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Περίληψη 

Η έκρηξη της ανάπτυξης του Διαδικτύου και των υπηρεσιών του δημιουργεί την 

ανάγκη για όλο και μεγαλύτερο εύρος ζώνης στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Τα δίκτυα 

4G-LTE επιτρέπουν υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, 100Mbps στην 

καθοδική ζεύξη (downlink) και 50Mbps στην ανοδική ζεύξη (uplink) και υποστηρίζουν 

τη διαλειτουργικότητα με άλλες τεχνολογίες, όπως το GSM, GPRS, το UMTS, το 

WLAN. Επιπλέον, υποστηρίζεται κλιμακούμενο  εύρος ζώνης, από 1.25MHz μέχρι 

20MHz. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν την τεχνολογία LTE πολύ ελκυστική  τόσο για 

τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες. Η υψηλή απόδοση του συστήματος, όμως, 

ακολουθείται και από αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας συγκριτικά με προηγούμενες 

γενιές δικτύων στην κινητή τηλεφωνία; Ποιες είναι οι πιθανές ευπάθειες των δικτύων 

4G-LTE; Σε ποιο βαθμό απειλείται η ασφάλεια του συστήματος από επιθέσεις; 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη και η μελέτη ζητημάτων ασφάλειας που 

προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων 4G-LTE. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία εστιάζει 

σε βασικές ευπάθειες και κινδύνους που εμφανίζουν τα δίκτυα 4G-LTE ως προς την 

ασφαλή διακίνηση δεδομένων, καθώς και σε επιθέσεις που δύναται να εκμεταλλευτούν 

αυτές τις αδυναμίες τους. Στόχοι είναι ο εντοπισμός και η αποσαφήνιση των ευπαθειών 

του συστήματος, η καταγραφή και η ανάλυση επιθέσεων έναντι της εμπιστευτικότητας, 

της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αυθεντικότητας της πληροφορίας που 

διακινείται. Συμπληρωματικά επιχειρείται η ανάδειξη τεκμηριωμένων προτάσεων για 

την ασφάλεια της πληροφορίας ως προς αυτές τις τέσσερις βασικές της ιδιότητες. Στην 

εργασία καταδεικνύεται πως η ασφάλεια της πληροφορίας στα δίκτυα 4G-LTE είναι 

αναβαθμισμένη και ενισχυμένη σε σχέση με την ασφάλεια σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

παλαιότερης τεχνολογίας, αλλά βασίζεται κατεξοχήν στο μοντέλο ασφάλειας των 

δικτύων 3G. Ταυτόχρονα, όμως, νέοι κίνδυνοι αναδύονται στα δίκτυα 4G-LTE εξαιτίας 

της "ανοιχτής" αρχιτεκτονικής τους.  

Λέξεις Κλειδιά:  

ασφάλεια δικτύων, 4G-LTE, ευπάθειες, επιθέσεις
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Abstract 

The explosion of Internet development and services creates the need for 

increasing bandwidth in mobile telecommunications. 4G-LTE networks allow higher 

data rates, 100Mbps in the downlink and 50Mbps in the uplink, and support 

interoperability with other technologies, such as GSM, GPRS, UMTS, WLAN. It is also 

supported scalable bandwidth from 1.25MHz to 20MHz. These features make the LTE 

technology very attractive for both businesses and individuals. However, is high 

efficiency of the system followed by upgrading the level of security compared to 

previous network generations in mobile telephony? What are the possible vulnerabilities 

of 4G-LTE? To what extent the system is threatened by attacks? 

The aim of this thesis is to promote security issues arising from the use of 4G-

LTE networks. Specifically, it focuses on key vulnerabilities and risks that 4G-LTE 

networks have in the secure data trafficking, as well as on attacks that can exploit these 

weaknesses. Objectives are to identify and clarify the vulnerabilities of the system, the 

recording and the analysis of attacks against the confidentiality, integrity, availability and 

authenticity of the information transferred. Additionally, it is attempted to highlight 

evidence-based proposals for information security with respect to these four basic 

properties. In the thesis it is demonstrated that the information security in 4G-LTE 

networks is upgraded and enhanced relative to the security in prior art mobile telephone 

networks, but predominantly is based on the security model of 3G networks. At the same 

time, however, new risks emerge to 4G-LTE networks due to their "open" architecture. 

Keywords:  

network security, 4G-LTE, vulnerabilities, network attacks 



v 

Πρόλογος – Ευχαριστίες (προαιρετικό) 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή μου κ. Μαυρίδη Ιωάννη για την άριστη, 

παραγωγική και ιδιαίτερα χρήσιμη συνεργασία που είχα μαζί του, καθώς και για την 

καθοδήγησή του και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις του προκειμένου να βελτιώσω και 

να φέρω εις πέρας τη διπλωματική μου εργασία. 

Πάνω απ' όλα, ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου τη μητέρα μου και τον 

πατέρα μου για τη συμπαράσταση και την αμέριστη υποστήριξή τους σε κάθε πτυχή της 

καθημερινότητάς μου καθ' όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου, από την 

πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται στη μητέρα μου και στον πατέρα μου



 

vii 

Περιεχόμενα 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή………………………………………………………………….. 1 

1o  ΜΕΡΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Κεφάλαιο 2: Τεχνική ορολογία…………………………………………………………. 4 

2.1 Γενικές έννοιες και ορισμοί δικτύων επικοινωνιών………………………………... 4 

2.2 Εξειδικευμένες έννοιες δικτύων 4G-LTE………………………………………….. 8 

2.3 Βασικές διαφορές δικτύων 4G με δίκτυα άλλων γενιών………………………….. 11 

Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική δικτύων 4G-LTE……………………………………….. 15 

3.1 Δομικά στοιχεία 4G-LTE…………………………………………………………. 16 

3.2 Αρχιτεκτονική UE………………………………………………………………… 18 

3.3 Αρχιτεκτονική Ε-UTRAN………………………………………………………… 19 

3.4 Αρχιτεκτονική EPC……………………………………………………………….. 23 

3.5 Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων……………………………………………………... 28 

2ο ΜΕΡΟΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G-LTE 

Κεφάλαιο 4: Βασικές ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE............................................... 36 

4.1    Επισκόπηση στην ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων……………. 37 

4.2    Ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE……………………………………………….. 55 

4.2.1.Ευπάθεια #1:  «Επίπεδη» αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE…..………... 57 

4.2.2 Ευπάθεια #2:   Παρεμπόδιση / Παρεμβολές σήματος LTE….……………… 58 

4.2.3 Ευπάθεια #3: Περιορισμένες δυνατότητες ασφάλειας 4G-LTE τερματικού 

εξοπλισμού χρήστη UE……………………………………. 59 

4.2.4 Ευπάθεια #4:   Επισφάλεια των σταθμών βάσης eNBs / femtocells………… 61 

4.2.5 Ευπάθεια #5:   Προαιρετική κρυπτογράφηση (IPsec) στο σύνδεσμο S1-U… 62 

4.2.6 Ευπάθεια #6: Κενό ασφάλειας στο μηχανισμό EPS-AKA / Αποκάλυψη του 

IMSI………………………………………………………… 64 

4.2.7 Ευπάθεια #7:   Αδυναμίες του υποσυστήματος IMS / μηχανισμός ΑΚΑ…… 67 

4.2.8 Ευπάθεια #8: Ανεπαρκής προστασία μηνυμάτων ελέγχου του πρωτοκόλλου  

RRC…………………………………………………………. 72 

4.2.9   Ευπάθεια #9:    Εκπομπή C-RNTI χωρίς κρυπτογράφηση………………….73 

4.2.10 Ευπάθεια #10:  Υπηρεσίες VoLTE / Αδυναμίες του πρωτοκόλλου SIP……74 

4.2.11 Ευπάθεια #11: Κενά ασφάλειας στη διαχείριση κλειδιών EPS-ΑΚΑ κατά τη   

μεταπομπή του UE………………………………………... 76 



 

viii 

Κεφάλαιο 5: Επιθέσεις στα δίκτυα 4G-LTE…………………………………………. 80 

5.1  Εμπιστευτικότητα διακινούμενης πληροφορίας ………………...………………. 82 

5.1.1 Επίθεση #1: «Κρυφάκουσμα» / Σύλληψη πακέτων…………………………. 84 

5.1.2 Επίθεση #2: «Κρυφάκουσμα»  / Υποκλοπή πακέτων……………………….. 86 

5.2  Ακεραιότητα δεδομένων.....................…………………………………………… 89 

5.2.1 Επίθεση #3: Πλαστογράφηση IP διεύθυνσης με μηνύματα SIP/ Υπηρεσίες  

VoLTE……………………………………………………….. 91 

5.3  Διαθεσιμότητα υπηρεσιών……………...………………………………………. 98 

5.3.1 Επίθεση #4: Επίθεση DoS στην εναέρια διεπαφή του LTE / Υποβάθμιση  

παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου 4G-LTE………………... 100 

5.3.2 Επίθεση #5: Επίθεση DoS στην εναέρια διεπαφή του LTE / Άρνηση παροχής  

του συνόλου των δικτυακών υπηρεσιών…………………….. 103 

5.3.3 Επίθεση #6: Επίθεση DoS στην εναέρια διεπαφή του LTE / Άρνηση παροχής 

συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών………………………. 104 

5.3.4 Επίθεση #7: Επίθεση DoS στο σχήμα πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-

AKA………………………………………………………… 106 

5.3.5 Επίθεση #8: Επίθεση DoS / Ψευδείς αναφορές κατάστασης καταχωριστών.108 

5.3.6 Επίθεση #9: Επίθεση DoS / «Έξυπνες» Παρεμβολές ραδιοσημάτων……… 112 

5.4  Πιστοποίηση αυθεντικότητας οντοτήτων………………………………………. 116 

5.4.1 Επίθεση #10: Παράλληλες σύνοδοι (parallel sessions) / Ανακατεύθυνση 

μηνυμάτων………………….…………………………….. 124 

Κεφάλαιο 6: Μέτρα προστασίας στα δίκτυα 4G-LTE....................………………... 129 

6.1  Προστασία της εμπιστευτικότητας……………………………………………... 130 

6.2  Προστασία της ακεραιότητας…………………………………………………... 136 

6.3  Προστασία της διαθεσιμότητας………………………………………………… 142 

6.4   Προστασία της πιστοποίησης αυθεντικότητας………………………………… 146 

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα…………………………………………………………. 150 

 

Βιβλιογραφία ξενόγλωσση…………………………………………………………… 153 

Βιβλιογραφία ελληνική………………………………………………………………. 160 

 



 

ix 

Κατάλογος  Εικόνων  

Εικόνα  2-1: Καθυστέρηση μεταφοράς : 4 είδη καθυστέρησης ......................................... 7 

Εικόνα 2-2: Ενοποίηση ετερογενών δικτύων σε ένα κεντρικό δίκτυο βασισμένο στο 

πρωτόκολλο IP ........................................................................................... 13 

Εικόνα 3-1:  Γενική αρχιτεκτονική δικτύων 4G .............................................................. 15 

Εικόνα 3-2:  Επίπεδη αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE / Σύγκριση με 2G, 3G ........ 16 

Εικόνα 3-3: Εξέλιξη της 3G στην απλούστερη αρχιτεκτονική 4G-LTE .......................... 16 

Εικόνα 3-4: Δομικά στοιχεία αρχιτεκτονικής υψηλού επιπέδου  4G-LTE. ……………..16 

Εικόνα 3-5: Τα τρία βασικά δομικά στοιχεία του δικτύου-κορμού EPC ......................... 17 

Εικόνα 3-6:  Βασικά δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής 4G-LTE ................................ 18 

Εικόνα 3-7:  Εσωτερική αρχιτεκτονική UE ..................................................................... 18 

Εικόνα 3-8:  Εσωτερική αρχιτεκτονική E-UTRAN ......................................................... 19 

Εικόνα 3-9:  Οι διεπαφές S1 και X2 στο E-UTRAN ....................................................... 20 

Εικόνα 3-10: Στοίβα πρωτοκόλλων της εναέριας διεπαφής S1 ....................................... 21 

Εικόνα 3-11: Η στοίβα πρωτοκόλλων της διεπαφής X2 .................................................. 22 

Εικόνα 3-12: Αίτημα του UE στο eNB για αρχική εγκατάσταση κλήσης ....................... 23 

Εικόνα 3-13: Βασική αρχιτεκτονική του δικτύου-κορμού EPC (χωρίς HSS, PCRF) ..... 24 

Εικόνα 3-14: Εσωτερική αρχιτεκτονική του δικτύου-κορμού EPC (με HSS, PCRF) ..... 26 

Εικόνα 3-15: Η αρχιτεκτονική 4G-LTE συνδυαστικά με άλλα δίκτυα ........................... 28 

Εικόνα 3-16: Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων υψηλού επιπέδου του LTE ......................... 29 

Εικόνα 3-17: Ροή μηνυμάτων επιπέδου-ελέγχου και επιπέδου-χρήστη στο EPS ............ 29 

Εικόνα 3-18: Αρχιτεκτονική επιπέδου-ελέγχου και επιπέδου-χρήστη ............................ 29 

Εικόνα 3-19: Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων του E-UTRAN ............................................ 30 

Εικόνα 3-20: Στρώμα μη πρόσβασης και στρώμα πρόσβασης της εναέριας διεπαφής ... 31 

Εικόνα 3-21: Στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-χρήστη .............................................. 32 

Εικόνα 3-22: Στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-ελέγχου μεταξύ UE και ΜΜΕ .......... 33 

Εικόνα 3-23: Στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-ελέγχου του LTE .............................. 34 

Εικόνα 4-1:Επικοινωνία με χρήση συμμετρικής κρυπτογράφησης ................................. 44 

Εικόνα 4-2: Επικοινωνία με χρήση ασυμμετρικής κρυπτογράφησης .............................. 45 

Εικόνα 4-3: Αποστολή και λήψη ψυφιακά υπογεγραμμένου μηνύματος ........................ 47 

Εικόνα 4-4: Λίστες ελέγχου πρόσβασης ACLs ................................................................ 47 

Εικόνα 4-5: Σχέση πρωτοκόλλων ασφαλείας και στοίβας OSI ....................................... 50 



 

x 

Εικόνα 4-6: Εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall) μεταξύ δυο δικτύων .............. 51 

Εικόνα 4-7: Χρήση συστήματος IDS για την ενίσχυση της ασφάλειας ........................... 52 

Εικόνα 4-8: Εγκατάσταση σύνδεσης VPN ....................................................................... 53 

Εικόνα 4-9: Παρεμπόδιση / Παρεμβολές σήματος (LTE signal jamming)...................... 59 

Εικόνα 4-10: Τύποι κυψελών στην κινητή τηλεφωνία .................................................... 61 

Εικόνα 4-11: Προστασία σήματος στις διεπαφές (προδιαγραφές 3GPP) ........................ 63 

Εικόνα 4-12: Προαιρετική κρυπτογράφηση στη διεπαφή S1-U ...................................... 63 

Εικόνα 4-13: Εκτιμήσεις αποδοχής & υλοποίησης του IPsec σε eNBs ........................... 64 

Εικόνα 4-14: Διαδικασία αμοιβαίας πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-AKA .............. 65 

Εικόνα 4-15: Διαδικασία αρχικής αναγνώρισης του UE από τη MME και εγκατάστασης 

ασφαλούς συνεδρίας (με χρήση συμμετρικού κλειδιού) ........................... 66 

Εικόνα 4-16: Το πρώτο αίτημα (μήνυμα (1)) αναγνώρισης του UE από τη ΜΜΕ ......... 67 

Εικόνα 4-17: To υποσύστημα IMS και τα βασικά δομικά του στοιχεία .......................... 68 

Εικόνα 4-18: Τα μηνύματα 1-9 του μηχανισμού AKA του IMS δεν προστατεύονται κατά 

τη διαδικασία εγγραφής την πρώτη φορά  ................................................. 69 

Εικόνα 4-19: Ο μηχανισμός AKA του IMS / Επανεγγραφή (και πιστοποίηση της 

ταυτότητας) του SIP Agent A στο οικείο δίκτυο ....................................... 71 

Εικόνα 4-20: Αρχιτεκτονική 4G-LTE δικτύου για VoLTE ............................................. 74 

Εικόνα 4-21: Τυπικό SIP INVITE μήνυμα (request) ....................................................... 75 

Εικόνα 4-22:Ιεραρχημένη παραγωγή κλειδιών κρυπτογράφησης στο μηχανισμό 

πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-AKA .................................................. 77 

Εικόνα 4-23:Περιγραφή κλειδιών κρυπτογράφησης του EPS-AKA ............................... 77 

Εικόνα 4-24: Διαχείριση κλειδιών του EPS-AKA σε περίπτωση μεταπομπής του UE 

λόγω κινητικότητας (inter-eNB handover) ................................................ 78 

Εικόνα 5-1: Πιθανά σημεία εκδήλωσης επιθέσεων σε δίκτυα 4G-LTE .......................... 80 

Εικόνα 5-2: Στοίβα πρωτοκόλλων επιπέδου-χρήστη και επιπέδου-ελέγχου ................... 86 

Εικόνα 5-3: Ροή μηνυμάτων ελέγχου  Inter-RAT μεταπομπής του UE .......................... 88 

Εικόνα 5-4: SIP μηνύματα (μέθοδοι και χρήσεις) ........................................................... 92 

Εικόνα 5-5: Διαδικασία εγγραφής για παροχή υπηρεσιών VoLTE ................................. 93 

Εικόνα 5-6: Τροποποιημένο SIP SUBSCRIBE μήνυμα / Εμβολή του MSISDN του UE-

«θύματος» .................................................................................................. 94 

Εικόνα 5-7: SIP NOTIFY μήνυμα (απόκριση) του SIP εξυπηρετητή CSCF με την IP 

διεύθυνση του UE-«θύματος» ................................................................... 95 



 

xi 

Εικόνα 5-8: Επίθεση με πλαστογραφημένη IP διεύθυνση / αποστολή μεγάλου όγκου 

δεδομένων-υπερχρέωση του UE ................................................................ 96 

Εικόνα 5-9: Τεχνική ανίχνευσης «ασυνήθιστων» SIP SUBSCRIBE μηνυμάτων ........... 97 

Εικόνα 5-10: Επίθεση DoS - Άρνηση παροχής υπηρεσιών 4G-LTE ............................. 102 

Εικόνα 5-11: Επίθεση DoS - Άρνηση παροχής στο UE κάθε δικτυακής υπηρεσίας ..... 104 

Εικόνα 5-12: Επίθεση DoS στο σχήμα ταυτοποίησης οντοτήτων EPS-AKA  .............. 107 

Εικόνα 5-13:Επίθεση DoS – Αποστολή ψευδούς αναφοράς κατάστασης των 

καταχωριστών του αυθεντικού UE από τον εισβολέα ............................. 110 

Εικόνα 5-14: Περίοδος DRX (Discontinous Reception) του UE ................................... 110 

Εικόνα 5-15: Κουπόνι μιας χρήσης ................................................................................ 111 

Εικόνα 5-16: Κύρια κανάλια φυσικού επιπέδου του LTE ............................................. 113 

Εικόνα 5-17: Επίδραση της επίθεσης Uplink smart jamming ........................................ 114 

Εικόνα 5-18: Διαδικασία ταυτοποίησης οντοτήτων EPS-AKA ..................................... 119 

Εικόνα 5-19:Διαγραμματική αναπαράσταση του υπολογισμού παραμέτρων του 

διανύσματος ταυτοποίησης AV στην HSS .............................................. 121 

Εικόνα 5-20: Διαγραμματική αναπαράσταση των υπολογισμών στη USIM ................. 122 

Εικόνα 5-21: Ιεραρχία κλειδιών κρυπτογράφησης EPS-AKA ...................................... 124 

Εικόνα 5-22: Ο αντίπαλος Α «εκ των έσω» (συνδρομητής του δικτύου) υποδύεται το 

νόμιμο συνδρομητή U’ στη ΜΜΕ και διαμοιράζεται το κοινόχρηστο κλειδί 

συνεδρίας  KASME  με τη ΜΜΕ, χωρίς την ανάμειξη του U’ ................... 126 

Εικόνα 6-1: Προτεινόμενη λύση για την υποκλοπή IMSI με χρήση PMSI ................... 133 

Εικόνα 6-2:Ενσωμάτωση τεχνολογίας «System Virtualization» ακόμη και σε smartphone 

(Android)..................................................................................................... 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 

Κατάλογος  Πινάκων  

Πίνακας 2-1: Βασικές διαφορές δικτύων 4G με δίκτυα 1G, 2G, 3G ............................... 14 

Πίνακας 3-1 : LTE διεπαφές ............................................................................................ 26 

Πίνακας 5-1: Επιθέσεις στα διάφορα επίπεδα του μοντέλου αναφοράς Διαδικτύου ....... 82 

Πίνακας 5-2: Όροι που χρησιμοποιούνται στο μηχανισμό EPS-AKA .......................... 119 

 



 

xiii 

Συμβολισμοί – Συντομογραφίες - Επεξηγήσεις 

1G: δίκτυα 1
ης

 γενιάς 

2G: δίκτυα 2
ης 

γενιάς 

3G: δίκτυα 3
ης

 γενιάς 

3GPP (3
rd

 Generation Partnership Project): οργανισμός που συγκροτήθηκε από τη 

συνεργασία ενώσεων τηλεπικοινωνιακών εταιριών για την καθιέρωση του ενιαίου 

προτύπου κινητής τηλεφωνίας 3G και την περαιτέρω εξέλιξή του 

4G: δίκτυα 4
ης

 γενιάς 

ΑΚΑ / EPS-AKA (Authentication and Key Agreement): μηχανισμός (πρωτόκολλο) 

για την πιστοποίηση αυθεντικότητας και συμφωνίας κλειδιών κρυπτογράφησης μεταξύ 

της USIM (UE) και ενός ΝΕ του δικτύου 3G /  του EPS αντίστοιχα 

AMPS (Advanced Mobile Phone Service):  το πρώτο σύστημα κινητών 

τηλεπικοινωνιών που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ 

AS (Access Stratum): Στρώμα Πρόσβασης που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία 

μεταξύ του UE και του eNB. Το σύνολο των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για τη 

μεταξύ τους επικοινωνία ονομάζονται «πρωτόκολλα AS»  

Backhaul (in the LTE network): το σύνολο των λογικών διεπαφών X2 και S1 του EPS   

Baseband: ένα είδος μετάδοσης δεδομένων κατά το οποίο το ψηφιακό ή αναλογικό 

σήμα εκπέμπεται στο βασικό εύρος συχνοτήτων (βασική μπάντα συχνοτήτων) ενός 

μοναδικού καναλιού επικοινωνίας, χωρίς καμία προηγούμενη διαμόρφωσή του σε άλλη 

μπάντα. Συνήθως χρειάζεται η διαμόρφωση και η πολύπλεξη του σήματος με άλλα 

δεδομένα για τη μετάδοσή του σε άλλες μπάντες συχνοτήτων, εκτός από την περίπτωση 

του πρωτοκόλλου Ethernet που μεταδίδει το μη διαμορφωμένο σήμα (αυθεντικό) στη 

βασική μπάντα. 

BGP (Border Gateway Protocol): πρωτόκολλο συνοριακών πυλών που επιτρέπει την 

δρομολόγηση πακέτων και την ανταλλαγή πληροφοριών προσβασιμότητας μεταξύ 

αυτόνομων συστημάτων στο διαδίκτυο 

CDMA (Code Division Multiplexing Access):  τεχνική πολυπλεξίας του σήματος για 

την ταυτόχρονη πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης πολλαπλών χρηστών – όλοι οι χρήστες 

χρησιμοποιούν το κανάλι επικοινωνίας ταυτόχρονα με διαφορετική κωδικοποίηση  

CN (Core Network): δίκτυο-κορμός   
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C-PDU (Control Protocol Data Unit): μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου (μήνυμα με 

πληροφορίες ελέγχου) 

C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier): προσωρινό αναγνωριστικό του 

ραδιοδικτύου σε επίπεδο κυψέλης 

D-PDU (Data Protocol Data Unit): μονάδα δεδομένων πρωτοκόλλου (μήνυμα με 

δεδομένα)  

DRX period (Discontinuous data Reception): η περίοδος κατά την οποία ο δέκτης 

σήματος της τερματικής συσκευής είναι ανενεργός (και επομένως δεν πραγματοποιείται 

αποστολή / λήψη δεδομένων) για εξοικονόμηση μπαταρίας και ενέργειας του UE 

EAP-AKA (Enhanced Authentication Protocol - Authentication and Key 

Agreement): μηχανισμός ενισχυμένου πρωτοκόλλου πιστοποίησης αυθεντικότητας και 

συμφωνίας κλειδιών κρυπτογράφησης μεταξύ της USIM (UE) που βρίσκεται σε δίκτυο 

non-3GPP (πχ, WLAN) και ενός στοιχείου (NE) του EPS 

ECGI (E-UTRAN Cell Global Identity): κάθε κυψέλη στο δίκτυο έχει τρεις τύπους 

αναγνωριστικών: το PCI, το ECI και το ECGI. Το ECGI χρησιμοποιείται για την 

αναγνώριση μιας κυψέλης οπουδήποτε στον κόσμο. Πρόκειται για μοναδικό 

αναγνωριστικό κάθε κυψέλης σε οποιοδήποτε δίκτυο παγκοσμίως.   

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution):  πρότυπο σύστημα κινητών 

τηλεπικοινωνιών στα δίκτυα 2G που αποτελεί εξέλιξη του GPRS (2G)  

FDMA (Frequency Division Multiplexing Access): τεχνική πολυπλεξίας του σήματος 

για την ταυτόχρονη πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης πολλαπλών χρηστών – ένας χρήστης 

χρησιμοποιεί αποκλειστικά το κανάλι επικοινωνίας 

GPRS (General Packet Radio Service):  πρότυπο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών 

(2G) 

GTP (GPRS Tunneling Protocol): πρωτόκολλο διοχέτευσης που χρησιμοποιείται στις 

διεπαφές S1 και S5/S8 του EPC 

GUTI (Globally Unique Temporary Id): προσωρινό αναγνωριστικό που εκδίδει η 

ΜΜΕ και το αναθέτει στο UE, το οποίο όταν χρειαστεί το στέλνει στο eNB και από εκεί 

στη MME για έλεγχο ταυτοποίησης, ώστε να αποφεύγεται το δυνατόν η διαρκής χρήση 

(όταν απαιτείται) του πραγματικού IMSI του UE. Το GUTI εισήχθη στα δίκτυα 4G.    

Handover / Handoff: μεταπομπή σύνδεσης (τηλεφωνική συνεδρία ή/και συνεδρία 

δεδομένων), δηλαδή μη αντιληπτή από το συνδρομητή μεταφορά μιας σύνδεσης από ένα 

σταθμό βάσης σε άλλο καθώς το κινητό τερματικό του χρήστη περνάει τα όρια της 
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κυψέλης. Αν πραγματοποιείται μεταπομπή από σταθμό βάσης τεχνολογίας 4G-LTE 

(eNB) σε σταθμό βάσης τεχνολογίας 2G-GSM (BS) πρόκειται για κάθετη μεταπομπή 

(vertical handover). Αν πραγματοποιείται μεταπομπή από σταθμό βάσης σε σταθμό 

βάσης ίδιας τεχνολογίας δικτύων πρόκειται για οριζόντια μεταπομπή (horizontal 

handover)   

ΗN (Home Network): το οικείο δίκτυο εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών στο 

οποίο ανήκει ο συνδρομητής 

HNI (Home Network Identity): αναγνωριστικό του οικείου δικτύου και προκύπτει από 

το συνδυασμό MNC και MCC  

ISP (Internet Service Provider): πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου 

IMEI (International Mobile station Equipment  Identity): διεθνές αναγνωριστικό 

ταυτοποίησης τερματικής συσκευής 

IMS (IP Multimedia Subsystem): το υποσύστημα πολυμέσων του EPS 

IMSI (International Mobile Subscriber Identity):   διεθνές αναγνωριστικό 

ταυτοποίησης συνδρομητή. Προκύπτει από το συνδυασμό HNI και MSIN 

IP (Internet Protocol): το δημοφιλές πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ Η/Υ της 

στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP  

KDF (Key Derivation Function): συνάρτηση (λειτουργία) παραγωγής κλειδιών 

κρυπτογράφησης στο μηχανισμό πιστοποίησης ταυτότητας οντοτήτων EPS-AKA (και 

EAP-AKA) 

MCC (Mobile Country Code): κωδικός χώρας της κινητής συσκευής για την 

αναγνώριση της χώρας στην οποία ανήκει ένας συνδρομητής 

MIB (Master Information Block) messages: μηνύματα εκπομπής που μεταδίδονται 

από το eNB  

ΜΙΜΟ (Multiple In Multiple Out): τεχνολογία πολλαπλών κεραιών εκπομπής & 

πολλαπλών κεραιών λήψης που χρησιμοποιείται στα 4G-LTE δίκτυα (τόσο στους 

σταθμούς βάσης eNBs όσο και στα κινητά τερματικά UEs)  

MNC (Mobile Network Code): κωδικός δικτύου της κινητής συσκευής για την 

αναγνώριση του δικτύου στο οποίο ανήκει ένας συνδρομητής 

MNO (Mobile Network Operator): πάροχος δικτυακών υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας (φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου) 

MSIN (Mobile Subscriber Identification Number): αριθμός αναγνώρισης κινητής 

συσκευής συνδρομητή 
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Narrowband: στις τηλεπικοινωνίες νοείται η εκπομπή σήματος φωνής σε περιορισμένο 

εύρος συχνοτήτων ενός καναλιού επικοινωνίας (συνήθως στα 300 – 3400 Hz), 

αξιοποιώντας λιγότερο από το διαθέσιμο εύρος ζώνης του καναλιού 

NAS (Non-Access Stratum): Στρώμα Μη Πρόσβασης για την ανταλλαγή μηνυμάτων 

σηματοδοσίας μεταξύ UE και ΜΜΕ. Το σύνολο των πρωτοκόλλων που 

χρησιμοποιούνται για τη μεταξύ τους επικοινωνία ονομάζονται «πρωτόκολλα NAS»  

ΝΕ (Network Entity / Element): στοιχείο ή κόμβος του δικτύου, πχ MME  

Non-3GPP technologies: δίκτυα όπως WiMAX, WLAN, CDMA-2000 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access):  τεχνική 

πολυπλεξίας του σήματος (περισσότερα του ενός φέροντα σήματα μεταδίδονται 

ταυτόχρονα σε «ορθογώνιες» συχνότητες μεταξύ τους) για την ταυτόχρονη πρόσβαση 

στο μέσο μετάδοσης πολλαπλών χρηστών στα δίκτυα LTE για την καθοδική ζεύξη 

(downlink) – ο σταθμός βάσης χρησιμοποιεί το κανάλι για να στείλει ταυτόχρονα σε 

όλους τους χρήστες μέσω πολύ κοντινών αλλά καλά διαχωρισμένων συχνοτήτων 

OSI (Open System Interconnection): μοντέλο διασύνδεσης ανοιχτών συστημάτων 

PCEF (Policy Control Enforcement Function): λειτουργία δημιουργίας και ελέγχου 

πολιτικών που επιτελεί η πύλη P-GW του δικτύου-κορμού EPC 

PCI (Physical Cell Identity): αναγνωριστικό της κυψέλης στην οποία βρίσκεται ο eNB-

«στόχος» (Target eNB). Πρακτικά, πρόκειται για έναν αριθμό από 0 έως 503 που 

χρησιμοποιείται για τη διάκριση της κάθε κυψέλης από γειτονικές κυψέλες. 

PDNs (Public Data Networks): δημόσια δίκτυα πακέτων δεδομένων 

PDP (Packet Data Protocol): πρωτόκολλο μεταφοράς πακέτων δεδομένων που 

χρησιμοποιείται στα ασύρματα δίκτυα GPRS / HSDPA. 

PDP context: όρος που χρησιμοποιείται στα κινητά ασύρματα δίκτυα που υποδεικνύει 

μια λογική σύνδεση μεταξύ MS (κινητού σταθμού, ή UE στην ορολογία του LTE) και 

PDN (δημόσιου δικτύου δεδομένων) που είναι «ενεργή» σε ένα δίκτυο GPRS. 

PDUs (Protocol Data Units): μονάδες δεδομένων πρωτοκόλλου - οι τροποποιημένες 

(προσθήκη πληροφοριών) μονάδες δεδομένων που προκύπτουν από την επεξεργασία 

των μονάδων SDUs. Γενικά, πρόκειται για πακέτα αν το αντίστοιχο πρωτόκολλο είναι το 

IP, για τμήματα / δεδομενογράμματα αν το αντίστοιχο πρωτόκολλο είναι το TCP/UDP, 

για πλαίσια αν το αντίστοιχο πρωτόκολλο είναι το Ethernet, κ.ο.κ. Κάθε PDU, φέρει 

πληροφορίες για τη διεύθυνση πηγής, τη διεύθυνση προορισμού, τα δεδομένα, τον τύπο 

πρωτοκόλλου που μπορεί να επεξεργαστεί το PDU, κλπ  
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PLMN (Public Land Mobile Network): δημόσιο επίγειο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας  

PRB (Physical Resource Block): μονάδα κατανομής των φυσικών πόρων της εναέριας 

διεπαφής του LTE που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού (scheduling 

algorithm). Η ελάχιστη μονάδα (μπλοκ διατιθέμενων φυσικών πόρων) εκπομπής χρήστη 

στα κοινόχρηστα κανάλια του ραδιοφάσματος είναι ένα PRB. Κάθε PRB περιλαμβάνει 

12 υποφέροντα σήματα (subcarriers) που μεταφέρουν πληροφορία 

P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identifier): προσωρινό αναγνωριστικό 

μηνύματος εκπομπής «paging» που εκπέμπεται στο ραδιοδίκτυο από το eNB για τον 

εντοπισμό ενός συγκεκριμένου χρήστη 

PSTN (Public Switched Telephone Network):  δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής 

κυκλώματος  

QoS (Quality of Service): εφαρμογές με απαιτήσεις για μετάδοση πακέτων κατά 

προτεραιότητα και με σταθερούς και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, όπως VoIP, Video 

Streaming 

RAN (Radio Access Network): το ραδιοδίκτυο πρόσβασης (μεταξύ UE και σταθμού 

βάσης)  

RNC (Radio Network Controller): ελεγκτής πρόσβασης του ραδιοδικτύου στα δίκτυα 

3G 

Roaming: ο συνδρομητής σε κατάσταση περιαγωγής. Αλλάζει και η ΜΜΕ που 

εξυπηρετεί το UE σε κατάσταση περιαγωγής 

RTCP (Real-time Transport Control Protocol): πρωτόκολλο ελέγχου μεταφοράς 

πραγματικού χρόνου 

SC-FDMA (Single Frequency Division Multiplexing Access):  τεχνική πολυπλεξίας 

του σήματος για την ταυτόχρονη πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης πολλαπλών χρηστών 

στα δίκτυα LTE για την ανοδική ζεύξη (uplink). 

SCTP (Stream Control Transmission Protocol): πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης 

ροών – αποτελεί εξέλιξη του αξιόπιστου πρωτοκόλλου TCP  

SDP(Session Description Protocol): πρωτόκολλο περιγραφής συνόδου  

SDUs (Service Data Units):  μονάδες δεδομένων υπηρεσιών – το αποτέλεσμα της 

επεξεργασίας των SDUs είναι τα PDUs 

SIB (System Information Block) messages: μηνύματα εκπομπής (broadcast) που 

μεταδίδονται από το eNB  
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SIP (Session Initiation Protocol): πρωτόκολλο για τη σηματοδοσία και τον έλεγχο 

πολυμεσικών (φωνής, βίντεο) συνόδων / συνεδριών επικοινωνίας 

SN (Serving Network): το τρέχων δίκτυο εξυπηρέτησης που παρέχει υπηρεσίες στο UE  

TA (Tracking Area): ευρύτερη περιοχή η οποία περιλαμβάνει μια λογική ομάδα από 

«κυψέλες» που ελέγχονται από κάποιο eNB ενός παρόχου υπηρεσιών κινητής 

τηλεφωνίας. Κάθε ΤΑ έχει δυο αναγνωριστικά: το TAC και το PLMN-id. 

TAC (Tracking Area Code): κωδικός της περιοχής στην οποία λειτουργεί το UE 

TAI (Tracking Area Identity): αναγνωριστικό της ευρύτερης περιοχής κάλυψης TA 

TAU (Tracking Area Update) process: διαδικασία ενημέρωσης της περιοχής στην 

οποία εντοπίζεται το UE 

TCP (Transmission Control Protocol): πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης - το 

δημοφιλές πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ Η/Υ της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP    

ΤDMA (Time Division Multiplexing Access):  τεχνική πολυπλεξίας του σήματος για 

την ταυτόχρονη πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης πολλαπλών χρηστών – το κανάλι 

επικοινωνίας μοιράζεται ισόποσα σε πολλούς χρήστες 

TMSI (Temporary-IMSI, for Circuit Switched domain): προσωρινό αναγνωριστικό 

που αφορά το UE στα δίκτυα 3G, προκειμένου να μη διακινείται στο δίκτυο το μόνιμο 

αναγνωριστικό IMSI του UE. Τo TMSI αντικαταστάθηκε από το GUTI στα δίκτυα 4G.  

USRP (Universal Software Radio Peripheral): καθολική περιφερειακή συσκευή 

λήψης και εκπομπής ραδιοφωνικών σημάτων με ενσωματωμένο λογισμικό 

κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης σημάτων εκπομπής  σε /από ραδιοπομπό   

VN (Visited Network): το ξένο δίκτυο που επισκέπτεται προσωρινά το UE και από το 

οποίο ζητά την παροχή υπηρεσιών 

Η/Υ: ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 



 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Σελίδα 1 

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα συστήματα κινητών τηλεπικοινωνιών έχουν εξελιχθεί 

ραγδαία και οι αλλαγές στον τρόπο διασκέδασης, στον τρόπο επικοινωνίας, στον τρόπο 

ενημέρωσης πολλών ανθρώπων παγκοσμίως είναι εντυπωσιακές. Δυο βασικές 

τεχνολογίες δρομολόγησαν αυτές τις εξελίξεις: το Διαδίκτυο (Internet) και η κινητή 

ασύρματη επικοινωνία (mobile wireless communication). Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες 

συγχωνεύονται για να επιτρέψουν το «κινητό Διαδίκτυο» (mobile Internet). Ωστόσο, το 

ερώτημα που τίθεται διαχρονικά είναι εάν και σε ποιο βαθμό η ασφάλεια των κινητών 

επικοινωνιών θεωρείται αποτελεσματική και επαρκής.  

Τη δεκαετία του 1980, υλοποιήθηκε η τεχνολογία εκπομπής και λήψης  

αναλογικού ραδιοσήματος (ραδιοσυχνότητες) στις ΗΠΑ. Το πιο γνωστό και διαδεδομένο 

αναλογικό πρότυπο κινητής επικοινωνίας 1
ης

 γενιάς (1G), το AMPS (Advanced Mobile 

Phone System) με ρυθμούς μετάδοσης μέχρι 10kbps, έμελλε να αλλάξει το ρου της 

ιστορίας των επίγειων κινητών επικοινωνιών. Πολύ σύντομα, αναπτύχθηκε το δημοφιλές 

πρότυπο κινητής επικοινωνίας 2
ης

 γενιάς (2G) γνωστό ως GSM (Global System for 

Mobile communications) και εισήχθη στην αγορά για εμπορική χρήση στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990. Επέτρεπε ρυθμούς μετάδοσης από 9.6kbps μέχρι 64kbps. Το πιο 

επιτυχημένο σύστημα 3
ης

 γενιάς (3G), γνωστό στην Ευρώπη ως UMTS (Universal 

Mobile Telecommunication System) βασισμένο στην τεχνολογία WCDMA, καθιστούσε 

δυνατή τη μεταφορά πληροφορίας με ρυθμούς μετάδοσης από 364kbps μέχρι 2Mbps και 

άρχισε να υλοποιείται στις αρχές 2000. Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 2000, είχε 

ήδη αναπτυχθεί και ξεκίνησε να  υλοποιείται το επόμενο πρότυπο κινητών επικοινωνιών 

4
ης

 γενιάς (4G), ευρέως γνωστό ως LTE / SAE (Long Term Evolution / System 

Architecture Evolution), με ρυθμούς μετάδοσης τουλάχιστον 100Mbps, εισάγοντας την 

ευρυζωνικότητα πλέον και στα ασύρματα  τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 

Οι τέσσερις γενιές συστημάτων κινητών επικοινωνιών  αναπτύχθηκαν με 

γοργούς ρυθμούς για διαφορετικές, πολυποίκιλες υπηρεσίες, όχι μόνο για τυπικές 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Γι’ αυτό η ασφάλεια των ασύρματων
1
 και κινητών 

επικοινωνιών είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη συνέχιση της ανάπτυξης των διαφόρων 

υπηρεσιών μέσω αυτών των δικτύων. Κατά συνέπεια, οι ευπάθειες των ασύρματων και 

κινητών επικοινωνιών, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σκόπιμο είναι να 

                                                 
1
 Ως ασύρματα συστήματα επικοινωνίας ή ασύρματα δίκτυα δεδομένων γενικότερα ορίζονται τα δίκτυα αυτά που 

βασίζονται στο πρωτόκολλο 802.x.x (δίκτυα μεταγωγής πακέτου), πχ WPANs , WLANs , Bluetooth, κλπ 
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αντιμετωπίζονται. Βέβαια, επειδή οι τεχνολογίες στις επικοινωνίες συνεχώς 

μεταβάλλονται με το πέρασμα του χρόνου, είναι αυτονόητο πως είναι πιθανό να  

δημιουργούνται νέες αδυναμίες  και κενά ασφάλειας στις κινητές επικοινωνίες. Έτσι, 

ενώ το συνολικό πλαίσιο τείνει να αλλάζει από τις ενσύρματες και σταθερές 

επικοινωνίες στις κινητές και ασύρματες, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τις ίδιες 

προκλήσεις αναφορικά με την ασφάλεια.  Ο όρος «ασφάλεια» στα δίκτυα επικοινωνιών 

είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς. Αναφέρεται κυρίως σε μεθόδους και 

τεχνικές προστασίας της ακεραιότητας (integrity) και της εμπιστευτικότητας 

(confidentiality) των δεδομένων, της διαθεσιμότητας (availability) των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και των πόρων τους, τον έλεγχο 

πρόσβασης στα δίκτυα αυτά από πιστοποιημένους χρήστες, ενώ παράλληλα αναφέρεται 

και στη συντήρηση και τη διατήρηση της σταθερής και αδιάλειπτης λειτουργίας των 

δικτύων. Η συντήρηση της λειτουργίας των δικτύων όμως αναφέρεται στην ασφάλεια 

από φυσικής άποψης, δηλαδή αφορά κλειδωμένα γραφεία, διαφύλαξη και προστασία 

τεχνολογικού εξοπλισμού από φθορά, υλικές ζημιές, κλπ. Εστιάζουμε την προσοχή μας 

στην ασφάλεια της πληροφορίας που διακινείται στα δίκτυα και ως εκ τούτου στην 

ασφάλεια της επικοινωνίας. Η ασφάλεια, λοιπόν, περιλαμβάνει μηχανισμούς προστασίας 

όπως η κρυπτογράφηση και η πιστοποίηση αυθεντικότητας οντοτήτων που είναι 

απαραίτητοι για την  εγγύηση του απορρήτου προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Στα 

ασύρματα συστήματα επικοινωνιών όμως, τα οποία χαρακτηρίζονται από 

περιορισμένους πόρους των κινητών τερματικών συσκευών και των διαθέσιμων 

ραδιοφωνικών συχνοτήτων, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να αναπτυχθούν  μηχανισμοί 

προστασίας και ασφάλειας, τουλάχιστον εξίσου αξιόπιστοι με αυτούς των ενσύρματων 

δικτύων. 

Στην εργασία διερευνώνται ζητήματα ασφάλειας των ασύρματων δικτύων 4G-

LTE με σκοπό την ανάδειξη πιθανών ευπαθειών που εμφανίζουν τα δίκτυα αυτά ως προς 

την ασφαλή διακίνηση δεδομένων, καθώς και την ανάδειξη πιθανών τρόπων 

αντιμετώπισής τους. Έτσι, στο 1
ο
 Μέρος «Βασικές έννοιες»  παραθέτεται η απαραίτητη 

σχετική τεχνική ορολογία σχετικά με τα δίκτυα δεδομένων γενικά και τα δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών 4
ης

 γενιάς ειδικότερα, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πλέον 

διαδεδομένες αρχιτεκτονικές υλοποίησης των δικτύων 4G-LTE. Το 1
ο
 Μέρος παρέχει 

στον αναγνώστη το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο για την ευκολότερη κατανόηση των 

εννοιών  ασφάλειας των συγκεκριμένων δικτύων.    

Στο 2
ο
 Μέρος «Θέματα ασφάλειας στα δίκτυα 4G-LTE», αρχικά, γίνεται μια 

σύντομη παρουσίαση γενικότερων ζητημάτων ασφάλειας κατά τη διακίνηση της 
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πληροφορίας μέσω ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, ενώ στη συνέχεια 

αναδεικνύονται βασικά «τρωτά σημεία» των δικτύων 4G-LTE τα οποία έχουν 

εκμεταλλευτεί κατά καιρούς ή δύναται να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους 

κακόβουλες οντότητες. Επίσης, παρουσιάζονται και αναλύονται πιθανές επιθέσεις που 

θα μπορούσαν να λάβουν χώρα σε δίκτυα 4G-LTE υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ δεν 

παραλείπονται και οι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων. 

Τέλος, οι διάφοροι τρόποι προστασίας των ασύρματων και κινητών δικτύων 4G-

LTE σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν είτε μια επέκταση των τρόπων προστασίας και 

ασφάλειας των ενσύρματων δικτύων επικοινωνιών είτε ένα σχέδιο συγκεκριμένων 

προτάσεων αντιμετώπισης κινδύνων για αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση ένα 

πράγμα είναι βέβαιο: τουλάχιστον τέσσερις βασικοί περιορισμοί χρειάζεται να ληφθούν 

υπόψη στη μελέτη ασφάλειας των δικτύων κινητών επικοινωνιών 4G-LTE: 

 Περιορισμένοι πόροι των κινητών τερματικών 

 Κάποιο ελάχιστο και αναμενόμενο επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας 

 Αρχιτεκτονική δικτύου με μικρότερη και πιο περιορισμένη υποδομή από τα 

δίκτυα παλαιότερων τεχνολογιών 

 Κόστος, τόσο για τους συνδρομητές όσο και για τους πάροχους κινητών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  
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1ο ΜΕΡΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Κεφάλαιο 2: Τεχνική ορολογία 

Η ποιότητα των ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας, όπως το 4G-LTE, 

επηρεάζεται ιδιαίτερα από την εξασθένιση του σήματος, την καθυστέρηση μετάδοσης 

και το θόρυβο. Στο Κεφάλαιο 2 εισάγονται συγκεντρωμένα σχετικές έννοιες που είναι 

κρίσιμες στα δίκτυα δεδομένων (Ενότητα 2.1), όπως τα δίκτυα 4G-LTE (Ενότητα 2.2), 

και αναμφισβήτητα θα συμβάλλουν στην ευκολότερη κατανόηση του περιεχομένου των 

επόμενων ενοτήτων. Η χωρητικότητα του καναλιού επικοινωνίας (channel capacity), το 

εύρος ζώνης του (channel bandwidth), το φάσμα (spectrum), η φασματική απόδοση 

(spectrum efficiency), η ρυθμαπόδοση (throughput), η καθυστέρηση (network latency) 

είναι όροι που μπορεί να προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη κάποιες φορές εξαιτίας 

της διαφορετικής χρήσης τους, γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν εξαρχής. 

Επίσης, εξειδικευμένοι ξενικοί όροι των δικτύων 4G-LTE, όπως LTE, E-UTRAN, SAE, 

EPS, EPC, RAT, UE, RAN και άλλοι παρουσιάζονται συνοπτικά, ώστε σε επόμενες 

ενότητες το εννοιολογικό πλαίσιο και πιθανά ακρωνύμια να είναι γνωστά και δεδομένα. 

Τέλος, συνοψίζονται βασικές διαφορές των δικτύων 4G-LTE με δίκτυα επικοινωνιών 

προηγούμενων τεχνολογιών (Ενότητα 2.3), ώστε να αναδειχθούν θετικές και αρνητικές 

πλευρές της εξέλιξης των τεχνολογιών στις ασύρματες και κινητές επικοινωνίες.   

      

 

2.1 Γενικές έννοιες και ορισμοί δικτύων επικοινωνιών 

Ωφέλιμο φορτίο ή ωφέλιμο σήμα (payload): Είναι το περιεχόμενο της πληροφορίας σε 

Bytes ή bits που πρέπει να παραδοθεί από μια συσκευή ενός χρήστη σε μια άλλη 

συσκευή του ίδιου ή διαφορετικού χρήστη. 

 

Φάσμα συχνοτήτων (frequency spectrum) ή ζώνη εκπομπής:  Tο εύρος της περιοχής 

συχνοτήτων που καλύπτουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Πρακτικά, πρόκειται για το 

σύνολο των συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση φορτίου (payload), 

συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης και της ελάχιστης συχνότητας. Βασικές ζώνες 

φάσματος είναι τα ραδιοκύματα (0-300MHz), τα μικροκύματα (300MHz-300GHz) και οι 

υπέρυθρες ακτίνες (300GHz-400THz). 

Εύρος ζώνης καναλιού (bandwidth): (σε Hz ή σε bps) Η θεωρητική ταχύτητα ροής 

δεδομένων (σε bps) ή διαφορετικά η «χωρητικότητα» μιας τομής του καναλιού 

επικοινωνίας σε bits. Πρακτικά εκφράζει τον όγκο της πληροφορίας που μπορεί να 
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μεταδοθεί σε μια συγκεκριμένη σύνδεση μέσα από ένα καλώδιο ή κανάλι επικοινωνίας 

σε δεδομένο χρόνο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο όρος «εύρος ζώνης» είναι 

διττής σημασίας, ανάλογα με το αν πρόκειται για αναλογική ή ψηφιακή μετάδοση 

(παραπάνω δόθηκε ορισμός για την περίπτωση ψηφιακής μετάδοσης). 

 Στην αναλογική μετάδοση (όπως τα σήματα της φωνής πάνω από τηλεφωνικές 

γραμμές χαλκού) και στις αναλογικές συσκευές το εύρος ζώνης μετριέται σε κύκλους 

ανά δευτερόλεπτο ή αλλιώς Hertz. Για παράδειγμα, μια τηλεφωνική συνομιλία απαιτεί 

περίπου 4000 Hertz (4KHz) του εύρους ζώνης.  

Στην ψηφιακή μετάδοση (όπως των δεδομένων από έναν υπολογιστή σε έναν 

άλλο) και στις ψηφιακές συσκευές το εύρος ζώνης μετριέται σε δυαδικά ψηφία ανά 

δευτερόλεπτο ή αλλιώς bps. Για παράδειγμα, το εύρος ζώνης των ADSL συνδέσεων 

απλών αναλογικών τηλεφωνικών γραμμών PSTN (Public Switched Telephone Network)  

μπορεί να ξεκινά από τα 384Κbps. Για την ίδια ποσότητα δεδομένων ψηφιακής 

μετάδοσης απαιτεί περισσότερο εύρος ζώνης από την αναλογική μετάδοση, και 

διαφορετικοί τύποι δεδομένων απαιτούν διαφορετικό εύρος ζώνης. Για παράδειγμα, 

βίντεο πλήρους κίνησης απαιτεί εύρος ζώνης περίπου 10Mbps, το οποίο είναι αρκετό για 

να μεταφέρει 1.200 ταυτόχρονες τηλεφωνικές συνομιλίες. 

Στις τηλεπικοινωνίες, ο όρος «εύρος ζώνης» χρησιμοποιείται συχνά ως 

συνώνυμο του «ρυθμού μετάδοσης bit (bit rate / data rate)» για να εκφράσει τη 

χωρητικότητα ενός ψηφιακού καναλιού επικοινωνίας. Παρά το ότι σχετίζονται στενά, 

δεν αποτελούν ταυτόσημες έννοιες, αφού το εύρος ζώνης είναι η ελάχιστη χωρητικότητα 

(σε bps) σε όλες τις συνδέσεις δικτύου μεταξύ του χρήστη και του εξυπηρετητή 

εφαρμογών(application server). Η πιο αργή σύνδεση είναι συνήθως η γραμμή 

πρόσβασης του χρήστη στο Διαδίκτυο. Το διαθέσιμο εύρος ζώνης κάθε σύνδεσης μπορεί 

να μειωθεί με την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την αναποτελεσματικότητα του  

πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται (π.χ., μικρό μέγεθος του παραθύρου TCP). 

 

Χωρητικότητα καναλιού (channel capacity): (σε bps) Είναι ο μέγιστος ρυθμός 

μεταφοράς με τον οποίο μπορούν να μεταδοθούν τα δεδομένα (ωφέλιμο φορτίο και 

δεδομένα ελέγχου) μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας χωρίς σφάλματα στη μετάδοση και 

είναι  συνάρτηση  του  εύρους ζώνης. Υπάρχουν  δυο  θεωρήματα:  

Ο Nyquist απέδειξε ότι σε κανάλι χωρίς θόρυβο και με εύρος ζώνης Β (σε Hz) είναι 

δυνατό  να  μεταδοθούν  δεδομένα  με μέγιστο  ρυθμό μετάδοσης    

, όπου Μ τα επίπεδα τάσης του σήματος. 

Όμως, στα κανάλια μετάδοσης υπάρχει θόρυβος. Σύμφωνα με το θεώρημα του Shannon 
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η χωρητικότητα του καναλιού εξαρτάται από το εύρος ζώνης του καναλιού Β και τον 

λόγο σήματος (Ν= ισχύς του σήματος) προς θόρυβο (Ν= ισχύς θορύβου) SNR (σε 

decibel): 

 

Αν γνωρίζουμε τις παραπάνω παραμέτρους του καναλιού επικοινωνίας (B=εύρος ζώνης, 

λόγος SNR) μπορούμε να υπολογίσουμε τη χωρητικότητα C του καναλιού που 

αντιπροσωπεύει το θεωρητικό μέγιστο δυνατό ρυθμό διαβίβασης ψηφιακών δεδομένων 

χωρίς σχεδόν κανένα σφάλμα, δηλαδή: 

   σε bits / δευτερόλεπτα. 

Η  χωρητικότητα του καναλιού αποτελεί θεωρητικό όριο και προσδιορίζεται επομένως 

από την καθυστέρηση (network latency), δηλαδή το λόγο SNR και το εύρος ζώνης. Στα 

κανάλια που χρησιμοποιούνται στην πράξη ο ρυθμός δεδομένων είναι πολύ μικρότερος 

από τη χωρητικότητα C. 

Στις τηλεπικοινωνίες, τέλος, από πλευράς εξυπηρέτησης χρηστών η χωρητικότητα  

μπορεί να αναφέρεται και στον όγκο των συνδρομητών που μπορούν να εξυπηρετηθούν 

κάθε φορά σε μια δεδομένη στιγμή. 

 

Απόδοση ή ρυθμαπόδοση ή διαμετακομιστική ικανότητα (throughput): (σε Bps ή 

bps) Είναι η μετρήσιμη ταχύτητα ροής δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν 

αξιόπιστα στο κανάλι ή η μέγιστη πραγματική ροή χωρίς σφάλματα μετάδοσης όταν 

πάντα υπάρχουν δεδομένα προς αποστολή κατά το διάστημα της μέτρησης: 

Throughput = (Data Sent in Bytes)/Time 

 

Φασματική απόδοση (spectrum efficiency / bandwidth efficiency): (σε bits/sec/Hz) 

Για τα περισσότερα συστήματα επικοινωνιών σχετίζεται με τον τρόπο διαχείρισης ή 

εκμετάλλευσης των διαθέσιμων συχνοτήτων, δηλαδή το μέγιστο αριθμό καναλιών 

επικοινωνίας που μπορούν να διατεθούν σε μια δεδομένη περιοχή συχνοτήτων. Γενικά, 

εκφράζει το πόσο καλά ένα συγκεκριμένο είδος διαμόρφωσης και κωδικοποίησης του 

σήματος εκμεταλλεύεται το εύρος ζώνης μιας ζεύξης επικοινωνίας. Στα κυψελωτά 

συστήματα όμως ορίζεται ως ο μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων κλήσεων σε μια 

περιοχή.  

