κεζνδνινγίεο αλίρλεπζεο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδνληαη είηε ζε ππνγξαθέο, είηε ζηελ αλίρλεπζε 

αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο, είηε ζε πξνδηαγξαθέο. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε έλα ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ζπζηήκαηνο αλάιπζεο θαη αλίρλεπζεο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, πνπ ζπλδπάδεη 

κεγάιν κέξνο ησλ ηερληθψλ ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο.  

ην ηξίην ηκήκα, ε κειέηε πξαγκαηεχεηαη ηα πξφηππα νλνκαηνδνζίαο 

θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Γίλεηαη δε , ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη παξνπζίαζε ηνπ πξνηχπνπ  CARO, πνπ απνηειεί ηελ 

βάζε γηα ηελ νλνκαηνδνζία ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο 

αζθαιείαο θαη ηνπο πάξνρνπο antivirus πξνγξακκάησλ. 

ην επφκελν ηκήκα ηεο κειέηεο, παξνπζηάζηεθαλ νη θπξίαξρεο γιψζζεο 

πεξηγξαθήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηελ βηβιηνγξαθία. Δπίζεο 

κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε έγηλαλ εκθαλείο, νη ιφγνη πξνηίκεζεο ηεο γιψζζαο MAEC, 

σο ηελ βάζε ηνπ αλαπηπρζέληνο ζπζηήκαηνο. 

Σέινο, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαζθεπήο IoCs. πκπεξαζκαηηθά, ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 

πνπ ρεηξίδεηαη αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ αλεμάξηεησλ ππνζπζηεκάησλ εκπιέθεη δεηήκαηα 

ζρεδίαζεο ηαπηνρξνληζκνχ δηεξγαζηψλ θαη λεκάησλ, δεηήκαηα επηθνηλσλίαο 

δηεξγαζηψλ, δεηήκαηα δηθηχσζεο θαη θαζψο πξφθεηηαη γηα αλάιπζε θαθφβνπινπ 

ινγηζκηθνχ δεηήκαηα αζθάιεηαο επηθνηλσλίαο θαη απνκφλσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν 

αλαπηπγκέλν ζχζηεκα επηηπγράλεη ηελ απηφκαηε θαηαζθεπή δεηθηψλ επηθηλδπλφηεηαο 

(IoCs), ζε κνξθή ηεο γιψζζαο MAEC, βαζηδφκελν ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ινγηζκηθφ Cuckoo Sandbox θαη ηελ απνζηνιή απηψλ ζηνπο ρξήζηεο, 

πνπ ππνβάιινπλ ζε αλάιπζε ην θαθφβνπιν ινγηζκηθφ. 
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 7.2  Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηνλ αξηζκφ  ησλ δηαζέζηκσλ κεραλψλ πνπ δηαηίζεληαη 

γηα ηελ δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο, νη δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε έλα 

αλαιπηή.  

 7.3  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Ωο επέθηαζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε κίαο 

δηαζχλδεζεο ρξήζηε, ζηελ θαηεχζπλζε ελφο IoC Editor, δηφηη δελ ππάξρεη θάηη αλάινγν 

δηαζέζηκν ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  
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Παξάξηεκα A -  Γηάθνξα 

 A.1 πλνπηηθόο Πίλαθαο Δξγαιείσλ ηαηηθήο Αλάιπζεο Καθόβνπινπ 

Λνγηζκηθνύ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Memory Forensics 

Volatility Απνηειεί κία ζπιινγή εξγαιείσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εμαγσγή  

ςεθηαθψλ ηερλνπξγεκάησλ απφ επκεηάβιεηα ηκήκαηα ηεο κλήκεο.  

LIME Δξγαιείν γηα ηελ εμαγσγή ηκεκάησλ ηεο κλήκεο ζπζηεκάησλ Linux 

θαη ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζην Linux, φπσο ηα android. Καηάιιειν  

γηα ηελ πιήξε θαηαγξαθή ηεο κλήκεο ζπζθεπψλ android.   