 

Καθυστέρηση μεταφοράς (network latency): (σε ms)  Σε ένα δίκτυο μεταγωγής 

πακέτων, η καθυστέρηση έχει δυο σημασίες. Μπορεί να είναι είτε ο χρόνος που 
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απαιτείται για να σταλεί ένα πακέτο δεδομένων  από τον κόμβο-πηγή στον κόμβο-

προορισμό (one-way latency), είτε ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για να μεταφερθεί 

από τον κόμβο-πηγή στον κόμβο-προορισμό και ξανά πίσω στον κόμβο πηγή (round-trip 

latency). Πρόκειται λοιπόν για το  χρόνο που χρειάζεται να παρέλθει όταν ένα πακέτο 

δεδομένων στιγμιαία αποθηκεύεται, αναλύεται και προωθείται σε κάποια δικτυακή 

συσκευή.  

Σε κάθε μετάδοση πακέτου, υπάρχουν τέσσερις τύποι καθυστέρησης (Εικόνα 2-1): 

 Καθυστέρηση αναμονής (queueing delay): είναι ο χρόνος που χρειάζεται να 

αναμένει το πακέτο στην ουρά (εντός της δικτυακή συσκευής) μέχρι να ξεκινήσει 

η μετάδοσή του. 

 Καθυστέρηση επεξεργασίας (nodal processing delay): δικτυακές συσκευές, όπως 

οι δρομολογητές, όταν λαμβάνουν ένα πακέτο δεδομένων το κρατούν για κάποιο 

χρόνο για να «διαβάσουν» τις πληροφορίες ελέγχου που φέρει, όπως η κεφαλίδα 

του (header), καθώς επίσης και για να εγγράψουν νέες πληροφορίες σε αυτό, 

όπως να αλλάξουν το μετρητή αλμάτων (hop count) του. Είναι ο χρόνος, λοιπόν, 

που απαιτείται για να γίνει η επεξεργασία και ο έλεγχος της επικεφαλίδας του 

πακέτου και ο καθορισμός της κατάλληλης εξερχόμενης ζεύξης.   

 Καθυστέρηση μετάδοσης (transmission delay): είναι ο χρόνος που χρειάζεται η 

δικτυακή συσκευή μέχρι να εισάγει το πακέτο δεδομένων στο μέσο μετάδοσης 

(πχ καλώδιο οπτικών ινών, ραδιοσυχνότητα)  για την αποστολή του πακέτου 

στον προορισμό του ή διαφορετικά ο χρόνος που απαιτείται για να σταλούν L 

bits (μήκος του πακέτου σε bits) μέσα από μια ζεύξη με χωρητικότητα για 

παράδειγμα R bits / δευτερόλεπτα. Η καθυστέρηση μετάδοσης στην περίπτωση 

αυτή θα είναι L/R δευτερόλεπτα. 

 Καθυστέρηση διάδοσης / προώθησης (propagation delay): είναι ο χρόνος που 

χρειάζεται το πακέτο μέχρι να διανύσει την απόσταση μιας ζεύξης μέσα από το 

μέσο μετάδοσης.  

  

Εικόνα 2-1 : Καθυστέρηση μεταφοράς : 4 είδη καθυστέρησης   (Πηγή: Διαδικτυακή
2
) 

                                                 
2
http://wiki.ucalgary.ca/page/Courses/Computer_Science/CPSC_441.W2014/Chapter_1:_Computer_Netw

orks_and_The_Internet 
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2.2 Εξειδικευμένες έννοιες δικτύων 4G-LTE 

2.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά δικτύων 4G-LTE 

Ο όρος «4G» γενικά χρησιμοποιείται ευρέως για να συμπεριλάβει διάφορους 

τύπους ευρυζωνικών ασύρματων συστημάτων επικοινωνίας, όχι μόνο τα κυψελωτά 

τηλεφωνικά συστήματα. Mια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του όρου 

«4G» αποτελεί η λατινική λέξη «MAGIC» (Mobile multimedia, Anytime anywhere, 

Global mobility support, Integrated wireless solution, Customized personal service):  

κινητά πολυμέσα, οποτεδήποτε και οπουδήποτε, ενιαία, ολοκληρωμένη ασύρματη 

επικοινωνία, παγκόσμια υποστήριξη κινητικότητας, προσαρμοσμένες προσωπικές 

υπηρεσίες. Η 4
η
 γενιά συστημάτων επικοινωνίας, λοιπόν, με το βασικό της πρότυπο 

επικοινωνιών LTE / SAE αναπτύχθηκε για να ενοποιήσει όλα τα δίκτυα ασύρματων 

επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων) σε ένα και 

μόνο δίκτυο βασισμένο στο δημοφιλές πρωτόκολλο IP (Internet Protocol). Τα 

συστήματα 4G στοχεύουν στη σύγκλιση και τελικά την ενοποίηση των τεχνολογιών των 

διαφόρων τερματικών, δικτύων και εφαρμογών για την ικανοποίηση των ολοένα 

αυξανόμενων απαιτήσεων των χρηστών. Το πρότυπο επικοινωνιών LTE / SAE διαθέτει 

μεταξύ άλλων μερικά βασικά χαρακτηριστικά
3
: 

 Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων καθοδικής ζεύξης (downlink) 100Mbps 

για μια μόνο κεραία εκπομπής και μια κεραία λήψης, ενώ για 2x2 κεραίες 

(MIMO) ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης στην καθοδική ζεύξη αυξάνεται στα 

172Mbps και για 4x4 κεραίες (MIMO) ο ανέρχεται στα 326Mbps. 

 Μέγιστοι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων ανοδικής ζεύξης (uplink) αντίστοιχα: 

50bps, 57Mbps, 86Mbps.  

 Ανοιχτή αρχιτεκτονική: Κάθε τερματική συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε 

οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας εφόσον είναι διαθέσιμο. 

 Υποστήριξη δεδομένων μόνο με τεχνικές μεταγωγής πακέτου, όχι με τεχνικές 

μεταγωγής κυκλώματος. 

 Εύρος ζώνης κάθε καναλιού επικοινωνίας (channel bandwidth) από 1.4MHz 

μέχρι 20MHz. 

 Υποστήριξη κινητικότητας και αδιάλειπτης επικοινωνίας, ανάλογα με την 

απόσταση του χρήστη από το σταθμό βάσης της κυψέλης.  

 Φασματική απόδοση καθοδικής ζεύξης (downlink): 3 έως 4 φορές μεγαλύτερη 

του αντίστοιχου μεγέθους των δικτύων 3ης γενιάς.  

                                                 
3
 http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-long-term-evolution/3g-lte-basics.php 
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 Φασματική απόδοση ανοδικής ζεύξης (uplink): 2 έως 3 φορές μεγαλύτερη του 

αντίστοιχου μεγέθους των δικτύων 3ης γενιάς.  

 Πολύ χαμηλή καθυστέρηση (latency) στη μεταφορά πακέτων από άκρο σε άκρο 

του δικτύου, δηλαδή υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες φωνής και 

δεδομένων (QoS). 

 

2.2.2 Τεχνικοί όροι δικτύων 4G-LTE 

Bearer (EPS radio bearer): Πρόκειται για ραδιοφωνικό κανάλι-κομιστή (ραδιοφορέα) 

μέσω του οποίου μεταφέρεται η πληροφορία από ένα άκρο των δικτύων 4G-LTE σε 

άλλο (bearer = PDP session). Υπάρχουν διάφορα τέτοια κανάλια
4
 (default and dedicated 

EPS bearer). 

LTE (Long Term Evolution):  Αναφέρεται κυρίως στην τεχνολογία της 

ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται στα δίκτυα 4G και αποτελεί εξέλιξη της 

τεχνολογίας των δικτύων 3G. Ωστόσο, εκτός από την εξελιγμένη τεχνολογία 

συμπεριλήφθηκε τελικά και το δίκτυο ασύρματης πρόσβασης E-UTRAN, δομικό 

στοιχείο των 4G-LTE δικτύων. Με μαθηματικούς όρους, θα μπορούσε να περιγραφεί 

απλά ως εξής: LTE = UE + E-UTRAN.   

 

E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network):  Είναι το 

εξελιγμένο δίκτυο καθολικής, επίγειας, ραδιοφωνικής πρόσβασης που χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία LTE. Το E-UTRAN περιλαμβάνει το δίκτυο των σταθμών βάσης που 

χρησιμοποιούν τεχνολογία LTE (eNB).      

 

EPC (Evolved Packet Core): Είναι το δίκτυο-κορμός του EPS.   

 

SAE (System Architecture Evolution):  Αναφέρεται στην εξελιγμένη αρχιτεκτονική 

των συστημάτων κινητών επικοινωνιών δικτύων 4G και περιλαμβάνει το εξελιγμένο 

δίκτυο-κορμό πακέτων EPC. Από κοινού οι όροι LTE και SAE αποτελούν το εξελιγμένο 

σύστημα πακέτων EPS.    

  

EPS (Evolved Packet System): Έχει την ίδια σημασία με τους όρους που 

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά ως LTE / SAE, αφού αναφέρεται στο ολοκληρωμένο, 

σύστημα κινητών επικοινωνιών 4G, δηλαδή περιλαμβάνει τον εξοπλισμό χρήστη UE,το 

                                                 
4
 http://lteinwireless.blogspot.gr/2012/12/bearers-in-lte.html 
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ασύρματο δίκτυο πρόσβασης E-UTRAN και το δίκτυο-κορμός EPC. Χρησιμοποιεί την 

έννοια των «καναλιών-κομιστών» (EPS bearers) για τη δρομολόγηση ροής IP πακέτων 

από μια πύλη (gateway) δικτύου δεδομένων (πακέτα) (PDN) στον τερματικό εξοπλισμό 

του χρήστη (UE). Ένα bearer είναι μια ροή IP πακέτων με μια προσδιορισμένη ποιότητα 

υπηρεσιών (Quality of Service) μεταξύ της πύλης και του τερματικού εξοπλισμού του 

χρήστη (UE). Το E-UTRAN και το EPC από κοινού εγκαθιστούν και αποδεσμεύουν 

τέτοια κανάλια-κομιστές (bearers) εφόσον και όταν απαιτείται από διάφορες εφαρμογές. 

Με μαθηματικούς όρους, θα μπορούσε να περιγραφεί απλά ως εξής: EPS = UE + E-

UTRAN  + EPC 

 

ME (Mobile Equipment): Είναι η τερματική συσκευή του χρήστη χωρίς την καθολική 

κάρτα ολοκληρωμένου κυκλώματος UICC. 

 

UICC (Universal Integrated Circuit Card):  Είναι μια πλατφόρμα έξυπνης κάρτας 

στην οποία διάφορες εφαρμογές, όπως η USIM, εκτελούνται.  

 

USIM (Universal Subscriber Identity Module): Πρόκειται για εφαρμογή που 

εκτελείται στην κάρτα UICC και διατηρεί αποθηκευμένες τις παραμέτρους ασφαλείας 

και τις κρυπτογραφικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

πιστοποίησης της αυθεντικότητας και της συμφωνίας ανταλλαγής κλειδιών 

κρυπτογράφησης στα 3G και στο EPS. 

 

UE (User Equipment): Περιλαμβάνει την τερματική συσκευή του χρήστη ΜΕ, την 

καθολική κάρτα ολοκληρωμένου κυκλώματος UICC, γνωστή ως SIM, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την εκτέλεση των εφαρμογών USIM, το αναγνωριστικό του κινητού 

εξοπλισμού που είναι γνωστό ως IMEI και το αναγνωριστικό του συνδρομητή γνωστό 

ως IMSI. Υπάρχει σαφής διάκριση με τον όρο «κινητός εξοπλισμός» (ΜΕ).   

 

RAT (Radio Access Technology): Είναι η μέθοδος ή η τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

για τη φυσική σύνδεση σε ένα δίκτυο επικοινωνίας (πχ στο Διαδίκτυο), το οποίο 

βασίζεται στη ραδιοεπικοινωνία. Πολλά κινητά τηλέφωνα υποστηρίζουν περισσότερες 

από μια τεχνολογίες RAT σε μια συσκευή, όπως Bluetooth, Wi-Fi και 3G ή 4G.  
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RAN
5
 (Radio Access Network): Περιλαμβάνει τα UEs, τους σταθμούς βάσης (πχ eNBs 

στο E-UTRAN, NBs στο UTRAN και BTSs στο GERAN) και τους ελεγκτές σταθμών 

βάσης (πχ RNCs στο UTRAN και BSCs στο GERAN). Δεν υπάρχουν ελεγκτές σταθμών 

βάσης στο E-UTRAN. 

 

UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network): Είναι το δίκτυο 

ραδιοφωνικής πρόσβασης 3
ης

 γενιάς που βασίζεται στην τεχνολογία UMTS. 

 

GERAN (GSM EDGE Radio Access Network): Είναι το δίκτυο ραδιοφωνικής 

πρόσβασης 2
ης

 γενιάς που βασίζεται στην τεχνολογία GSM και την εξελιγμένη μορφή 

της, γνωστή ως EDGE. 

 

SIM (Subscriber Identity Module): Σε νεότερες υλοποιήσεις πρόκειται για μια 

εφαρμογή SIM που «τρέχει» πάνω στην πλατφόρμα UICC. Σε παλαιότερες υλοποιήσεις 

είχε τη σημασία της λειτουργικότητας της SIM σε συνδυασμό όμως με την πλατφόρμα 

έξυπνης κάρτας. 

 

GSM (Global System for Mobile communications): Πρότυπο κινητών επικοινωνιών 

που περιγράφει και υλοποιεί την τεχνολογία στην οποία βασίζονται τα δίκτυα 2
ης

 γενιάς, 

τα οποία αποτελούν δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος. Πριν τον ερχομό των δικτύων 3
ης

 

γενιάς, το πρότυπο GSM εξελίχθηκε στο πρότυπο EDGE. 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service): Πρότυπο κινητών 

επικοινωνιών που περιγράφει και υλοποιεί την τεχνολογία (WCDMA) που 

χρησιμοποιείται στα δίκτυα 3G. 

 

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access): η τεχνολογία που υλοποιεί το 

πρότυπο δικτύων 3G (UMTS) και αυξάνει κατά πολύ τον ρυθμό μετάδοσης bit στα 

προϋπάρχοντα δίκτυα GSM.  

 

2.3 Βασικές διαφορές δικτύων 4G με δίκτυα άλλων γενιών 

Στην 1
η
 γενιά δικτύων (1G), χρησιμοποιήθηκε αναλογική τεχνολογία κινητής 

τηλεφωνίας, δηλαδή το σήμα το οποίο μεταδιδόταν για τη μετάδοση φωνής από άκρο σε 

                                                 
5
 http://www.telecomdocs.com/content/overview-radio-access-network-2g-3g-and-4g 



 

Κεφάλαιο 2: Τεχνική ορολογία Σελίδα 12 

 

άκρο ήταν αναλογικό, κατά συνέπεια δεν ήταν και κρυπτογραφημένο. Σύστημα κινητών 

επικοινωνιών 1
ης

 γενιάς αποτελεί το AMPS, το οποίο έκανε χρήση της μπάντας 

συχνοτήτων 800-900ΜHz. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της 1
ης

 γενιάς είναι η 

χαμηλή ποιότητα μετάδοσης της φωνής με πολλά προβλήματα στη σύνδεση των δυο 

άκρων που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν κάθε φορά, οι ογκώδεις τερματικές 

συσκευές, το πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας στην επικοινωνία, η παροχή αποκλειστικά 

μιας και μόνο υπηρεσίας, δηλαδή της μετάδοσης φωνής και όχι δεδομένων. Επίσης, για 

την ταυτόχρονη πρόσβαση των χρηστών στο μέσο μετάδοσης χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική  FDMA, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης bit άγγιζε τα 1.9kbps. Να σημειωθεί πως δεν 

υπήρχε δυνατότητα παροχής διεθνούς περιαγωγής. 

Τα δίκτυα 2
ης

 γενιάς (2G) γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και των γενιών 

2.5G / 2.75G, εξελίχθηκαν σε ψηφιακά από αναλογικά δίκτυα, ενώ χρησιμοποιούν 

τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος για τις υπηρεσίες φωνής. Βασικό σύστημα κινητών 

επικοινωνιών 2G αποτελεί το GSM, ενώ η μπάντα συχνοτήτων στην οποία ξεκίνησε να 

λειτουργεί είναι τα 890 – 915 (για την επικοινωνία του κινητού τηλεφώνου με το σταθμό 

βάσης - ανοδική ζεύξη) και 935 - 960 MHz (για την επικοινωνία του σταθμού βάσης με 

το κινητό τηλέφωνο - καθοδική ζεύξη), αλλά κάποια άλλα συστήματα κινητών 

επικοινωνιών 2
ης

 γενιάς κάνουν χρήση και των ζωνών συχνοτήτων 1800, 1900 MHz. Στα 

δίκτυα 2G εμφανίζονται νέες υπηρεσίες, όπως μηνύματα κειμένου (SMS) και  

πολυμέσων (MMS), όπως και σε περιορισμένο βαθμό μερικές μόνο υπηρεσίες Internet, 

όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και η πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό (www 

access). Οι ρυθμοί μετάδοσης bit κυμαίνονται από 9.6kbps έως 384kbps, ενώ για την 

ψηφιακή διαμόρφωση του μεταδιδόμενου σήματος χρησιμοποιούνται τα σχήματα 

πολυπλεξίας TDMA και CDMA. Για την περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, γίνεται 

χρήση της λογικής διεύθυνσης IPv4. 

Στα δίκτυα 3
ης

 γενιάς, το φάσμα συχνοτήτων που χρησιμοποιείται κυμαίνεται από 

1.8 έως 2.4GHz. Βασικό σύστημα κινητών επικοινωνιών αποτελεί το UMTS, όπως είναι 

ευρύτερα γνωστό στην Ευρώπη. Γίνεται αποδοτικότερη χρήση του φάσματος 

συχνοτήτων σε σύγκριση με τα δίκτυα 2G, αφού για την πολλαπλή και ταυτόχρονη 

πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης χρησιμοποιείται η τεχνολογία  WCDMA, η οποία 

υποστηρίζει περισσότερους χρήστες συγκριτικά με τα δίκτυα παλαιότερης τεχνολογίας. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους χρήστες επεκτείνονται και επιτρέπονται πλέον πολύ 

μεγαλύτεροι ρυθμοί μετάδοσης της διακινούμενης πληροφορίας που κυμαίνονται από 

144kbps (σε συνθήκες υψηλής κινητικότητας μέσα σε οχήματα), 384kbps (για πεζούς) 

μέχρι 2Mbps (σε κλειστούς χώρους). Το εύρος ζώνης του κάθε διατιθέμενου καναλιού 
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επικοινωνίας είναι της τάξης των 5MHz, ενώ γίνεται χρήση και των λογικών 

διευθύνσεων IPv4, IPv6. Υποστηρίζονται διαφορετικές προτεραιότητες πακέτων (4 

κλάσεις QoS), ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων που μεταδίδονται κάθε χρονική 

στιγμή, όπως για παράδειγμα δεδομένων για συζήτηση, δεδομένων ροής βίντεο 

πραγματικού χρόνου, αλληλεπίδρασης, απλής μεταφοράς αρχείων. Παράλληλα με τις 

υπηρεσίες των δικτύων 2G, υποστηρίζονται και πολλές άλλες υπηρεσίες πολυμέσων, 

όπως βιντεοκλήσεων, βίντεο κατ’ απαίτηση, κινητής τηλεόρασης. Ο εξοπλισμός για 

πρόσβαση σε δίκτυα 3G δεν είναι συμβατός με αυτόν που απαιτείται για πρόσβαση στα 

δίκτυα 2G (GSM). Τέλος, στα δίκτυα 3G χρησιμοποιούνται τεχνικές μεταγωγής 

κυκλώματος (για υπηρεσίες φωνής) και πακέτων (για δεδομένα) παράλληλα.  

Τα δίκτυα 4G ή «All IP δίκτυα» βασίζονται πλήρως στο πρωτόκολλο IP και 

προσφέρουν ευρυζωνικές υπηρεσίες (φωνής και δεδομένων) στους χρήστες «πάντα, 

παντού» με ρυθμούς μετάδοσης υψηλότερους από τα ασύρματα δίκτυα προηγούμενων 

τεχνολογιών. Όλα τα ετερογενή δίκτυα (πχ LAN, WLAN, WPAN, bluetooth, WiMΑΧ, 

UMTS) ενοποιούνται με σκοπό τη σύγκλιση των ενσύρματων, ασύρματων κόσμων και 

Internet (Εικόνα 2-2). Η διαλειτουργικότητα των υπαρχόντων ετερογενών συστημάτων  

 

 

Εικόνα 2-2: Ενοποίηση ετερογενών δικτύων σε ένα κεντρικό δίκτυο βασισμένο στο 

πρωτόκολλο IP   (Πηγή: Διαδικτυακή
6
) 

κινητής επικοινωνίας και η υποστήριξη προσωποποιημένων υπηρεσιών με υψηλή 

ποιότητα και αυξημένη σταθερότητα θεωρείται δεδομένη. Μάλιστα, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες δεν είναι αποκλειστικά τηλεπικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά πρόκειται και για 

υπηρεσίες δεδομένων και πολυμέσων.  Βασικό σύστημα επικοινωνίας στα δίκτυα 4G, 

για το οποίο γίνεται περαιτέρω ανάλυση ως προς την  ασφάλεια επικοινωνίας που 

εξασφαλίζει, δεν είναι άλλο από το LTE.  

                                                 
6
 https://www.researchgate.net/publication/237115030_4G_as_a_Next_Generation_Wireless_Network 
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Η 4
η
 γενιά δικτύων 4G αναφέρεται εξολοκλήρου σε ψηφιακά δίκτυα, στα οποία 

χρησιμοποιούνται τεχνικές μεταγωγής πακέτων ακόμη και για τις υπηρεσίες φωνής. Οι 

μπάντες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται είναι μεταξύ 2 και 8 GHz, ενώ το  εύρος 

ζώνης ενός καναλιού επικοινωνίας μπορεί να είναι μεγέθους από 1.4 έως  20 MHz 

περίπου. Παράλληλα, σημειώνονται πολύ υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης bit μεταξύ 20 

και 100Mbps, ενώ η διευθυνσιοδότηση των πακέτων (είτε φωνής είτε δεδομένων) 

υλοποιείται με μοναδική χρήση της IPv6 σε αντικατάσταση της IPv4. Οι τεχνικές 

πολυπλεξίας είναι η OFDMA για την καθοδική ζεύξη και η SC-FDMA για την ανοδική 

ζεύξη. 

Συνοπτικά, βασικές διαφορές των δικτύων 4G-LTE με ασύρματα δίκτυα 

προηγούμενων τεχνολογιών παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 2-1. 

 

Πίνακας 2-1: Βασικές διαφορές δικτύων 4G με δίκτυα 1G, 2G, 3G  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ       1G       2G      3G       4G 

Υλοποίηση      1984      1991     2002      2010 

Υπηρεσίες Αναλογικής 

φωνής μόνο 

Ψηφιακής 

φωνής, 

σύντομα 

μηνύματα  

Ευρυζωνικές 

με ρυθμό 

μέχρι 2Mbps 

Ευρυζωνικές, 

πολυμέσα, 

μεγάλος όγκος 

μεταφερόμενων 

δεδομένων 

(Mbits) 

Πρότυπο 

σύστημα κινητών 

επικοινωνιών  

AMPS GSM, GPRS, 

EDGE 

UMTS LTE,  

LTE-Advanced 

Ρυθμός 

μετάδοσης bit  

Από  

4.6Kbps  

μέχρι 9.6Kbps 

Από  

9.6Kbps  

μέχρι 384Kbps  

Από 

144Kbps 

μέχρι 2Mbps 

Από  

20Μbps  

μέχρι 100Mbps 

Τεχνικές 

πολυπλεξίας 

FDMA TDMA,CDMA WCDMA OFDMA, 

SC-FDMA 

δίκτυο-κορμός PSTN PSTN,packet 

network 

Packet 

network 

IP-based 

network 

(Internet) 
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Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική δικτύων 4G-LTE 

Η ανάπτυξη των δικτύων 4G-LTE είχε στόχο να ενοποιήσει τα προϋπάρχοντα 

ετερογενή ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των κινητών 

επικοινωνιών και να αυξηθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες των παρόχων στους 

χρήστες. Μάλιστα, κάθε υπηρεσία είναι αναγκαίο να παρέχεται σε κάθε χρήστη,  

οπουδήποτε βρίσκεται ο ίδιος και οποτεδήποτε το ζητήσει.  

Στο Κεφάλαιο τούτο παρουσιάζεται συνοπτικά η πιο διαδεδομένη αρχιτεκτονική 

των δικτύων 4G-LTE (Ενότητες 3.1 έως 3.4), ώστε στο 2
ο
 Μέρος όπου μελετώνται 

θέματα ασφάλειας των συγκεκριμένων δικτύων να αξιοποιηθούν χρήσιμα στοιχεία της. 

Ευπάθειες των συστημάτων επικοινωνίας 4G-LTE, τα οποία αναλύονται παρακάτω, δεν 

δύναται να μην σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με «τρωτά» της ίδιας της αρχιτεκτονικής 

τους άλλωστε. Έτσι, η πιο διαδεδομένη αρχιτεκτονική δικτύων 4G-LTE περιλαμβάνει 

ένα δίκτυο-πυρήνα ή αλλιώς ένα κεντρικό δίκτυο, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στο 

πρωτόκολλο IP (All-IP Network), ενώ συνδέονται και επικοινωνούν με αυτό άλλα 

δίκτυα όπως τα ad-hoc δίκτυα (Bluetooth, δίκτυα μέσω υπέρυθρων ακτίνων),τα 

προϋπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 2G, 3G, ασύρματα και ενσύρματα τοπικά 

δίκτυα LAN, ασύρματα δίκτυα κάλυψης πολύ μεγάλων αποστάσεων WMAN (WiMAX), 

δορυφορικά δίκτυα ευρείας εκπομπής (DVB), όπως δείχνει η Εικόνα 3-1. 

 

Εικόνα 3-1: Γενική αρχιτεκτονική δικτύων 4G-LTE   (Πηγή: Διαδικτυακή
7
) 

Η αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE θεωρείται «επίπεδη» και πιο 

απλοποιημένη από τις αρχιτεκτονικές των δικτύων 2G και 3G,  αφού μόνο δυο τύποι 

κόμβων επικοινωνίας πλέον, οι σταθμοί βάσης και οι διάφορες πύλες, εμπλέκονται στην 

επεξεργασία και στη μεταφορά δεδομένων. Αντίθετα, στα δίκτυα 2G (GSM, GPRS), 

όπως και στα δίκτυα 3G (UMTS) περιλαμβάνουν και πρόσθετα δομικά στοιχεία 

                                                 
7
 http://www.cse.wustl.edu/~jain/cse574-08/ftp/imta/index.html 
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(ελεγκτές) για να διεκπεραιώσουν οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ δυο οντοτήτων, 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 3-2 και στην Εικόνα 3-3. 

 

Εικόνα 3-2: Επίπεδη αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE / Σύγκριση με 2G, 3G  

(Πηγή: Διαδικτυακή
8
) 

 

 

Εικόνα 3-3: Εξέλιξη της 3G στην απλούστερη αρχιτεκτονική 4G-LTE (Πηγή: 

Διαδικτυακή
9
) 

 

3.1 Δομικά στοιχεία 4G-LTE 

Τα δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής δικτύων 4G-LTE, όπως φαίνονται και 

στην Εικόνα 3-4, εντάσσονται σε τρεις γενικότερες κατηγορίες:  

 

Εικόνα 3-4:  Δομικά στοιχεία αρχιτεκτονικής υψηλού επιπέδου 4G-LTE (Πηγή: 

Λύκου, 2014) 

                                                 
8
 https://www.researchgate.net/publication/237115030_4G_as_a_Next_Generation_Wireless_Network 

9
 https://i.ytimg.com/vi/4zO79JczU7g/maxresdefault.jpg 
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 στον εξοπλισμό του χρήστη (UE), 

 στο εξελιγμένο δίκτυο επίγειας ραδιοφωνικής πρόσβασης (Ε-UTRAN) 

 στο δίκτυο-κορμό (EPC) 

 

Ο εξοπλισμός του χρήστη περιλαμβάνει τον τερματικό εξοπλισμό ME  και την 

έξυπνη κάρτα UICC.  Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στη συνέχεια περί 

αρχιτεκτονικής UE. 

Το εξελιγμένο, ασύρματο δίκτυο καθολικής πρόσβασης E-UTRAN περιλαμβάνει 

τους σταθμούς βάσης eNBs που υπάρχουν σε κάθε κυψέλη. Οι  εξελιγμένοι σταθμοί 

βάσης eNBs συνδέονται μεταξύ τους με την από σημείο σε σημείο διεπαφή X2 (λογική 

σύνδεση συνήθως), ρόλος της οποίας είναι να ελαχιστοποιεί την απώλεια πακέτων κατά 

τη διάρκεια  κινητικότητας του χρήστη από ένα eNB σε ένα άλλο. Οι eNBs ανταλλάσουν 

δεδομένα ελέγχου με τις τερματικές συσκευές των χρηστών και τα προωθούν στο 

κεντρικό δίκτυο EPC, ενώ συνδέονται με τη κεντρική μονάδα  ελέγχου MME του EPC 

με την από σημείο σε σημείο διεπαφή S1-ΜΜΕ. Εκτός από τα δεδομένα ελέγχου, οι 

eNBs ανταλλάσουν και δεδομένα χρήσιμα για τον τελικό χρήστη (ωφέλιμο φορτίο) με 

την πύλη S-GW και επομένως συνδέονται μεταξύ τους με τη διεπαφή S1-U.   

Το δίκτυο-κορμός EPC, συνοπτικά, αποτελείται από τρεις βασικούς κόμβους, 

όπως φαίνεται  στην Εικόνα 3-5: 

 

Εικόνα 3-5: Τα τρία βασικά δομικά στοιχεία του δικτύου-κορμού EPC (Πηγή: 

Διαδικτυακή
10

) 

 

 την πύλη P-GW (Packet data network GateWay) 

 την πύλη S-GW (Serving GateWay) 

 τον κεντρικό κόμβο ελέγχου MME (Mobility Management Entity) 

                                                 
10

 http://www.rcrwireless.com/20140513/network-infrastructure/lte/lte-network-architecture-diagram 
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Επιπρόσθετα, το δίκτυο-κορμός συμπεριλαμβάνει και ορισμένους άλλους λογικούς 

κόμβους και λειτουργίες, όπως τη βάση δεδομένων HSS (Home Subscriber Server) και 

τη μονάδα PCRF (Policy Control and Charging Rules Function). Ο έλεγχος των 

πολυμεσικών εφαρμογών, όπως η εφαρμογή VoIP, πραγματοποιείται από το 

υποσύστημα IMS (IP Multimedia Subsystem).  

Το σύνολο των βασικών δομικών στοιχείων του EPS με τις διεπαφές που τα 

συνδέουν λογικά μεταξύ τους εμφανίζεται συγκεντρωτικά στην Εικόνα 3-6. 

 

Εικόνα 3-6: Βασικά δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής 4G-LTE (Πηγή: 

Διαδικτυακή
11

) 

 

3.2 Αρχιτεκτονική UE 

Η εσωτερική αρχιτεκτονική του εξοπλισμού του χρήστη UE είναι παρόμοια με 

την αρχιτεκτονική του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη που χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση των δικτύων 2G και 3G. Ο τερματικός εξοπλισμός του χρήστη UE (User 

Equipment) περιλαμβάνει τα επιμέρους στοιχεία της Εικόνας 3-7 (Λύκου, 2014): 

 

 

Εικόνα 3-7: Εσωτερική αρχιτεκτονική UE  (Πηγή: Λύκου, 2014) 

                                                 
11

 http://worldtechie.blogspot.gr/2013/04/lte-network-topology-and-architecture.html 
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 τη μονάδα τερματισμού MT (Mobile Termination), η οποία χειρίζεται τις 

λειτουργίες επικοινωνίας, όπως η έναρξη ή η διακοπή μιας κλήσης, και συνδέεται 

τόσο με την κάρτα UICC όσο και με την ΤΕ. Η μονάδα ΤE και MT αποτελούν 

τον κινητό εξοπλισμό του χρήστη ME (Mobile Equipment). 

 την τερματική μονάδα TE (Terminal Equipment), η οποία τερματίζει τις ροές 

δεδομένων και συνδέεται αποκλειστικά με τη ΜΤ. 

 την έξυπνη κάρτα UICC, ευρέως γνωστή ως κάρτα SIM για τους εξοπλισμούς 

δικτύων 4G-LTE, στην οποία εκτελείται η εφαρμογή USIM. 

 

3.3 Αρχιτεκτονική Ε-UTRAN 

Το εξελιγμένο, ασύρματο δίκτυο επίγειας πρόσβασης E-UTRAN περιλαμβάνει 

κατά κύριο λόγο τους εξελιγμένους σταθμούς βάσης eNBs, οι οποίοι ελέγχουν τα κινητά 

τηλέφωνα των χρηστών σε μια ή περισσότερες κυψέλες. To E-UTRAN μπορεί να 

περιλαμβάνει και αναμεταδότες (relays). Ελέγχει τις ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ του 

εξοπλισμού του χρήστη UE σε μια κυψέλη και του δικτύου-κορμού EPC. Όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 3-8 δεν υπάρχει κεντρικός ελεγκτής που να χειρίζεται τις επικοινωνίες 

μεταξύ των eNBs και του δικτύου-κορμού EPC, σε αντίθεση με τα δίκτυα 2G και 3G, γι’ 

αυτό το λόγο η αρχιτεκτονική E-UTRAN  θεωρείται πως είναι «επίπεδη» (και στο 

εσωτερικό του EPC δεν υπάρχει κεντρικός ελεγκτής επίσης). 

 

Εικόνα 3-8: Εσωτερική αρχιτεκτονική E-UTRAN  (Πηγή: Διαδικτυακή
12

) 

 

Κάθε σταθμός βάσης eNB στέλνει και λαμβάνει σήματα από κάθε συσκευή 

κινητού τηλεφώνου 4G-LTE, η οποία όμως μπορεί να συνδέεται με έναν μόνο σταθμό 

βάσης σε δεδομένη χρονική στιγμή μέσα σε μια κυψέλη, όχι περισσότερους από έναν. 

                                                 
12

 http://www.tutorialspoint.com/lte/lte_network_architecture.htm 
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Κάθε σταθμός βάσης eNB επιτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες, πάντα σχετικές με τη 

μετάδοση και λήψη σημάτων μέσω της κατάλληλης εναέριας διεπαφής κάθε φορά: 

 Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση του σήματος.  

 Κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του σήματος στο ασύρματο κανάλι 

επικοινωνίας. 

 Έλεγχο  λειτουργίας του χαμηλού επιπέδου όλων των κινητών τηλεφώνων τα 

οποία βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης του, όπως με την αποστολή μηνυμάτων 

παράδοσης. 

 Έλεγχο πόρων του καναλιού-κομιστή (bearer), δηλαδή δυναμική κατανομή, 

τροποποίηση και αποδέσμευση πόρων στους εξοπλισμούς χρηστών UEs τόσο 

στην καθοδική ζεύξη όσο και στην ανοδική ζεύξη για την μετάδοση σημάτων 

μεταξύ eNB και UEs. 

 Έλεγχο των καναλιών-κομιστών.  

 Διαχείριση της κινητικότητας των UEs, δηλαδή αποφάσεις μεταπομπής. 

 Συμπίεση κεφαλίδων των IP πακέτων, η οποία διασφαλίζει την αποδοτική χρήση 

της κατάλληλης εναέριας διεπαφής κάθε φορά. 

 Συνδεσιμότητα στο δίκτυο-κορμό EPC μέσω της διεπαφής S1-C (ή S1-MME), 

όταν πρόκειται για σύνδεση του eNB με την κεντρική μονάδα ελέγχου MME, ή 

μέσω της διεπαφής S1-U όταν πρόκειται για σύνδεση του eNB με την πύλη S-

GW. 

Το E-UTRAN διαχωρίζεται λογικά από το EPC με τη διεπαφή S1 για την 

προώθηση πακέτων στο δίκτυο-κορμό EPC, η οποία αποτελείται από δυο μέρη (Εικόνα 

3-9): 

 

 

Εικόνα 3-9: Οι διεπαφές S1 και X2 στο E-UTRAN   (Πηγή: Διαδικτυακή
13

) 
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 http://lteguide.blogspot.gr/2011/11/s1-interface.html 
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 Στο επίπεδο-ελέγχου Control-plane (C-plane), τη διεπαφή S1-C, ρόλος της 

οποίας είναι η παράδοση πρωτοκόλλων σηματοδοσίας μεταξύ των σταθμών 

βάσης eNBs και της μονάδας ΜΜΕ. Επίσης παρέχει αξιόπιστη παράδοση 

δεδομένων. 

 Στο επίπεδο-χρήστη  User-plane (U-plane), τη διεπαφή S1-U, η οποία παρέχει μη 

αξιόπιστη παράδοση δεδομένων (IP πακέτων που εστάλησαν από το χρήστη στο 

E-UTRAN) μεταξύ των σταθμών βάσης eNBs και της πύλης S-GW.  

 

Η στοίβα πρωτοκόλλων της διεπαφής S1 παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-10. 

 

 

Εικόνα 3-10: Στοίβα πρωτοκόλλων της εναέριας διεπαφής S1(S1-U, S1-C) (Πηγή: 

Διαδικτυακή
14

) 

 

Στο E-UTRAN, για την επικοινωνία και τη συνδεσιμότητα αποκλειστικά μεταξύ 

των σταθμών-βάσης eNBs, χρησιμοποιείται προαιρετικά η διεπαφή X2 για την 

ανταλλαγή σηματοδοσίας, ώστε να γίνεται διαχείριση των πόρων του ασύρματου 

καναλιού επικοινωνίας (πχ μείωση παρεμβολών), καθώς επίσης και για το χειρισμό 

κίνησης της πληροφορίας κατά τη διαδικασία μεταπομπών (handover) τηλεφωνικών 

συνδέσεων όταν οι χρήστες μετακινούνται από την περιοχή ευθύνης ενός eNB στην 

περιοχή ευθύνης ενός άλλου eNB ή από μια κυψέλη σε άλλη κυψέλη τις οποίες 

διαχειρίζεται ο ίδιος σταθμός βάσης. Η διεπαφή X2  αποτελείται από δυο μέρη επίσης 

(Εικόνα 3-9): 

 Στο επίπεδο-ελέγχου Control-plane (C-plane), τη διεπαφή X2-C μεταξύ των 

σταθμών βάσης eNBs, η οποία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο X2-AP που επιτελεί 

διάφορες λειτουργίες, όπως η διαχείριση του φόρτου διακίνησης της 

πληροφορίας. 

 Στο επίπεδο-χρήστη User-plane (U-plane), τη διεπαφή X2-U μεταξύ των 

σταθμών βάσης eNBs, ρόλος της οποίας είναι η μη αξιόπιστη παράδοση των 

                                                 
14

 http://www.teletopix.org/4g-lte/s1-interface-a-single-interface-between-lte-ran-and-evolved-packet-core/ 
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επιπέδου-χρήστη PDUs. H διεπαφή X2-U χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο στο 

επίπεδο-χρήστη User-plane με τη διεπαφή  S1-U. 

Η στοίβα πρωτοκόλλων της διεπαφής X2 παρουσιάζεται στην Εικόνα 3-10 (ίδια με αυτή 

της διεπαφής S1) και στην Εικόνα 3-11. 

 

 

Εικόνα 3-11: Στοίβα πρωτοκόλλων της διεπαφής X2   (Πηγή: Διαδικτυακή
15

) 

 

Ο σταθμός βάσης eNB σε σύνδεση με τον εξοπλισμό χρήστη UE, 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο OFDMA στην καθοδική ζεύξη και το πρωτόκολλο SC-

FDMA στην ανοδική ζεύξη, επιτυγχάνει την πολυπλεξία του σήματος (πολυπλεξία 

περισσοτέρων του ενός φερόντων σημάτων) και τελικά τη διαμόρφωσή του πριν εκείνο 

μεταδοθεί από άκρο σε άκρο. Η σύνδεση του σταθμού βάσης eNB με τον εξοπλισμό 

χρήστη UE πραγματοποιείται μέσω της εναέριας διεπαφής Uu, η οποία είναι γνωστή και 

ως LTE Uu ή απλά ως LTE radio interface. Όλες οι λειτουργίες ελέγχου της διεπαφής 

Uu και τα πρωτόκολλα που χρειάζονται για τη μετάδοση του σήματος από το ένα σημείο 

στο άλλο υλοποιούνται στο σταθμό βάσης eNB.    

                                                 
15

https://www.google.gr/search?q=s1+interface+user+plane&biw=1366&bih=635&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwjEo9Ce6_fMAhWlBsAKHdPXCE8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=x2+interface+use

r+plane&imgrc=yjPxgORGwy8d2M%3A 
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Ένα τυπικό σενάριο επικοινωνίας του σταθμού βάσης eNB τόσο με τον 

εξοπλισμό χρήστη UE όσο και με τη μονάδα MME του EPC, μέσω της διεπαφής Uu και 

S1-MME αντίστοιχα, εμφανίζεται στην Εικόνα 3-12. 

 

Εικόνα 3-12: Αίτημα του UE στο eNB για αρχική εγκατάσταση κλήσης (Πηγή: 

Διαδικτυακή
16

) 

 

3.4 Αρχιτεκτονική EPC 

 Το εξελιγμένο δίκτυο-κορμός EPC του LTE βασίζεται πάνω στα δίκτυα-κορμούς 

GSM / WCDMA και περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε στην 

Ενότητα 3.1 και παρουσιάζονται στην Εικόνα 3-13 με τις αντίστοιχες διεπαφές τους: τον 

κόμβο ΜΜΕ, την πύλη S-GW και την πύλη P-GW, οι λειτουργίες των οποίων 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

                                                 
16
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Εικόνα 3-13: Βασική αρχιτεκτονική του δικτύου-κορμού EPC (χωρίς HSS, PCRF)  

(Πηγή: Διαδικτυακή
 17

) 

 

ΜΜΕ (Mobile Management Entity): Είναι ο κεντρικός κόμβος για τη διαχείριση της 

κινητικότητας των UEs. Είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση αυθεντικότητας του 

χρήστη για να του επιτρέψει την πρόσβαση στο LTE δίκτυο και το επιτυγχάνει 

αλληλεπιδρώντας με τη βάση δεδομένων HSS. Επίσης ευθύνεται για την 

κρυπτογράφηση και την ακεραιότητα του σήματος NAS (Non-Access Stratum), ενώ 

ελέγχει και τη διαχείριση καναλιών-κομιστών (πχ ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του 

EPS καναλιού-κομιστή). Ακόμη, ρόλος του MME είναι η ανίχνευση της κατάστασης του 

εξοπλισμού χρήστη UE, η επιλογή της πύλης S-GW για ένα UE όταν απαιτείται 

ανακατανομή του δικτύου-κορμού, ενώ παρέχει στους εξοπλισμούς χρηστών UEs και 

προσωρινά αναγνωριστικά (IDs). Ένα τυπικό δίκτυο μπορεί να περιέχει περισσότερες 

από μια μονάδες MME για την κάλυψη διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. Κάθε 

εξοπλισμός χρήστη UE ανατίθεται σε μια μόνο μονάδα MME του δικτύου που είναι 

γνωστή ως MME εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που το UE βρεθεί σε αρκετά μακρινή 

απόσταση είναι πιθανό να ανατεθεί σε κάποια άλλη MME του δικτύου. Η μονάδα MME 

συνδέεται μέσω της διεπαφής S6 με τη βάση δεδομένων HSS, για την οποία γίνεται 

λόγος στη συνέχεια. 

 

S-GW (Serving Gateway): Όλα τα IP πακέτα του χρήστη μεταφέρονται μέσω της πύλης 

S-GW, η οποία λειτουργεί ως κόμβος τοπικής κινητικότητας, δηλαδή ως δρομολογητής 
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που προωθεί τα δεδομένα χρήστη μεταξύ σταθμού βάσης eNB και κάποιας πύλης PDN, 

καθώς ένα 4G-LTE τερματικό μετακινείται από ένα σταθμό βάσης eNB σε άλλο σταθμό 

βάσης eNB στο E-UTRAN. Επιπρόσθετα, διατηρεί τις πληροφορίες για τα κανάλια-

κομιστές όταν το UE είναι σε κατάσταση αδράνειας. Ακόμη, λειτουργεί ως κόμβος 

κινητικότητας για την υποστήριξη του 4G-LTE τερματικού με άλλες 3GPP τεχνολογίες, 

όπως τα δίκτυα GPRS, EDGE, UMTS εφόσον το τερματικό του χρήστη δεν διαθέτει 

σήμα 4G σε κάποιο σημείο. Από λειτουργικής πλευράς, η πύλη S-GW αποτελεί το ένα 

από τα δυο τερματικά σημεία της διεπαφής πακέτων δεδομένων S1-U μεταξύ E-UTRAN 

και EPC. Η λογική διεπαφή μεταξύ της πύλης S-GW και της πύλης P-GW είναι γνωστή 

ως S5/S8.  

 

P-GW (Packet Data Network Gateway):  Είναι η πύλη που επικοινωνεί με τον «έξω 

κόσμο», όπως με τα διάφορα PDNs, χρησιμοποιώντας τη διεπαφή SGi. Ευθύνεται για 

την κατανομή IP διευθύνσεων στα UEs, όπως και για παροχή υπηρεσιών QoS καθώς και 

για χρεώσεις βασιζόμενες στη ροή δεδομένων στις οποίες προβαίνει ανά πάσα στιγμή 

κάθε συνδρομητής σύμφωνα πάντα με τους κανόνες χρώσεων που ορίζονται από την 

υπηρεσία PCRF (που στεγάζει ο/η αντίστοιχος/η εξυπηρετητής/πύλη), για την οποία 

γίνεται λόγος παρακάτω. Πραγματοποιεί το φιλτράρισμα των πακέτων IP καθοδικής 

ζεύξης στα διαφορετικά QoS-based κανάλια-κομιστές. Λειτουργεί επίσης και ως κόμβος 

κινητικότητας για την υποστήριξη του 4G-LTE τερματικού με άλλες non-3GPP 

τεχνολογίες, όπως τα δίκτυα CDMA 2000 και τα ασύρματα δίκτυα πολύ μεγάλων 

αποστάσεων WiMAX.  

 

    Εκτός από αυτά τα βασικά συστατικά δόμησης του EPC, καταλυτικής 

σημασίας είναι και ο ρόλος της βάσης δεδομένων HSS και της υπηρεσίας PCRF: 

 

HSS (Home Subscriber Server): Είναι η κεντρική βάση δεδομένων που περιέχει 

στοιχεία για τον κάθε συνδρομητή (προφίλ) του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου 4G-

LTE, όπως πληροφορίες για τα δίκτυα πακέτων δεδομένων PDNs στα οποία μπορεί να 

συνδεθεί ο κάθε χρήστης, πληροφορίες για τυχόν περιορισμούς που έχει ο συνδρομητής 

για χρήση υπηρεσιών περιαγωγής (roaming). Στη βάση δεδομένων HSS αποθηκεύονται 

και δυναμικές πληροφορίες, όπως το αναγνωριστικό της μονάδας MME στην οποία έχει 

καταχωρισθεί ο εκάστοτε χρήστης. Το σύνολο πληροφοριών που βρίσκονται 

αποθηκευμένες στη HSS παρέχονται προς αξιοποίηση στη μονάδα ελέγχου MME.   

 



 

Κεφάλαιο 3: Αρχιτεκτονική δικτύων 4G-LTE Σελίδα 26 

 

PCRF (Policy and Charging Rules Function) server: Είναι ο εξυπηρετητής που 

σχετίζεται με λειτουργίες δημιουργίας αποφάσεων πολιτικών ελέγχου και χρεώσεων 

στην PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) της πύλης P-GW ανάλογα με 

τον όγκο δεδομένων που διακινούνται από κάθε συνδρομητή για συγκεκριμένο χρόνο. Η 

λειτουργία πολιτικής και κανόνων χρέωσης PCRF του συγκεκριμένου εξυπηρετητή 

ανιχνεύει τη ροή υπηρεσιών και επιβάλλει πολιτικές ελέγχου. Στέλνει τόσο πληροφορίες 

ρυθμίσεων QoS για κάθε σύνοδο χρήστη (user session) όσο και πληροφορίες χρέωσης 

στην PCEF της πύλης P-GW. Συνδέεται λογικά με την πύλη P-GW μέσω της διεπαφής 

Gx (Εικόνα 3-14). 

 

Εικόνα 3-14: Εσωτερική αρχιτεκτονική του δικτύου-κορμού EPC (με HSS, PCRF) 

(Πηγή: AIRCOM International 
18

) 

Το σύνολο των LTE διεπαφών που συνδέουν τη μια μονάδα του EPC με την άλλη κάθε 

φορά, όπως απεικονίζονται στην Εικόνα 3-13 και στην Εικόνα 3-14 περιγράφονται 

συνοπτικά στον Πίνακα 3-1. 

Πίνακας 3-1: LTE διεπαφές  

Διεπαφές Πρωτόκολλο  Περιγραφή 

LTE-Uu E-UTRA  Διεπαφή για το επίπεδο-ελέγχου και το επίπεδο-
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(control-plane και user-plane) χρήστη μεταξύ UE & eNB.  

 

 

 

 

X2 

 

X2-AP (control-plane) 

 

 

GTP-U (user-plane) 

Διεπαφή για το επίπεδο-ελέγχου και το επίπεδο-

χρήστη μεταξύ eNBs. Χρησιμοποιείται κατά τη 

διαδικασία μεταπομπής (handover) συνδέσεων / 

κλήσεων. Το πρωτόκολλο X2-AP χρησιμοποιείται 

στο επίπεδο-ελέγχου και για κάθε κανάλι-κομιστή 

διαθέτεται ένα GTP-U «τούνελ» για την 

προώθηση δεδομένων στο επίπεδο-χρήστη. 

 

S1-U 

 

GTP-U 

Διεπαφή για το επίπεδο-χρήστη μεταξύ ενός eNB 

και μιας πύλης S-GW. Διαθέτει ένα GTP «τούνελ» 

για κάθε κανάλι-κομιστή. 

 

S1-MME 

 

S1-AP 

Διεπαφή για το επίπεδο-ελέγχου μεταξύ ενός eNB 

και μιας μονάδας MME του EPC. 

 

S11 

 

GTP-C 

Διεπαφή για το επίπεδο-ελέγχου μεταξύ μιας 

μονάδας MME του EPC και μιας πύλης S-GW του 

EPC. Διαθέτει ένα GTP «τούνελ» για κάθε χρήστη. 

 

 

 

 

S5 

 

 

GTP-C (control-plane) 

 

GTP-U (user-plane) 

Διεπαφή που ορίζεται μεταξύ μιας πύλης S-GW 

και μιας πύλης  P-GW για το επίπεδο-ελέγχου και 

το επίπεδο-χρήστη. Η διεπαφή S5 διαθέτει ένα 

GTP «τούνελ» για κάθε κανάλι-κομιστή για το 

επίπεδο-χρήστη και διαχείριση GTP «τούνελ» 

(δημιουργία, τροποποίηση, διαγραφή) ανά 

χρήστη για το επίπεδο-ελέγχου. Αντί της 

διεπαφής S5, υπό προϋποθέσεις μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η διεπαφή S8. 

 

S6a 

 

Diameter 

Διεπαφή για το επίπεδο-ελέγχου μεταξύ μιας 

βάσης δεδομένων HSS και μιας μονάδας ελέγχου 

MME του EPC. 

 

 

Gx 

 

 

Diameter 

Διεπαφή  για το επίπεδο-ελέγχου μεταξύ μιας 

PCRF και μιας πύλης PDN (P-GW). Μεταφέρει 

κανόνες χρεώσεων και πολιτικών ελέγχου από τη 

PCRF στη P-GW για να υποστηρίξει πολιτικές 

ελέγχου και χρεώσεων υπηρεσιών QoS. 

 

SGi 

 

IP 

Διεπαφή για το επίπεδο-ελέγχου και το επίπεδο-

χρήστη  μεταξύ μιας πύλης P-GW και ενός 

(εξωτερικού) PDN. 

 

Στην Εικόνα 3-15 εμφανίζεται συνολικά η διασύνδεση του δικτύου-κορμού EPC και του 

E-UTRAN  με άλλα δίκτυα, όπως τα δίκτυα 2G / 3G, το Internet, το PSTN.  
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Εικόνα 3-15: Η αρχιτεκτονική 4G-LTE συνδυαστικά με άλλα δίκτυα (Πηγή: 

Διαδικτυακή
19

) 

 

3.5 Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων 

Η διασύνδεση κάθε δομικού στοιχείου της αρχιτεκτονικής 4G-LTE με ένα άλλο 

δομικό στοιχείο είναι λογική, όχι φυσική. Τα πρωτόκολλα ανταλλάσουν δεδομένα και 

μηνύματα σηματοδοσίας εξαιτίας της λογικής σύνδεσης των δομικών στοιχείων του 

δικτύου 4G-LTE μεταξύ τους μέσω εναέριων διεπαφών. Μια αρχιτεκτονική 

πρωτοκόλλων του LTE γενικά διαχωρίζει νοητά την εναέρια διεπαφή (LTE radio 

interface) σε τρία στρώματα: το Φυσικό στρώμα (Physical layer L1), το στρώμα Ζεύξης 

δεδομένων (Data link layer L2) και το στρώμα Δικτύου (Network layer L3),  ενώ η 

εναέρια διεπαφή χαρακτηρίζεται από τη στοίβα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιεί. Τα 

πρωτόκολλα αυτά μπορεί λειτουργούν σε δυο επίπεδα (Εικόνα 3-16): στο επίπεδο-

ελέγχου (control-plane) και στο επίπεδο-χρήστη (user-plane). Το επίπεδο-ελέγχου 

συνδέεται με τα μηνύματα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της 

εκάστοτε διεπαφής: διαχείριση μηνυμάτων ελέγχου / σηματοδοσίας κατά τη διάρκεια 

μεταπομπής, μηνύματα ελέγχου / σηματοδοσίας των καναλιών-κομιστών bearers 

(εγκατάσταση, αποδέσμευση, κλπ). Το επίπεδο-χρήστη φέρει δεδομένα του χρήστη και 

σηματοδοσία υψηλών επιπέδων: πακέτα δεδομένων και πακέτα φωνής, σηματοδοσία 
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επιπέδου εφαρμογών (πχ πακέτα SIP, πακέτα SDP ή πακέτα RTCP). Στην Εικόνα 3-17 

φαίνεται η ροή μηνυμάτων επιπέδου-ελέγχου και επιπέδου χρήστη στο EPS συνολικά.  

 

Εικόνα 3-16: Αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων υψηλού επιπέδου του LTE   

 

 

Εικόνα 3-17: Ροή μηνυμάτων επιπέδου-ελέγχου και επιπέδου-χρήστη στο EPS  

(Πηγή: MWR Infosecurity 
20

) 

Το στρώμα L3 διαχειρίζεται με συγκεκριμένο τρόπο αποκλειστικές για το LTE 

πληροφορίες, ενώ το κατώτερο στρώμα L2 με χρήση των κατάλληλων πρωτοκόλλων του 

μεταφέρει τις πληροφορίες  από κόμβο σε κόμβο του LTE (Εικόνα 3-18). 

 

Εικόνα 3-18: Στρώματα εναέριας διεπαφής L1, L2, L3 (Πηγή: Ηλεκτρονική
21

) 
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Εικόνα 3-19: Στοίβα πρωτοκόλλων του E-UTRAN (Πηγή: Διαδικτυακή
22

) 

 

Γενικά, στο επίπεδο-χρήστη κάθε εφαρμογή δημιουργεί πακέτα δεδομένων που 

τα επεξεργάζονται πρωτόκολλα (πχ TCP, UDP, IP). Στο επίπεδο-ελέγχου το πρωτόκολλο 

RRC (Radio Resource Control) επιτελεί κεντρικό έλεγχο όλων των πρωτοκόλλων που 

βρίσκονται στα κατώτερα στρώματα (Εικόνες 3-18, 3-19). Και στα δυο επίπεδα, οι 

πληροφορίες επεξεργάζονται από τα πρωτόκολλα PDCP (Packet Data Convergence 

Protocol), RLC (Radio Link Control) και MAC (Medium Access Control) πριν 

προωθηθούν στο φυσικό στρώμα από το στρώμα μεταφοράς . 

 Επειδή ο κόμβος MME ελέγχει την κατάσταση υψηλού επιπέδου του UE, 

στέλνοντάς του μηνύματα σηματοδοσίας (και λαμβάνει πίσω τέτοια μηνύματα) και 

ελέγχου μέσω της εναέριας διεπαφής Uu ή S1, αλλά δεν υπάρχει απευθείας διαδρομή 

αποστολής και λήψης τέτοιων μηνυμάτων από το UE προς τον κόμβο MME και 

αντίστροφα, η εναέρια διεπαφή δεν δύναται να χειριστεί αυτή την κατάσταση (Λύκου, 

2014) παρά μόνο αν διαιρεθεί σε δυο στρώματα: το στρώμα μη πρόσβασης (Non-Access 

Stratum) και το στρώμα πρόσβασης (Access Stratum) (Εικόνα 3-20).    
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Εικόνα 3-20: Στρώμα πρόσβασης και μη πρόσβασης διεπαφών Uu / S1  (Πηγή: Λύκου, 

2014) 

Τα μηνύματα ελέγχου που αποστέλλονται από τον κόμβο MME προς το UE και 

αντίστροφα και βρίσκονται στο ανώτερο στρώμα είναι γνωστά ως σήματα NAS. Τα 

μηνύματα αυτά μεταφέρονται στον κατάλληλο προορισμό κάθε φορά από τα 

πρωτόκολλα του κατώτερου στρώματος, του στρώματος πρόσβασης, των διεπαφών Uu 

και S1. 

 

 

3.5.1 Στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο-χρήστη (user-plane) 

Ένα IP πακέτο επεξεργάζεται από ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ένα 

πρωτόκολλο διοχέτευσης (tunneling protocol), του EPC και μεταφέρεται, με χρήση 

«τούνελ» μεταξύ της πύλης P-GW και του σταθμού βάσης eNB, για μετάδοση στο 

χρήστη UE. Διαφορετικά πρωτόκολλα διοχέτευσης (tunneling protocols) 

χρησιμοποιούνται στις διάφορες διεπαφές. Ένα γνωστό πρωτόκολλο τέτοιου τύπου που 

χρησιμοποιείται στις διεπαφές S1 και S5/S8 είναι το GPRS Tunneling Protocol ή 

συμβολικά GTP. 

Η στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-χρήστη εμφανίζεται στην Εικόνα 3-21: 

 PDCP (Packet Data Convergence Protocol) 

 RLC (Radio Link Control protocol) 

 MAC (Medium Access Control)  
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Εικόνα 3-21: Στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-χρήστη του LTE (Πηγή: 

Διαδικτυακή
23

) 

 

Στη διεπαφή LTE-Uu και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο PDCP του Uu 

στρώματος πρόσβασης,  τo πρωτόκολλο PDCP υποστηρίζει την αποτελεσματική 

μεταφορά των IP πακέτων μέσω της ραδιοζεύξης. Ρόλος του είναι η συμπίεση κεφαλίδας 

των IP πακέτων, η αναδιάταξη και επανεκπομπή των πακέτων κατά τη διαδικασία 

μεταπομπής, καθώς και η ασφάλεια στο Uu στρώμα πρόσβασης (Access Stratum) της 

Εικόνας 3-20.      

 Στη διεπαφή LTE-Uu και στο επίπεδο RLC του Uu στρώματος πρόσβασης  στην 

πλευρά που μεταδίδει κάθε φορά, τo πρωτόκολλο RLC κατασκευάζει τα πακέτα RLC 

PDUs, τα οποία είναι προϊόντα επεξεργασίας των πακέτων SDUs που αρχικά παρέλαβε 

από το πρωτόκολλο του ανώτερου επιπέδου. Έπειτα προωθεί τα  RLC PDUs στο 

κατώτερο στρώμα MAC, όπου τα παραλαμβάνει το πρωτόκολλο MAC. Τα IP πακέτα 

στο επίπεδο-χρήστη ρέουν από το υψηλότερα στα χαμηλότερα επίπεδα. Το πρωτόκολλο 

RLC κατατμίζει / συνενώνει τα PDCP PDUs κατά τη διαδικασία της κατασκευής ενός 

RLC PDU. Στην πλευρά που λαμβάνει, το RLC πρωτόκολλο κάνει την απαραίτητη 

επανασυναρμολόγηση του RLC PDU για την ανακατασκευή του PDCP PDU. Επίσης, 

επιτελεί αναδιάταξη και επανεκπομπή πακέτου (του RLC PDU).     

Στη διεπαφή LTE-Uu και στο επίπεδο MAC του Uu στρώματος πρόσβασης, το 

οποίο συνδέεται με το επίπεδο RLC μέσω λογικών καναλιών και με το φυσικό επίπεδο 

PHY μέσω καναλιών μεταφοράς, το πρωτόκολλο MAC υποστηρίζει πολυπλεξία και 
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αποπολύπλεξη μεταξύ λογικών καναλιών και καναλιών μεταφοράς. Το πρωτόκολλο 

MAC υποστηρίζει υπηρεσίες QoS, δίνοντας προτεραιότητες στα δεδομένα και 

διακρίνοντάς από τα λογικά κανάλια.    

Μέσω των διεπαφών S1-U / S5 / X2, το πρωτόκολλο GTP-U προωθεί IP πακέτα 

που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το χρήστη. Όταν εγκαθίσταται ένα GTP «τούνελ» για 

τη μεταφορά δεδομένων κατά τη διαδικασία μεταπομπής στο LTE, ένας «δείκτης 

τέλους» ως καταληκτικό πακέτο μεταφέρεται επίσης μέσω του GTP «τούνελ» για να 

δηλώσει το τέλος της μεταφοράς. 

 

 

3.5.2 Στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο-ελέγχου (control-plane)  

Στο επίπεδο-ελέγχου συμπεριλαμβάνεται επιπρόσθετα, εκτός από τα επίπεδα της 

στοίβας πρωτοκόλλων του επιπέδου-χρήστη, και το υποστρώμα RRC (Radio Resource 

Control layer) με το ομώνυμο πρωτόκολλο, το οποίο έχει ως κύρια λειτουργία του την 

εγκατάσταση των ασύρματων εναέριων καναλιών-κομιστών καθώς και τη δημιουργία 

των μηνυμάτων σηματοδοσίας που ανταλλάσσονται μεταξύ του eNB και του UE. Στην 

Εικόνα 3-22 με γκρι εμφανίζεται η στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο-ελέγχου του 

στρώματος πρόσβασης (Access Stratum) μεταξύ του UE και του κόμβου MME. Το πρω- 

 

Εικόνα 3-22: Στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-ελέγχου μεταξύ UE και MME 

(Πηγή: Διαδικτυακή
24

) 

τόκολλο NAS στην κορυφή της στοίβας υποστηρίζει λειτουργίες σχετικές με τη 

διαχείριση κινητικότητας του χρήστη UE και την εγκατάσταση / διακοπή συνόδων ή 

καλύτερα τη διαχείριση καναλιών-κομιστών, ώστε να διατηρείται η IP συνδεσιμότητα 

μεταξύ του χρήστη UE και μιας πύλης P-GW (ή PDN GW) κατά τη μεταπομπή.  

 

Στην Εικόνα 3-23 εμφανίζεται η στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο-ελέγχου του 

LTE συνολικά. 
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Εικόνα 3-23: Στοίβα πρωτοκόλλων του επιπέδου-ελέγχου του LTE (Πηγή: 

Διαδικτυακή
25

) 

 

Το επίπεδο-ελέγχου χειρίζεται συγκεκριμένες λειτουργίες που εξαρτώνται από 

την κατάσταση του εξοπλισμού του χρήστη UE, η οποία μπορεί να είναι «ΑΔΡΑΝΗΣ» ή 

«ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ». Στην περίπτωση της αδρανούς κατάστασης του UE, τα 

πρωτόκολλα του επιπέδου-ελέγχου περιλαμβάνουν διαδικασίες επιλογής και 

επανεπιλογής (όταν λαμβάνει χώρα η μεταπομπή) κυψέλης. Στην περίπτωση της 

κατάστασης «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ», το επιπέδου-ελέγχου περιλαμβάνει το πρωτόκολλο 

RRC.  

Στη διεπαφή LTE-Uu της Εικόνας 3-22, το RRC πρωτόκολλο υποστηρίζει τη 

μεταφορά της σηματοδοσίας NAS. Επίσης επιτελεί λειτουργίες για αποτελεσματική 

διαχείριση των εναέριων πόρων (radio resources). Μερικές από τις βασικές λειτουργίες 

είναι:  

 Μετάδοσης ευρείας εκπομπής πληροφοριών συστήματος. 
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 Εγκατάσταση, αναρρύθμιση, επανεγκατάσταση και αποδέσμευση της σύνδεσης 

RRC. 

 Εγκατάσταση, τροποποίηση και αποδέσμευση του καναλιού-κομιστή. 

 

Στη διεπαφή Χ2, το πρωτόκολλο X2AP υποστηρίζει την κινητικότητα του 

χρήστη UE εντός του E-UTRAN. 

Στη διεπαφή S1, το πρωτόκολλο S1-AP  υποστηρίζει λειτουργίες όπως: 

 Διαχείριση της διεπαφής S1. 

 Σηματοδοσία NAS. 

 Διαχείριση αρχικής κατάστασης του UE. 

 

Στις διεπαφές S11/ S5/ S10, το πρωτόκολλο GTP-C υποστηρίζει λειτουργίες 

σχετικές με την ανταλλαγή πληροφοριών ελέγχου για εγκατάσταση, τροποποίηση και 

τερματισμό GTP «τούνελ». Δημιουργεί «τούνελ» προώθησης δεδομένων σε περίπτωση 

LTE μεταπομπής. 

Στη διεπαφή S6a, το πρωτόκολλο Diameter υποστηρίζει λειτουργίες για την 

ανταλλαγή πληροφοριών πιστοποίησης αυθεντικότητας συνδρομής και  συνδρομητή 

μεταξύ της HSS και της MME. 

Στη διεπαφή Gx, το πρωτόκολλο Diameter υποστηρίζει λειτουργίες για την 

παράδοση ορισμένων κανόνων-εντολών από τη PCRF  στη PCEF (P-GW).
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2ο ΜΕΡΟΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G-LTE 

Κεφάλαιο 4: Βασικές ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE 

 Η ταχύτατη ανάπτυξη των δικτύων υπολογιστών και η μεγάλη διεισδυτικότητα 

των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην κοινωνία έχουν διευκολύνει την ανθρώπινη 

επικοινωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ παράλληλα έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των 

πολιτών για ακόμη ταχύτερη αλλά και ασφαλέστερη επικοινωνία. Η υλοποίηση και η 

χρήση των δικτύων 4G-LTE εκσυγχρονίζει τις κινητές τηλεπικοινωνίες περαιτέρω, όμως 

το πρόβλημα της ασφαλούς επικοινωνίας επιλύεται τελικά ή συνεχίζει να ταλανίζει τους 

κατασκευαστές των δικτύων, τους πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τους 

ίδιους τους συνδρομητές; Μπορεί οι τεχνολογικές εξελίξεις να είναι ραγδαίες, όμως η 

τάση για τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοματοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας 

αποτελεί αδυναμία πολλών διασυνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. 

Οι ολοένα ισχυρότεροι υπολογιστές και το συνοδευόμενο λογισμικό, πολλές εφαρμογές 

περιεχομένου και συνοδευτικές εξελιγμένες υπηρεσίες, η ραγδαία αύξηση των 

διασυνδεδεμένων υπολογιστών, οι ολοένα πιο εξοικειωμένοι και έμπειροι χρήστες 

αυξάνουν τις πιθανότητες παραβιάσεων της ασφάλειας επικοινωνιών. Για τα δίκτυα 4G-

LTE προκύπτουν ερωτήματα όπως: τα δίκτυα 4
η
ς γενιάς που είναι ακόμη  πιο εξελιγμένα 

τεχνολογικά είναι τελικά «άτρωτα»; Έχουν ευπάθειες που μπορούν να εκμεταλλευτούν 

επίδοξοι εισβολείς; Ποιες και πόσο σημαντικές είναι αυτές για την ασφάλεια της 

επικοινωνίας;  

Έχοντας ήδη επισημάνει βασικές έννοιες και στοιχεία των δικτύων 4G-LTE και 

της αρχιτεκτονικής τους, στο 2
ο
 Μέρος εξετάζονται καίρια ζητήματα για την ασφάλεια 

της επικοινωνίας στα δίκτυα 4
ης

 γενιάς, όπως πιθανά ευάλωτα σημεία των δικτύων 4G-

LTE, τυχόν απειλές και επιθέσεις σε συστήματα επικοινωνιών 4G-LTE που έχουν 

καταγραφεί ή είναι δυνατό να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, ενώ δεν παραλείπονται και 

προτάσεις για την προστασία της πληροφορίας.  

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται επισκόπηση της ασφάλειας τόσο των ενσύρματων όσο 

και των ασύρματων δικτύων (Ενότητα 4.1) και στη συνέχεια επισημαίνονται βασικές 

ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE (Ενότητα 4.2).     
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4.1 Επισκόπηση στην ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων 

Η ασφάλεια της επικοινωνίας αναφέρεται στη διαδικασία λήψης μέτρων για την 

προστασία της φυσικής υποδομής των δικτύων καθώς και για την αποτροπή πρόσβασης 

οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης οντότητας (χρήστης ή πρόγραμμα) στα δίκτυα αυτά 

και στις πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών. Αντικείμενο μελέτης μας είναι 

αποκλειστικά η ασφάλεια των συναλλασσόμενων πληροφοριών, όχι η ασφάλεια της 

φυσικής υποδομής δικτύων. Δεν θα γινόταν λόγος για την ασφάλεια της επικοινωνίας αν 

δεν υπήρχαν κίνδυνοι που ενδεχομένως απειλήσουν είτε την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών, είτε την ακεραιότητά τους, είτε τη διαθεσιμότητά τους κατά την 

επικοινωνία δυο εξουσιοδοτημένων οντοτήτων. Στην περίπτωση των δικτύων 4G-LTE 

αλλά και των ενσύρματων ή ασύρματων δικτύων γενικότερα, οι κίνδυνοι μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε δυο ομάδες: στις ευπάθειες που έχουν τα δίκτυα κάθε φορά, λόγω 

της αρχιτεκτονικής τους σχεδίασης, και στις απειλές που υφίστανται για την 

εκμετάλλευση των ευπαθειών αυτών. Οι απειλές που προέρχονται από ανθρώπινες 

ενέργειες και όχι από φυσικά γεγονότα μπορεί να είναι σκόπιμες ή τυχαίες. Με τον όρο 

ευπάθειες εννοούμε σημεία των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων που 

αφήνουν περιθώρια για παραβιάσεις. Ασφαλής επικοινωνία σημαίνει εξάλειψη όλων 

αυτών των κινδύνων ή τουλάχιστον τον περιορισμό τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 

επιθυμητές ιδιότητες (ή απαιτήσεις) κάθε ασφαλούς επικοινωνίας (Κάτσικας, 2001) 

μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής: 

 Εμπιστευτικότητα ή μυστικότητα της πληροφορίας που διακινείται στο δίκτυο 

και αποθηκεύεται σε δομικές μονάδες του δικτύου (Confidentiality) 

 Ακεραιότητα της πληροφορίας (Integrity) 

 Πιστοποίηση της αυθεντικότητας ή γνησιότητας των οντοτήτων που 

συμμετέχουν στην επικοινωνία (Authentication) 

 Διαθεσιμότητα της πληροφορίας στους χρήστες ανά πάσα στιγμή (Availability) 

 Μη αποποίηση της ευθύνης για αποστολή ή λήψη δεδομένων (Non repudiation) 

 

Εμπιστευτικότητα ή μυστικότητα (Confidentiality): Η πληροφορία που μεταδίδεται 

από τον αποστολέα στον παραλήπτη πρέπει να είναι απόρρητη ή μυστική και είναι 

απαραίτητο μόνο οι δυο αυτές οντότητες να είναι σε θέση να αποκαλύψουν και να 

κατανοήσουν το περιεχόμενό της.  

 

Ακεραιότητα (Integrity): Η πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο δεν θα πρέπει να 

επιδέχεται  τροποποιήσεις εκούσια ή ακούσια από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες. Το 
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περιεχόμενο της μεταδιδόμενης πληροφορίας πρέπει να παραμένει αναλλοίωτο και 

οποιαδήποτε αλλαγή του περιεχομένου της να επιτρέπεται μόνο στις εξουσιοδοτημένες 

οντότητες του δικτύου που εμπλέκονται στην επικοινωνία.   

 

Πιστοποίηση της αυθεντικότητας / γνησιότητας ή επιβεβαίωση της ταυτότητας 

(Authentication): Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης κάθε φορά στην 

επικοινωνία τους πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα της 

άλλης πλευράς, όπως συμβαίνει στην καθημερινή επικοινωνία «πρόσωπο με πρόσωπο». 

Οι οντότητες που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι όντως αυτές που ισχυρίζονται πως 

είναι και όχι να μεταμφιέζονται σε πιθανές άλλες. Η ταυτότητα των συναλλασσομένων 

οντοτήτων στην επικοινωνία είναι πλέον ανάγκη να ελέγχεται τακτικά καθ’ όλη τη 

διάρκεια μιας συνόδου (session), όχι μόνο κατά την εγκατάσταση και την έναρξή της, 

ώστε να αποτρέπονται προσπάθειες πειρατείας (hijacking) των συνόδων σε εξέλιξη.  

 

Διαθεσιμότητα (Availability): Οι υπηρεσίες και οι πόροι του δικτύου πρέπει να είναι 

πάντα διαθέσιμοι στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία 

στην οποία βρίσκονται και τη χρονική στιγμή που θα αιτηθούν να κάνουν χρήση τους. 

 

Μη αποποίηση της ευθύνης (Non repudiation): Είτε ο αποστολέας, είτε ο παραλήπτης 

μηνύματος θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί πως είναι  ο πραγματικός αποστολέας ή ο 

πραγματικός παραλήπτης που έστειλε ή παρέλαβε αντίστοιχα το συγκεκριμένο μήνυμα 

και δεν είναι κάποιος άλλος.  

 

Θεωρούνται τρεις πτυχές της ασφάλειας πληροφοριών, οι οποίες έχουν άμεση 

σχέση με τις κρίσιμες ιδιότητες μιας ασφαλούς επικοινωνίας (Αρβανίτης, Κολυβάς, 

Ούτσιος, 2007) και είναι οι εξής: 

 Επιθέσεις ασφάλειας 

 Υπηρεσίες ασφάλειας  

 Μηχανισμοί ασφάλειας 

 

 

Επιθέσεις ασφάλειας 

Σε οποιοδήποτε ασύρματο ή ενσύρματο δίκτυο υπολογιστών, κάθε είδος 

εμπιστευτικής πληροφορίας βρίσκεται αποθηκευμένη στατικά σε διάφορα μέσα 

αποθήκευσης, όπως σκληροί δίσκοι, μνήμες, ή διακινείται στο δίκτυο ή τα 
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διασυνδεδεμένα με αυτό δίκτυα έχοντας τη μορφή αυτοδύναμων πακέτων. Συνηθισμένοι 

τρόποι επιθέσεων που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση της ασφάλειας δικτύου 

υπολογιστών με σκοπό την πρόσβαση στην εμπιστευτική πληροφορία είναι: 

 οι επιθέσεις στους κωδικούς πρόσβασης (password attacks)  

 η παρακολούθηση του δικτύου (network monitoring / network packet sniffing) 

 η μεταμφίεση (masquerade) ή προσποίηση / πλαστογράφηση (spoofing) 

 η άρνηση παροχής υπηρεσιών (denial of service) 

 η τροποποίηση, η εισαγωγή ή διαγραφή μηνυμάτων ή περιεχομένου μηνυμάτων 

(modification)   

 

Στην πρώτη κατηγορία, οι προσωπικοί κωδικοί μέσω των οποίων ελέγχεται η 

πρόσβαση στο δίκτυο διακρίνονται σε επαναχρησιμοποιούμενους ή κωδικούς μιας 

χρήσης. Οι επαναχρησιμοποιούμενοι κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το 

χρήστη περισσότερες από μια φορές για να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο, ενώ οι 

κωδικοί μιας χρήσης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μια φορά. Είναι προφανές πως η 

ασφάλεια του δικτύου είναι ανεπαρκής αν βασίζεται μόνο στη χρήση κωδικών 

πρόσβασης. Ένας από τους τρόπους παραβίασης κωδικών πρόσβασης είναι γνωστός ως 

«social engineering» που εστιάζει στη χειραγώγηση και παραπλάνηση του χρήστη για 

την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών του. Άμεσος στόχος δεν είναι πάντα η 

αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης του χρήστη, αλλά η απόκτηση πληροφοριών για το 

υπολογιστικό του σύστημα, για παράδειγμα, από τις οποίες μπορεί να εντοπίσει 

ενδεχόμενα κενά ασφάλειας του υπολογιστικού συστήματος. Τεχνικές που εφαρμόζονται 

για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου παραβίασης κωδικών πρόσβασης μπορεί να είναι 

είτε ένα πρόγραμμα Δούρειου Ίππου (Trojan Horse), είτε το «ψάρεμα» (phishing). Μια 

άλλη μέθοδος παραβίασης κωδικών πρόσβασης είναι γνωστή ως «shoulder surfing», η 

οποία αναφέρεται στη χρήση τεχνικών παρακολούθησης της πληκτρολόγησης του 

κωδικού πρόσβασης άλλου χρήστη («πίσω από την πλάτη του») όταν συμπληρώνει μια 

φόρμα, όταν πληκτρολογεί έναν κωδικό PIN μπροστά σε ATM τράπεζας, όταν εισάγει 

έναν κωδικό πρόσβασης σε δημόσια βιβλιοθήκη, αεροδρόμιο ή άλλο δημόσιο χώρο ή 

όταν εισάγει κωδικό πρόσβασης PIN στο έξυπνο κινητό του τηλέφωνο.   

Στη δεύτερη κατηγορία επιθέσεων με σκοπό την παρακολούθηση του δικτύου 

(network monitoring) και της κυκλοφοριακής κίνησης, τα δεδομένα που μεταφέρονται 

από σημείο σε σημείο στο δίκτυο έχουν τη μορφή πακέτων και πολλές εφαρμογές 

μεταδίδουν τα πακέτα σε μορφή καθαρού κειμένου (plaintext), χωρίς καμία 

κωδικοποίησή τους. Επομένως, ο επιτιθέμενος μπορεί εύκολα να συλλέξει αυτά τα 
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δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλα προγράμματα παρακολούθησης ροής δεδομένων 

στο δίκτυο (πχ Wireshark), να τα συναρμολογήσει και να παράγει στο ακέραιο το 

σύνολο της πληροφορίας που υπέκλεψε. Αυτό επιτυγχάνεται με τη ρύθμιση της κάρτας 

δικτύου του υπολογιστή σε κατάσταση  ετερόκλητης λειτουργίας (promiscuous mode). 

Σε αυτή την κατάσταση, η κάρτα δικτύου διαβάζει και αποθηκεύει όλα τα πακέτα  που 

κυκλοφορούν στο δίκτυο, στο οποίο προηγουμένως συνδέθηκε. Επίσης, δεν αποκλείεται 

να αποκαλυφθούν και μεταδιδόμενοι κωδικοί πρόσβασης με τον τρόπο αυτό, άρα γίνεται 

λόγος και για επιθέσεις «ενδιάμεσου», γνωστές ως επιθέσεις  Man-In-The-Middle 

(MITM). Έτσι, με την απόκτηση εμπιστευτικών δεδομένων, ο εισβολέας δύναται να 

αποκτήσει δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο στο οποίο δεν είχε δικαιώματα πρόσβασης. 

Από την πλευρά του διαχειριστή, εξαιτίας του γεγονότος ότι η υποκλοπή δεδομένων 

διευκολύνεται όταν ο εισβολέας είναι φυσικά συνδεδεμένος στο δίκτυο, απαιτείται ο 

ίδιος ο διαχειριστής να ελέγχει προσεκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο των 

φυσικών συνδέσεων στο δίκτυο. 

Οι επιθέσεις με μεταμφίεση ή προσποίηση (masquerade) λαμβάνουν χώρα όταν ο 

εισβολέας που βρίσκεται σε κάποιο διαφορετικό δίκτυο από το δίκτυο στο οποίο 

βρίσκεται ο υπολογιστής-στόχος προσποιείται ότι βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τον 

υπολογιστή-στόχο. Στα IP δίκτυα, όπως και το δίκτυο-κορμός 4G-LTE (EPC), οι 

κεφαλίδες των μεταδιδόμενων πακέτων περιλαμβάνουν τόσο την IP διεύθυνση του 

αποστολέα όσο και αυτή του παραλήπτη. Με  επιθέσεις που εφαρμόζουν τεχνικές IP 

spoofing, o εισβολέας τοποθετεί στην κεφαλίδα του πακέτου μια διαφορετική διεύθυνση 

IP αποστολέα, προσποιώντας έτσι πως είναι κάποιος άλλος. Πρόκειται δηλαδή για 

εισαγωγή δεδομένων ή εντολών σε υπάρχοντα πακέτα που μεταδίδονται στο δίκτυο κατά 

την επικοινωνία πελάτη-εξυπηρετητή ή σε δίκτυα σημείο προς σημείο. Στόχος του 

επιτιθέμενου είναι να παραπλανήσει και να ξεγελάσει το τείχος προστασίας (firewall) 

που συνδέει το εσωτερικό δίκτυο, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής-στόχος, με το 

διαδίκτυο ή με δίκτυο που γενικά δεν θεωρείται έμπιστο (trusted). Συνήθως ο εισβολέας 

δεν αναμένει να λάβει απάντηση από τον υπολογιστή-στόχο, όμως για να κάνει εφικτή 

την αμφίδρομη επικοινωνία με τον υπολογιστή-στόχο θα πρέπει να αλλάξει τους πίνακες 

δρομολόγησης ώστε να δείχνουν προς τη διεύθυνση IP που έχει προσποιηθεί ότι 

βρίσκεται (spoofed IP). Μόνο έτσι θα μπορεί να λαμβάνει όλα τα πακέτα που 

προορίζονται για την πλαστογραφημένη IP διεύθυνση. 

Στις επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (DoS), γενικός σκοπός είναι η 

υπερφόρτωση ενός διακομιστή με δεδομένα, ώστε να παρεμποδιστεί στη συνέχεια η 

αποστολή και λήψη δεδομένων προς και από αυτό το διακομιστή και τελικά να τεθεί 
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εκτός λειτουργίας, αφού καθίσταται ανίκανος να δεχτεί περισσότερες συνδέσεις. Οι 

επιθέσεις αυτής της κατηγορίας διαφέρουν από τις προηγούμενες ως προς το ότι δεν 

επιδιώκεται πρόσβαση στο δίκτυο ή συλλογή ανταλλασσόμενων πληροφοριών. 

Βασίζονται στην εξάντληση των ορίων των δικτυακών πόρων, όπως ο αριθμός των 

πακέτων που μπορεί να χειριστεί ταυτόχρονα ένας δρομολογητής ή το σύνολο των 

διεργασιών που μπορεί να εξυπηρετήσει επιτυχώς ένας διακομιστής στο δίκτυο. Αν 

ζητηθεί από ένα διακομιστή να εξυπηρετήσει μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο πολύ 

μεγαλύτερο όγκο εργασιών από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε, τότε προφανές είναι 

πως το σύστημα θα καταρρεύσει. Πιο σημαντική ακόμη είναι η κατανεμημένη επίθεση 

άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) κατά την οποία πολλαπλές επιθέσεις μέσω άλλων 

υπολογιστών που ανήκουν τόσο στο ίδιο όσο και σε άλλα δίκτυα λαμβάνουν χώρα σε 

συγκεκριμένο χρόνο με στόχο να τεθεί ο υπολογιστής-στόχος εκτός λειτουργίας. 

Όσον αφορά τις επιθέσεις για τροποποίηση δεδομένων (modification), ο 

εισβολέας δεν αρκείται απλώς να υποκλέπτει δεδομένα που μεταφέρονται στο δίκτυο, 

αλλά στόχος του είναι να τα αλλοιώσει ή ακόμη και να τα καταστρέψει, ώστε να μην 

παραδοθούν στον παραλήπτη όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Επιπλέον, ενδέχεται 

να επιδιώκει την εισαγωγή ή καλύτερα την παρείσφρηση νόθων μηνυμάτων (πχ 

εντολών) στην ηλεκτρονική συνομιλία δυο οντοτήτων. Πρόκειται για επιθέσεις που 

στοχεύουν στην ακεραιότητα της εμπιστευτικής πληροφορίας και των συστημάτων που 

την επεξεργάζονται και τη διακινούν στο δίκτυο. Η αλλοίωση στις τιμές μιας βάσης 

δεδομένων ή η τροποποίηση του λογισμικού συστήματος με αποστολή κατάλληλου 

προγράμματος (πχ δούρειος ίππος) ώστε να εκτελεί διαφορετικές εργασίες είναι 

παραδείγματα αυτού του είδους επίθεσης. 

Ορισμένες από τις επιθέσεις που προαναφέρθηκαν είναι παθητικές, ενώ άλλες 

χαρακτηρίζονται ως ενεργητικές. Οι παθητικές επιθέσεις δεν εστιάζουν στην παραβίαση 

της ακεραιότητας της πληροφορίας, αλλά στην αποκάλυψη του περιεχομένου της και 

συνεπώς στην καταστρατήγηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Ουσιαστικά 

σχετίζονται με υποκλοπή ή κατασκόπευση των μεταδόσεων. Στις παθητικές μπορεί να 

εντάσσεται η επίθεση παρακολούθησης του δικτύου ή η επίθεση κατά των κωδικών 

πρόσβασης. Οι ενεργητικές επιθέσεις περιλαμβάνουν κυρίως μεταβολή του 

περιεχομένου της πληροφορίας ή δημιουργία ψευδούς ροής πληροφορίας. Ενεργητική θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί η επίθεση μεταμφίεσης, η επίθεση άρνησης παροχής 

υπηρεσιών, η επίθεση για τροποποίηση μεταδιδόμενων μηνυμάτων. 

 

 



 

Κεφάλαιο 4: Βασικές ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE Σελίδα 42 

 

Υπηρεσίες ασφάλειας 

Σύμφωνα με την πρόταση Χ.800 για την αρχιτεκτονική ασφάλειας ανοιχτών 

συστημάτων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών ITU (International 

Telecommunication Union) η υπηρεσία ασφάλειας ορίζεται ως: «μια  υπηρεσία που 

παρέχεται από ένα πρωτόκολλο κάποιου επιπέδου επικοινωνούντων συστημάτων και 

εξασφαλίζει την απαραίτητη ασφάλεια των συστημάτων και της μεταφοράς δεδομένων». 

Οι υπηρεσίες ασφάλειας αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιθέσεων ασφάλειας, ενώ 

χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους μηχανισμούς ασφάλειας για τους οποίους γίνεται 

σχετική ανάλυση στη συνέχεια. Οι υπηρεσίες ασφάλειας κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Πιστοποίηση αυθεντικότητας (Authentication) 

 Έλεγχος πρόσβασης (Access Control) 

 Εμπιστευτικότητα δεδομένων (Data Confidentiality) 

 Ακεραιότητα δεδομένων (Data Integrity) 

 Μη αποποίηση της ευθύνης (Non-Repudiation) 

 Διαθεσιμότητα (Availability) 

 

Η υπηρεσία πιστοποίησης αυθεντικότητας εξασφαλίζει ότι το μήνυμα προέρχεται 

από αυθεντική πηγή, όπως επίσης ότι δεν παρεμβάλλεται κάποια τρίτη οντότητα που 

υποδύεται μια από τις οντότητες που επικοινωνούν ή με άλλα λόγια εξασφαλίζει την 

ταυτοποίηση της ομόλογης οντότητας. 

Η υπηρεσία ελέγχου πρόσβασης προλαμβάνει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση 

πόρων του δικτύου. Παράλληλα, η υπηρεσία δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες σε ό,τι αφορά τη χρήση του συστήματος επικοινωνιών 

γενικότερα.  

Η υπηρεσία εμπιστευτικότητας δεδομένων προστατεύει τα μεταφερόμενα μέσω 

δικτύου δεδομένα από την αποκάλυψη του περιεχομένου τους κατά τη μετάδοση, κάτι 

που δυσκολεύει όσους πραγματοποιούν παθητικές επιθέσεις σε δίκτυο. Η υπηρεσία 

δύναται να προστατεύει είτε ένα μήνυμα, είτε ένα συγκεκριμένο πεδίο του μηνύματος. 

Η υπηρεσία ακεραιότητας δεδομένων εξασφαλίζει πως τα δεδομένα που 

παρέλαβε μια οντότητα είναι απολύτως ίδια με αυτά που στάλθηκαν από μια 

εξουσιοδοτημένη οντότητα. Γίνεται διάκριση σε υπηρεσίες ακεραιότητας με σύνδεση 

και σε υπηρεσίας ακεραιότητας χωρίς σύνδεση. Οι πρώτες σχετίζονται με τις ροές 

μηνυμάτων και εξασφαλίζουν ότι τα μηνύματα αποστέλλονται χωρίς να γίνεται καμία 

αντιγραφή, μετατροπή, ανακατανομή κατά τη μεταφορά τους, ενώ αντιμετωπίζουν και 
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την άρνηση εξυπηρέτησης. Οι υπηρεσίες ακεραιότητας χωρίς σύνδεση  εξασφαλίζουν 

αποκλειστικά την προστασία των μηνυμάτων από οποιαδήποτε τροποποίηση. 

Η υπηρεσία μη αποποίησης της ευθύνης αποτρέπει τον αποστολέα ή τον 

παραλήπτη από την άρνηση αποστολής και λήψης μηνυμάτων. Εξασφαλίζει λοιπόν την 

«πατρότητα» των δεδομένων από μια από τις εξουσιοδοτημένες οντότητες που 

επικοινωνούν. Στην πράξη αυτό μπορεί να σημαίνει πως όταν ένα μήνυμα παραδίδεται, ο 

αποστολέας έχει τη δυνατότητα να αποδείξει πως το μήνυμα που ο ίδιος έστειλε 

παραδόθηκε και όντως το εξέλαβε ο υποτιθέμενος παραλήπτης του μηνύματος και 

επομένως ο τελευταίος δεν  είναι δυνατό να αποποιηθεί ότι δεν το έλαβε. 

Η υπηρεσία διαθεσιμότητας εξασφαλίζει ότι ένας ή περισσότεροι πόροι του 

δικτύου είναι προσπελάσιμοι και απολύτως διαθέσιμοι, ανεξάρτητα από την τοποθεσία 

στην οποία βρίσκεται ο εξουσιοδοτημένος χρήστης και ανεξάρτητα από τη χρονική 

στιγμή που ο ίδιος θα ζητήσει από το δίκτυο να κάνει χρήση αυτών των πόρων.    

 

  

Μηχανισμοί ασφάλειας 

Οι μηχανισμοί ασφάλειας αποτελούν την τεχνική υλοποίηση των υπηρεσιών 

ασφάλειας. Είναι σχεδιασμένοι για να ανιχνεύουν ή να αποτρέπουν μια επίθεση ή να 

εξασφαλίζουν την ανάνηψη από αυτή. Μπορεί να είναι είτε συγκεκριμένοι μηχανισμοί, 

είτε διάχυτοι ή πιο γενικοί. Στους συγκεκριμένους μηχανισμούς ανήκουν: 

 Μηχανισμοί κρυπτογράφησης (encipherment) 

 Μηχανισμοί ψηφιακών υπογραφών (digital signatures) 

 Μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης (access control) 

 Μηχανισμοί ακεραιότητας δεδομένων (data integrity) 

 Μηχανισμοί ανταλλαγής αυθεντικότητας (authentication exchange) 

 Μηχανισμοί κυκλοφοριακής συμφόρησης (traffic padding) 

 Μηχανισμοί ελέγχου δρομολόγησης (routing control) 

 Μηχανισμοί συμβολαίων (notarization) 

Στους διάχυτους μηχανισμούς ανήκουν: 

 Μηχανισμοί έμπιστης λειτουργικότητας (trusted functionality) 

 Μηχανισμοί ετικετών ασφάλειας (security label) 

 Μηχανισμοί ανίχνευσης γεγονότων (event detection) 

 Μηχανισμοί αρχείων καταγραφής περιστατικών ασφάλειας (security audit trails) 

 Μηχανισμοί ανάκτησης ασφάλειας (security recovery) 
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Οι μηχανισμοί κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας εμπιστευτικότητας, είτε πρόκειται για δεδομένα είτε για πληροφορίες κίνησης 

και σηματοδοσίας. Για να το πετύχουν κάνουν χρήση  κρυπτογραφικών αλγορίθμων, 

ώστε να διατηρήσουν τη μυστικότητα της πληροφορίας που κινείται πάνω σε ένα κανάλι 

επικοινωνίας. Οι μηχανισμοί κρυπτογράφησης αποτελούν θεμέλιο λίθο για τους 

μηχανισμούς ανταλλαγής για πιστοποίηση ταυτότητας.  

Κανένας μηχανισμός δεν υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες ασφάλειας που 

απαιτούνται. Ωστόσο, ένας αποτελεί τη βάση πολλών από τους μηχανισμούς ασφάλειας 

που χρησιμοποιούνται: η κρυπτογράφηση και κατ’ επέκταση οι τεχνικές 

κρυπτογράφησης, δηλαδή η συμμετρική κρυπτογράφηση ή κρυπτογράφηση 

συμμετρικού κλειδιού και η ασύμμετρη κρυπτογράφηση ή κρυπτογράφηση δημοσίου 

κλειδιού, αφού οι ψηφιακές υπογραφές αποτελούν ξεχωριστό μηχανισμό ασφάλειας που 

αναλύεται παρακάτω. 

Στη συμμετρική κρυπτογράφηση, δυο οντότητες που πρόκειται να 

επικοινωνήσουν μεταξύ τους με ασφάλεια χρειάζεται να συμφωνήσουν εκ των προτέρων 

στη χρήση του ίδιου αλγορίθμου κρυπτογράφησης, καθώς επίσης και στη χρήση κοινού 

μυστικού κλειδιού. Με το κοινό κλειδί πραγματοποιείται τόσο η κρυπτογράφηση του 

μηνύματος από τον αποστολέα όσο και η αποκρυπτογράφησή του από τον παραλήπτη 

(Εικόνα 4-1). Η προστασία και η διανομή του συμμετρικού κλειδιού αποτελεί κρίσιμο 

πρόβλημα. Σε περίπτωση ασφαλούς επικοινωνίας n οντοτήτων, το πλήθος των 

συμμετρικών κλειδιών που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν δίνεται από τον τύπο:  

Πλήθος συμμετρικών κλειδιών = n * (n-1) / 2 

 

 

 

Εικόνα 4-1: Επικοινωνία με χρήση συμμετρικής κρυπτογράφησης (Πηγή: 

Διαδικτυακή
26

) 

 

Μερικοί από τους πλέον διαδεδομένους αλγόριθμους κρυπτογράφησης συμμετρικού 

κλειδιού είναι: DES (Data Encryption Standard), 3DES (triple DES), IDEA 
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 https://www.digicert.com/ssl-cryptography.htm 
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(International Data Encryption Algorithm), AES (Advanced Encryption Standard), RC2 

(Rivest Cipher), RC4, RC5, RC6.  

 Στην κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού, κάθε οντότητα κατέχει δυο 

διαφορετικά κλειδιά, το δημόσιο κλειδί και το ιδιωτικό κλειδί, τα οποία σχετίζονται 

μεταξύ τους με μονόδρομες συναρτήσεις (one-way functions). Τα δεδομένα που 

κρυπτογραφούνται με το ένα κλειδί αποκρυπτογραφούνται αποκλειστικά με το άλλο. Το 

δημόσιο κλειδί είναι ή γίνεται ευρύτερα γνωστό σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που 

συμμετέχει στην επικοινωνία και δεν παραμένει μυστικό. Το δημόσιο κλειδί, για 

παράδειγμα, του επικείμενου παραλήπτη ενός μηνύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τον αποστολέα για την κρυπτογράφηση του αρχικού του μηνύματος. Το ιδιωτικό κλειδί 

του παραλήπτη, που χρησιμοποιείται για την αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος,  

παραμένει μυστικό και το γνωρίζει αποκλειστικά και μόνο ο ιδιοκτήτης του (Εικόνα 4-

2). Με την τεχνική αυτή εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα στη μεταδιδόμενη 

πληροφορία, καθώς επίσης και η αυθεντικότητα του αποστολέα του μηνύματος. 

 

Εικόνα 4-2:Επικοινωνία με χρήση ασύμμετρης κρυπτογράφησης (Πηγή: Διαδικτυακή
27

) 

 

Η εμπιστευτικότητα διασφαλίζει ότι μόνο ο παραλήπτης θα μπορεί να καταλάβει το 

περιεχόμενο του μηνύματος που παραλαμβάνει, ενώ η αυθεντικότητα διασφαλίζει τον 

παραλήπτη πως πράγματι παρέλαβε το μήνυμα από τον συγκεκριμένο αποστολέα με τον 

οποίο επικοινώνησε και όχι από κάποιον άλλο που προσποιήθηκε τον πραγματικό 

αποστολέα.  Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα συνάγεται ότι η κρυπτογραφία δημοσίου 

κλειδιού βασίζεται στο ότι τα ιδιωτικά κλειδιά είναι γνωστά μόνο από τους 

πραγματικούς τους κατόχους και ότι δεν έχουν διαρρεύσει σε οποιονδήποτε. Για την 

αποφυγή κλοπής των κλειδιών που βρίσκονται αποθηκευμένα στα λειτουργικά 

συστήματα Η/Υ, εφαρμόζονται τεχνικές που κάνουν χρήση έξυπνων καρτών (smart 
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 http://www.slideshare.net/RituparnaNag/cloud-encryption-52204838 
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cards). Γενικά, οι μηχανισμοί που παράγουν ζεύγη δημοσίου και ιδιωτικού κλειδιού είναι 

σύνθετοι και οδηγούν στη δημιουργία δυο αρκετά μεγάλων τυχαίων αριθμών, άρα 

απαιτείται και μεγάλη υπολογιστική ισχύς. Σε περίπτωση ασφαλούς επικοινωνίας n 

οντοτήτων, το πλήθος των κλειδιών (δημοσίων και ιδιωτικών) που απαιτούνται δίνεται 

από τον τύπο: 

 Πλήθος κλειδιών ασύμμετρης κρυπτογράφησης = 2*n 

Μερικοί από τους πιο γνωστούς αλγόριθμους ασύμμετρης κρυπτογράφησης είναι: RSA 

(Rivert, Shamir, Adelman), ElGamal, Diffie-Hellman, ECC (Elliptic Curve 

Cryptography), DSA (Digital Signature Algorithm). 

Οι μηχανισμοί ψηφιακών υπογραφών παρέχουν παράλληλα υπηρεσίες 

ακεραιότητας, πιστοποίησης προέλευσης και μη αποποίησης της ευθύνης αποστολής ή 

λήψης ενός μηνύματος (όταν χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού). Η 

ψηφιακή υπογραφή είναι σύνοψη (digestion) μηνύματος που προσκολλάται στο τέλος 

του ηλεκτρονικού εγγράφου και είναι μονοσήμαντα συνδεδεμένη με τον υπογράφοντα, 

ενώ παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης του υπογράφοντα. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει 

δυο διαδικασίες, τη διαδικασία υπογραφής μιας μονάδας δεδομένων και τη διαδικασία 

επαλήθευσης της υπογραφής που συνοδεύει μια μονάδα δεδομένων. Με την πρώτη 

διαδικασία, όπου χρησιμοποιείται το ιδιωτικό μυστικό κλειδί του υπογράφοντα για την 

κρυπτογράφηση όλων των δεδομένων, εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της μονάδας 

δεδομένων και με τη δεύτερη διαδικασία, όπου χρησιμοποιείται το δημόσιο κλειδί του 

υπογράφοντα για να επιβεβαιωθεί αν όντως η υπογραφή παράχθηκε από το ιδιωτικό του 

κλειδί,  διασφαλίζεται η πιστοποίηση προέλευσης του μηνύματος και η μη αποποίηση 

της ευθύνης. Οι ψηφιακές υπογραφές προκύπτουν από τη συνδυαστική χρήση 

αλγορίθμου κατακερματισμού και αλγορίθμου ασύμμετρης κρυπτογραφίας. Ο 

αλγόριθμος ή η συνάρτηση κατακερματισμού / σύνοψης (hashing algorithm/function) 

δέχεται μια είσοδο τυχαίου μήκους m - ένα μήνυμα - και παράγει μια σειρά bits 

σταθερού μεγέθους ή αλλιώς μια σύνοψη, τον λεγόμενο κατακερματισμό / σύνοψη ή 

ίχνος ή αποτύπωμα (one-way hash). Να σημειωθεί πως οι συναρτήσεις αυτές είναι 

μονόδρομες, επομένως η ανάκτηση του αρχικού κειμένου από τη σύνοψη δεν είναι 

εφικτή. Στη συνέχεια, το κατακερματισμένο μήνυμα  κρυπτογραφείται με χρήση του 

ιδιωτικού κλειδιού του αποστολέα, για να παραχθεί τελικά η ψηφιακή υπογραφή (Εικόνα 

4-3). Γνωστοί αλγόριθμοι κατακερματισμού είναι: MD4 (Message Digest), MD5, SHA 
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Εικόνα 4-3: Αποστολή και λήψη ψηφιακά υπογεγραμμένου μηνύματος (Πηγή: 

Διαδικτυακή
28

) 

(Secure Hash Algorithm). Όπως και οι μηχανισμοί κρυπτογράφησης, οι ψηφιακές 

υπογραφές χρησιμοποιούνται στους μηχανισμούς ανταλλαγής για πιστοποίηση 

αυθεντικότητας 

Οι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης καθορίζουν αν μια οντότητα έχει δικαιώματα 

πρόσβασης σε πληροφορίες και ποια είναι αυτά τα δικαιώματα (πχ ανάγνωση, εγγραφή, 

διαγραφή, τροποποίηση). Χρησιμοποιούν την πιστοποιημένη ταυτότητα της οντότητας  

 

Εικόνα 4-4: Λίστες ελέγχου πρόσβασης ACLs  (Πηγή: Διαδικτυακή
29

) 

 

που ζητά πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους, ενώ οι απόπειρες προσπέλασης πόρων 

από μη εξουσιοδοτημένες οντότητες απορρίπτονται αλλά δύναται να καταγράφονται στο 
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 https://access.redhat.com/documentation/en-

US/Red_Hat_Certificate_System/8.1/html/Deploy_and_Install_Guide/Introduction_to_Public_Key_Crypto

graphy-Digital_Signatures.html 

29
 http://www.slideshare.net/edhole/top-school-in-noida-40726308 
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ίχνος ελέγχου ασφάλειας του συστήματος. Μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης μπορεί να 

απαιτούνται είτε στο αρχικό σημείο σύνδεσης της οντότητας είτε και σε ενδιάμεσα 

σημεία του διαδρόμου επικοινωνίας με το τελικό σύστημα. Παραδείγματα τέτοιων 

μηχανισμών είναι οι λίστες ελέγχου προσπέλασης ACLs (access control lists) (Εικόνα 4-

4), οι ετικέτες ασφάλειας (security labels), το τείχος προστασίας (firewall), τα 

συστήματα ανίχνευσης παρεισφρήσεων (intrusion detection systems, IDS).  

 Οι μηχανισμοί ακεραιότητας δεδομένων προσφέρουν προστασία έναντι των 

προσπαθειών για τροποποίηση των δεδομένων, ενώ παράλληλα προσφέρουν και 

υπηρεσίες πιστοποίησης της προέλευσης μηνύματος. Τα bit ισοτιμίας (parity bits), τα 

αθροίσματα ελέγχου (checksums), οι έλεγχοι κυκλικού πλεονασμού (cyclic redundary 

checks, CRC) είναι μερικά παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών, ωστόσο δεν εγγυώνται 

απόλυτα την ακεραιότητα των δεδομένων. Η ακεραιότητα μηνυμάτων από σκόπιμες 

αλλαγές εξασφαλίζεται από μεθόδους που κωδικοποιούν τα μεταδιδόμενα δεδομένα με 

έναν κώδικα, τον Κώδικα Αυθεντικότητας Μηνύματος MAC (Message Authentication 

Code) τον οποίο ο εισβολέας δεν μπορεί να παραβιάσει ή να πλαστογραφήσει (όταν 

χρησιμοποιείται συμμετρική κρυπτογράφηση). Οι μηχανισμοί ακεραιότητας δεδομένων 

εξασφαλίζουν την ακεραιότητα είτε μιας μονάδας δεδομένων (data unit) (ή αλλιώς ενός 

πεδίου) είτε μιας πλήρους ακολουθίας δεδομένων (ή πεδίων). Περιλαμβάνονται δυο 

διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία εφαρμόζεται στην πηγή των δεδομένων και παράγεται 

μια τιμή η οποία προστίθεται στη μονάδα δεδομένων. Η τιμή αυτή μπορεί να παράγεται 

από έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης για παράδειγμα. Η δεύτερη διαδικασία 

εφαρμόζεται στο δέκτη των δεδομένων και δημιουργείται η αντίστοιχη τιμή κάνοντας 

χρήση της ληφθείσας μονάδας δεδομένων. Από τη σύγκριση των δυο τιμών εύκολα 

προκύπτει αν τελικά τροποποιήθηκαν τα δεδομένα κατά τη μετάδοση. Σε ότι αφορά την 

ακολουθία δεδομένων και τη μετάδοση τους με σύνδεση απαιτείται η λήψη επιπλέον 

μέτρων προστασίας της ακεραιότητας με χρήση τεχνικών αρίθμησης σειράς ή 

χρονοσφράγισης. Αν η μετάδοση της ακολουθίας δεδομένων γίνεται χωρίς σύνδεση, η 

χρονοσφράγιση δεν παρέχει ικανοποιητική προστασία έναντι επιθέσεων αναμετάδοσης 

μεμονωμένων μονάδων δεδομένων (data unit relay attacks). 

Οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών αυθεντικότητας παρέχουν πιστοποίηση 

της ταυτότητας των οντοτήτων του δικτύου. Κάνουν χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών 

και πληροφοριών πιστοποίησης αυθεντικότητας που κατέχει μια οντότητα. Οι 

κρυπτογραφικές τεχνικές πολλές φορές συνδυάζονται με πρωτόκολλα χειραψίας 

ανάμεσα στις οντότητες που εμπλέκονται στην επικοινωνία. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί 

πως υπάρχει διάκριση των όρων «πιστοποίηση αυθεντικότητας» και «εξουσιοδότηση». 
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Ο πρώτος όρος απαντά στην ερώτηση αν πράγματι υπάρχει επικοινωνία με μια 

συγκεκριμένη οντότητα και όχι κάποια άλλη διαφορετική οντότητα. Ο δεύτερος όρος 

απαντά στο ερώτημα ποια είναι τα δικαιώματα που έχει (πχ ανάγνωση μόνο, 

τροποποίηση, κλπ) και τι επιτρέπεται να κάνει  αυτή η συγκεκριμένη οντότητα. 

Οι μηχανισμοί κυκλοφοριακής συμφόρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μην αποκαλύπτεται η πραγματική ποσότητα πληροφορίας που διακινείται σε ένα δίκτυο. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των δικτυακών πόρων από τους 

εισβολείς οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν καταγραφή και του είδους των δεδομένων που 

μεταφέρονται από άκρο σε άκρο στο δίκτυο. 

Οι μηχανισμοί ελέγχου δρομολόγησης χρησιμοποιούνται για την απαγόρευση 

διέλευσης δεδομένων που ενδεχομένως φέρουν συγκεκριμένες ετικέτες ασφάλειας μέσω 

υποδικτύων, μεταγωγέων ή ζεύξεων. Επίσης, κάποιες φορές είναι απαραίτητη η 

μεταφορά δεδομένων μέσω προσυμφωνημένων και ασφαλέστερων διαδρομών δικτύων, 

αντί να γίνεται ο καθορισμός των δρομολογίων δυναμικά. Οι μηχανισμοί ελέγχου 

δρομολόγησης εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς, δηλαδή αποτρέπουν τη χρήση 

ανασφαλών καναλιών επικοινωνίας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, 

όπως για παράδειγμα στην περίπτωση στρατιωτικών εφαρμογών. 

Οι μηχανισμοί συμβολαίων εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που μεταδίδονται 

μεταξύ δυο οντοτήτων έχουν κάποιες ιδιότητες, όπως ακεραιότητα, αυθεντικότητα 

προέλευσης και προορισμού. Αυτό συμβαίνει χάρη σε μια τρίτη οντότητα, η οποία είναι 

έμπιστη («συμβολαιογράφος») και προκαλεί μια κρυπτογραφική αλλαγή στα δεδομένα, 

παρέχοντας έτσι υπηρεσίες μη αποποίησης ευθύνης, οι οποίες είναι κοινά αποδεκτές από 

τις οντότητες που συμμετέχουν στην επικοινωνία. 

Στη δεύτερη κατηγορία γενικών μηχανισμών ασφάλειας, η έμπιστη 

λειτουργικότητα αναφέρεται σε κάθε αξιόπιστη δραστηριότητα που παρέχει πρόσβαση 

σε μηχανισμούς ασφάλειας και υποστηρίζει τη λειτουργικότητα ενός συστήματος. Οι 

ετικέτες ασφάλειας αναφέρονται σε κάθε δικτυακό πόρο και καθορίζουν το επίπεδο 

ευαισθησίας του. Ο μηχανισμός ανίχνευσης γεγονότων καταγράφει κάθε απόπειρα 

παραβίασης της πολιτικής ασφάλειας του συστήματος, είτε πρόκειται για 

δραστηριότητες τεχνικής φύσης είτε πρόκειται για δραστηριότητες νομικής φύσης. Ο 

μηχανισμός αρχείων καταγραφής περιστατικών ασφάλειας καταγράφει και αποθηκεύει 

όλα εκείνα τα γεγονότα του παρελθόντος αλλά και τα τρέχοντα, τα οποία σχετίζονται με 

την πολιτική ασφάλειας του συστήματος. Ο μηχανισμός ανάκτησης ασφάλειας 

διαχειρίζεται το σύνολο των αιτήσεων για ανάκτηση της ασφάλειας ύστερα από 

αδυναμία εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας που λήφθηκαν εξαρχής.  
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Τέλος, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες βασικές τεχνολογίες που  υλοποιούν τις 

τρεις πτυχές ασφάλειας πληροφοριών στα δίκτυα Η/Υ και κάποιες εξ’ αυτών αποτελούν 

ακόμη και σήμερα δημοφιλείς λύσεις για την προστασία της εμπιστευτικότητας και την 

πιστοποίηση της ταυτότητας των οντοτήτων που επικοινωνούν μεταξύ τους: 

 Κωδικοί επαναλαμβανόμενης χρήσης (σταθεροί) και κωδικοί μιας χρήσης για 

πιστοποίηση της αυθεντικότητας των χρηστών. 

 SSL (Secure Sockets Layer ) / SSH (Secure SHell) / SOCKS (SOCKet Secure): 

τυπικές τεχνολογίες ασφάλειας (πρωτόκολλα διαδικτύου) για την 

κρυπτογράφηση σηματοδοσίας και δεδομένων που εξασφαλίζουν την 

ακεραιότητα και εμπιστευτικότητά τους. Επίσης, τυπικό πρόγραμμα για 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κειμένων που χρησιμοποιείται κυρίως 

στην ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) είναι το PGP 

(Pretty Good Privacy), το οποίο δημιουργήθηκε από τον Phil Zimmerman. 

Ακόμη, το SET (Secure Electronic Transactions) είναι ένα πρότυπο για την 

ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών 

στο Διαδίκτυο, το οποίο πιστοποιεί ότι ο αγοραστής είναι πράγματι αυτός που 

ισχυρίζεται ότι είναι. Το σύνολο των τεχνολογιών αυτών υλοποιείται όχι μόνο σε 

ένα επίπεδο του μοντέλου OSI, αλλά σε διαφορετικά στρώματά του (Εικόνα 4-5).  

 

Εικόνα 4-5: Σχέση πρωτοκόλλων ασφαλείας και στοίβας OSI  (Πηγή: Διαδικτυακή
30

) 

 RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) / TACACS (Terminal 

Access Controller Access-Control System): δικτυακά πρωτόκολλα που παρέχουν 

απομακρυσμένα κεντρική διαχείριση της αυθεντικότητας χρηστών και εκχώρηση 

δικαιωμάτων τους (εξουσιοδότηση).   

 PAP (Password Authentication Procedure) / CHAP (Challenge-Handshake 

Authentication Protocol): πρωτόκολλα κατάλληλα για πιστοποίηση δικτυακών 

συσκευών σε συνδέσεις σημείου προς σημείο (point to point). 

                                                 
30

  http://www.icsd.aegean.gr/website_files/proptyxiako/525297129.pdf 
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 Kerberos: πρωτόκολλο κρυπτογράφησης που εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα 

της συναλλασσόμενης πληροφορίας και την πιστοποίηση αυθεντικότητας 

οντοτήτων. 