EnPack Αλαιπηήο αξρείσλ απεηθφληζεο κλήκεο (memory images), 

πξνεξρφκελα απφ ζπζηήκαηα  Windows ή Linux.  

Άιια: Memoryze, Redline,  Bulk Exractor 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: System File Monitoring 

Sysinternals πιινγή εξγαιείσλ γηα ηελ εμεξεχλεζε  ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ ζε 

πιαηθφξκεο Windows.   

Regshot Δξγαιείν γηα ηελ ζχγθξηζε ζηηγκηφηππσλ αξρείσλ registry ελφο 

ζπζηήκαηνο, πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε κίαο ζεηξάο πξνγξακκάησλ.  

Sysanalyzer Αλαιπηήο θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, παξάγεη αλαθνξά θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη 

αλάιπζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο  αξρείσλ. 

Άιια: Capturebat, Process Hacker, Gmer, Procdot, Radiography, 

Runscanner, Noriben, API Monitor 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Debuggers 

Ollydbg Debugger γηα ζπζηήκαηα 32-bit Windows, πξνζαλαηνιηζκέλνο θπξίσο 

ζηελ απνζθαικάησζε δπαδηθνχ θψδηθα.  

Immunity 

debugger 

Debugger ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ αλάιπζε θαθφβνπινπ ινγηζκηθνχ, ηελ 

ζπγγξαθή exploits, απεπζπλφκελνο θπξίσο ζηνπο αλαιπηέο αζθαιείαο.  

Windbg  O Debugger ηεο Microsoft πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο ζε user-

mode θαη kernel-mode.  
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Άιια: Gdb, Edb 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Disassemblers 

IDA Pro Έλαο απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο disassemblers, κε πξνεγκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παξαγφκελεο assembly 

γιψζζαο απφ ηνλ ρξήζηε. 

Hopper Disassembler γηα δπαδηθφ θψδηθα πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε OS X.  

Capstone Disassembler κε δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θψδηθα δηαθνξεηηθψλ 

αξρηηεθηνληθψλ.   

Άιια: Cerbero Profiler 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Packer  Analysis Detection 

RDG Packer 

Detector 

Αληρλεπηήο packers, cryptors, Compilers, Packers Scrambler, Joiners, 

Installers 

PEiD Αληρλεπηήο packers, cryptors and compilers γηα αξρεία PE. Παξέρεη 

ηξείο δπλαηφηεηεο  ζάξσζεο. 

PackerID Σν αληίζηνηρν ηνπ PEiD, γξακκέλν γηα ζπζηήκαηα Linux. 

Άιια: Windows Packer Detector, Language 2000, ExeScan, Q-Unpack 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: PE Tools 

PE Insider Πξφθεηηαη γηα έλα παξνπζηαζηή εθηειέζηκσλ, πνπ είλαη αλεμάξηεηνο 

ηεο πιαηθφξκαο εθηέιεζεο. Βαζίδεηαη ζηελ ίδηα βάζε κε απηή ηνπ 

Cerbero Profiler. 

CFF Explorer Παξνπζηαζηήο εθηειέζηκσλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απεηθφληζε ηεο 

εζσηεξηθήο δνκήο .ΝΔΣ.  

LordPE Δθηφο απφ ηελ πξνβνιή ησλ εθηειέζηκσλ ππνζηεξίδεη επίζεο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπο, κε ηελ ρξήζε ηνπ PE Editor πνπ παξέρεη.  

Άιια: PEView, PE Explorer,ChimPrec,Malcode Analysis Pack, 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: Hex Editors 

HEXPlorer Γεθαεμαδηθφο θεηκελνγξάθνο γηα ζπζηήκαηα Windows 

010 Editor Γεθαεμαδηθφο θεηκελνγξάθνο κε ελζσκαησκέλεο πξνεγκέλεο ηερληθέο 

επεμεξγαζίαο θαη πξνβνιήο δπαδηθψλ αξρείσλ.  

BinText Δμάγεη ζπκβνινζεηξέο απφ δπαδηθά αξρεία.  

Άιια: Hackman Hex Editor, HXD 
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