 IPSec (IP Security):  πρωτόκολλο για την ασφάλεια πληροφορίας στο επίπεδο 

Δικτύου του μοντέλου αναφοράς OSI, το οποίο έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα στα 

Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks). Άλλα πρωτόκολλα 

υλοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα του OSI, όπως το SSL στο επίπεδο 

Μεταφοράς, το HTTPS στο επίπεδο Εφαρμογής. Το IPSec περιλαμβάνει δυο 

πρωτόκολλα ασφάλειας, το AH και το ESP, που γενικά εξασφαλίζουν 

πιστοποίηση προέλευσης δεδομένων, ακεραιότητα, προστασία αναμετάδοσης και 

εμπιστευτικότητα δεδομένων. Ξεχωριστά το καθένα επικυρώνει την: 

 Αυθεντικότητα κεφαλίδας των IP πακέτων (Authentication Header, AH), 

η οποία εξασφαλίζει πιστοποίηση ταυτότητας του αποστολέα των 

συγκεκριμένων πακέτων. 

 Ασφάλεια ωφέλιμου φορτίου με ενθυλάκωση (Encapsulation Security 

Payload, ESP), η οποία υποστηρίζει την πιστοποίηση αυθεντικότητας 

τόσο των κεφαλίδων των πακέτων όσο και των δεδομένων που φέρουν τα 

πακέτα αυτά. 

 Τείχος ή φράγμα προστασίας (Firewall): αναφέρεται σε συσκευές ή στο 

σύνολο των ρυθμισμένων προγραμμάτων τα οποία επιτρέπουν ή απορρίπτουν τη 

διέλευση πακέτων δεδομένων από δίκτυο σε δίκτυο. Οι συσκευές στις οποίες 

εγκαθίστανται τα προγράμματα-φίλτρα είναι συνήθως δρομολογητές και 

εξυπηρετητές, ειδικοί για αυτό το σκοπό. Με το τείχος προστασίας ελέγχεται η 

πρόσβαση στους εξυπηρετητές ενός δικτύου από εξωτερικά  μη έμπιστα δίκτυα, 

καθώς επίσης και οι εφαρμογές που επιτρέπεται ή απαγορεύεται να 

χρησιμοποιήσουν οι χρήστες (Εικόνα 4-6).  Δύναται να επιτρέπεται η πρόσβαση  

 

 

Εικόνα 4-6: Εγκατάσταση τείχους προστασίας (firewall) μεταξύ δυο δικτύων 

(Πηγή: Διαδικτυακή
31

) 
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 http://www.slideshare.net/Chankey007/firewall-in-perl-by-chankey-pathak-9601431 
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(σε εξωτερικά δίκτυα) σε ένα σύνολο IP διευθύνσεων του εσωτερικού τοπικού 

δικτύου και με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, όπως το HTTP, αλλά προσπάθειες 

σύνδεσης με άλλα πρωτόκολλα όπως ftp, telnet να απαγορεύονται από το τείχος 

προστασίας. Τα πρωτόκολλα φιλτράρονται με βάση τον αριθμό θύρας (TCP port) 

που χρησιμοποιούν και στη συνέχεια εξετάζονται οι κεφαλίδες των πακέτων που 

προέρχονται από εξωτερικά δίκτυα ή προορίζονται προς αυτά. Όταν εντοπιστούν 

πακέτα με προέλευση από ή προορισμό προς απαγορευμένες IP διευθύνσεις και 

TCP θύρες, το τείχος προστασίας δεν επιτρέπει τη διέλευσή τους στο εσωτερικό 

έμπιστο δίκτυο ή στο εξωτερικό μη έμπιστο δίκτυο αντίστοιχα. 

 

 Συστήματα ανίχνευσης παρεισφρήσεων (Intrusion Detection Systems, 

IDSs): υλικό ή λογισμικό που αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανίχνευσης, 

ανάλυσης, αναγνώρισης και αντίδρασης σε πιθανές ύποπτες για την ασφάλεια 

των δικτυακών πόρων δραστηριότητες. Ένα σύστημα IDS μπορεί να αξιοποιηθεί 

για την ανίχνευση μεγάλης ποικιλίας επιθέσεων, όπως χαρτογράφηση (πχ με 

nmap), σάρωση θυρών, σαρώσεις στοίβας TCP, πλημμύρας εύρους ζώνης μέσω 

DoS (Denial of Service), σκουλήκια και ιούς, επιθέσεις εναντίον ευπαθών 

σημείων των λειτουργικών συστημάτων ή των διαφόρων εφαρμογών (Εικόνα 4-

7).  

 

Εικόνα 4-7: Χρήση συστήματος IDS για την ενίσχυση της ασφάλειας (Πηγή: 

Διαδικτυακή
32

) 
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Το IDS, σε αντίθεση με το τείχος προστασίας που αναλύει μόνο την κεφαλίδα 

των πακέτων δεδομένης της πολιτικής ασφάλειας που υλοποιεί, αναλύει σε βάθος 

τα πακέτα, τόσο την κεφαλίδα όσο και το ωφέλιμο φορτίο τους, αναζητώντας για 

συμβάντα που είναι γνώριμα. Όταν εντοπιστούν γνώριμα συμβάντα, τα πακέτα 

αυτά απορρίπτονται. Επίσης, το σύστημα IDS λειτουργεί και ως «συναγερμός» 

του συστήματος, ο οποίος ενεργοποιείται όταν ανιχνευθεί εισβολή, κάτι που δεν 

συμβαίνει στην περίπτωση του τείχους προστασίας. Χρησιμοποιείται 

συμπληρωματικά του τείχους προστασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας του 

δικτύου και την προστασία από επιθέσεις. Γνωστά συστήματα IDS είναι: Snort, 

AIDE, Tripwire. 

 

 Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο VPN (Virtual Private Network): υπηρεσία που αρχικά 

απαιτεί πιστοποίηση της ταυτότητας των απομακρυσμένων συναλλασσόμενων 

οντοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα και στη συνέχεια τα ήδη 

κρυπτογραφημένα δεδομένα που έχουν τη μορφή πακέτων ενθυλακώνονται σε 

άλλα πακέτα, τα οποία μεταδίδονται από το ένα άκρο στο άλλο μέσα από ένα 

ασφαλές κανάλι (tunnel) που δημιουργείται με χρήση δημόσιων δικτύων 

(Διαδίκτυο) (Εικόνα 4-8). Εξασφαλίζεται τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο εμπιστευ- 

 

Εικόνα 4-8: Εγκατάσταση σύνδεσης VPN   (Πηγή: Διαδικτυακή
33

) 

 

τικότητας των μεταφερόμενων δεδομένων όπως σε ένα ενσύρματο τοπικό δίκτυο. 

Το VPN αποτελεί μια πιο αξιόπιστη λύση για ασύρματη πρόσβαση έναντι του 

μοντέλου WEP (Wireless Equivalent Privacy) σε ότι αφορά τα ασύρματα δίκτυα 
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και παρέχει: ασφάλεια με τη χρήση κρυπτογράφησης και πιστοποίησης, 

προσαρμοστικότητα επειδή δίνεται η δυνατότητα για χρήση υποδομών του 

Διαδικτύου μέσω παρόχων υπηρεσιών, συμβατότητα με την ευρυζωνική 

τεχνολογία, αφού η προσπέλαση στα δίκτυα γίνεται με υψηλές ταχύτητες 

μετάδοσης.   

 

Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες έχουν την ίδια σημαντικότητα τόσο για τα 

ενσύρματα όσο και για τα ασύρματα δίκτυα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να λησμονιέται το 

γεγονός ότι στα ασύρματα δίκτυα τα προβλήματα ασφάλειας στη διακίνηση της 

πληροφορίας είναι ακόμη πιο σοβαρά συγκριτικά με τα ενσύρματα δίκτυα, αφού 

πρόκειται για δίκτυα εκπομπής και επομένως οποιοσδήποτε βρεθεί εντός της ακτίνας 

εκπομπής ενός πομπού μπορεί να «κρυφακούσει» και να υποκλέψει εξολοκλήρου ή 

μέρος των δεδομένων. Το πρόβλημα της ασφάλειας διογκώνεται ακόμη περισσότερο 

όταν πρόκειται για ασύρματα αδόμητα (ad-hoc) δίκτυα, στα οποία η πληροφορία 

μεταφέρεται στον προορισμό της μέσω άλλων κόμβων. Η υποκλοπή δεδομένων, επίσης,  

είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ανιχνευθεί στην περίπτωση των ασύρματων δικτύων, όπως 

εξίσου δύσκολος είναι και ο εντοπισμός του υποκλοπέα.  

Γενικά, δυο κύρια προβλήματα που προκύπτουν στη μετάδοση πληροφορίας 

μέσω ασύρματων δικτύων σχετίζονται με την προστασία της πληροφορίας και τη 

δυνατότητα πιστοποίησης των χρηστών. Αναφορικά με την προστασία της πληροφορίας, 

χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι κρυπτογράφησης αλλά δεν είναι πάντα ανθεκτικοί σε 

επιθέσεις, όπως διαπιστώθηκε για παράδειγμα για το WEP. Η υπηρεσία 

κρυπτογράφησης στα ασύρματα δίκτυα λαμβάνει χώρα στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων, 

αφού δεν μπορεί να προσφερθεί από το επίπεδο δικτύου ή μεταφοράς, ενώ πρέπει να 

αναφερθεί πως όλες οι υπηρεσίες βασίζονται σε κρυπτογραφία συμμετρικού κλειδιού 

επειδή το θέμα της υψηλής απόδοσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Το γεγονός όμως ότι η 

υπηρεσία κρυπτογράφησης δεν μπορεί να προσφερθεί σε άλλο επίπεδο εκτός του 

επιπέδου ζεύξης δεδομένων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα συνδεσιμότητας μεταξύ 

ασύρματων και ενσύρματων δικτύων. Αναφορικά με το πρόβλημα πιστοποίησης, στα 

ασύρματα δίκτυα δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί και να ελεγχθεί η προέλευση των 

πακέτων που λαμβάνονται όπως μπορεί να συμβαίνει στα ενσύρματα δίκτυα. Συνεπώς 

πριν την αποστολή των πακέτων απαιτείται η πιστοποίηση της ταυτότητας του χρήστη. 

Η πιστοποίηση γίνεται συνήθως με χρήση συμμετρικής κρυπτογράφησης ή 

κρυπτογράφησης δημοσίου κλειδιού ή κέντρου διανομής κλειδιών (υβριδική 
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κρυπτογράφηση)
34

. Οι διάφορες μέθοδοι πιστοποίησης όμως (πχ Open System method, 

Shared Key method) δεν διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που παρέχουν, 

γι’ αυτό γίνονται διαρκώς προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας με 

εισαγωγή νέων, πιο εξελιγμένων μεθόδων, όπως η WPA-PSK (Wi-fi Protected Access-

Pre-Shared Key), η WPA2-PSK. 

 

4.2 Ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE 

Όπως τα ενσύρματα και τα ασύρματα δίκτυα γενικά, έτσι και τα 

τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα ειδικά αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας διαχρονικά.  

Γι’ αυτό, πριν αναφερθούν τα ευάλωτα σημεία (vulnerabilities) των δικτύων 4G-LTE, 

αξίζει να αναφερθούν τυχόν αδυναμίες στην ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

από γενιά σε γενιά, αφού τα δίκτυα 4G-LTE διαλειτουργούν με τα δίκτυα 2G, 3G, ενώ 

και η αρχιτεκτονική ασφάλειας των δικτύων 4G-LTE βασίστηκε στις απαιτήσεις 

ασφαλείας που είχαν τεθεί για τα δίκτυα παλαιότερων τεχνολογιών. Εστιάζοντας, 

λοιπόν, στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 1G που παρείχαν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, 

οι κίνδυνοι που διέτρεχαν την ασφάλεια πληροφοριών ήταν σοβαροί, αφού οι 

αναλογικές τερματικές συσκευές που χρησιμοποιούνταν για τη μετάδοση αναλογικού 

σήματος επέτρεπαν με ευκολία τη δυνατότητα υποκλοπής της ταυτότητας μιας 

οντότητας, τη χρέωση κλήσεων στο λογαριασμό του θύματος, τη δυνατότητα υποκλοπής 

του περιεχομένου της τηλεφωνικής συνομιλίας (με απλό συντονισμό ενός απλού 

ραδιοδέκτη, από πλευράς εισβολέα), τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης χρήστη, μιας 

και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα κρυπτογράφησης της μεταδιδόμενης πληροφορίας.  

Σημαντικά προβλήματα ασφαλούς επικοινωνίας των δικτύων 1G 

αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την καθιέρωση 

της γενιάς τηλεπικοινωνιακών δικτύων 2G, όπως τα δίκτυα GSM. Οι νεοεισαχθείσες 

υπηρεσίες ασφάλειας για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας χρήστη, για 

πιστοποίηση αυθεντικότητας χρήστη και συμφωνία κλειδιών κρυπτογράφησης για τα 

συναλλασσόμενα μέρη με χρήση της κάρτας SIM, για έλεγχο της ταυτότητας του 

τερματικού εξοπλισμού του χρήστη (ΙΜΕΙ, ΙMSI), υλοποιήθηκαν και κάλυψαν σε 

ικανοποιητικό βαθμό σοβαρές αδυναμίες της προϋπάρχουσας τεχνολογίας. Ωστόσο, με 

το πέρασμα του χρόνου διαπιστώθηκαν ευπάθειες στη διαδικασία ταυτοποίησης χρήστη, 

δηλαδή στους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνταν για την πιστοποίηση αυθεντικότητας 
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(COMP, 128bit) και για την κρυπτογράφηση (Α5). Αδυναμία θεωρήθηκε και η μη 

δυνατότητα ταυτοποίησης του ίδιου του δικτύου στο χρήστη και όχι μόνο το αντίστροφο. 

Συμπεριλαμβανομένων των ευπαθειών είναι και οι περιορισμοί της κρυπτογράφησης 

στην ασύρματη σύνδεση, στην επανειλημμένη χρήση τριπλετών ασφάλειας και στην 

περιορισμένη ασφάλεια της κάρτας SIM.  

Η τεχνολογία δικτύων 3G συμπληρώνει κενά ασφάλειας σχετικά με την 

εμπιστευτικότητα ταυτότητας χρήστη (User Identification Confidentiality, UIC), με την 

πιστοποίηση αυθεντικότητας οντοτήτων και με τη συμφωνία κλειδιού (Authentication 

and Key Agreement, AKA) για τον έλεγχο πρόσβασης, για την εμπιστευτικότητα και για 

την ακεραιότητα των δεδομένων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Όμως, και στην 

τεχνολογία 3G παρουσιάστηκαν αδυναμίες
35

, όπως η αποστολή ταυτότητας συνδρομητή 

IMSI ως καθαρό κείμενο (clear text) κατά την κατανομή προσωρινών ταυτοτήτων ΤMSI 

(Temporary Mobile Subscriber Identity)  στο χρήστη στην πρώτη «χειραψία» του με το 

δίκτυο, η έλλειψη προστασίας του IMEI κατά την αποστολή του (το ΙΜΕΙ δεν είναι 

κρυπτογραφημένο αλλά το μήνυμα μέσω του οποίου μεταδίδεται προστατεύεται ως προς 

την ακεραιότητά του). Επίσης, η χρήση πρωτοκόλλου πιστοποίησης της αυθεντικότητας 

και συμφωνίας κλειδιών κρυπτογράφησης (ΑΚΑ) μονόδρομης και όχι αμφίδρομης 

κατεύθυνσης, η δυνατότητα απόπειρας πειρατείας κλήσεων όταν δεν υπάρχει 

κρυπτογράφηση σε συνδέσμους ή/και διεπαφές κατά μήκος του δικτύου, η πιθανότητα ο 

χρήστης να παραπλανηθεί και να συντονιστεί σε ψεύτικο σταθμό βάσης και επομένως να 

μη λάβει έγκυρα μηνύματα σηματοδοσίας από το νόμιμο πάροχο ISP του, καθώς και 

οποιαδήποτε επίθεση (πχ «ενδιάμεσου» -MITM-, «άρνησης παροχής υπηρεσιών» -DoS-) 

αποτελούν προβλήματα ασφάλειας για μια τερματική συσκευή 3G. 

Η υλοποίηση και η χρήση, πλέον, της τεχνολογίας δικτύων 4G-LTE βασίζεται 

στην ιδέα «IP end-to-end» ή διαφορετικά «All-IP network». Μπορεί πράγματι να 

ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των συνδρομητών για ευρυζωνικότητα στην 

κινητή τηλεφωνία και παράλληλα να αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας των 

προγενέστερων 3G δικτύων πιο αποτελεσματικά, ωστόσο δημιουργούνται αρκετά 

ερωτηματικά ως προς την ασφάλεια των επικοινωνιών για άλλη μια φορά. Τα δίκτυα 

4G-LTE χαρακτηρίζονται από αρκετές αδυναμίες και κενά ασφάλειας, τα οποία δύναται 

να εκμεταλλεύονται οι επίδοξοι εισβολείς. Τα δίκτυα 4G-LTE προσομοιώνουν στη 

λειτουργία τους το Διαδίκτυο στο οποίο:  

 χρησιμοποιούνται πιο πολύπλοκες υλικοτεχνικές υποδομές,  
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 διασυνδέονται ετερογενή συστήματα επικοινωνιών (δηλαδή υφίστανται 

διαφορετικοί μηχανισμοί απόκτησης πρόσβασης),  

 γίνεται χρήση «ανοιχτών» πρωτοκόλλων,  

 πολλές διαφορετικές αρχές εμπλέκονται στη διαχείρισή του (διαφορετικές 

πολιτικές ασφάλειας).  

Επομένως, υπάρχουν αρκετά περιθώρια για τους ενδιαφερόμενους για πραγματοποίηση 

επιθέσεων στα δίκτυα αυτά. Το Διαδίκτυο είναι ευπαθές τόσο όσον αφορά την ιεραρχική 

υποδομή του σε διαφορετικά επίπεδα (δρομολόγηση σε –BGP- (Border Gateway 

Protocol), επίλυση ονομάτων σε αριθμητικές διευθύνσεις IP μέσω DNS, μεταφορά  πάνω 

από IP, TCP, UDP), όσο και ως ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρονται στους 

τελικούς χρήστες. Αυτές οι αδυναμίες του Διαδικτύου είναι δεδομένες και για τα δίκτυα 

4G-LTE εξαιτίας της IP αρχιτεκτονικής του. Ωστόσο,  νέες, επιπλέον ευπάθειες 

εντοπίζονται στα δίκτυα 4G-LTE, εκθέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των 

επικοινωνιών και την ορθή λειτουργία του συστήματος 4G-LTE (Bikos, Sklavos, 2013): 

 «Επίπεδη IP» αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE 

 Ευαισθησία στις παρεμβολές που λαμβάνουν χώρα στο LTE (signal jamming / 

interference) 

 Περιορισμένες δυνατότητες ασφάλειας 4G-LTE τερματικού εξοπλισμού χρήστη 

UE 

 Επισφάλεια των σταθμών βάσης eNBs / femtocells 

 Μη υποχρεωτική κρυπτογράφηση με IPsec στη διεπαφή S1-U 

 Κενό ασφάλειας στο μηχανισμό πιστοποίησης αυθεντικότητας AKA 

 Ανεπαρκής προστασία ορισμένων μηνυμάτων ελέγχου (σηματοδοσία) του 

πρωτοκόλλου RRC 

 Αδυναμίες του υποσυστήματος IMS 

 Κενά ασφάλειας του πρωτοκόλλου SIP / υπηρεσίες VoLTE 

 

 

4.2.1.Ευπάθεια #1: «Επίπεδη» αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE  

Το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική ενός δικτύου 4G-LTE είναι πιο απλή (4G-LTE 

flat architecture) επειδή δεν περιλαμβάνει κεντρική μονάδα ελέγχου (RNC, Radio 

Network Controller) στο ραδιοδίκτυο, όπως υφίσταται στο δίκτυο 3G, μπορεί να 

ελλοχεύει κινδύνους για την ασφάλειά του. Το EPC είναι εκτεθειμένο σε πιθανές 

επιθέσεις απευθείας από τους σταθμούς βάσης eNBs ή οποιονδήποτε δικτυακό 

εξοπλισμό μετάδοσης σήματος, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Για λόγους 
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εξισορρόπησης του δικτυακού φόρτου, οι eNBs μπορούν να συνδεθούν σε περισσότερες 

από μια MMEs (Mobile Management Entities) και S-GWs / P-GWs ταυτόχρονα. Επίσης, 

για λόγους αποτελεσματικότητας κατά τη διάρκεια μεταπομπών κλήσεων (handovers) οι 

eNBs συνδέονται και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω της διεπαφής X2. Έτσι, αυτό το 

πλήρες, μεικτό δίκτυο διατρέχει υψηλό κίνδυνο να κατακλυστεί από επιθέσεις τύπου 

άρνησης εξυπηρέτησης DoS / DDoS (Denial of Service / Distributed Denial of Service 

attacks) τουλάχιστον από ένα  «μολυσμένο» eNB, όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα 

(Κεφάλαιο 5).     

 

 

 

4.2.2 Ευπάθεια #2: Παρεμπόδιση / Παρεμβολές σήματος LTE  

Τα ασύρματα δίκτυα υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων, όπως τα δίκτυα 

4G-LTE, είναι επιρρεπή σε τεχνικές παρεμπόδισης του σήματος εκπομπής (Mahmud, 

2014), (Chukwu, 2013). Σύμφωνα με έρευνα36, οι οδηγίες / πληροφορίες ελέγχου 

(σηματοδοσία) στο LTE αποτελούν περίπου το 1% του συνολικού σήματος που 

εκπέμπεται στο δίκτυο. Σημαντικό ποσοστό του 1% του συνολικού μεταδιδόμενου 

σήματος αποτελεί το σήμα συγχρονισμού που βοηθά τις τερματικές συσκευές  4G-LTE 

να επικοινωνούν με τους σταθμούς βάσης eNBs. Το σήμα LTE είναι πολυσύνθετο, 

αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα και όταν προκληθεί «βλάβη» σε ένα από αυτά 

τα υποσυστήματά του, τότε τίθεται εκτός λειτουργίας ολόκληρος ο σταθμός βάσης eNB, 

ο οποίος διακόπτει την παροχή υπηρεσιών του στους συνδρομητές της κυψέλης που 

εξυπηρετεί. Η ραδιοσυχνότητα στην οποία εκπέμπονται πληροφορίες ελέγχου και 

δεδομένα χρήστη μπορεί να παρεμποδιστεί αν με μια συσκευή μεταδότη σταλεί 

ενισχυμένο σήμα στην ίδια ραδιοσυχνότητα με αυτήν του σήματος συγχρονισμού του 

UE με το  eNB (signal jamming, Εικόνα 4-9).  
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Εικόνα 4-9: Παρεμπόδιση / Παρεμβολές σήματος (LTE signal jamming) (Πηγή: 

Διαδικτυακή
37

)  

Μάλιστα, ο εξοπλισμός που χρειάζεται δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα φορητό H/Y 

και μια μονάδα συσκευής αποστολής και λήψης ραδιοκυμάτων που συνοδεύεται από 

κατάλληλο λογισμικό για κωδικοποίηση / αποκωδικοποίηση του σήματος (USRP). Με 

την παρεμπόδιση του σήματος εκπομπής στον εξοπλισμό χρήστη UE ή στο σταθμό eNB 

επιδιώκεται κυρίως είτε να υποκλαπούν πληροφορίες ελέγχου ή δεδομένα χρηστών 

(«κρυφάκουσμα», sniffing) κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας, είτε να  τεθεί ο 

εξοπλισμός χρήστη ή/και ο σταθμός eNB εκτός λειτουργίας (άρνηση εξυπηρέτησης).   

Γενικά δεν είναι δύσκολο για κάποιον επιτιθέμενο να προκαλέσει παρεμβολές 

(jamming) στο σήμα LTE. Επιπλέον, επειδή πρόκειται για εκπομπή (broadcast) με χρήση 

μέσου μετάδοσης τον αέρα (ραδιοσυχνότητες) είναι σχετικά δύσκολο να εντοπιστεί ο 

ίδιος και να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, όπως θα μπορούσε να γίνει σε ένα ενσύρματο 

δίκτυο. Ωστόσο δεν είναι τόσο δύσκολο να εντοπιστεί η τοποθεσία και ο εξοπλισμός που 

μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους δυσλειτουργία στο δίκτυο.  

 

 

4.2.3 Ευπάθεια #3: Περιορισμένες δυνατότητες ασφάλειας 4G-LTE τερματικού 

εξοπλισμού χρήστη UE  

Ο τερματικός εξοπλισμός χρήστη UE, εξαιτίας των περιορισμένων 

υπολογιστικών πόρων, των μικρών δυνατοτήτων αποθήκευσης πληροφορίας, της 

μειωμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας του, διαθέτει περιορισμένη ασφάλεια στις 

περισσότερες περιπτώσεις, συγκριτικά πάντα με τις υπόλοιπες δομικές μονάδες του 
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δικτύου 4G-LTE. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες εγκατεστημένες εφαρμογές για την 

προστασία της κινητής τερματικής συσκευής από κακόβουλο λογισμικό, όπως «worms», 

«trojan horses», «viruses», «rootkits, «ransomware», «spyware», «adware» λόγω σχετικά 

υψηλού κόστους για τον κάθε συνδρομητή. Το κακόβουλο λογισμικό που προορίζεται 

και τελικά εγκαθίσταται σε κινητές τερματικές συσκευές επεκτάθηκε από το 2012
38

. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «ZITMO» («Zeus In The Mobile»), το οποίο 

στοχεύει σε οικονομικές απάτες παραβιάζοντας την ασφάλεια των φυλλομετρητών που 

είναι εγκατεστημένοι στα «έξυπνα» τερματικά και χρησιμοποιώντας τεχνικές 

πιστοποίησης αυθεντικότητας οντοτήτων με μηνύματα κειμένου SMS («SMiShing» & 

«phishing» attacks). Επιθέσεις με SMS ή με emails παρακινούν το χρήστη να κάνει κλικ 

σε ένα σύνδεσμο (link) ή να εγκαταστήσει μια εφαρμογή ή να επισκεφτεί έναν ιστότοπο. 

Το αποτέλεσμα είναι ο χρήστης να παρέχει με δική του προθυμία στους εισβολείς 

προσωπικά του στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητά του, χωρίς να γνωρίζει ότι 

πρόκειται τελικά για απάτη. 

Επίσης, στα δίκτυα 4G-LTE είναι δυνατή η επικοινωνία ετερογενών τερματικών, 

δηλαδή συσκευών που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Συσκευές που 

ενδεχομένως είναι συνδεδεμένες σε ένα ασύρματο δίκτυο WLAN («Machine to 

Machine» επικοινωνία) μπορεί να αποτελέσουν στόχο μιας άλλης συσκευής, η οποία 

ενδέχεται να χρησιμοποιείται για κακόβουλες ενέργειες. Κι επειδή τα δίκτυα 4G-LTE 

χαρακτηρίζονται από τις λέξεις-κλειδιά «IP everywhere», οι ασύρματες τερματικές 

συσκευές γενικά, αλλά και οι τερματικές συσκευές μικρότερου μεγέθους, όπως οι 

αισθητήρες (sensors) που συναποτελούν το «Διαδίκτυο αντικειμένων» (Internet of 

Things) δεν διαθέτουν επαρκή ασφάλεια λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων τους, 

παραβιάζονται εξ’ αποστάσεως από τους εισβολείς πιο εύκολα. Εφόσον συμβεί κάτι 

τέτοιο, δεν αποκλείεται να προκαλέσουν τη διακοπή υπηρεσιών που παρέχονται από 

τους σταθμούς βάσης eNBs, πραγματοποιώντας επιθέσεις τύπου άρνησης εξυπηρέτησης 

DoS ή DDoS.  

Ακόμη, οι εφαρμογές που έχουν προγραμματιστεί να εκτελούνται στις κινητές 

τερματικές συσκευές 4G-LTE είναι σύνηθες να έχουν κενά ασφάλειας. Τα 

προγραμματιστικά λάθη εντοπίζονται από τους εισβολείς, οι οποίοι τα εκμεταλλεύονται 

και τα αξιοποιούν κατάλληλα προς όφελός τους. Παράλληλα, το περιεχόμενο πληθώρας 

εφαρμογών, όπως αυτό των διαφόρων φυλλομετρητών (browsers) που εκτελούνται για 

παράδειγμα, μπορεί να έχει επίσης αδυναμίες ως προς την ασφάλεια εγκατάστασης, 
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εκτέλεσης ή προβολής στον «ευαίσθητο» τερματικό εξοπλισμό του χρήστη και επομένως 

να καταστεί τελικά ένας «μολυσμένος» κόμβος του δικτύου με κίνδυνο να εξαπολυθεί 

περαιτέρω επίθεση σε άλλους κόμβους του δικτύου.  

 

 

4.2.4 Ευπάθεια #4:  Επισφάλεια των σταθμών βάσης eNBs / femtocells  

Στα δίκτυα 4G-LTE, εξαιτίας της συνεχούς αύξησης του αριθμού των 

συνδρομητών και του κυκλοφοριακού φόρτου στο δίκτυο, επικράτησε η ιδέα της 

εκμετάλλευσης της «μικροκυψέλης» (microcells / picocells/ femtocells). Ο σταθμός 

βάσης eNB που καλύπτει ως προς την εκπομπή σήματος μια μικροκυψέλη δεν εκτείνεται 

σε χώρους μεγαλύτερους από πολύ λίγα έως μερικές εκατοντάδες μέτρα (Εικόνα 4-10). 

Οι σταθμοί βάσης που καλύπτουν «femtocells» κυψέλες καλούνται οικιακοί σταθμοί 

βάσης ή αλλιώς HeNBs (Home eNBs). Με τον τρόπο αυτό οι πάροχοι υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας επιτυγχάνουν περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων 

4G-LTE, ενώ παράλληλα επωφελούνται οι ίδιοι από τέτοιου είδους λύσεις λόγω εξοικο- 

 

 

Εικόνα 4-10: Τύποι κυψελών στην κινητή τηλεφωνία (Πηγή: Διαδικτυακή
39

) 

 

νόμησης κόστους (πχ λιγότερες ανάγκες για επέκταση των σταθμών βάσης που 

καλύπτουν μακροκυψέλες). Ολοένα και περισσότεροι eNBs, λοιπόν, με ακτίνες κάλυψης 

μικρότερων αποστάσεων κυρίως (microcells / picocells / femtocells),  εγκαθίστανται σε 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους (πχ αεροδρόμια, λιμάνια, εμπορικά κέντρα, κεντρικοί 

δρόμοι κλπ), ώστε να επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη ως προς το σήμα, 

προκειμένου να διευκολύνεται περαιτέρω η πρόσβαση των πολιτών στα δίκτυα 4G-LTE. 

Τα σημεία στα οποία τοποθετούνται επιτρέπουν την «ορατότητά» των eNBs με τις 
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δομικές μονάδες του EPC όπως είναι αναμενόμενο, ωστόσο τα σημεία αυτά δεν είναι 

ασφαλή επειδή ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτες μη έμπιστες οντότητες ή να μπορούν να 

προσπελαστούν με διάφορους τρόπους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες εξαιτίας των 

περιορισμένων μέτρων ασφάλειας. Ακόμη, μέρος του δικτυακού εξοπλισμού με το οποίο 

μπορεί να συνδέεται και να επικοινωνεί άμεσα ο eNB κάποιου παρόχου (πχ ένα DSL ή 

ISDN modem πάνω σε μια τηλεφωνική γραμμή συνεστραμμένων ζευγών, καλώδια 

οπτικών ινών, κλπ) μπορεί επίσης να βρίσκεται σε τοποθεσία που ανήκει ή 

χρησιμοποιείται από μια άλλη μη έμπιστη οντότητα (πχ κάποιος άλλος μη 

συνεργαζόμενος πάροχος). Επομένως ο κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας των eNBs 

είναι υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα eNB-«φάντασμα» (rogue 

eNB) είναι εξίσου ρεαλιστική (Macaulay, 2013).  

Στην περίπτωση των σταθμών βάσης LTE που καλύπτουν πιο μικρές αποστάσεις, 

όπως οι HeNBs που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να επισημανθεί πως είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτοι σε επιθέσεις, επειδή είναι φυσικά προσπελάσιμοι από τους 

αντιπάλους πολύ πιο εύκολα από τους τυπικούς, συμβατικούς eNBs. Θεωρούνται 

ημιαυτόνομοι σταθμοί βάσης, αφού εγκαθίστανται, ενεργοποιούνται από τον τελικό 

χρήστη (το συνδρομητή) και τελικά διασυνδέονται απευθείας με μονάδες του EPC. Ο 

πάροχος έχει λιγότερο ενεργό ρόλο  στη διαχείριση (απομακρυσμένα) του  HeNB, αλλά 

παραμένει υπεύθυνος για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του συγκεκριμένου 

σταθμού βάσης. Επομένως, η παροχή δικαιωμάτων (από τον εκάστοτε πάροχο 

υπηρεσιών δικτύου 4G-LTE) για περιορισμένη παραμετροποίηση του HeNB στον τελικό 

χρήστη μέσω διεπαφής (πχ με χρήση browser) σε συνδυασμό με το ότι ο βαθμός 

προστασίας του HeNB είναι προφανώς χαμηλότερος από αυτόν του τυπικού eNB που 

καλύπτει μια μακροκυψέλη υποδηλώνουν αδυναμίες που διευκολύνουν τη μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δίκτυα 4G-LTE και καθιστούν ευάλωτη τη δικτυακή 

υποδομή τους σε τέτοιου είδους κακόβουλες ενέργειες.   

 

4.2.5 Ευπάθεια #5: Προαιρετική κρυπτογράφηση (IPsec) στη διεπαφή S1-U  

Η προστασία της δικτυακής κίνησης (network traffic) μεταξύ του UE και του 

EPC δεν είναι δεδομένη, αλλά εναπόκειται στην αρμοδιότητα του κάθε φορέα 

εκμετάλλευσης δικτύου 4G-LTE. Στα δίκτυα 3G η κίνηση στο επίπεδο-χρήστη (user-

plane) είναι υποχρεωτικά κρυπτογραφημένη από το UE στο RNC. Ωστόσο, στα δίκτυα 

4G-LTE δεν υπάρχει RNC. Έτσι, η κρυπτογράφηση δεδομένων στο επίπεδο-χρήστη 

μεταξύ UE και eNB (εναέρια διεπαφή Uu) μπορεί να είναι υποχρεωτική και δεδομένη 

επίσης, αλλά στο σύνδεσμο S1-U για την επικοινωνία του eNB με τη μονάδα S-GW κάτι 
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τέτοιο δεν συμβαίνει, αφού η κρυπτογράφηση δεδομένων είναι προαιρετική για το φορέα 

εκμετάλλευσης του δικτύου
40

 (Donegan, 2013). Tα δεδομένα στο επίπεδο-χρήστη δεν 

μεταφέρονται κρυπτογραφημένα από το eNB στην κατάλληλη μονάδα του EPC αλλά σε 

μορφή «καθαρού κειμένου» (plaintext), εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου 

εισάγει στις δομές του τη σουίτα πρωτοκόλλων IPsec, όπως συστήνεται από τον 3GPP 

(Εικόνα 4-11). Τα μηνύματα στο επίπεδο-χρήστη απλά υπόκεινται σε πιστοποίηση 

αυθεντικότητας της πηγής από την οποία προέρχονται και του προορισμού τους (Εικόνα 

4-12). Οι πληροφορίες ελέγχου στο επίπεδο-ελέγχου στη διεπαφή S1-MME 

κρυπτογραφούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πιστοποίησης 

αυθεντικότητας. 

 

Εικόνα 4-11: Προστασία σήματος στις διεπαφές (προδιαγραφές 3GPP) (Πηγή:3GPP 
41

)  

 

Εικόνα 4-12: Προαιρετική κρυπτογράφηση στη διεπαφή S1-U  (Πηγή: Donegan, 2012) 
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Ίσως θεωρηθεί δεδομένο πως το σύνολο των παρόχων ή φορέων εκμετάλλευσης 

δεν έχει λόγο να ρισκάρει γενικά την ασφάλεια των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων 

επιπέδου-χρήστη από τo eNB στη S-GW, όμως μόλις στο 53% του συνολικού αριθμού 

των σταθμών βάσης eNBs παγκοσμίως (στο LTE backhaul) αναμένεται να εφαρμοστεί 

το IPsec μέχρι το 2017, σύμφωνα με συγκεκριμένη έρευνα
42

 (Εικόνα 4-13), λόγω του 

υψηλού κόστους που συνεπάγεται η υλοποίησή του. Κατά συνέπεια, η διεπαφή S1-U, 

γνωστή ως «mobile access border», είναι εκτεθειμένη σε μια σειρά από πιθανούς 

κινδύνους, όπως υποκλοπή πληροφοριών (packet interception), αλλοίωση πληροφοριών 

(packet modification), εμβολή πακέτων επιπέδου-χρήστη (user-plane packet injection), 

υπερφόρτωση σήματος (signal overload).   

 

 

Εικόνα 4-13: Εκτιμήσεις αποδοχής & υλοποίησης του IPsec σε eNBs  (Πηγή: Donegan, 

2013) 

 

 

4.2.6 Ευπάθεια #6: Κενό ασφάλειας στο μηχανισμό EPS-AKA / Διαρροή του IMSI 

Ο μηχανισμός πιστοποίησης EPS-AKA επιβεβαιώνει την ταυτότητα ενός UE που 

επιθυμεί να προσπελάσει το δίκτυο 4G-LTE, όπως επιβεβαιώνει και την ταυτότητα   του 

δικτύου στο χρήστη (mutual authentication). Η σχετική διαδικασία φαίνεται 

παραστατικά στην Εικόνα 4-14, όπου:  

 AUTN (Authentication): σκυτάλη πιστοποίησης αυθεντικότητας που παράγεται 

στην HSS (κέντρο πιστοποίησης αυθεντικότητας AuC). 

 CK (Confidentiality  Key): κλειδί κρυπτογράφησης μήκους 128 bits 

(διασφάλιση εμπιστευτικότητας). 

 IK (Integrity Key): κλειδί κρυπτογράφησης μήκους 128 bits (διασφάλιση 

ακεραιότητας). 
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 KASME (K Access Security Management Entity): κλειδί κρυπτογράφησης που υπολογίζεται 

τόσο στη HSS όσο και στο UE. 

 

Εικόνα 4-14: Διαδικασία αμοιβαίας πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-AKA  (Πηγή: 

Διαδικτυακή
43

 ) 

 RAND (RANDOM): τυχαία ακολουθία (από γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθμών) 

μήκους 128 bits. 

 RES (RESult): το αποτέλεσμα του υπολογισμού. 

 SN id: το αναγνωριστικό του δικτύου εξυπηρέτησης. 

 ΧRES (eXpected RESponse): το αναμενόμενο αποτέλεσμα (32-128 bits).  

Ο μηχανισμός EPS-AKA είναι συνδυασμός τριών επιμέρους διαδικασιών: 

1. Μια διαδικασία για την παραγωγή διανυσμάτων αυθεντικότητας (AVs) στη 

μονάδα HSS μετά από αίτημα της μονάδας MME του EPS, τα οποία στέλνονται 

στη MME. Πριν η ΜΜΕ στείλει το αίτημα στη HSS (Εικόνα 4-14), ζητά από το 

UE να στείλει το αναγνωριστικό IMSI του. Έτσι, εφόσον είναι η πρώτη φορά του 

UE που επικοινωνεί με το δίκτυο, θα πρέπει να στείλει αίτημα (NAS μήνυμα) 

στη ΜΜΕ για αναγνώρισή του,.  Το αίτημα αυτό περιλαμβάνει το αναγνωριστικό 

συνδρομητή IMSI, το οποίο δεν είναι κρυπτογραφημένο, αλλά καθαρό κείμενο 

(Εικόνα 4-15). 

2. Μια διαδικασία για την αμοιβαία πιστοποίηση αυθεντικότητας και εγκατάστασης 

ενός νέου διαμοιραζόμενου κλειδιού κρυπτογράφησης μεταξύ του δικτύου 

εξυπηρέτησης SN και του χρήστη UE. 
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3. Μια διαδικασία για τη διανομή δεδομένων πιστοποίησης αυθεντικότητας εντός 

του SN (MME) αλλά και μεταξύ διαφόρων SNs. 

 

 

Εικόνα 4-15:Διαδικασία αρχικής αναγνώρισης του UE από τη MME και 

εγκατάστασης ασφαλούς συνεδρίας (με χρήση συμμετρικού 

κλειδιού)    (Πηγή: Διαδικτυακή
44

) 

Ο μηχανισμός EPS-AKA αντιμετωπίζει μια σοβαρή αδυναμία, αυτή της 

αποκάλυψης του αναγνωριστικού συνδρομητή IMSI (Vintila, Patriciu, Bica, 2011) στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

 Όταν ο χρήστης UE για πρώτη φορά ζητά να καταγραφεί στο δίκτυο 

(registration), τότε η τρέχουσα MME ζητά από το UE το αναγνωριστικό IMSI 

του (Εικόνα 4-16, μήνυμα (1)), προκειμένου το δίκτυο να μπορέσει να το 

επιβεβαιώσει. Ο χρήστης UE με το μήνυμα (2) υποβάλλει στη MME το 

αναγνωριστικό IMSI του σε μορφή καθαρού κειμένου. 

 Όταν η τρέχουσα MME που εξυπηρετεί το UE δεν καθίσταται δυνατό να 

επικοινωνήσει μαζί του, ανταλλάσσοντας σχετικά μηνύματα σηματοδοσίας NAS, 

τότε μια νέα MME που το έχει εντοπίσει  ζητά εκ νέου από το UE το 

αναγνωριστικό IMSI του και ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στην 

παραπάνω περίπτωση. 

 Όταν το αναγνωριστικό IMSI του UE δεν μπορεί να ανακτηθεί σε περίπτωση 

περιαγωγής (roaming), εξαιτίας αποτυχίας συγχρονισμού του UE με το νέο eNB 
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και τη νέα MME που τον εξυπηρετούν, τότε θα πρέπει και πάλι να μεταδώσει το  

IMSI του σε μορφή καθαρού κειμένου.       

 

Εικόνα 4-16: Το πρώτο αίτημα (μήνυμα (1)) αναγνώρισης του UE από τη ΜΜΕ   

(Πηγή: Διαδικτυακή
45

) 

 

Η αποκάλυψη του IMSI υποκρύπτει κινδύνους ασφάλειας τόσο για το EPC, όσο 

και για το UE. Εφόσον το IMSI «υποκλαπεί» (πχ με κάποια εφαρμογή ανάλυσης 

κυκλοφορίας δικτύου), ο αντίπαλος ενδέχεται να συγκρατήσει την πληροφορία από την 

οποία δύναται να αποσπάσει επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως επιπρόσθετες 

πληροφορίες για το συνδρομητή, πληροφορίες τοποθεσίας. Μετέπειτα μπορεί να 

υποδυθεί ένα πραγματικό UE, προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις τύπου άρνησης 

εξυπηρέτησης στο δίκτυο ή άλλου είδους επιθέσεις.  

 

 

4.2.7 Ευπάθεια #7: Αδυναμίες του υποσυστήματος IMS / μηχανισμός ΑΚΑ  

Το υποσύστημα IMS παρέχει ένα ενδιάμεσο στρώμα στο δίκτυο-κορμό του 

δικτύου 4G-LTE για να «μεταβεί» από μια κλασική κατάσταση τηλεφωνικών κλήσεων 

με τεχνολογίες μεταγωγής κυκλώματος σε μια κατάσταση τηλεφωνικών κλήσεων με 

τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων και συνεδριών. Βασίζεται στη σηματοδοσία του 

πρωτοκόλλου SIP, αξιοποιώντας τη δυνατότητα για δημιουργία πολλαπλών 

πολυμεσικών συνόδων / συνεδριών κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης. 

Περιλαμβάνει τις εξής οντότητες (Εικόνα 4-17): 

 HSS (Home Subscriber Server): βάση δεδομένων που ενημερώνει δομικά 

στοιχεία του δικτύου κορμού του IMS για παραμέτρους τηλεφωνικών κλήσεων 

και συνεδριών. Έχει παρόμοιο ρόλο με τη HSS του EPC. 

 S-CSCF (Serving Call Session Control Function): κεντρικός κόμβος του IMS για 

τον έλεγχο των πολυμεσικών συνόδων. Ουσιαστικά αποτελεί έναν σταθμό 

εξυπηρέτησης SIP που βρίσκεται πάντα στο οικείο δίκτυο εξυπηρέτησης του 
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συνδρομητή. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Diameter για να αντλεί κάθε φορά 

απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το συνδρομητή. 

 

Εικόνα 4-17: To υποσύστημα IMS και τα βασικά δομικά του στοιχεία (Πηγή: 

Διαδικτυακή
46

) 

 I-CSCF (Interrogating Call Session Control Function): είναι ένας σταθμός 

εξυπηρέτησης SIP στο άκρο του τομέα ευθύνης (domain) του IMS και λειτουργεί 

ως πύλη (gateway) για πρόσβαση στο οικείο δίκτυο του συνδρομητή. 

Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Diameter επίσης, για να απευθύνει ερωτήματα στη 

HSS προκειμένου να εντοπίσει την τοποθεσία του συνδρομητή.  

 P-CSCF (Proxy Call Session Control Function): αποτελεί πύλη του IMS και 

σταθμός εξυπηρέτησης SIP παράλληλα. Ευθύνεται για την πιστοποίηση 

ταυτότητας του συνδρομητή και την εκκίνηση ασφαλούς συνεδρίας ESP (το 

IPsec σε transport mode) με το συνδρομητή. To P-CSCF προστατεύει, αναλόγως, 

την πληροφορία που διέρχεται στο υποδίκτυο IMS. 

 BGCF (Breakout Gateway Control Function): σταθμός εξυπηρέτησης SIP που 

εκτελεί όλες τις λειτουργίες δρομολόγησης για δίκτυα τηλεπικοινωνιών. 

Χρησιμοποιείται όταν ένας συνδρομητής καλεί έναν τηλεφωνικό αριθμό που 

ανήκει σε δίκτυο κυκλώματος μεταγωγής (PSTN ή PLMN). 
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 MRF (Media Resource Function): μονάδα που φιλοξενεί πολυμεσικούς πόρους 

στο οικείο δίκτυο του συνδρομητή. 

 ASF (Application Server Function): κόμβος που φιλοξενεί και εκτελεί 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως MMS (Multimedia Messaging Service), 

SMS (Short Messaging Service), ή νόμιμες συνακροάσεις (lawful interceptions). 

Στο μηχανισμό επαλήθευσης ταυτότητας ΑΚΑ του UE στο IMS εντοπίζεται κενό 

ασφάλειας κατά την εκκίνηση εγγραφής του UE για πρώτη φορά στο IMS (Εικόνα 4-18).  

 

Εικόνα 4-18: Τα μηνύματα 1-9 του μηχανισμού AKA του IMS δεν προστατεύονται 

κατά τη διαδικασία εγγραφής την πρώτη φορά  (Πηγή: Διαδικτυακή
47

) 

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας τη διαδικασία εγγραφής του UE στο IMS για τη δημιουργία 

νέας ασφαλούς συνόδου (με IPsec) τα μηνύματα 1-9 που περιγράφονται παρακάτω δεν 

υπόκεινται σε καμία προστασία (μη κρυπτογραφημένα): 

1. Το UE δημιουργεί ένα μήνυμα SIP για εγγραφή στο IMS (unauthenticated SIP 

register message). 

2. Το μήνυμα εγγραφής SIP στέλνεται στη μονάδα P-CSCF. 

3. H P-CSCF προωθεί το μήνυμα στη S-CSCF, όπου επικυρώνεται η ταυτότητα SIP 

του UE. 

4. H S-CSCF αποκτά πληροφορίες ασφάλειας για το συνδρομητή από τη HSS. 

5. H S-CSCF στέλνει στη P-CSCF απόκριση SIP 401 σχετικά με την ανάγκη 

εγγραφής. Το μήνυμα περιλαμβάνει κλειδιά κρυπτογράφησης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν από το IPsec στην πλευρά της P-CSCF. Επίσης, περιλαμβάνει 

πληροφορίες πιστοποίησης ταυτότητας για το UE. 

6. Μια τροποποιημένη απόκριση SIP 401 δημιουργείται από τη P-CSCF που 

περιέχει κεφαλίδα με πληροφορίες IPsec. 
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7. Η P-CSCF προετοιμάζει τα κανάλια IPsec για τη λήψη του μηνύματος εγγραφής 

SIP 401.  

8. Το τροποποιημένο μήνυμα απόκρισης SIP 401 στέλνεται στο UE. 

9. H ταυτότητα της S-CSCF επιβεβαιώνεται από το UE (και αντίστροφα) και 

υπολογίζονται τα κλειδιά κρυπτογράφησης για τα ασφαλή κανάλια IPsec. Στη 

συνέχεια το UE δημιουργεί τα κανάλια IPsec και εγκαθίσταται μια ασφαλής 

συνεδρία.   

 

Επίσης, μια άλλη αδυναμία εντοπίζεται στην προσπάθεια του UE να εκκινήσει 

διαδικασία επανεγγραφής στο IMS, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί 

επαλήθευση ταυτότητας επιτυχώς. Και πάλι ενεργοποιείται ο μηχανισμός πιστοποίησης 

ταυτότητας AKA του IMS. Στο σημείο πριν γίνει η πιστοποίηση αυθεντικότητας 

(«Authentication» στα αριστερά της Εικόνας 4-19) και αμέσως μετά την εγκαθίδρυση 

της σήραγγας IPsec ESP μεταξύ SIP Agent A και P-CSCF, ο αντίπαλος μπορεί να 

υποδυθεί έναν τυπικό, νόμιμο συνδρομητή και να εξαπολύσει επιθέσεις άρνησης 

εξυπηρέτησης απαντώντας με ψεύτικα μηνύματα υπολογισμών RES στις θεμιτές και 

νόμιμες αποκρίσεις της μονάδας P-CSCF. Κατά συνέπεια,  δεν θα μπορεί να 

ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας, αφού οι τιμές RES 

(υπολογισμένη από το UE) και XRES (δεδομένη στη P-CSCF) δεν θα μπορούν να 

εξισωθούν. Τελικά το υποσύστημα IMS θα τερματίσει τη συνεδρία που είχε 

εγκατασταθεί μέχρι τότε (μη διαθέσιμη υπηρεσία) για την επικοινωνία των 

εμπλεκομένων κόμβων του δικτύου. 
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Εικόνα 4-19: Ο μηχανισμός AKA του IMS / Επανεγγραφή (και πιστοποίηση της 

ταυτότητας) του SIP Agent A στο οικείο δίκτυο (Πηγή: Chaouchi, 

Laurent-Maknavicious, 2009) 
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4.2.8 Ευπάθεια #8: Ανεπαρκής προστασία μηνυμάτων ελέγχου του πρωτοκόλλου  

RRC  

 Το RRC πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση και τη διαχείριση της 

εναέριας συνδεσιμότητας (over-the-air connectivity) μεταξύ UE και eNB. Με χρήση του 

RRC πρωτοκόλλου ανταλλάσσονται μηνύματα ελέγχου (σηματοδοσία) μεταξύ eNB και 

UE για την εγκαθίδρυση και διαχείριση σύνδεσης (εναέρια διεπαφή Uu). Μερικά από 

αυτά ανήκουν σε δυο κατηγορίες: 

 Μηνύματα / Πληροφορίες εκπομπής από το eNB προς τα UEs που αφορούν το 

δίκτυο  (Network broadcast information). 

 Μηνύματα / Πληροφορίες αναφορών μέτρησης από τα UEs προς το eNB (UE 

measurement reports). 

Τα μηνύματα εκπομπής που στέλνονται από το eNB προς τα UEs (ανεξάρτητα αν 

υπάρχουν ενεργά UEs εντός της περιοχής κάλυψης και σε οποιαδήποτε δεδομένη 

στιγμή) είναι γνωστά ως μηνύματα SIB / MIB (System Information Block –dynamic 

info- / Master Information Block –static info- messages) και περιλαμβάνουν χρήσιμες 

πληροφορίες για το δίκτυο 4G-LTE, όπως για παράδειγμα το TAC, το MNC, το MCC, 

το αναγνωριστικό  κυψέλης (cell ID), το εύρος ζώνης του καναλιού επικοινωνίας 

(channel bandwidth). Τα μηνύματα SIB (SIB1, SIB2, SIB3, SIB4, SIB5, SIB6, SIB7, 

SIB8, SIB9, SIB10, SIB11) περιέχουν πληροφορίες
48

 που μεταβάλλονται δυναμικά 

ανάλογα με την κινητικότητα του χρήστη, ενώ τα μηνύματα MIB περιλαμβάνουν 

στατικές πληροφορίες. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός πως δεν πραγματοποιείται 

καμία διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητας αυτών των μηνυμάτων, ενώ παράλληλα 

εκπέμπονται χωρίς καμία κρυπτογράφηση, αλλά ως «καθαρό κείμενο». Ο αντίπαλος, 

λοιπόν, μπορεί να αξιοποιήσει τις πληροφορίες εκπομπής για να παραμετροποιήσει 

κατάλληλα και να δημιουργήσει ένα eNB-«φάντασμα» (rogue eNB) για παράδειγμα, 

ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε επιθέσεις. 

Όσον αφορά τα μηνύματα αναφορών μέτρησης, το UE πραγματοποιεί σχετικές 

μετρήσεις για το δίκτυο και στέλνει τα στοιχεία αυτά σε RRC μηνύματα στο eNB όταν 

απαιτηθεί (από το eNB). Τα μηνύματα αυτά είναι χρήσιμα για τους πάροχους υπηρεσιών 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να επιλύουν προβλήματα κάλυψης σήματος 

σε διάφορες περιοχές. Δυο γνωστά μηνύματα αναφορών μέτρησης των UEs είναι: το 

«Measurement Report message» και το «UEInformationResponse message». Το πρώτο 

είναι χρήσιμο κατά τη διαδικασία μεταπομπής στα δίκτυα 4G-LTE. Ο eNB μπορεί να 
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στείλει στο UE ένα RRC αίτημα (request) για την υπόδειξη του είδους των πληροφοριών 

που πρόκειται να καταγράψει (τι χρειάζεται να μετρήσει). Όμως, το RRC μήνυμα 

στέλνεται χωρίς «AS(Access Stratum) security context»
49

, δηλαδή πριν την εγκατάσταση 

ασφαλών (κρυπτογραφημένων) ραδιοφορέων radio bearers. Επιπλέον, δεν λαμβάνει 

χώρα και η διαδικασία πιστοποίησης αυθεντικότητας του RRC αιτήματος (ή μιας σειράς 

αιτημάτων) του eNB.  Tο δεύτερο μήνυμα φέρει το γνώρισμα RLF (Radio Link Failure) 

για την ανίχνευση αποτυχημένων συνδέσεων που προκλήθηκαν από την «εντός-δικτύου-

4G-LTE» κινητικότητα του UE και τις «κάθετες» μεταπομπές (vertical / inter-system 

handovers), δηλαδή μεταπομπές του UE σε δίκτυα διαφορετικής τεχνολογίας, πχ από 

4G-LTE σε 3G-UMTS ή σε 2G-GSM). Σε αυτές τις περιπτώσεις, το UE δημιουργεί και 

στέλνει τέτοια μηνύματα αναφορών (RLF reports) στο eNB, εφόσον ειδοποιηθεί (το UE) 

με σχετικό RRC μήνυμα από το σταθμό βάσης. Και σε αυτή την περίπτωση δύναται να 

σταλούν τα σχετικά RRC μηνύματα, χωρίς προηγουμένως να έχουν εγκατασταθεί τα 

κρυπτογραφημένα radio bearers.  

Και τα δυο συγκεκριμένα RRC μηνύματα αυτής της κατηγορίας (UE 

measurement reports) περιλαμβάνουν αναγνωριστικά κυψελών εξυπηρέτησης και 

γειτονικών κυψελών 4G-LTE με τις αντίστοιχες μετρήσεις ισχύος/εμβέλειάς τους. 

Περιλαμβάνουν, επίσης, σχετικές πληροφορίες και για δίκτυα 2G και 3G. Επιπρόσθετα, 

μπορεί να περιλαμβάνουν την τοποθεσία GPS του UE (και επομένως του συνδρομητή), 

εάν υποστηρίζεται από το UE. Ωστόσο, και τα δυο RRC μηνύματα δεν προστατεύονται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος. Έτσι, ο αντίπαλος θα μπορούσε να 

υπολογίσει για παράδειγμα, βάσει των αναφορών μέτρησης του UE, την ακριβή 

τοποθεσία του συνδρομητή. 

 

 

4.2.9 Ευπάθεια #9: Εκπομπή C-RNTI χωρίς κρυπτογράφηση  

Το C-RNTI παρέχει ένα μοναδικό, προσωρινό αναγνωριστικό UE (UEID) σε 

επίπεδο κυψέλης και ανατίθεται στο UE από το δίκτυο μέσω ενός RRC μηνύματος 

ελέγχου όταν το UE συνδέεται σε μια κυψέλη. Κατά τη διαδικασία μεταπομπής, ένα νέο 

C-RNTI ανατίθεται στο UE από το eNB μέσω του μηνύματος «Handover Command», 

επειδή βρέθηκε σε νέα κυψέλη. Όμως, το C-RNTI μεταδίδεται σε μορφή «καθαρού 

κειμένου» (plaintext) κατά τη διαδικασία της αρχικής RRC σύνδεσης με το νέο eNB 
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(initial attach procedure) (Seddigh, Nandy, Makkar, Beaumont, 2010). Αυτό σημαίνει 

πως σε περίπτωση παθητικής επίθεσης, ο αντίπαλος μπορεί να συσχετίσει το νέο C-

RNTI με το παλιό C-RNTI, άρα δύναται να εντοπίσει και τη θέση του UE σε επίπεδο 

κυψέλης ή πολλαπλών κυψελών.       

 

 

4.2.10 Ευπάθεια #10: Υπηρεσίες VoLTE / Αδυναμίες του πρωτοκόλλου SIP  

Η παροχή υπηρεσιών φωνής μέσω δικτύου 4G-LTE (VoLTE) βασίζεται στον 

τρόπο λειτουργίας του μοντέλου VoIP (Voice over IP). Είναι ένα σχήμα VoIP για όλα τα 

IP δίκτυα μεταγωγής πακέτων τεχνολογίας 4G-LTE. Μεταφέρει μηνύματα φωνής σε IP 

πακέτα στο επίπεδο-χρήστη (data-plane), όχι μέσω μεταγωγής κυκλώματος πλέον. Για τη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας, κάθε κλήση VoLTE διακρίνει τα δεδομένα χρήστη από 

τις πληροφορίες ελέγχου (control-plane), όπως  συμβαίνει παρόμοια με την τεχνολογία 

VoIP μέσω Διαδικτύου. Όμως, το VoLTE υιοθετεί ειδικές τεχνικές που αφορούν τις 

κυψέλες για να εξασφαλίζεται η ποιότητα σήματος και η ποιότητα υπηρεσιών (Quality 

of Service) που παρέχεται από το δίκτυο και στις δυο συνόδους (VoLTE data-plane, 

VoLTE control-plane). Στην Εικόνα 4-20, φαίνεται η αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-

LTE για το VoLTE. Η σύνοδος για το επίπεδο-χρήστη διαχειρίζεται την παράδοση των 

πακέτων φωνής, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου RTP (Real Time Protocol) για 

παράδειγμα. Το πρωτόκολλο αυτό καθορίζεται από τη σύνοδο επιπέδου-ελέγχου. Η 

σύνοδος επιπέδου-ελέγχου χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων ελέγχου των 

κλήσεων μέσω του δημοφιλούς πρωτοκόλλου SIP και εγκαθίσταται και παραμένει 

ενεργή όσο η κλήση VoLTE είναι σε εξέλιξη.  

 

Εικόνα 4-210: Αρχιτεκτονική 4G-LTE δικτύου για VoLTE  (Πηγή: Li, Tu, Peng, Yuan, 

Li, Lu, Wang, 2015) 

 Το πρωτόκολλο SIP, γενικά, επιτρέπει σε κάθε εφαρμογή και συσκευή (που 

βασίζονται σε IP διευθύνσεις) την απρόσκοπτη μεταφορά πολυμεσικών δεδομένων 

μεταξύ τους (τηλεφωνικές κλήσεις, στιγμιαία γραπτά μηνύματα, κλπ) τόσο μέσω 
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Διαδικτύου όσο και μέσω τοπικού δικτύου. Είναι πρωτόκολλο επιπέδου εφαρμογών, 

απλό στη σχεδίαση και την εφαρμογή του, βασίζεται στο πρότυπο πελάτη / εξυπηρετητή 

(client / server) και απαιτείται μια τερματική συσκευή που λειτουργεί ως SIP πελάτης 

(SIP client) και ένας Η/Υ που λειτουργεί ως SIP εξυπηρετητής (SIP server). Ωστόσο, 

επειδή είναι βασισμένο στο IP πρωτόκολλο χαρακτηρίζεται από αρκετές αδυναμίες 

(Geneiatakis, Dagiuklas, Kmbourakis, Lambrinoudakis, Gritzalis, 2006). Συγκεκριμένα:  

 Πολλά SIP μηνύματα, είτε πρόκειται για αιτήματα (requests, πχ INVITE, 

REGISTER) είτε πρόκειται για αποκρίσεις (responses, πχ Redirection, Client 

Error, Informational), μεταφέρονται στο δίκτυο (πάνω σε UDP / TCP ροές Byte) 

σε μορφή καθαρού κειμένου κυρίως από συσκευές εκπομπής, όπως ο eNB. 

Παρόλο που το SIP δεν παρέχει υπηρεσίες κρυπτογράφησης, μπορούν τα SIP 

μηνύματα να προστατευτούν με χρήση των πρωτοκόλλων IPsec, SSL / TLS ή 

S/MIME. Όμως κάποια πεδία της κεφαλίδας τους (Εικόνα 4-21), όπως τα πεδία 

«To» και «Via», πρέπει να παραμένουν «ορατά» (άρα δεν κρυπτογραφούνται) 

ώστε τα SIP μηνύματα να δρομολογούνται σωστά. Αυτό μπορεί να το 

εκμεταλλευτεί ο επιτιθέμενος, στέλνοντας για παράδειγμα πλαστογραφημένα SIP 

INVITE αιτήματα που περιέχουν πλασματικές IP διευθύνσεις. 

 

Εικόνα 4-21: Τυπικό SIP INVITE μήνυμα (request)    (Πηγή: Oracle
50

) 

 Τα SIP INVITE αιτήματα είναι ευάλωτα σε επιθέσεις DoS / DDoS, επιτρέποντας 

τον αντίπαλο να τερματίσει κλήσεις VoIP σε εξέλιξη. 

 Η κεφαλίδα του SIP REGISTER αιτήματος μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη 

διαδικασία εγγραφής στο δίκτυο (SIP proxy server) και συγκεκριμένα στο πεδίο 

«Contact» ο επιτιθέμενος να εισάγει τη δική του IP διεύθυνση (SIP registration 

hijacking), οπότε δύναται να υποκλαπεί τηλεφωνική συνομιλία για παράδειγμα. 

                                                 
50

 https://docs.oracle.com/cd/E49461_01/doc.70/e39511/sip_overview.htm#CASSD150 



 

Κεφάλαιο 4: Βασικές ευπάθειες των δικτύων 4G-LTE Σελίδα 76 

 

 Ο έλεγχος για την πιστοποίηση αυθεντικότητας των SIP αιτημάτων ή 

αποκρίσεων που μεταφέρονται πάνω σε IP δίκτυα δεν είναι ασφαλής και 

επαρκής.      

 Πολλές εφαρμογές / υλοποιήσεις, βασισμένες στο πρωτόκολλο SIP, που 

προορίζονται περισσότερο για κινητές τερματικές συσκευές και λιγότερο για 

συμβατικούς Η/Υ περιέχουν προγραμματιστικά σφάλματα και επομένως αρκετές 

«τρύπες ασφάλειας» που μπορούν να παραβιαστούν.  

 To SIP πρωτόκολλο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις υποκλοπής πληροφοριών 

ελέγχου κλήσεων VoIP αλλά και πληροφοριών που αφορούν το περιεχόμενο των 

κλήσεων VoIP. Επίσης, είναι εξίσου ευάλωτο σε επιθέσεις MITM, επιθέσεις 

αναμετάδοσης, επιθέσεις τύπου άρνησης εξυπηρέτησης DoS / DDoS, επιθέσεις 

αλλοίωσης πακέτων δεδομένων που διακινούνται μεταξύ SIP διευθύνσεων.  

 

 

 

4.2.11 Ευπάθεια #11: Κενά ασφάλειας στη διαχείριση κλειδιών EPS-ΑΚΑ κατά τη   

μεταπομπή του UE  

Η διαδικασία παραγωγής των κλειδιών κρυπτογράφησης
51

 του μηχανισμού EPS-

AKA (και στο EAP-AKA για δίκτυα non-3GPP) αποτυπώνεται στην Εικόνα 4-22 και 

στην Εικόνα 4-23 στην επόμενη σελίδα. 

Ο μηχανισμός πιστοποίησης αυθεντικότητας των δικτύων 4G-LTE (EPS-AKA) 

αξιοποιεί την αλυσιδωτή αρχιτεκτονική παραγωγής κλειδιών κρυπτογράφησης (Εικόνα 

4-22). Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο μηχανισμός EPS-AKA δεν 

διασφαλίζει την «απόλυτη ασφάλεια απορρήτου προς τα εμπρός» (forward security/ key 

separation)
52

 (Masud, 2015). 

                                                 
51

 http://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/Security_in_the_LTE-SAE_Network.PDF?&cc=IN&lc=eng 

52 Forward security /Forward key separation: Blocking the current eNB (Source eNB) from deriving the next session 

key (e.g the key between UE and Target eNB) from the current session key.  

Backward security /Backward key separation: Blocking an eNB (Target eNB) from deriving past session keys (e.g, 

shared keys used between UE and Source eNB) from the current session key. 
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Εικόνα 4-22: Ιεραρχημένη παραγωγή κλειδιών κρυπτογράφησης στο μηχανισμό 

πιστοποίησης αυθεντικότητας  EPS-AKA    (Πηγή: Διαδικτυακή
53

) 

 

Εικόνα 4-23: Περιγραφή κλειδιών κρυπτογράφησης του EPS-AKA (Πηγή:   

Διαδικτυακή
 54

) 

                                                 
53

 http://redyoda.com/archives/392 

54
 http://www.rfwireless-world.com/Tutorials/LTE-security.html 
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Συγκεκριμένα στην Εικόνα 4-24, ο τρέχων σταθμός βάσης eNB, δηλαδή ο eNB 

που ακόμη βρίσκεται σε επικοινωνία με το UE (Source eNB), έχοντας το δικό του 

αρχικό κλειδί KeNB μπορεί να υπολογίσει (υπό ορισμένες προϋποθέσεις), βάσει αυτού 

του κλειδιού, τα κλειδιά νέων σταθμών βάσης eNBs – «στόχων» (Target eNBs) με τους 

οποίους το UE επίκειται να συνδεθεί λόγω κινητικότητας (mobility). 

Πιο αναλυτικά, το UE επικοινωνεί αρχικά με το Source eNB, αλλά λόγω 

κινητικότητας του χρήστη πραγματοποιείται μεταπομπή (handover) της σύνδεσης σε νέο 

eNB, το Target eNB.  

 

 

Εικόνα 4-24: Διαχείριση κλειδιών του EPS-AKA σε περίπτωση μεταπομπής του UE 

λόγω κινητικότητας (inter-eNB handover)   (Πηγή: Masud, 2015) 
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Σε περίπτωση X2 μεταπομπής (Χ2  handover), ο Source eNB επικοινωνεί 

απευθείας με το Target eNB
55

 και μπορεί να υπολογίσει το νέο κλειδί KeNB (K**eNB ) για 

τη νέα σύνοδο μεταξύ του Target eNB και του UE από το γνωστό, μεταβατικό κλειδί 

Κ*eNB.  Οι παράμετροι του Target eNB NCC (Next Chaining Counter) και NH (Next 

Hop), οι οποίες εξασφαλίζουν την ανανέωση του κλειδιού KeNB και επομένως την 

«ασφάλεια απορρήτου προς τα εμπρός», έτσι ώστε ο Source eNB να μη γνωρίζει το 

κλειδί της νέας συνόδου μεταξύ UE και Target eNB, δεν ανανεώνονται εγκαίρως. Κατά 

συνέπεια, σύμφωνα με τη διαχείριση κλειδιών στο LTE
56

, το νέο κλειδί K**eNB
57

  

υπολογίζεται βάσει του προηγούμενου κλειδιού Κ*eNB χωρίς να ληφθεί υπόψη η τιμή 

NH του Target eNB
58

 και πρόκειται για αδυναμία αν θεωρήσουμε ότι ο Source eNB 

μπορεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός εισβολέα. Η τιμή NH γενικά παράγεται στη 

MME και στο UE. Η νέα τιμή NH (NH*NCC, βήμα 13) που ανατίθεται από τη ΜΜΕ στο 

Target eNB θα χρησιμοποιηθεί για τυχόν υπολογισμούς κλειδιών στην επόμενη πιθανή 

μεταπομπή του UE. 

Η δυνατότητα του Source eNB, λοιπόν, να υπολογίσει το νέο κλειδί που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη νέα συνεδρία του UE με το Target eNB σε περίπτωση 

X2 μεταπομπής του UE (1
ο 

άλμα-1
st
 hop) αποτελεί ευπάθεια που θα μπορούσε να 

εκμεταλλευτεί ένας επιτιθέμενος. Επιπλέον, το γεγονός ότι η τιμή NH δεν ανανεώνεται 

πάντα αποτελεί αδυναμία εξίσου και αφήνει έκθετο το σύστημα σε πιθανές επιθέσεις 

αποσυντονισμού (desynchronization attacks) του Target eNB από το UE σε περίπτωση 

μεταπομπής του UE. Δηλαδή, το νέο κλειδί συνεδρίας KeNB μεταξύ UE και Target eNB 

θα προκύπτει ουσιαστικά από την τιμή του προηγούμενου ΚeNB που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συνεδρία του UE με το Source eNB, αντί να προκύπτει από τον συνυπολογισμό 

της τιμής του προσωρινού κλειδιού NH, το οποίο εξασφαλίζει την ανανέωση των 

κλειδιών κρυπτογράφησης κάθε συνεδρίας. 

                                                 
55

 Στη Χ2 μεταπομπή το Source eNB επικοινωνεί απευθείας με το Target eNB και αντίστροφα χωρίς να εμπλέκεται η 

ΜΜΕ, δηλαδή: Source enB – Target eNB.  

 Στη S1 μεταπομπή (S1 handover) το Source eNB επικοινωνεί πρώτα με τη ΜΜΕ και στη συνέχεια η MME με το 

Target eNB και αντίστροφα, δηλαδή: Source eNB – MME –Target eNB .  

56
 http://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/Security_in_the_LTE-SAE_Network.PDF?&cc=IN&lc=eng(σελ. 

16) 

57 Στον υπολογισμό του K**eNB  οι τιμές PCI (Physical Cell Identity) και EARFCN – DL (EUTRA Absolute radio-

frequency channel number – Downlink) αποτελούν παραμέτρους του Target eNB και είναι πληροφορίες του φυσικού 

επιπέδου που γίνονται εύκολα διαθέσιμες 

58 Αν ακολουθήσει κι άλλη μεταπομπή σε ένα ακόμη eNB, τότε η τιμή NH θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του 

νέου KeNB   
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Κεφάλαιο 5: Επιθέσεις στα δίκτυα 4G-LTE 

Οι επιθέσεις σε δίκτυα διαφόρων τεχνολογιών (network attacks), ενσύρματα και 

ασύρματα, που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα δεν είναι λίγες. Απεναντίας, η τάση 

ολοένα και περισσότερες συσκευές να είναι συνδεδεμένες με το Διαδίκτυο (IoT, Internet 

of Things) και η περιορισμένη ασφάλεια που πολλές από αυτές τις συσκευές διαθέτουν 

αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να ενταθούν οι δικτυακές επιθέσεις. Τα δίκτυα 4G-LTE, 

σε αντίθεση με τα «κλειστά» δίκτυα προηγούμενων γενιών που επέτρεπαν περιορισμένη 

επικοινωνία με δίκτυα άλλης τεχνολογίας (κυρίως το GSM) και με το Διαδίκτυο, είναι 

«ανοιχτά δίκτυα», αφού η αρχιτεκτονική τους είναι εξολοκλήρου βασισμένη στο βασικό 

πρωτόκολλο IP και σε μια σειρά από πρωτόκολλα ανοιχτού κώδικα. Επομένως, είναι 

ευάλωτα σε τυπικές επιθέσεις που προέρχονται από το Διαδίκτυο, ενώ δεν είναι λίγες οι 

επιθέσεις τύπου άρνησης υπηρεσιών. Ωστόσο, οι επιθέσεις που δύναται να λάβουν χώρα 

μπορεί να προέρχονται και από δίκτυα 2G ή 3G. Στην Εικόνα 5-1 φαίνεται ένα δίκτυο 

4G-LTE κατακλυσμένο από ενδεχόμενες επιθέσεις, οι οποίες εκδηλώνονται σε 

διαφορετικά σημεία, ανάλογα με το στόχο που έχει ο εισβολέας. Μπορεί να είναι 

επιθέσεις που εστιάζουν στην υποκλοπή δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στις 

δομικές μονάδες του δικτύου 4G-LTE, όπως επίσης να είναι επιθέσεις που εστιάζουν στα 

 

 

Εικόνα 5-1: Πιθανά σημεία εκδήλωσης επιθέσεων σε δίκτυα 4G-LTE (Πηγή: 

ASMONIA
59

) 
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 http://www.asmonia.de/workshop2slides/02_4G_Networks_at_Risk.pdf 
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μηνύματα σηματοδοσίας του δικτύου και την αλλοίωσή τους. Μπορεί να είναι και 

φυσικές επιθέσεις (physical attacks) στο eNB ή στο backhaul του δικτύου (σύνδεσμοι 

X2, S1) οι οποίες αναφέρονται: 

 στον έλεγχο που ενδεχομένως αποκτήσει ο αντίπαλος από την πρόσβασή του στο 

ραδιοδίαυλο με χρήση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού,  

 στην πρόσβασή του σε ορισμένους συνδέσμους (links) που συνδέουν το 

Διαδίκτυο με το δίκτυο 4G-LTE,  

 στην πιθανή πρόσβαση του αντιπάλου σε ευάλωτες δομικές μονάδες του δικτύου 

(πχ HSS),  

 στην πιθανή πρόσβαση μέσω καλωδίων που συνδέουν τους μεταγωγείς / 

δρομολογητές του δικτύου 4G-LTE μεταξύ τους,  

 στην πιθανή πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές του Διαδικτύου οι 

οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο 4G-

LTE.  

Γενικά, οι επιθέσεις λαμβάνουν χώρα σε κάθε επίπεδο από αυτά του μοντέλου 

αναφοράς του Διαδικτύου. Ο Πίνακας 5-1 παρουσιάζει μια ταξινόμηση των επιθέσεων 

ασφάλειας σε κάθε επίπεδο του μοντέλου αναφοράς του Διαδικτύου. Να σημειωθεί πως 

ορισμένες επιθέσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε περισσότερα από ένα επίπεδα. 

 

Πίνακας 5-1: Επιθέσεις στα διάφορα επίπεδα του μοντέλου αναφοράς Διαδικτύου 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 

 

Επίπεδο Εφαρμογών 

Αποποίησης ευθύνης (Repudiation), 

Αλλοίωσης δεδομένων (Data corruption) 

 

Επίπεδο Μεταφοράς 

Πειρατείας συνόδου (Session hijacking), 

Πλημμύρας αιτημάτων SYN (SYN flooding)  

 

 

Επίπεδο Δικτύου 

«Σκουλήκια» (Wormhole), Πλημμύρα 

αιτημάτων (Flooding), Κατανάλωσης πόρων 

(Resource consumption), Αποκάλυψης 

γεωγραφικής θέσης του χρήστη (Location 

disclosure) 

 

Επίπεδο Ζεύξης δεδομένων 

Ανάλυσης κίνησης (Traffic analysis), 

Παρακολούθηση δικτύου (Network 

monitoring)  

 

Επίπεδο Φυσικό 

«Κρυφάκουσμα»(Eavesdropping), Παρεμβολές 

(Jamming), Υποκλοπές (Interceptions) 
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Πολλαπλών επιπέδων επιθέσεις 

Άρνησης υπηρεσιών (Denial of Servcie), 

«Ενδιάμεσου» (MITM), Αναμετάδοσης 

πακέτων (Replay), Πλαστοπροσωπίας 

(Impersonation) 

     

Στο συγκεκριμένο Κεφάλαιο περιγράφονται πτυχές επιθέσεων που έχουν στόχο 

την κατάλυση της εμπιστευτικότητας (Ενότητα 5.1) και της ακεραιότητας της 

πληροφορίας (Ενότητα 5.2), της διαθεσιμότητάς της στους εξουσιοδοτημένους χρήστες 

του δικτύου (Ενότητα 5.3) και της πιστοποίησης της αυθεντικότητας των χρηστών για 

την πρόσβασή τους στο δίκτυο (Ενότητα 5.4).  Σε κάθε ενότητα επισημαίνονται οι τύποι 

επιθέσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη ιδιότητα της ασφάλειας της πληροφορίας, ενώ 

επιλέγονται μία ή περισσότερες επιθέσεις εξ’ αυτών για να αναλυθούν πιο διεξοδικά στη 

συνέχεια. 

 

 

5.1     Εμπιστευτικότητα διακινούμενης πληροφορίας    

Η εμπιστευτικότητα (confidentiality) διασφαλίζει ότι η πληροφορία που 

ανταλλάσσεται μεταξύ δυο οντοτήτων δεν δύναται να προσπελαστεί από τρίτη οντότητα, 

παρά μόνο από τους ενδιαφερόμενους (ανατρέξτε και στον ορισμό της Ενότητας 4.1). 

Ωστόσο, η εκδήλωση επιθέσεων από τους εισβολείς στοχεύει στον αποχαρακτηρισμό της 

πληροφορίας ως «εμπιστευτική» (confidential). Μερικές από τις βασικές μεθόδους 

δικτυακών επιθέσεων έναντι της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας είναι οι εξής: 

 «Κρυφάκουσμα» / υποκλοπή πακέτων (Eavesdropping / Packet sniffing) 

 Πειρατεία ή «σπάσιμο» κωδικών των χρηστών (Password hijacking) 

 Σάρωση θυρών και «αποστολή ping πακέτων» (Port scanning and Ping sweeps) 

 Καταγραφή πλήκτρων (Keylogger) 

 «Ψάρεμα και επιχείρηση ανακατεύθυνσης» (Phishing and Pharming) 

 Υποκλοπή στοιχείων μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Social engineering)  

 

Το «κρυφάκουσμα» (eavesdropping) αναφέρεται στη σύλληψη πακέτων (πλαίσια 

Ethernet, τυπικά) από τον επιτιθέμενο κατά τη μετάδοση διακινούμενων πληροφοριών 

στο δίκτυο, χωρίς να το αντιληφθεί τις περισσότερες φορές ο αποστολέας ή/και ο 

παραλήπτης τους. Στη συνέχεια, ο αντίπαλος μπορεί να διαβάσει ευαίσθητα στοιχεία, 
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όπως κωδικούς ή αριθμούς παντός τύπου καρτών, αν η δικτυακή κίνηση δεν είναι 

κρυπτογραφημένη.  

 Η πειρατεία κωδικών (password hijacking) των χρηστών μπορεί να διακριθεί σε 

δυο επιμέρους επιθέσεις: στην επίθεση που βασίζεται σε λεξικό (dictionary based attack) 

και στην επίθεση εξαντλητικής αναζήτησης (brute force attack). Στην πρώτη περίπτωση 

ο επιτιθέμενος δοκιμάζει κάθε μια από τις λέξεις ενός λεξικού που μπορεί να είναι οι πιο 

συνηθισμένοι κωδικοί, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δοκιμάζει μοναδικά κάθε δυνατό 

συνδυασμό κωδικών χρησιμοποιώντας λογισμικό εξαντλητικής αναζήτησης μέχρι να 

εξακριβώσει τον κωδικό του χρήστη. 

 Με τη σάρωση θυρών (port scanning) ο επιτιθέμενος προσπαθεί να εντοπίσει 

συγκεκριμένες υπηρεσίες που εκτελούνται στον Η/Υ-«στόχο», σαρώνοντας τις 

TCP/UDP θύρες του. Ουσιαστικά, προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια σύνδεση με τις 

TCP/UDP θύρες για να εντοπίσει εκείνες που είναι ανοιχτές. Μετά τον εντοπισμό των 

ανοιχτών θυρών, μπορεί να γνωρίζει  ποια υπηρεσία και ποια εφαρμογή εκτελείται στον 

Η/Υ-«στόχο», ενώ μπορεί να επιτεθεί για να αποκτήσει τον έλεγχο της απομακρυσμένης 

συσκευής αξιοποιώντας τυχόν ευπάθεια της συγκεκριμένης υπηρεσίας / εφαρμογής που 

εκτελείται. Από την άλλη, με την «αποστολή ping πακέτων» (ping sweeps) ο εισβολέας 

στέλνει πακέτα ping ICMP ECHO σε ένα σύνολο IP διευθύνσεων για να εντοπίσει ποιες 

από αυτές αποκρίνονται με ένα πακέτο ICMP ECHO REPLY. 

 Η καταγραφή πλήκτρων των χρηστών αναφέρεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα 

(keylogger) που εκτελείται στο παρασκήνιο ενός Η/Υ, χωρίς να γίνεται αντιληπτό από το 

χρήστη, καταγράφοντας τα πλήκτρα που πατάει κάθε φορά ο χρήστης. Μετά την 

εισαγωγή τυχόν κωδικού από το χρήστη, τα πλήκτρα που πατήθηκαν αποθηκεύονται σε 

ένα αρχείο καταγραφής (log file) που δημιουργεί το πρόγραμμα και το αρχείο 

προωθείται στον επιτιθέμενο. 

Το «ψάρεμα» (phishing) αποτελεί προσπάθεια για υποκλοπή ευαίσθητων 

πληροφοριών από το χρήστη με τη δική του θέληση, όπως με αποστολή emails που 

περιέχουν ανασφαλείς και ψεύτικους συνδέσμους με URLs χωρίς προηγουμένως να έχει 

ο ίδιος ερωτηθεί αν επιθυμεί να τα λάβει.  Η επίθεση ανακατεύθυνσης (pharming) 

σκοπεύει στην ανακατεύθυνση όλης της δικτυακής κυκλοφορίας ενός ιστοτόπου σε 

κάποιο άλλο ιστότοπο.     

Με την τεχνική επίθεσης «social engineering» έχει τη δυνατότητα κάποιος με 

ιδιαίτερα καλές κοινωνικές δεξιότητες να χειραγωγήσει χρήστες-«θύματα», έτσι ώστε να 

αποκαλύψουν οι ίδιοι εμπιστευτικές πληροφορίες τους.  
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Για την προστασία της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας στα δίκτυα 4G-LTE 

χρησιμοποιούνται τρεις συμμετρικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι: ο EEA2-128bit (EPS 

Encryption Algorithm) που βασίζεται στον αλγόριθμο μπλοκ δεδομένων AES, και οι 

EEA1-128bit (βασισμένος στον αλγόριθμο ροής SNOW 3G) και EEA3-128bit 

(βασισμένος στον αλγόριθμο ροής ZUC). Ωστόσο, ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες που 

μεταδίδονται από το UE στο eNB ή στο EPC και αντίστροφα, είτε πρόκειται για 

δεδομένα χρήστη είτε πρόκειται για μηνύματα ελέγχου, δεν μεταδίδονται πάντα 

κρυπτογραφημένες, αλλά σε μορφή καθαρού κειμένου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με το ότι το εναέριο μέσο μετάδοσης (συχνότητες) στο ραδιοδίκτυο κάνει δύσκολο τον 

εντοπισμό του εισβολέα στην περίπτωση παρακολούθησης της δικτυακής κίνησης, 

ενισχύει τις προθέσεις και τα κίνητρά του για να εκδηλώσει κακόβουλες ενέργειες. Με 

το «κρυφάκουσμα» (eavesdropping) και τη σύλληψη πακέτων που διακινούνται στο E-

UTRAN ο εισβολέας μπορεί να αποσπάσει πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα 

του χρήστη για παράδειγμα. Παθητικές επιθέσεις υποκλοπής πακέτων σε δίκτυο 4G-LTE 

περιγράφονται παρακάτω, ενώ η πρώτη από αυτές διενεργήθηκε σε πειραματικό επίπεδο 

και σε πραγματικό χρόνο από ομάδα ερευνητών (Shaik, Borgaonkar, Asokan, Niemi, 

Seifert, 2015).    

 

 

5.1.1 Επίθεση #1: «Κρυφάκουσμα» / Σύλληψη πακέτων 

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα» 

 Απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών (GUTI, IMSI) σχετικά με την ταυτότητά 

του. 

 

Β. Περιγραφή της επίθεσης 

Για τις ανάγκες της επίθεσης, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν ένας σταθμός 

βάσης eNB, μια MME και μια φορητή τερματική συσκευή 4G, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα «οικιακό» δίκτυο 4G-LTE. Ο επιτιθέμενος είναι ικανός να προχωρήσει 

σε τηλεφωνικές υποκλοπές των ραδιοφωνικών καναλιών εκπομπής του δικτύου 4G-LTE, 

έχοντας πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό (USRP / RTL-SDR),  ο οποίος 

συνοδεύεται από το κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την παρακολούθηση και την 

αποκωδικοποίηση των σημάτων που εκπέμπονται από τα ραδιοφωνικά κανάλια 

εκπομπής.  

Από πλευράς δικτύου, χρησιμοποιείται ένας φορητός Η/Υ (με επεξεργαστή Intel 

i7 & Λ.Σ Ubuntu 14.04) ώστε να λειτουργεί ως ΜΜΕ. Ο φορητός Η/Υ συνδέεται με μια 
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περιφερειακή ραδιοφωνική συσκευή USRP B210, με εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό, 

για να μπορεί να εκπέμπει / λαμβάνει σήμα μέσω συχνοτήτων. Συνδυαστικά λειτουργούν 

ως ένας τυπικός σταθμός βάσης eNB (πρακτικά πρόκειται για σταθμό βάσης- 

«φάντασμα» (rogue eNB)). Ως τερματική συσκευή επιλέγεται ένα «έξυπνο» κινητό 

τηλέφωνο, εμπορικά διαθέσιμο, που μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο 4G.  

Για την υποκλοπή ραδιοφωνικών καναλιών εκπομπής του 4G-LTE, αξιοποιήθηκε 

το λογισμικό ανοικτού κώδικα «srsLTE» (κατάλληλο είναι και το OpenLTE), το οποίο 

είναι μια δωρεάν βιβλιοθήκη για βασισμένες σε ειδικό λογισμικό (λογισμικό 

εξειδικευμένο για επεξεργασία ραδιοφωνικού σήματος) κινητές τερματικές συσκευές και 

σταθμούς βάσης.  Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η εφαρμογή «pdsch-ue» για τη 

σάρωση μιας ορισμένης συχνότητας και την ανίχνευση γειτονικών eNBs. Μια από τις 

δυνατότητες της εφαρμογής είναι να «ακούει» και να αποκωδικοποιεί SIB μηνύματα που 

εκπέμπονται περιοδικά από το eNB. Επιπλέον, αποκωδικοποιεί μηνύματα «paging» που 

ανιχνεύονται (με ένα P-RNTI) στις διάφορες ραδιοκυματικές συχνότητες. Τα μηνύματα 

«paging» εκπέμπονται από το eNB προς όλους τους χρήστες που βρίσκονται στις 

κυψέλες της περιοχής ευθύνης του, όταν η ΜΜΕ χρειαστεί να εντοπίσει ένα UE μια 

δεδομένη στιγμή σε μια συγκεκριμένη περιοχή και να του παραδώσει μια δικτυακή 

υπηρεσία, όπως για παράδειγμα μια εισερχόμενη κλήση. Επειδή η ΜΜΕ ενδέχεται να μη 

γνωρίζει σε ποιο eNB είναι συνδεδεμένο το UE, παράγει ένα μήνυμα «paging» και το 

στέλνει σε όλους τους eNBs μιας ΤΑ. Εφόσον τελικά ανιχνευθούν μηνύματα «paging», 

μπορούν να εξαχθούν τα αναγνωριστικά GUTI ή/και IMSI των χρηστών.  

Τα διάφορα IMSIs και GUTIs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δυο λόγους. Ο 

πρώτος λόγος είναι να επιχειρηθεί να συνδεθεί η παρουσία του χρήστη με μια ευρύτερη 

περιοχή. Ο δεύτερος λόγος είναι να αποκαλυφθούν προηγούμενες αλλά και μελλοντικές 

κινήσεις του στην περιοχή. Αυτό που χρειάζεται για τον επιτιθέμενο είναι να συσχετίσει 

το κάθε GUTI με το κάθε IMSI που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο συνδρομητή, για να 

αποκαλυφθεί η ευρύτερη περιοχή στην οποία εκείνος βρίσκεται. Η αντιστοίχιση μεταξύ 

GUTI και IMSI είναι δυνατή με διενέργεια επιπλέον επίθεσης. 

 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Το GUTI είναι ένα προσωρινό αναγνωριστικό που ανανεώνεται και διανέμεται 

στο UE από τη ΜΜΕ σε τακτικά διαστήματα, προκειμένου να αποφεύγεται η συχνή 

μετάδοση του πραγματικού και μόνιμου αναγνωριστικού του συνδρομητή IMSI. 

Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δικτύων 4G-LTE δεν αναδιανέμουν 

νέα GUTIs αρκετά συχνά στα UEs, όπως θα έπρεπε κανονικά να συμβαίνει. Έτσι, 
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γίνεται πιο εύκολο για τον αντίπαλο να συσχετίσει τα GUTIs με τα IMSIs που έχει ήδη 

στην κατοχή του. Εφόσον από τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων νέα GUTIs 

διανέμονται στα UEs πολύ πιο συχνά απ’ ότι συμβαίνει στην πράξη, η προσπάθεια του 

επιτιθέμενου για αντιστοίχιση των GUTIs με IMSIs θα γίνει σαφώς δυσκολότερη.   

 

 

5.1.2 Επίθεση #2: «Κρυφάκουσμα»  / Υποκλοπή πακέτων 

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα» 

 Απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών (C-RNTI) σχετικά με την ταυτότητά 

του. 

 Προσδιορισμός της παρουσίας του σε μια περιοχή TA (περιλαμβάνει πολλές 

κυψέλες).  

 Προσδιορισμός της συγκεκριμένης κυψέλης στην οποία βρίσκεται. 

 

Β. Περιγραφή 

Αρχικά γίνονται οι εξής υποθέσεις / παραδοχές για τον αντίπαλο: 

 Δεν υπάρχει προστασία εμπιστευτικότητας ή ακεραιότητας στο επίπεδο MAC 

(κρυπτογράφηση στο επίπεδο PDCP), αλλά η προστασία ακεραιότητας της 

πληροφορίας στο επίπεδο RRC είναι δεδομένη (Εικόνα 5-2). 

 Ο αντίπαλος πραγματοποιεί παθητική επίθεση παρακολουθώντας τη δικτυακή 

ροή, υποκλέπτοντας πακέτα που διακινούνται στην εναέρια διεπαφή Χ2 και στη 

συνέχεια αποκωδικοποιεί το περιεχόμενό τους σε περίπτωση που δεν είναι 

κρυπτογραφημένα. 

 

 

Εικόνα 5-2: Στοίβα πρωτοκόλλων επιπέδου-χρήστη και επιπέδου-ελέγχου  (Πηγή: 

Forsberg, Leping, Tsuyoshi, Alanara, 2007)  
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Το C-RNTI ή κάποιο αντίστοιχο UEID μεταδίδεται στο σήμα ελέγχου Επιπέδου 

1 (Layer 1) κατερχόμενης ζεύξης (downlink) σε μορφή καθαρού κειμένου (Εικόνα 3-19, 

σελ. 31).  Έτσι, το C-RNTI και ορισμένες άλλες πληροφορίες ελέγχου Επιπέδου 1 είναι 

γνωστές στον επιτιθέμενο. Το πλαίσιο δεδομένων Επιπέδου 1 (Transport Block) τόσο 

στην κατεύθυνση της ανερχόμενης (uplink) όσο και στην κατεύθυνση της κατερχόμενης 

ζεύξης (downlink) δεν είναι κρυπτογραφημένο. Επομένως κάθε συσκευή που μπορεί να 

λάβει ραδιοφωνικό σήμα δικτύου 4G-LTE δύναται να ανιχνεύσει τα C-PDUs (Control 

PDUs) και τα D-PDUs (Data PDUs) των επιπέδων RLC/MAC/PDCP. Πληροφορίες 

όπως οι RLC/MAC/PDCP κεφαλίδες (headers) και τα σχετικά C-PDUs είναι καθόλα 

αναγνώσιμα από τον αντίπαλο.   

Επειδή το C-RNTI στο σήμα ελέγχου Επιπέδου 1 δεν είναι κρυπτογραφημένο, ο 

επιτιθέμενος, παρακολουθώντας τη δικτυακή κίνηση, μπορεί να γνωρίζει αν ο χρήστης 

που χρησιμοποιεί το C-RNTI βρίσκεται στην ίδια κυψέλη ή όχι. Η χρήση του ίδιου C-

RNTI μέσα σε μια κυψέλη παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία του UE. Αν ο 

επιτιθέμενος μπορεί να αντιστοιχίσει τα σήματα ελέγχου με τις διάφορες υπηρεσίες όπου 

η ταυτότητα χρήστη είναι ορατή, τότε μπορεί να αντιστοιχίσει και το αναγνωριστικό UE 

σε επίπεδο κυψέλης με το αναγνωριστικό UE σε επίπεδο υπηρεσίας. 

Στην Εικόνα 5-3 φαίνεται η ροή RRC μηνυμάτων που ανταλλάσσουν οι μονάδες 

του δικτύου μεταξύ τους κατά τη μεταπομπή (inter E-UTRAN), εξαιτίας της 

κινητικότητας του UE. Στη διάρκεια της διαδικασίας μεταπομπής, ένα νέο C-RNTI 

ανατίθεται στο UE από το νέο eNB μέσω του RRC μηνύματος «Handover Command» 

(βήματα 3-4, Εικόνα 5-3). Σε αυτή την περίπτωση ο επιτιθέμενος θα μπορούσε να 

συνδέσει και να συσχετίσει το νέο C-RNTI του μηνύματος «Handover Command» με το 

προηγούμενο C-RNTI στο σήμα ελέγχου Επιπέδου 1, εκτός αν η διανομή του C-RNTI 

γίνεται με κρυπτογράφηση. Αυτό επιτρέπει την ιχνηλάτηση  του UE σε πολλαπλές 

κυψέλες, δηλαδή σε μια ευρύτερη περιοχή TA.  
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Εικόνα 5-3: Ροή μηνυμάτων ελέγχου  Inter-RAT μεταπομπής του UE  (Πηγή: 

Forsberg, Leping, Tsuyoshi, Alanara, 2007) 

 

Η ανίχνευση μηνυμάτων που βασίζεται σε μικρές διαφορές ως προς το μέγεθος 

του μηνύματος δεν είναι προφανής, ίσως δεν είναι και ιδιαίτερα πιθανή επειδή τα 

μηνύματα μπορεί να υπόκεινται σε πολυπλεξία με δεδομένα, σήματα ελέγχου ή να 

προστίθενται άλλου τύπου πληροφορίες στο τέλος αυτών, όπως για παράδειγμα μια 

σειρά από μηδέν (zero-padding). 

Για τον προσδιορισμό της θέσης του UE με μεγαλύτερη ακρίβεια, ο επιτιθέμενος 

μπορεί να αξιοποιήσει τα RRC μηνύματα «αναφορές μετρήσεων» (measurement reports) 

που στέλνει περιοδικά το UE στο eNB, χρησιμοποιώντας το RRC πρωτόκολλο. Οι 

αναφορές μετρήσεων είναι χρήσιμες, μαζί με κάποιες υπηρεσίες εντοπισμού 

γεωγραφικής θέσης, στη διαμόρφωση αποφάσεων κατά τη διαδικασία μεταπομπής, 

καθώς περιέχουν πληροφορίες για την ισχύ του σήματος που εκπέμπουν οι κοντινοί 

eNBs (στο UE). Παρακολουθώντας τα RRC μηνύματα «measurement reports», ο 

επιτιθέμενος είναι σε θέση να εξάγει συμπεράσματα για τη θέση του UE με ακόμη 

μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι με το C-RNTI ή κάποιο παρόμοιο αναγνωριστικό επιπέδου 

κυψέλης. 

Επιπρόσθετα, αν το E-UTRAN κάνει χρήση ενός παρόμοιου σχήματος μέτρησης 

με αυτό του αντίστοιχου UTRAN των δικτύων 3G, δηλαδή σχήματος καθοδηγούμενου 

από γεγονότα, το UE θα στέλνει RRC μηνύματα «measurement reports» μόνο όταν τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων ικανοποιούν τις απαιτήσεις μεταπομπής. Έτσι, αν ο 

επιτιθέμενος παρακολουθεί ένα παρόμοιο «measurement report» κυψέλης με ένα 

συγκεκριμένο C-RNTI, τότε γνωρίζει πως είναι πολύ πιθανό το UE με αυτό το C-RNTI 

να μεταπεμφθεί σε άλλο eNB μετά από αυτό το «measurement report». 
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Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Η κρυπτογράφηση όλων των RRC μηνυμάτων που ανταλλάσσονται, όπως για 

παράδειγμα το RRC μήνυμα «Handover Command» θα δυσκόλευε τον αντίπαλο να 

αντιληφθεί πώς συνδέονται τα μη κρυπτογραφημένα RRC μηνύματα που εκπέμπονται με 

ένα C-RNTI και στη συνέχεια να τα συσχετίσει επιτυχώς κατά τις μεταπομπές. Όμως, η 

κρυπτογράφηση των RRC μηνυμάτων καθολικά και συνολικά εξαρτάται και από άλλα 

ζητήματα, όπως η πολυπλοκότητα που μπορεί να προκληθεί στη λειτουργία του 

συστήματος. Η πολυπλοκότητα μπορεί να συνεπάγεται και καθυστερήσεις στη μετάδοση 

είτε μηνυμάτων ελέγχου είτε μηνυμάτων δεδομένων χρηστών. Οπωσδήποτε είναι μια 

από τις περιπτώσεις στις οποίες τίθεται το ερώτημα: «Προτιμάται η ασφάλεια του 

συστήματος ή η απόδοσή του;»    

Επίσης, σε περίπτωση που το UE  παραμένει σε μια κυψέλη για αρκετά μεγάλο 

διάστημα θα ήταν σκόπιμο να γίνεται ασφαλής αναδιανομή του C-RNTI προκειμένου να 

καταστεί δυσκολότερο για τον αντίπαλο να αποσπάσει τέτοιου είδους πληροφορία για τη 

θέση του UE στην κυψέλη. Η προσπάθεια του αντιπάλου να ανιχνεύσει αν νέοι χρήστες 

εισέρχονται στην κυψέλη ή είναι χρήστες που απλώς ανανεώνουν (refresh)  το C-RNTI 

γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. 

 

 

5.2      Ακεραιότητα δεδομένων   

Η ακεραιότητα δεδομένων (data integrity) απαιτεί οι πληροφορίες που 

διαβιβάζονται σε ένα σύστημα επικοινωνιών να μπορούν να τροποποιούνται μόνο από 

τις εξουσιοδοτημένες οντότητες (ανατρέξτε και στον ορισμό της Ενότητας 4.1). Καμία 

άλλη οντότητα δεν μπορεί να τροποποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο την πληροφορία που 

μεταδίδεται από άκρο σε άκρο. Η επίθεση στην ακεραιότητα των δεδομένων είναι ένα 

είδος επίθεσης που στοχεύει να παραπλανήσει το σύστημα, αλλάζοντας κάποια δεδομένα 

που συλλέγονται από το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 

επιτιθέμενου. Στο E-UTRAN είναι πολύ δύσκολο έως και ακατόρθωτο να 

τροποποιηθούν ή να διαγραφούν δεδομένα από το ραδιοδίαυλο, συνεπώς οι επιθέσεις 

έναντι της ακεραιότητας τουλάχιστον στο ραδιοδίκτυο του EPS δεν λαμβάνουν χώρα 

εύκολα. Ακόμη και αν συμβεί, δεν είναι εύκολο να θεωρηθούν τελικά ως 

αποτελεσματικές. Μερικές από τις βασικές μεθόδους επίθεσης έναντι της ακεραιότητας 

δεδομένων είναι οι εξής: 
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 Επιθέσεις «ενδιάμεσου» (ΜΙΤΜ / Man-In-The-Middle) 

 Πειρατεία συνεδρίας / συνόδου (Session hijacking) 

 Πλαστογράφηση IP διεύθυνσης (IP address Spoofing) 

 Επιθέσεις αναμετάδοσης (Replay attacks) 

 

           Στην πρώτη κατηγορία επιθέσεων, μια επίθεση «ενδιάμεσου» (MITM) συμβαίνει 

όταν παρεμβαίνει μια τρίτη οντότητα ανάμεσα σε δυο οντότητες που επικοινωνούν, 

καταγράφοντας την επικοινωνία τους. Ο εισβολέας ελέγχει τη ροή επικοινωνίας 

παρακολουθώντας τη ροή πακέτων στο δίκτυο και στη συνέχεια μπορεί να τα 

τροποποιήσει και να τα εισάγει και πάλι στο δίκτυο. Στην επίθεση MITM, ο εισβολέας 

μπορεί να διαβάσει και να αλλοιώσει κατά το δοκούν μηνύματα που ανταλλάσσονται 

μεταξύ δυο οντοτήτων, χωρίς να αντιληφθεί καμία από τις δυο οντότητες ότι συμβαίνει 

κάτι τέτοιο. Οι επιθέσεις MITM είναι μια από τις κύριες ευπάθειες των συστημάτων 

επικοινωνίας που βασίζονται στην κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού. Πρόκειται για 

επιθέσεις ενάντια στην ακεραιότητα, εάν πραγματοποιείται με κάποιο τρόπο αλλοίωση 

των δεδομένων, αλλά αν πρόκειται για παρακολούθηση ή  ανάλυση της ροής κίνησης 

του δικτύου τότε γίνεται λόγος και για επιθέσεις ενάντια στην εμπιστευτικότητα. 

Η πειρατεία συνεδρίας ή πειρατεία TCP συνεδρίας είναι μια  επίθεση κατά την 

οποία ο αντίπαλος παραβιάζει μια ή περισσότερες εγκατεστημένες TCP συνεδρίες ενός 

χρήστη, αποκτώντας κρυφά το αναγνωριστικό ID της συνεδρίας, για να προσπελάσει 

παράνομα πληροφορίες ή υπηρεσίες σε ένα σύστημα. Το αναγνωριστικό ID της συνόδου 

(και άλλα διαπιστευτήρια της συνόδου) είναι συνήθως αποθηκευμένο μέσα σε ένα 

cookie ή URL. Για τις περισσότερες επικοινωνίες διενεργούνται διεργασίες 

πιστοποίησης αυθεντικότητας κατά την εγκαθίδρυση της συνεδρίας. Η πειρατεία 

συνεδρίας εκμεταλλεύεται αυτή την πρακτική λαμβάνοντας χώρα σε πραγματικό χρόνο 

κατά τη διάρκειά της και όχι κατά την έναρξη. Η εισβολή μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη ή 

όχι, ανάλογα με το επίπεδο τεχνογνωσίας του χρήστη και της φύσης της επίθεσης. Αν 

μια ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται όπως αναμένεται στις εντολές του χρήστη ή 

διακόπτεται η ανταπόκρισή της συνολικά για άγνωστο λόγο, η πειρατεία συνόδου είναι 

μια πιθανή αιτία. 

Με την επίθεση πλαστογράφησης διεύθυνσης IP, ο επιτιθέμενος μπορεί να 

δημιουργήσει IP πακέτα με «πλαστή» διεύθυνση IP, με σκοπό την απόκρυψη της 

πραγματικής ταυτότητας του αποστολέα (διεύθυνση IP πηγής) και την εμφάνιση της 

διεύθυνσης IP ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη του δικτύου. Σε μια επίθεση spoofing, ο 

εισβολέας στέλνει μηνύματα σε έναν υπολογιστή που υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει 
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προέλθει από ένα αξιόπιστο σύστημα. Για να είναι επιτυχής, ο εισβολέας πρέπει να 

καθορίσει πρώτα τη διεύθυνση IP ενός έμπιστου συστήματος, και στη συνέχεια να 

τροποποιήσει τις κεφαλίδες πακέτων με αυτή, έτσι ώστε τα πακέτα να φαίνεται πως  

προέρχονται  από  το  αξιόπιστο  σύστημα. Στην ουσία, ο εισβολέας 

κοροϊδεύει (spoofing) τον απομακρυσμένο Η/Υ, πιστεύοντας ότι είναι ένα νόμιμο μέλος 

του δικτύου.  

Στις επιθέσεις αναμετάδοσης μηνυμάτων / πακέτων, αφού ο εισβολέας έχει 

καταφέρει να καταγράψει από το δίκτυο εμπιστευτικά δεδομένα και πληροφορίες μιας 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ δυο οντοτήτων, το επόμενο βήμα είναι να τα 

αναμεταδώσει σε μεταγενέστερο χρόνο για να εξαπατήσει μια από τις οντότητες αυτές. 

Για παράδειγμα,  έστω ο Α στέλνει  και λαμβάνει μηνύματα σε μια σύνοδο από τον Β, 

ενώ την ίδια στιγμή ο Γ ως εισβολέας έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει όλα τα 

μηνύματα των Α και Β. Μετά τον τερματισμό της συνόδου μεταξύ Α και Β, ο Γ μπορεί 

να στείλει και πάλι στο Β τα πακέτα που είχαν σταλεί από τον Α στο Β ώστε να υποδυθεί 

τον Α σε μια νέα σύνοδο. Αν ο Γ το επιτύχει, τότε ο Β έχει εξαπατηθεί πιστεύοντας πως 

έχει εγκαθιδρύσει άλλη μια συνεδρία με τον Α. Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Γ μπορεί πλέον να 

εκμεταλλευτεί το προνόμιο του Α να προσπελάσει και να τροποποιήσει πληροφορίες ή 

πόρους του Β. Οι επιθέσεις αναμετάδοσης δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

αποτελεσματικά με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών, όπως συμβαίνει με βασικές 

επιθέσεις πλαστογράφησης ή αλλοίωσης μηνυμάτων.  

Για την προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας από επιθέσεις γενικά, 

γίνεται χρήση των ψηφιακών υπογραφών όταν εφαρμόζεται κρυπτογράφηση δημοσίου 

κλειδιού. Στη συμμετρική κρυπτογράφηση η ακεραιότητα προστατεύεται από τη 

δημιουργία συνόψεων μηνυμάτων (από μονόδρομες συναρτήσεις) ή κώδικες 

αυθεντικότητας μηνύματος MACs (Message Authentication Codes). Στα δίκτυα 4G-LTE 

χρησιμοποιούνται τρεις συμμετρικοί αλγόριθμοι για τη διασφάλιση της ακεραιότητας 

των δεδομένων: ο EIA2-128 (EPS Integrity Algorithm) που βασίζεται στον αλγόριθμο 

AES και οι EIA1-128 (βασισμένος στο SNOW 3G)  και  EIA3-128 (βασισμένος στο 

ZUC).    

 

 

5.2.1 Επίθεση #3: Πλαστογράφηση IP διεύθυνσης με μηνύματα SIP / Υπηρεσίες  

VoLTE  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Αλλοίωση SIP μηνυμάτων 
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 Παραπλάνηση και απόκτηση της IP διεύθυνσής του 

 Πλαστογράφηση της IP διεύθυνσής (IP address spoofing) του και υπερχρέωσή 

του  (overcharging) 

 

Β. Περιγραφή 

Για την παροχή υπηρεσιών VoLTE στο UE χρησιμοποιείται το υποδίκτυο IMS 

και συγκεκριμένα οι διάφοροι εξυπηρετητές CSCF (SIP εξυπηρετητές), οι οποίοι 

διαχειρίζονται SIP μηνύματα (αιτήματα) και στέλνουν επίσης SIP μηνύματα  

(αποκρίσεις) στα UEs (Εικόνα 5-4). Ένα από τα SIP μηνύματα είναι το SIP 

 

Εικόνα 5-4: SIP μηνύματα - μέθοδοι και χρήσεις    (Πηγή: Διαδικτυακή
60

) 

 

SUBSCRIBE που παρέχει στους SIP εξυπηρετητές του IMS πληροφορίες για την 

εγγραφή του χρήστη VoLTE και την κατάσταση της κλήσης VoLTE. Η διαδικασία 

εγγραφής χρήστη για την παροχή υπηρεσιών VOLTE είναι απαραίτητη για την 

κατανόηση της επίθεσης που περιγράφεται στη συνέχεια. Στην Εικόνα 5-5 φαίνεται η 

σχετική ανταλλαγή μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του SIP SUBSCRIBE 

μηνύματος το οποίο επιδέχεται τροποποίησης όπως αναλύεται πιο κάτω. Η διαδικασία 

εγγραφής VoLTE χρήστη (VoLTE registration procedure)  περιλαμβάνει:  
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 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SIP_request_methods 
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Εικόνα 5-5: Διαδικασία εγγραφής για παροχή υπηρεσιών VoLTE  (Πηγή: Koo, Kim, 

Kim, 2015) 

 

1. Για την αρχική εγγραφή του χρήστη στο IMS για παροχή υπηρεσιών VoLTE, το 

UE στέλνει ένα SIP REGISTER μήνυμα  στο SIP εξυπηρετητή CSCF, ζητώντας 

τον αριθμό nonce
61

.  

2. Ο SIP εξυπηρετητής απαντά, στέλνοντας ένα μήνυμα με κωδικό 401, στο οποίο 

επισυνάπτεται και ο αριθμός nonce.  

3. Το UE συνδυάζει το nonce με το κλειδί K που είναι αποθηκευμένο στη USIM,  

και επιστρέφει το SIP REGISTER  μήνυμα μαζί με την αποκρινόμενη τιμή (το 

αποτέλεσμα του συνδυασμού nonce και κλειδιού Κ) στον εξυπηρετητή CSCF.  

4. Ο εξυπηρετητής CSCF επιβεβαιώνει ότι έλαβε το SIP μήνυμα, ενημερώνοντας 

ότι η διαδικασία εγγραφής VoLTE του χρήστη ολοκληρώθηκε. 

5. Το UE στέλνει το SIP SUBSCRIBE μήνυμα στο CSCF, δίνοντάς του 

πληροφορίες για την ενεργοποίηση και την προετοιμασία κλήσης VoLTE. 

6. Ο εξυπηρετητής CSCF στέλνει το SIP NOTIFY μήνυμα για να ελέγξει την 

κατάσταση του UE για την ενεργοποίηση και την προετοιμασία της κλήσης 

VoLTE. 

Να σημειωθεί πως τα βήματα 5-6 δεν είναι απαραίτητο πάντα να λαμβάνουν 

χώρα, επειδή η αποστολή ή μη του SIP SUBSCRIBE μηνύματος (για κάθε UE που 
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 nonce: ένας αριθμός που χρησιμοποιείται μόνο μια φορά για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για την 

αυθεντικότητα μιας συνόδου (session authentication).  
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εγγράφεται) εξαρτάται από τον πάροχο που ευθύνεται για τη λειτουργία του δικτύου, 

όπως και από τον κατασκευαστή του UE. 

Το SIP μήνυμα για VoLTE στέλνεται στο SIP εξυπηρετητή CSCF του IMS μέσω 

του EPC. Τα περισσότερα PLMNs δεν διαθέτουν εξοπλισμό ασφαλείας ικανό να 

διεξάγει ελέγχους υπερβολικού όγκου ή «ασυνήθιστων» SIP μηνυμάτων. Ο επιτιθέμενος 

δύναται να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του εξυπηρετητή CSCF με τυχόν παραποιημένα 

SIP μηνύματα. Εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών του δικτύου κάνει χρήση των SIP 

SUBSCRIBE μηνυμάτων κατά τη διαδικασία εγγραφής χρηστών VoLTE, τότε ο 

επιτιθέμενος μπορεί να παρακολουθήσει τη ροή μηνυμάτων στο δίκτυο και να συλλέξει 

τα συγκεκριμένα SIP SUBSCRIBE μηνύματα. 

Για να αποκτήσει την IP διεύθυνση του UE-«θύματος, ο εισβολέας χρειάζεται το 

αυθεντικό SIP SUBSCRIBE μήνυμα και το MSISDN (τηλεφωνικός αριθμός) του UE-

«θύματος». Υπενθυμίζεται πως όλα τα SIP μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου. 

Αντικαθιστώντας το MSISDN στο αυθεντικό SIP SUBSCRIBE μήνυμα με το MSISDN 

του UE-«θύματος» (Εικόνα 5-6) και στέλνοντας επανειλημμένα το πλαστογραφημένο 

SIP μήνυμα στο CSCF, μπορεί εύκολα να αποκτήσει την IP διεύθυνσή του θύματος από 

το SIP NOTIFY μήνυμα του εξυπηρετητή CSCF (Εικόνα 5-7).  

 

Εικόνα 5-6: Τροποποιημένο SIP SUBSCRIBE μήνυμα / Εμβολή του MSISDN του 

UE-«θύματος»   (Πηγή: Koo, Kim, Kim, 2015) 
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Εικόνα 5-7: SIP NOTIFY μήνυμα (απόκριση) του SIP εξυπηρετητή CSCF με την IP 

διεύθυνση του UE-«θύματος»   (Πηγή: Koo, Kim, Kim, 2015) 

 

Συνοπτικά η διαδικασία υποκλοπής της IP διεύθυνσης είναι η εξής: 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Ο εισβολέας, έχοντας στη διάθεσή του την IP διεύθυνση του UE-«θύματος», έχει 

τη δυνατότητα να προκαλέσει υπερχρεώσεις στους λογαριασμούς του UE-«θύματος», 

διότι μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη κίνηση δεδομένων στο δίκτυο σε βάρος του. Τα 

περισσότερα δίκτυα 4G-LTE διαθέτουν μηχανισμούς προστασίας της δικτυακής ροής 

που προέρχεται από άλλα δίκτυα, είτε είναι ομοιογενή άλλων παρόχων (4G-LTE) είτε 

είναι ετερογενή (3G,2G, WiFi,κλπ). Παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών δεν είναι άλλα 

από το ΝΑΤ (Network Address Translation) και το τείχος προστασίας (firewall), τα 

οποία προστατεύουν το εσωτερικό δίκτυο από κάθε «εξωτερική» ροή μηνυμάτων. Όμως, 

Σύλληψη SIP SUBSCRIBE 

μηνύματος στη διαδικασία 

εγγραφής VoLTE  

Τροποποίηση του SIP 

SUBSCRIBE μηνύματος με 

εμβολή του MSISDN του 

θύματος  

Απόκριση του CSCF με το 

SIP NOTIFY μήνυμα 

Επαναλαμβανόμενη 

αποστολή  του 

«ασυνήθιστου»  SIP 

SUBSCRIBE μηνύματος 

στο CSCF εξυπηρετητή 
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ο εισβολέας έχοντας αποσπάσει την πραγματική IP διεύθυνση του UE, είναι σε θέση να 

στείλει «ασυνήθιστη» κίνηση στο δίκτυο 4G-LTE μέσω κάποιου εξυπηρετητή που έχει 

υπό τον έλεγχό του, κάνοντας χρήση της IP διεύθυνσης του UE-«θύματος» (Εικόνα 5-8). 

Έτσι, ο εισβολέας μπορεί να στοχοποιήσει ένα συγκεκριμένο χρήστη μέσα στο δίκτυο 

4G-LTE, ο οποίος θα λάβει αυτόν τον τεράστιο όγκο δεδομένων.   

 

Εικόνα 5-8: Επίθεση με πλαστογραφημένη IP διεύθυνση / αποστολή μεγάλου όγκου 

δεδομένων-υπερχρέωση του UE    (Πηγή: Koo, Kim, Kim, 2015) 

 

Αν συνεχίσει να στέλνει στο χρήστη-«θύμα» πληθώρα μηνυμάτων 

(πλαστογραφημένα μηνύματα με διεύθυνση πηγής την IP διεύθυνση του UE-«θύματος») 

με την πλαστογραφημένη IP διεύθυνση, τότε ο πάροχος θα αποδώσει υψηλή χρέωση στο 

χρήστη-«θύμα» για το μεγάλο όγκο δεδομένων που έλαβε. Συνεπώς θα υποστεί 

υπερχρεώσεις στο λογαριασμό του. Βέβαια, οι πάροχοι των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 

είναι σε θέση να παρακολουθούν γενικά την κίνηση δεδομένων της μονάδας P-GW του 

EPC και να προβαίνουν σε εκτιμήσεις της ποσότητας δεδομένων (σε Bytes) που 

χρησιμοποιούνται από κάθε χρήστη και να δημιουργούν λογαριασμούς πληρωμών για 

κάθε UE. Όμως οι εκτιμήσεις και οι χρεώσεις που βασίζονται στις εκτιμήσεις αυτές 

διαφέρουν από πάροχο σε πάροχο (κινητής τηλεφωνίας), όπως επίσης και τα «πρόστιμα» 

που επιβάλλονται στους χρήστες για τυχόν υπερκατανάλωση και υπέρβαση του 

επιτρεπτού όγκου δεδομένων  αποστολής και λήψης. Συνεπώς, στέλνοντας ασυνήθιστη 

ποσότητα πληροφορίας στο χρήστη-«θύμα», ο εισβολέας μπορεί να του προκαλέσει 

ασυνήθιστες πληρωμές λογαριασμών από υπερχρεώσεις του παρόχου.  
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Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Η πηγή του προβλήματος έγκειται στον αναποτελεσματικό έλεγχο του δικτύου 

για τα SIP μηνύματα γενικά, ιδιαίτερα το SIP SUBSCRIBE μήνυμα το οποίο μπορεί να 

τροποποιηθεί με το MSISDN του UE-«θύματος» και στη συνέχεια με την απόκριση του 

SIP εξυπηρετητή να αποκτηθεί από τον αντίπαλο η IP διεύθυνση του UE. Ρεαλιστικός 

τρόπος αντιμετώπισης θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε προσπάθεια ορθολογικού 

χειρισμού και στοιχειώδους ελέγχου των SIP μηνυμάτων που διακινούνται μέσα στο 

δίκτυο. Στα δίκτυα 4G-LTE ένα GTP-C μήνυμα για την ταυτοποίηση του χρήστη 

μεταδίδεται μεταξύ S-GW και P-GW μέσω του συνδέσμου S11 και ένα GTP-U μήνυμα  

δεδομένων χρήστη μεταδίδεται μέσω της διεπαφής S1-U. Επομένως, είναι δυνατό να 

εντοπιστούν SIP SUBSCRIBE μηνύματα, δηλαδή GTP-C μηνύματα, συλλαμβάνοντας 

και αναλύοντας τόσο τη ροή μηνυμάτων επιπέδου-χρήστη στη διεπαφή S1-U όσο και τη 

ροή μηνυμάτων επιπέδου-ελέγχου στη διεπαφή S11. Το GTP-C μήνυμα περιλαμβάνει το 

πεδίο TEID για την αναγνώριση χρηστών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανίχνευση «ασυνήθιστων» SIP SUBSCRIBE μηνυμάτων από την κίνηση GTP-U στη 

διεπαφή S1-U.  

Στην Εικόνα 5-9 παρουσιάζεται παραστατικά η προτεινόμενη τεχνική διαχείρισης 

συνεδριών σε πραγματικό χρόνο για την ανίχνευση των SIP SUBSCRIBE 

«ασυνήθιστων» μηνυμάτων (Koo, Kim, Kim, 2015).         

 

Εικόνα 5-9: Τεχνική ανίχνευσης «ασυνήθιστων» SIP SUBSCRIBE μηνυμάτων 

(Πηγή: Koo, Kim, Kim, 2015) 
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5.3      Διαθεσιμότητα υπηρεσιών 

Οι διαφορετικές υπηρεσίες ή δικτυακοί πόροι πρέπει να διατίθενται στους 

πραγματικούς τους χρήστες, όποτε απαιτείται. Η διαθεσιμότητα (availability) 

εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του δικτύου παρά τα περιστατικά κακόβουλων ενεργειών. 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πολλές εφαρμογές. Στα δίκτυα 4G-LTE η 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών στους νόμιμους χρήστες δεν είναι δεδομένη πάντα. Οι 

επιθέσεις με σκοπό να τεθεί το δίκτυο εκτός λειτουργίας δεν είναι λίγες. Απεναντίας, οι 

επιθέσεις ενάντια στη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αποτελούν μια από τις σοβαρότερες 

απειλές για τα δίκτυα 4
ης

 γενιάς, εξαιτίας και της μεγάλης συχνότητας εμφάνισής τους. 

Οι επιθέσεις αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο κύριες κατηγορίες: 

 Επιθέσεις DoS (Denial of Service attacks) 

 Επιθέσεις DDoS (Distributed Denial of Service attacks) 

Οι επιθέσεις DoS  αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της αποτελεσματικής παροχής 

των υπηρεσιών ενός δικτύου προς τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο αντίκτυπος 

αυτών των επιθέσεων μπορεί να ποικίλει από μια μεγάλη υποβάθμιση της ποιότητας 

μέχρι τη διακοπή της υπηρεσίας. Μια επίθεση DoS προέρχεται από μία μοναδική πηγή, η 

οποία συνήθως εκμεταλλεύεται κενά ασφάλειας του ίδιου του συστήματος ή του 

Διαδικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένο και μπορεί να προκαλέσει πολλές 

δυσλειτουργίες τόσο στο δίκτυο όσο και στη φορητή τερματική συσκευή του χρήστη-

«θύματος». Οι πόροι που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι συνήθως το εύρος ζώνης, η 

υπολογιστική ισχύς ή οι δομές δεδομένων των Λειτουργικών Συστημάτων του 

συστήματος-στόχου. Τύποι επιθέσεων αυτής της κατηγορίας είναι:  

 DoS επιθέσεις εκμετάλλευσης αδυναμιών λογισμικού (software exploits) 

 DoS επιθέσεις πλημμύρας αιτημάτων (flooding) 

 Παρεμβολές (Jamming) 

Στην πρώτη περίπτωση, αρχικά αποστέλλονται πακέτα για να αναγνωρίσουν 

πιθανά σφάλματα του λογισμικού εσωτερικά του Λειτουργικού Συστήματος ή της 

εφαρμογής του συστήματος-στόχου, ώστε η εκμετάλλευση αυτών των σφαλμάτων να 

καταστήσει ανίκανο το «θύμα».  

Στη δεύτερη περίπτωση, αποστέλλονται αδιάλειπτες ροές πακέτων από τον 

επιτιθέμενο, με στόχο την υπέρβαση είτε του εύρους ζώνης του συνδέσμου είτε των 

υπολογιστικών πόρων του «θύματος».  

Τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας όμως, όπως τα δίκτυα 4G-LTE, δεν 

αναπτύσσονται σε ιδανικό περιβάλλον, επειδή υπόκεινται και σε ανεπιθύμητες 

παρεμβολές από άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν στις γειτονικές ζώνες συχνοτήτων. 
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Κάτι τέτοιο φυσικά προκαλεί την υποβάθμιση της απόδοσης του δικτύου. Υπάρχουν 

διαφορετικές τεχνικές παρεμβολών, δυο από τις οποίες είναι οι εξής: μπαράζ 

παρεμβολών (Barrage jamming), παρεμβολές μερικού-εύρους-συχνοτήτων (Partial band 

jamming). Η πρώτη είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν ο επιτιθέμενος δεν έχει καμία 

γνώση των ρυθμίσεων και των παραμέτρων του δικτύου-στόχου. Ολόκληρο το φάσμα 

συχνοτήτων του στοχευμένου σήματος παρεμβάλλεται με τη μετάδοση «θορύβου» 

περιορισμένης μπάντας συχνοτήτων στο σύστημα. Αυτό σημαίνει πως ο λόγος SNR 

(Signal / Noise ratio) μειώνεται έναντι του συνολικού εύρους ζώνης. Όμως, η τεχνική 

αυτή απαιτεί την κατανάλωση μεγάλης ισχύος σήματος παρεμβολής. Στη δεύτερη ένα 

συγκεκριμένο μέρος του συνολικού εύρους ζώνης του συστήματος αποτελεί στόχο για 

πραγματοποίηση παρεμβολών μέσω θορύβου AWGN (Additive white Gaussian noise). 

Όταν η ισχύς του σήματος παρεμβολής γίνει σταθερή, η αποτελεσματικότητα της 

παρεμβολής εξαρτάται ευθέως από το κλάσμα της ισχύος του σήματος εκείνου του 

μέρους εύρους ζώνης που υπέστη παρεμβολές προς την ισχύ του σήματος του συνολικού 

εύρους ζώνης. 

Από την άλλη πλευρά, με τον όρο DDoS νοούνται οι συντονισμένες επιθέσεις 

μεγάλης κλίμακας, που πυροδοτούνται έμμεσα από πολλές πηγές και στοχεύουν στη 

δέσμευση των διαθέσιμων υπηρεσιών και των δικτυακών πόρων του συστήματος.  

Κρίσιμη είναι η έννοια «botnet» στις επιθέσεις τύπου DDoS στα δίκτυα 4G-LTE (και 

στα δίκτυα 3G). Είναι ένα δίκτυο κινητών συσκευών (νόμιμων χρηστών) που 

συντονίζονται από ένα κέντρο ελέγχου εντολών ώστε να εξαπολύσουν επιθέσεις με 

τρόπο που δεν γίνεται κάτι τέτοιο αντιληπτό από τους χρήστες. Οι επιθέσεις DDoS 

ταξινομούνται σε δύο βασικές αρχιτεκτονικές: 

 Αρχιτεκτονική χειριστών - πρακτόρων (Agent-Handler) 

 Αρχιτεκτονική Internet Relay Chat (IRC) 

Η πρώτη κατηγορία επιθέσεων περιλαμβάνει τις οντότητες των «πελατών» 

(clients), τους «χειριστές» (handlers) και τους «πράκτορες» (agents). Ως «πελάτες» 

(clients) ορίζονται οι διαμεσολαβητές της επικοινωνίας που εδραιώνεται μεταξύ του 

επιτιθέμενου και του στοχευμένου συστήματος. «Χειριστές» (handlers) ονομάζονται τα 

πακέτα λογισμικού που τοποθετούνται στο Διαδίκτυο για να ορίσουν σε δεύτερο χρόνο 

την επικοινωνία μεταξύ των «πελατών» και των «πρακτόρων». Στιγμιότυπα του 

λογισμικού των «πρακτόρων» βρίσκονται εσωτερικά των προς επίθεση συστημάτων, 

χωρίς ωστόσο οι χρήστες να έχουν γνώση της επερχόμενης κατάστασης. 

Στη δεύτερη αρχιτεκτονική κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη του καναλιού IRC που 

πρόκειται να διασυνδέσει τους «πελάτες» με τους «πράκτορες». Για την αποστολή 
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εντολών στους τελευταίους, γίνεται χρήση των θυρών του καναλιού, πράγμα που κάνει 

τα πακέτα DDoS λιγότερο ανιχνεύσιμα. Σκοπός των επιθέσεων αυτού του τύπου (IRC) 

είναι η διασύνδεση των «πελατών» και των «πρακτόρων» μέσω ενός πρωτοκόλλου IRC 

ώστε να διευκολυνθούν να γίνουν τμήμα ενός συστήματος δεσμευμένων προς επίθεση 

κόμβων. Το πλήθος αυτών των κόμβων είναι ανάλογο του βαθμού μαζικότητας της 

επίθεσης.  

Στα δίκτυα  4G-LTE, οι επιθέσεις DDoS  μπορεί να στοχεύουν ακόμη και στη 

λειτουργικότητα της HSS (HSS saturation), στην οποία αποθηκεύονται κρίσιμα 

προσωπικά στοιχεία για τα προφίλ των συνδρομητών.  Η ενδεχόμενη διακοπή της 

λειτουργίας της μονάδας HSS συνεπάγεται και την αδυναμία να αποκριθεί σε αιτήματα 

εξουσιοδοτημένων συνδρομητών του δικτύου και επομένως η διαθεσιμότητα υπηρεσιών 

δεν είναι δεδομένη. 

 

 

5.3.1 Επίθεση #4: Επίθεση DoS στην εναέρια διεπαφή του LTE / Υποβάθμιση  

παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου 4G-LTE  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Οι υπηρεσίες 4G υποβαθμίζονται (downgraded) σε 2G/3G 

 Μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη λήψη/μετάδοση  

 Υποβάθμιση της παρεχόμενης ασφάλειας από το δίκτυο  

 

Β. Περιγραφή 

Για την πραγματοποίηση της επίθεσης είναι απαραίτητος ένας σταθμός βάσης-

«φάντασμα» (rogue eNB), ο οποίος είναι μια φορητή συσκευή που επιτελεί την ίδια 

λειτουργία με το πραγματικό, συμβατικό eNB και είναι στην κατοχή του επιτιθέμενου. Η 

επίθεση προϋποθέτει την εκμετάλλευση κενού ασφάλειας του πρωτοκόλλου EMM (EPS 

Mobility Management), το οποίο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κινητικότητας του 

UE στα δίκτυα 4G-LTE. Ακόμη, προϋποθέτει και ότι το UE βρίσκεται σε κατάσταση 

«ΑΔΡΑΝΗΣ». Το κενό ασφάλειας του πρωτοκόλλου EMM εντοπίζεται σε μια από τις 

λειτουργίες του, δηλαδή τη διαδικασία ενημέρωσης του δικτύου για την ΤΑ στην οποία 

βρίσκεται το UE (TAU procedure)  

Ο σταθμός βάσης-«φάντασμα» χρησιμοποιείται για να υποδυθεί το πραγματικό 

eNB και να «παραπλανήσει» συνδρομητές του δικτύου να συνδεθούν με αυτό. Ο 

σταθμός βάσης-«φάντασμα» μπορεί να είναι είτε ένας τυπικός, εμπορικός eNB  είτε ένας 

προσωπικός eNΒ, κατάλληλα παραμετροποιημένος, που επιστρατεύεται από τον 
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επιτιθέμενο (Επίθεση #1, σελ. 86). Έχει τη δυνατότητα να στέλνει μηνύματα εκπομπής, 

όπως αριθμούς MCC και MNC παρόμοιους με αυτούς του πραγματικού eNB ενός φορέα 

εκμετάλλευσης του δικτύου. Από την άλλη, τα διάφορα UEs συνδέονται σε ένα eNB 

σύμφωνα με την αρχή επιλογής / επανεπιλογής κυψέλης απόλυτης προτεραιότητας και 

όχι απαραίτητα με eNB που βρίσκεται σε πιο κοντινή απόσταση και εκπέμπει το πιο 

ισχυρό σήμα. Σύμφωνα με την αρχή, τα UEs που βρίσκονται στην κατάσταση 

«ΑΔΡΑΝΗΣ», θα πρέπει περιοδικά να παρακολουθούν το δίκτυο και να προσπαθούν να 

συνδεθούν με τους eNBs που λειτουργούν με συχνότητες υψηλής  προτεραιότητας. Έτσι, 

εφόσον ο eNB-«φάντασμα» λειτουργεί σε συχνότητα που έχει τη μεγαλύτερη 

προτεραιότητα επανεπιλογής (οι προτεραιότητες ορίζονται στα SIB μηνύματα 4,5,6 και 

7 που εκπέμπονται από τον πραγματικό eNB και θεωρείται δεδομένο ότι ο επιτιθέμενος 

είναι σε θέση να τα «διαβάσει» εύκολα από το δίκτυο, όπως με «κρυφάκουσμα») θα 

«υποχρεωθεί» το UE να συνδεθεί σε αυτό. Γενικά, όταν το UE ανιχνεύσει μια νέα TA, 

ξεκινά τη διαδικασία ενημέρωσης TAU. 

Στη διαδικασία ενημέρωσης TAU, βασική λειτουργία των  EMM μηνυμάτων  

είναι να πληροφορηθεί το δίκτυο για την τρέχουσα γεωγραφική θέση του UE στην 

περιοχή κάλυψης του παρόχου (διαδικασία Paging). Αυτό επιτρέπει στη ΜΜΕ να 

παρέχει δικτυακές υπηρεσίες στο UE, όπως μια εισερχόμενη κλήση για παράδειγμα. Για 

το λόγο αυτό, το UE ειδοποιεί τη ΜΜΕ για την τρέχουσα τοποθεσία του, στέλνοντας στο 

σταθμό βάσης (eNB-«φάντασμα») ένα «TAU Request» μήνυμα. Για την πυροδότηση 

τέτοιων «ΤAU Request» μηνυμάτων, ο eNB-«φάντασμα» λειτουργεί σε διαφορετικό 

TAC
62

 από αυτό του πραγματικού eNB. Το «TAU Request» μήνυμα περιλαμβάνει τις 

καταστάσεις του δικτύου στις οποίες το UE μπορεί να λειτουργεί. Γενικά, το UE 

λειτουργεί σε διάφορες καταστάσεις δικτύου  για συνδέσεις φωνής και δεδομένων, 

μεταξύ των οποίων οι EPS υπηρεσίες (πχ LTE υπηρεσίες) συνδυαστικά με τις μη-EPS 

υπηρεσίες (πχ GSM ή UMTS) και οι EPS υπηρεσίες αποκλειστικά. Κατά τη διαδικασία 

ενημέρωσης TAU, το UE και η μονάδα MME συμφωνούν σε μια από αυτές τις 

καταστάσεις δικτύου σύμφωνα με τον τύπο υποβολής παρεχόμενης υπηρεσίας (πχ η 

USIM αιτείται 4G-LTE υπηρεσιών) και οπωσδήποτε τις δυνατότητες δικτυακών 

υπηρεσιών που μπορεί να υποστηρίξει τόσο το UE όσο και ο πάροχος του δικτύου σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή. Θα πρέπει να σημειωθεί πως για την ενεργοποίηση και 

πυροδότηση αποστολής «TAU request» μηνυμάτων, ο eNB-«φάντασμα» λειτουργεί με 

                                                 
62

 http://www.tutorialspoint.com/lte/lte_numbering_addressing.htm 
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διαφορετικό κωδικό TAC από το TAC του πραγματικού eNB (κάθε eNB έχει ένα και 

μοναδικό TAC). 

Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης TAU, το δίκτυο δεν αποκλείεται να αρνηθεί την 

παροχή μερικών υπηρεσιών στα UEs, όπως για παράδειγμα αν η USIM του συνδρομητή 

δεν είναι εξουσιοδοτημένη για υπηρεσίες LTE  ή ο πάροχος δεν υποστηρίζει ορισμένες 

υπηρεσίες στην περιοχή κάλυψης. Στις περιπτώσεις άρνησης, στέλνονται  EMM 

μηνύματα όπως τα «TAU Reject» μηνύματα, για τα οποία δεν εξασφαλίζεται η 

ακεραιότητά τους. Τα «TAU Reject» μηνύματα για να σταλούν από το δίκτυο (από το 

eNB-«φάντασμα») δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί αμοιβαία ταυτοποίηση του eNB με 

το UE ώστε να χρησιμοποιηθούν κλειδιά κρυπτογράφησης για την προστασία αυτών των 

μηνυμάτων.   

Στην Εικόνα 5-10 εμφανίζεται η επίθεση DoS με στόχο την άρνηση παροχής 

υπηρεσιών 4G-LTE στο UE. Το UE στέλνει ένα «TAU Request» μήνυμα στο eNB με το 

οποίο είναι συνδεδεμένο και τον εξυπηρετεί (eNB-«φάντασμα»). Να σημειωθεί ότι όσο 

το UE είναι συνδεδεμένο με το πραγματικό δίκτυο (ΜΜΕ), το μήνυμα αυτό μπορεί να 

είναι ασφαλές ως προς την ακεραιότητά του (integrity-protected), κάνοντας χρήση του 

«NAS security context» (κλειδί NASINT). Όμως, δεν είναι κρυπτογραφημένο σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του LTE (3GPP: T.S 24301, Release 12.8.0, υποενότητα 4.4.4 και 

4.4.5).  

 

Εικόνα 5-10: Επίθεση DoS - Άρνηση παροχής υπηρεσιών 4G-LTE (Πηγή: Shaik, 

Borgaonkar, Niemi, Seifert, 2015) 

 

Έτσι, ο eNB-«φάντασμα» το αποκωδικοποιεί και αποκρίνεται στο UE με ένα «TAU 

reject» μήνυμα, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο EMM αριθμός σφάλματος «7 LTE 

service not allowed». Καθώς δεν απαιτείται η προστασία για την ακεραιότητα του 

μηνύματος, το UE-«θύμα» λαμβάνει το μήνυμα και ενεργεί, βάσει αυτού του μηνύματος, 

διαγράφοντας όλα τα υφιστάμενα «EPS security contexts» που σχετίζονται με το 

προηγούμενο (πραγματικό) δίκτυο.    



 

Κεφάλαιο 5: Επιθέσεις στα δίκτυα 4G-LTE Σελίδα 103 

 

Ως αποτέλεσμα, το UE ενημερώνει την κατάστασή του σε «EU3 ROAMING 

NOT ALLOWED»
63

 και συνεπώς η USIM δεν θεωρείται πλέον έγκυρη για το δίκτυο, 

οπότε το UE τίθεται εκτός υπηρεσιών 4G-LTE μέχρι την επανεκκίνησή του. Επιπλέον, 

το UE δεν έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει ή να συνδεθεί σε νόμιμα δίκτυα 4G-LTE 

ακόμη και αν είναι διαθέσιμα στη νέα περιοχή ΤΑ (άρνηση παροχής υπηρεσιών). 

Βέβαια, εφόσον υποστηρίζεται, το UE μπορεί να αναζητήσει διαθέσιμα δίκτυα 2G / 3G 

στην ίδια περιοχή, προκειμένου να λάβει δικτυακές υπηρεσίες. 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Η επίθεση αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί, εφόσον υιοθετηθεί 

ένας μηχανισμός χρονοδιακόπτη για την «ανώδυνη επαναφορά» του UE. Δηλαδή, αν και 

όταν το UE αποσυνδέεται από το δίκτυο για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια εξαιτίας 

μιας ανταλλαγής  «TAU Reject» μηνυμάτων, θα μπορούσε να επαναφέρει τις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις στη USIM για να επανασυνδεθεί από μόνη της με το δίκτυο, 

χωρίς να «ενοχληθεί» ο χρήστης, όπως να υποχρεωθεί σε επανεκκίνηση της συσκευής 

του. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, λοιπόν, θα μπορούσε να επιλυθεί χωρίς αλλαγές στο 

πρωτόκολλο EMM, στο UE ή σε οποιαδήποτε δομική μονάδα του δικτύου 4G-LTE, 

παρά μόνο με την υλοποίηση ενός χρονομετρητή.  

 

 

5.3.2 Επίθεση #5: Επίθεση DoS στην εναέρια διεπαφή του LTE / Άρνηση παροχής  

του συνόλου των δικτυακών υπηρεσιών  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Διακοπή παροχής όλων των δικτυακών υπηρεσιών 

 

Β. Περιγραφή 

Είναι παρόμοια με την Επίθεση #4, αλλά έχει διαφορετικές επιπτώσεις ενώ 

προϋποθέτει, εκτός των άλλων, την εκμετάλλευση διαφορετικού κενού ασφάλειας του 

πρωτοκόλλου EMM (EPS Mobility Management), δηλαδή μια λειτουργία του 

πρωτοκόλλου γνωστή ως διαδικασία αρχικής σύνδεσης του UE στο LTE (LTE attach 

procedure).  

Στην Εικόνα 5-11, το UE ξεκινά τη διαδικασία ενημέρωσης TAU, στέλνοντας 

ένα «TAU Request» μήνυμα στο eNB-«φάντασμα», το οποίο στη συνέχεια αποκρίνεται 

με ένα διαφορετικό μήνυμα απόρριψης «TAU Reject» μήνυμα. Το μήνυμα αυτό 
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 EU3 ROAMING NOT ALLOWED: Η τελευταία διαδικασία ενημέρωσης TAU πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, αλλά 

η απόκριση από τη μονάδα ΜΜΕ ήταν αρνητική εξαιτίας περιαγωγής ή άλλου περιορισμού. 
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περιλαμβάνει τον αριθμό σφάλματος «8 – LTE and non-LTE services not allowed». 

Μόλις λάβει το μήνυμα, το UE ορίζει την κατάσταση LTE σε «EU3 ROAMING NOT 

ALLOWED» και θεωρεί πως η USIM δεν είναι έγκυρη για το δίκτυο, μέχρι να γίνει 

επανεκκίνηση της κινητής τερματικής συσκευής. Επιπλέον, εισάγει την κατάσταση 

«EMM-DEREGISTERED: UE’s location is unknown to the MME and is not  reachable 

for any mobile services». Έτσι, το UE δεν προσπαθεί πλέον να συνδεθεί σε κανένα από 

τα πιθανά διαθέσιμα δίκτυα LTE, GSM ή UMTS για να του προσφερθεί οποιαδήποτε 

υπηρεσία από κάποιο από αυτά τα δίκτυα. Το UE παραμένει στην κατάσταση αυτή 

ακόμη κι αν μετακινηθεί σε νέα TA. Έτσι, προκαλείται μια διαρκής άρνηση παροχής 

κάθε δικτυακής υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 5-11: Επίθεση DoS – Άρνηση παροχής κάθε δικτυακής υπηρεσίας   (Πηγή: 

Shaik, Borgaonkar, Niemi, Seifert, 2015)    

 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Η επίθεση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με παρόμοιο τρόπο της προηγούμενης 

επίθεσης (Επίθεση #4). Η υλοποίηση ενός μετρητή που θα ελέγχει τη διάρκεια κατά την 

οποία το UE φαίνεται να είναι αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο, όταν η διαδικασία 

ενημέρωσης TAU είναι σε εξέλιξη, θα μπορούσε πιθανόν να αποτελεί λύση ή μέρος της 

λύσης του συγκεκριμένου προβλήματος.  

 

 

 

5.3.3 Επίθεση #6: Επίθεση DoS στην εναέρια διεπαφή του LTE / Άρνηση παροχής 

συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών  
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Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Διακοπή παροχής συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών 

 

Β. Περιγραφή 

Με την Επίθεση #6, ο εισβολέας μπορεί επιλεκτικά να περιορίσει το UE να κάνει 

χρήση μόνο συγκεκριμένων δικτυακών υπηρεσιών (πχ να μην κάνει χρήση υπηρεσιών 

φωνής). Η επίθεση προϋποθέτει την αξιοποίηση σταθμού βάσης eNB-«φάντασμα» και 

την εκμετάλλευση κενού ασφάλειας του πρωτοκόλλου EMM (EPS Mobility 

Management), δηλαδή τη λειτουργία του πρωτοκόλλου που είναι γνωστή ως διαδικασία 

αρχικής σύνδεσης του UE στο LTE (LTE attach procedure). Επίσης, προϋποθέτει ότι ο 

επιτιθέμενος μπορεί να τροποποιεί EMM μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ UE και 

eNB-«φάντασμα». Βέβαια, η τροποποίηση μηνυμάτων στην εναέρια διεπαφή, πρακτικά, 

είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως έχει ήδη επισημανθεί.     

Κατά τη διαδικασία μιας αρχικής σύνδεσης του UE στο LTE γενικά, το UE 

στέλνει μια λίστα με τις δυνατότητές του στο δίκτυο με ένα «Attach Request» μήνυμα. 

Οι δυνατότητες αυτές ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνουν δίκτυα που υποστηρίζονται 

(όπως LTE, GSM ή UMTS), αλγόριθμους κρυπτογράφησης και άλλα παρόμοια στοιχεία. 

Όμως, όλα αυτά στέλνονται από το UE σε μορφή καθαρού κειμένου χωρίς 

κρυπτογράφηση και έτσι η λίστα αυτή μπορεί να αλλοιωθεί από τον επιτιθέμενο. 

Αντίθετα, το δίκτυο προηγουμένως έχει στείλει σχετικό, ασφαλές μήνυμα (integrity-

protected message) με τη λίστα των δυνατοτήτων του δικτύου στο UE. Αλλά το UE δεν 

είναι σε θέση να στείλει ασφαλές μήνυμα που επιβεβαιώνει τις δικές του δυνατότητες, 

όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. 

Το UE, λοιπόν, στέλνει αρχικά ένα «Attach Request» μήνυμα στο πραγματικό 

eNB, παράλληλα όμως υποκλέπτεται από τον αντίπαλο (επίθεση «ενδιάμεσου», ΜΙΤΜ). 

Το μήνυμα περιέχει μια ρύθμιση («Voice domain preference and UE’s usage setting») με 

την οποία ενημερώνει το δίκτυο για τις δυνατότητες φωνητικών κλήσεων του UE. 

Επειδή το μήνυμα δεν είναι κρυπτογραφημένο, ο εισβολέας μπορεί και αφαιρεί αυτή τη 

ρύθμιση με τις δυνατότητες του UE, προσθέτοντας τη ρύθμιση «Additional update type – 

SMS only». Στη συνέχεια προωθεί ο ίδιος το αλλοιωμένο μήνυμα στο δίκτυο, το οποίο 

το παραλαμβάνει και ξεκινά τη διαδικασία εκτέλεσης του πρωτοκόλλου πιστοποίησης 

αυθεντικότητας AKA, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής σύνδεσης του UE με 

το LTE. Όμως σε αυτό το σημείο, η ΜΜΕ παραμετροποιεί το προφίλ δυνατοτήτων του 

UE σύμφωνα με το μήνυμα που έλαβε, δηλαδή το τροποποιημένο μήνυμα, επιτρέποντας 

έτσι στο UE υπηρεσίες αποκλειστικές με SMS. Όταν υπάρξει μια εισερχόμενη κλήση για 
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το UE, η ΜΜΕ την απορρίπτει και ενημερώνει το UE σχετικά με το υποκείμενο της 

κλήσης και το λόγο για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε η κλήση. Από την άλλη 

πλευρά, αν το UE προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια εξερχόμενη κλήση, το δίκτυο 

την απορρίπτει και ενημερώνει το UE για την αιτία που προκάλεσε κάτι τέτοιο. 

 Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα επίθεσης «bidding down attack», 

αφού η αρχική διαδικασία πιστοποίησης αυθεντικότητας οντοτήτων με το πρωτόκολλο 

AKA υποβαθμίζεται σε μια ανασφαλή διαδικασία. Η άρνηση παροχής υπηρεσιών έχει 

μόνιμο χαρακτήρα, ακόμη κι αν μετακινηθεί σε διαφορετικό σημείο από αυτό στο οποίο 

βρίσκεται. Η ανάκτηση ορθής λειτουργίας του UE είναι δυνατή όταν ο χρήστης-«θύμα» 

επανεκκινήσει  τη συσκευή του ή μετακινηθεί σε διαφορετική TA. 

 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Κατά την αρχική διαδικασία σύνδεσης, το UE στέλνει μήνυμα στο eNB με τις 

δυνατότητες υπηρεσιών και ασφάλειας που μπορεί να υποστηρίξει. Ο επιτιθέμενος 

μπορεί να τροποποιήσει το μήνυμα με τη λίστα αυτών των δυνατοτήτων και να το 

προωθήσει στο δίκτυο. Για την προστασία έναντι τέτοιου είδους παραποιήσεων των 

μηνυμάτων, τόσο το UMTS όσο και το LTE προβλέπει έναν μηχανισμό, το μηχανισμό 

μερικής «αντιστοίχισης ιστορικού», ο οποίος επιτρέπει στο UE να ελέγξει ότι η 

αυθεντική λίστα δυνατοτήτων του είναι παρόμοια με αυτή τη λίστα που έλαβε το δίκτυο. 

Όμως, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο  για την πλευρά του δικτύου. Σε περίπτωση που 

υιοθετηθεί μια λύση σαν αυτή, θα απαιτηθεί αλλαγή στα πρωτόκολλα του LTE. Και 

πάλι, βέβαια, θα πρέπει να τονισθεί ότι μια επίθεση στην εναέρια διεπαφή του LTE με 

στόχο την αλλοίωση μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι 

πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί με επιτυχία εξαιτίας των αριθμών ακολουθίας που 

φέρουν τα μηνύματα στις κεφαλίδες τους, επομένως δεν πρόκειται για περίπτωση που 

προκαλεί σοβαρή ανησυχία. 

 

 

5.3.4 Επίθεση #7: Επίθεση DoS στο σχήμα πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-AKA  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Υποκλοπή και δέσμευση εύρους ζώνης 

 Αδυναμία πιστοποίησης της ταυτότητας του νόμιμου χρήστη στο δίκτυο 

 

Β. Περιγραφή 
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Την πρώτη φορά της σύνδεσης ή κατά την επανασύνδεση του UE με το δίκτυο 

λαμβάνει χώρα η διαδικασία της αμοιβαίας ταυτοποίησης μεταξύ των οντοτήτων που 

επικοινωνούν. Η επίθεση βασίζεται στο ότι η ΜΜΕ προωθεί τα αιτήματα των UEs  στη 

HSS/AuC του EPC πριν να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, δηλαδή πριν 

από την πιστοποίηση της ταυτότητας του UE από τη MME και αντίστροφα. Ακόμη, η 

ΜΜΕ είναι δυνατό να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του UE και να καταστήσει την 

περαιτέρω επικοινωνία ασφαλή μόνο αφού έχει λάβει το μήνυμα με την τιμή RES από το 

UE (Εικόνα 5-12).  

 

Εικόνα 5-12: Επίθεση DoS στο σχήμα ταυτοποίησης οντοτήτων EPS-AKA  (Πηγή: 

Schoinas, 2013)  

 

Εφόσον ο εισβολέας είναι σε θέση να υποδυθεί ένα νόμιμο και εξουσιοδοτημένο 

χρήστη του δικτύου UE (πχ με χρήση εγκατεστημένου κακόβουλου λογισμικού στο UE), 

τότε είναι σε θέση να στέλνει συνεχώς ψευδή IMSI στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, τα IMSI 

έχουν τελικό προορισμό τη μονάδα HSS του EPC. Στόχος του είναι να κατακλύσει τη 

HSS ή το AuC με τέτοια μηνύματα (Εικόνα 5-12 - μήνυμα (3)), για να προκαλέσει την 

υπερκατανάλωση υπολογιστικής ισχύος της HSS προκειμένου να παράγει τα απαραίτητα 

διανύσματα αυθεντικότητας για το UE. Εκτός από τη HSS και η ΜΜΕ δεσμεύει 

αλόγιστα τη μνήμη καταχωριστή της, αναμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα για την 

πραγματική ή ψεύτικη απόκριση από το σχετικό UE.  

Η επίθεση μπορεί να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αν το UE δεν 

βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικείου δικτύου (HN), αλλά εξυπηρετείται από 

κάποιο άλλο δίκτυο (VN). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, το VN ζητά διαρκώς 

από το HN να του σταλεί άλλο διάνυσμα πιστοποίησης αυθεντικότητας για τη συνέχιση 

της διαδικασίας με αποτέλεσμα την εξάντληση των υπολογιστικών πόρων, τον 

υπερβολικό φόρτο ως προς τη σηματοδοσία ταυτοποίησης, την περιορισμένη ικανότητα 

αποθήκευσης στο VN και τη δέσμευση εύρους ζώνης του συστήματος.  
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Αν επεκταθεί το σενάριο της επίθεσης και υποθέσουμε πως όχι μόνο ένα UE 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο του αντιπάλου, αλλά αρκετά περισσότερα, τότε μια 

κατανεμημένη επίθεση DoS (DDoS) δεν αποκλείεται να προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερα 

προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, χωρίς να αποκλείεται η κατάρρευσή του 

για λιγότερο ή περισσότερο χρόνο. 

 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης   

Η περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας του πρωτοκόλλου EPS-AKA ή η 

αντικατάστασή του με άλλο σχήμα πιστοποίησης αυθεντικότητας είναι κρίσιμης 

σημασίας, αλλά αποτελεί ίσως μια λύση πολύπλοκη, αφού απαιτούνται αλλαγές στα 

σχετικά πρωτόκολλα του EPS. Κρίσιμο σημείο για την πιθανή παρεμπόδιση ή αποτροπή 

της επίθεσης είναι ο τερματικός εξοπλισμός του χρήστη UE. Η επίθεση μπορεί να είναι 

επιτυχής εφόσον το UE τεθεί υπό τον έλεγχο του εισβολέα, όπως για παράδειγμα με τη 

βοήθεια κακόβουλου λογισμικού, προκειμένου ο ίδιος να υποδυθεί έναν πραγματικό 

συνδρομητή του δικτύου. Ο εντοπισμός του κακόβουλου λογισμικού με κατάλληλα 

εργαλεία ειδικού σκοπού προσανατολισμένα αποκλειστικά για τις δυνατότητες των UEs 

είναι μια εναλλακτική πρόταση που χρίζει ανάγκης για περαιτέρω έρευνα. 

 

 

5.3.5 Επίθεση #8: Επίθεση DoS / Ψευδείς αναφορές κατάστασης καταχωριστών  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Υποκλοπή και δέσμευση εύρους  ζώνης 

 

Β. Περιγραφή 

Οι  πληροφορίες που φέρουν οι RLC/MAC/PDCP κεφαλίδες των μηνυμάτων  

είναι «αναγνώσιμες» στo επίπεδο-ελέγχου L1 της ανοδικής ζεύξης (UpLink, από UE σε 

eNB), όπως και οι πληροφορίες κατανομής πόρων για την επόμενη χρονική στιγμή 

μετάδοσης είναι επίσης «αναγνώσιμες» στο επίπεδο-ελέγχου  L1 της κατερχόμενης 

ζεύξης (DownLink). Ο εισβολέας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει σε συνδυασμό με το C-

RNTI του χρήστη-«θύματος» για να στείλει ένα δικό του σήμα ελέγχου στο eNB (ζεύξη 

ανόδου) με τα δικά του δεδομένα στους κατανεμημένους πόρους. Στη συνέχεια, αφού 

πρόκειται για σήμα του επιτιθέμενου με σωστές ρυθμίσεις κεφαλίδων (πχ αναγνωριστικό 

ID λογικού καναλιού, αριθμός ακολουθίας πακέτου), ο eNB θα διανείμει δικτυακούς 

πόρους στο αυθεντικό UE σύμφωνα με το αλλοιωμένο σήμα ελέγχου που έλαβε και όχι 
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σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του UE. Το τροποποιημένο σήμα αναφέρεται στη 

λεγόμενη αναφορά κατάστασης καταχωριστών του UE.     

Τα περιεχόμενα αναφοράς της κατάστασης καταχωριστών (buffer status report) 

του UE χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου στους αλγόριθμους 

χρονοπρογραμματισμού μετάδοσης πακέτων, στους αλγόριθμους εξισορρόπησης φόρτου 

στο δίκτυο, στους αλγόριθμους ελέγχου αποδοχής για εγκατάσταση συνδέσεων (έλεγχος 

για την επάρκεια των πόρων προκειμένου να εγκατασταθεί μια σύνδεση) στο eNB. Ο 

εισβολέας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη συμπεριφορά των αλγορίθμων κατά τρόπο 

επιθυμητό, στέλνοντας ψευδείς αναφορές κατάστασης καταχωριστών εκ μέρους άλλων 

τυπικών, αυθεντικών  UEs. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιώντας C-RNTI άλλων 

αυθεντικών χρηστών, ο εισβολέας μπορεί να στείλει αναφορά κατάστασης 

καταχωριστών εκ μέρους αυτών, ενημερώνοντας το eNB ότι δεν υπάρχουν δεδομένα 

προς μετάδοση από πλευράς τους τη δεδομένη χρονική στιγμή (άδειοι καταχωριστές). 

Αυτές οι ψευδείς αναφορές δεν μπορούν να ελεγχθούν για την εγκυρότητά τους από το 

eNB, συνεπώς ο eNΒ θα αποδεχτεί πως τα αυθεντικά UEs δεν έχουν τίποτα προς 

μετάδοση. Έτσι, ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού πακέτων στο eNB δεν κατανέμει 

παρά ελάχιστους πόρους σε αυτά τα UEs και πολύ περισσότερους δικτυακούς πόρους 

στον εισβολέα.  

Αλλαγές μπορεί να προκληθούν και στη συμπεριφορά των αλγορίθμων 

εξισορρόπησης φόρτου και αποδοχής εγκατάστασης συνδέσεων. Ο εισβολέας μπορεί, εκ 

μέρους ενός αυθεντικού UE, να ισχυριστεί ότι έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων 

προς μετάδοση στους αντίστοιχους καταχωριστές για αποστολή δεδομένων από τον όγκο 

δεδομένων που πραγματικά είναι καταγεγραμμένος σε αυτούς. Πολλές τέτοιες ψευδείς 

αναφορές κατάστασης των καταχωριστών οδηγούν το δίκτυο να «πιστέψει» ότι υπάρχει 

υπερβολικός φόρτος σε αυτή την κυψέλη. Επομένως, νεοεισερχόμενοι τυπικοί, 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο δίκτυο δεν μπορούν να γίνουν «αποδεκτοί» από τη 

συγκεκριμένη κυψέλη και επομένως δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.    

Αυτοί οι τύποι επιθέσεων είναι δύσκολο να ανιχνευθούν και μειώνουν τη 

διαμεταγωγική ικανότητα (throughput) του συστήματος. Επιφέρουν εξίσου σοβαρά 

προβλήματα με τις επιθέσεις παρεμβολών στο ραδιοδίαυλο του συστήματος, με τη 

διαφορά πως οι επιθέσεις με ψευδείς αναφορές κατάστασης καταχωριστών των UEs δεν 

απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας για την εκτέλεσή τους, συγκριτικά με τις 

επιθέσεις παρεμβολών. 

Στην Εικόνα 5-13 φαίνεται μια επίθεση που πραγματοποιείται με αποστολή ψευδούς 
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Εικόνα 5-13: Επίθεση DoS – Αποστολή ψευδούς αναφοράς κατάστασης των 

καταχωριστών του αυθεντικού UE από τον εισβολέα   (Πηγή: Forsberg, 

Leping, Tsuyoshi, Alanara, 2007) 

 

αναφοράς κατάστασης καταχωριστών από τον εισβολέα (Malicious UE) στο eNB. Οι 

πληροφορίες ελέγχου του επιπέδου L1 για την κατανομή πόρων της ζεύξης ανόδου του 

C-RNTI 1 του UE-«θύματος» είναι γνωστές και στον εισβολέα, συνεπώς έχει τη 

δυνατότητα να εμβάλει δικά του C-PDUs, τα οποία αλλοιώνουν τελικά την αναφορά 

κατάστασης των καταχωριστών του αυθεντικού χρήστη UE (Normal UE), στο σύστημα. 

Ο eNB λαμβάνει το σήμα ελέγχου του UE και το αλλοιωμένο σήμα ελέγχου του 

εισβολέα  με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει σωστά. 

Πρακτικά, οι συγκεκριμένες επιθέσεις είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθούν 

όταν το αυθεντικό UE  εισέρχεται σε DRX περίοδο (Discontinuous Reception). Γενικά 

στην DRX περίοδο, το UE αρχικά βρίσκεται για λίγο στην κατάσταση «ΕΝΕΡΓΟ» ή 

«ON-DURATION» (επιτρέπεται ακόμη στο UE να παρακολουθεί το κανάλι PDCCH
64

 

για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα) και έπειτα στην κατάσταση  «ΑΔΡΑΝΗΣ» ή «OFF-

DURATION» για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Εικόνα 5-14).  

 

Εικόνα 5-14: Περίοδος DRX (Discontinous Reception) του UE   (Πηγή: Διαδικτυακή
65

) 

                                                 
64

 PDCCH (Physical Downlink Control Channel) είναι το φυσικό κανάλι που μεταφέρει πληροφορίες 

ελέγχου στη ζεύξη καθόδου (downlink). 

65
 http://allabtlte.blogspot.gr/2014/05/all-about-connected-mode-discontinuous.html 
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Το UE κατά τη διάρκεια της DRX περιόδου έχει απενεργοποιημένο το δέκτη 

ραδιομετάδοσης που διαθέτει προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια. Συνεπώς τα 

κανάλια ανοδικής ζεύξης (UE-eNB) απελευθερώνονται και ο συγχρονισμός χάνεται. 

Έτσι, η διαθεσιμότητα υπηρεσιών του δικτύου στο τυπικό, αυθεντικό UE όταν αυτό 

εξέλθει από τη DRX περίοδο δεν θα είναι δεδομένη, αφού θα έχει μεσολαβήσει η 

αποστολή ψευδούς αναφοράς κατάστασης καταχωριστών του τυπικού UE (Normal UE) 

από τον εισβολέα (Malicious user) μέσω των καναλιών ανοδικής ζεύξης που είχαν 

απελευθερωθεί από τον επιτιθέμενο κατά τη DRX περίοδο. 

 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Πιθανή λύση θα αποτελούσε ένα κουπόνι (token) μιας χρήσης, το οποίο 

περιλαμβάνεται μέσα στο MAC μήνυμα αναφοράς κατάστασης καταχωριστών του UE 

(Εικόνα 5-15).   

 

Εικόνα 5-15: Κουπόνι μιας χρήσης   (Πηγή: Forsberg, Leping, Tsuyoshi, Alanara, 2007) 

 

Ο eNB αρχικά δημιουργεί ένα RRC κρυπτογραφημένο μήνυμα ελέγχου με ένα 

μόνο κουπόνι μιας χρήσης και το στέλνει στο τυπικό UE. Εφόσον το UE έχει εισέλθει σε 

περίοδο DRX αλλά επείγει να μεταδοθούν σχετικά πακέτα, στέλνει αρχικά ένα μήνυμα 

ελέγχου ανοδικής ζεύξης για να ρωτήσει σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους ανοδικής 

και καθοδικής ζεύξης (UP / DL αντίστοιχα). Μετά τη λήψη του μηνύματος 

συγχρονισμού, ο eNB προχωρά στην κατανομή πόρων τόσο για την καθοδική ζεύξη του 

UE όσο και για την ανοδική ζεύξη του. Τότε το  UE στέλνει στο eNB MAC μήνυμα που 

περιέχει την αναφορά κατάστασης των καταχωριστών του μαζί με το 
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αποκρυπτογραφημένο κουπόνι μιας χρήσης (φυσικά, προϋπόθεση είναι το UE να έχει 

συμφωνήσει με το eNB εξαρχής για το κοινόχρηστο κλειδί κρυπτογράφησης για το 

αρχικό RRC μήνυμα που λαμβάνει, ώστε να είναι σε θέση να το αποκρυπτογραφήσει 

μετέπειτα). Με αυτό τον τρόπο, θα μπορούσε να περιοριστεί η προσπάθεια παρέμβασης 

του εισβολέα να κατακλύσει το σύστημα με ψευδή μηνύματα αναφορών. 

 

 

5.3.6 Επίθεση #9: Επίθεση DoS / «Έξυπνες» Παρεμβολές ραδιοσημάτων  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Προβλήματα στην επικοινωνία του με το δίκτυο  

 Μέρος ή το σύνολο των δικτυακών υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες 

 

Β. Περιγραφή 

Στο σύνολο των ασύρματων δικτύων είναι δυνατή η σκόπιμη μετάδοση 

ραδιοσημάτων προκειμένου να παρεμποδιστεί ή ακόμη και να διακοπεί μια ή 

περισσότερες ασύρματες επικοινωνίες. Με την επίθεση  εκπομπής ραδιοφωνικών 

παρεμβολών (radio  jamming) είναι πιθανή η μείωση του λόγου σήματος προς 

θόρυβο. Στο πλαίσιο των κυψελοειδών επικοινωνιών, η επίθεση λαμβάνει χώρα με την 

εκπομπή σταθερού σήματος υψηλής ισχύος σε μια στοχευμένη ευρεία ζώνη συχνοτήτων. 

Συνήθως απαιτείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας, γι’ αυτό και  μειώνεται η 

αποτελεσματικότητα της επίθεσης. Ωστόσο, η πιο εξελιγμένη μορφή της επίθεσης 

παραγωγής ραδιοφωνικών παρεμβολών (smart jamming) στοχεύει στη διακοπή των 

επικοινωνιών στο 4G-LTE δίκτυο τοπικά με εκπομπή ραδιοφωνικών σημάτων χαμηλής 

ισχύος, ώστε ο εισβολέας να μην «εκτίθεται» σε αυξημένο κίνδυνο ανίχνευσης και 

εντοπισμού  του και να λειτουργεί «με διακριτικότητα» όσο αυτό είναι δυνατό (Jover, 

Lackey, Raghavan, 2014). Προκαλώντας παρεμβολές σε ένα ή περισσότερα από τα 

ραδιοφωνικά κανάλια ελέγχου (τόσο της καθοδικής όσο και της ανοδικής ζεύξης) που 

είναι απαραίτητα για την πρόσβαση των UEs στο φάσμα συχνοτήτων του LTE και όχι 

στο σύνολο των ασύρματων καναλιών του, το δίκτυο θα φαίνεται πως δεν 

ανταποκρίνεται. Σχετικά με το σήμα-«στόχο» του LTE στο οποίο θέλει να προκαλέσει 

παρεμβολές, ο εισβολέας μπορεί να αποκτήσει γνώση βασιζόμενος σε δημόσια έγγραφα 

και τυποποιήσεις του συστήματος που είναι ευρέως γνωστά και διαθέσιμα. Δεδομένου 

ότι η επίθεση δεν απαιτεί ούτε εκπομπή ραδιοσήματος μεγάλης ισχύος (αφού μέρος μόνο 

της μπάντας συχνοτήτων του συστήματος στοχοποιείται)  ούτε και έλεγχο ταυτοποίησης, 

η ανίχνευση του εισβολέα γίνεται δυσκολότερη. Προφανώς για την πραγματοποίηση της 
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επίθεσης προϋπόθεση είναι η χρήση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού με 

δυνατότητα εκπομπής σημάτων στις συχνότητες του LTE για τη δημιουργία 

παρεμβολών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παρόμοιος εξοπλισμός χαμηλού κόστους, 

όπως αυτός που αναφέρθηκε στην Επίθεση #1.  

Η εξελιγμένη επίθεση με παραγωγή παρεμβολών σήματος στην καθοδική ζεύξη 

(downlink smart jamming) του συστήματος είναι η πρώτη περίπτωση. Στόχος του 

εισβολέα είναι το φυσικό κανάλι εκπομπής PBCH
66

 (Εικόνα 5-16), στο οποίο έχουν ανα- 

 

 

Εικόνα 5-16: Κύρια κανάλια φυσικού επιπέδου του LTE   (Πηγή: Διαδικτυακή
67

) 

 

τεθεί PRBs που είναι όμως γνωστά εκ των πραγμάτων σε όλους ή γίνονται εύκολα 

γνωστά από μηνύματα εκπομπής του eNB τα οποία δεν είναι κρυπτογραφημένα. Το 

συγκεκριμένο κανάλι είναι απαραίτητο για την παραμετροποίηση και τη λειτουργία των 

υπολοίπων καναλιών στην κυψέλη.  Ωστόσο, αυτή η παρεμβολή δεν είναι ιδιαίτερα 

εκτεταμένη και ως εκ τούτου η επίδρασή της σε έναν ευρύτερο χώρο είναι αρκετά 

περιορισμένη.  Τα χαρακτηριστικά διαμόρφωσης και μετάδοσης του καναλιού PBCH 

απαιτούν παρεμβολές με σήματα υψηλής ισχύος προκειμένου να επικαλυφθεί η πολύ 

μεγάλη ισχύς του σήματος μετάδοσης του eNB και να θεωρηθεί επιτυχημένη μια 

επίθεση τέτοιου τύπου. 

Στην   περίπτωση της παραγωγής παρεμβολών σε κανάλια της ανοδικής ζεύξης 

(uplink smart jamming), τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η έκταση της επίθεσης δεν 

είναι περιορισμένη, όπως συμβαίνει στην πρώτη περίπτωση. Αντιθέτως, η επίθεση 

μπορεί να καλύπτει μέχρι και μια ολόκληρη κυψέλη. Κι αυτό συμβαίνει επειδή με την 

                                                 
66

 PBCH (Physical Broadcast Channel) / http://www.radio-electronics.com/info/cellulartelecomms/lte-

long-term-evolution/physical-logical-transport-channels.php 

67
 http://pt.slideshare.net/allabout4g/resource-allocation-in-lte 
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παραγωγή παρεμβολών στα κανάλια σηματοδοσίας ανοδικής ζεύξης  παρεμποδίζεται ο 

eNB από τη λήψη μηνυμάτων ελέγχου ανοδικής ζεύξης που είναι απαραίτητα για την 

ορθή λειτουργία της κυψέλης. Κατά συνέπεια, περιορίζοντας τη δυνατότητα λήψης 

μηνυμάτων του eNB με την παραγωγή παρεμβολών σε κανάλια ελέγχου ανοδικής 

ζεύξης, ο εισβολέας εμποδίζει αποτελεσματικά την επικοινωνία του eNB με κάθε UE 

που βρίσκεται στην κυψέλη (Εικόνα 5-17). 

 

Εικόνα 5-17: Επίδραση της επίθεσης Uplink smart jamming    (Πηγή: Jover, Lackey, 

Raghavan, 2014) 

Επιπλέον, ο επιτιθέμενος δεν οριοθετείται από περιορισμούς όπως η υψηλή ισχύς 

σημάτων καθοδικής ζεύξης που εκπέμπει ο eNB (συνήθως στα 48 dBm περίπου), αλλά 

από τη μέγιστη δυνατή ισχύ σήματος που ένα τυπικό UE (νόμιμος συνδρομητής του 

δικτύου) μπορεί να μεταδώσει και είναι σταθερή στην περίπτωση του LTE (στα 23 

dBm). Εφόσον ο ίδιος βρίσκεται σχετικά κοντά στο eNB και μεταδίδει σήμα στο ίδιο 

επίπεδο ισχύος με κάθε τυπικό, νόμιμο ιδιοκτήτη ενός «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου 

που υποστηρίζει τεχνολογία 4G-LTE, τότε έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

παρεμβολές στα μηνύματα ελέγχου ανοδικής ζεύξης ακόμη και όλων των UEs που 

βρίσκονται εντός μιας κυψέλης. Ακόμη, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 

μια καθοδηγούμενη κεραία στραμμένη προς τον κόμβο eNB και 

να ενισχύσει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα της επίθεσης. 

Για την επιλογή συγκεκριμένου καναλιού-«στόχου» ανοδικής ζεύξης, θα 

χρειαστεί να γνωρίζει τα πραγματικά PRBs που έχουν ανατεθεί στο κανάλι στο φυσικό 

επίπεδο. Αυτή η γνώση της ανάθεσης PRBs στο κάθε κανάλι μπορεί να αποκτηθεί από 

σχετικά δημόσια διαθέσιμα έγγραφα του συστήματος 4G-LTE ή πολλές φορές και από 
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τα μη κρυπτογραφημένα μηνύματα  SIB που εκπέμπει ο eNB. Στο πλαίσιο μιας ακόμη 

πιο εξελιγμένης και «εκλεπτυσμένης» επίθεσης, δεν διαφεύγει από τον αντίπαλο ότι τα 

αναγνωριστικά MCC και ΜΝC ενός eNB είναι επίσης κωδικοποιημένα σε ένα SIB-1 

μήνυμα. Με «κρυφάκουσμα», λοιπόν, θα μπορούσε εν γνώσει του να προκαλέσει 

παρεμβολές σημάτων εναντίον eNBs των οποίων η ευθύνη λειτουργίας ανήκει σε 

διάφορους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων. 

Γενικά, η επίθεση παρεμβολών σε κανάλια ελέγχου ανοδικής ζεύξης είναι πιο 

αποτελεσματική από την τυπική, βασική επίθεση παραγωγής σημάτων παρεμβολής 

(jamming) ή την επίθεση downlink smart jamming, αλλά δημιουργεί περισσότερη 

πολυπλοκότητα. Για την παρεμβολή σε επιλεγμένα PRBs που έχουν ανατεθεί στο 

φυσικό κανάλι RACH (physical Random Access Channel) για παράδειγμα (αποτελούσε 

κανάλι-«στόχο» για παρόμοιες επιθέσεις στα δίκτυα 2G), ο επιτιθέμενος θα πρέπει να 

έχει φροντίσει για τον απόλυτο συγχρονισμό του σε συχνότητα και χρόνο με το LTE 

σήμα που εκπέμπεται από το eNB. Εκτός των άλλων, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να συλλάβει και να αποκωδικοποιήσει τα SIB και MIB μηνύματα για να καταφέρει να 

«διαβάσει» τις πληροφορίες κατανομής πόρων που παρέχουν τα πραγματικά  PRBs του 

φυσικού καναλιού RACH. 

 

Γ. Τρόπος αντιμετώπισης    

Κάνοντας παρεμβολές στο κύριο 1.08MHz κάθε LTE σήματος, ο επιτιθέμενος 

πετυχαίνει το στόχο του: να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του δικτύου σε όλους τους 

τυπικούς χρήστες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Η βελτίωση του τρόπου 

προστασίας των κύριων καναλιών εκπομπής του φυσικού επιπέδου είναι απαραίτητη. Τα 

δίκτυα νέας τεχνολογίας, όπως τα δίκτυα 4G-LTE υλοποιούν ένα καθολικά νέο σχήμα 

διαμόρφωσης του σήματος το οποίο επιτρέπει μεν τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του 

ασύρματου ραδιοδιαύλου σε όρους φασματικής απόδοσης, αλλά η υλοποίηση φυσικού 

επιπέδου τους, το οποίο είναι βασισμένο σε διαμόρφωση τύπου OFDMA, καθιστά το 

σύστημα ευάλωτο στις παρεμβολές, πολύ περισσότερο από το πιο ανθεκτικό σχήμα 

CDMA και κατ’ επέκταση W-CDMA που υλοποιείται στα δίκτυα 3G. Έτσι, αν η 

κατανομή των PRBs των καναλιών ανοδικής ζεύξης γίνεται με τυχαίο τρόπο σε 

συνδυασμό με την υλοποίηση κρυπτογράφησης των μηνυμάτων ρύθμισης και 

παραμετροποίησης του συστήματος ανοδικής ζεύξης, πιθανό να δημιουργούσε 

μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια του εισβολέα να πετύχει το στόχο της διακοπής 

της επικοινωνίας του eNB με UEs σε μια κυψέλη. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως τα 

ασύρματα δίκτυα γενικότερα, εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί παρά να είναι ευάλωτα 
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λιγότερο ή περισσότερο σε επιθέσεις παρεμβολών, συνεπώς η εύρεση τρόπων και 

μεθόδων για τον άμεσο εντοπισμό της πηγής παραγωγής σημάτων παρεμβολής κάθε 

φορά στο σύστημα θα ήταν εξίσου αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος.  

 

 

5.4 Πιστοποίηση αυθεντικότητας οντοτήτων 

Η πιστοποίηση αυθεντικότητας ή ταυτοποίηση ή επαλήθευση ταυτότητας 

οντοτήτων (authentication) είναι μια διαδικασία με την οποία εξετάζεται αν κάθε μια από 

τις οντότητες που πρόκειται να ανταλλάξουν μεταξύ τους πληροφορίες είναι πράγματι 

αυτές που ισχυρίζονται ότι είναι. Δεν θα πρέπει να προκαλείται σύγχυση με τη 

διαδικασία  «εξουσιοδότησης οντοτήτων», αφού η ταυτοποίηση οντοτήτων προηγείται 

της εξουσιοδότησης ή της μη εξουσιοδότησής τους με συγκεκριμένα δικαιώματα για την 

εκτέλεση μιας εργασίας. Παράδειγμα της διαδικασίας ταυτοποίησης είναι η διαδικασία 

«σύνδεσης / εισόδου» ενός Η/Υ σε μια βάση δεδομένων ενός εξυπηρετητή, όταν ο 

εξυπηρετητής προχωρά στην επιβεβαίωση της ταυτότητας του Η/Υ που αιτήθηκε 

πρόσβασης. Στο LTE, εκτός από τον έλεγχο του δικτύου για την εξακρίβωση της 

ταυτότητας του UE υφίσταται πλέον και έλεγχος από το UE για την ταυτοποίηση του 

δικτύου. Η αμοιβαία ταυτοποίηση (mutual authentication) είναι δεδομένη και 

απαραίτητη στα δίκτυα 4G-LTE, ώστε να επικοινωνήσουν με ασφάλεια οι δυο οντότητες 

μεταξύ τους. Το χαρακτηριστικό της αμοιβαίας ταυτοποίησης κληρονομήθηκε από τo 

πρωτόκολλο UMTS-ΑΚΑ των δικτύων 3G. 

 Ο μηχανισμός πιστοποίησης αυθεντικότητας στα δίκτυα 4G-LTE, γνωστός ως 

EPS-AKA, βασίζεται στον αντίστοιχο μηχανισμό των δικτύων 3G (AKA) με τη διαφορά 

ότι στο μηχανισμό EPS-AKA έγιναν κάποιες επιπλέον βελτιώσεις, μικρής έκτασης 

ωστόσο. Παρά τις βελτιώσεις, το EPS-ΑΚΑ είναι επίσης ευάλωτο σε επιθέσεις που 

στοχεύουν στην ταυτοποίηση των οντοτήτων. Ορισμένες επιθέσεις στα πρωτόκολλα που 

πιστοποιούν την αυθεντικότητα δεδομένων και οντοτήτων σε μια επικοινωνία στα 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, γενικότερα, είναι οι εξής: 

 Επιθέσεις πλαστοπροσωπίας (impersonation attacks) 

 Επιθέσεις «παραπλανητικών οθονών σύνδεσης/ εισόδου» (spoofed logon screen 

attacks)  

 Επιθέσεις ανανέωσης (freshness attacks) 

 Επιθέσεις παρεμβολής (interleaving attacks) 
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Οι επιθέσεις πλαστοπροσωπίας (impersonation) αναφέρονται στις προσπάθειες 

του επιτιθέμενου να υποκλέψει πληροφορίες για έναν αυθεντικό, εξουσιοδοτημένο 

χρήστη δικτύου, ώστε να τις χρησιμοποιήσει αργότερα προκειμένου να τον υποδυθεί. 

Είναι εύκολο να υλοποιηθούν εφόσον ο επιτιθέμενος κατορθώσει με οποιονδήποτε 

τρόπο να παραβιάσει τα διαπιστευτήρια του εκάστοτε συνδρομητή. 

Οι επιθέσεις «παραπλανητικών οθονών σύνδεσης / εισόδου» (spoofed logon 

screen) εξαπολύονται με την υλοποίηση παραπλανητικών οθονών για την είσοδο σε ένα 

σύστημα, κυρίως όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την τερματική του συσκευή για παροχή 

υπηρεσιών δεδομένων, όπως για την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο και τη διεκπεραίωση 

απαραίτητων εργασιών μέσω του Διαδικτύου. Στο χρήστη εμφανίζεται μια συνηθισμένη 

προβολή σελίδας για την είσοδό του. Ο ίδιος, χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό, 

καταχωρίζει τα εμπιστευτικά του στοιχεία στη συγκεκριμένη οθόνη, τα οποία 

καταλήγουν μετέπειτα στην κατοχή του εισβολέα. Στην πραγματικότητα, γίνεται θύμα 

ενός κακόβουλου λογισμικού, συνήθως ενός «Δούρειου Ίππου» (Trojan Horse), το οποίο 

ελέγχεται απόλυτα από τον εισβολέα. 

 Στις επιθέσεις ανανέωσης  (freshness) ένα μήνυμα / πακέτο από προηγηθείσα 

εκτέλεση ενός πρωτοκόλλου ταυτοποίησης μεταξύ δυο πλευρών καταγράφεται από τον 

εισβολέα και αναμεταδίδεται στην τρέχουσα εκτέλεση του πρωτοκόλλου για τη 

διεκπεραίωση της νέας επικοινωνίας μεταξύ των δυο πλευρών. Ουσιαστικά πρόκειται 

για επιθέσεις αναμετάδοσης (replay attacks) και επαναχρησιμοποίησης ενός έγκυρου 

μηνύματος/πακέτου (πχ κωδικός χρήστη, κλειδί κρυπτογράφησης/αποκρυπτογράφησης) 

που ο εισβολέας ήταν ικανός να υποκλέψει από προηγηθείσα επικοινωνία μεταξύ των 

δυο πλευρών.  

Στις επιθέσεις παρεμβολής (interleaving), ο αντίπαλος μπορεί να συμπεριλάβει 

επιλεκτικό συνδυασμό πληροφοριών από μια ή περισσότερες διαδικασίες πιστοποίησης 

αυθεντικότητας. Τύποι επιθέσεων παρεμβολής είναι οι επιθέσεις παράλληλων συνόδων 

(parallel-session attacks) και οι επιθέσεις «ανάθεσης» (oracle attacks). Στις επιθέσεις 

παράλληλων συνόδων (parallel sessions), δυο ή περισσότερα πρωτόκολλα ταυτοποίησης 

οντοτήτων εκτελούνται ταυτόχρονα και μηνύματα από το ένα πρωτόκολλο 

χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση μηνυμάτων στο άλλο. Στις επιθέσεις «ανάθεσης» 

(oracle), ο αντίπαλος που παρεμβάλλεται στην επικοινωνία μεταξύ δυο πλευρών 

«αναθέτει» με έξυπνο τρόπο την αποκρυπτογράφηση μηνύματος σε μια από τις δυο 

πλευρές που επιθυμεί, επειδή ο ίδιος αδυνατεί να το κάνει. Έτσι, ξεπερνά τη δυσκολία 
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της αποκρυπτογράφησης με τη «βοήθεια» της μιας από τις δυο εξουσιοδοτημένες 

οντότητες που επικοινωνούν.    

Ο βασικός αλγόριθμος που χρησιμοποιούν διάφορες συναρτήσεις στο μηχανισμό 

πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-AKA (f0,f1,f1*, f2,f3,f4,f5,f5*) για τον υπολογισμό 

διαφόρων παραμέτρων (πχ MAC, RES), όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ο ίδιος με 

αυτόν που χρησιμοποιείται στα δίκτυα 3G: MILENAGE (AES-based), όπου: 

f0: η συνάρτηση παραγωγής τυχαίας απόκρισης (the random challenge generating 

function)  

f1: η συνάρτηση υπολογισμού του MAC για την ταυτοποίηση του δικτύου (the network 

authentication function)  

f1*: η συνάρτηση υπολογισμού του MAC-S για την ταυτοποίηση μηνυμάτων 

επανασυγχρονισμού (the re-synchronization message authentication function)  

f2: η συνάρτηση υπολογισμού τιμών ταυτοποίησης του χρήστη RES και XRES (the user 

authentication function)  

f3: η συνάρτηση υπολογισμού του κλειδιού CK για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων (the 

cipher key derivation function)  

f4: η συνάρτηση υπολογισμού του κλειδιού IK για την ακεραιότητα μηνυμάτων (the 

integrity key derivation function)  

f5: η συνάρτηση υπολογισμού ανώνυμου κλειδιού ΑΚ (the anonymity key derivation 

function)  

f5*: η συνάρτηση υπολογισμού του ανώνυμου κλειδιού ΑΚ στη διαδικασία 

επανασυγχρονισμού (the anonymity key derivation function for the re-synchronization 

message)  

Ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό της συνάρτησης KDF (key derivation 

function), για την παραγωγή κλειδιών κρυπτογράφησης, είναι ο HMAC-SHA-256. 

 

Διαδικασία πιστοποίησης αυθεντικότητας EPS-ΑΚΑ  

Η διαδικασία περιλαμβάνει δυο Φάσεις (Εικόνα 5-18):  

(1) τη διανομή του διανύσματος ταυτοποίησης AV (Authentication Vector) από τη 

μονάδα HSS στη μονάδα MME και  

(2) την ταυτοποίηση και τη συμφωνία για τα κλειδιά κρυπτογράφησης που θα 

χρησιμοποιηθούν στην επικοινωνία μεταξύ UE και ΜΜΕ. Η Φάση 1
η
 μπορεί να 

παραλειφθεί αν το δίκτυο εξυπηρέτησης SN (η μονάδα ΜΜΕ) έχει ήδη ένα AV. Κάθε 

AV περιλαμβάνει τις παραμέτρους: RAND, AUTN, XRES, KASME,  δηλαδή: 

AV = {RAND, AUTN, XRES, KASME} (Πίνακας 5-2) 
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Εικόνα 5-18: Διαδικασία ταυτοποίησης οντοτήτων EPS-AKA   (Πηγή: Schoinas, 2013) 

 

Πίνακας 5-2: Όροι που χρησιμοποιούνται στο μηχανισμό EPS-AKA 

Όροι / Ακρωνύμια Ονομασία Επεξήγηση 

Κ 
Κοινό μυστικό κλειδί που 

έχουν USIM και AUC μόνο 

Χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό άλλων 

παραμέτρων 

RAND 
RANDOM number 

(δημιουργείται στην HSS) 

Αριθμός που 

χρησιμοποιείται μια φορά 

(nonce) για τον υπολογισμό 

άλλων παραμέτρων και 

στέλνεται στη USIM ως ένα 

από τα στοιχεία του AV 

SQN SeQuence Number 

Αριθμός ακολουθίας των 

διανυσμάτων AV στη HSS. 

Επιτρέπει την ανίχνευση 

πιθανών αναμεταδόσεων 
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κουπονιών AUTN στο UE. 

Πρέπει να ανανεώνεται 

κάθε φορά που το δίκτυο 

(επανα)ταυτοποιεί το UE, 

το οποίο συγκρίνει κάθε 

φορά το δικό του SQN με 

το SQN της HSS 

XMAC 
eXpected Message 

Authentication Code 

MAC και XMAC τίθενται 

προς σύγκριση στη USIM 

για την ταυτοποίηση του 

δικτύου 

XRES eXpected user RESponse 

RES και XRES 

συγκρίνονται στη ΜΜΜΕ 

για την ταυτοποίηση του 

UE 

AUTN AUthentication TokeN 

μια από τις παραμέτρους 

του AV. SQN και MAC 

εξάγονται από το AUTN 

στη USIM  

CK Cipher Key 

Παράγεται στο UE για την 

κρυπτογράφηση των 

μηνυμάτων 

IK Integrity Key 

Παράγεται στο UE για την 

προστασία των μηνυμάτων 

ως προς την ακεραιότητά 

τους 

KASME 

Key Access Security 

Management Entity 

Κλειδί συνόδου UE- ΜΜΕ. 

Χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή των NAS 

κλειδιών NASENC, NASINT 

και την παραγωγή των ΑS 

κλειδιών ASENC , ASINT 

AK Anonymity Key 
Προαιρετικό κλειδί για τη 

συγκάλυψη του SQN 
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AV Authentication Vector 

Διάνυσμα ταυτοποίησης 

που παράγεται 

αποκλειστικά στη HSS 

AMF 
Authentication 

Management Field 

Η τιμή του (1 bit) ορίζεται 

από το AuC (προαιρετικό) 

του εκάστοτε παρόχου 

SNid Serving Network identity 

Χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό του KASME και 

την ταυτοποίηση του 

δικτύου εξυπηρέτησης 

(μονάδας ΜΜΕ) 

 

Φάση 1
η
: Ξεκινά μετά την εγκαθίδρυση αρχικής RRC σύνδεσης μεταξύ UE και eNB και 

την έναρξη της NAS επικοινωνίας μεταξύ UE και ΜΜΕ.  

Βήμα 1
ο
: Το UE στέλνει στη ΜΜΕ ένα αίτημα σύνδεσης (Attach request). H ΜΜΕ 

αποκρίνεται και απαιτεί από το UE να στείλει το IMSI που του ανήκει εφόσον το UE 

είναι νεοεισερχόμενο στην περιοχή, αλλιώς η ΜΜΕ το αναγνωρίζει με το προσωρινό του 

αναγνωριστικό GUTI που στάλθηκε μαζί με το αίτημα σύνδεσης. Το IMSI μαζί με το 

SNid του δικτύου, δηλαδή το αναγνωριστικό της ΜΜΕ (του δικτύου εξυπηρέτησης SN), 

προωθούνται στη μονάδα HSS.  

Βήμα 2
ο
: Η HSS δημιουργεί έναν πίνακα από AVs [1…n]. Η HSS στέλνει στη ΜΜΕ ένα 

μήνυμα απόκρισης που περιέχει ένα AV για κάθε δεδομένο UE (Υπάρχει η εναλλακτική 

η ΜΜΕ να στείλει πολλαπλά AVs με i=1,..,n σε ένα μήνυμα απόκρισης, για να μειώσει 

την κίνηση στην επικοινωνία της με τη HSS). Έτσι, η ΜΜΕ μπορεί να διεξάγει τον 

έλεγχο για την αυθεντικότητα του χρήστη. 

 

Εικόνα 5-19: Διαγραμματική αναπαράσταση του υπολογισμού παραμέτρων του 

διανύσματος ταυτοποίησης AV στη HSS    (Πηγή: Διαδικτυακή
68

) 

                                                 
68

 http://slideplayer.com/slide/3359771/ 
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Οι παράμετροι (Εικόνα 5-19) κάθε AV υπολογίζονται από τις εξισώσεις που δίνονται 

παρακάτω, από τις οποίες η τελευταία δεν υφίσταται στην περίπτωση της διαδικασίας 

ταυτοποίησης του UMTS-AKA (δίκτυα 3G): 

1) AUTN = {SQNHSS xor AK || AMF || MAC} 

2) XRES = f2(K, RAND) 

3) CK = f3(K, RAND) 

4) IK = f4(K, RAND) 

5) AK = f5(K, RAND)  

6) MAC = f1(K, AMF, SQNHSS, RAND) 

7) KASME = KDF (CK, IK, SNid, SQNHSS xor AK) (κλειδί συνεδρίας ΜΜΕ-UE) 

 

Φάση 2
η
: Ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υπολογισμών των 

προαναφερθέντων παραμέτρων (εξισώσεις 1-7). 

Βήμα 3
ο
 : Η ΜΜΕ στέλνει στο UE τις τιμές RAND και AUTH ενός AV που επιλέχθηκε 

για το συγκεκριμένο UE, προκειμένου το UE να ταυτοποιήσει το δίκτυο. Με τη λήψη 

του μηνύματος, η USIM (UE) ξεκινά τους απαραίτητους υπολογισμούς, ώστε να 

επιβεβαιώσει την ταυτότητα του δικτύου και μετά να στείλει στη ΜΜΕ το δικό του NAS 

μήνυμα (Εικόνα 5-20).  

 

 

Εικόνα 5-20: Διαγραμματική αναπαράσταση των υπολογισμών στη USIM (Πηγή: 

Διαδικτυακή
69) 

 

Το UE ελέγχει την ταυτότητα του δικτύου με τον υπολογισμό του XMAC και τη βοήθεια 

του SQN. Εφόσον ισχύει XMAC = MAC και τα SQNUE, SQNHSS είναι σε σωστή, λογική 

                                                 
69

 http://slideplayer.com/slide/3359771/ 
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σειρά (έλεγχος SQNUE και SQNHSS),  το UE υπολογίζει τη δική του τιμή RES και τη 

στέλνει με NAS μήνυμα στη MME. Οι υπολογισμοί που λαμβάνουν χώρα  στη USIM 

είναι: 

1) ΑΚ = f5(K, RAND) 

2) SQNUE=1
st 

parameter(AUTN),   

(Όπου AUTN={SQNHSS xor AK||AMF||MAC}) 

3) XMAC = f1(K, 2
nd

 parameter(AUTN), SQNUE, RAND) 

4) Επιβεβαίωση αν ισχύει 3
rd

 parameter(AUTN) = XMAC 

5) RES = f2(K, RAND) 

6) CK = f3(K, RAND) 

7) IK = f4(K, RAND) 

8) KASME = KDF (CK, IK, SNid, 1
st
 parameter(AUTN)) 

 

Η υπολογισμένη τιμή RES στέλνεται στη συνέχεια από το UE στη ΜΜΕ για τον έλεγχο 

της ταυτότητας του UE από το δίκτυο αυτή τη φορά, ενώ η USIM έχει ήδη 

υπολογισμένες τις τιμές CK, IK τις οποίες προωθεί στο ΜΕ του UE (Ενότ. 3.2, σελ. 20), 

ώστε να παραχθεί το κλειδί ΚASME.  

Βήμα 4
ο
: Η ΜΜΕ συγκρίνει την τιμή RES που στάλθηκε από το UE με την τιμή XRES 

που υπήρχε ήδη στο AV. Αν ισχύει RES = XRES τότε το UE πράγματι ταυτοποιείται και 

ολοκληρώνεται επιτυχώς η διαδικασία της αμοιβαίας πιστοποίησης αυθεντικότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα NAS μηνύματα από 1 μέχρι 6 (Εικόνα 5-18) δεν 

προστατεύονται τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα όσο και ως προς την ακεραιότητά 

τους, άρα αποτελεί ευκαιρία για τον επιτιθέμενο να παρέμβει στην επικοινωνία.  

 Όταν έχει ήδη πιστοποιηθεί και το UE, η ΜΜΕ στέλνει στο UE ένα ΝAS 

μήνυμα «ΝAS Security Mode Command», το οποίο είναι προστατευμένο ως προς την 

ακεραιότητα αλλά όχι κρυπτογραφημένο, και περιλαμβάνει τους αλγόριθμους 

κρυπτογράφησης NAS που θα χρησιμοποιηθούν στη μεταξύ τους επικοινωνία, το 

αναγνωριστικό σετ κλειδιών eKSI (evolved Key Set Identifier), τον κώδικα 

πιστοποίησης αυθεντικότητας του μηνύματος NAS-MAC (προστασία ακεραιότητας 

μηνύματος), τις δυνατότητες υποστήριξης των αλγορίθμων του UE που είχαν ήδη 

σταλθεί στη ΜΜΕ με το αρχικό αίτημα σύνδεσης του UE. To UE υπολογίζει τα κλειδιά 

KNASenc και KNASint από το κλειδί συνόδου KASME (Εικόνα 5-21) και τους αλγόριθμους 

NAS για την κρυπτογράφηση και την ακεραιότητα αντίστοιχα, τους οποίους έλαβε 

προηγουμένως, και απαντά με το NAS μήνυμα «NAS Security Mode Complete» που 

περιλαμβάνει τον κώδικα πιστοποίησης αυθεντικότητας (σύνοψη) του μηνύματος MAC 
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(προστασία ακεραιότητας), ενώ είναι και κρυπτογραφημένο (προστασία 

εμπιστευτικότητας). Στο εξής, η NAS επικοινωνία μεταξύ UE και ΜΜΕ θα γίνεται με 

ασφάλεια (ΝAS Security Setup completed). 

 

Εικόνα 5-21: Ιεραρχία κλειδιών κρυπτογράφησης EPS-AKA (Πηγή: Διαδικτυακή
70

) 

 

Τέλος, η ΜΜΕ υπολογίζει το κλειδί KeNB  = KDF (KASME, NAS Uplink COUNT) 

και το στέλνει στο eNB με το οποίο επικοινωνεί το UE, για να ολοκληρωθεί με παρόμοιο 

τρόπο και η AS επικοινωνία μεταξύ του UE και του eNB, δηλαδή με αποστολή AS 

μηνύματος «AS Security Mode Command» από το eNB στο UE και απόκριση του 

τελευταίου με το AS μήνυμα «AS Security Mode Complete». Και τα δυο συγκεκριμένα 

AS μηνύματα είναι ασφαλή ως προς την ακεραιότητά τους, αλλά δεν είναι 

κρυπτογραφημένα. Η κρυπτογράφηση της AS επικοινωνίας διασφαλίζεται από αυτό το 

σημείο και μετά με χρήση των κλειδιών KRRCenc και KRRCint που δημιουργήθηκαν από το 

KeNB (AS Security Setup completed).  

 

 

5.4.1 Επίθεση #10: Παράλληλες σύνοδοι (parallel sessions) / Ανακατεύθυνση 

μηνυμάτων  

Α. Απειλές για το χρήστη-«θύμα»: 

 Υποκλοπή IMSI  

 Απαγόρευση πρόσβασης στο δίκτυο 

 Χρεώσεις για χρήση δικτυακών υπηρεσιών που στην πραγματικότητα δεν 

χρησιμοποιήθηκαν 
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 http://slideplayer.com/slide/3359771/ 
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Β. Περιγραφή 

Αρχικά, πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως ο εισβολέας είναι σε θέση να 

χειρίζεται το σύνολο των εισερχομένων μηνυμάτων προς τη μονάδα του δικτύου 

εξυπηρέτησης (SN) ΜΜΕ, όπως και το σύνολο των εξερχομένων μηνυμάτων από αυτή. 

Επίσης, η μονάδα του οικείου δικτύου (HN) HSS θεωρείται πως λειτουργεί ως μια 

έμπιστη τρίτη οντότητα, ενώ τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ ΜΜΕ και HSS 

είναι κρυπτογραφημένα και ασφαλή ως προς την ακεραιότητά τους μέσω ενός κώδικα 

πιστοποίησης αυθεντικότητας  μηνυμάτων με χρήση κλειδιών μακράς διάρκειας που 

διαμοιράζονται μεταξύ τους οι μονάδες MME και HSS, κάτι που κάνει το IPsec 

πρωτόκολλο. Δυο είναι τα UEs, U και U’ που δημιουργούν δυο παράλληλες συνόδους με 

τη ΜΜΕ του SN, ενώ Α είναι ο εισβολέας. Ο Α, δηλαδή το U, είναι συνδρομητής του 

οικείου δικτύου HN και προφανώς το προσωπικό του προφίλ είναι καταχωρημένο στο 

οικείο δίκτυο HN, συγκεκριμένα στη μονάδα HSS. Το U’ αναφέρεται σε κάποιον άλλο 

νόμιμο συνδρομητή του οικείου δικτύου (HSS). Θεωρείται επίσης δεδομένο πως ο Α 

έχει καταφέρει να υποκλέψει προηγουμένως το IMSI’ του U’, είτε παρακολουθώντας το 

δίκτυο είτε χρησιμοποιώντας κάποια σχετική συσκευή τύπου «IMSI catcher». 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Α έχει τη δυνατότητα να εξαπολύσει επίθεση χωρίς να 

χρειάζεται να υποκλέπτει μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των eNBs και χωρίς ο 

νόμιμος συνδρομητής U’ να εμπλακεί. Ο επιτιθέμενος στέλνει δυο αποκρίσεις με δυο 

διαφορετικά IMSI στο αρχικό αίτημα της MME (παραλείπεται από την Εικόνα 5-22) για 

αποστολή του IMSI του UE: το IMSI’ που έχει υποκλέψει και το δικό του IMSI. Η 

MME, λοιπόν, θα εκτελέσει δυο ταυτόχρονες συνόδους EPS-AKA (Tsay, Mjolsnes, 

2013), άρα δυο EPS-AKA διαδικασίες ταυτοποίησης, μια για το U και μια για το U’, 

στέλνοντας δυο αιτήματα στη HSS. Όταν αποσταλούν από τη HSS προς τη ΜΜΕ οι 

αποκρίσεις με τα διανύσματα πιστοποίησης αυθεντικότητας AVs και πριν καταλήξουν 

στη ΜΜΕ, ο Α ανακατευθύνει το ένα μήνυμα έτσι ώστε να πρόκειται για λάθος από τη 

MME και να αποτελεί απόκριση της HSS προς τη ΜΜΕ και προς το U’, όχι προς το U. 

Την ίδια στιγμή παρεμποδίζει τη δεύτερη απόκριση της HSS να καταλήξει στη ΜΜΕ και 

μπλοκάρει το σχετικό μήνυμα.  Να σημειωθεί πως αυτή η ανάμειξη συνόδων (session 

mixup) μπορεί να δημιουργηθεί από τον επιτιθέμενο χωρίς να «σπάσει» οποιοσδήποτε 

κρυπταλγόριθμος (πχ μονόδρομες συναρτήσεις one-way hash functions)  και χωρίς να 

παραβιάσει τις γενικές προδιαγραφές του συστήματος. 
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Εικόνα 5-22: Ο αντίπαλος Α «εκ των έσω» (συνδρομητής του δικτύου) υποδύεται το 

νόμιμο συνδρομητή και κάτοχο του U’ στη ΜΜΕ και διαμοιράζεται το κοινόχρηστο 

κλειδί συνεδρίας  KASME  με τη ΜΜΕ, χωρίς την ανάμειξη του U’   (Πηγή: Tsay, 

Mjolsnes, 2013) 

 

Στη συνέχεια, ο εισβολέας ανακατευθύνει τα μηνύματα που εξέρχονται από τη 

ΜΜΕ και τελικά προωθούνται προς το U αντί να κατευθυνθούν προς το U’ στο οποίο 

προορίζονταν. Το U λαμβάνει ορθά το μήνυμα με τις παραμέτρους του AV που 

δημιουργήθηκε από τη HSS και στάλθηκε προς τη ΜΜΕ και το U. Γι’ αυτό, ο Α που 

είναι καταχωρημένος στο δίκτυο ως U, μπορεί να δημιουργήσει την κατάλληλη 

απόκριση και να την αναμεταδώσει στη ΜΜΕ έτσι ώστε η ΜΜΕ να «πιστέψει» πως το 

μήνυμα απόκρισης δημιουργήθηκε από το U’. Η άλλη σύνοδος που εγκατέστησε η ΜΜΕ 

για το U’ έχει διακοπεί από τον Α και δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, επειδή ο Α δεν 

γνωρίζει τα κλειδιά κρυπτογράφησης που διαμοιράζεται το U’ με τη HSS. Σε κάθε 

περίπτωση, ο Α έχει καταφέρει να υποδυθεί το U’ στη μονάδα ΜΜΕ του δικτύου 

εξυπηρέτησης και επομένως να παραβιάσει τη διαδικασία πιστοποίησης αυθεντικότητας 

οντοτήτων του συστήματος. Επιπλέον, ο Α και η ΜΜΕ διαμοιράζονται ένα κοινό κλειδί 

κρυπτογράφησης, το KASME, το οποίο στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε από τη HSS 

για το U και τη ΜΜΕ. Την ίδια στιγμή όμως, η ΜΜΕ «πιστεύει» ότι αυτό το κλειδί 

δημιουργήθηκε από τη HSS για τη ΜΜΕ και το U’. Άρα, ο εισβολέας είναι ικανός 

εφεξής να εκτελέσει, εκ μέρους του U’, τα επόμενα βήματα για τον υπολογισμό των 

υπολοίπων κλειδιών κρυπτογράφησης για να κάνει χρήση της ασύρματης υπηρεσίας που 

παρέχεται από τo δίκτυο εξυπηρέτησης SN.  
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Γ. Τρόπος αντιμετώπισης 

Η επίθεση δύναται να λάβει χώρα ακόμη κι αν τα μηνύματα μεταξύ δικτύου 

εξυπηρέτησης SN (ΜΜΕ) και οικείου δικτύου (HSS) είναι ασφαλή ως προς την 

εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητά τους (διασφαλίζονται από το IPsec πρωτόκολλο). 

Παρά τις αδυναμίες του μηχανισμού EPS-AKA, ορισμένες υλοποιήσεις του στην 

πραγματικότητα είναι δυνατό να μην επηρεαστούν από την επίθεση αυτή, όπως για 

παράδειγμα αν ο πάροχος επιλέξει να μη χρησιμοποιήσει το IPsec για την ασφαλή 

ενδοεποικοινωνία του δικτύου-κορμού και αντί αυτού προτιμήσει να υιοθετήσει  άλλη 

οικονομικότερη και πιθανόν λιγότερο ασφαλή στρατηγική λύση. 

Το IPsec προστατεύει τα TCP δεδομένα του επιπέδου μεταφοράς. Αυτό, βέβαια, 

δεν είναι αρκετό για να παρεμποδίσει μια επίθεση παράλληλων συνόδων, επειδή το 

IPsec τυπικά θα έκανε χρήση του ίδιου κλειδιού συνόδου για τα δυο αιτήματα 

πιστοποίησης αυθεντικότητας δεδομένων, τόσο του U όσο και του U’. Όμως, αν 

επιπλέον της χρήσης IPsec, η ΜΜΕ χρησιμοποιεί διαφορετικές θύρες για να προωθεί 

γενικά τα αιτήματα του UE στη HSS, τότε οι αριθμοί θυρών προσαρτώνται στις 

διευθύνσεις πηγής/προορισμού και γίνονται μέρος των προστατευμένων TCP 

δεδομένων. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη ΜΜΕ για να 

αναθέτει και να μεταβιβάζει (σε κάθε χρήστη) την κατάλληλη απόκριση που 

δημιούργησε η HSS για τον καθένα ξεχωριστά. 

 Το  πρόβλημα είναι πως στις προδιαγραφές 3GPP για τα δίκτυα 4G-LTE δεν 

περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση παράλληλων IPsec συνόδων. Το 

EPS-AKA για την ταυτοποίηση οντοτήτων «τρέχει» πάνω από το Diameter πρωτόκολλο 

και προστατεύεται κατά περίπτωση από το IPsec ESP. Αν τα πρωτόκολλα αυτά 

χειρίζονται συνόδους σωστά και τα αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται για κάθε 

σύνοδο (Session-Id)
71

 είναι ασφαλή από το IPsec, τότε η απειλή μιας επίθεσης 

παράλληλων συνόδων απομακρύνεται. Το Diameter είναι πρωτόκολλο μεταφοράς που 

πράγματι κάνει χρήση αναγνωριστικού συνόδου και όταν εφαρμόζεται συνδυαστικά με 

το IPsec τότε τα αναγνωριστικά συνόδων είναι ασφαλή ως προς την ακεραιότητα και δεν 

μπορούν να τα τροποποιήσουν οι εισβολείς.  Στην πραγματικότητα, το Session-Id που 

χρησιμοποιεί το Diameter είναι μεγέθους 64bits και αυτό το κάνει μοναδικό επίσης.  

                                                 
71

 Αναγνωριστικό συνόδου (Session-Id): επιτρέπει στους πάροχους (δομικά στοιχεία του δικτύου-κορμού 

που διαχειρίζονται οι πάροχοι) να αντιπαραβάλλουν τις κατάλληλες αποκρίσεις (στα αιτήματα) 

ταυτοποίησης δεδομένων (authentication data responses) με τα αντίστοιχα αιτήματα ταυτοποίησης 

δεδομένων (authentication data requests) και τελικά να τα προωθούν στο σωστό προορισμό.  
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Συμπερασματικά, η μοναδικότητα του Session-Id που χρησιμοποιεί το Diameter 

πρωτόκολλο, η ασφάλεια ως προς την ακεραιότητά του και η κρυπτογράφηση 

μηνυμάτων μεταξύ ΜΜΕ και HSS από το IPsec πρωτόκολλο δεν κάνουν εφικτή τη 

συγκεκριμένη επίθεση σε πρακτικό επίπεδο, παρά μόνο σε θεωρητικό. 
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Κεφάλαιο 6: Μέτρα προστασίας στα δίκτυα 4G-LTE 

Τα πρότυπα της τεχνολογίας (standards) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα 4G-

LTE επιτρέπουν στους πάροχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και στους συνδρομητές 

τους να επωφεληθούν από το μεγαλύτερο εύρος ζώνης, την καλύτερη απόδοση, δηλαδή 

το υψηλότερο ποσοστό επιτυχούς παράδοσης σε όλο το δίκτυο και την εκτέλεση 

παραδοσιακών για ενσύρματα δίκτυα εφαρμογών πλέον σε ασύρματες συσκευές, όπως: 

 Επιχειρηματικές εφαρμογές μεγάλου όγκου δεδομένων (data-intensive business 

applications) 

 Βίντεο πραγματικού χρόνου (real-time video) 

 Πολυμεσικές εφαρμογές τεχνολογίας «streaming» από φορητές ασύρματες 

συσκευές (streaming media) 

 Αποστολή μηνυμάτων μέσω βίντεο (video messaging) 

 Βιντεο-τηλεφωνία (video telephony) 

 Τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο μέσω βίντεο (real-time video conferencing) 

 

Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το «ανοικτό» και βασισμένο στο πρωτόκολλο 

IP περιβάλλον των δικτύων 4G-LTE αποτελούν ισχυρό κίνητρο για πολλούς 

συνδρομητές να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η τεχνολογία 4G-LTE. Για 

τον ίδιο λόγο, κίνητρο δημιουργείται και από εκείνους που δεν έχουν αγνές προθέσεις, 

αλλά επιδιώκουν να αποκομίσουν πιθανά οφέλη σε βάρος του συστήματος και των 

νομίμων συνδρομητών, πραγματοποιώντας διαφόρων τύπων επιθέσεις, όπως 

περιγράφτηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Κάθε πάροχος, όμως, που έχει την ευθύνη 

λειτουργίας δικτύου 4G-LTE οφείλει να προστατέψει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο 

την ασφάλεια της διακινούμενης πληροφορίας στην περιοχή ευθύνης του, σύμφωνα με 

τις αρχές και τις υποδείξεις του 3GPP (με προαιρετική την υιοθέτηση και εφαρμογή του 

αξιόπιστου πρωτοκόλλου IPsec). Μέτρα προστασίας (countermeasures) μπορεί να 

ληφθούν και στα πέντε κρίσιμα σημεία ασφάλειας του συστήματος: α) Ασφάλεια 

πρόσβασης του ραδιοδικτύου (network access security), β) Ασφάλεια του δικτύου-

κορμού (network domain security), γ) Ασφάλεια πρόσβασης στην τερματική συσκευή 

του χρήστη (user domain security), δ) Ασφάλεια στην ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των 

εφαρμογών (application domain security), ε) Ασφάλεια παραμετροποιήσεων που 

γίνονται γνωστές στο χρήστη (visibility and configurability security).      

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάζονται προτεινόμενα προληπτικά ή κατασταλτικά 

μέτρα προστασίας έναντι κακόβουλων ενεργειών, δεδομένου ότι πρωταρχική αρχή της 
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ασφάλειας κάθε συστήματος ασύρματων επικοινωνιών είναι η προστασία της 

εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αυθεντικότητας των 

πληροφοριών. Στην Ενότητα 6.1 αναδεικνύονται προτάσεις για την ενίσχυση της 

προστασίας της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας, στην Ενότητα 6.2 προτείνονται 

μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας, στην Ενότητα 6.3 γίνεται 

λόγος για την ενίσχυση της ασφάλειας έναντι επιθέσεων που στοχεύουν στην κατάλυση 

της διαθεσιμότητας της  πληροφορίας και στην Ενότητα 6.4 γίνεται λόγος για πιθανά 

μέτρα προστασίας της αυθεντικότητας οντοτήτων και πληροφοριών στα δίκτυα 4G-LTE. 

 

6.1     Προστασία της εμπιστευτικότητας 

Για την αντιμετώπιση απειλών έναντι της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας, 

όπως για παράδειγμα η πιθανή διαρροή του IMSI του UE, είναι δυνατόν να ληφθούν 

ορισμένα μέτρα προστασίας χωρίς να απαιτηθούν σημαντικές αλλαγές στην 

αρχιτεκτονική του συστήματος συνολικά: 

 Κρυπτογράφηση όλων των RRC μηνυμάτων.  

 Αντικατάσταση του IMSI από το PMSI.  

 Αποφυγή χρήσης συνεχών αριθμών ακολουθίας πακέτων κατά τη μεταπομπή του 

UE για αποτροπή επιθέσεων εντοπισμού θέσης του UE. 

 Τεχνολογία προληπτικής προστασίας (Proactive protection technology). 

 «Άμυνα κινούμενων στόχων» (Moving Target defense). 

 Υιοθέτηση και χρήση του IPsec πρωτοκόλλου στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος του 

δικτύου 4G-LTE από το σύνολο των παρόχων (MNOs).   

 

Κατά τη διαδικασία μεταπομπής του UE, ορισμένα RRC μηνύματα δεν 

υπόκεινται σε κρυπτογράφηση, όπως τα RRC μηνύματα «Handover Command» και 

«Handover Confirm» που στέλνονται από το νέο e-NB (Target eNB) στο UE και από το 

UE στο νέο e-NB (Target eNB) αντίστοιχα. Κρυπτογραφώντας το σύνολο των RRC 

μηνυμάτων, θα εμπόδιζε κάθε επιτιθέμενο, που είναι σε θέση να αποσπά τέτοιου είδους 

μηνύματα από το δίκτυο, να τα συσχετίσει με ένα C-RNTI. Επίσης, τα 

κρυπτογραφημένα RRC μηνύματα αναφορών μετρήσεων επιπέδου κυψέλης που 

στέλνονται από το UE στο eNB θα εμπόδιζαν τον αντίπαλο να τα «διαβάσει», άρα δεν 

θα ήταν σε θέση να προσδιορίσει πιθανή γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται ή 

κινείται το UE. Γενικά, η κρυπτογράφηση του συνόλου των RRC μηνυμάτων αποτελεί 
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ανασταλτικό παράγοντα διαφόρων τύπων επιθέσεων, οι οποίες βασίζονται στην 

αξιοποίηση RRC μηνυμάτων «καθαρού κειμένου». 

 Όταν απαιτείται ταυτοποίηση οντοτήτων ενεργοποιείται ο μηχανισμός EPS-

AKA, άρα αναμένεται να ξεκινήσει η αποστολή IMSI (ή GUTI) του UE στη ΜΜΕ για 

τη συνέχιση της διαδικασίας. Για να μην διαρρεύσει το IMSI του UE που μεταδίδεται σε 

μορφή «καθαρού κειμένου», προτείνεται η αντικατάστασή του με ένα ψευδο-

αναγνωριστικό, το PMSI (Pseudo Mobile Subscriber Identifier), το οποίο θα 

χρησιμοποιείται εξαρχής τόσο από το UE όσο και από τη HSS και θα διανέμεται 

κρυπτογραφημένο από τη HSS με το μήνυμα που στέλνει στη ΜΜΕ και περιλαμβάνει 

την τιμή RAND (και τις τιμές AUTN, XRES, KASME) κατά την έναρξη της διαδικασίας 

ταυτοποίησης. Αυτό προϋποθέτει ότι τόσο στη HSS όσο και στη UICC (κάρτα SIM) του 

συνδρομητή θα απαιτηθούν ορισμένες αλλαγές.  

Οι δυνατότητες της HSS θα πρέπει να επεκταθούν, αποθηκεύοντας τρεις 

επιπρόσθετες τιμές για κάθε UICC: ένα νέο κοινόχρηστο κλειδί κ με το οποίο θα γίνεται 

η κρυπτογράφηση (και η αποκρυπτογράφηση) του PMSI και τις PMSI τιμές p1 και p2. 

Το p1 χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει την  τρέχουσα PMSI τιμή που χρησιμοποιεί τη 

δεδομένη στιγμή  η UICC, ενώ το p2 αποθηκεύει τη νέα PMSI τιμή που η HSS θα 

αναθέσει ως επόμενο PMSI στη συγκεκριμένη UICC. Η ρουτίνα υπολογισμών κατά τη 

διαδικασία ταυτοποίησης στη HSS θα μπορούσε να είναι: 

1. Επικύρωση αν το PMSI της UICC είναι γνωστό από το οικείο δίκτυο (HSS) 

2. Ανανέωση του PMSI p1 όταν το νέο PMSI p2 προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε. 

Το νέο PMSI p2, μεγέθους 34bits, μπορεί να παίρνει τυχαίες τιμές (0, 1),  

χωρίς όμως να γίνεται και πάλι χρήση τιμών που ανατέθηκαν προηγούμενα στο 

p2, δηλαδή: 

ΑΝ p2 = PMSI, ΤΟΤΕ 

p1  p2 

p2 {0,1}
34

 , για κάθε p2 διαφορετικό από τα προηγούμενα 

3. Υπολογισμός της τιμής RAND (με κρυπτογράφηση του p2 και χρήση του 

κοινόχρηστου κλειδιού κ) και του SQN, δηλαδή:  RAND  Eκ (T), όπου T 

περιέχει το p2 και το SQN ή T= {p2, SQN} 

4. Συνήθης υπολογισμός των παραμέτρων MAC, XRES, KASME, CK, IK, 

AUTN, AK 

5. Αύξηση του SQN κατά 1 και ενημέρωση του νέου SQN για τη συγκεκριμένη 

UICC (UE)     
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6. Μετάδοση του διανύσματος AV με τις υπολογισμένες παραμέτρους στο 

δίκτυο εξυπηρέτησης SN (MME) 

Τα βήματα 1-3 (σε πλάγια γραφή) μπορούν να προστεθούν στο μηχανισμό EPS-AKA, 

όταν γίνονται οι κατάλληλοι υπολογισμοί των παραμέτρων ταυτοποίησης από τη HSS. 

Τα βήματα 4-6 είναι δεδομένα και δεν υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Θα πρέπει να 

τονιστεί πως η HSS χρειάζεται να διατηρεί αποθηκευμένα δυο τιμές PMSI κάθε φορά 

για κάθε UICC. 

Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται να επεκταθούν και οι δυνατότητες της UICC, 

για την αποθήκευση επιπλέον παραμέτρους όπως το νέο κοινόχρηστο κλειδί κ και τις 

δυο τιμές PMSI: το τρέχον ενεργό PMSI και το νέο PMSI (PNEW) που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον. Μετά τη λήψη των παραμέτρων RAND, AUTN από τη 

ΜΜΕ, το UE μπορεί να αποκρυπτογραφήσει την παράμετρο RAND (κρυπτογραφήθηκε 

προηγουμένως στο βήμα 3 από το οικείο δίκτυο) και να επιβεβαιώσει την τιμή TSQN, 

δηλαδή το SQN που προκύπτει από την αποκρυπτογράφηση, αν πράγματι είναι ίδια με 

την αναμενόμενη τιμή SQN (δηλ. το XSQN). Αν ισχύει ότι XSQN = TSQN τότε η UICC 

ανακτά το νέο PMSI (δηλ. το PNEW). Κάθε επόμενο αίτημα για αποστολή IMSI του UE 

στο δίκτυο μπορεί να ικανοποιείται με την αποστολή του νέου PMSI από το UE, αντί 

του προηγούμενου PMSI αρκεί να πραγματοποιείται η ενημέρωση του PMSI με το νέο 

PMSI PNEW.  Η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά και για τη UICC ως εξής: 

1. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάκτηση του XSQN 

2. Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επιβεβαίωση του MAC 

3. Επιβεβαίωση του SQN και ενημέρωσή του:    SQN  XSQN +1 

4. Υπολογισμός των παραμέτρων CK, IK, RES, KASME  

5. Αποκρυπτογράφηση του RAND με το κοινόχρηστο κλειδί κ και επιβεβαίωση 

του TSQN: ΤEκ
-1

 (RAND) & έλεγχος αν ισχύει XSQN = TSQN 

6. Ενημέρωση του μελλοντικού PMSI PNEW με το νέο PMSI p2: PNEW Τp2 

Τα βήματα 5-6 (σε πλάγια γραφή) θα μπορούσαν να προστεθούν επίσης στο υπάρχον 

πρωτόκολλο EPS-AKA για την πιστοποίηση αυθεντικότητας. Η προτεινόμενη λύση 

απεικονίζεται παραστατικά στην Εικόνα 6-1 (Broek, Verdult, Ruiter, 2015). 
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Εικόνα 6-1: Προτεινόμενη λύση για την υποκλοπή IMSI με χρήση PMSI (Πηγή: 

Broek, Verdult, Ruiter, 2015) 

Εκτός από επιθέσεις με στόχο την υποκλοπή IMSI του UE, δεν αποκλείονται και 

επιθέσεις που αξιοποιούν τη μετάδοση πακέτων με συνεχείς αριθμούς ακολουθίας στο E-

  HN (HSS) UICC (UE)    SN (MME) 

ενημέρωση PMSI  PNEW 

 

AK f5(K,RAND) 

XSQN AK xor (1st parameter AUTN) 

XMAC f1(K,XSQN,2nd parameter AUTN, RAND) 

έλεγχος XMAC = AUTNMAC 

έλεγχος SQN <= XSQN <= (SQN + range) 

ενημέρωση SQN XSQN+1 

     RES f2(K,RAND) 

    CK f3(K, RAND) 

    IK f4(K, RAND) 

KASME = KDF (CK, IK, SNid, 1st parameter(AUTN)) 

TEκ
-1 (RAND), 

Έλεγχος XSQN = TSQN 

 

 

 

 

 

ενημέρωση PNEW Tp2 

K,SQN, κ,p1,p2, όπου p1,p2 αναφέρονται σε 

κάθε μια UICC (SIM) 

ΑΝ p2 = PMSI, ΤΟΤΕ 

 p1  p2 

 p2 {0,1}34 , για κάθε p2 διαφορετικό από 

τα προηγούμενα 

RAND  Eκ (Τ= {p2, SQN}) 

MACf1(K,SQN,AMF,RAND) 

XRESf2(K,RAND) 

CKf3(K,RAND) 

IKf4(K,RAND) 

AKf5(K,RAND) 

KASME = KDF (CK, IK, SNid, SQN xor AK) 

AUTN = {SQN xor AK || AMF || MAC} 

 

Ενημέρωση SQN  SQN+1 

 

Αίτημα ταυτότητας (IMSI) 

Απόκριση    (PMSI) 

 PMSI 

 (RAND, AUTN, XRES, KASME) 

Αίτημα ταυτοποίησης 

 (RAND, AUTN) 

Απόκριση αιτήματος ταυτοποίησης         

(RES) 

έλεγχος RES = XRES 

Κρυπτογραφημένα μην. (CK) 

 Ασφάλεια ακεραιότητας μην. (IK) 

PMSI, PNEW, κ, K, SQN p1, p2, κ, K, SQN 
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UTRAN με στόχο τον εντοπισμό θέσης του UE. Οι αριθμοί ακολουθίας 

χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την κρυπτογράφηση (ως είσοδος) και την 

αποκρυπτογράφηση PDCP, RRC, NAS μηνυμάτων αλλά και για αναμεταδόσεις RLC 

μηνυμάτων. Αξίζει να αναφερθεί πως μπορεί ένα RRC μήνυμα να είναι 

κρυπτογραφημένο για να παρεμποδίσει τον εντοπισμό θέσης του UE από τον 

επιτιθέμενο, αλλά ο αριθμός ακολουθίας του μηνύματος δεν υπόκειται σε καμία 

κρυπτογράφηση και μεταδίδεται ως «καθαρό κείμενο», απλώς επειδή χρησιμοποιείται 

ως μια παράμετρος εισόδου για τη διαδικασία της κρυπτογράφησης, αφού απαιτείται να 

είναι μοναδικός για όλα τα πακέτα ανοδικής ή καθοδικής ζεύξης με το ίδιο κλειδί 

προστασίας (κρυπτογράφηση / ακεραιότητα).  

Στο επίπεδο-χρήστη (RLC, PDCP) και στο επίπεδο-ελέγχου (RRC, NAS) οι 

αριθμοί ακολουθίας των πακέτων που μεταδίδονται είναι συνεχείς πριν και μετά τη 

μεταπομπή του UE. Ο επιτιθέμενος είναι σε θέση να εκτιμήσει με καλές πιθανότητες το 

νέο C-RNTI του UE, προσπαθώντας να συσχετίσει το προηγούμενο C-RNTI με το νέο 

πιθανό C-RNTI βασιζόμενος πάντα στους συνεχείς αριθμούς ακολουθίας των 

μηνυμάτων ή των ροών πακέτων (είτε στο επίπεδο-χρήστη είτε στο επίπεδο-ελέγχου) 

που μεταδίδονται. Όσο περισσότερα bits χρησιμοποιούνται για τον αριθμό ακολουθίας 

στη ραδιοζεύξη τόσο μεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα επιτυχίας της εκτίμησης του 

επιτιθέμενου. Για την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων, θα μπορούσε να αποφευχθεί η 

χρήση συνεχών αριθμών ακολουθίας των πακέτων που μεταδίδονται στο ραδιοδίκτυο 

κατά τη μεταπομπή και πιθανά κατά τη μετάβαση του UE από «αδρανή» σε «ενεργή» 

κατάσταση επίσης. Πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η χρήση ενός τυχαίου «offset»
72

 

που θα άλλαζε τους συνεχείς αριθμούς ακολουθίας των μηνυμάτων επιπέδου-ελέγχου 

και επιπέδου-χρήστη σε μη συνεχείς. Για παράδειγμα, τυχαία «offset» μπορεί να 

επιλέγονται από το Target eNB και να μεταφέρονται μαζί με το νέο C-RNTI στο UE 

μέσω του Source eNB στο RRC «Handover Command» μήνυμα.  

Γενικότερα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας 

σχετίζονται με την υιοθέτηση και εφαρμογή της τεχνολογίας προληπτικής προστασίας 

στα δίκτυα 4G-LTE (Lu,Liu,Zhang, 2015), τα οποία αντιμετωπίζουν αυξημένους 

κινδύνους εισβολών εξαιτίας της IP δομής τους. Η παθητική προστασία με μέτρα όπως 

αντιϊκά προγράμματα των οποίων οι βάσεις δεδομένων ενημερώνονται μετά την 
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 Offset ή displacement ή relative addressing: αναφέρεται σε μια τιμή που προστίθεται σε μια βασική 

διεύθυνση για να παραχθεί μια άλλη διεύθυνση, πχ αν το B παριστάνει τη δ/νση 100 τότε η έκφραση B+5 

θα παρίστανε τη δ/νση 105. Το 5 στην έκφραση Β+5 είναι το offset (μετατόπιση). 

http://www.computerhope.com/jargon/o/offset.htm.  



 

Κεφάλαιο 6: Μέτρα προστασίας στα δίκτυα 4G-LTE Σελίδα 135 

 

εξάπλωση των κακόβουλων προγραμμάτων σε δομικές μονάδες του ίδιου του δικτύου ή 

άλλων επικοινωνούντων δικτύων, τείχη προστασίας, συστήματα ανίχνευσης εισβολών  

που ελέγχουν την κίνηση στο δίκτυο δεν έχουν την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα 

και έχει καταφανεί πως είναι ανεπαρκή. Η τεχνολογία προληπτικής προστασίας 

περιλαμβάνει την εισαγωγή της θεωρίας παιγνίων και «έξυπνων» αλγορίθμων στο πεδίο 

της ασφάλειας, τη διαδικασία «μάθησης» ή «εκπαίδευσης» των υπολογιστών και 

στοχεύει στην προστασία πραγματικού χρόνου με την αδιάλειπτη υποστήριξη, επίβλεψη 

και παρακολούθηση κρίσιμων μονάδων του συστήματος από έμπειρο, εξειδικευμένο 

προσωπικό υψηλής και συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως: διαχείριση τειχών 

προστασίας και αισθητήρων ανίχνευσης εισβολών, διαχείριση αντικανονικής δικτυακής 

δραστηριότητας, διαχείριση αναλυτικών στοιχείων για υποκλοπή δεδομένων εσωτερικά 

του δικτύου, ανάλυση της συνολικής δικτυακής κίνησης και σύλληψη του συνόλου 

πακέτων στο «σημείο επαφής» (Internet Point of Presence) με το Διαδίκτυο.  Με την 

εφαρμογή τεχνολογίας προληπτικής προστασίας  σε κάθε δίκτυο 4G-LTE: 

 Αναγνωρίζονται τα δομικά στοιχεία του συστήματος που απαιτείται να 

παρακολουθούνται σταθερά και σε πραγματικό χρόνο και να ταξινομούνται 

ανάλογα με το ρίσκο έκθεσής τους σε πιθανούς κινδύνους και απειλές. 

 Ανιχνεύονται ύποπτα σφάλματα του συστήματος, πιθανές απειλές ασφάλειας 

πραγματικού χρόνου, μη ομαλές ροές στη δικτυακή κίνηση. 

 Επιχειρείται αντιμετώπιση ύποπτων συμβάντων διενεργώντας απομακρυσμένο 

διαγνωστικό έλεγχο και αν απαιτείται λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση 

της απειλής. 

 Πραγματοποιείται ανάκτηση με επαναφορά στοιχείων του συστήματος που 

επηρεάστηκαν αρνητικά σε κατάσταση ορθής λειτουργίας. 

 Προστατεύονται δομικά στοιχεία με ενημερώσεις προληπτικής ασφάλειας και 

ελέγχονται για ύποπτη δραστηριότητα.   

 

Η τεχνολογία προληπτικής ασφάλειας αποτελείται από διάφορες τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούν λειτουργίες ενεργής άμυνας για την ασφάλεια του δικτύου, μια από τις 

οποίες είναι η «άμυνα κινούμενων στόχων». Πρόκειται για μια επαναστατική τεχνολογία 

στον κυβερνοχώρο που δεν αποσκοπεί στην τελειοποίηση ενός συστήματος (το οποίο 

δεν θα προσβάλλεται από επιθέσεις), αλλά εστιάζει στην οικοδόμηση ενός δυναμικά 

αναπτυσσόμενου, ετερογενούς δικτύου για να αυξήσει έτσι το βαθμό δυσκολίας για 

πραγματοποίηση επιτυχημένης επίθεσης του αντιπάλου. Με αυτή την τεχνική 

επιδιώκεται η ασφάλεια του συστήματος με την περιοδική αλλαγή των ρυθμίσεων των 
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ευπαθών σημείων και παραμέτρων του συστήματος, παρά η αντιμετώπιση των 

υπαρχόντων αδυναμιών του συστήματος. Η ασφάλεια του συστήματος εξασφαλίζεται 

από το ότι ο αντίπαλος δεν έχει στη διάθεσή του το χρόνο να αναγνωρίσει πού 

εντοπίζονται ευπάθειες και αδυναμίες πριν οι κατάλληλες, τρέχουσες ρυθμίσεις 

αντικατασταθούν από ένα σύνολο νέων ρυθμίσεων από τον πάροχο.   

Εν κατακλείδι, η προστασία της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας είναι 

προφανές πως μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση και εφαρμογή του πρωτοκόλλου 

IPsec κατά μήκος του δικτύου 4G-LTE συνολικά από τον κάθε πάροχο ξεχωριστά. Το 

IPsec παρέχει  εμπιστευτικότητα των εκπεμπόμενων μηνυμάτων, ακεραιότητα και 

δυνατότητα πιστοποίησης αυθεντικότητας της πηγής τους και έχει αποτελέσει αξιόπιστη 

λύση  για τα ενσύρματα δίκτυα. Η διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας και η υποκλοπή 

της από πιθανό εισβολέα μπορεί να μην εξαλειφθεί ούτε με την καθολική ενσωμάτωση 

του IPsec στην επικοινωνία του συνόλου των δομικών στοιχείων του EPS μεταξύ τους, 

σίγουρα όμως θα περιοριστεί και θα προκαλέσει σοβαρά εμπόδια στον εκάστοτε 

επιτιθέμενο. 

 

  

6.2     Προστασία της ακεραιότητας 

Εκτός από την εμπιστευτικότητα, κρίσιμης σημασίας είναι και η ασφάλεια της 

ακεραιότητας κάθε τύπου δεδομένων, όπως για παράδειγμα εκτελέσιμου κώδικα, μετα-

δεδομένων, διαφόρων πληροφοριών ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων, σενάρια 

κώδικα (scripts) που εκτελούνται από εφαρμογές και προγράμματα. Τα δεδομένα μπορεί 

να παραμένουν αποθηκευμένα σε δομικές μονάδες του δικτύου, μπορεί να όμως να 

μεταφέρονται και μέσω αυτών κατά μήκος του δικτύου σε παρόμοια ή άλλα δίκτυα 

διαφορετικών τεχνολογιών. Η ακεραιότητα των δεδομένων μπορεί να παραβιαστεί από 

πιθανή επίθεση είτε σε κάποια τερματική συσκευή ενός χρήστη, είτε σε δομικό στοιχείο 

του δικτύου (πχ eNB), είτε σε μια εκτελέσιμη εφαρμογή. Γι’ αυτό, προστατεύεται ακόμη 

πιο αποτελεσματικά όταν εφαρμόζονται συνδυαστικά μέτρα ασφάλειας.  

Από την πλευρά του UE, σκόπιμο είναι να διασφαλίζεται: 

 η απομόνωση των «μη-έμπιστων» εφαρμογών, όπως για παράδειγμα εφαρμογές 

που εκτελούνται από τρίτους, «μη-έμπιστες» διαδικτυακές εφαρμογές, για τις 

οποίες θα γίνεται ελεγχόμενη χρήση πόρων. 
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 αξιόπιστο περιβάλλον εκτέλεσης, το οποίο υποστηρίζει για παράδειγμα την 

ανίχνευση εισβολών κακόβουλου λογισμικού και την παρεμπόδιση αυτόκλητης 

ή ετερόκλητης εκτέλεσής του. 

 η καταγραφή σε «λευκή λίστα» αξιόπιστων εφαρμογών με κρυπτογραφημένες 

υπογραφές τους, στις οποίες προστίθεται μέτρο ελέγχου της ακεραιότητας, όπως 

η συνάρτηση σύνοψης (hashing), που διασφαλίζει ότι η εφαρμογή που πρόκειται 

να εκτελεστεί είναι πράγματι εξουσιοδοτημένη να το κάνει. 

 επιβολή αυστηρής πολιτικής, όπως για παράδειγμα για κωδικούς ασφάλειας, για 

ενημερώσεις λογισμικού, για κρυπτογράφηση της συσκευής. 

 η δυνατότητα λήψης μέτρων προστασίας σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της 

τερματικής συσκευής, όπως η απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών για  

«κλείδωμα» της συσκευής (κάρτα SIM) για παράδειγμα. 

 

Από την πλευρά των εφαρμογών, η ακεραιότητα του κώδικα και των δεδομένων 

τους είναι εξίσου καταλυτικής σημασίας. Ο οργανισμός ΟWASP (Open Web 

Application Security Project) καταγράφει την αλλοίωση του κώδικα των εφαρμογών
73

 

ως έναν από τους πιο σημαντικούς κινδύνους στις κινητές επικοινωνίες. Ο κώδικας για 

την ανάπτυξη εφαρμογών είναι ευάλωτος σε τεχνικές επιθέσεων, όπως «αντίστροφης 

μηχανικής» (reverse engineering), υποκλοπής και πλαστογράφησης IP διευθύνσεων (IP 

theft / IP spoofing), εμβολής κακόβουλου κώδικα (malware injection), αποφυγής 

ανίχνευσης κακόβουλου κώδικα (jailbreak detection bypass), αντικατάστασης κλειδιών 

κρυπτογράφησης (cryptographic key replacement). Για την ανάπτυξη εφαρμογών ακόμη 

πιο αποτελεσματικής προστασίας για δίκτυα 4G-LTE και όχι μόνο, θα μπορούσε να 

ακολουθηθεί μια διαδικασία δυο βημάτων: 

1. Εντοπισμός πιθανών αδυναμιών και ενδεχόμενων σημείων-«στόχων» του κώδικα 

της εφαρμογής, βελτίωσή του και επανέλεγχος. 

2. Προστασία της εφαρμογής με δυναμικές τεχνικές «θωράκισης» (hardening) της 

προστασίας της ακεραιότητας του κώδικά της, οι οποίες ανιχνεύουν, 

προειδοποιούν και ενισχύουν την άμυνα σε επιθέσεις.  

Η συμπερίληψη ορισμένων τεχνικών ασφάλειας στο τέλος της διαδικασίας θα 

προσδώσει στις εφαρμογές «αυτοδιάγνωση», «αυτοάμυνα» και ανθεκτικότητα σε 

προσπάθειες αλλοίωσης του κώδικά τους:  

 Άμυνα σε πιθανή παραβίαση:  
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 https://www.owasp.org/index.php/Mobile_Top_10_2016-Top_10 
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 Απόκρυψη ή «θόλωμα» της δομής και της ροής κώδικα μέσα από την 

εφαρμογή. 

 Κρυπτογράφηση μέρους ή του συνολικού κώδικα της εφαρμογής όταν 

αποθηκεύεται σε μέσο αποθήκευσης και όταν δεν χρησιμοποιείται κατά το 

χρόνο εκτέλεσης. 

  Μετονομασία αντικειμένου που αναφέρεται σε μετα-δεδομένα (meta-data) 

για την αποτροπή προσπαθειών «αντίστροφης μηχανικής», από τις οποίες 

ελλοχεύει ο κίνδυνος μέχρι και γνωστοποίησης κλειδιών κρυπτογράφησης. 

 Ανίχνευση επιχειρούμενων επιθέσεων: 

 Άθροισμα ελέγχου για την επιβεβαίωση της ακεραιότητας του κώδικα της 

εφαρμογής και των δεδομένων της. 

  Απαγόρευση εκτέλεσης της εφαρμογής όταν εργαλεία αποσφαλμάτωσης σε 

κατάσταση «kernel-mode» είναι ενεργοποιημένα (kernel-mode debuggers). 

 Προειδοποίηση και αντιμετώπιση της επίθεσης: 

 Επιδιόρθωση των αλλοιωμένων τμημάτων κώδικα και αντικατάστασή τους 

με τον αυθεντικό. 

 Τυποποιημένες ενέργειες όταν εντοπιστεί η επίθεση, όπως διακοπή εκτέλεσης 

της εφαρμογής, μήνυμα ειδοποίησης, προσαρμοσμένες κλήσεις ή ανακλήσεις 

κατάλληλων συναρτήσεων. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως πολλές από τις παραπάνω τεχνικές προστασίας της 

ακεραιότητας του κώδικα των εφαρμογών είναι δύσκολο να εφαρμοστούν χωρίς τη 

χρήση εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού. 

Από την πλευρά του δικτύου, οι απαιτήσεις για προστασία της ακεραιότητας 

πληροφορίας που καθορίζονται από τον 3GPP κάνουν λόγο για «ασφαλή περιβάλλοντα 

εκτέλεσης» (3GPP TS 33.401, παρ. 5.3.2 & παρ. 5.3.5) με αναφορά στο eNB ή για 

«έμπιστα περιβάλλοντα» (3GPP TS 33.320, παρ. 5.1.2) με αναφορά στο HenB. Δηλαδή 

οι προδιαγραφές για την ασφάλεια της ακεραιότητας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος στο εσωτερικό αυτών των μονάδων. Έτσι, 

στοιχεία του δικτύου που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, όπως οι eNBs και HeNB, είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιούν λογισμικό το οποίο συμπεριλαμβάνει κατάλληλες 

διαδικασίες που επιβεβαιώνουν περιοδικά την ακεραιότητα κάθε τύπου δεδομένων: 

 Κατά την παράδοσή τους, δηλαδή στο σημείο και τη στιγμή της παραλαβής τους. 
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 Κατά την εγκατάστασή τους (εφόσον πρόκειται για script/πρόγραμμα / 

εφαρμογή), μετά από μια προσπάθεια ενημέρωσης υλικολογισμικού (firmware)  

για παράδειγμα. 

 Κατά την αποθήκευσή τους σε ένα σύστημα αρχείων, σε μια βάση δεδομένων ή 

σε μονάδα μνήμης και η επιβεβαίωση της ακεραιότητάς τους γίνεται περιοδικά ή 

προκαλείται από συμβάντα που ενδέχεται να επηρεάσουν την κατάσταση των 

ήδη αποθηκευμένων δεδομένων. 

 Κατά τη διαδικασία εκκίνησης του συστήματος, για την οποία αναπτύχθηκαν 

υλοποιήσεις TPM (Trusted Platform Module) που είναι, όμως, κατάλληλες 

αποκλειστικά για συμβατικά υπολογιστικά συστήματα. Μέθοδοι, προδιαγραφές, 

υλοποιήσεις TPM δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέχρι σήμερα από το 3GPP, επειδή η 

έννοια TPM εξαρχής θεωρήθηκε ακατάλληλη για δίκτυα παροχής κινητών 

υπηρεσιών, δηλαδή δεν ήταν εφικτή η καθολική υποστήριξη υλοποιήσεων TPM 

από πλευράς υλικού.  

  Όταν εκτελούνται στη προσωρινή μνήμη (cache memory ή αλλιώς CPU μνήμη). 

 

Οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο ακεραιότητας για κάθε μια 

από τις παραπάνω περιπτώσεις συνοψίζονται συνολικά σε τέσσερις (Schafer, Moeller, 

2011) ως εξής: 

i. Η διαδικασία της προστασίας, κατά την οποία εφαρμόζονται κρυπτογραφικές 

μέθοδοι σε κάθε τύπου πληροφορία και δεδομένα. 

ii. Η διαδικασία της επιβεβαίωσης, κατά την οποία ελέγχεται αν η προστασία της 

πληροφορίας έχει παραβιαστεί ή όχι. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πριν την 

οποιαδήποτε  χρήση της πληροφορίας.  

iii. Η διαδικασία της επιβολής, κατά την οποία η πληροφορία με ασφάλεια είτε 

αποθηκεύεται, είτε διανέμεται, είτε εγκαθίσταται ή εκτελείται (αν πρόκειται για 

λογισμικό), ακολουθώντας συγκεκριμένες υποδείξεις που ορίζει η πρώτη 

διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία της προστασίας. 

iv. Οι βοηθητικές διαδικασίες της υποδομής που υποστηρίζουν τις προηγούμενες 

τρεις διαδικασίες με την εγκατάσταση πιστοποιητικών, τα οποία βασίζονται σε 

υποδομές δημοσίου κλειδιού PKI (Public Key Infrastructure) και με τη 

διαχείριση κλειδιών και διαπιστευτηρίων των διαφόρων οντοτήτων. 

 

Για τη «θωράκιση» του λογισμικού σημαντικών δομικών στοιχείων του δικτύου 

4G-LTE έναντι της αλλοίωσης κάθε τύπου πληροφορίας που διαχειρίζονται, σκόπιμο 
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είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα να ενσωματωθούν στην ήδη υπάρχουσα δικτυακή 

υποδομή (υλικό και λογισμικό) κατάλληλα εργαλεία λογισμικού: 

 Για έλεγχο, προειδοποίηση ή προστασία του κώδικα που προκύπτει κατά τη 

μεταγλώττιση προγραμμάτων και εφαρμογών, ώστε να αντιμετωπίζονται 

επιθέσεις αλλοίωσης του περιεχομένου της μνήμης του συστήματος. 

 Για τον έλεγχο πρόσβασης στον πυρήνα (kernel) λειτουργικών συστημάτων 

τύπου Linux με την υποστήριξη επεκτάσεων (extensions), όπως LSM (Linux 

Security Modules). 

 Που χρησιμοποιούν διαδικασίες «Application Virtualization
74

» και 

«Sandboxing
75

», για τον έλεγχο εγκυρότητας και τη δοκιμή «ανασφαλούς» 

εγγενούς κώδικα κατά την εκτέλεση σε περίπτωση εγκατάστασης ή ενημέρωσης 

λογισμικού. Για την τεχνική «sandboxing» χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

«Java sandbox» που αποτελείται από τρία κύρια στοιχεία: class loader για την 

ανάκληση ρουτινών από απομακρυσμένα συστήματα, byte-code verifier για την 

επικύρωση της εγκυρότητας του κώδικα, security manager για την έγκυρη και 

ασφαλή πρόσβαση σε πόρους. Χρήση της τεχνικής «Virtualization» κάνει η 

τεχνολογία FVM (Featherweight Virtual Machine), η οποία είναι κατάλληλη για 

τη δοκιμή «μη έμπιστων» εφαρμογών και προγραμμάτων σε πραγματικό 

περιβάλλον χωρίς την πρόκληση ανεπαίσθητων βλαβών στο εκάστοτε σύστημα. 

Θεωρείται απόλυτα εφαρμόσιμη για την ασφαλή εκτέλεση κώδικα εφαρμογών σε 

περιβάλλοντα δικτύων κινητών υπηρεσιών (Nanda, Chiueh, 2005). 

 Που χρησιμοποιούν διαδικασίες «System Virtualization», όπως VMMs (Virtual 

Machine Monitors): KVM (Kernel Virtual Machine), VMware, L4 Microkernel, 

ΧΕN (XEN Project) για συστήματα τύπου Linux. Απτό παράδειγμα υιοθέτησης 

της τεχνολογίας και αναπαράστασής της ακόμη και στην περίπτωση κινητής 

τερματικής συσκευής (smartphone) εμφανίζεται  στην Εικόνα 6-2. 

 

                                                 
74

 Application Virtualization : τεχνολογία που επιτρέπει σε εφαρμογές τη μετατροπή τους σε κεντρικά 

διαχειριζόμενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν απαιτείται η εγκατάστασή τους απευθείας στο λειτουργικό 

σύστημα  ενός υπολογιστικού συστήματος και δεν επηρεάζουν (ή επηρεάζονται) με οποιονδήποτε τρόπο 

τη λειτουργία άλλης εφαρμογής ή του λειτουργικού συστήματος. 

75
 Sandbox: «περιορισμένη περιοχή» όπου επιτρέπεται η εκτέλεση ανασφαλούς κώδικα με ασφάλεια.   
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Εικόνα 6-2: Ενσωμάτωση τεχνολογίας «System Virtualization» ακόμη και σε 

smartphone (Android)    (Πηγή: Διαδικτυακή
76

) 

 

Τέλος, η προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας κατά τη μεταφορά από 

μια μονάδα του δικτύου (εκτός UE) σε άλλη διασφαλίζεται με την υιοθέτηση και 

εφαρμογή του πρωτοκόλλου IPsec για άλλη μια φορά (και εμπιστευτικότητα). 

Υπενθυμίζεται πως η ακεραιότητα δεδομένων επιπέδου-χρήστη δεν είναι δεδομένη σε 

αρκετές διεπαφές του δικτύου 4G-LTE, όπως η διεπαφή S1-U που επιτρέπει την 

επικοινωνία eNB (ή HeNB) και S-GW. Άρα δεν αποκλείεται η πιθανότητα εξαπόλυσης 

επίθεσης αναμετάδοσης μηνυμάτων από τον αντίπαλο με σκοπό την αλλοίωση πακέτων 

που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Το IPsec πρωτόκολλο θεωρείται «ασπίδα» σε μια τέτοια 

προσπάθεια για διάφορους λόγους. Πριν την αποστολή δεδομένων από την πηγή στον 

προορισμό και την έναρξη κρυπτογράφησης της συνεδρίας απαιτεί την αμοιβαία 

ταυτοποίηση των δυο οντοτήτων. Παράλληλα, υπολογίζει μια τιμή αθροίσματος ελέγχου 

για κάθε πακέτο η οποία βασίζεται στα αυθεντικά δεδομένα που περιλαμβάνει το κάθε 

πακέτο. Αν το πακέτο τροποποιηθεί, τότε το άθροισμα ελέγχου δεν θεωρείται πλέον 

έγκυρο και το IPsec «γνωρίζει» ότι έχει προκληθεί τροποποίηση στο πακέτο. Επίσης, σε 

κάθε πακέτο ανατίθεται ένας αριθμός ακολουθίας (αύξων αριθμός). Σε περίπτωση 

προσπάθειας τροποποίησης και αναμετάδοσης του πακέτου (κρυπτογραφημένου) από 

τον αντίπαλο, ο αύξων αριθμός του αλλοιωμένου πακέτου δεν θα ταιριάζει στην 

τρέχουσα ακολουθία πακέτων, άρα τα πακέτα για το IPsec δεν θα είναι έγκυρα.  

Βέβαια, το IPsec προσθέτει ορισμένη επιβάρυνση στο δίκτυο εξαιτίας της 

διαδικασίας κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης των πακέτων, συνεπώς 

δημιουργεί επιπρόσθετο κυκλοφοριακό φόρτο πληροφοριών επιπέδου-ελέγχου. Η 

εφαρμογή του IPsec σε διεπαφές, όπως η S1-U, θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την 
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 http://asmonia.de/workshop1slides/5_Schaefer.pdf 
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ασφάλεια της ακεραιότητας δεδομένων επιπέδου-χρήστη, αλλά προϋποθέτει και την 

ύπαρξη ενός εξυπηρετητή πιστοποιητικών (certificate server)
77

 στο δίκτυο 4G-LTE.  

 

 

6.3     Προστασία της διαθεσιμότητας  

Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών και πληροφοριών στους συνδρομητές του δικτύου 

4G-LTE, εξαιτίας της βασισμένης στο πρωτόκολλο IP αρχιτεκτονικής του, απειλείται 

κυρίως από εξαπόλυση επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης και κατανεμημένων 

επιθέσεων άρνησης εξυπηρέτησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο Κεφάλαιο. 

Ο κίνδυνος αυτών των επιθέσεων για τον πάροχο είναι ξεκάθαρος: αδυναμία προστασίας 

του δικτύου το οποίο διαχειρίζεται όταν απειλές, όπως κακόβουλο λογισμικό που 

κυκλοφορεί στο δίκτυο, δεν γίνονται αντιληπτές. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 

απολογισμού WISR
78

 του 2013, το 57% των ΜΝΟs δεν γνωρίζουν ποιο ποσοστό των 

τερματικών συσκευών των συνδρομητών τους συμμετέχει σε κακόβουλη 

δραστηριότητα, ενώ το 60% των MNOs δεν έχει εικόνα της κίνησης που μεταφέρεται 

στο δίκτυο-κορμό τους, δηλαδή αν πρόκειται για «φυσιολογική» κίνηση ή κίνηση που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί «ύποπτη». Η «ύποπτη» δραστηριότητα έχει επιπτώσεις σε δυο 

κύρια σημεία: στις κινητές τερματικές συσκευές χρηστών (UEs) και στη δικτυακή 

υποδομή των MNOs. Η απάτη με μηνύματα κειμένου SMS (SMS phishing) και 

λογισμικό κακόβουλης δραστηριότητας που υποκινεί την αυξανόμενη ισχύ επεξεργασίας 

μιας φορητής συσκευής αποτελούν παραδείγματα απειλών για  εκμετάλλευση των 

κινητών συσκευών και των δικτύων. Σημαντική απειλή όμως είναι και η εξαπόλυση 

επιθέσεων τύπου άρνησης εξυπηρέτησης, οι οποίες προέρχονται από διεπαφές (πχ SGi) 

της δικτυακής υποδομής που επιτρέπει την επικοινωνία των εξυπηρετών του EPC με 

άλλα δίκτυα, όπως το Διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, για την προστασία της διαθεσιμότητας 

χρήσιμο είναι να εξεταστούν δυνατότητες και μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των 

κινητών τερματικών συσκευών από τη μια και βασικών δομικών στοιχείων και διεπαφών 

του δικτύου από την άλλη που συνήθως αποτελούν στόχο για τον επιτιθέμενο. 
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 Ρόλος του εξυπηρετητή πιστοποιητικών είναι να εκδίδει, να επικυρώνει και να διανέμει ψηφιακά 

πιστοποιητικά στις διάφορες μονάδες του δικτύου 4G-LTE για την επιβεβαίωση της ψηφιακής τους 

ταυτότητας. Μεταξύ άλλων, τα ψηφιακά πιστοποιητικά περιλαμβάνουν τα «δημόσια» κλειδιά των 

μονάδων του δικτύου, δηλαδή η υλοποίηση του IPsec βασίζεται κατά κάποιο τρόπο σε υποδομές δημοσίου 

κλειδιού PKI.    

78
 WISR (Worldwide Infrastructure Security Report): https://www.arbornetworks.com/blog/insight/the-

ddos-threat-to-3g4g-networks/ 
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Οι κινητές τερματικές συσκευές δεν είναι εύκολο να προστατευτούν 

αποτελεσματικά εξαιτίας των περιορισμένων φυσικών, υπολογιστικών πόρων τους και 

της περιορισμένης διάρκειας ζωής της μπαταρίας τους. Αν εγκατασταθεί κακόβουλο 

λογισμικό, τότε μπορεί να μετατραπούν σε συσκευές «zombie» ή ως «botnets» να 

εξαπολύσουν επιθέσεις τύπου άρνησης εξυπηρέτησης σε άλλες δικτυακές συσκευές.  Για 

την αποφυγή δρομολόγησης και λήψης IP πακέτων με ύποπτο περιεχόμενο στις φορητές 

συσκευές, θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητά τους να κάνουν χρήση ιδιωτικών 

IP διευθύνσεων με την υποστήριξη μηχανισμού NAT (Network Address Translation). 

Έτσι, περιορίζεται η έκθεση σε κινδύνους που προέρχονται από το Διαδίκτυο. Επίσης, 

εφόσον χρησιμοποιείται τακτικά τυχόν εγκατεστημένο λογισμικό ασφάλειας, όπως 

αντιϊκό πρόγραμμα για ανίχνευση πιθανών «μολυσμένων» αρχείων της εισερχόμενης και 

εξερχόμενης κίνησης, η προστασία της συσκευής ενισχύεται. Ακόμη, η διατήρηση 

ενημερωμένου λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στην 

κινητή συσκευή, η ασφαλής περιήγηση στο Διαδίκτυο και η λήψη αρχείων από 

αξιόπιστες πηγές και ιστότοπους, η χρήση ασφαλών ασύρματων δικτύων (WLANs) 

συναποτελούν προληπτικά, συμπληρωματικά μέτρα προστασίας που χρειάζεται να λάβει 

εγκαίρως ο εκάστοτε ιδιοκτήτης της συσκευής.  

Για το δίκτυο αντίστοιχα, μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα επιθέσεων 

έναντι της διαθεσιμότητας υπηρεσιών δεν είναι τόσο προφανής. Για την αντιμετώπιση 

περιορισμένης αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να προταθεί αν σε πύλες και 

διεπαφές, όπως η P-GW και SGi αντίστοιχα, προστεθούν ενισχυμένοι μηχανισμοί 

υλικολογισμικού για την ανάλυση της κίνησης του δικτύου σε συνδυασμό με υπάρχοντες 

μηχανισμούς NAT για απόκρυψη των δημοσίων IP διευθύνσεων των μονάδων του 

δικτύου. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι δυναμικά συστήματα παρεμπόδισης εισβολών IPS 

(Intrusion Prevention Systems) που λειτουργούν προληπτικά ή συστήματα ανίχνευσης 

παρεισφρήσεων IDS (Intrusion Detection Systems) που λειτουργούν κατασταλτικά στην 

πιθανή ανορθολογική διανομή και χρήση δικτυακών πόρων από συσκευές του δικτύου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα IPS είναι το «δυναμικό» τείχος προστασίας (statefull 

firewall), το οποίο όχι απλώς εξετάζει τα διακινούμενα πακέτα βάσει της κεφαλίδας τους 

για την πηγή από την οποία προέρχονται και τον προορισμό στον οποίο κατευθύνονται 

(stateless firewall), αλλά παρακολουθεί και την κατάσταση κάθε ενεργής σύνδεσης 

καθώς και τα περιεχόμενα κάθε πακέτου. Δυναμικά συστήματα εξισορρόπησης κίνησης 

για την ορθολογική κατανομή του δικτυακού φόρτου σε πολλαπλές δικτυακές συσκευές 

εντός ενός καθορισμένου δικτύου με σκοπό τη δημιουργία επιπρόσθετης διαθεσιμότητας 

υπηρεσιών του δικτύου θα μπορούσαν να αποτελούν άλλη μια πρόταση αντιμετώπισης, 
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χωρίς όμως ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Απεναντίας, συστήματα τα οποία 

ενσωματώνουν λειτουργίες ανίχνευσης ιών, εξέτασης και κατηγοριοποίησης URLs, 

«anti-bot» για τον εντοπισμό «μολυσμένων» bot-συσκευών και τη διακοπή επικοινωνίας 

τους με άλλες δικτυακές μονάδες θα μπορούσαν να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας του 

δικτύου. Όμως, ένας μεγάλος αριθμός αιτημάτων εγκατάστασης σύνδεσης από ένα 

σύνολο συσκευών που έχουν προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό θα μπορούσε να 

θέσει τους συγκεκριμένους μηχανισμούς εκτός υπηρεσίας εξαιτίας των περιορισμών 

στους πίνακες κατάστασης εκκρεμών συνδέσεων που διατηρούν.  

 Σε ένα δικτυακό περιβάλλον όπου οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν εξελιχθεί και έχουν 

γίνει ακόμη πιο πολύπλοκες ως προς την εποικοδομητική αντιμετώπισή τους, είναι 

αδήριτη ανάγκη να υπάρξουν λύσεις εξίσου πιο αποτελεσματικές. Προδιαγραφές για την 

ασφάλεια του δικτύου 4G-LTE από επιθέσεις ραδιοκυματικών παρεμβολών από τις 

οποίες πλήττονται γενικά τα ασύρματα δίκτυα δεν έχουν συμπεριληφθεί από το 3GPP. 

Στο σχεδιασμό των προδιαγραφών αυτών είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν τεχνικές 

«anti-jamming» για την ανίχνευση επιθέσεων παρεμβολών στο φυσικό επίπεδο PHY ή 

στο επίπεδο ζεύξης MAC του ραδιοδικτύου (σπάνια γίνεται η ανίχνευση στα υψηλότερα 

επίπεδα), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κύρια κανάλια εκπομπής και ελέγχου (πχ PBCH, 

PUCCH, RACH) του δικτύου προστατεύονται. Μερικές από τις προτεινόμενες «anti-

jamming» τεχνικές (Jover, Lackey, Raghavan, 2014) για υλοποίηση σε δικτυακό 

περιβάλλον 4G-LTE είναι η κρυπτογράφηση των μηνυμάτων SIB, MIB που εκπέμπονται 

από τους eNBs, η παρεμπόδιση παρεμβολών εκτεταμένου φάσματος (spread-spectrum 

jamming resiliency), η κρυπτογράφηση των κατανεμημένων PRBs του καναλιού 

PUCCH. 

Ευρύτερα γνωστή  και υλοποιήσιμη για την αντιμετώπιση επιθέσεων ενάντια στη 

διαθεσιμότητα υπηρεσιών και δικτυακών πόρων  είναι η μέθοδος του «παζλ» (client-

puzzle technique) που χρειάζεται να επιλύσουν τα UEs για να αποκτήσουν πρόσβαση 

στο δίκτυο (Naslund,Dubrova, Selander, Lindqvist, 2015). Σε κάθε ασύρματο δίκτυο, το 

κανάλι φυσικού επιπέδου RACH χρησιμοποιείται ως κοινή είσοδος για όλες τις 

συσκευές που ζητούν ένα αποκλειστικό κανάλι επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει 

συσκευές οι οποίες έχουν πρόσβαση στο δίκτυο για πρώτη φορά καθώς και UEs που 

έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το ραδιοδίκτυο, αλλά έχουν χάσει προσωρινά το συγχρονισμό 

τους με αυτό. Μια πρώτη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της συσκευής UE και ενός 

σταθμού βάσης πραγματοποιείται μέσω του καναλιού RACH όπου το εύρος ζώνης μιας 

ανοδικής ζεύξης είναι πολύ περιορισμένο. Μια «καταιγίδα αιτημάτων σύνδεσης» μπορεί 

να προκαλέσει βαρύ φορτίο για το κανάλι RACH, καθώς και για τον ίδιο το σταθμό 
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βάσης. Μια συσκευή που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες θα μπορούσε να 

παρακάμψει τις υφιστάμενες διαδικασίες και να προκαλέσει μια επίθεση άρνησης 

υπηρεσιών, εξαντλώντας τους πόρους του καναλιού, κάνοντας κατάχρηση της 

υφιστάμενης διαδικασίας σύνδεσης και ταυτοποίησης στο δίκτυο. Με τη μέθοδο του 

«παζλ» δίνεται η δυνατότητα σε μια συσκευή να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο χωρίς 

να προκληθεί υπερφόρτωσή του. Εκτός αυτού, ο σταθμός βάσης έχει τη δυνατότητα να 

δώσει προτεραιότητα σε διαφορετικές συσκευές για την προσπέλαση στο δίκτυο.  

Η μέθοδος τυχαίας πρόσβασης του παζλ αποτελείται από τρία στάδια. 

Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα δίκτυο, μια συσκευή στέλνει σε ένα 

σταθμό βάσης ένα αίτημα πρόσβασης που περιέχει ένα σήμα συγχρονισμού (preamble), 

το οποίο επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο προτεραιότητας της συσκευής. Σε απάντηση 

στο αίτημα πρόσβασης, o σταθμός βάσης κατασκευάζει ένα υπολογιστικό «παζλ» 

(κρυπτογραφημένο) με βάση το σήμα συγχρονισμού που έλαβε και το στέλνει στη 

συσκευή. Η κρυπτογράφηση βασίζεται στον κρυπταλγόριθμο AES. Εφόσον οι συσκευές 

«λύσουν» (αποκρυπτογραφήσουν) το παζλ, θα αντλήσουν τις πληροφορίες για τους 

πόρους επικοινωνίας που θα χρησιμοποιήσουν στη μετέπειτα σηματοδότηση προς το 

σταθμό βάσης. Η επίλυση του παζλ απαιτεί μια υπολογιστική προσπάθεια, η οποία 

εισάγει μια καθυστέρηση για τη συσκευή κατά τη διαδικασία πρόσβασης στη διάρκεια 

της οποίας υπολογίζεται η «λύση» του παζλ. Το επίπεδο δυσκολίας του παζλ μπορεί να 

ελέγχεται από το σταθμό βάσης, ρυθμίζοντας έτσι την καθυστέρηση και εξομάλυνση του 

δικτυακού φορτίου. 

Οι επιθέσεις ενάντια στη διαθεσιμότητα πόρων και υπηρεσιών των δικτύων 4G-

LTE είναι δεδομένες και ιδιαίτερα δημοφιλείς, εξαιτίας της έλλειψη φάσματος 

γενικότερα στα ασύρματα δίκτυα που οδηγεί σε περίπλοκες τεχνικές διαχείρισης πόρων 

των ραδιοσυχνοτήτων στο RAN. Τα PRBs δεν μπορούν να διατεθούν μόνιμα σε μια 

συγκεκριμένη τερματική συσκευή. Έτσι, από προεπιλογή, τα UEs μετακινούνται σε μια 

κατάσταση αποσύνδεσης, αφού έχουν μείνει αδρανή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι 

αλγόριθμοι RRC ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τα radio bearers ανάλογα με τη 

δραστηριότητα της κυκλοφορίας των UEs. Κάθε εγκαθίδρυση και αποδέσμευση bearer 

δημιουργεί ένα σημαντικό όγκο σηματοδοσίας μεταξύ των κόμβων στο EPC και μπορεί 

δυνητικά να προκαλέσει συμφόρηση στις διάφορες μονάδες του δικτύου ή τους 

συνδέσμους σύνδεσής τους με άλλες μονάδες. Νέες διαδικασίες που προβλέπουν πιο 

κατανεμημένη διαχείριση των RRC bearers θα διευκόλυναν τη διανομή του φόρτου 

σηματοδοσίας του EPC σε περισσότερες δομικές του μονάδες. Σε αυτή τη βάση, θα 
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μπορούσε να επιτευχθεί και η επεκτασιμότητα του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT) 

πάνω από δίκτυα 4G-LTE. 

Παρά την επίπεδη αρχιτεκτονική των δικτύων 4G-LTE και την ευελιξία που αυτή 

συνεπάγεται, το φορτίο σηματοδοσίας NAS στο EPC έχει μεγάλη σημασία για την 

ασφάλεια του δικτύου. Κάθε φορά που εκτελείται μια δικτυακή λειτουργία που απαιτεί 

τη μεταφορά πληροφορίας ελέγχου NAS μεταξύ οντοτήτων του EPC και μεταξύ του 

EPC και του RAN δημιουργείται μεγάλη κίνηση σηματοδοσίας.  Αυτό μπορεί να 

αξιοποιηθεί κακόβουλα στο πλαίσιο των επιθέσεων DDoS από επίδοξους εισβολείς. Η  

ελαχιστοποίηση του φορτίου σηματοδότησης NAS στο EPC και η παροχή δυνατοτήτων 

εξισορρόπησης, επαναδρομολόγησης και  διύλισης της κίνησης του δικτύου θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ενιαία ως στόχος επανασχεδιασμού της υπάρχουσας 

αρχιτεκτονικής.  

Επιπλέον, τα δίκτυα 4G-LTE εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένους 

κεντρικούς κόμβους. Για παράδειγμα, οι βασικές λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας και 

χρεώσεων πραγματοποιούνται περιοδικά από τη HSS. Με αυτό τον τρόπο, οι συνέπειες 

μιας επίθεσης DDoS ή απειλής μιας μονάδας σαν τη HSS θα μπορούσε να είναι σοβαρές, 

όπως για παράδειγμα η άρνηση πρόσβασης των συνδρομητών σε κινητές επικοινωνίες 

σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Για να μειωθεί η εξάρτηση από τους κεντρικούς 

κόμβους, θα πρέπει να διερευνηθεί ο σχεδιασμός και η δυνατότητα υλοποίησης πιο 

κατανεμημένων λύσεων. Δύο πιθανές λύσεις προς διερεύνηση μπορεί να περιλαμβάνουν 

τη μερική τοπική αντιγραφή του περιεχομένου της HSS σε μονάδα που βρίσκεται πιο 

κοντά στο RAN και τη βελτιστοποίηση της «χειραψίας» σηματοδότησης για διαδικασίες 

διαχείρισης συνδέσεων και ταυτοποίησης. Κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που 

βασίζονται σε λογισμικό και εκτελούνται με τεχνολογία «cloud» (στο «σύννεφο»)  

μπορούν να προσφέρουν δυνατότητα κατάλληλων ρυθμίσεων της χωρητικότητας και της 

επεξεργασίας των κεντρικών κόμβων τους, δηλαδή την εκχώρηση περισσότερων πόρων 

της CPU στη HSS ή τη διανομή της μεταξύ πολλών εικονικών μηχανών, ως αποτέλεσμα 

προσπάθειας καταστολής μιας επίθεσης για παράδειγμα.  

 

 

6.4  Προστασία της πιστοποίησης αυθεντικότητας  

Πολυάριθμες εναλλακτικές λύσεις έχουν προταθεί για τη βελτιστοποίηση των 

μηχανισμών και διαδικασιών ταυτοποίησης οντοτήτων του δικτύου 4G-LTE με σκοπό 

τον περιορισμό των διαφόρων ευπαθειών και την αύξηση της ασφάλειας. Οι 
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περισσότερες προτάσεις αντιμετώπισης επικεντρώνονται στο πρωτόκολλο EPS-AKA με 

σχεδιασμό εναλλακτικών σχημάτων πιστοποίησης αυθεντικότητας. Συγκεκριμένα, 

μεταξύ αξιόλογων προτεινόμενων βελτιώσεων του πρωτοκόλλου EPS-AKA είναι τα 

σχήματα  J-PAKE, SE-EPS AKA, για τα οποία γίνεται συνοπτική αναφορά και 

επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση στη συνέχεια.  Άλλες ιδέες αφορούν τον 

επανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του δικτύου-κορμού, προσθέτοντας νέες οντότητες 

για να διαχειρίζονται λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας ή για να δρουν ως  έμπιστα τρίτα 

μέρη. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρωτόκολλα EAKA-ESIM και HAKA.  

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο J-PAKE (Authenticated Key Exchange by 

Juggling) (Vintila,Patriciu,Bica,2011) που βασίζεται στη χρήση του ομώνυμου, 

υφιστάμενου αλγορίθμου (παρόμοιος με τον αλγόριθμο Diffie-Hellman) ενισχύει την 

ασφάλεια του μηχανισμού ταυτοποίησης του πρωτοκόλλου EPS-AKA, προσθέτοντάς 

του τέσσερις ιδιότητες ασφάλειας: 

 ανθεκτικότητα σε επιθέσεις «λεξικού» όταν ο αντίπαλος βρίσκεται εκτός 

σύνδεσης (off-line dictionary attacks resistance): δεν διαρρέεται καμία 

πληροφορία που να επιτρέπει στον αντίπαλο να αναζητήσει ετεροχρονισμένα 

(όταν βρίσκεται εκτός σύνδεσης) τον απαραίτητο κωδικό στο πρόγραμμα-

«λεξικό»,  

 εμπρόσθια μυστικότητα (forward secrecy): η πληροφορία προστατεύεται ακόμη 

κι αν το αρχικό, κοινόχρηστο μυστικό αποκαλυφθεί,  

 ασφάλεια με γνωστό κλειδί (known-key security): ακόμη κι αν ένα κλειδί 

συνόδου αποκαλυφθεί και γίνει γνωστό, η πληροφορία που προστατεύεται με 

άλλα κλειδιά συνόδων δεν είναι προσπελάσιμη, 

 ανθεκτικότητα σε επιθέσεις «λεξικού» όταν ο αντίπαλος και το «θύμα» είναι 

συγχρονισμένοι (on-line dictionary attacks resistance): ένας επιτιθέμενος σε 

σύνδεση μπορεί να κάνει δοκιμή ενός μόνο κωδικού πρόσβασης για κάθε 

εκτέλεση. 

Όμως, το πρωτόκολλο J-PAKE είναι βασισμένο στο περίγραμμα και το ευρύτερο 

πλαίσιο που ορίζεται από το πρωτόκολλο EPS-AKA και περιγράφεται στις 

προδιαγραφές 3GPP. Αυτό υποδηλώνει πως μια από τις βασικές αδυναμίες του EPS-

AKA, δηλαδή η αποκάλυψη του IMSI κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων NAS στην 

έναρξη της διαδικασίας ταυτοποίησης, δεν αντιμετωπίζεται. Πολύ περισσότερο, δεν 

συστήνεται ούτε και λύση αυτού του προβλήματος από τους σχεδιαστές του. 

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο  SE-EPS AKA,  ενσωματώνει μια ασύρματη 

υποδομή δημοσίου κλειδιού (WPKI) για να προσδώσει ασφάλεια σε όλες τις 
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επικοινωνίες πριν την εγκατάσταση του EPS security context
79

. Το σχήμα δημόσιου 

κλειδιού παρέχει αμοιβαία επαλήθευση ταυτότητας όχι μόνο μεταξύ UE και MME, 

αλλά και μεταξύ ΜΜE και HSS στο εσωτερικό του EPC. 

Κατά συνέπεια, η ταυτότητα των χρηστών είναι προστατευμένη επαρκώς και οι 

συνδέσεις (links) μεταξύ των μονάδων του δικτύου-κορμού  είναι ασφαλέστερες, αλλά 

εξαρτώνται από τη μυστικότητα των ιδιωτικών κλειδιών που θα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε UE / MME / HSS στο σημείο κατασκευής. 

Παρόμοια, το  πρωτόκολλο EAKA (Enhanced EPS-AKA) (Koien,2011) εισάγει 

μια νέα έννοια της USIM, που ονομάζεται ESIM, για να επιτευχθεί η αμοιβαία 

επαλήθευση ταυτότητας μεταξύ των UE, MME και HSS. Επιπλέον, αυτό το σύστημα 

τροποποιεί τη δομή του διανύσματος πιστοποίησης αυθεντικότητας AV προσθέτοντας 

επιπλέον παραμέτρους για να επαληθεύεται η ταυτότητα των δομικών στοιχείων του 

EPC. Η USIM / ESIM αναλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών του ελέγχου ταυτότητας 

στο εσωτερικό του UE, χωρίς την ανάθεση οποιασδήποτε λειτουργίας στον  

κινητό εξοπλισμό ΜΕ. Η συγκεκριμένη λύση, όμως, απαιτεί αλλαγές του υφιστάμενου 

συστήματος επικοινωνιών 4G-LTE για να είναι συμβατό με τα επαναπροσδιορισμένα 

στοιχεία USIM και AV, ενώ η εκτεταμένη μελέτη της διαλειτουργικότητας μεταξύ 

δικτύων διαφορετικών τεχνολογιών είναι επιβεβλημένη για να διασφαλιστεί 

συμβατότητα «προς τα πίσω» (backward compatibility). Η επίτευξη μιας ισχυρής 

βελτίωσης του συστήματος, παρόλα αυτά,  μπορεί να  μην αποδώσει τα αναμενόμενα 

οφέλη για τους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων 4G-LTE (πάροχοι). 

Με βάση την προηγούμενη προσέγγιση, προστίθεται ως εναλλακτική η 

υιοθέτηση ενός ακόμη πρωτοκόλλου AKA (Zheng,H, Yu, Tang, Wang, 2005) μαζί με τη 

βελτίωση της αρχιτεκτονικής των δικτύων 4G-LTE (Zheng,H, Yu, Tang, 2005), 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απειλές που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον κινητό 

εξοπλισμό (ΜΕ). Χρησιμοποιώντας και πάλι υποδομή δημοσίου κλειδιού συνδυαστικά 

με τσιπ τεχνολογίας TPM (Trusted Mobile Platform) και βιομετρική ταυτότητα, 

                                                 
79 EPS security context: Το σύνολο των πληροφοριών ελέγχου ταυτότητας που είναι αποθηκευμένα στο 

UICC του UE και στα αντίστοιχα δομικά στοιχεία του δικτύου ονομάζεται «περιβάλλον ασφάλειας». Αποτελείται  από 

το  NAS security context  και το AS security context. Το AS security context έχει τα κλειδιά κρυπτογράφησης και των 

πληροφοριών για την παραγωγή του κλειδιού πρόσβασης του επόμενου άλματος (next hop access key derivation), 

αλλά ολόκληρο το AS security context υπάρχει μόνο όταν τα εγκατεστημένα bearers είναι προστατευμένα με 

κρυπτογράφηση. Το NAS security context αποτελείται από το κλειδί ΚASME με το αντίστοιχο αναγνωριστικό σετ 

κλειδιών eKSI (evolved Key Set Identifier), από τις δυνατότητες ασφάλειας του UE και τις NAS τιμές COUNT της 

ανοδικής και της καθοδικής ζεύξης που χρησιμοποιούνται για κάθε EPS security context. 
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επιτυγχάνεται αμοιβαίος έλεγχος ταυτότητας σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσω του 

πρωτοκόλλου HΑΚΑ (Hybrid AKA). Βασίζεται σε δύο φάσεις: 

 τοπική επικύρωση για κινητό εξοπλισμό ΜΕ και USIM, και  

 απομακρυσμένος έλεγχος ταυτότητας μεταξύ UE και μονάδων του δικτύου. 

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί πως αυτό το σχήμα προσθέτει στο σύστημα ορισμένα 

ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, όπως η αύξηση του απαιτούμενου φορτίου κυκλοφορίας 

ελέγχου ταυτότητας για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία πιστοποίησης αυθεντικότητας  

και προϋποθέτει ότι οι πάροχοι κινητών υπηρεσιών δικτύων 4G-LTE απαιτείται να 

αποκτήσουν βιομετρικά προσωπικά στοιχεία για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά και να τα 

αποθηκεύσουν στο κεντρικό δίκτυο. Δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα εύκολης 

προσαρμογής και ενσωμάτωσης τέτοιων παραμέτρων στην υπάρχουσα υποδομή των 

δικτύων. 

Το σύνολο των προαναφερθέντων σχημάτων αντιμετωπίζει ορισμένες μόνο 

αδυναμίες του υπάρχοντος πλαισίου ασφάλειας ως προς την πιστοποίηση 

αυθεντικότητας οντοτήτων. Ακόμη και αν ορισμένα σχήματα από τα προτεινόμενα 

αφορούν τη συνολική, αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαδικασίας ταυτοποίησης / 

επαναταυτοποίησης, χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί η αρχική αρχιτεκτονική του 

υφιστάμενου συστήματος 4G-LTE. Αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα θεμιτό αν δεν 

αποφέρει σημαντικά οφέλη στους φορείς εκμετάλλευσης των δικτύων.
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα  

Οι υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων μέχρι 100Mbps στην καθοδική 

ζεύξη (downlink) και 50Mbps στην ανοδική ζεύξη (uplink), η διαλειτουργικότητα με 

άλλες τεχνολογίες δικτύων (όπως τα GSM, GPRS, το UMTS, το WLAN) και οι 

οικονομίες κλίμακας για τους MNOs  που επιτρέπουν τα δίκτυα 4G-:LTE συνεχίζουν να 

οδηγούν στη ραγδαία αύξηση του αριθμού των συνδρομητών παγκοσμίως τουλάχιστον 

μέχρι το 2020
80

. Αντιστάθμισμα (trade-off) της υψηλής απόδοσης συνήθως είναι ο 

παράγοντας της ασφάλειας, για την οποία αναλύθηκαν διαφορετικές παράμετροι και 

πρωτόκολλα ασφάλειας του συστήματος με σκοπό την ανάδειξη αδυναμιών που 

μπορούν να εκμεταλλευτούν επίδοξοι εισβολείς.  

Το μοντέλο ασφάλειας των δικτύων 4G-LTE είναι περισσότερο ενισχυμένο από 

πριν, αλλά δεν παύει να είναι βασισμένο στο μοντέλο ασφάλειας των δικτύων 3G. Ο 

διαχωρισμός NAS (Non-Access Stratum) και AS πρωτοκόλλων εξυπηρετεί στην 

καλύτερη και ασφαλέστερη διαχείριση του σήματος πλέον. Η δυνατότητα αμοιβαίας 

ταυτοποίησης των οντοτήτων που συμμετέχουν στην επικοινωνία εξακολουθεί να 

διατηρείται, ενώ διαπιστώνεται επιπλέον επέκταση του σχήματος ταυτοποίησης και της 

ιεραρχίας κλειδιών κρυπτογράφησης στο σύστημα με την εισαγωγή και άλλων 

παραμέτρων. Παράλληλα, ο κρυπταλγόριθμος KASUMI που μπορεί να ήταν επιρρεπής 
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σε «κρυπτοεπιθέσεις» στα δίκτυα 3G, αποσύρθηκε από πιθανή εφαρμογή του στα δίκτυα 

4G-LTE. Επίσης, η προστασία της ακεραιότητας (integrity) των μηνυμάτων 

σηματοδοσίας (signaling messages) γενικά είναι δεδομένη και υποχρεωτική (για το 

MNO) τόσο για την επικοινωνία από το UE στο eNB (air interface), όσο και για την 

επικοινωνία από το eNB στη ΜΜΕ (backhaul).  

Βέβαια, η τεχνολογία 4G-LTE υιοθετεί αποκλειστικά την τεχνική μεταγωγής 

πακέτων για τη μετάδοση της πληροφορίας, επομένως τα δίκτυα 4G-LTE είναι πιο 

«ανοιχτά» από τα δίκτυα 2G / 3G, όπως συμβαίνει με το Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια, 

κάθε αδυναμία ή ευπάθεια που χαρακτηρίζει το Διαδίκτυο και μπορεί να αξιοποιηθεί από 

κάποιον με κακόβουλες προθέσεις κληρονομείται και από τα δίκτυα 4G-LTE, άρα 

δημιουργούνται νέες απειλές. Ταυτόχρονα, αδυναμίες που δεν αντιμετωπίστηκαν από 

προηγούμενες τεχνολογίες δικτύων, όπως για παράδειγμα η διαρροή του IMSI ή του 

IMEI (στα δίκτυα 4G-LTE το ΙΜΕΙ μπορεί να διαρρεύσει, αλλά η ακεραιότητα του 

μηνύματος μέσω του οποίου μεταδίδεται προστατεύεται), εξακολουθούν να αποτελούν 

πρόβλημα στην ασφάλεια του συστήματος. Επιπλέον, ατέλειες στον καθορισμό 

απαιτήσεων / προδιαγραφών διαφόρων πρωτοκόλλων και ελαττώματα στην υλοποίησή 

τους εντείνουν το πρόβλημα. Ορισμένα RRC μηνύματα, για παράδειγμα, που 

περιλαμβάνουν πληροφορίες εκπομπής (SIB/MIB messages, measurement reports) δεν 

μεταδίδονται κρυπτογραφημένα, ούτε και ταυτοποιούνται. Παρόμοια συμβαίνει και με 

ορισμένα μηνύματα του πρωτοκόλλου EMM που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της 

κινητικότητας του UE στο δίκτυο 4G-LTE. Τέτοια ΕΜΜ μηνύματα είναι τα «TAU 

Reject» μηνύματα που δεν προστατεύονται ως προς της ακεραιότητά τους, όπως και τα 

μηνύματα που στέλνονται από το UE σχετικά με τις δικτυακές του δυνατότητες κατά τη 

διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο (LTE attach procedure). Ζητήματα ασφάλειας και 

εσφαλμένης παραμετροποίησης του συστήματος, τέλος, αναδεικνύονται και κατά τη 

διαδικασία εντοπισμού ενός UE από το κατάλληλο eNB (smart paging), καθώς και από 

την παράλειψη της συχνής και τακτικής μεταβολής της παραμέτρου GUTI από τους 

MNOs. 

Οι διάφορες ευπάθειες, όμως, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για εξαπόλυση 

επιθέσεων στα δίκτυα 4G-LTE από τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Οι περισσότερες 

επιθέσεις που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να είναι επιθέσεις 

ενάντια στη διαθεσιμότητα, τύπου DoS ή DDoS, οι οποίες πολλές φορές μάλιστα 

λαμβάνουν χώρα με σιωπηρό τρόπο (με χρήση εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης) χωρίς 

να το αντιληφθεί το «θύμα». Οι επιθέσεις παρεμβολών αποτελούν χαρακτηριστικό 

παράδειγμα για κάθε ασύρματο δίκτυο, όπως και για τα δίκτυα 4G-LTE. Το Διαδίκτυο 
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είναι εξίσου σημαντικό «εργαλείο» που μπορεί να εξυπηρετήσει τους κακόβουλους 

σκοπούς των επιτιθέμενων για την πραγματοποίηση επιθέσεων τύπου DDoS. Από τα 

βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου είναι το πρωτόκολλο IP που αποτελεί 

το κύριο πρωτόκολλο επικοινωνίας στα δίκτυα 4G-LTE και για το οποίο έχει αποκτηθεί 

εκλεπτυσμένη γνώση με το πέρασμα του χρόνου.  

Αξιόπιστες προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των δικτύων 4G-LTE 

έχουν ήδη αναφερθεί, αλλά οι περισσότερες εξ’ αυτών δεν προσεγγίζουν ολιστικά την 

αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων ασφάλειας που ταλανίζουν το σύστημα, απλώς 

αποτελούν αποσπασματικές λύσεις σε επιμέρους μόνο προβλήματα ασφάλειας. Όμως, 

εξαιτίας του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται και των υψηλών 

απαιτήσεων των συνδρομητών για υψηλότερες ταχύτητες ευρυζωνικότητας σε 

συνδυασμό με την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας της επικοινωνίας στην κινητή 

τηλεφωνία, τα δίκτυα 4G-LTE δεν αποκλείεται να επανασχεδιαστούν ως προς την 

αρχιτεκτονική τους. Η νέα εποχή στις κινητές επικοινωνίες επιβάλλει τη συμπερίληψη 

ορισμένων χαρακτηριστικών μιας νέας αρχιτεκτονικής του συστήματος, όπως 

μεγαλύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση της υπολογιστικής νέφους, ενίσχυση της έμπιστης 

ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των διαφόρων MNOs σε καθεστώς συνεργασίας, 

ανάπτυξη και ενσωμάτωση μηχανισμών ανίχνευσης επιθέσεων στον υφιστάμενο 

τεχνολογικό εξοπλισμό, προστασία της ακεραιότητας λογισμικού.
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